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A Göd városnév használatának 
szabályozása
Dr. Nagy Atilla aljegyző elmondta, 
hogy az  érvényben lévő rendelet sze-
rint a  képviselő-testület dönt a  Göd 
településnév használata tárgyában be-
érkező kérelmekről. Balogh Csaba pol-
gármester kérte, hogy – részben a  tes-
tület tehermentesítése céljából – ezt 
a hatáskört a jövőben ő gyakorolhassa. 
Ennek értelmében az  aljegyző javasol-
ta a vonatkozó 6/2009. (II. 26.) önkor-
mányzati rendelet 4. § (3) bekezdésének 
szövegmódosítását: „a névhasználatra 
vonatkozó kérelemről átruházott hatás-
körben a polgármester dönt”. A képvi-
selő-testület a  rendeletmódosítást egy-
hangúlag megszavazta.

A szociális ellátások helyi 
szabályozása
Vajda Viktória, a Humánügyi Bizottság 
elnöke előterjesztésében hangsúlyozta, 
hogy az  újraszabályozás legfontosabb 
célja a  normativitás, az  átláthatóság, 
az igazságosság és az egyszerűsítés volt. 
Jó néhány támogatásigény elbírálása 
jegyzői hatáskörbe kerül át, amit a nor-
matív szabályozás tesz lehetővé, azaz 
a  jövőben csupán egyes speciális ese-
tek elbírálása kerül majd a Humánügyi 
Bizottság elé. A  meglévő támogatási, 
illetve ellátási formákhoz a jövőben két 
új társul: az egyik foglalkoztatást segí-
tő, a másik pedig gyógyszertámogatás. 
Az előterjesztést a grémium ellenszava-
zat nélkül elfogadta.

A fenti témához kapcsolódva ugyan-
csak Vajda Viktória tett javaslatot 
a  gyermekvédelmi ellátások helyi sza-
bályairól szóló rendelet módosítására, 
amely hatásköri szabályokat, jövede-
lemhatárokat és térítési díjakat érint. 
A képviselő-testület elfogadta a rende-
let javasolt korrekcióját.

Az említett két rendeletmódosítás 
maga után vonta Göd Város Önkor-
mányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatának editálását is, amellyel 
a grémium egyetértett.

Új önkormányzati rendelet 
megalkotása
Lőrincz László alpolgármester előter-
jesztésében tárgyalt a képviselő-testület 
az önkormányzati képviselők, valamint 

a nem képviselő bizottsági tagok tiszte-
letdíjáról és egyéb juttatásairól. Mivel 
az  elmúlt közel öt év során a  tisztelet-
díjak mértéke nem változott, a  javas-
lat értelmében ezek 2020. január 1-jé-
től a  következőképpen módosulnak. 
A  képviselők tiszteltdíja havi bruttó 
175  000 Ft-ra emelkedik, s  amennyi-
ben a képviselő bizottsági elnök, akkor 
tiszteletdíja további havi bruttó 125 00   
Ft-tal, ha bizottsági alelnök, akkor havi 
bruttó 115 000 Ft-tal, ha bizottsági tag, 
akkor havi bruttó 100 000 Ft-tal növek-
szik.

Az említett személyek költségtérítését 
továbbra is a helyi önkormányzatokról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törtvény 35.§ 
(3) bekezdése szabályozza. Természet-
beni juttatásként a képviselők számára 
– tagságuk idejére – egy notebook in-
gyenes használata biztosított. Az  elő-
terjesztést a  képviselő-testület 11 igen 
és egy tartózkodó szavazattal elfogadta.

A köztemetői díjmértékek 
felülvizsgálata
Balogh Csaba a  témával kapcsolatban 
elmondta, hogy a gödi köztemetők üze-
meltetésével megbízott Településellátó 
Szervezet a  díjmértékek felülvizsgála-
tát elvégezte, melynek eredményeként 
azok változtatását a 2020-as évben nem 
javasolja. Ugyanakkor felhívta a  fi-
gyelmet arra, hogy bizonyos, a  koráb-
bi rendeletben meghatározott mérettől 
eltérő sírhelyek esetében a  ténylegesen 
elfoglalt terület alapján történjen a díj-
mérték meghatározása. Az  előterjesz-
tést a grémium 11 igen szavazat és egy 
tartózkodás mellett elfogadta.

