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Az előzetesen kihirdetett napirendi 
pontok elfogadása után Gazsó Csilla, 
a  Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési 
és  Jogi Bizottság nem képviselő tag-
ja, aki a  novemberi rendkívüli ülésen 
nem tudott részt venni, letette hivatali 
esküjét.

A 2020. évi helyi adók 
mértékének meghatározása
Fülöp Zoltán alpolgármester előterjesz-
tésében elmondta, hogy a  helyi adók 
mértékét illetően egyetlen területen in-
dítványoz változtatást az  önkormány-
zat, nevezetesen az idegenforgalmi adó 
visszaállítását a  vendégéjszaka alapú 
adóztatásra. Ennek oka, hogy Gödön 
jelentősen megnőtt a szállásadási tevé-
kenység. Az idegenforgalmi adó mérté-
két személyenként és  vendégéjszakán-
ként 450 Ft összegben határozná meg 
az  új rendelet. A  javaslatot a  képvise-
lő-testület egyhangúlag megszavazta.

Döntésváltoztatási tilalom 
felülvizsgálata
Bertáné Tarjányi Judit főépítész el-
mondta, hogy a Helyi Építési Szabály-
zat (HÉSZ) véleményezési eljárásának 
indításakor kiderült, hogy a  bócsai 
és a neveleki városrészen a HÉSZ kor-
látozás nélkül engedélyezi a  szállás-
épületek létesítését. Most ezt kívánják 
korlátozni oly módon, hogy az  adott 
lakóövezetet megkíméljék a  munkás-
szállások esetleges negatív hatásaitól. 
A  grémium a  korlátozást elfogadta, 
azzal a  megjegyzéssel, hogy a  HÉSZ 
újratárgyalásakor visszatérnek erre 
a témára.

Az adóztatásról szóló jegyzői 
beszámoló
Dr. Kármán Gábor, a  Hatósági 
és  Adóosztály vezetője ismertette 
a  2019. évi adóbevételek mértékét, 
amelynek tervezett összege az év folya-
mán módosult, nevezetesen mintegy 
320 millió Ft-tal emelkedett. Dr. Pintér 
György megjegyezte, hogy a  tervezett 
éves adóbevétel – hozzávetőlegesen 
1 480 000 Ft – 87 százaléka már megje-
lent az önkormányzat számláján, tehát 
a tervezés megalapozott volt. A beszá-
molót a  képviselő-testület ellenszava-
zat nélkül elfogadta.

Pályázat kiírása a TESZ 
igazgatói álláshelyére
Balogh Csaba polgármester elmond-
ta, hogy a pályázat kiírására azért van 
szükség, mert a jelenlegi igazgató, Simon 
Tamás benyújtotta a lemondását. Az új 
pályázati kiírás megegyezik az előzővel. 
Simon Tamás, a Településellátó Szerve-
zet leköszönő igazgatója megköszönte 
a  személye felé irányuló eddigi bizal-
mat, s  mint elmondta, döntését magá-
néleti megfontolások indokolják. Dr. 
Pintér György a pályázati kiírás szöve-
gében javasolt néhány pontosítást, majd 
ezek elfogadása után a képviselő-testü-
let egyetértett a pályázat módosított for-
mában történő kiírásával.

Pályázat kiírása a Göd Városi 
Könyvtár vezetői álláshelyére
A pályázat kiírását a  jelenlegi könyv-
tárvezető megbízatásának decem-
ber 31-ével történő lejárta indokolja. 
Maga a kiírás ez esetben is megegyezik 
az előzővel. Az előterjesztést a grémi-
um ellenszavazat nélkül elfogadta.

Álláshely létrehozása 
a Polgármesteri Hivatalban
Dr. Szinay József címzetes főjegy-
ző előterjesztésében elmondta, hogy 
az adóterületen kívánják egy fővel bő-
víteni a  hivatal létszámát. Ugyanak-
kor jelezte, hogy rövidesen pályázatot 
írnak ki a beruházási és városüzemel-
tetési osztályvezető, valamint a váro-
si főépítész álláshelyére, továbbá egy 
sajtóreferensi munkakörre, az utóbbit 
egy már meglévő álláshely terhére. 
A  testület az  előterjesztést megsza-
vazta.

Forrásátcsoportosítás 
képviselői laptopok 
vásárlásához
Az önkormányzat az októberben meg-
választott képviselők számára laptopo-
kat kíván vásárolni, melyek használa-
tával a  testületi és  bizottsági anyagok 
elektronikus formában kezelhetőek 
és továbbíthatóak. A 12 db laptop össz-
költsége 3  042  000 Ft, melyet az  in-
formatikai hálózatfejlesztés jogcímen 
megtervezett mintegy 10 millió Ft-os 
előirányzatból biztosítanak. A beszer-
zéshez a grémium hozzájárult.

Pótelőirányzat jóváhagyása 
gyermekszállításra
Lőrincz László alpolgármester elmond-
ta, hogy a Kincsem Óvoda Lenkey ut-
cai egységének újjáépítése idejére több 
intézmény is befogadta az  óvodásokat 
erre az átmeneti időszakra. A Kék Duna 
Üdülőben kialakított csoportszobák 
és  a  gyerekek lakóhelye közötti nagy 
távolság indokolja egy buszjárat indítá-
sát és folyamatos működtetését. Ez már 
megtörtént, a pótelőirányzat pedig en-
nek forrásigényét célozza megteremte-
ni. Az előterjesztést a képviselő-testület 
egyhangúlag megszavazta.

Bizottsági keretösszegek 
átszervezése
Balogh Csaba polgármester szerint 
a  bizottsági struktúra megváltozta-
tása tette szükségessé a  korábbi ke-
retösszegek átszervezését, magyarán 
a  megszűnt bizottságok kereteinek 
maradványát az  újonnan megalakult 
bizottságok kezelik tovább, s  rendel-
keznek azok felhasználásáról. Ilyen 
értelemben a  módosítás csupán tech-
nikai jellegű. A  keretösszegek átcso-
portosításához a testület hozzájárult.

Bérleti szerződés 
meghosszabbítása
A felsőgödi csónakház (3255/4. hrsz.-ú 
ingatlan) bérlőjének hivatalosan be-
nyújtott kérelmére a képviselő-testület 
a bérleti szerződést 2020. december 31-
ig meghosszabbította, a bérleti díjat pe-
dig 2020. január 1-jétől bruttó 450 000 
Ft/év összegben határozta meg.

Egyéb rendelkezések
A képviselő-testület döntött a Göd Vá-
rosi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsági tagjainak megbí-
zásáról, ugyanígy a  Gödi Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft. felügye-
lőbizottsági tagjainak visszahívásáról 
és új tagok megválasztásáról, a városi 
ünnepségek 2020. évi tervezetéről, 
a  2020. év eleji önkormányzati mun-
karendről, a  Göd városnévhasználat 
engedélyezéséről.

Határoztak továbbá járdaépítési tá-
mogatásról, orvosi rendelők áthelye-
zéséről, folyószámla- és  bankszámla-
szerződések meghosszabbításáról.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK
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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!

䜀혀䐀䤀   吀䔀刀䴀䔀䰀倁䤀   倀䤀䄀䌀

Ügyfélfogadási idők 
a Polgármesteri Hivatalban

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

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

Ünnepi nyitvatartás 
a Polgármesteri Hivatalban

A 2019. év utolsó munkanapja: 
2019. december 20. (péntek)

2019. december 23. napjától (hétfő) 2020. január 3. 
napjáig (péntek) igazgatási szünet lesz.

Az új évben az első munkanap:
2020. január 6. (hétfő), aznap ügyfélfogadás is lesz.

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

TERMELŐI PIAC
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)
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Az októberben megválasztott képviselő-testület nevében Balogh Csaba 
polgármester köszöntötte a  megjelenteket, majd felhívta a  figyelmet 
arra, hogy a közmeghallgatás ez alkalommal a közösségi ügyek téma-
köreit öleli fel, egyéni esetekkel, problémákkal az állampolgárok foga-
dóóráikon keressék fel a városvezetés tagjait.

A polgármester röviden beszámolt arról, hogy az elmúlt bő egy hónap 
során az új városvezetés milyen prioritások mentén kezdte meg munká-
ját. Elsőnek a katasztrófavédelem aktuális teendőiről tájékozódtak, majd 
az önkormányzati munka hatékonyságnövelésének lehetőségeit vizsgál-
ták meg, s lépéseket tettek egy, a korábbinál korszerűbb digitális hivatali 
kommunikáció kiépítésének irányába. Növelték a  fogadóórák számát 
és  a  bizottsági ülések gyakoriságát annak érdekében, hogy a  városve-
zetés naprakészen tájékozódhasson a gödi intézményeket, civil szerve-
zeteket és polgárokat érintő kérdésekről. Végezetül Balogh Csaba szólt 
a kommunikációs csatornák és a szociális ellátás tervezett reformjáról, 
az önkormányzat beruházási, illetve befektetési elképzeléseiről, valamint 
a 2020-as költségvetés kidolgozásának előkészítéséről.

A polgármesteri beszámoló elhangzása után sorra követték egymást 
a  lakossági felszólalások, amelyek összességükben két nagy témakört 
érintettek.

A legtöbben a  lakóhelyükhöz közeli utcák, kerékpárutak, járdák 
és vízelvezető árkok állapotáról számoltak be, és segítséget kértek az ál-
taluk tapasztalt problémák megoldásához.

Balogh Csaba elmondta, hogy az önkormányzat átfogó felmérést ter-
vez végezni Göd város belterületi útjainak állapotáról, és annak ered-
ménye alapján kívánja kidolgozni az  elkövetkező évekre vonatkozó 
cselekvési tervét.

Több felszólaló tett fel kérdéseket a Samsung-gyár újraindulásával, 
illetve a  folyamatban lévő bővítésével kapcsolatban. Egyebek mellett 
szóba került a monitoring rendszer kialakítása és működtetése, a zaj-
szint folyamatos mérése, ehhez kapcsolódva egy zajszűrő védőfal létre-
hozása, a Samsung SDI új üzemcsarnokának építése, a munkavállalók 
növekvő száma és az illegális munkásszállók ügye. Szóvá tették a for-
galom nem kívánt növekedését, a veszélyes anyagok közúton történő 

szállítását, az  erdő letermelését, amit a  gyár bővítése miatt hajtottak 
végre, illetve a Samsung-gyár környéki városrészben élők ingatlanjai-
nak értékcsökkenését.

A polgármester felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a gyár ve-
zetőivel folyamatosak a tárgyalások, a monitoring rendszer kiépítésén 
a Samsung SDI is dolgozik, ám mivel az önkormányzat a város teljes te-
rületét lefedő riasztórendszer létrehozását tervezi, egy kompromisszu-
mos megoldás lehetősége körvonalazódik. A légszennyezés és a zajszint 
minimalizálása, valamint Göd kertvárosi jellegének megőrzése közös 
érdek, ezért mindkét fél kijelölte azt a felelős személyt ‒ az önkormány-
zat egy katasztrófavédelmi referenst –, aki napi szintű kapcsolattartás-
ban dolgozik majd a felmerült problémák megnyugtató megoldásán.

Balogh Csaba ígéretet tett arra, hogy a  városvezetés a  meglévő 
és a közeljövőben kiépítendő kommunikációs csatornákon folyamatos 
és  teljes körű tájékoztatást ad a  gyárat érintő aktuális eseményekről 
és  intézkedésekről. Végezetül pedig bejelentette, hogy 2020-ban több 
közmeghallgatást terveznek, közöttük olyanokat is, amelyek tematikus 
jellegűek lesznek.

GK

Fogadóórák
Balogh Csaba

polgármester fogadóórái

Lakossági fogadóóra:
minden hétfőn 15 és 18 óra között

Fogadóóra civil szervezeteknek
és gazdasági társaságoknak:

minden pénteken 8 és 11 óra között

A fogadóórákon való részvételhez 
előzetes időpont-egyeztetés szükséges: 
(06 27) 530-030, polgármesteri titkárság.

Fülöp Zoltán
alpolgármester fogadóórája

minden hónap második hétfőjén 13 és 18 óra között.
Előzetes időpont-egyeztetés:

(06 27) 530-031, alpolgármesteri titkárság

Lőrincz László
alpolgármester fogadóórája

minden hónap harmadik hétfőjén 13 és 18 óra között.
Előzetes időpont-egyeztetés:

(06 27) 530-031, alpolgármesteri titkárság

FÓRUM

Közmeghallgatás a Duna-part Nyaralóházak színháztermében
A jogszabályi előírásoknak megfelelve az önkormányzat november 25-én közmeghallgatást tartott a Duna-part Nyara-
lóházak zsúfolásig megtelt színháztermében.
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‒ Kedves Rita! Mi az Alfa Tanulóklub cél-
ja, küldetése?
‒ Szabadidőt és  nyugalmat szeretnénk 
nyújtani a szülőknek azzal, hogy segítünk 
gyermekeiknek felkészülni délutánonként 
a másnapra. 2020 januárjától csapatommal 
– tagjai gyakorló szülők vagy pedagógu-
sok – mindennap 13 órától 17 óráig várjuk 
a felső tagozatos gyerekeket tanulószobára. 
Megérkezésük után relaxálunk, pihenhet-
nek, ha van kedvük, társasjátékkal játsz-
hatnak, majd mindenki a saját módszerével 
készül a másnapra. Szóbeli, írásbeli és szor-
galmi feladatok elkészítése, s ha kell, a toll-
tartó rendbetétele. Amikor készen vannak, 
jöhet a  mandalafestés, palacsintasütés, jó 
idő esetén bicajozás, séta, tollas...

Amint hazaér tőlünk a nebuló, tényleg 
bevághatja a táskáját a sarokba. 

‒ Mi történik délelőttönként a klubban? 
‒ 3 éves kortól várjuk azokat a  kicsiket, 
akiknek az  anyukájuk némi szabadidő-
re vágyik. Banki ügyintézés, bevásárlás, 
orvosi vizsgálat – hétköznapi dolgok, de 
valljuk be: gyerek nélkül sokkal gyor-
sabb! 

4 éves kortól hetente egyszer zeneovis 
foglalkozást szervezünk, mert hiszünk ab-
ban, hogy a ritmus, a zene jó alapozás az is-
kolára. Tavasszal az  iskolába készülőknek 
indítunk játékos felkészítőt.

‒ Ugye az  alsósok sem maradnak ki az  
Alfából? 
‒ Természetesen nem! Őket szintén vár-
juk délelőttönként, és  szívesen segítünk 
a  leckepótlásban egy betegség vagy egyéb 
hiányzás után. 

‒ Kizárólag tanulással kapcsolatban szer-
veznek programokat? 
‒ Nem. Lesznek kézműves foglalkozások, 
hétvégi gyalogos és  kerékpáros kirándu-
lások, színházlátogatások, nyáron pedig 
a Dunakanyar kerékpárkölcsönzővel közö-
sen táboraink is.

Aki többet szeretne tudni rólunk, hívjon 
a  (06 20) 489-3989-es mobilszámon vagy 
írjon erre az e-mail-címre: 
alfatanuloklub@gmail.com. 

Programjainkról pedig a  Facebook- 
oldalunkon olvashat bővebben. 

ALFA TANULÓKLUB

Azért vagyunk, hogy a szülőknek könnyebb legyen…
„A gyerekeink legrosszabb házitanítója mindig maga a szülő. Saját gye-
rekünk idegesít minket a  legjobban lecketanulás közben, hiszen vele 
szinte a fogamzás pillanata óta együtt tanulunk mindaddig, amíg ve-
lünk él, vagy talán még tovább. Ezt a nehéz, sokszor feszült, hol öröm-
teli, hol  szenvedésekkel járó tanulást nem lehet még lecketanulással 

is megterhelni. Nem bírja ki.” Vekerdy Tamás gondolata indította el Fenyő Ritában 
az Alfa Tanulóklub létrehozásának ötletét. 

December 2-án, hétfőn reggelre lee-
sett az  idei első hó. A Magyar Közút 
Zrt. a fenntartásában lévő utakon idő-
ben gondoskodott a  hóeltakarításról. 
A  városvezetéssel történő egyeztetés 
után már korán reggel megkezdte 
a  hókotrást és  a  síkosságmentesí-

tést a  helyi vállalkozó is. Két hótoló 
munkagéppel és  egy kisteherautóval 
megtisztították a  városi karbantar-
tású közterületeket, utakat, járdákat, 
a gyalogos átkelőhelyeket, a buszmeg-
állókat és a kompátkelő helyhez veze-
tő járdaszakaszokat.

 A munkák során elsőbbséget élvez-
tek a helyi buszjáratok útvonalai, az is-
kolákhoz, közintézményekhez vezető 
utak, a  kiemelt főközlekedési utak, 
a  szilárd burkolatú utak, valamint 
a  nehezen megközelíthető lejtős utak. 
A  kisebb bekötőutcákat és  a  földes 
utakat ezután környezetbarát szóró-
anyaggal szórta a vállalkozó. A síkos-
ságmentesítést a  következő napokban 
is folytatták, ahol szükséges volt.

 Ha újabb havazások jönnek, a gödi 
telephelyről szükség szerint bármi-
kor el tudnak indulni a munkagépek, 
és  azonnal megkezdődhet a  kézi erős 
takarítás is – tájékoztatta lapunkat 
Mucsi László, az önkormányzat beru-
házási és  városüzemeltetési osztályá-
nak munkatársa.

A házak előtti járdaszakok járható-
ságának biztosítása az ingatlantulajdo-
nosok feladata. Fontos, hogy a  síkos-
ságmentesítéshez semmiképpen ne sót, 
hanem környezetkímélő anyagokat 
használjunk: faforgácsot, fahamut, ho-
mokot, illetve a  helyi gazdaboltokban 
is beszerezhető útszóró anyagokat.

GK

HÓHELYZET

Felkészült a város a télre
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Fülöp Zoltán: A legfontosabb 
a tervszerű, átlátható munkavégzés
‒ Hol tart a  feladatkörébe tartozó szektorok feltérképezésében, 
a  város aktuális gazdasági-műszaki állapotának felmérésében? 
Milyen prioritásokat határozott meg, mely területekkel foglalko-
zott elsőként a hivatalba lépése óta?
‒ Az ambícióm az volt, hogy mielőbb „vegyük fel a fonalat”. Ebben 
a hivatal részben segítségemre tudott lenni, de számos dolognak 
személyesen kellett utánajárnom. A  hivatalba lépés óta elsősor-
ban folyamatban lévő vagy elmaradt ügyekkel kell foglalkoznunk 
– és persze az élet is megy tovább. Sajnos rengeteg sürgős felada-
tunk volt és van, a rendes feltérképezésre nagyon kevés a kapaci-
tásunk. Azt már városlakóként is érzékeltük, hogy a település mű-
szaki állapotán bőven van javítanivaló. Immár mindezt belülről 
szemlélve azt látjuk, hogy a feladat sokkal több, mint azt korábban 
gondoltuk. Csak az idei évben 100 millió forint feletti a beterve-
zett és elmaradt beruházások mennyisége – és ezek többsége pont 
a városlakók életét leginkább érintő „apróság”, járdákkal, utakkal, 
csapadékvizekkel kapcsolatos témák. Lehet, hogy a nagyobb pro-
jektek árnyékában maradtak el, de elmaradtak és hiányoznak.

‒ Az eddigi munkahelyein – a versenyszférában és az államigaz-
gatásban ‒ szerzett tapasztalatait mennyiben tudja hasznosítani 
gazdasági-műszaki területekért felelős alpolgármesterként?
‒ Egyelőre elsősorban a rutin segít. Nem ismeretlen az eljárásrend, 
ismerős fogalmakkal találkozom, nem kell mindent visszakérdez-
ni. Nagy feladatot jelent, hogy nem volt kialakult rendje a beszá-
molásnak, ezt teljesen fel kell építeni, miközben a folyó ügyeknek 
is menniük kell, és  a  jövő évi költségvetés is kidolgozásra vár. 
Abban reménykedem, hogy jövőre sokkal többet tudok áthozni 
a  korábbi tapasztalatokból, és  egy gördülékenyebb, hatékonyabb 
munkarendet sikerül kialakítani.

‒ Az  új képviselő-testület első intézkedései közé tartozott a  klí-
mavészhelyzet kihirdetése, megkezdődött a városi klímastratégia 
és  cselekvési terv kidolgozása. Valódi eredményt elérni e  téren 
csak nagyon széles körű összefogással lehet. Milyen intézkedése-
ken keresztül vezethet az út a szemléletváltásig és a mindennapi 
klímatudatos viselkedés kialakulásáig?
‒ Számomra kiemelten fontos téma a klímavédelem, nagyon örü-
lök, hogy ezt a kezdeményezést mindenki pozitívan fogadta. Tel-
jesen igaz, hogy a látványos eredményekhez nagy összefogás kell. 
Ebben a  kérdésben nem elegendőek a  gesztusok, a  szimbolikus 
kijelentések, itt komoly tennivaló van, és  valóban, nagy össze-
fogás is szükséges. Az utóbbit az alapozza meg, ha minél többen 
állunk bele ebbe a  feladatba, és nyújtunk kezet egymásnak. Ez a 
nagy munkának az a kisebb szelete, amit mindenkinek magán kell 
kezdenie ‒ ezt indítottuk el itt Gödön. Az első visszajelzések bizta-
tóak. Feladatunk, hogy a klímavédelmet a napi munkánk részévé 
tegyük az önkormányzatban, a hivatalban és a városban. Jó úton 
járunk.

‒ Göd életében jelentős változást hozott a Samsung-gyár újrain-
dulása. Milyen intézkedéseket tesz, tehet az önkormányzat annak 
érdekében, hogy a gyár vezetősége a döntések meghozatala során 
tekintettel legyen a helyi lakosok igényeire?  Hogyan tudják elérni, 
hogy a  lakosság érdekeit eredményesen képviselhesse az  önkor-
mányzat a gyárral folytatott egyeztetések során?
‒ Ez  egy különösen kemény kérdés. A  bejelentett beruházási ér-
ték, a mintegy 390 milliárd forint (1,3 milliárd euró) az átlagember 
számára felfoghatatlan nagyságrend. Úgy érzékeltetném: ez Göd 
Samsung-témák nélküli költségvetésének mintegy 140-szerese. 
A gyár nélkül több mint 100 évre meglennénk ennyi pénzből. Ha 
termelni kezd, évente akkora értéket állít majd elő, mint Göd 1000 
évi rendes adóbevétele. Felfoghatatlan nagyságrendek – és nekünk 
e körülmények közt kell képviselnünk a város és a városlakók ér-
dekeit. Vannak továbbá erős kulturális különbségek, és persze egé-
szen mások egy nemzetközi cég befektetői szempontjai, mint egy 
agg lomerációs kisvároséi. Alapvetően változtattunk a  hozzáállá-
son, párbeszédet kezdeményeztünk, számos területen nyitottságra 
találtunk. Néhány témában már értünk el részeredményeket, pél-
dául rövidesen elkészül a  zajvédő fal. Egyeztetünk a  polgári vé-
delmi ügyekről és a dolgozók elhelyezéséről. Számos kisebb napi 
feladat van, ezek megoldásával remélhetőleg látható eredményeket 
is el tudunk érni.