Új közművelődési rendelet 
megalkotása
Az elmúlt évek vonatkozó jogsza-
bály-módosításaival indokolta Vajda 
Viktória az  új közművelődési rende-
let megalkotásának szükségességét, 
amelyeket a  korábbi, 2002-es önkor-
mányzati határozat csak részben tu-
dott követni. A most előterjesztett ren-
deletben Göd Város Önkormányzata 
kinyilvánítja, hogy a  közművelődés-
hez való jog gyakorlását közérdeknek, 
a közművelődési tevékenységek támo-
gatását pedig közcélnak tartja. Az  új 
rendelet részletesen felsorolja az  ön-

kormányzat közművelődési alapszol-
gáltatásait, azok ellátásának módjait és 
formáját, valamint finanszírozásának 
alapelveit. A  József Attila Művelődési 
Ház telephelyei közé az  Ady Klubon 
kívül beemeli a  Kincsem Udvarházat 
is. Az új közművelődési rendelet meg-
alkotását a  képviselő-testület egyhan-
gúlag megszavazta.

A 2020. évre vonatkozó 
belsőellenőrzési terv
Dr. Szinay József címzetes főjegyző is-
mertette a  hét pontban meghatározott 
belsőellenőrzési vizsgálatokra vonat-
kozó tervet. A vizsgált területek termé-
szetesen – képviselő-testületi jóváha-
gyással – a  későbbiekben bővíthetőek. 
A grémium a tervet elfogadta, s egyút-
tal felkérte a belsőellenőrzési tevékeny-
séget végző szervezetet az ütemterv ki-
dolgozására.

Egyéb rendelkezések
A képviselő-testület döntött az  ön-
kormányzati fenntartásban működő 
konyhák által nyújtott étkeztetés nyers-
anyagnormáiról és az étkeztetés térítési 
díjairól, valamint a  Göd Közbiztonsá-
gáért és Fejlesztéséért Közalapítvány 
működésével kapcsolatos kérdésekről. 
Elfogadta a Helyi Építési Szabályzat ter-
vezett módosításáról szóló beszámolót, 
a 8. számú védőnői körzet kialakítását 
és a  téli síkosságmentesítéssel kapcso-
latos tájékoztatást. Hozzájárult a  Göd 
525. hrsz.-ú ingatlanon úszóműállás 
üzemeltetéséhez és a  6958/37. hrsz.-ú 
ingatlan megvásárlásához. A  testület 
módosított a korábban meghirdetett 
álláshely-pályázatok, valamint a  Du-
nakeszi Kistérségi Társulással kötött 
megállapodás szövegén, s döntött a fel-
ügyelő bizottsági tagok díjazásáról.

Zárt ülésen tárgyaltak a  „Villamos 
energia beszerzése Göd Város Ön-
kormányzata és Intézményei részére 
2020-2021. évre” című közbeszerzési 
eljárás eredményéről, valamint az  „Év 
Pedagógusa Díj”, a  „Művészetoktatá-
sért, Kultúráért és Nevelésért Díj” és 
a „Göd Város Alkotó- és Előadóművész 
Díj” odaítéléséről, továbbá döntöttek 
a Kincsem Óvoda vezetője, Szőke Zsófia 
óvodavezetői megbízásának visszavo-
násáról.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2019. december 12.

KÖZÉLET

4

www.godikorkep.hu



Ügyfélfogadási idők
 

Polgármesteri Hivatal
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.

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

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

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

Ügyfélfogadás
H:  8.00-16.00
K:  8.00-16.00
Sze:  8.00-18.00
Cs:  8.00-16.00
P:  8.00-12.00

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

Képviselői fogadóórák
Vajda Viktória 

a 3. számú körzet képviselőjeként 
minden hónap első hétfőjén, 

16 és 18 óra között 
tart fogadóórát a Polgármesteri 

Hivatalban.

Ezen túlmenően személyes 
időpontegyeztetésre is lehetőség van 
a vajdaviktoria@god.hu e-mail-címen. 

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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Elfogadták a Helyi 
Építési Szabályzat (HÉSZ) 
módosításának végső 
véleményezési anyagát

Fülöp Zoltán alpolgármester előter-
jesztésében elmondta, hogy a módo-
sított HÉSZ véleményezési anyagának 
elfogadására – az  elmúlt hetekben 
megtörtént egyeztetéseket követően 
– ezen a rendkívüli ülésen kerítenek 
sort. Elsőként Szilágyi László képvi-
selő kért szót, aki az  érintett lako-
sok kérését tolmácsolta, miszerint 
a  Nemeskéri út nagy forgalma okán 
a  környéken ne épülhessen újabb 
ipari létesítmény, illetve mielőbb va-
lósuljon meg a Samsung-gyárat a kö-
zeli városrésztől elválasztó erdősáv. 
Hlavács Judit, a  Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
jelezte, hogy a Bizottság tárgyalta és 
ebben a formájában elfogadásra java-
solja a határozatot, mely 3. pontjának 
szövegezésén dr. Pintér György felve-
tésére a  dr. Nagy Atilla jegyző java-
solta formában módosítottak. Lenkei 
György képviselő az  „egyéb szállás-
helyek” építése fogalmával kapcso-
latban tett észrevételt.

Ezt követően a  közönség soraiból 
az  ATID Kft. jogi képviselői kértek 
szót, akik nehezményezték a  HÉSZ 
hatálybalépésének korábbi visszavo-
nását, illetve későbbi módosítását, 
amely lépések szerintük sértik az ál-
taluk képviselt ingatlanhasznosító 
cég érdekeit, pontosabban ellehe-
tetlenítik az ATID Kft. és az önkor-

mányzat között 2019 szeptemberé-
ben létrejött szerződésben foglaltak 
végrehajtását. A  hosszúra nyúlt vita 
során az  önkormányzat részéről 
előbb Balogh Csaba polgármester, 
majd Fülöp Zoltán alpolgármester, 
Hlavács Judit bizottsági elnök és dr. 
Nagy Atilla jegyző fejtette ki vélemé-
nyét az  aláírt szerződéssel kapcso-
latban, amely egyébként nem veszí-
tette el érvényét, ám – fogalmazott 
a  jegyző – a  módosított HÉSZ-ben 
foglaltakat figyelembe véve a cégnek 
és az önkormányzatnak közösen kell 
megtalálnia a  kompromisszumos 
megoldást, amelyre az  utóbbi teljes 
mértékben nyitott.

A képviselő-testület végül tíz igen 
és egy nem szavazattal elfogadta 
a  határozati javaslatot, mely szerint 
a  „Göd Város Településszerkeze-
ti Tervének, Helyi Építési Szabály-
zatának és Szabályozási Tervének 
módosítása” című véleményezési 
dokumentációval kapcsolatban úgy 
dönt, hogy az  állami főépítész PE/
AF/00003-13/2019. ügyiratszámú 
állásfoglalása szerint átdolgozott, 
a  helyi építési szabályzatról szóló 
24/2016. (XII. 9.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rende-
lettervezetet (tervdokumentációt) 
záró szakmai véleményezésre alkal-
masnak tartja. Egyúttal felkéri a pol-
gármestert, hogy e  végső szakmai 
véleményezési szakasz lefolytatását 
kezdeményezze, illetve annak beér-
kezése után terjessze be azt a képvi-
selő-testület elé végső jóváhagyásra.

A 2019. évi összesített 
Közbeszerzési terv 3. számú 
módosítása

Balogh Csaba polgármester felsorolta 
a 2019. évi Közbeszerzési tervnek azon 
pontjait, amelyek alá tartozó eljárá-
sok részben aktualitásukat vesztették, 
részben pedig a bennük megfogalma-
zott feladatok végrehajtására a  követ-
kező évben kerül majd sor. A javaslatot 
a grémium jelenlévő tagjai egyhangú-
lag elfogadták.

Álláshelybővítés 
a Településellátó Szervezetnél

Ugyancsak a polgármester terjesztette 
elő ezt a napirendi pontot is, melynek 
értelmében szükségessé vált a  Kin-
csem Óvodának ideiglenesen helyet 
biztosító Kék Duna üdülő területének 
őrzése és portaszolgálat ellátása. Ezek-
re a  feladatokra 2019. október 1-jétől 
három álláshelyet létesítettek megha-
tározott időre (2020. augusztus 31-ig). 
A  foglalkoztatásokhoz szükséges sze-
mélyi juttatások előirányzatát a  2020. 
évi költségvetés fogja tartalmazni. 
Az  álláshelybővítéssel valamennyi je-
lenlévő képviselő egyetértett.