‒ Meglátása szerint melyek a közeljövőben megoldandó legfonto-
sabb műszaki feladatok Gödön?
‒ Nagyon jelentős a lemaradásunk a fejlesztésekben, ezen elsősor-
ban az  utak, a  járdák állapotának javítását és  a  csapadékvíz ke-
zelését értem. Itt gyors előrelépés sajnos nem lesz, mert nagyon 
gyenge az előkészítettség. Fontos és a város kezében lévő lehetőség 
a  kerékpáros közlekedés fejlesztése, ezt tavasszal mindenképpen 
megkezdjük. Műszaki területen számos nagyobb téma is van, mint 

INTERJÚ

Beszélgetés a város alpolgármestereivel
Az új önkormányzat felállása óta két alpolgármester segíti a polgármester munkáját. Lőrincz László a humán területek, Fülöp Zoltán 
a műszaki és a gazdasági területek munkafolyamatait fogja össze és irányítja. Ezúttal velük készítettünk interjút.
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például a leendő iskola létesítésének megkezdése, döntés a régóta 
esedékes bevásárlóhely beruházásának megkezdéséről, és  van 
több, Samsung környéki teendő is. Ezek előkészítése és végrehajtá-
sa ütemezetten fog történni. Ha a legfontosabbat kell mondanom, 
nem tudok mást, mint a tervszerű, átlátható munka kialakítását.

 ‒ Összességében milyennek látja a város gazdasági helyzetét, jö-
vőbeli lehetőségeit? 
‒ Vannak nagyon biztató és erősen aggasztó kilátások is. A várost 
jelentős anyagi tartalékokkal vettük át, melyek a  Samsung ipar-
területének kialakításából származnak. Azt is látni kell azonban, 
hogy ezekhez a bevételekhez már hozzányúlt a korábbi városve-
zetés, ezek nélkül bajban lennénk. Az  is kiderült, hogy jelentős 
korábbi vállalások voltak, például az Ady Endre út felújítása, mely-
nek elkülönített fedezete nincs, ezt is a tartalékokból kell fizetni. 
Szintén jelentősen apasztotta a  tartalékokat néhány nagyprojekt 
költségeinek számottevő növekedése. A jövőre nézve ott áll lehe-
tőségként a várható iparűzési adóbevétel, elsősorban a Samsung-
tól, de feladatok is lesznek bőséggel, melyek nagyobb forrásokat is 
igénybe vennének. Összegezve azt mondhatnám: felelős gazdálko-
dással a problémák kézben tarthatók, a várost stabil pályára tud-
juk állítani, hogy megtarthassuk olyannak, amilyennek szeretjük: 
élhető, zöld kisvárosnak.

Lőrincz László: Mindenki, aki tenni 
akar a városért, lehetőséget kap erre
‒ A humán területekért felelős alpolgármester feladatköre rend-
kívül átfogó. Hogyan látott neki a munkájának, és melyek voltak 
azok a feladatok, amelyek megoldása a legsürgetőbb volt?
‒ December elsején megnyitottuk a városi jégpályát a Gödi SE te-
lepén. Az önkormányzat közel 15 millió forinttal támogatta a kez-
deményezést, így az óvodák és az iskolák reggel 8-tól délután 2-ig 
ingyenesen használhatják a jégpályát, a gödieknek pedig kedvez-
ményes belépőt tudunk biztosítani.

Még tart a  folyó ügyek feltérképezése, hogy lássuk, mire 
és mennyit költött a közösből az előző vezetés. Ezzel párhuzamo-
san megkezdtük a működés racionalizálást.

‒ Már az első képviselő-testületi ülésen szóba került, hogy a szo-
ciális segélyezés kérdésében az  önkormányzat változtatni kíván 

a  korábbi gyakorlaton. Milyen változásokra lehet számítani 
a szociális ellátás területén?
‒ A  korábbi mechanizmusokat felgyorsítjuk és  racionalizáljuk. 
A támogatások elnyerése átláthatóbb lesz, és nyomon követhetővé 
válik mindenki számára. Előreláthatólag a  jövő évi költségvetés-
ben bővítjük a  szociális támogatásokra fordítható összeget, így 
több forrásunk lesz arra, hogy a valóban rászoruló polgártársaink-
nak segíteni tudjunk. 2020-tól bevezetjük a gyógyszertámogatási 
rendszert, ami további segítséget fog jelenteni.

‒ A két állami fenntartású általános iskola súlyos helyhiánnyal 
küszködik, a Huzella Iskolában nagy szükség lenne az épület teljes 
körű felújítására is.  Milyen jobbító szándékú lehetőségei vannak 
a városvezetésnek az oktatás, illetve az iskolák műszaki állapotá-
nak javítása terén? Van-e bármi hír, előrelépés az Oázis lakópark-
ban építendő új iskolával kapcsolatban?
‒ Az  új, 24 tantermes iskola előkészületei jól haladnak. Decem-
ber elején megkötöttük a  tervezői szerződést, ezzel kormányzati 
szinten is zöld utat kapott a  beruházás. Az elmúlt években Göd 
lakossága növekedésnek indult, amit sajnos nem követett az infra-
struktúra fejlesztése.

A kormány államosította az iskoláinkat, így azok üzemeltetése 
és fenntartása már nem Göd hatásköre. 2020-ban megemelt ösz-
szeggel szeretnénk támogatni az iskolai alapítványokat, így növel-
ve az az oktatási intézmények lehetőségeit, legyen szó akár iskolai 
programokról, akár eszközbeszerzésekről. Szorosabbra szeret-
nénk fűzni a kapcsolatot az oktatási intézményekkel, hogy a kom-
munikáció zökkenőmentes lehessen.

‒ Az egészségügy területén milyen változásokat lát szükségesnek 
az új városvezetés?
‒ Legégetőbb feladatunk az  ügyeleti rendszer átalakítása, hogy 
a gödiek számára olyan szolgáltatást tudjunk nyújtani, ami meg-
felel az elvárásoknak. A jelenlegi szolgáltatóra nagyon sok panasz 
érkezik, nekem sincsenek jó tapasztalataim velük.

Az első vizsgálataink alapján Gödön kevesebb a gyermekorvos, 
mint amennyire a  törvény lehetőséget biztosít, így reményeink 
szerint bővíthetjük az orvosok számát is.

‒ Milyen lépéseket terveznek tenni annak érdekében, hogy a dön-
tés-előkészítésbe a  korábbi éveknél eredményesebben vonják be 
a gödi lakosokat és a civil szervezeteket?
‒ Fontos, hogy mindenkinek, aki tenni akar városunkért, lehe-
tőséget adjunk. Azt vallom, hogy senkit sem szabad kizárni, aki 
együtt akar működni Göd érdekében. Rendszeresen találkozom 
helyi civilekkel, pont tegnap vettem részt a József Attila Művelő-
dési Házban működő klubok évzáró eseményén. A14 klubnak több 
mint 700 tagja van, tehát elmondhatjuk, hogy Gödön aktív civil 
élet folyik.

‒ Milyennek látja a gödi sport helyzetét?
‒ A  Gödi SE-ben vannak jól működő szakosztályok és  vannak 
olyanok, amelyek jelenleg valamiért kevésbé aktívak. Azt látjuk, 
hogy sokkal több potenciál van az egyesületben, mint amit kihoz-
nak belőle. Látjuk a környező településeken működő sportegyesü-
letek teljesítményét, és elmondhatjuk, hogy van hová fejlődnünk. 
A TAO-támogatások nyújtotta lehetőségeket sokkal jobban ki le-
hetne használni, amihez valószínűleg szemléletváltásra és modell-
váltásra lesz szükség.

Koditek Bernadett
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Tóth Ildikót, az  Alapszolgáltatási Központ vezetőjét arra 
kértük, hogy adjon rövid tájékoztatást arról, hogy mi min-
dennel várják a gyerekeket és az időseket a karácsony estét 
megelőző napokban.

•  December 17-én a Kastély Óvoda csöppségei kedvesked-
nek karácsonyi műsorral az Idősek Klubja tagjainak.

•  December 19-én az  Ilka csárda tulajdonosa mintegy 
negyven idős embert lát vendégül egy karácsonyi vacso-
rára.

•  December 20-án az Idősek Klubja Vasvári Pál utcai épü-
letében rendeznek karácsonyi ünnepséget. Ez lesz a klub 
idei utolsó eseménye, ám az ünnepek után, januártól is-
mét várják a klub jelenlegi és leendő tagjait gazdag prog-
ramjaikkal, segítő szolgáltatásaikkal.

•  December 21-én az  Alapszolgáltatási Központ a  Du-
na-part Nyaralóházak színháztermében tartja hagyo-
mányos gyermekjóléti karácsonyi ünnepségét, amelyen 
a  nehezebb sorsú családok gyermekei közül hatvanat 
látnak vendégül. A  meghívottak valamennyien aján-
dékot kapnak egy neve mellőzését kérő gödi vállalkozó 
felajánlásának köszönhetően.

(w)

Az Oázis lakóparkban épült Egész-
ségházban működő, most létesített 7. 
számú háziorvosi körzetet megpályázó 
és elnyerő dr. Elor Juditot az indulásról 
és  az  első napok tapasztalatairól kér-
deztük.

A 12 éve Gödön lakó, négygyerme-
kes orvos elmondta, hogy praxisához 
a  lakóparkban élő gödi polgárok tar-
toznak, ami az önkormányzattal kötött 
szerződés alapján 1500-1700 felnőttet 
jelent. Persze ezek a  számok becslésen 
alapulnak, ugyanis a  lakóparkban élő 
fiatalok közül a  fővárosban dolgozók 
közül sokan a munkahelyükhöz közeli, 
budapesti háziorvoshoz járnak. És nyil-
ván lesznek olyanok is, akik maradnak 
a  korábbi hat gödi háziorvosi körzet 

valamelyikében. Az  első rendelési na-
pok tapasztalatai azonban azt mutatják, 
hogy folyamatosak a  bejelentkezések 
az új, 7. számú háziorvosi körzetbe is. 

Dr. Elor Judit korábban a  gödi 
és  a  dunakeszi ügyeleten dolgozott, 
továbbá a  váci és  más kórházak sür-
gősségi osztályán, illetve több körzet-
ben vállalt háziorvosi helyettesítéseket. 
A  mai napig dolgozik sürgősségi osz-
tályon, mely területet a  háziorvoslás 
mellett szintén számára fontos orvosi 
feladatnak tartja. 

Munkáját segítő asszisztense a  váci 
illetőségű Dezső Krisztián, aki 17 éven 
át szintén a sürgősségi betegellátásban, 
nevezetesen a  váci mentőszolgálatnál 
teljesített szolgálatot. 

Az új praxis működését a  hatályos 
rendeletek értelmében egy éven át 
az állam finanszírozza, de természete-
sen a  rendelő valamennyi orvosi esz-
közét a doktornő szerezte be. 

(w)

EGÉSZSÉGÜGY

December elsejétől rendel háziorvos az új 
Egészségházban

Az önkormányzat új Facebook-oldala
w w w . f a c e b o o k . c o m / G o d O n k o r m a n y z a t

ÜNNEP

Karácsonyi rendezvények gyerekeknek és időseknek

A Vasvári utcai Idősek Klubjában minden évben karácsonyi műsorral 
búcsúztatják az évet. (A fotó 2018 karácsonyán készült)

Dr. Elor Judit
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Balogh Csaba polgármester a  város-
vezetés nevében köszöntötte a  meg-
jelenteket, és  mindazokat, akik részt 
vesznek a szociális munkában Gödön, 
segítve ezzel a  rászoruló embereket. 
Mint mondta, ez a  fajta gondoskodás 
erős közösségé formálhat bennünket. 
Szavait követően Rataj Brúnó szavalta 
el József Attila Aki szegény, az  a leg-
szegényebb című versét, majd Vajda 
Viktória, a  Humánügyi Bizottság el-
nöke osztotta meg velünk gondolatait. 
Salkaházi Sára alakját felidézve szólt 
arról, hogy az  apácanővér mennyi 
mindent tett a nők társadalmi helyze-
tének javításáért, méltatta karitatív te-
vékenységét, s végül azt, hogy a nyilas 
rémuralom idején közel száz magyar-
országi zsidó megmentője volt, vállal-
va a vértanúságot.

Nem lehetünk eléggé hálásak azok-
nak, akik sokszor erejükön felül nap-
jainkban is mások felkarolásának, 
megsegítésének szentelik életüket. 
A gödi Boldogságcseppek Alapítvány 
ezt a  szellemiséget képviseli váro-
sunkban.

A Göd Város Önkormányzata által 
alapított Salkaházi Sára-díjat minden 
esztendőben egy kiemelkedő szociális 
munkát végző személy kapja meg. Idén 
ezt a  díjat Szőke Krisztinának, a  Bol-
dogságcseppek Alapítvány elnökének 
ítélték oda.

Kriszta születése óta Gödön él, köz-
gazdasági szakközépiskolába járt, 
majd munka mellett elvégezte az Esz-
terházy Károly Egyetem Jászberényi 
Kampuszának művelődésszervezési 
szakát, második diplomáját pedig ag-
rármérnökként szerezte meg. Tagja 
egy állatmentő egyesületnek és a gödi 
polgárőrségnek is. Háromgyermekes 
családanya. Egyik alapító tagja és  el-
nöke a  2015-ben megalakult Boldog-
ságcseppek Alapítványnak.

A családias hangulatú ünnepség 
után Szőke Krisztinát felkértük egy rö-
vid beszélgetésre.

‒ Váratlanul érte önt az elismerés?
‒ Mivel részmunkaidőben az  önkor-
mányzatnál dolgozom rendezvény-
szervezőként, az  illendőnél korábban 
értesültem a  jelölésemről. Ezzel együtt 
természetesen meglepett, hogy végül ne-
kem ítélték oda a díjat, hiszen jómagam 
csupán 2015-ben kezdtem el a karitatív 
munkát, míg sokan évtizedek óta dol-
goznak itt Gödön mások megsegítéséért. 
Az elismerést talán a Boldogságcseppek 
Alapítvány immár országos ismertsé-
gének is köszönhetem, jóllehet példá-
ul a  gödi karitász szervezetek és  velük 
együtt megszámlálhatatlanul sokan 
végeznek áldozatos munkát a  szociális 
ellátás területén, amely hasonlóképpen 
vagy még inkább nagyrabecsülést érde-

mel. De említhetném a  felsőgödi Füsti 
Molnár Sándort is, aki idestova húsz esz-
tendeje működteti és vezeti a hajléktala-
nokból álló AHA Színpadot.

‒ Az, hogy a Boldogságcseppek Alapítvány 
távoli kis falvakba is eljut az adományai-
val, városunk hírnevét is öregbíti. Önnek 
és munkatársainak mit jelentenek az Ala-
pítványhoz érkező köszönő levelek, telefo-
nok?
‒ Azt az érzést erősítik bennünk, hogy 
jó az, amit csinálunk, s ezt a fajta segítő 
munkát érdemes folytatnunk a  jövő-
ben is. De ilyen visszaigazolás minden 
egyes kézfogás, baráti ölelés és  köny-
nyes mosoly. Amikor adunk, valójában 
mi magunk kapunk.

‒ E  lapszámunk december közepe táján 
kerül olvasóink kezébe. Tart még akkor 
a Boldogságcseppek cipős doboz akciója?
‒ Igen, egészen december 20-áig tud-
juk fogadni a  tartós élelmiszereket, 
ruhákat és játékokat. Az adományokat 
az Alapítvány raktárában ezt követően 
„porciózzuk”, és  igyekszünk azokat 
a  cipős dobozokkal együtt karácsony 
estéig, a távolabbi településeken élő rá-
szoruló családoknak pedig a két ünnep 
között eljuttatni.

Idén december 20-án tartjuk sze-
retetünnepségünket, amely egyúttal 
az  esztendő utolsó garázsvására lesz. 
Arra gondoltunk, hogy erre meghívjuk 
a  CseppPontok vezetőit és  mindazo-
kat, akik támogatják a Boldogságcsep-
pek Alapítvány munkáját, közöttük 
a gödi önkormányzat képviselőit is, de 
mások mellett vendégünk lesz a fővéd-
nökünk, Nick Árpád Guinness-rekor-
der erőművész.

‒ Beszélgetésünk végén muszáj megkérdez-
nem, hogy szólhatunk-e Kristófról?
‒ Természetesen. Kristófka súlyos 
szervhiánnyal született Gödön, több 
műtét vár még rá. Bár a  szülei éjt 
nappallá téve dolgoznak és  ápolják 
a  csöppséget, nehezen tudják előte-
remteni a szükséges kötszerek és egyéb 
eszközök költségeit. Mindazok, akik 
segíteni tudnak a nehéz helyzetbe ke-
rült családnak, Reménysugár jeligére 
megtehetik, az Alapítvány bankszám-
laszámát pedig megtalálják a  Boldog-
ságcseppek Facebook-oldalán. Kristóf 
most a mi kis cseppangyalkánk, hiszen 
egy csepp boldogság mindenkinek jár.

Walter Béla

ELISMERÉS

Szőke Krisztina kapta idén a Salkaházi Sára-díjat
A Szociális munka napjáról is megemlékezve, november 18-án a Polgármesteri 
Hivatal dísztermében ünnepélyes keretek között került sor a 2019. évi Salka-
házi Sára-díj átadására.

Az idei Salkaházi Sára-díjat Szőke Krisztina (jobbra) Vajda Viktóriától és Balogh Csabától 
vehette át

Gödi Körkép | 2019. 12. szám KÖZÉLET
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Szeretettel várunk mindenkit a megemlékezésre, amelyet

Iván Kovács László
városunk 56-os mártírja halálának 
62. évfordulójára rendezünk
2019. december 29-én, vasárnap 11.30 órakor.

Helyszín: Alsógöd, Petőfi tér
Szervező: Farkas Éva (Telefon: 06/70-616-7566)M

E
G

H
Í

V
Ó

Gödön elhunytak
Plánk János 48 éves
Jó László János 72 éves
Hevesi Ferenc 76 éves
Puszpán Erika 50 éves
Vezendi Mihályné (sz.: Sós Erzsébet ) 92 éves
Agócs Sándor 73 éves
Wágner Vilmosné (sz.: Karácsonyi Edit) 91 éves

2019. november 1. és 30. között
Gödön házasságot kötöttek
Dr. Misoczki László és Botta Diána
Comer Luke Wayne és Marcsók Zsófia
Udvardi Dávid Ferenc és Hetey Adrienn
Szabó Dániel Mihály és Rónay Katalin
Klucsár Gergely és Bihari Alexandra Kitti

Közvilágítási hibák 
bejelentése
Közvilágítási hibát bejelenteni a  Kovika 
közvilágítási karbantartórendszeren keresz-
tül lehet. A  hibabejelentésre szolgáló webes 
felület elérhető a  városi honlapról (www.
god.hu), vagy közvetlenül a  kozvilhiba.hu//
hibabejelentes címen.
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‒ Ön korábban itt Gödön volt helyi nem-
zetiségi elnök, mostantól azonban megyei 
szinten képviseli a szerb nemzetiséget.
‒ Októberben azért indultam a Pest megyei 
szerb önkormányzati választásokon, mert 
korábban azt tapasztaltam, hogy Budapest-
től északra, a  Duna innenső partján fekvő 
településeken élő szerb családok egymástól 
többé-kevésbé elszigetelődve élnek. Meg-
jegyzem, a környéken egyedül Gödön mű-
ködik hosszú évek óta szerb önkormányzat, 
holott élnek szerbek például Dunakeszin, 
Sződligeten és  Vácon is. Korábban, gödi 
nemzetiségi képviselőként is az volt a célom, 
hogy összefogjam a szórványban élő szerbe-
ket, minden rendezvényünkre meghívtam 
a környékbeli településeken élő szerb csalá-
dokat is. A jövőben ezt megyeszerte szeret-
ném segíteni, koordinálni, ösztönözni.

‒ Egy-egy kisebbségben élő nemzetiség 
a  nyelvén, a  kultúráján és  a  vallásán ke-
resztül képes fenntartani magát.
‒ A  környékbeli településeken élő szerbek 
egyik fő szomorúsága éppen az, hogy nincs 
a  közelükben pravoszláv templom, pon-
tosabban nincs szerb ortodox templom. 
Nekünk utaznunk kell a  templomainkhoz 
a fővárosba, vagy a hozzánk viszonylag kö-
zel eső Budakalászra, Pomázra, Csobánká-
ra, Szentendrére.

Ráadásul a  nagy szerb ünnepeknek 
és  azokon keresztül a  templomainknak is 
megvan a  maguk védőszentje. Ha viszont 
nincs templomunk, akkor a  településnek 
védőszentje sincs. Ami azt jelenti, hogy 
a vallási ünnepeinket, melyek hasonlatosak 
a keresztény búcsújárásokhoz, nehéz meg-
szerveznünk, összefognunk.

‒ A Gödön megválasztott szerb nemzetisé-
gi képviselők mindhárman fiatalok. Lelke-
sek, ambiciózusak?
‒ Már csupán életkorukból következően 
is azok. Úgy gondolom, lesz esélyük arra, 
hogy felelevenítsék a régi vallási és kulturá-
lis hagyományokat, összefogva a környék-
beli szerb fiatalokkal. Jómagam pedig me-
gyei elnökként igyekszem megteremteni 
a lehetőségét annak, hogy jeles napjainkon 
ne településenként külön-külön, hanem 
közösen ünnepeljen a  szerb kisebbség, 
hogy minél gyakrabban találkozhassanak 
egymással.

‒ Akár itt Gödön?
‒ Örülnék neki.

(w)

INTERJÚ

Megalakult a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Az októberi nemzetiségi önkormányzati választásokon leadott szavazatok alapján vá-
rosunk Szerb Nemzetségi Önkormányzata háromtagú képviselő-testületet alakíthatott, 
melynek tagjai: Pandurovic Tányá, Pandurovic Mirko Milutin és Novákovics Márkó.
A Pest Megyei Szerb Önkormányzat elnökévé a  szintén gödi illetőségű Pandurovic 
Anicát választották. Vele beszélgettünk.

H
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Szeretettel várunk mindenkit a megemlékezésre, amelyet

Iván Kovács László
városunk 56-os mártírja halálának 
62. évfordulójára rendezünk
2019. december 29-én, vasárnap 11.30 órakor.

Helyszín: Alsógöd, Petőfi tér
Szervező: Farkas Éva (Telefon: 06/70-616-7566)
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Ünnepi nyitvatartás  
a Gödi Hulladékgazdálkodási Kft.-nél

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ünnepi nyitvatartása az aláb-
biak szerint alakul:

2019-ben az utolsó ügyfélszolgálati nap: 
december 20., péntek 7-től 12 óráig

2020-ban az első ügyfélszolgálati nap: január 6., hétfő 7-től 19 óráig
A két időpont közötti időszakban ügyfélszolgálatunk zárva tart.

Karácsonyfák elszállítása az ünnepek után

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, 
hogy az ingatlanok elé kihelyezett fenyőfák elszállítása 

kizárólag 2020. 2. és 4. hetében, 
az adott körzetre érvényes hulladékszállítási napon történik.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálat

ÁLLÁSHIRDETÉS

Göd Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

a Göd Városi Könyvtár  
INTÉZMÉNYVEZETŐI
beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 
5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határo-
zott időre szól, 2020. február 1-jétől 2025. január.31-ig.
A munkavégzés helye: 2131 Göd, Pesti út 72.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok:
A Göd Városi Könyvtár alapító okiratában meghatározott 
szakmai feladatok, az intézmény szakszerű és gazdaságos mű-
ködtetése, irányítása és ellenőrzése a fenntartó önkormányzat 
elvárásainak megfelelően. A közalkalmazottak és a munkavál-
lalók felett a munkáltató jogok gyakorlása. Az irányítás felada-
tait az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően végzi.

Pályázati feltételek:
•  Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy nem 

szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint 
OKJ szerinti segédkönyvtárosi szakképesítés 

•  Az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban 
legalább 5 éves szakmai gyakorlat

•  Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása
•  Magyar állampolgárság
•  Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Helyismeret

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 10.
A pályázattal kapcsolatos további információ: dr. Nagy Atilla 
aljegyző, 2131 Göd, Pesti út 81., (06 27) 530-045
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Göd Város Önkormányzat címére 
történő megküldésével (2131 Göd, Pesti út 81.). 
A  borítékon fel kell tüntetni: 09/589-1/2019, Göd Városi 
Könyvtár intézményvezető
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.
További információk: www.god.hu

a Településellátó Szervezet 
IGAZGATÓI
beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 
évig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határo-
zott időre szól, 2020. február 1-jétől 2025. január 31-ig. 
A munkavégzés helye: 2132 Göd, Duna út 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok:
Irányítja, ellenőrzi és szervezi a Településellátó Szervezet tör-
vényes, szakszerű és  gazdaságos működését. Felelősséggel 
tartozik a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, bel-
ső szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, a költ-
ségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek 
teljesítéséért. Az irányítás feladatait az SZMSZ-ben leírtaknak 
megfelelően végzi. Munkáltatói feladatokat lát el.

Pályázati feltételek:
•  Egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy gazdasági vég-

zettség
•  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
•  Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása
•  Magyar állampolgárság
•  Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Jogi vagy gazdasági szakirányú egyetemi végzettség
•  Helyismeret

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 13.
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Göd Város Önkormányzat címére 
történő megküldésével (2131 Göd, Pesti út 81.). 
A borítékon fel kell tüntetni: 09/584/2019., igazgató

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.
További információk: www.god.hu; www.goditesz.hu
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A pályázatok benyújtásának módja: fényképes önéletrajz 
megküldésével a bobisne.csilla@goditesz.hu e-mail-címre vagy 
személyesen a Duna út 5. szám alatt.
További tájékoztatás:
(06 27) 530-610 (Bóbisné Csilla); www.goditesz.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Településellátó Szervezet 
pályázatot hirdet
GONDNOK – TAKARÍTÓ (2 fő)
munkakör betöltésére
A munkavégzés helye és ideje:
•  Balázsovits Lajos Sportcsarnok, csütörtökönként 14 és 22 

óra között, szombatonként 9 és 21 óra között (1 fő) 
•  Huzella Tornacsarnok, teljes munkaidőben (1 fő) 
Pályázati feltétel: általános iskolai végzettség

GÉPÉSZ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás, határozatlan idejű 
állás közalkalmazotti jogviszonyban
Pályázati feltétel: műszaki végzettség, uszodagépész vég-
zettség előny
A munkakörhöz tartozó feladatok: uszodagépészeti fela-
datok ellátása a termálstrandon
Munkaidő: reggel 7-től másnap reggel 7-ig. A 24 órás szol-
gálat után 48 óra, azaz két szabadnap

PARKFENNTARTÓ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munka-
idős állás közalkalmazotti jogviszonyban 
Pályázati feltétel: általános iskolai végzettség
A munkakörhöz tartozó feladatok: a termálstrand terü-
letének gondozása

KARBANTARTÓ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munka-
idős állás 
Pályázati feltétel: szakmunkásképző intézeti végzettség
A munkakörhöz tartozó feladatok: karbantartási mun-
kák elvégzése a gödi önkormányzat intézményeiben 

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

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
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‒ Hogyan kerültek kapcsolatba az or-
gonával?
Rieth József: Amikor gyermekkorom-
ban ministráns voltam, mindig fel-
felé tekintettem, az  orgona irányába. 
Megtanultam rajta játszani. Elvégez-
tem a kántorképzőt, a Zeneakadémiát, 
majd programozni kezdtem. A muzsi-
kusság és az  informatika között inga-
doztam, és szerettem bütykölgetni is.
Kurucz Róbert: Én is ministránsként 
találkoztam először a  hangszerrel. 
A családban volt egy harmónium, amit 
még a  nagyapám vett. Azon kezdtem 
orgonálni tanulni. Aztán elvégeztem 
a  kántorképzőt. A  szüleimnek nem 
volt túl sok pénze, kénytelen voltam 

orgonát építeni magamnak. Így szüle-
tett meg az első elektromos orgonám. 
Aztán készítettem a  testvéremnek, 
meg még néhány embernek. Most már 
86 orgonánk van, amiből 7 hibrid, 
azaz sípok is szólnak és virtuális (digi-
talizált) síphangok is. Ilyen a felsőgödi 
orgona is, ez a nyolcadik.

‒ Hol ismerték meg egymást?
K. R.: Amikor Mátyásföldre költöz-
tem, a  templomban megkértek, hogy 
legyek segédkántor. Jóska ott segéd-
kántor volt, és hétvégenként váltottuk 
egymást. Mindig az  volt az  álmom, 
hogy az orgonahangot valahogy szin-
tetizáljam és bevigyem a lakásba. Egy 

japán honlapon láttam az ötletet, ahol 
egy villamosmérnök-hallgató azokat 
az alapokat fektette le, amit mi részle-
tesen kidolgoztunk és azóta továbbfej-
lesztettünk. Ebből alakult ki az  orgo-
nam.hu. Amikor az egyik misén Jóska 
orgonált és  én is ott voltam, megkér-
deztem tőle, hogy nincs-e kedve or-
gonát építeni. Volt, mert Jóskát két 
dolog tudja igazán lekötni, az  orgona 
és a számítógép.
R. J.: A  lelki egészségem érdekében 
éppen nagyon nagy szükségem volt rá, 
hogy valami érdekes munkát végezzek, 
de nem akartam, nem tudtam felmon-
dani a  munkahelyemen. Robi lénye-
gében teljesen ismeretlenül szólított 
meg. Annyit tudott rólam, hogy ott 
orgonálok, ugyanazon a padon, ahol ő, 
de nem ismertük egymást mélyebben. 
Egyszer csak odajött hozzám, hogy 
van-e kedvem vele orgonákat építeni. 
Így kezdtük el, teljesen egyértelmű-
en a  Jóisten indítására akkor, amikor 
a legnagyobb szükségem volt rá.

‒ A lelki élményhez nagyon hozzá tud 
adni egy jól megszólaltatott orgona.
K. R.: Véleményem szerint a  misén 
a  plébános után a  második legfon-
tosabb a  kántor és  az  orgona. Egy jó 
kántor és a jó orgona együtt csodákra 
képes.
R. J.: A zene, az éneklés minden más-
nál könnyebben emeli a  Jóistenhez 
a  lelkünket. Ezért meggyőződésünk, 
hogy nagyobb szükség van jó orgonára 
és kántorra, mint szép szobrokra. Az-
zal szoktuk biztatni a plébánosokat: ha 
jó orgonájuk van, az vonzza a  jó kán-
tort is.

‒ A  felsőgödi sípos orgona felújításá-
nál mi volt a legnehezebb feladat?
K. R.: Amikor először megszólaltattuk, 
a  legijesztőbb az  volt, hogy arányai-
ban tíz hangból hat nem szólt. A teljes 
membránozást ki kellett cserélni, mert 
ki voltak szakadva. A hangszer szinte 
reménytelen állapotban volt. Amikor 
ezt megtettük, az  orgona a  szelepek 
újraszabályozásával egészen tisztessé-
gesen kezdett működni. Jelenleg a leg-
nehezebb feladat a hangolás, mert több 
mint 900 nagyon öreg síp van benne, 
ezért ez a  munka nagy koncentrációt 
és  türelmet igényel. Tulajdonképpen 
nem restauráljuk az  orgonát, hanem 
megszólaltatjuk. Ez  a felújítás arról 
szól, hogy a meglévő felújított virtuá-

FELSŐGÖDI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

„Az orgona olyan, mint egy királynő”
Hamarosan befejeződnek a  felsőgödi katolikus templom sípos orgonájának 
üzembehelyezési munkálatai. A sípok hangolásakor beszélgettünk a két hang-
szerjavító mesterrel, Kurucz Róberttel és Rieth Józseffel.

A hangszerjavító mesterek hamarosan végeznek a munkával, és nem sokkal az ünnepek 
után a felsőgödi katolikus közösség használatba veheti a felújított sípos orgonát 
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lis orgonához hozzákapcsoljuk a  régi 
sípos orgonát egy digitális trakturával. 
Megszólaltatjuk, és igyekszünk kijaví-
tani az összes hibás hangot.

‒ Mi a  következő lépés a  hangolás 
után?
R. J.: Most télen csak egy alaphango-
lást végzünk el, tavasszal újra felhan-
goljuk és szabályozzuk az orgonát.
K. R.: A hőmérsékletváltozás hatására 
a sípok elhangolódnak. Igazából min-
den nagyobb hőmérsékletingadozás-
kor hangolni kellene, de erre a legtöbb 
helyen nincs pénz. Az orgona minden 

egyes sípja egyedi megszólalású hang, 
és mindegyik szabályozható, ezért újra 
is hangolható. Most arra lesz szükség, 
hogy a kántor sokat használja a hang-
szert, hogy előjöjjenek a  rejtett hibák, 
hiszen harminc éve nem volt haszná-
latban, és  most az  új üzembe helye-
zés miatt be kell járódnia. Az  orgona 
olyan, mint egy királynő: igényes, bo-
nyolult lélek, törődni kell vele, de ha 
hozzáértő „simogatja”, akkor gyönyö-
rűen „énekel”.

‒ Milyen érzés, amikor elkészül az or-
gona és megszólal?

R. J.: Ilyenkor azt szoktuk mondani, 
hogy nem is adjuk oda, mert annyit 
dolgoztunk vele, és  kezdjük élvezni 
a hangját. Büszkeség, öröm, jóleső ér-
zés, ami kárpótolja az embert minden 
bosszúságért, a sok fárasztó munkáért.
K. R.: A  legfelemelőbb érzés az, ami-
kor azt látjuk, hogy másoknak nagy 
örömet okoz. Javaslom mindenkinek, 
hogy csináljon olyat, aminek mások 
nagyon örülnek. Az alkotói érzés olyan 
energiákat szabadít fel az  emberben, 
amilyet semmilyen földi dolog nem 
képes létrehozni, csak maga a Jóisten.

Vida-Szabó Emese

Még az idei első hóesést megelőző na-
pokban indult útnak az újHÁZ Cent-
rum Piramis Építőház Kft. teherautója, 
melyen öt nagy kaloda tűzifát szállítot-
tak rászoruló gödi családoknak. 

A segítségnyújtásnak ezt a  hagyo-
mányát Juhász Attila, a cég ügyvezető-
je indította útnak, aki így nyilatkozott: 

„Évek óta adományozunk tűzifát rá-
szoruló családoknak. 

Köszönöm a  Gödi Alapszolgáltatási 
Központ vezetőjének, Tóth Ildikónak 
és  munkatársainak a  segítséget, hogy 
a  Család- és  Gyermekjóléti Szolgálat 
ügyfelei, a  szociális étkeztetésben ré-
szesülők és  az  Idősek Klubjának tag-
jai közül tettek számomra javaslatot, 
így igazán jó helyre került az  adomá-
nyunk.”

Egy nagy kaloda száraz tűzifa súlya 
kb. 800 kg, ezért a  kiszállítás során 
a  cég munkatársai arra is figyeltek, 

hogy a  kapun belül a  házhoz minél 
közelebb tegyék le a kalodákat, ezzel is 
megkönnyítve a családok és az idősek 
fabehordási munkáját. 

Az adomány érkezését a támogatot-
tak nagy örömmel fogadták, ami így 
karácsony előtt különösen nagy segít-
séget jelentett számukra. „Ha enyhe 
lesz az idő és jól beosztom, egész télre 
kitart majd a tűzifánk” ‒ mondta biza-
kodóan az egyikük. 

Az újHÁZ Centrum Jót tenni jó 
címmel 2016-ban indította el országos 
kampányát.

Az építőanyag-kereskedelmi vállalat 
célja, hogy társadalmi szerepvállalásá-
val példát mutasson, és másokat is arra 
ösztönözzön, hogy tisztelettel, segítő 
szándékkal forduljunk egymás felé, 
és ne csak az ünnepek alkalmával, ha-
nem az év folyamán bármikor. 

GK 

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS 

Tűzifa-adományozás rászoruló családoknak

Minden kedves
olvasónknak

meghitt, békés
karácsonyi 
ünnepeket

és
boldog új évet

kívánunk!
A Gödi Körkép
szerkesztősége
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Az elmúlt másfél évben a  szeretet-
szolgálat megpróbált megoldást 
találni az  óriási intézményen be-

lül felmerülő égető problémákra, és  fel-
készülni az  arra alkalmas, mintegy 150, 
fogyatékossággal élő gondozott új életfor-
májának kialakítására. A feladat nem me-
rül ki a megfelelő számú ingatlan megvá-
sárlásában, hiszen az egyedi élethelyzetek 
miatt minden érintettet fel kell készíteni 

a  jóval önállóbb életre. A máltaiak ehhez 
csaknem 2 milliárd forintos állami for-
rást kaptak. Idén őszre a szeretetszolgálat 
megvásárolt öt olyan családi házat, ame-
lyek alkalmasak arra, hogy 12-12 sérült 
ember új otthona legyen. Ezek közül kettő 
Gödön található, nemrég pedig megmu-
tatták a  sajtó képviselőinek azt a  házat, 
amely a legközelebb áll ahhoz, hogy új la-
kói birtokba vehessék.

Új szomszédok
November közepén hétköznapi kép fogadta 
a  látogatót az  egyik csendes kis gödi utca 
többgenerációs házánál: a kertbe lépve egy 
jókedvű csapatot pillantunk meg, többen 
lelkesen gereblyézik a  lehullott leveleket. 
Három perc sem telik el, és  egy nagy tál 
palacsintával érkezik valaki, kedvesen kör-
bekínálja a vendégeket. A ház leendő lakói 
sürögnek-forognak, segítőik pedig biztat-
ják őket. Morva Emíliától, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat regionális igazgatójától 
megtudjuk, hogy egyre gyakrabban járnak 
ide, ismerkednek a  környezettel és  a  gon-
dolattal, hogy tavasztól itt fognak lakni, 
mint egy átlagos család. Reggel innen in-
dulnak majd dolgozni, este ide térnek haza, 
útközben beszerzik a vacsorára valót, amit 
el is kell készíteni. Ketten fognak lakni egy 
szobában, és két szobára jut majd egy für-
dőszoba. A konyha és az ebédlő közös lesz. 
Ennek a háznak a szomszédai nyitottan fo-
gadták a hírt, hogy fogyatékkal élők költöz-
nek melléjük, ami nagy megkönnyebbülést 
jelentett a  szeretetszolgálat munkatársai-
nak. Sok szempontnak kell megfelelniük 
ezeknek az ingatlanoknak: 12 ember ottho-
nává kell válniuk, akadálymentesnek vagy 
akadálymentessé tehetőnek kell lenniük, 
és a közösségi közlekedés, valamint a bevá-
sárlási lehetőség szempontjából is jó helyen 
lévőnek, viszonylag közel az  anyaintéz-
ményhez, hogy a napi bejárás megoldható 
legyen. S természetesen a munkatársaknak 
‒ akik segítik, felügyelik a  lakókat ‒ sem 
mindegy, hogy hová kell eljutniuk a felada-
taik ellátásához.

Felkészülés
Giflo Péter, a  szeretetszolgálat kitagolásért 
felelős vezetője szerint a  hely számukra 
már adott a program elindulásához. A há-
zat a  lakóknak kell otthonná alakítaniuk 
– ebbe a  máltaiak már nem szólnak bele. 
Segítik őket, felszerelik az épületet és fenn-
tartják, de a  szoba falának a színét, deko-
rációját például már a  lakók dönthetik el. 
Segítik őket abban, hogy a  magukénak 
érezzék a  házat, felkészítik őket az  ezzel 
járó feladatokra, a  házimunkákra, a  kerti 
tevékenységekre. Megtanítják őket arra, 
hogyan jutnak el a buszig, ami beviszi őket 
a  nagy intézménybe, ahol fejlesztő foglal-
koztatást biztosítanak számukra. A  mun-
káért bérezés jár, ami hozzájárul a  havi 
ellátásuk fedezéséhez, de zsebpénz is ma-
rad belőle, amit meg kell tanulniuk okosan 
elkölteni. Ezért képzéseket tartanak a  la-
kóknak és  a  velük foglalkozó munkatár-
saknak is, hogy a  lehetőségekhez képest 

GONDVISELÉS HÁZA

Kitagolás?
Közösségi befogadás!
Az elmúlt években országszerte megkezdődött a nagy intézmények kiváltása 
azzal a céllal, hogy a fogyatékos emberek kisebb, családiasabb közegbe kerülve 
a lehető legönállóbb életet élhessék. A gödi egykori TOPhÁZ Speciális Otthon 
ma már Gondviselés Házaként működik. Az intézményt, amelynek közel 200 
lakója van, tavaly nyáron vette át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A fenn-
tartás átadására vonatkozó kormányhatározatban az is szerepelt, hogy a lakók 
kitagolásának 2020-ig meg kell történnie.

Ismerkedés a ház körüli munkákkal: ha ősz, akkor lombseprés!

Az önálló élethez rutint kell szerezni a konyhai feladatokban is
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zökkenőmentes legyen majd az  átállás. 
Olyan dolgokat kell megtanítani a jelenleg 
még az  intézményben lakóknak, amiket 
a szerencsésebbek már gyermekkorban el-
sajátítanak a családban. Ők azonban most 
ismerkednek ezekkel a  tevékenységekkel. 
A foglalkozásoknak köszönhetően például 
az  eddig etetésre szoruló sérült ember el 
tud készíteni egy egyszerű ételt – ez óriá-
si előrelépés. Az elmúlt években az ország 
hat nagy intézményéből már 660 embert 
sikerült kiköltöztetni családiasabb körül-
mények közé. A tapasztalat az, hogy ezek-
ben az  esetekben olyan képességrobbanás 
következett be, amelyre nem számítottak 
a  fogyatékosoknál: kiderült, hogy jóval 
többre képesek, mint amit kiderülni enged 
a nagy létszámú közegben kialakított rutin. 
A mottó: annyit segíteni nekik, amennyire 
valóban szükségük van, de csak annyit – 
az önállóbb élet és annak valamennyi örö-
me ugyanis mindenkinek jár.

Ahogy ők látják
A 12 leendő lakó közül tízen évek óta egy 
külön kis házban éltek a nagy gödi intéz-
mény területén. Számukra ezért a  kis lét-
számú közeg már megszokott, de az eddigi 
biztonságot jelentő kerítésen kívülre köl-
tözni mindenképpen nagy kaland. Tünde, 
Szandi, Roli és Tibi teljes természetességgel 
ülnek közénk, és mesélnek az  érzéseikről, 
mindennapjaikról, jövőképükről. Elme-
sélték, hogy szeptember óta járnak tovább-
képzésre. A buszra való felszállás, az utazás 
közbeni viselkedés, a  vásárlás, az  otthon-
ban felmerülő feladatok, a konfliktuskeze-
lés, az internethasználat mind-mind a tan-
anyag része. Az első mondatokból kiderül, 
hogy nagyon örülnek a  költözésnek, iz-
gatottak, és  nagyon igyekeznek mindent 
megtanulni, ami szükséges ahhoz, hogy 
elkezdjék az önálló életüket.

A Gondviselés Házában élők nagy része 
persze nem pont olyan, mint ők, és sokkal 
több segítséget igényelnek majd ahhoz, 
hogy előbb-utóbb kiköltözhessenek egy 
hasonló ingatlanba. A  gyermekek hely-
zetét csak jogszabályi változtatással lehet 
megoldani, jelenleg ők nem részesülhetnek 
támogatott lakhatásban. A fenntartó most 
úgy látja, hogy csupán 48 olyan lakó van, 
akiknek a  viselkedési kockázata nagyon 
megnehezítené a  közösségi befogadást, 
ezért ők maradnak a  Gondviselés Házá-
ban. A felszabaduló helyeken pedig nappali 
foglalkoztatót és  speciális fejlesztő iskolát 
szeretnének létrehozni.

Ez egy hosszú folyamat
Morva Emília elmondta: az  már látszik, 
hogy a  2018-ban meghatározott idő- 
és anyagi keret sem lesz elegendő a  terve-
zett kitagolások befejezéséhez, de folya-
matos tárgyalásban állnak a  kormánnyal, 
és  bíznak abban, hogy a  lakók, a  munka-
társak és  a  környéken élők felkészítésével 
egy időben, folyamatosan megvásárolhat-
ják és felszerelhetik majd a még szükséges 
ingatlanokat is.

Közösségi befogadás
Nem mindegy, hogy „fogyatékossággal 
élő” ismeretlenek költöznek-e a  szomszé-
domba, vagy pedig éppen Tündi, Szandi, 
Roli és  Tibi. Ismerősök, akik napközben 
mosodában, konyhán dolgoznak, adót fi-
zetnek a  munkabérük után, hazajönnek 
a  busszal, bemennek a  boltba, milánói 
makarónit főznek vacsorára, összeseprik 
a  lombot, ellapátolják a  havat a  járdáról, 
szeretik a csokis és a túrós sütit, szeretnek 
viccelni és nevetni. Sőt azt is tudják, ha va-
lakivel nézeteltérésük van, akkor az illetőt 
félre kell hívni, és megbeszélni a dolgokat.

V. Pálfai Kinga

Kakaós és lekváros palacsinta – mindegyikhez nagy mosoly is jár

Fontos telefonszámok
Segélyhívószámok
Mentők 104
Tűzoltóság 105
Rendőrség 107
Segélyhívó 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Megtartották évzáró találkozójukat 
a Gödön élő erdélyiek
A Gödön Élő Erdélyiek és Szimpatizánsok Baráti Köre november 23-án, szom-
baton tartotta meg szokásos novemberi találkozóját, melyet Szász-Vadász 
Endre, a baráti kör elnöke nyitott meg. Az elnökség évente négy-öt programot 
szervez, melyeken a társaság tagjai szép számmal jelennek meg. Az érdeklődés 
közösségünk iránt folyamatosan nő. A tagok létszáma már meghaladja a száz 
főt. A programokat az elnökség a baráti kör tagjainak javaslatai alapján állítja 
össze. A szervezést elsősorban Vargáné Both Mária kapcsolattartó végzi, míg 
a különböző helyszínekkel Szabó Csaba alelnök veszi fel a kapcsolatot.