Egyebek

Végezetül a  képviselő-testület zárt 
ülésen tárgyalt egy önkormányzati 
bérlakás vásárlása iránti kérelemről, 
valamint egy rendkívüli települési tá-
mogatás megállapított összege elleni 
fellebbezésről.

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

H
IR

D
ET

ÉS

䜀혀䐀䤀   吀䔀刀䴀䔀䰀倁䤀   倀䤀䄀䌀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 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

BIZTONSÁG

Közmeghallgatást tartottak a Samsung-gyár 
magasabb veszélyességi besorolásáról
A Samsung SDI veszélyességi besorolásának tárgyában hirdetett közmeghall-
gatást január 8-ára Balogh Csaba polgármester. Az  eseményt a  Duna-part  
Nyaralóházak színháztermében tartották.

A nyilvános testületi ülésnek számító 
fórum összehívására azért volt szük-
ség, mert a  gödi akkumulátorgyár 
kérelmet nyújtott be a  hatóságokhoz, 
hogy az  eddigi alsó küszöbértékűről 
felső küszöbértékű veszélyes anyagok-
kal foglalkozó üzemre változtassák 
a besorolását. A gyár ugyanis termelési 
képességét igyekszik a piaci igényekhez 
igazítani, így újabb gyártósorokat állít 
üzembe. A gyártókapacitás bővítésével 
azonban jelentősen nőne a  telephe-
lyen tárolni kívánt veszélyes anyagok 
mennyisége, mégpedig oly mértékben, 
hogy az  elérné a  felső küszöbértéket. 

A jelenlegi 86 tonnáról 666 tonnára 
emelkedne az úgynevezett katód aktív 
anyagok aránya, a  Samsung SDI-nak 
ezért kellett kérelmeznie üzemi beso-
rolásának megváltoztatását.

A Katasztrófavédelem által kezde-
ményezett engedélyezési eljárás része-
ként így kötelező közmeghallgatást 
tartottak, amelyen számos gödi lakos, 
valamint a  Samsung, a  katasztrófa-
védelmi igazgatóság, a  rendőrség és 
az önkormányzat képviselői voltak je-
len. Teljesen megtelt a Duna-part Nya-
ralóházak színházterme, sokan az elő-
térben elhelyezett kivetítőn keresztül 

követték az eseményeket. A nyilvános 
ülés élő közvetítését bárki figyelemmel 
kísérhette Göd Város Önkormányza-
tának hivatalos Facebook-oldalán is. 
A  több mint 4 órás közmeghallgatás-
ról készült videofelvételt mintegy 7000 
ember nézte meg az interneten keresz-
tül. (A felvétel a városi Facebook-olda-
lon továbbra is megtekinthető.)

Hogyan jutottunk idáig?
Az ülés kezdetén Balogh Csaba polgár-
mester rövid összefoglalót tartott ar-
ról, hogy milyen lépések vezettek a mai 
állapot kialakulásáig. „A kormány 
az  ipari terület helyrajzi számainak 
módosításával megteremtette a feltéte-
lét annak, hogy a gyár bővítését lehe-
tővé tevő építési engedélyezési eljárá-
sok megkezdődhessenek. Ezzel elvette 
a  gödi képviselő-testülettől annak le-
hetőségét, hogy beavatkozzon a folya-
matba, pláne, hogy megakadályozza 

Im Kwanghyun, a Samsung HR-igazgatója 
(jobbra), mellette a tolmácsa, Park Sungwoung

A közmeghallgatáson a Samsung, a katasztrófavédelmi igazgatóság, a rendőrség és 
az önkormányzat képviselői voltak jelen

A nyilvános testületi ülésre teljesen megtelt a Duna-part Nyaralóházak színházterme
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a  fejlesztéseket. A  vonatkozó rendelet 
teljes beépítettséget enged az iparterü-
leten, viszont nem ad lehetőséget arra, 
hogy védősáv kialakítását lehessen kö-
vetelni az  iparterület és a  lakott terü-
let között. Az előző városvezetés kérte 
a  kormányt, hogy a  tervezett fejlesz-
tést minősítse kiemelt beruházásnak, 
amit a kormány meg is tett. Ezzel vált 
lehetővé az  előző önkormányzat szá-
mára, hogy megvásárolja a  kérdéses 
területet, majd továbbértékesítse azt 
a  Samsung SDI-nak. Ezután rendel-
te el a  kormány a  területen lévő erdő 
kiirtását” – mondta el a polgármester, 
majd az  előzmények felvázolása után 
hangsúlyozta: Az  önkormányzat nem 
engedélyező hatóság, a  Samsung SDI 
működése nem rajta múlik. Annak 
szabályozása a Katasztrófavédelem ha-
táskörébe tartozik.