A novemberi találkozón Vargáné Both Mária részletesen beszámolt az el-
múlt években megtartott találkozókról, kiemelve az idei esztendő tartalmas 
programjait.

A báli szezon idején felnőtt jelmezbált szervezett a  baráti kör, amelyen 
több mint százan vettek részt. Nagy sikert aratott májusban a Szakács-kert-
ben megrendezett találkozó is, ahol autentikus erdélyi étel, „csorba” készült. 
Az  idei év harmadik programja a  csíksomlyói búcsún való részvétel volt. 
Az ötnapos útról feledhetetlen élményekkel tértek haza a társaság tagjai.

A baráti kör minden évben csatlakozik az őrtűzgyújtáshoz, amelyet Kár-
pát-medence-szerte minden év októberének utolsó vasárnapján tartanak 
a  Kárpát-medencei magyarság összetartozásáért és  az  erdélyi autonómiáért 
való küzdelem jegyében.

Az év utolsó találkozóját mindig Márton-nap környékén, novemberben 
tartja meg a baráti kör. Az elnökség itt beszámol az éves tevékenységről, és is-
merteti a  következő évre tervezett programokat. Az  idén november 23-án 
megrendezett találkozóra két vendégelőadót is meghívott a baráti kör. Bucsi 
Annamária operaénekesnőt, aki két operarészletet adott elő, és  dr. Bognár 
Lászlót, aki a A magyarság jelenléte a Kárpát-medencében címmel tartott ér-
dekfeszítő előadást. Az est folyamán Szász-Vadász Endre összeállításában sor 
került a 2019-es év programjainak képes bemutatójára is. A találkozót zenés 
mulatság zárta.

Köszönjük a részvételt mindenkinek!
Szabó Csaba

Farsangi
jelmezbált

rendez

2020. január 25-én, szombaton
a Duna-part Nyaralóházak 

színháztermében

A szervezők vacsorával és élőzenével várnak
minden kedves érdeklődőt!

A beöltözés kötelező!

A legjobb jelmezeket díjazzuk!

Jelentkezni és regisztrálni a terem 
befogadóképessége és a vacsorarendelés 

miatt szükséges 2020. január 18-ig.

Belépők:
Felnőtteknek: 4000 Ft/fő

8 év feletti gyerekeiknek: 2000 Ft/fő

Kedvezményes belépők:
A baráti kör tagjainak: 2000 Ft/fő

8 év feletti gyerekeiknek: 1000 Ft/fő

Mindenkit szeretettel várnak!

Regisztráció és további információ: 
Vargáné Marika • (06 30) 417-8985

erdelyiekgodon@gmail.com

A Gödön Élő Erdélyiek
és Szimpatizánsok Baráti Köre
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Újévi koncert – a klasszikus muzsika 
és a jótékonyság jegyében
2020. január 4-én este hattól immár második alkalommal lesz Gödön is újév-
köszöntő koncert. Egy estére mindenki az  Operaházban vagy a  világ nagy 
koncerttermeinek valamelyikében érezheti magát, pedig csupán a József Attila 
Művelődési Házig kell elmennie.

A fellépő művészeket három dolog köti össze. Az egyik, hogy hivatásukból 
adódóan az év nagy részét szerte a nagyvilágban a fent említett helyszíneken 
töltik. A  másik, hogy két koncertjük között valamennyien Gödre érkeznek 
haza, s jó eséllyel futhatunk össze velük hétköznaponként a város különböző 
pontjain. A harmadik kapocs pedig az, hogy ismét vállalták a  fellépést ezen 
a jótékonysági eseményen, melynek a jegyárakból összegyűlő bevételét ezúttal 
teljes egészében a Boldogságcseppek Alapítványnak ajánlják fel azzal a céllal, 
hogy a nehezebb körülmények között élő helyi gyerekek is eljuthassanak kultu-
rális programokra – például egy operaelőadásra.

A fellépő művészek között ott lesz Szászvárosi Sándor, aki a  reneszánsz 
és  a  barokk zene egyik fő hangszere, a  viola da gamba (egy hathúros vonós 
hangszer) legismertebb magyar mestere, tanára. Kondor Péter, a Magyar Ál-
lami Operaház zenekarának szólamvezetője is játszik majd, akit 2010-ben 
a magyar állam Junior Príma-díjjal ismert el. Bartos Csaba gordonkaművész, 
aki zenekari tevékenysége mellett (MÁV Szimfonikusok, Magyar Állami Ope-
raház) több formáció megalapítója, zenei rendezvények szervezője – ahogyan 
e gödi programé is. Kolláth András is csatlakozott a fellépőkhöz, aki klarinét-
on játszik. Ő  a Duope Kvartett tagja, és  nem mellesleg tanít a  gödi Németh 
László Általános Iskola művészeti tagozatán is. Ott kollégák Szavári Anitá-
val, aki egyebek mellett fagotton játszik, és Boros Anettel, aki pedig a zongora 
mestere. Hegedűn játszik majd Danyílova Galína, a Magyar Állami Operaház 
és  a  Budapesti Filharmónia Társaság koncertmestere, Varró Katalin, a  Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen doktorált hegedűművész, korábban a Doh-
nányi Zenekar szólamvezetője, illetve a  dohai Qatar Music Academy tanára 
és  Dóczi-Horváth Olívia, számos nemzetközi verseny díjazottja. Oberfrank 
Péter  Liszt Ferenc-díjas magyar karmester, érdemes művész, zongoraművész, 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem opera tanszakának zenei vezetője fogja 
kísérni Vámosi Katalin, Benabdallah Yanis és Lukács István operaénekeseket.

Az újévi koncert műsorában Verdi, Sosztakovics, Beethoven és Haydn művei 
szólalnak meg.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Jegyek 2000, 5000 és 10 000 forintos 
áron válthatók a jótékonysági eseményre.

VPK

Gödi naptár jótékony célra

Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bi-
zottsága egy év végi meglepetéssel kedveskedik 
a  város lakóinak, illetve mindenekelőtt a  civil 
szervezeteknek és  alapítványoknak. Ugyan-
is összeállítottak egy olyan 2020-as naptárt, 
amelynek fotói Gödön készültek. A fényképeket 
a Gödi Jó Arcok Facebook-csoport tagjai válasz-
tották ki havonta, az év elején meghirdetett pá-
lyázatukra beérkezett munkák közül.

A naptárból a városvezetés összesen 500 dara-
bot ajánlott fel a december 8-áig jelentkező, hi-
vatalosan bejegyzett civil szervezeteknek, illetve 
alapítványoknak, amelyek a naptárak eladásából 
származó bevételeket saját céljaikra fordíthatják. 
A jelentkezés feltétele volt, hogy csak hivatalosan 
bejegyzett civil szervezet vagy alapítvány pá-
lyázhatott, s közülük is azok, amelyek vállalták 
a  támogatási szerződés aláírását, s  ezzel együtt 
azt, hogy a bevételeket saját szervezetük megha-
tározott céljaira használják fel. Az 500 példányt 
az  említett határidőig beérkezett pályázók kö-
zött osztották szét.

Kérdésünkre Vajda Viktória, a  Humánügyi 
Bizottság elnöke elmondta, hogy a  Göd 2020 
címmel megjelent naptárt bárki megvásárol-
hatja a  sikeresen pályázott civil szervezetektől 
és  alapítványoktól, melyeknek nevét a  lapzár-
tánkat követő napokban a város hivatalos hon-
lapján közzéteszik. A lista emellett olvasható lesz 
a Gödi Jó Arcok és más közösségi Facebook-cso-
portok internetes felületein is. Mivel a  naptár 
a  jótékonyság jegyében készült, nincs megsza-
bott ára, a  vásárlók közül ki-ki maga döntheti 
el, hogy milyen összeggel segíti a  jótékonysági 
akcióban érintett civil szervezeteket és alapítvá-
nyokat.

(w)
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Ünnepre készül a város
Ahogy napról napra hidegebbek és hosszabbak az esték, egyre jobban vágyunk melegségre és fényre. A karácsony közeledtével 
egyre többet gondolunk a szeretteinkre és a barátainkra, – de a számunkra ismeretlenek felé is könnyebben nyitunk. Főleg, ha 
olyan kedves helyi kezdeményezésekbe botlunk, mint amelyekből most összegyűjtöttünk egy csokorravalót a kedves Olvasónak.

Adventi vasárnapok
December elsejével beköszöntött az  advent időszaka. A  város 
koszorúját idén a  Kincsem Udvarház parkjában helyezték el, 
ahol az első gyertya meggyújtásának örömére különféle prog-
ramokat is szerveztek. Kora délutántól vásári forgatag fogadta 
az érdeklődőket, az udvarház egyik szárnyában helyi kézműve-
sek kínálták remek portékáikat: egyebek mellett mázas cserép-
edényeket, ékszereket, kozmetikumokat, karácsonyi díszeket, 
adventi koszorúkat, grincsfákat, cukormentes édességeket, 
teákat. Az  épület túloldalán különféle foglalkoztatókkal várták 
a gyermekes családokat, és minikoncertet is hallgathatott a kö-
zönség Molitor Éva és  tanítványai, azaz a  Molitor Music School 
Zenés Színház jóvoltából. A közeledő karácsonyt idéző dallamok 
mellett friss kürtőskaláccsal, forralt borral, teával, szép díszkivi-
lágítással teremtették meg a  szervezők az  adventi vásár han-
gulatát. Több karitatív szervezet is képviseltette magát a városi 
rendezvényen. A vásár vendégei palacsintafogyasztásukkal gödi 
idős emberek kulturális programokon való részvételét, a Boldog-
ságcseppek foglalkozásain a rászoruló gyerekek korcsolyázását, 
kutya- és macskatáp, illetve télire való takarók leadásával pedig 
az árva kutyák és cicák ellátását segíthették.

Délután öt órakor karácsonyi énekekkel telt meg az udvar. Ta-
lán ez volt az első igazi hideg téli este, a gödiek pedig körülállták 
az óriási adventi koszorút, amelyet Szabó Ildikó, a Gyöngyvirág vi-
rágüzlet tulajdonosa ingyen ajánlott fel a városnak. Az első gyer-
tyát Vajda Viktória képviselő, bizottsági elnök és Lőrincz László al-
polgármester gyújtotta meg. A második gyertya meggyújtására 
december 8-án került sor, akkor a Gaude kórus énekelt.

Minden adventi vasárnapon lesz közös gyertyagyúj-
tás a Kincsem Udvarházban!
December 15-én 17 órakor a harmadik gyertya lángja az Ope-
rabarátok éneke mellett lobban fel.
A negyedik, azaz utolsó gyertyát pedig a Búzaszem Iskola nö-
vendékeinek betlehemes játéka fényesíti majd december 22-
én, szintén 17 órakor.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Minden csepp számít – 
karácsonykor is!
A Boldogságcseppek Alapítvány újra meghirdette „cipős do-
boz” akcióját. Az iskolákban, az óvodákban és az erre vállalkozó 
kereskedelmi egységekben lehet leadni az  egy-egy doboznyi 
ajándékot. Arra kérik az adományozókat, hogy téli kiegészítőket 
– sapkát, kesztyűt, meleg zoknit –, illatszert, játékot, ajándéktár-
gyat, tartós élelmiszert (például szaloncukrot) tegyenek a cipős 
dobozokba. Csupa olyan holmit érdemes választani, ami új vagy 
teljesen újszerű, és  nem romlandó. Illik szépen becsomagolni, 
karácsonyi ajándékként – és  annak érdekében, hogy jó helyre 
kerüljön majd, érdemes ráírni, hogy milyen korú és nemű gyer-
meknek vagy felnőttnek szánják.

December 21-ig lehet csatlakozni a  kezdeményezéshez. 
Az ajándékkal teli dobozokat 22-én szortírozzák és osztják szét 
elsősorban helyi rászorulók között. Érdeklődni az alapítvány el-
érhetőségein érdemes. Nyitvatartási időben a saját raktárukban 
is leadhatók a felajánlások, szerdán 10-től 14, pénteken 9-től 12 
óráig.

Aki lemarad az utolsó időpontról, az se bánkódjon. A  tavalyi 
kezdeményezés – Hagyj egy ajándékot a  fa alatt! – idén is él: 
a Kossuth téri városi karácsonyfa alá is várják a gödiektől a cipős 
dobozokba rejtett ajándékokat. Érdemes vízálló csomagolásról 
gondoskodni, nehogy kárba vesszen a figyelem.

Meleg kabát mindenkinek
Idén is megszervezi kabátakcióját a  Boldogságcseppek Alapít-
vány. A  felsőgödi vasútállomásnál helyeznek ki fogast, ahová 
hozni és ahonnan vinni is lehet a meleg téli holmit. Mindenkinek 
érdemes szétnéznie a  gardróbban, a  padláson, hiszen az  évek 
óta használatlanul álló – de kifogástalan állapotú – télikabátok 
valakinek nagyon nagy segítséget jelenthetnek.

A Boldogságcseppek Alapítvány céljait számlaszámukon 
keresztül, átutalással is lehet támogatni: 10403253-50526881-
56511001
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Mindenki karácsonya
December 19-én 13 órától a József Attila Művelődési Házba várnak 
minden gödit közös karácsonyi programra. A Mozgáskorlátozot-
takat Pártolók Klubja színes műsort szervezett, melyen fellépnek 
a Búzaszem és a Németh László Iskola növendékei, a Napos Oldal 
Nyugdíjas Klub, az Idősek Napközi Otthona, a Dunakeszi Nyugdí-
jas Klub és a házigazdák, valamint nótaénekesek. Az érdeklődőket 
meg is vendégelik a szervezők. Az eseményt az önkormányzat, va-
lamint Fujer Tibor és Barabás Lajos is támogatja. A cél, hogy egyet-
len idős ember se töltse magányosan az ünnepet.

VPK

Legyél egy gödi gyerek angyala!
A Gödi Anyák Angyalai közösségi médiafelületükön felhívást tettek közzé azzal 
a céllal, hogy várják egy-egy gyermek karácsonyi kívánságát teljesítő „angyal” 
jelentkezését. A gyerekek lerajzolhatták, hogy mire vágynak, a rajzokat a peda-
gógusok és a védőnők segítségével december 6-ig gyűjtötték. Ötvenöt gödi 
„angyal” jelentkezett, hogy teljesítse egy olyan kisgyermek vágyát, aki más 
módon csak jóval szerényebb meglepetésre számíthatna a karácsonyfa alatt.

Hagyj el egy mikuláscsomagot!
A Gödi Anyák Angyalai által, a Gödi Jó Arcok együttműkö-
désével immár másodszor indult el a kedves kezdeménye-
zés a városban, amelynek lényege, hogy egy gödi helyszí-
nen – parkban, buszmegállóban, egy intézmény folyosói 
ablakában kell letenni egy mikuláscsomagot egy kedves 
üzenettel. A  cél, hogy valakinek váratlan örömet szerez-
zünk. December hatodikán kora reggeltől egymás után 
jelentek meg az esemény közösségi oldalán a feltöltött fo-
tók az elhagyott, illetve a megtalált ajándékcsomagokról.

Mikulásvonat – első alkalommal
Ujfalussy Péter, az egyik helyi kisbolt, a Mosoly ABC tulaj-
donosa gondolt egy merészet, és  megkeresett néhány 
más gödi vállalkozót. Az ötlete abban állt, hogy ahelyett, 
hogy minden bolt előtt álljon egy-egy Mikulás, legyen egy 
közös, ami valahogy össze is köti az itt élőket. Így az aján-
dék több lehet, mint egy-egy szem szaloncukor. Látva 
a  Boldogságcseppek munkáját és  a  várost megmozgató 
cipős doboz akciót, összeállt a teljes kép: úgy kellene örö-
met szerezni a gyerekeknek, hogy közben ők is átéljék ezt 
az érzést. Az arra vállalkozó lányok és fiúk karácsonyfadí-
szeket készíthettek, és fel is tehették azokat a Kincsem Ud-
varház előtt felállított karácsonyfára. A  kezdeményezést 
a Mosoly ABC, a Kincsem ABC, a Vénusz Stúdió és Biobolt, 
a  Lipóti Pékség, az  alsógödi Andi Zöldséges és  Gusztos 
Ildikó támogatta. Az  eseményről, mely önmagán túlmu-
tatva több száz embernek okozott örömet, a Magyar Te-
levízió is beszámolt.

Tevékeny szeretet
Folyik a  készülődés a  karácsonyi ünnepkörre a  karitászban is. 
A folyamatos gyűjtésből, illetve az Erzsébet-napi adományokból 
Felsőgödön élelmiszercsomagokat, Alsógödön élelmiszerutal-
ványokat tudnak biztosítani a rászorulók részére. Részt vesznek 
egyfajta cipős doboz akcióban is, amit náluk angyalbatyunak hív-
nak, és  szintén gödi gyerekek és  családok részesülnek ezekből 
a meglepetésekből.

Egész évben dolgoznak a munkatársak a Gödi Katolikus Kari-
tászban. Folyamatosan figyelemmel kísérik az általuk pártfogás-
ba vett rászorulók életét. Minden pártfogolt valamelyik karitász-
tag látókörében van, ő „felel” érte. Bogdányi Krisztina vezető úgy 
fogalmazott: „Az a dolgunk, hogy szeretettel forduljunk minden 
embertársunk felé, és segítsük szerény lehetőségeinkhez képest. 
Az anyagi bázist a karitászboltban, önkénteseink fáradhatatlan, 
áldozatos munkájával teremtjük meg.”

A karitászboltba szombat délelőttönként 10 és 12 óra között 
várják a felajánlott ruhaneműket, háztartási eszközöket, amelye-
ket jelképes összegért lehet megvásárolni. A befolyt adományok 
teljes egészében a rászorulók megsegítésére szolgálnak. Ugyan-
itt lehet leadni az angyalbatyukat is december 22-ig.
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Karácsonyra várva, adventben
Megragadott a minap egy szép látvány az adventi ko-
szorú körül. Gyülekezeti munkám mellett egy reha-
bilitációs intézetben is dolgozom lelkészként, fogya-
tékkal élő emberek között. Körbeálltuk a nagy adventi 
koszorút, amelyet közösen készítettünk, és  a  körön 
belül is egy nagy kört láttunk a koszorú alatt az aszta-
lon, a terítő mintájában. Akkor értettem meg igazán 
ezt az adventi-karácsonyi körforgást, az emberi és is-
teni életköröket, amelyeket sohasem lehet megunni. 
Aki egyszer belekerül, az hozza felnőttkorában a gye-
rekként megtapasztalt élményeket, mert olyan jó volt 
akkor a karácsony és az élet.

Hozzuk kedves szokásainkat, amelyeken néha vál-
toztatunk is. A kör jelében ott vannak mindazok, akik 
életük kerekét megpörgetve igyekeznek készen lenni 
az ünnepre, és mindenkinek jót és szépet tenni és ven-
ni, mondani és ígérni. A gyűrű köre, amelyet ujjunkon 
a hűség és a szövetség jeleként viselünk, házastársunk 
köreibe és családjába von bennünket. Milyen gyönyö-
rűen írja le ezeket a köreinket Arany János Családi kör 
című versében! A háziasszony feladatsorát, a gyerekek 
és a gazda napját, a házakat körbejáró koldus sorsát…

Mind ott vagyunk az adventi koszorú gyertyái kö-
rül alkotott körben, és várjuk, ámuljuk a  láthatatlan 
Istenfiút, aki értünk élt és  halt, hogy bevonjon ben-
nünket az örök élet köreibe. Így állták körül az egy-
kori evangélikus lelkész, Johann Wichern és az általa 
pásztorolt árva gyerekek is az  első adventi koszorút 
az akkori Németországban. Ez egy kocsikerékre erősí-
tett gyertyasor volt – a hétköznapi kis piros gyertyák, 
valamint a  vasárnapi nagy fehér gyertyák segítettek 
lélekben eljutni karácsonyig.

Ilyen adventi kört álltunk magunknak mindannyi-
an, mert ez kell ahhoz, hogy békében, tisztult szívvel 
és lélekkel ülhessünk majd karácsonyi asztalunkhoz. 
Adjuk meg magunknak a lehetőséget, hogy köreinket 
végigjárjuk, és amikor adventi zarándoklatunk a vé-
géhez ér, megérkezik a karácsony, és az ünnepek során 
elénk tárul, hogy már megint egy szép, kerek eszten-
dőt éltünk meg.

Akkor eltesszük koszorúinkat, és  karácsonyfánk 
emlékét a következő évre megőrizzük. De marad va-
lami, ami a következő esztendőben és azután is örök 
marad: az élet Jézus Krisztusban.

Pál apostol szavai is erre utalnak: Nem tudjátok-e, 
hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak 
ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussa-
tok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, 
mindenben önmegtartóztató: azok azért, hogy elherv-
adó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervad-
hatatlant (1Kor 9,24–25).

Chikán Katalin evangélikus lelkész

Az adventi koszorúk története
A koszorúkészítés hagyománya a  19. századi Ham-
burgig nyúlik vissza, amelynek közelében Johann 
Hinrich Wichern evangélikus lelkész egy árvaházat 
vezetett. Az  első maga készítette adventi koszorúval 
a  rábízott gyermekeknek azt kívánta szemléltetni, 
hogy milyen hosszú is az a szent idő, amelynek során 
felkészülhetünk Jézus születésének megünneplésére.

1839-ben a lelkész a koszorút egy szekérkerékből al-
kotta meg. Huszonnégy gyertyát helyezett rá: húsz ki-
csi pirosat és négy nagyobb fehéret. A piros gyertyák 
a hétköznapokat, a  fehérek a vasárnapokat jelképez-
ték. Huszonnégy napon át minden este meggyújtot-
tak rajta egy-egy gyertyát.

Szenteste valóságos fényárban fürdött az  árvaház. 
Wichern lelkész adventi koszorúja a  következő esz-
tendőben megjelent az evangélikus templomokban is.

A katolikusok közül elsőként a kölniek gyújtottak 
gyertyát a  koszorúikon, a  múlt század húszas évei-
nek közepén. Ezek már hasonlítottak a ma ismerthez, 
vagyis négy, a vasárnapokat jelképező gyertya díszí-
tette őket.

Napjainkban már a  protestánsok is egyszerűbb, 
fenyőágakkal ékesített, négygyertyás adventi koszo-
rúkat készítenek. Ám a  huszonnégy gyertyából álló 
koszorúknak is él a  hagyománya, főként Németor-
szágban, és sokan a mai napig is szekérkereket hasz-
nálnak koszorúalapnak.

A keresztény szimbólumrendszer szerint az adventi 
koszorú formája Isten örökkévaló szeretetét jelképezi, 
a fenyőágak az örök reményt, a gyertyák pedig a nö-
vekvő fényt, Jézus eljövetelének közeledtét.

(w)
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A Z EGY H Á Z A K Ü N N E PI E SE M É N Y E I

Evangélikus programok
http://dunakeszi.lutheran.hu

•  December 15., vasárnap: Adventi istentisztelet: 8.00 Felsőgöd, 9.15 
Alsógöd – utána teázás, beszélgetés, 10.45 Dunakeszi

•  December 22., vasárnap: Adventi istentisztelet: 9.15 Alsógöd – utána 
teázás, beszélgetés, 10.45 Dunakeszi

•  December 22., vasárnap: Adventi gyermekkarácsony és családi 
istentisztelet: 9.15-kor az Alsógödi Evangélikus Templomban, 10.45-
kor a dunakeszi evangélikus templomban

•  December 24., kedd: Szentesti istentisztelet: 14.00-kor az alsógödi 
evangélikus templomban, 16.00-kor a dunakeszi evangélikus 
templomban

•  December 25., szerda: Karácsonyi ünnepi istentisztelet úrvacsorával: 
8.00 Felsőgöd, 9.15 Alsógöd, 10.45 Dunakeszi, 15.00 Sződliget

•  December 26., csütörtök 10.45: Karácsonyi ünnepi istentisztelet 
úrvacsorával a dunakeszi evangélikus templomban

•  December 26. du. ‒ december 28.: Lelkészi hivatali szünet
•  December 29., vasárnap: Istentisztelet a szokott rend szerint: 8.00 

Felsőgöd, 9.15 Alsógöd, 10.45 Dunakeszi
•  December 31., kedd 17.00: Óév esti rövid áhítat a dunakeszi 

evangélikus templomban
•  Január 1., kedd 10.45: Újévi ünnepi istentisztelet úrvacsorával 

a dunakeszi evangélikus templomban
•  Január 1. du. – január 5.: Lelkészi hivatali szünet
•  Január 5., vasárnap: Úrvacsorás istentisztelet: 8.00 Felsőgöd, 9.15 

Alsógöd, 10:45 Dunakeszi
•  Helyettesítő lelkész: Szilák-Túri Krisztina
•  Programjaink naptára és az olvasnivalók elérhetők a http://dunakeszi.

lutheran.hu oldalon, valamint a Dunakeszi‒Göd Evangélikus 
Gyülekezet FB-oldalán.

December 21., szombat 18.00: Advent 4. vasárnapja, előesti szentmise
•  December 22., vasárnap 8.30 és 10.30: Advent 4. vasárnapja
•  December 22., vasárnap 16.00: a Gaude kórus karácsonyi koncertje, 

vezényel: Földvári Mátyás
•  December 24., kedd 15.00: pásztorjáték
•  December 25., szerda 00.00: Karácsony vigíliája, éjféli mise, 

a szentmisét Jelenits István piarista atya mutatja be; 10.30: Karácsony 
főünnepe

•  December 26., csütörtök 10.30: Karácsony másnapja, Szent István 
diakónus, vértanú ünnepe

•  December 28., szombat 18.00: Szent Család vasárnapja előesti 
szentmise

•  December 29., vasárnap 8.30 és 10.30: Szent Család vasárnapja
•  December 31., kedd 17.00: Szent Szilveszter pápa ünnepe, hálaadó 

szentmise
•  Január 1., szerda 8.30 és 10.30: Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe
•  Január 4., szombat 18.00: Karácsony utáni II. vasárnapjának előesti 

szentmiséje
•  Január 5., vasárnap 8.30 és 10.30: Karácsony utáni II. vasárnap
•  Január 6., hétfő 18.00: Vízkereszt, Urunk megjelenése
•  Január 11., szombat 18.00: Urunk megkeresztelkedése, előesti 

szentmise
•  Január 12., vasárnap 8.30 és 10.30: Urunk megkeresztelkedése

A Római Katolikus Egyházközségek programjai
Az alsógödi Szent István király-templom programjai, szentmiséi

http://alsogod.plebania.hu

•  December 22., vasárnap 8.30 és 18.00: Advent 4. vasárnapja
•  December 24., kedd 17.00: Pásztorjáték
•  December 25., szerda 00.00: Karácsony vigíliája, éjféli mise, 

a szentmisét Mészáros Csaba plébános atya mutatja be; 8.30 és 18.00: 
Karácsony főünnepe

•  December 26., csütörtök 8.30: Karácsony másnapja, Szent István 
diakónus, vértanú ünnepe

•  December 29., vasárnap 8.30 és 18.00: Szent Család vasárnapja
•  December 31., kedd 19 óra: Szent Szilveszter pápa ünnepe, hálaadó 

szentmise
•  Január 1., szerda 8.30 és 18.00: Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe
•  Január 5., vasárnap 8.30 és 18.00: Karácsony utáni II. vasárnap
•  Január 6., hétfő 8.30: Vízkereszt, Urunk megjelenése
•  Január 12., vasárnap 8.30 és 18.00: Urunk megkeresztelkedése

A felsőgödi Jézus Szíve-templom programjai, szentmiséi
http://felsogod.plebania.hu

•  December 11., szerda 19.00: Presbiteri adventi este a felsőgödi 
gyülekezeti teremben

•  December 13., péntek 17.30: Gyermekek karácsonya a felsőgödi 
református templomban, utána a gyülekezeti teremben kézműves 
foglalkozás

•  December 15., vasárnap 16.00: Zenés áhítat és gyermekek karácsonya 
az alsógödi református templomban, utána szeretetvendégség 
a gyülekezeti teremben

•  December 16., hétfő 18.00: Idősek és gyermekek karácsonya 
a sződligeti református templomban, utána szeretetvendégség 
a gyülekezeti teremben

•  December 17., kedd 16.00: Idősek karácsonya az alsógödi gyülekezeti 
teremben

•  December 19., csütörtök 16.00: Idősek karácsonya a felsőgödi 
gyülekezeti teremben

•  December 23., hétfő 18.00: Úrvacsorára felkészítő Bűnbánati 
Istentisztelet a felsőgödi református templomban

•  December 24., kedd 16.00: Közös szentesti istentisztelet az alsógödi 
református templomban

•  December 25., szerda: Karácsony 1. napja ‒ Ünnepi istentiszteletek 
úrvacsorával: 8.00 Sződliget, 9.30 Felsőgöd, 11.15 (!) Alsógöd

•  December 26., csütörtök: Karácsony 2. napja ‒ Ünnepi istentiszteletek 
úrvacsorával: 8.00 Sződliget, 9.30 Felsőgöd, 11.15 (!) Alsógöd

•  December 29., vasárnap: Istentiszteletek a vasárnapi rend szerint
•  December 29., vasárnap 16.00: Évzáró házaskör az alsógödi 

gyülekezeti teremben
•  December 31., kedd 17.00: Közös óévi hálaadó istentisztelet a felsőgödi 

református templomban
•  Január 1., szerda: Újév első napi istentiszteletek: 8.00 Sződliget, 9.30 

Felsőgöd, 11.00 Alsógöd

A Felsőgöd–Alsógöd–Sződligeti Református Gyülekezetek programjai
www.alsogod.hu

Bővebb információkért és az esetleges változásokért látogasson el honlapunkra – www.alsogod.hu −, ahol igehirdetéseinket 
visszamenőleg egy évre videoformátumban is megtekintheti.

Áldott karácsonyt kívánunk a Gödi Körkép olvasóinak gyülekezetünk tagjai nevében!



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!

Bejgli-lejáró túra az ezeréves országúton Sződre
AZ ÚT MENTI KERESZTEK TÖRTÉNETEI

Időpont: 2020. január 4., szombat 9-től 12.30-ig
Gyülekezés: Göd, Bócsa-Újtelep, Munkácsy Mihály út, 
buszforduló. A kerékpárral érkezők számára lesz tárolási 
lehetőség. A séta végén ide fogunk visszaérkezni.
Távolság: kb. 11 km.

Ennek a  programnak a  fő célja az, hogy egy kicsit meg-
mozgassuk az ünnepek alatt keveset használt izmainkat, 
és  hogy levegőzzünk egy nagyot, jó társaságban. Ennek 
szellemében jobbára terepen, földutakon fogunk bandu-
kolni, amennyire csak lehet lakott területen kívül és erdők 
közelében.
Terveink szerint két útszéli keresztet is fogunk érinteni 
útközben, amelyek közül az  egyik a  Mária-zarándoklat 
útvonalán található. Nem mehetünk el mellettük anélkül, 
hogy ne beszéljünk pár szót az út menti keresztek állításá-
nak hagyományáról és jelentésükről.
A séta közben megpróbálkozunk egy kis időutazással 
is, elképzelve, hogy az  évszázadok során milyen lehetett 
az  élet egy ilyen fontos folyami gázló közelében, mint 
amilyen a gödi volt egészen a XX. század második feléig, 
és hogy miért éppen arra vezetett az ősi országút, amerre 
majd egy darabon mi is haladni fogunk a Nevelek‒Sződ‒
Újtelep közötti háromszögben.

Előkészületben:
2020. február 1., szombat 15-től 18 óráig
Fánk és rumos tea; piknik a József Attila Művelődési 
Házban. Ezúttal a  középkori Göd lesz a  téma, mert 
arra jutottunk az  esőáztatta szeptemberi sétánkon, 
hogy a téma megérdemel egy vetített képes előadást is.
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ÜNNEPVÁRÁS KÖZÖSSÉGBEN

Adventi koszorúkészítés 
a művelődési házban
Az első adventi hétvégén, november 30-án adventi koszorúké-
szítést tartottak a József Attila Művelődési Házban.

Sokan vannak a minden évben visszajáró vendégek, akik bár 
otthon is el tudnák készíteni a koszorút, szívesen jönnek el ide, 
mert itt egy jó hangulatú közösségi együttlét során készülőd-
hetnek az ünnepre, a kicsiket pedig játszósarok is várja. A mű-
velődési ház munkatársai szívesen segítenek mindenkinek, aki 
kéri. Nem születik két egyforma koszorú, ki-ki a  saját ízlése 
szerint díszíti fel a koszorúalapot.

Miközben szorgalmasan munkálkodtak kicsik és  nagyok, 
mi a készülő munkáikról és az ünnepvárásról kérdeztük őket.

„Ez már a negyedik vagy ötödik alkalom, hogy itt vagyunk. 
Nálunk minden évben ezzel a programmal kezdődik a kará-
csonyi készülődés. Mindig más, és mindig teljesen egyedi lesz 
így az adventi koszorúnk. Szeretjük ezt a lehetőséget, a gyere-
keknek is nagyon jó közös program a kis barátaikkal, akik már 
önállóan dolgoznak, és  nagyon ügyesek” – mesélte az  egyik 
résztvevő, Szántai Tünde.

„Anyával együtt elkészítjük a koszorút, és aztán levelet írunk 
a  Jézuskának” – mondta egy három-négy év körüli kislány, 
amikor arról kérdeztük, ők hogyan készülnek a karácsonyra.

Egy másik édesanya arról mesélt, hogy tavaly a budai Vár-
ban vettek részt koszorúkészítésen. „Idén úgy döntöttünk, in-
kább a művelődési ház adventi kézműves programjára jövünk 
el. Sokkal jobb itt lenni: barátságosabb a  hangulat, szebbek 
a munkák.”

A koszorúk készítése közben néhányan a családi ünnepeik 
titkaiba is beavattak bennünket:

„Amikor a gyermekeim kicsik voltak, rendszeresen jártunk 
adventi koszorút készíteni. Ma már felnőttek. Otthon mi elő-
ször a Mikulásra készülünk, ilyenkor meglátogatjuk a család-
ban a kisgyermekeseket: a férjem a télapó, a nagyfiam a mese-
mondó, a nagylányom az énekes, én pedig az  egész esemény 
szervezője vagyok. Nagyon szeretjük ezt a közös téli elfoglalt-
ságot – mondta Kálmán Ildikó, egy másik résztvevő.

Egy édesapa pedig az ünnepváró hétvégék hangulatáról me-
sélt: „Mi advent idején arra törekszünk, hogy minél nyugod-
tabb, békésebb legyen otthon a légkör. Vannak hagyományok, 
amiket megtartunk: minden adventi vasárnapon meggyújtjuk 
a  gyertyákat, közben énekelünk. Ezek nagyon meghitt pilla-
natok, mindenki szereti a  családban. Az  adventi hétvégékre 
igyekszem közös programokat szervezni: színházba megyünk, 
kirándulunk, próbálunk minél több időt együtt tölteni. És 
minden évben vízipisztolyozást tartunk a fürdőszobában, amit 
nagyon élveznek a srácok” – mesélte a fiatal apuka.

Vida-Szabó Emese

KÖZÉLET
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Göd városa elkötelezte magát a klímavédelem mellett. Kérjük 
a Gödön lakó állampolgárokat, hogy a kérdőív kitöltésével 
segítsék a klímastratégia és a cselekvési terv kidolgozását!
 
A kérdőívet 2020. január 10-ig lehet kitölteni, és postai 
úton eljuttatni a következő címre:  
Göd Város Önkormányzata, 2131 Göd, Pesti út 81.

A kérdőív a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán elhe-
lyezett gyűjtőládába is bedobható, illetve elektronikusan 
is kitölthető a www.god.hu városi weboldalon.

A kérdőív kitöltői között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki:
•  2 db 10 000 Ft értékű növényvásárlási utalvány (Zanakert 

Kertészeti Áruda)
•  5 db 5000 Ft értékű kertészeti szolgáltatás/tanácsadás utal-

vány (Bakó-Kert Bt.)
•  100 darab 2020-as, gödi fotókat tartalmazó klímanaptár

Amennyiben részt kíván venni a sorsoláson, a kérdőív végén, 
kérjük, adja meg az e-mail-címét.

Ön mennyire tartja fontosnak az éghajlatváltozás kezelését? 
(0 - egyáltalán nem fontos, 10 - nagyon fontos) *

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Jelölje meg, melyek azok az éghajlatváltozás miatti jelen-
ségek, amelyeket gyakrabban érzékel mostanában, mint 
gyerekkorában!

KERT

  Szárazság a kertben

  Belvíz miatt tönkrement 
növényzet

  Kiirthatatlan, agresszív nö-
vények terjedése a kertben

  Kerti növények megbete-
gedése kórokozók miatt

  Egyéb:

ÉPÜLET

  Befolyt esővíz a pincébe, 
lakásba

  Tetőben vagy villanyveze-
tékben esett viharkár

  Járda, kocsibejáró tönk-
rement fagy, vagy esőzés 
miatt

  A lakás szokatlanul fel-
melegedett, alig lehetett 
elviselni

  Egyéb:

EGÉSZSÉG

  Kullancs, szúnyog vagy 
más rovar miatti emberi 
megbetegedés

  Rosszullét a nyári kániku-
lában

  Allergiás, asztmatikus 
rohamok

  Egyéb:

KÖZLEKEDÉS

  Időjárás miatt (nagy eső) 
nem voltak járhatóak 
a járdák

  Gépjárművel sem lehe-
tett közlekedni a tele-
pülésen a vízátfolyások 
miatt

  Szélsőséges időjárás 
(szél, eső, hó) miatt leállt 
vagy nagy késésekkel 
működött a közösségi 
közlekedés

  Hőség miatti rosszullét 
a járműveken

  Egyéb:

Kinek kell az éghajlatváltozás mérséklésével foglalkozni? 
Bármennyi választ megjelölhet! *

  Önnek

  Nagyvállalatoknak

  Helyi vállalkozásoknak

  A Magyar Kormánynak

  Az Európai Uniónak

  Az önkormányzatnak

  Civil szervezeteknek

  Kutatóknak, technológiai 
fejlesztőknek

Milyen épületben lakik? *

  Lakás

  Családi ház kerttel

  Társasház kerttel

  Társasház kert nélkül

  Más:

Mivel fűt? Több választ is megjelölhet! *

  Gáz

  Fa

  Lignit

  Szén

  Földhő

  Napenergia

  Más:

Hány Celsius-fok van Önnél otthon a nappaliban télen? *

 18 foknál hidegebb

 18 - 18,9 fok

 19 -19,9 fok

 20 - 20,9 fok

 21 - 21,9 fok

 22 - 22,9 fok

  23 - 23,9 fok

  24 fok vagy melegebb

Jelölje meg, melyik állítás igaz Önre!

  Hőszigetelt épületben 
lakik

  Korszerű nyílászárók 
vannak az otthonában

  Újrahasznosítja a fürdő-
vizet pl. takarításra, WC- 
öblítésre

  Használja az esővizet pl. 
locsolásra

  Van biztosítása viharká-
rok esetére

  Termelői piacon vásárol

  Saját termelésű zöldsé-
get, gyümölcsöt fogyaszt

  Szezonális termékeket 
eszik

 Háztáji húst eszik

 Nem eszik húst

  Nem eszik sem húst, sem 
tejterméket

  Komposztálja a konyhai 
zöldhulladékot

 Kútvízzel öntöz

 Háztáji állatokat tart

 Rendszeresen sportol

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

Gödi klímastratégia – Kérdőív
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Mely hulladékot gyűjti szelektíven? *

  Egyiket sem

  Papír

  Műanyag

  Fém

  Üveg

  Zöldhulladék

  Veszélyes hulladékok (elem, elektronikai, gumi, fáradt 
olaj, sütőolaj, gyógyszerek, világítótestek)

Hétköznapokon mivel közlekedik a leggyakrabban Gödön 
belül? Több választ is megjelölhet! *

  Gyalog

  Kerékpárral, rollerral

  Közösségi közlekedéssel

  Autóval

  Motorkerékpárral

Hétköznapokon mivel közlekedik a leggyakrabban Gödön 
kívül? *

  Gyalog

  Kerékpárral, rollerral

  Közösségi közlekedéssel

  Autóval

  Motorkerékpárral

Mire lenne hajlandó, hogy Ön is aktívan hozzájáruljon 
Göd város klímavédelmi intézkedéseihez? *

  Autó helyett kerékpárra, 
közösségi közlekedésre 
váltani

  Résztvenni autómegosz-
tó rendszerben

  Háztáji húst enni

  Gyakrabban vásárolni a 
termelői piacon

  Szezonális élelmiszereket 
fogyasztani

  Fát ültetni a saját kertben 
és közterületen

  Összegyűjteni az esővizet 

locsoláshoz

  Szemetet szedni közte-
rületen

  Jelentkezni önkéntes-
nek az önkormányzat 
akcióiba

  Csökkenteni az otthona 
energiaköltségeit (pl. hű-
vösebb szoba télen, jobb 
árnyékolás nyáron)

  Időseket segítő program-
ban önkénteskedni

  Egyéb:

  Egyik sem:

Melyek a legfontosabb dolgok, amivel Göd város támogat-
hatná a klímavédelmet? Többet is megjelölhet! *

  Ismeretterjesztő anya-
gok, képzések klímabarát 
témában

  Pénzügyi támogatás épü-
letek korszerűsítésére

  Szakmai tanácsadás 
klímabarát témában

  Zöldfelületek fejlesztése 
a városban

  Közösségi közlekedés 
fejlesztése

  Kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztése

  Időjárás-előrejelző 
rendszer

  Egyéb:

Az Ön neme: *

  Nő   Férfi

Kora *

  18 év alatti

  18 - 24 éves

  25 - 37 éves

  38 - 42 éves

  43 - 50 éves

  51 - 60 éves

  61 - 70 éves

  70 - év feletti

Legmagasabb iskolai végzettség: *

  Általános iskola

  Középfokú iskola

  Felsőfokú iskola

Mennyire tartja magát „zöldnek”? (0 - nem foglalkozom ezzel 
a témával, 10 - tudatosan foglalkozom vele) *

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Ha szeretne részt venni a nyereménysorsoláson, adja meg 
az e-mail-címét!

Hozzájárul, hogy Göd Város Önkormányzata a klímavéde-
lemmel kapcsolatos információkat küldjön Önnek e-mail-
ben?

  Igen   Nem

* A csillaggal jelölt kérdéseket, kérjük, feltétlenül válaszolja meg.
Göd Város Önkormányzata

KÖRNYEZET
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Oktatás-nevelés

Ügyesség, bátorság, egymásra figyelés – ráadásul mindez a jó 
levegőn

BÚZASZEM ISKOLA

Népi játék napja
Természetesen a  Búzaszem idén is csatlakozott a  Népi 
játék napja őszi programjaihoz. Egyébként ezeket a  régi 
játékokat, amelyek élesítik az elmét, edzik a testet, alakít-
ják a kapcsolatokat és rajtuk keresztül a közösségi szelle-
met, valamint színesebbé, ötletekkel telivé teszik az életet, 
s furfangosabbá a gyerekeket, a Búzaszem tanárai a min-
dennapokban is használják.

A Népi játék napján a néptáncórákon kizárólag népi já-
tékokat játszottak a gyerekek, és az  iskola vezetői várták 
az  órákra a  szülőket is. Merthogy a  Búzaszemben meg-
tanult játékokat otthon is lehet játszani, apával, anyával, 
a testvérekkel, s akár a nagyszülőkkel is. Ugyanis – és ezt 
ne felejtsük el! – ezek a játékok nem is olyan régen, két-há-
rom generációval korábban még a  felnőttek játékai is 
voltak. A Búzaszem néphagyománnyal kapcsolatos ren-
dezvényeinek szervezését 2019-ben a  Magyar Művészeti 
Akadémia támogatta. 

B. A.

BÚZASZEM ISKOLA

Hanti vendégeink
Október közepén hanti vendégek érkeztek a  Búzaszem-
be. Azért jöttek, mert szerették volna látni, hogy miként 
lehetséges iskolai körülmények között a mindennapi ne-
velésben használni a  néphagyományt, s  ezzel nemcsak 
az iskolai hátrányokat csökkenteni, de megőrizni az ősök 
örökségét is.

Ez olyan kis népnél, mint a pár tízezres lélekszámú han-
ti nép, élet-halál kérdése lehet. A vendégek tehát bepillan-
tottak az  iskola néphagyományra alapozott oktatásába, 
a gyerekek pedig megnézték a Szia, Aljonka című filmet, 
amely egy, a hagyományos kultúrában felnövő hároméves 
hanti kislány egyetlen napját mutatja be. Ezután a gyere-
kek ‒ Csepregi Márta néprajzprofesszor fordítói segítségé-
vel – jót beszélgettek Olga Kornyienko filmrendezővel, aki 
több mint húsz éve forgat dokumentumfilmeket szibériai 
őslakosok, hantik, manysik, nyenyecek életéről. Ezt köve-
tően Vera Kondratyeva hanti népdalénekes, magát csen-
gővel, dorombbal és sámándobbal kísérve énekelt a búza-
szemeseknek. Az éneket a gyerekek is viszonozták néhány 
magyar népdallal. Igazán tartalmas nap volt, bepillantás 
egy idegen, de mégis rokon világba, s a vendégek is sok új 
élménnyel térhettek haza messzi otthonukba.