Írásos lakossági kérdések
Az önkormányzat a weboldalán, illet-
ve a  Facebook-oldalán közzétett elér-
hetőségen már az ülés előtti hetekben 
fogadta a  lakosság írásban feltett kér-
déseit, és továbbította azokat a Kataszt-
rófavédelemnek, illetve a Samsung SDI 
illetékeseinek. Több mint 70 embertől 
200-nál is több kérdés érkezett, nem 
csak a gyár magasabb veszélyességi fo-
kozatba sorolásával, hanem a Samsung 
SDI gödi jelenlétével kapcsolatos sok 
más témában is. A közmeghallgatásra 
írásban beküldött lakossági kérdések 
és az  azokra adott válaszok megta-
lálhatók a  www.god.hu városi webol-
dalon. Ezek közül azokat, amelyeket 
a levélírók kifejezetten az önkormány-
zatnak címeztek, Balogh Csaba igyeke-
zett témacsoportokba szedve röviden 
megválaszolni az ülésen.

Hangsúlyozta, hogy az  új városve-
zetés már a Samsunggal folytatott első 
tárgyalásai során kiemelt kérdésként 
kezelte a  lakosság tájékoztatását és 
biztonságát szolgáló monitorhálózat 
kialakítását. Ebben a  témában hamar 
sikerült összhangra jutnia a  gyárral. 
A  nagyobb vegyipari létesítmények 
környezetét felügyelő, országszerte 
alkalmazott Monitoring és Lakossá-
gi Riasztó Rendszer (röviden MoLaRi 
rendszer) nem mér mindenfajta káros 
kibocsátást, így például a  zajszintet 
sem. A tárgyalások jelenleg arról foly-
nak, hogyan lehet megoldani, hogy 
a  Gödön telepítendő mérőrendszer 
a  lakosság részéről megfogalmazódó 

jogos pluszigényeknek is meg tudjon 
felelni.

Az önkormányzat számos bizton-
ságvédelmi intézkedést készül meg-
hozni – mondta el a  polgármester. 
A  jelenlegi motorsziréna helyett pél-
dául a város teljes területét lefedő, szö-
veges üzenet továbbítására is alkalmas 
riasztórendszert terveznek üzembe he-
lyezni, valamint egy olyan városi app-
likációt, amelyen keresztül bárki érte-
sülhet egy esetleges veszélyhelyzetről. 
Az önkormányzat a Gödi Körképben, 
illetve online felületeken is igyekszik 
majd rendszeresen informálni a lakos-
ságot a Samsungot érintő kérdésekről, 
és hatástanulmányokat is készíttet, 
hogy informatív kimutatásokkal segít-
hesse a gödiek tájékozódását a gyárral 
kapcsolatos témákban.

Balogh Csaba azt is hangsúlyoz-
ta: a  jelenlegi ülés témája kifejezetten 
a  Samsung felső küszöbértékű üzem-
mé nyilvánítására vonatkozó engedé-
lyezési eljárás, de a  lakosok a  gyárral 
kapcsolatos más témákban is feltehetik 
a  kérdéseiket az  önkormányzati foga-
dóórákon, illetve a  lakossági fórumo-
kon. Mint mondta, hamarosan lakos-
sági fórumra hívják majd a  Bócsán 
(Göd-Újtelepen) és az  Oázis, illetve 
a  Termál lakóparkban élőket, azokat, 
akik a  gyár közelsége miatt a  legin-
kább érintettek a Samsunggal kapcso-
latos témákban.