B. A.

BÚZASZEM ISKOLA

Búzaszem Piac
Immár négy esztendeje működik a  Búzaszem Iskolában 
az őstermelői piac. Az iskola 15 évvel ezelőtti alapításánál 
is megfogalmaztuk már, hogy szeretnénk helyi kisterme-
lőktől egészséges, a multinacionális élelmiszerkereskede-
lemtől távol maradó, ezért kis környezeti terheléssel járó 
élelmiszereket beszerezni, s ezzel nem távoli nagyvállala-
tokat, hanem közeli kisembereket éltetni. Ez  következik 
a Búzaszemnek a teremtett világ iránti felelősséget hang-
súlyozó életszemléletéből is. Az  iskolába járó gyermekek 
szülei bármikor rendelhetnek sokfajta élelmiszert, a  tök-
magolajtól a  tejtermékeken át a  gyümölcsökig, s  ezeket 
hét közben vehetik át az iskolában, de hétfőnként néhány 
termelő maga is eljön az iskola bejáratánál található kis pi-
acra. Minden hétfőn fél négytől ötig működik a piac, ahol 
a  gyermekeikért az  iskolába érkező szülők bevásárolhat-
nak. Szóval nem feltétlenül kell máshol bevásárolni: az is-
kolában ez is megtehető!

B. B.

BÚZASZEM ISKOLA

Felvételi előkészítő a Búzaszemben
A Búzaszemben a  hetedik évfolyam második félévében 
és a nyolcadik első félévében van felvételire előkészítő órá-
juk a gyerekeknek. Ezeket az órákat az iskola szaktanárai 
tartják. Viszont a véghajrában, októbertől január közepéig 
a  váci Piarista Gimnázium matematika- és  magyartaná-
rai is tartanak felvételi előkészítő órákat. Így a Búzaszem 
diákjai több szempontból is láthatják ugyanazt a tananya-
got, s a középiskolai tanárok segíthetnek nekik más szem-
lélettel megközelíteni a matematika és a magyar tananya-
got. Nem beszélve arról, hogy így a gyerekeknek nem kell 
valamely középiskolai előkészítőre igyekezve utazással 
tölteni a másra is fordítható, értékes időt.

Az előkészítők már megkezdődtek, természetesen a  jó 
felvételi eredmények reményében.

B. I.

A hároméves Aljonka, a róla szóló film főszereplője

OKTATÁS
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PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

„Kibővített nyitvatartás” a gödi 
piaristáknál ‒ Nyílt nap 2.0

Dübörög a pályaválasztási időszak: a nyolcadikos diákok és szü-
leik napjai másról sem szólnak ilyenkor, mint arról, hogy hol ta-
nuljon tovább a gyerek. Hogy megkönnyítsük a döntést, a gödi 
Piarista Szakközépiskolában idén is kinyitottuk a kapukat. No-
vember 8-a után december 7-én is nyílt nappal vártuk azokat 
a gyerekeket, akik bizonytalanok a választásban, hiszen pont ne-
kik és értük indult el tavaly orientációs évfolyamunk. De persze 
azokat is tárt karokkal fogadtuk, akik már biztosak abban, hogy 
a gödi piarba szeretnének járni!

Lázas készülődés, izgatott sutyorgás a  folyosókon, megállás 
nélküli ötletelés ‒ mondhatjuk, hogy a  kreativitás csúcsra jár 
az év ezen időszakában az iskolánkban. Hogy mi a megszokott-
nál is nagyobb nyüzsgés magyarázata? Az  iskolai nyílt napok! 
Az  idei kettő megszervezéséért, illetve levezényléséért ugyanis 
az orientációs évfolyam diákjai feleltek. November 8-án közel 40 
„potenciális” gödi piarista látogatott el hozzánk, hogy hangot, 
képet, benyomást kapjon, azaz mintát vegyen iskolánk minden-
napjairól. Mondhatjuk, hogy „orisaink” kitettek magukért: nem 
csak maguk készítette finom falatokkal és  teával, de izgalmas 
és szórakoztató, olykor az agytekervényeket alaposan megmoz-
gató rejtvényekkel, feladatokkal várták leendő utódaikat. Miköz-
ben a  szülők kérdéseikkel pedagógusainkat bombázhatták, ad-
dig az ifjúság remekül szórakozott. A szabadulószobától kezdve 
a szerszám-kvízen át egészen a 3D-s modellezésig volt itt min-
den, ami egy izgága kamasz érdeklődését felkeltheti!

Persze a gödi piarban nincs két egyforma nyílt nap, így decem-
ber 8-ára teljesen más forgatókönyvvel, új feladatokkal készül-
tünk. A hangulatról pedig meséljenek inkább a fotók!

I. O. É.

HUZELLA ISKOLA

ZöldSuli pályázat
Iskolánkból második éve indul osztály ezen a pályázaton, 
amelynek célja elsősorban a  környezettudatos nevelés 
elősegítése, a gyerekek figyelmének felkeltése, de emellett 
a jól szereplő osztályok kirándulásához hozzájárulást lehet 
nyerni, mellyel leveszünk a szülők válláról egy kis terhet.

Ebben az évben a 4.c osztály fogott hozzá ahhoz, hogy 
szebbé tegye a környezetét:
1.  Újrahasznosított papírzacskókat szereztünk be, há-

rom különféle méretben. Ezt a  gyerekek feldíszítették 
és odaadták az  iskola büféjének. A készlet erejéig ebbe 
kapják a  szendvicseket, péksüteményeket a  gyerekek ‒ 
a műanyag zacskók helyett.

2.  Vászonszatyrokat szereztünk be, azokra készítettek 
a  diákok figyelemfelkeltő rajzokat. Ezeknek egy részét 
a konyhának ajánlották fel, hogy innentől ebbe hozzák 
az uzsonnát, szintén a műanyag zacskók helyett. A vá-
szontáskák moshatóak, többször felhasználhatóak.

3.  Az iskolában kihelyezett szelektív zsákokat is feltűnőb-
bé tettük. sok gyermek eddig észre sem vette ezeket, hi-
ába voltak jól látható helyen. Most viszont a vicces arcok 
felhívják a zsákokra a figyelmet.
A 4.c pályázatára december 6-áig lehetett szavazni – kí-

váncsian várjuk a végeredményt!
H. A.

HUZELLA ISKOLA

Utazó planetárium a Huzellában

Ősszel megérkezett iskolánkba is az  Utazó Planetárium. Diák-
jaink kíváncsian bújtak be a  tornateremben felállított 6 méter 
átmérőjű kupolába. Bent a kisebbek látványos felvételek kíséreté-
ben a bolygók csodálatos világával, a nagyobbak a Nappal ismer-
kedtek meg közelebbről. A legnagyobbak pedig a rejtélyes sötét 
anyagról és annak kutatásáról hallhattak igen izgalmas előadást. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel a bemutatók két napon ke-
resztül zajlottak. Mintegy 640 diák tekintette meg az életkorá-
nak megfelelő bemutatókat.

Jó volt látni a sok csillogó gyermekszemet, az univerzum rej-
telmeibe belefeledkező diákokat.

H. A.

Ezúttal sem maradtak el a szülők számára rendezett kerekasztal-
beszélgetések

Az asztalosműhely rejtélyes világa, Szentes Vidor mesterrel

Az újrahasznosított és feldíszített papírzacskók jó szolgálatot tettek
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HUZELLA ISKOLA

Szakmai nap az alsó tagozaton
Az iskolák mindennapi életébe számos új feladat épült be, 
amelyek ellátása bizony rendkívüli terheket ró a ma peda-
gógusára. A sok teendő között úgy éreztük, hogy gyakor-
ta épp a  lényeg csúszik ki a kezünkből. Szükségét láttuk 
annak, hogy szakmailag és  módszertanilag is fejlődhes-
sünk a számos egyéb irányú feladatunk mellett. Fejlődé-
sünk eszközeként a legegyszerűbb, legköltséghatékonyabb 
módszert választottuk: a belső tudásmegosztást.

Több kollégánk vett részt szakmai továbbképzéseken, 
volt, aki az Erasmus programmal határainkon túlról ho-
zott nekünk új ismereteket, s bizony szembesültünk azzal 
is, hogy „frissen végzett” új kollégáinktól is rengeteget tu-
dunk tanulni.

Az interaktív előadások és foglalkozások alkalmával te-
ret kapott a tapasztalat, az innovatív pedagógia, a rutinos 
fogások és  az  újszerű ötletek sokasága is. A  gyakorlatok 
túlnyomó részében magunk is „végigjátszottuk”, szemé-
lyesen is megtapasztaltuk azokat a módszertani fogásokat, 
amelyeket később saját óráinkba beépítve használhatunk 
fel.

Rengeteg tapasztalattal, tudással, szakmai fogással let-
tünk gazdagabbak, ám nem mellékes az a tény sem, hogy 
nagyszerű csapatépítésnek bizonyult az  együtt eltöltött 
néhány óra, amelyek során önfeledten, sokszor nagyokat 
kacagva élveztük a tanulási folyamatot és a csapatmunkát.

Biztosak vagyunk abban, hogy az  ezen a  napon meg-
szerzett élményeket és tudást hatványozottan tudjuk majd 
tanítványaink javára fordítani.

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni minden 
kollégánknak, akik tudásukat, tapasztalataikat megosz-
tották velünk, köszönjük a  koordinációt, a  szervezést 
és az aktív részvételt! Terveink szerint hagyománnyá érlel-
jük a kezdeményezést.

Arany-Tóth Ágnes

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Látogatás a vonókészítő mesternél
Iskolánk hegedű szakos növendékei meglátogatták a Gö-
dön élő és alkotó Bernd Etzler hegedűvonó-készítő mester 
műhelyét. Sok kérdéssel és  nagy izgalommal készültünk 
erre a látogatásra, mert bár a hegedűsök mindennapi társa 
a  hegedűt megszólaltató hegedűvonó, a  készítéséről igen 
keveset tudtunk.

A mester nagyon kedvesen és  közvetlenül avatott be 
minket munkájának részleteibe. Megtudhattuk például, 
hogy a hegedűvonó a kizárólag Brazíliában honos fernam-
buk fából készül, amit még a hódító portugál hajósok hoz-
tak be Európába. Megcsodálhattuk a  sok-sok apró szer-
számot, miniatűr gyalukat, vésőket, faragókat, amelyek 
segítségével a fából megszületik a vonó pálcája. A hegedűt 
megszólaltató fehér lószőr sokszoros, szálankénti váloga-
tás után kerül felhasználásra. A  hegedűvonó ma is teljes 
egészében kézzel készül, a vonókészítő mester tudása, ta-
pasztalata hívja életre a  fadarabból a  vonót. Nagy öröm 
volt számunkra, hogy meglátogathattuk a világhírű vonó-
készítő mester gödi műhelyét.

Gecséné Szitha Márta

A huzellás pedagógusok megmutatták, hogy vidáman is lehet 
tanulni

A messze földön híres gödi műhely, hátul középen Bernd Etzler

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Versenyeredmények
A Magyar Látványtánc Sportszövetség Őszi kupáján nö-
vendékünk, Markos Kamilla Luca junior szóló kategóriá-
ban első helyezést ért el. Felkészítő tanára Boldog Mónika 
volt. Gratulálunk!

A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei fordulóján 
második helyezést ért el Kovács Anna Bianka, Molnár 
Zsófia, Tóth-Zságer Hanna és  Sóváradi Luca. Gratulá-
lunk a 3.a osztályos diákoknak és a felkészítő tanáruknak, 
Hodován Józsefné Kati néninek.

B. I.
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Iskolánkban immár hagyomány az Egészséghét szervezése, 
amelyet a természettudományi munkaközösség az idei tan-
évben 10. alkalommal szervezett meg november második 
felében.

Úgy gondoljuk, hogy az egészséges életmód és életszem-
lélet szempontjából lényeges területeknek be kell épülniük 
az iskola pedagógiai rendszerébe, mert a helyes életvitelre, 
az  egészségvédelem fontosságára már gyermekkorban fel 
kell hívni a figyelmet. A gyermekkori egészségtelen táplál-
kozás például számos felnőttkori betegség kialakulásában 
játszhat szerepet, nem is beszélve ezek lelki egészséget befo-
lyásoló negatív hatásáról.

A mozgás az  egyik leghatékonyabb egészségmegőrző 
tevékenység, ezért fel kell hívnunk a  gyerekek figyelmét 
a  mindennapi testmozgás fontosságára. Az  Egészséghét 
programjaival megalapozhatjuk az  egészségtudatos élet-
mód, a  környezeti kultúra kialakításához szükséges fo-
gyasztói magatartást. A különböző módszereken keresztül 
megismerik a tanulók az egészséges életmód és táplálkozás 
jelentőségét, az egészségkárosító szerek káros hatásait. Cél, 
hogy a  gyerekek egyre tudatosabban cselekedjenek a  saját 
egészségük érdekében.

Az Egészséghéten a  felső tagozat osztályai előadásokat 
hallgathattak a  következő témakörökben: egészséges táp-
lálkozás, életmód (5. évf.); fogápolás (5. évf.); drogpreven-
ció (8. évf.); az  internet veszélyei, lelki egészség (7. évf.); 
védőoltások (7. évf.); Az vagy, amit megeszel! ‒ az egészsé-
ges táplálkozásról (6. évf.); Áldás vagy átok? – gyógyszerek 
és étrend-kiegészítők, élelmiszeradalékok (7. évf.); urológia, 
egészségmegőrzés (8. évf.); Nőnek lenni jó! (8. évf.); biokoz-
metikumok készítése ‒ gyakorlati foglalkozás (7. évf.).

Újdonság volt a biokozmetikumok készítése, ami nagyon 
népszerű volt a  lányok körében. Külön köszönet jár az öt-

letért és a megvalósításért Pozsonyi Petra kolléganőmnek.
A projekthét utolsó napján életmód-vetélkedőt tartot-

tunk. Az osztályok 13 állomáson mérhették össze tudásu-
kat, ügyességüket, kreativitásukat. Az  idei vetélkedő előre 
megadott feladata egy gyümölcs bemutatása és  egy újra-
hasznosított hangszer készítése volt. A gyerekek színvonalas 
prezentációkkal, műsorokkal, plakátokkal készültek, és hi-
hetetlen kreatív hangszerekkel lepték meg a  zsűrit. Egész 
héten „vitaminporta” működött az iskolában, ahol az egyes 
osztályok tanulói és szüleik egészséges ételekkel várták a di-
ákokat.

A projekthéten a legjobban teljesítő három osztály pénz-
jutalmat és szabadnapot kapott, amelyen osztályprogramot 
szervezhetnek. Igaz, rengeteg munkával jár a  több mint 
400 felsős diák koordinálása, de a  gyerekek nagyon élve-
zik ezeket a  feladatokat, és  az  Egészséghét közösségépítő 
jellege is vitathatatlan. Kollégáimnak ezúton is köszönöm, 
hogy innovatívak, lelkesek, kreatívak voltak, és maximális 
mértékben segítették a munkaközösségünk által szervezett 
programokat.

Bereginé Antal Csilla munkaközösség-vezető

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk a Gödi Németh László 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

karácsonyi hangversenyére
2019. december 19-én 18 órai kezdettel a 

felsőgödi katolikus templomban.

Fellépnek az intézmény zenei együttesei, 
növendékei, zenetanárai

A diákok sok mindent megtudtak a szelektív hulladékgyűjtés 
előnyeiről

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Jubileumi Egészséghét

Meghívó

Adventi kiállítás 

megnyitó ünnepsége 

2019. december 12-án 17.00 órától 

a díszteremben

Karácsonyi Hangverseny

2019. december 19-én 18.00 órai kezdettel 

a felsőgödi katolikus templomban

Fellépnek az intézmény zenei együttesei, 

növendékei, zenetanárai

Szeretettel	hívunk	a	Gödi	Németh	László	

Általános	Iskola	és	Alapfokú	Művészeti	Iskola	

karácsonyi	rendezvényeire!

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Ökohangszerek a Németh László 
Iskolában
A novemberben megrendezett Egészséghét zárónapján 
a  felső tagozatos osztályok egymás között versenyeztek. 
Osztályonként egy darab, otthon elkészített hangszerrel 
nevezhettek az  ökohangszerek versenyére. Elvárás volt, 
hogy a hangszerek igényesen kidolgozottak és masszívak 
legyenek, mert azokat az  iskolákban is használni fogják 
az ének-zene órákon alsó és felső tagozaton. 

A gyerekek második feladata az volt az életmód-vetélke-
dőn, hogy 15 perc alatt 10 darab ritmushangszert készítse-
nek. A diákok az alapanyagokat és a szükséges eszközöket 
is maguk hozták. Sok érdekes hangszer készült dobozok-
ból, papírhengerekből, damilból, kavicsokból, amelyekkel 
zörögni, kopogni, csörögni, csattogni lehetett.

Köszönjük a  támogatást az  ÖKO munkacsoport-
nak, Siposné Kati néninek pedig az  ötletet, a  szervezést 
és az „ökohangszer” kiállítást.

B. I.
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A

Gaude kórus
és karnagya,

Földvári Mátyás
Mendelssohn, Kodály, Liszt, Rutter

és más zeneszerzők legszebb karácsonyi dallamaival
várja kedves közönségét adventi hangversenyén!

Közreműködik:
Slezsák János ‒ orgona
Szesztay Ákos ‒ vers

Időpont: 2019. december 22., vasárnap 16 óra
Helyszín: Szent István király-templom, Göd, Pesti út 73.

A belépés díjtalan. Adományokat köszönettel elfogadunk.

Találkozzunk advent utolsó vasárnapján!
Támogatók:

Göd Város Önkormányzata • Violin Alapítvány  
• Alsógödi Szent István Egyházközség • Gaude kórus

gaude.hu

KÖNYVES ÖTÖS
decemberi könyvajánlatunk:
Bálint György – Bánó András: Bálint gazda, 
a százéves kertész
Szederkényi Olga (szerk.): És boldogan éltek? – 
Mesehősnők utóélete
Darvasi László: Magyar sellő
Dániel András: A nyúlformájú kutya
Fodor Veronika: Egy kiállítás képei

OLVASÓKÖR
Bodnár Zsuzsával
Téma: Jean Rouaud: A becsület mezején
Időpont: 2020. január 14. (kedd) 18 órakor
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
2020. január 31. (péntek) 13 órától 17 óráig

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
2020. február 7. (péntek) 13 órától 17 óráig

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

„Angyalhangok
zengenek...”

Kedves Olvasóink!

Kellemes pihenést, jó olvasást kívánunk!

2019 decemberében a Göd Városi Könyvtár 
az alábbi nyitvatartással várja Önöket:

Utolsó nyitvatartási nap könyvtárainkban:
Központi Könyvtár: december 21. (szombat)
Gyermekkönyvtár: december 21. (szombat)
Ady Fiókkönyvtár: december 20. (péntek)
Könyvtárainkat 2019. december 23-tól 2020. 
január 5-ig zárva tartjuk.
Nyitás: 2020. január 6-án (hétfő) 
(a szokásos nyitvatartás)

DIGITÁLIS FORMÁBAN IS ELÉRHETŐK A

Gödi Almanach
KÖTE TE I !

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

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

www.godikorkep.hu/godi-almanach/

A kötetekben keresőszó megadásával bármilyen keresett tartalomra 
könnyen és gyorsan rátalálhatnak a város története iránt érdeklődők.
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‒ Ön hogyan került kapcsolatba a Belépés 
családostul ötletgazdájával, a  városunk-
ban 2002 óta zenei és  sporteseményeket 
szervező Wagner Lászlóval?
‒ Laci olyan egyszemélyes intézmény, aki-
vel minden Gödön élő muzsikus előbb-
utóbb kapcsolatba kerül. Ő nagy zenerajon-
gó, erős személyes inspirációval megáldva, 
hallatlanul széles rálátással a hazai kama-
razenei életre.

‒ Megkockáztatom, nem utolsósorban 
a családi kötődései révén.
‒ Valóban. Talán nem mindenki tudja 
az olvasók közül, hogy Laci nővére, Wagner 
Rita is muzsikus, a  Zeneakadémia Kama-
razene Tanszékének tanára, s nem melles-
leg Rados Ferenc felesége.

‒ Aki viszont a  magyar zeneoktatásban 
számít egyszemélyes intézménynek…
‒ Valamennyi tanítványát lehetetlenség 
volna felsorolni, a  névsor Ránki Dezsőtől, 
Kocsis Zoltántól, Schiff Andrástól Szokolay 
Balázsig és Várjon Dénesig tart. Kamaraze-

nei órái máig legendásak. Ám, visszatérve 
városunkhoz, Wagner László igazi hiány-
pótló tevékenységet folytat Gödön: éven-
te öt-hat klasszikus zenei hangversenyt 
szervez, ráadásul mindez egyedül az  ő 
személyéhez és a családjához kapcsolható. 
És szerencsére Gödön megtalálta azt a kö-
zönséget, amelynek a  kamarazene szintén 
fontos; szakmabelieket és  műkedvelőket 
egyaránt. A koncertünkön nagy öröm volt 
látni a barátainkat, ismerősöket és ismeret-
leneket, akik értő füllel, szeretettel hallgat-
tak bennünket. Otthonosan éreztük ma-
gunkat, felszabadultan játszottunk.

‒ Arra kérem, hogy röviden mutassa be 
nekünk a  november 23-i családi koncert 
fellépőit.
‒ Jóllehet négytagú család vagyunk, Eszter 
lányunk már abbahagyta a  fuvolázást. 
A  legutóbbi családi koncertünkön, 2014-
ben még ő  is fellépett velünk. Feleségem, 
Szabó Judit komoly kamarazenész múlttal 
rendelkezik. Alapítótagja volt az Auer Vo-
nósnégyesnek, játszott a  Budapesti Fesz-

tiválzenekarban, majd a  méltán világhírű 
Keller Vonósnégyes tagjaként koncertezett 
két évtizeden keresztül, amelynek nevéhez 
jó néhány fontos lemezfelvétel is fűződik. 
Csellószólam-vezető volt a Concerto Buda-
pestben, tagja a  Central European String 
Quartetnek, a  Zeneakadémián pedig ka-
marazenét tanít.

Jómagam az Amadinda együttes tagja va-
gyok 1991 óta. Játszottam a Budapesti Feszti-
válzenekarban, a TEA együttesben, felléptem 
Presser Gábor néhány koncertjén is. Tanítok 
a Bartók Béla Konzervatóriumban, időnként 
zenét is írok, hangszerelek. Judittal együtt ját-
szunk az UMZE Kamaraegyüttesben.

Matyi fiunk itt, Gödön Stefán Tivadarnál 
kezdett ütőhangszereken tanulni, a Drums 
ütőegyüttesben is játszott, most én ta-
nítom. Ő  is muzsikusnak készül, kitűnő 
adottságai vannak a  zenéhez, és  nagyon 
ambiciózus: országos és nemzetközi verse-
nyekről is hozott már díjakat.

Bauernfeind Éva volt a  kamarakoncert 
negyedik fellépője, aki korrepetitor kollé-
gám a  konzervatóriumban, és  zenei ver-
senyeken többször elnyerte már a  legjobb 
zongorakísérőnek járó díjat. Rendkívül 
kedves és szimpatikus egyéniség, aki nagy 
örömmel vállalta a közös zenélést.

‒ A házi muzsikálásnak komoly tradíciói 
vannak, valamikor fontos eseménye volt 
a polgári szalonoknak. Vajon napjainkban 
is él még ez a hagyomány?
‒ Zenészcsaládokban ez ma is természe-
tes. Meggyőződésem, hogy ha családtagok 
muzsikálnak együtt, akik erősen kötődnek 
egymáshoz, a  házi muzsikálás egyfajta 
megerősítése lehet a  kapcsolatuknak. Mi 
például egy-egy próbán keveset beszélünk, 
mert azonnal értjük egymás elképzeléseit, Szabó Judit Fotó | Suha Péter

KOMOLYZENE

Családi koncert a Búzaszem aulájában
A Belépés családostul által szervezett komolyzenei programsorozat keretében esztendők 
óta közönsége lehetünk azoknak a családi koncerteknek, amelyeken világjáró művész-
családok lépnek fel Gödön. 2014-ben volt az első alkalom Pászthy Júliával és két gyer-
mekével, Karosi Júliával és Karosi Bálinttal, valamint a Fassang László‒Rohmann Ditta 
házaspárral, s még ugyanezen a nyáron a második, a Lachegyi és a Holló családdal. 2015-
ben Rohmann Imre zongoraművész és lánya, Rohmann Ditta gordonkaművész adott kon-
certet a Búzaszem Iskola aulájában, a következő évben Várjon Dénes és felesége, Simon 
Izabella zongorajátékában gyönyörködhettünk. 2017-ben Klukon Edit, Ránki Dezső 
és fiuk, Ránki Fülöp ült zongorához. Idén novemberben a Holló család Arensky, Bach, 
Breuer, Cangelosi, Golijov, Haydn, Kreisler és Koshinski műveit szólaltatta meg a Búza-
szem Iskola telt házas aulájában. A nagy sikerű koncert után Holló Aurél Kossuth-díjas 
ütőhangszeres művésszel beszélgettünk.

Holló Mátyás és Holló Aurél
 Fotó | Wagner Sára
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A Holló család hangversenyéről
Egészen különleges estének lehettünk 
tanúi. Nagyon ritkán látható-hallható 
a magyarországi előadótermekben egy 
koncert során a  marimba, a  xilofon, 
a vibrafon, a különböző méretű dobok 
és egyéb különleges ütőhangszerek. Mi, 
gödiek most részesei lehettünk ennek 
a nem mindennapi élménynek, ami so-
kunk számára felejthetetlen marad.

Holló Aurél nem csak hangszeré-
nek nagymestere, de műsorvezetése 
is magával ragadó. A  hangszerekről, 
a  zeneszerzőkről, az  egyes művekről, 
családtagjairól, az  Amadinda együt-
tesről úgy mesélt, hogy közben járt-kelt 
a különböző hangszerek között, aztán, 
ha kellett, eljátszotta, ami épp soron 
következett. Egészen közel ültünk 
az  előadóművészekhez, akár beszáll-
hattunk volna mi is a produkcióba. Ők, 
az előadók, és mi, a közönség egy nagy 
családot alkotva együtt, „egy húron 
pendülve” élhettük át a  zene egyedi, 
különleges hatását.

A 2019-es zenei programsorozat 
kiemelt támogatói voltak: Göd Város 
Önkormányzata, Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Váci Egyházmegye, Nemzeti 
Együttműködési Alap, Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt., Nemzeti Kulturális Alap, 
Sólyom László, Sauska, Új Ház Centrum

W. L.

‒ Tudatosan készült a meseírói-könyvil-
lusztrátori pályára?
‒ Korántsem, sőt időnként még most is 
meglepődöm a  bátorságomon. Iparmű-
vészeti szakközépiskolát végeztem, majd 
óvónőnek tanultam Vácon. Másfél éve la-
kunk Gödön a  férjemmel és három kisfi-
unkkal. Mint itthon lévő anyuka, kevés 
szabad óráimban, például a gyerekek dél-
utáni alvási idejében rajzolgatni kezdtem. 
Mivel egyre szembeötlőbb volt számomra, 
hogy meseszerű dolgok kerülnek ki a ke-
zem alól, részt vettem a  Hagyományok 
Háza akkreditált képzésén, ahol a  mesék 
világával, a különféle mesetípusokkal fog-
lalkoztunk. Egyre nagyobb kedvvel ültem 
le esténként az íróasztalhoz, s a rajzokkal 
párhuzamosan lassan kialakult egy hozzá-
juk kapcsolható történet.

‒ Tehát előbb születtek meg az illusztrá-
ciók, és csupán később a mese?
‒ Valóban így történt. Idén tavasszal egy 
grafikus barátnőm segített a  mesekönyv 
nyomdai előkészítésében, az  ő érdeme 
a  könyvborító is. Több kiadónál próbál-
koztam, de nem jártam sikerrel. Egy hir-
telen ötlettől vezérelve felkerestem Szabó 

Zsuzsát, a  József Attila Művelődési Ház 
igazgatóját, s  megkérdeztem, kiállíthat-
nám-e a rajzaimat. Nagy örömömre igen 
mondott, és  egyedi támogatási kérelem-
mel fordult az  önkormányzathoz, ame-
lyet pozitívan bíráltak el. Ezzel az anyagi 
segítséggel nyílt lehetőség a tárlat létreho-
zására, valamint az Angeli és a gondolat-
baba kinyomtatására 150 példányban.

‒ A  könyvborítón így szerepel a  cím: 
Angeli és  a  GondolatBab(a). Miről szól 
a mese?
‒ A  történetet a  legidősebb fiam kérdése 
indította el bennem. Ő arra volt kíváncsi, 
hogy a leendő szülők mikor és miért hatá-
rozzák el, hogy kisbabát szeretnének. Ho-
gyan tervezik meg a gondolatbabát? Ezen 
a szálon indultam el kideríteni, hogy va-
jon mi történhet az édesanyák és az édes-
apák fejében.

‒ Lesz következő mesekönyv?
‒ Győzködöm magam. Utólag elárulha-
tom, hogy a kiállított illusztrációk között 
akadt olyan, amely már egy következő 
mesekönyvet sejtet.

(w)

Odaadnám a mező összes virágát...Varázscsillagok

zenei szándékát. A  közös kamarazenélés 
kitűnő alkalom arra, hogy még közelebb 
kerüljünk egymáshoz. Talán nem véletlen, 
hogy a  közelgő karácsonyra is gondolok, 
amikor azt mondom, hogy vannak pillana-
tok az életünkben, amelyekről nem beszél-
nünk kell, hanem közösen megélni azokat.

W. B.

KIÁLLÍTÁS

Angeli és a gondolatbaba
A fenti különös címmel írt mesekönyvet a Gödön élő Honffy-Fazekas Nóra, a kö-
tethez készült illusztrációit pedig december 3-áig tekinthették meg az érdeklődők 
a  József Attila Művelődési Ház emeleti termében. A  kiállítást november közepén 
Wiedermann Katalin, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára nyitotta meg. 
Nórát arra kértük, hogy meséljen a könyv megszületéséről.

Gödi Körkép | 2019. 12. szám KULTÚRA
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Noha rendezvényünk a  Woodstocki 
Fesztivál 50 éves évfordulójához 
kapcsolódott, valójában előzmény-
történetet kaptunk, amelynek csúcs- 
és  egyúttal végpontja Woodstock. 
Az  előzetes beharangozó szerint a  si-
keres Kerouac-program logikus foly-
tatása a  60-as évek hippikultúrájának 
szentelt műsor.

A hippikultúra képviselői az  akkori 
fiatalok, méghozzá jellemzően közép-
osztálybeli, túlnyomó részt egyetemi 
hallgatók. A  hippimozgalom az  1960-
as évek elején az  Egyesült Államokból 
indult útjára, s  onnan terjedt el szerte 
a  világban. A  hippi szó valószínűleg 

az angol hipsterből ered, amely kezdet-
ben a  San Franciscó-i Haight-Ashbury 
körzetébe költöző embereket jelölte. 
A hippik a Beat Generation ellenkultúra 
értékeit örökölték, saját közösséget al-
kottak, saját törvényekkel, pszichedeli-
kus rockzenét hallgattak, a  szexuális 
forradalom követőivé váltak, tudatmó-
dosító szereket használtak, hogy felfe-
dezzék e szubkultúra alternatív oldalát.

A kivonulás a  gyűlölt fogyasztói 
társadalomból, a  szexuális szabadság 
hirdetése, a  kábítószer-fogyasztás lép-
ten-nyomon felidézett elemei a  moz-
galomnak, a távolabbi múltba tekintve 
viszont ez utóbbi kapcsán néhány jóval 
kevésbé ismert adalékkal szolgált Gier 
Gabriel. A  második világháborúban 
mindkét oldalon „bevetették” az  am-
fetaminokat, a  harctéren kiváló hatá-
saiknak köszönhetően elűzik a  félel-
met, tompítják az éhségérzetet, extrém 
módon növelik az éberséget és az álló-
képességet. Ma már mindenfajta am-
fetamin esetében tudjuk, hogy magas 
a  függőség kialakulásának és  a  káros 
mértékű használatnak a kockázata, ezt 
azonban az 1940-es években még eluta-
sították a szakértők.

Az első dokumentált amfetamin-túl-
adagolásos eset Aimo Koivunen finn 
katona története, aki fegyver és élelem 
nélkül, szervezetében 30 adag amfe-
taminnal pár nap alatt 400 kilométert 
tett meg sífutással a  tundrán, miköz-
ben nem aludt, folyadékként havat, 
ételként fenyőfa-hajtásokat fogyasztott.

A hippimozgalom a vietnami hábo-
rú idején zajlott. A  békét és  szeretetet 
hirdető hippik magától értetődően há-
borúellenesek voltak, de tiltakozásuk 
soha nem torkollt erőszakba. 1964-ben 
volt az első jelentősebb tüntetésük a vi-
etnami háború ellen. 1967-ben a  San 
Franciscó-i Golden Gate parkban ze-
nés tüntetéssel léptek fel a toleranciáért 
és  a  békéért. Ez  az esemény vezetett 
a híres, három napig tartó Woodstocki 
Fesztiválhoz, amely 1969. augusztus 
15-én vette kezdetét White Lake-ben, 
egy 600 holdas farmon. (Az esemény 
azért viseli ezt a  nevet, mert először 
Woodstockban szerették volna meg-
tartani a szervezők, ám az nem bizto-
sított a  rendezvény számára megfelelő 
helyet.) A szakadó eső ellenére félmilli-
ós tömeg gyűlt össze. A fesztivál idején 
engedélyezték a  kábítószer-árusítást, 
ám emiatt félő volt, hogy az óriási tö-
meg megfékezésére nem lesz elég a ki-
küldött rendőrosztag. A  három nap 
alatt azonban semmiféle rendbontás 
nem történt. A  farmot viszont utóbb 
az okozott felfordulás miatt katasztrófa 
sújtotta területként aposztrofálták.

A 60-as évekből mindmáig legmara-
dandóbbnak az akkoriban született ze-
nei produkciók bizonyultak. Az est so-
rán fellépő zenészek: Baraczka Gergő, 
Gier Gabriel. Horváth István és Csikós 
László olyan előadók és együttesek szá-
mait játszották – igen színvonalasan –, 
mint Bob Dylan, Jimi Hendrix, Janis 
Joplin, Simon & Garfunkel, a  Doors 
és  a  Rolling Stones. Egy különleges 
hangszert is megismertünk, a  Csikós 
László által megszólaltatott cajont.

Van-e tovább élő örökségünk 
a  hippikultúrából? Nyilván a  mi ko-
runk problémáival és  kihívásaival ár-
nyaltan, de a zöldmozgalmakban, a fo-
gyasztói társadalom értékrendjének 
megkérdőjelezésében, a  különbözősé-
gekkel szemben tanúsított toleranciá-
ban, a férfi-nő egyenrangúságról folyó 
diskurzusban fellelhető ennek a kultú-
rának a hagyatéka.

Hegyi Valéria

ZENEI KULTÚRA

„Long Time Gone” – Élőzenés hippiest
Gier Gabriel vetített képes előadása a könyvtárban

A hippimozgalom az évek számát tekintve meglehetősen rövid időszakra korlátozódik, 
ám az annyira sűrű, hogy egy a mozgalmat bemutatni hivatott előadás leginkább képek 
felvillantásával és a korszak emblematikus zenéinek megidézésével képes a jelenbe va-
rázsolni azt. Az eseményről szóló beszámoló főként azért nehéz, mert az est rendkívül 
felszabadult hangulatát szavakkal visszaadni lehetetlen. Az  erről lemaradóknak kár-
pótlásul egy igen érdekes történetet elevenítünk fel az elhangzottakból.

Gier Gabriel, Csikós László, Baraczka Gergő és Horváth István a hippi-esten
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‒ Kié volt az ötlet, és mi mindenre volt szükség a klub elindításá-
hoz?
‒ 2013 decemberében döntöttünk úgy heten, nyugdíjas gödi peda-
gógusok, hogy jó lenne létrehozni egy olyan klubot, amelyben va-
lamennyien jól érezzük magunkat, s ahol minden kollégát szívesen 
látunk. Az első klubfoglalkozásunk 2014. január 7-én volt, s azóta 
minden második kedd délutánján találkozunk a József Attila Mű-
velődési Ház emeleti kistermében. Az ingyenes teremhasználatért 
és a programok szervezésében nyújtott segítségért köszönet illeti 
a művelődési ház munkatársait.

Egyébként minden tekintetben civil szerveződés vagyunk. 
Az  önkormányzattól kapott éves támogatás mindössze százezer 
forint körül mozog, ezért kénytelenek vagyunk önmagunkat fi-
nanszírozni minimális összegű tagdíj beszedésével. E pillanatban 
28 „fizetős” klubtagunk van, de természetesen minden rendezvé-
nyünkön részt vesznek érdeklődő, nem klubtag kollégák is.

‒ Milyen típusú összejövetelek jellemzik a Pedagógus Klubot?
‒ Az  éves programjainkat nagyobb témakörök köré csoportosít-
juk, például egészségmegőrzés, kultúra, művészetek, kirándu-
lások. S mindez úgy működik, hogy november végén, december 
elején összegyűjtöm a klubtagok javaslatait, és közösen összeállí-
tunk egy körülbelüli idősorrendet. Az egyes javaslatok ötletgazdái 
lesznek aztán a  felelősei az adott programnak, ők szervezik meg 
az eseményt.

A klubtagok fele egyedülálló, a másik fele házasságban él. A ki-
rándulásokra, a  koncert- és  színházlátogatásokra velünk jönnek 
a házastársak is, a klubdélutánjainkon viszont magunk között va-
gyunk.

‒ Arra kérem, hogy – akár találomra – említsen meg néhányat 
az eddigi programjaik közül.
‒ Alapelvünk, hogy a programjaink többsége valamilyen formá-
ban kapcsolódjon a városhoz. Például Gödön élő művészeket hí-
vunk meg magunkhoz, vagy éppenséggel ők hívnak meg az ott-
honukba bennünket.

Kiállítást szerveztünk például művésztanáraink munkáiból, 
könyvbemutatón járt nálunk volt tanítványunk, a fiatal író, Csabai 
Márk. Vendégei voltunk a  szintén Gödön élő Hegedűs Erzsébet 
üvegművésznek, s  ugyancsak meghívott bennünket Szegedi 
Katalin grafikusművész. Tartott előadást a klubban Romsics Ignác 
történészprofesszor, Gyenes Károly dokumentumfilmes pedig 
többször is.

Emellett rengeteget kirándulunk, voltunk például a  Tisza-tó-
nál és  kisvonatoztunk a  Börzsönyben, végigbarangoltuk Nógrád 
megyét. Gyakoriak a komolyzenei programok, járunk színházba, 
múzeumokba, utóbbi esetben természetesen mindig kérünk ide-

genvezetést. Voltunk például a  Magyar Tudományos Akadémia 
nyílt napján. A külföldön járt klubtagok szívesen tartanak vetített 
képes élménybeszámolókat.

Nagy szerencsénk, hogy valamennyien 20-30-40 évet tanítot-
tunk itt Gödön, s talán ezért is, a vendégeink „ingyen és bérment-
ve” jönnek el hozzánk.

‒ Ön mióta él Gödön?
‒ 1974-ben érkeztem a városba, s a Huzella Tivadar Általános Is-
kolában tanítottam az alsó tagozatos gyerekeket egészen 2013-ig, 
amikor is nyugdíjba vonultam. És azonnal csatlakoztam a klub-
alapítókhoz.

Tudja, egy pedagógusnak az  évtizedek során nagy gyakorlata 
lesz a programszervezésben, gondoljon csak a nyári táboroztatá-
sokra, az osztálykirándulásokra, a különféle iskolai rendezvények-
re és így tovább. Tehát az ötletek áradnak bőven, jómagam csupán 
„összefogom” a  csapatot. A  kollégáim nagyon képzett és  kreatív 
emberek. Tőlük és általuk jó ez a klub.

W. B.

ÉLETRE SZÓLÓ HIVATÁS

Színes programok, örömteli 
együttlétek
Hat esztendővel ezelőtt, 2013. december 10-én tartotta 
alakuló összejövetelét a Pedagógus Klub, amely azóta is 
szakmai, ismeretterjesztő, egészségmegőrző és kulturális 
programokkal, közös kirándulásokkal várja a csatlakoz-
ni vágyó kollégákat. Pusztai Adél alapító taggal, a  klub 
vezetőjével beszélgettünk.

A klub rendezvényei iránt minden alkalommal nagy az érdeklődés
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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
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
Tarantino Fan Klub

Kutyaszorítóban

december

15
vasárnap

december

15
vasárnap

január

11
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

18 órától
Ady 101
Röpülj hajónk

A Poéta Zenekar Ady Endre emlékére összeállított koncertjével 
várjuk a költészet és a zene iránt érdeklődőket.
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

február

1
szombat

A Kutyaszorítóban (1992) című filmmel várjuk a rajongókat!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

16 órától
Ametiszt Bábszínház: 

Jegesmaci barátai

A társulat a Jegesmaci barátai című zenés bábjátékával várja 
a kicsiket és nagyokat. Egyéves kortól ajánlott!
További információ: (06-20) 551-3416
A belépőjegy ára 1400 Ft
Előzetes jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 9-től 16 óráig 
a recepción!

január 

18
szombat
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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

DECEMBER 12., CSÜTÖRTÖK | 17.00
Családi kézműves játszóházKözelednek a karácsonyi ünnepek. 
Gyertek a játszóházba, ahol ötletes díszeket, ajándékokat 
készíthettek!
Részvételi díj: 500 Ft

DECEMBER 14, SZOMBAT |10.00
A Gróf Széchenyi Ödön park ünnepélyes avatása
Helyszín: 2131 Göd, a Béke út Duna-parti vége

11.00
A Gróf Széchenyi Ödönről szóló tablókiállítás megnyitója
Helyszín: József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti út 72.)

18.00
Vásáry André adventi koncertje. (A regisztráció lezárult, 
minden jegy elkelt.)

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
A Betlehemes Bábszínház-bérlet 3. előadása
Magyar Népmese Színház: Üdvösségünk égi ország
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 20., PÉNTEK | 18.00

Gödi művészek kamarakoncertje a négy évszak jegyében: Tél

Fellépnek a Kincsem vonósnégyes tagjai: Danyílova Galína 

és Varró Katalin – hegedű,

Kondor Péter – brácsa, Bartos Csaba – cselló

A belépés díjtalan.

2020. JANUÁR 4., SZOMBAT | 18.00

Újévi koncert a Boldogságcseppek Alapítvány javára

Köszöntőt mond: Balogh Csaba polgármester. A műsor 

és a fellépők tekintetében a meglepetés jogát fenntartjuk.

Belépőjegyek a helyszínen válthatók: 2000, 5000 és 10 000 Ft 

értékben.

A József Attila Művelődési Ház klubjainak aktuális programjai
DECEMBER 13, PÉNTEK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub karácsonyi összejövetele

17.30
Anyateremtő program nőknek
Tervezzük meg együtt a következő évet!
Évtervező workshop – 2020
Az Éva Éve 2020 kiadvány szerzője és a workshop házigazdája: 
Jámbor Fruzsina megoldásfókuszú coach. Meghívott szakértő: 
Gaál Szilvia irodalomterapeuta

JANUÁR 6., HÉTFŐ | 13.00
A Kertbarátok Klubjának programja

JANUÁR 7., KEDD | 15.00
Pedagógus Klub

JANUÁR 8, SZERDA | 10.00 – 12.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub összejövetele

13.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub rendezvénye

18.00
Reiki – Ingyenes reiki a Főnix Központ szervezésében.

JANUÁR 9., CSÜTÖRTÖK | 10.00
Irodalomterápiás beszélgetések

18.00
A Növénykedvelő Klub programja

JANUÁR 13., HÉTFŐ 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának délutánja,
az új év köszöntése

Az Ady Klub programjai
DECEMBER 13, PÉNTEK | 13.00 – 17.00
Véradás (2132 Göd, Kálmán u. 13.)

JANUÁR 4., SZOMBAT | 13.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület programja

JANUÁR 16., CSÜTÖRTÖK | 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub összejövetele

JANUÁR 18., SZOMBAT | 14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának rendezvénye

JANUÁR 25., SZOMBAT | 17.00
Retró Ady Klub

Tanfolyamok, klubajánlók
INFORMATIKAI TANFOLYAM indul december 
6-án. Részletes információ: (06 70) 321 7093

BESZÉLŐ BABAKEZEK: minden héten kedden 9.30 
órától Jindáné Labádi Gabi vezetésével. Bővebb információ: 
http://babakezek.hu
RINGATÓ: 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.

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

2019. december 28-án, szombaton 17 órakor:

Hagyományos év végi ünnepi 
összejövetel

Turisztikai látnivalók Nógrád megyében;
Ipolytarnóc, ősmaradványok.

Pohiba Kornélia vetítése

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

(06 30) 370-2491

Gödi művészek kamarakoncertje 
a négy évszak jegyében

TÉL
2019. december 20., péntek, 18 óra

Fellépnek a Kincsem Vonósnégyes tagjai:
Danyílova Galína – hegedű

Varró Katalin – hegedű
Kondor Péter – brácsa
Bartos Csaba – cselló

Műsoron:
Johann Sebastian Bach:

Négyszólamú korálfeldolgozások

Arcangelo Corelli:
Concerto grosso, g-moll, Op. 6., No. 8. (Christmas concerto)

Piotr Iljics Csajkovszkij:
Andante és Scherzo az I. vonósnégyesből, D-dúr, Op. 11., 

Diótörő-részletek

A belépés díjtalan.

AJÁNLÓ
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Váci Dunakanyar Színház
2600 Vác, Dr. Csányi László körút 58.
Telefon: +36-30/975-5448

2019. december 15., vasárnap 15 óra
Melyiket a 9 közül?
Zenés karácsonyi történet egy felvonásban
A Múzsák Társulat előadása
Az előadás időtartama 80 perc.

2019. december 20., péntek 19 óra
Molnár Ferenc: Liliom
Egy csirkefogó élete és halála – Külvárosi legenda hét képben
A Színház- és Filmművészeti Egyetem, a Dunaújvárosi Bartók 
Kamaraszínház és a Szentendrei Teátrum közös produkciója
14 éves kortól ajánlott.
Az előadás időtartama 90 perc.

2019. december 22., vasárnap 11 óra
A nyúl és a róka
Joel Chandler Harris Rémusz bácsi meséinek alapján írta Tóth Réka Ágnes
A Gardrób Művészeti Csoport élőzenés, interaktív mesejátéka  
Az előadást 3 és 8 év közötti gyerekeknek ajánljuk.

2019. december 28., szombat 19 óra
Előszilveszteri gálakoncert
Az előadás időtartama: 90 perc egy szünettel
Jegyár: 6900 Ft
A jegyár a pezsgős koccintást és az állófogadáson való részvételt is 
tartalmazza.

2020. január 10., péntek 19 óra
Molnár Ferenc: Az Ördög
Vígjáték két részben
A Váci Dunakanyar Színház és a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház 
előadása

2020. január 11., szombat 19 óra
Marc Camoletti: Boldog születésnapot! avagy Hatan pizsamában
Vígjáték két felvonásban
A Pesti Művész Színház előadása

2020. január 12., vasárnap 15 óra
Lőkös Ildikó – ifj. Straub Dezső: Édes mostoha
Zenés játék két részben, Lakner Artúr azonos című regénye alapján
A Múzsák Társulat és a Budaörsi Latinovits Színház közös produkciója

2020. január 19.. vasárnap 11 óra
A nyúl és a róka: újabb három móka
Joel Chandler Harris Rémusz bácsi meséinek alapján írta Tóth Réka Ágnes
A Gardrób Művészeti Csoport előadása

2020. január 24., péntek 19 óra
Sütő András: Advent a Hargitán
Színjáték
A Váci Dunakanyar Színház, a Zenthe Ferenc Színház és a Móricz Zsigmond 
Színház előadása

2020. január 25., szombat 19 óra
Mihály Tamás – Horváth Péter: Canterbury mesék
Slam poetry, zenével
A Váci Dunakanyar Színház és a Gózon Gyula Kamaraszínház előadása
A Víg Vác Bérlet 2. előadása
14 éven felülieknek!

2020. január 31., péntek 19 óra
Meseautó
Musical comedy
Vadnay László és Vitéz Miklós dr. Meseautó című filmforgatókönyve 
alapján
A Magyarock Dalszínház előadása

Gödi Körkép | 2019. 12. szám AJÁNLÓ
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Szenes Bettina, a Gödi SE játékosa (15-ös mez), a Tempo KSE elleni 
mérkőzésen szerzett 5 góljával a csapata  egyik legjobb játékosa volt

SZABADIDŐSPORT

Foci a teniszklubban
A Fenyves Tenisz és  Sport Park munkatársai gondoltak 
a  focizni vágyókra is: 11 x 20 m-es kivilágított műfüves 
labdarúgópálya várja a sportág rajongóit.

Már az első havas decemberi napon is volt játék. A lelkes 
focisták hólapáttal érkeztek, és „játékra alkalmassá” tették 
a pályát.

V. F.

KÉZILABDA

„Stabil, meghatározó csapatává 
váltunk az NB I/B-s mezőnynek”
A Gödi SE NB I/B-s női kézilabdacsapata egy fordulóval 
az őszi szezon vége előtt öt győzelemmel és öt elvesztett 
mérkőzéssel a  tabella hetedik helyén áll december első 
napjaiban. Az elmúlt időszakot Tősér Tibor edző értékeli.

‒ A  megnyert mérkőzéseink közül a  Balmazújváros, 
a Tempó KSE és a VS Dunakeszi gárdái ellen tudtuk hoz-
ni az elvárható két pontot. Bravúros győzelemnek tekint-
hetjük a harmadik helyen álló Kispest NKK elleni, hazai 
pályán elért eredményünket, és szintén parádés győzelem 
volt az idegenben megnyert mérkőzésünk az Oxxo Energy 
Orosházi NKC ellen is. A bajnoki szezonban mindig van-
nak olyan mérkőzéseink, melyekkel úgy számolunk, hogy 
nem tudjuk hozni a  két pontot, de sajnos volt legalább 
három olyan meccs, ami nyerhető lett volna. Gondolok 
itt a kora őszi, Fradi U19 ellen egy góllal elvesztett, vagy 
a  kecskeméti találkozóra, ahol szintén alulmaradtunk. 
Ugyancsak fájó elvesztett két pont a hazai, Szeged elleni 
meccsünk. A téli rövid pihenő után január 3-án kezdjük 
a  felkészülést a  tavaszi szezonra. Érdemes megemlíteni, 
hogy az  elmúlt években az  NB I/B mezőnye rendkívül 
megerősödött, és  szinte minden rivális csapat profi játé-
kosokból áll, a  költségvetésük többszöröse a  miénknél. 
Nálunk a játékosok a napi munkájuk után heti három al-
kalommal jönnek edzésre a riválisaink hat-nyolc edzésé-
vel szemben. Az elmúlt években így is stabil, meghatározó 
csapatává váltunk az NB I/B-s mezőnynek – foglalta össze 
az eseményeket Tősér Tibor.

EREDMÉNYEK:
Gödi SE – PC Trade Szeged 27-34
Hajdúnánás SK – Gödi SE 34-29
Gödi SE – Tempo KSE 35-31
VS Dunakeszi – Gödi SE 27-34

V. F.

PARAATLÉTIKA

Gödi fiatalember kiváló szereplése 
a világbajnokságon
Dubajban rendezték a 2019-es atlétikai és paraatlétikai vi-
lágbajnokságot. Mindkettőn népes magyar delegáció vett 
részt. Utóbbin, november közepén 124 ország több mint 
1400 versenyzője mérkőzött meg 172 versenyszámban, 
köztük a  gödi Szőllősi István, aki az  F20-as kategóriájú 
súlylökésben 11. lett. A  Váci Reménység SE dobóatlétája 
kiváló egyéni csúccsal, 13,66 méterrel zárta a viadalt.

‒ Két év után megtört a jég, sikerült óriási egyéni csúcsot 
lökni a  dubaji világbajnokságon. Soha nem tudtam első 
helyen végezni egy selejtezőben, főleg nem egy világverse-
nyen – írta közösségi oldalán a gödi versenyző.

SPORT
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Bringáztak és Felvidékre utaztak 
a becsalosok

A több mint másfél évtizedes múltra visszatekintő Belépés 
Családostul szabadidősport-eseménysorozat idén ősszel két 
jelentős állomással is bekerült a mozgalom történetébe. Új 
útvonalon szerveztek kerékpártúrát, buszos kirándulásuk 
alkalmával pedig a  Felvidékre látogattak. A  részletekről 
Wagner László főszervező számolt be.

‒ Októberben egy új útvonalra terveztük az őszi bicikli-
túránkat. Nagymarosról indultunk, Zebegény és Szob érin-
tésével érkeztünk Márianosztrára, ahol megnéztük a  Fa-
lumúzeumot, a pálos rendi templomot és a börtönt. Innen 
Kóspallag felé tekertünk, majd érkeztünk vissza a  Duna 
mellé Kismarosra. Gyönyörű időnk volt, s olyan jó erőben 
éreztük magunkat, hogy innen nem vonattal, hanem bicik-
lit hajtva érkeztünk haza Gödre. Változatos, dimbes-dom-
bos az út, voltak fárasztóbb részek is, de éppen ezért min-
denki büszke lehetett magára, hogy végig bírta a 65 km-es 
tekerést – emlékezett vissza a  gödi szabadidősport egyik 
meghatározó szervezője. – A már 15 éves hagyományt vál-
totta föl két esztendeje a buszos kirándulás. Nagy érdeklő-
dés kíséri eseményeinket, ahogy a  november 9-i felvidéki 
útra is két nap után már hiába jelentkezett még húsz ember, 
már csak várólistára kerülhettek. Selmecbányán idegenve-
zető kíséretével ismerkedhettünk meg a város történetével, 
nevezetességeivel. Az esős idő ellenére jó páran fölmentünk 
a  Kálvária-domb tetejére, ahonnan visszatérve folytattuk 
utunkat Besztercebányára, majd Zólyomra. Ott megnéz-
tük a  várat, aztán indultunk vissza Gödre. Többen is ír-
ták másnap e-mailben, hogy nagyon jól érezték magukat 
az  esős, borongós idő dacára. Eljutottunk olyan helyekre, 
ahol a csoport nagy része még nem járt, és szuper társaság 
jött össze erre a napra – mondta végezetül Wagner László.

V. F.

Új útvonalon, egészen Márianosztráig tekert a becsalosok mezőnye, hazafelé Kóspallagot is érintették Fotó | Schütz László 

TEREMLABDARÚGÁS

Ha november, akkor HATHÁROM
A magyar labdarúgás dicső emlékű diadala, az 1953-as, 
Wembley-stadionbeli, angolok elleni 6:3-as győzelem 
tiszteletére rendezik esztendők óta hagyományosan no-
vember közepén a  Balázsovits János Sportcsarnokban 
a  HATHÁROM elnevezésű teremlabdarúgó-tornát. 
A derbit idén, november 23-án a Matyiboys csapata nyer-
te. Az eseményen férfi és női játékosok egyaránt pályára 
léptek.

EREDMÉNYEK:
1. Matyiboys, 2. Don Papa, 3. Zöldfa, 4. Sörszakkör, 5. Szerdafoci 
Egyéni díjak:
Legjobb kapus: Nyírő Tamás (Don Papa)
Legjobb szenior játékos: Sebők Attila (Matyiboys)
A torna legjobb játékosa: Kecskeméty Dániel (Matyiboys)
Legsportszerűbb játékos: Wagner Bálint (Zöldfa)
A legszebb gól: Nagy Péter (Matyiboys)
Gólkirály: Nagy Kornél (Sörszakkör)
A legszimpatikusabb játékos: Gálik Ágnes (Szerdafoci)

V. F.

Fotó | Horváth István
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LABDARÚGÁS

A GSE CSAPATAINAK EREDMÉNYEI

U8 FŐNIX KUPA
Gödi SE – ETO FC 2-0 (gólszerzők: Eszes Huba, Szécsi-Zelei Dávid)
Gödi SE – Gyirmót FC 6-0 (Eszes 3, Szécsi-Zelei 2, Dubéczi Zolta)
Gödi SE – Mészöly Focisuli 1-0 (Török Barnabás)
Gödi SE – Budapest Honvéd 1-0 (Katona Máté)
Gödi SE – Vasas Kubala Akadémia 3-1 (Eszes 2, Szécsi-Zelei) 
Elődöntő: Gödi SE – Főnix Gold 2-1 (Szécsi-Zelei, Dubéczi)
Döntő: Gödi SE – Vasas Kubala Akadémia 0-1
Csapatunk ezüstérmet szerzett.

U14
Gödi SE – Nagymaros FC 10-0 (Kovács Zsombor 5, Balogh Ákos 3, 
Dobos Patrik, Földi Zsombor)
Gödi SE – Foci Suli-Vác 3-2 (Kovács 2, Dobos)
Gödi SE – Dunakeszi Vasutas SE I. 3-2 (Balogh 2, Kovács)
Vác-Deákvár SE – Gödi SE 1-8 (Dobos 3, Földi 2, Szilágyi Levente, 
Balogh, Kovács)
Gödi SE – Szendehely FC 23-0 (Kovács 9, Balogh 7, Dobos 4, Madarász 
Marcell, Láng Benedek, Földi)

U16
Gödi SE – Viadukt SE-Biatorbágy 2-4 (Modróczky Botond, Helmes 
Vilmos)
PILE-Szántó SE – Gödi SE 2-6 (Modróczky 3, Dobos Patrik, Ferenci 
Botond, Király Gábor)
Gödi SE – Budajenői KSE 2-1 (Modróczky, Láng Benedek)

U19
Szobi SC – Gödi SE 1-5 (Áldorfai Martin 2, Ráth Vince 2, Horváth Marcell)
Veresegyház VSK – Gödi SE 0-4 (Vasvári Magor 3, Simonffy Bálint)
Gödi SE – Foci Suli-Vác 6-0 (Simonffy 2, Áldorfai 2, Kövesdi Norbert, 
Jambrik Máté)
Galgagyörki SE – Gödi SE 2-6 (Székely Ákos 3, Jambrik, Belényesi Ákos, 
Áldorfai)

CSO-KI Sport – Gödi SE 0-15 (Jambrik 3, Csernus Péter 2, Kövesdi 2, 
Bárány Szabolcs 2, Belényesi, Áldorfai, Duhony Dániel, Szilágyi Gergő, 
Szabó Vilmos, Fellner Bálint)

Felnőtt Megye II.
Gödi SE – Budakalászi MSE 0-1 
Verőce SE – Gödi SE 0-2 (Török Dániel 2)
Gödi SE – Bagi TC ‚96 0-1
Piliscsaba SE – Gödi SE 3-2 (Ráth Vince 2) 

Felnőtt Megye IV.
SZVSE II.-Tahitótfalu – Gödi SE 1-2 (Hiervarter Károly, Szakács Zoltán)

Öregfiúk
Gödi SE – Vác-Deákvár SE 11-0 (Román Gergely 2, Laczik Zsolt 2, 
Kránitz Attila 2, Bederna Tibor, Vincze Attila, Hiervarter Károly, Batári 
Gergő, Tuza József)  

‒ Az  utánpótláscsapataink szép őszt zártak. Az  U19-es 
és  U14-es csapataink első helyen telelnek százszázalékos 
teljesítménnyel, csak úgy, mint a felnőtt megyei négyese-
ink. Az öregfiúk is az élről várják a tavaszt. Női és U16-os 
csapataink a hatodik és ötödik helyet foglalják el a tabel-
lán. Megye kettes felnőtt gárdánk a 14. helyen szerényke-
dik, de folyamatosan építjük be a  fiatalokat, akik egyre 
gyakrabban eredményesek is. Télen a  futsal-szakágban 
fogunk vitézkedni, és bár terembe nincs módunk bejutni 
edzésekre, de így is mindent megteszünk, hogy hasonló-
an szép eredményekkel rukkolhassunk elő – tájékoztatott 
bennünket Gyenes Zsolt utánpótlás-vezető.

Vasvári Ferenc

Az önkormányzat anyagi támogatásával idén télen is lehet 
korcsolyázni Gödön. 450 négyzetméteres fedett jégpálya 
várja a sportág kedvelőit a GSE alsógödi sporttelepén. A gödi 
Jégteraszt december elsején nyitották meg. A szolgáltatások 

között korcsolyakölcsönzés és  -élezés, büfé, öltözősátor, 
mosdó és megfelelő parkolási lehetőség is várja a fiatalokat, 
az időseket, a családi és baráti társaságokat 2020. február 16-
ig. A létesítményt az ünnepek alatt is igénybe lehet venni.

A jégpálya területére látogatók a  szolgáltatások  igénybe-
vételével elfogadják a jégpálya házirendjét, biztonsági rend-
szabályait,  és tudomásul veszik, hogy azok  megszegésekor 
a  pályafelügyelők a  terület  elhagyására kötelezhetik őket. 
A jégpályát – melyen sapka és kesztyű viselése kötelező, azon 
cipővel, étellel, itallal tartózkodni tilos – mindenki a saját fe-
lelősségére látogathatja a nyitvatartási időszakokban. 

Nyitvatartás, további információk, házirend:
www.jegterasz.hu, 
www.facebook.com/jegterasz, (06 20) 373-7814 és 
info@jegterasz.hu.

Árak
Jegyek: normál jegy 1300 Ft/alkalom, kedvezményes jegy 
650 Ft/alkalom (gödi lakosok számára lakcímkártya be-
mutatásával érvényesíthető). Korcsolyakölcsönzés: 700 Ft/
pár/alkalom (23-as és 50-es méret között). Korcsolyaélezés: 
éligazítás 800 Ft, élezés 1000 Ft, új él kialakítása 1300 Ft. 
Fizetési módok: kártyás fizetés, készpénz.

SZABADIDŐSPORT

Megnyitották a GSE-pályán a jégpályát

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. novemberi 
számában közölt rejtvény meg-
fejtése: „Uram, ön kérte az otthoni 
ápolást?”

A nyertes ezúttal Horváth Imre.

Szerencsés megfejtőnk két jegyet 
nyert a Váci Dunakanyar Színház 
Molnár Ferenc: Az ördög című 
előadására.
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Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk, 
és köszönjük a szüreti rendezvényen 
résztvevő felvonulóknak, főzőknek, 

sütiverseny-résztvevőknek, segítőknek, 
fellépőknek, támogatóknak, 

hogy az idén is velünk voltatok!
Göd Város Önkormányzata

József Attila Művelődési Ház
Fakusz barkácsbolt

Fétis Kft.
Új Ház Centrum

Gödi Körkép
Göd Város Rendőrsége

Göd Város Polgárőrsége
Plancon György

Urbán Zoltán
Érdi-Krausz Zsuzsa

Csécsi Terézia
Oláh Pékség

Lipóti Pékség
Kincsem Lovarda

Kincsem Pékség
László Pékség
Nezaj Pékség

Angi-Ricsi Zöldséges
Reni-Zoli Zöldséges

Art 66 Kft.
LegSzik Design Kft.

Rezneki Mónika
Szénási Éva virágkötő
Tücsök Papír-Írószer

Wolav Gazdabolt
Zana Kertészet

Paula Női Szabóság
Vitamin Station Kft.

Ezoturi
Gödi Termálfürdő − Tősér Tibor

Hip-Hop Kids Tánccsoport
Heavenwards Dance Stúdió

GDSE − Huzella Táncszakosztály
Nyikos Rebeka − Petrovánszki Julianna fellépők
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Dr. Straub Ákos ortopéd-, traumatológus,
általános sebész főorvos és sportorvos

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

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
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61 ÉV
-61%AHÁNY ÉVES,

ANNYI % KEDVEZMÉNY!*

LEGYEN
BÜSZKE
ÉVEIRE!

31 ÉV

-31%

SZEMÜVEGKERETEK 
MINDEN KOROSZTÁLYNAK!

* A kedvezmény meghatározott szemüvegkeretekre érvényes komplett szemüveg készíttetése esetén. Más kedvezményekkel nem összevonható, készpénzre nem váltható. Boltonként változó árukészlet, részletek az 
üzletekben. Az akció időtartama: 2019. december 1. - 2020. február 29.

www.opticworld.hu

OPTIC WORLD VÁC
2600 Vác, Széchenyi út 4-6.

+36 27 311 210 • +36 30 983 8121
vac@opticworld.hu

OPTIC WORLD VÁC TESCO
2600 Vác, Deres u. 2.

+36 30 432 1050
vactesco@opticworld.hu

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
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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

• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

• Gépjármű átírás
• Első forgalomba helyezés
• Üzembentartói jog bejegyzése
• Forgalomból történő kivonása
• Forgalmi, törzskönyv, rendszám,  
 regisztrációs matrica pótlása
• Opciós jog törlése
• Származás ellenőrzés

Okmányirodai ügyintézés (akár 24 órán belül)
Kötelezőbiztosítás kötés
EREDETISÉG VIZSGÁLAT

KOVÁCS AUTÓSZERVIZ
Göd, Pesti út 120.
Tel./fax: 06-27-330-832; 06-20-9642-704
www.kovacsautoszerviz.eoldal.hu
Nyitva tartás: H.–P. : 8–17h-ig

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

P E D I K Ű R 
Otthonában, kényelmes 
körülmények között 

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

Masszázsterápia: Ez az egyik leghatásosabb mód-
szer. A masszázs egyszerre több szempontból is jó, 

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

TELJES MASSZÁZS:  3000.-
MÉZES MASSZÁZS:  3500.-

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

• csomagoló anyagok, ajándéktasakok
• minőségi iskola táskák, tornazsákok, tolltartók

 • iroda eszközök • írószerek

M i n d e n ,  a m i  a z  i s ko l á b a  ke l l . . .
Tanszercsomag kapható!

Fénymásolás, iratkötés, laminálás, spirálozás!
Cím: 2132 Göd, Ady E. u. 18/B • Telefonszám: +36 20/998-0062
Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Sz: 8-13 óráig

• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

• Gépjármű átírás
• Első forgalomba helyezés
• Üzembentartói jog bejegyzése
• Forgalomból történő kivonása
• Forgalmi, törzskönyv, rendszám,  
 regisztrációs matrica pótlása
• Opciós jog törlése
• Származás ellenőrzés

Okmányirodai ügyintézés (akár 24 órán belül)
Kötelezőbiztosítás kötés
EREDETISÉG VIZSGÁLAT

KOVÁCS AUTÓSZERVIZ
Göd, Pesti út 120.
Tel./fax: 06-27-330-832; 06-20-9642-704
www.kovacsautoszerviz.eoldal.hu
Nyitva tartás: H.–P. : 8–17h-ig

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

P E D I K Ű R 
Otthonában, kényelmes 
körülmények között 

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

Masszázsterápia: Ez az egyik leghatásosabb mód-
szer. A masszázs egyszerre több szempontból is jó, 

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

TELJES MASSZÁZS:  3000.-
MÉZES MASSZÁZS:  3500.-

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

• csomagoló anyagok, ajándéktasakok
• minőségi iskola táskák, tornazsákok, tolltartók

 • iroda eszközök • írószerek

M i n d e n ,  a m i  a z  i s ko l á b a  ke l l . . .
Tanszercsomag kapható!

Fénymásolás, iratkötés, laminálás, spirálozás!
Cím: 2132 Göd, Ady E. u. 18/B • Telefonszám: +36 20/998-0062
Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Sz: 8-13 óráig

BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS EREDMÉNYES ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK
A REKORD KFT
DOLGOZÓI!

Fenyővásár Váchartyánban december 
9-étől: vágott ezüstfenyő 2500 Ft/db, 
lucfenyő 2000 Ft/db és normand fenyő 
5000 Ft/db ártól. Földlabdás, illetve 
helyben vágott ezüstfenyő 4000 Ft/db 
ártól, amelyek előre is kiválaszthatóak. 
Telefon: (06 20) 577-2189, 
Cím: József Attila u. 40.
(Rudnay-kert, a MÁV megállótól 300 m.)
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Megbízható csapat korrekt áron vállalja:
• Új tetőszerkezet építését
• Régi tető minőségi felújítását, fafödém készítését
• Tetőtér hő- és hangszigetelését, tetősík-ablak beépítését
• Bádogozást, gipszkartonozást
• Fakerítések, előtetők, garázsok, kerti tárolók  

egyedi kivitelezését
www.jakiteto.hu • www.tetoepito.hu • (06 20) 453-4837

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

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

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

Mindennemű építő-, tüzelő- és egyéb anyagok!
Konténeres sittszállítás

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

Rendelésfelvétel:
Tel.: 06-27-345-065,

06-20-972-5290,
06-30-949-7921,
06-30-933-8554

2132 Göd, Duna út 20-22.

BOLDOG ÚJ ÉVET!

 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
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-10%
azonnali kedvezmény 

5000 Ft vásárlás felett!
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