Katasztrófavédelmi referenst 
alkalmaz az önkormányzat
A polgármester a  közmeghallgatás 
keretében bemutatta a  jelenlévőknek 
Borbíró Mihályt, a  nemrégiben kine-
vezett katasztrófavédelmi referenst. 
„Nekem nem szakmám, ezzel szem-
ben megválasztásom napjától fogva 
felelősségem a veszélyelhárítás. Borbí-
ró Mihály az, akiben szakmailag meg 
tudok bízni. Ő  30 évet töltött a  vé-
delmi közigazgatás területén, polgári 
védelmi parancsnok volt Zuglóban, 
tűzoltóparancsnok-helyettes Bicskén, 
önkormányzati tűzoltóságot irányí-
tott, és közel 11 évig polgármester-
ként szolgálta a  települését. Minden 
szükséges képesítéssel rendelkezik 
a munkaköre ellátásához, ezért őt bíz-
tam meg a  védelmi feladatok, többek 
között a külső védelmi tervezés koor-
dinálásával” – mondta Balogh Csaba. 
Befejezésképpen pedig hangsúlyozta: 
örül a lakosság aktivitásának, és bízik 

abban, hogy sokan vállalnak majd ön-
kéntes polgári védelmi feladatokat, ha 
a  Katasztrófavédelem úgy dönt, hogy 
megadja a  gyárnak a  felső küszöbér-
tékhez szükséges hatósági engedélyt. 
Ebben az esetben ugyanis a városnak 6 
hónapon belül ki kell dolgoznia a kül-
ső védelmi tervét.

Felső küszöbérték és biztonság
Az üzem veszélyesanyag-kapacitásá-
nak bővítésével járó kockázatokról 
a Samsung – a szokásos eljárás szerint 
– biztonsági elemzést készíttetett egy 
ipari és környezetbiztonsági kocká-
zatelemző céggel, a  Generisk Kft.-vel. 
Korda Eszter, a cég ügyvezetője a köz-
meghallgatáson röviden összefoglalta 
a biztonsági jelentésükben tett megál-
lapításaikat, kiemelve, hogy a Samsung 
SDI gödi gyára nem vegyi üzem, a tele-
pen vegyianyag-előállítást nem végez-
nek, hanem kisebb részben veszélyes, 
nagyobb részben pedig nem veszélyes 
anyagokból állítják elő az  elektromos 
akkumulátorok anódját és katódját. 
A gyártás egyébként főként elektroni-
kai és gépipari összeszerelési lépések-
ből áll, a vegyi anyagokkal kapcsolatos 
tevékenységek pedig maximális biz-
tonsági intézkedések mellett folynak, 
védelmi rendszerek 24 órás felügyele-
tével. A gyárban alkalmazott műszaki 
biztonsági megoldások rendkívül ma-
gas szintet képviselnek, és megfelelnek 
mind a magyar, mind az európai uniós 
normáknak. Mindezeken felül a Sam-
sung SDI kötelezettséget vállalt arra, 
hogy 2020 áprilisára kiépíti a MoLaRi 
lakossági riasztórendszert – mondta el 
a kockázatelemző cég vezetője.

Előadása során az  is kiderült, hogy 
a  termelési kapacitás bővítéséhez 

Zombory László egyebek mellett a 
környezetvédelmi szempontok fontosságát 
hangsúlyozta felszólalásában
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a  gyár területén tárolt anyagoknak 
nemcsak a  mennyisége, hanem a  mi-
nősége is változna, ezért egy teljesen új 
engedélyezési eljárás lefolytatását vég-
zi a  Katasztrófavédelem. Dr. Hajdók 
Ildikó, a  Pest Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság megbízott ipar-
biztonsági felügyelője a  polgármester 
kérdésére leszögezte: az  engedélyezé-
si eljáráshoz semmilyen szakhatóság 
bevonását nem írja elő jogszabály. 
Szakmai döntésüket önállóan hozzák 
meg január 15-éig. A  jelenlévő lako-
sok számára nem volt megnyugtató 
a  válasz arra a  kérdésre sem, hogyan 
minősítheti a  dokumentum „nem 
kirívóan alacsonynak” a  gyár lakott 
területektől való távolságát, amikor 
a  kettőt lényegében csak egy utca vá-
lasztja el egymástól. Kérdés maradt 
az is, hogy engedélyezheti a működést 
a  Katasztrófavédelem abban az  eset-
ben, ha a  gyár az  összes létező védel-
mi rendszert beépítette már, de baleset 
esetén a hatásterület még így is kiterjed 
a Samsunghoz közel eső lakott terület 
egy részére.

A lakossági aggályok között sze-
repelt, hogy az  előzetesen közzétett 
dokumentáció nem felel meg a  kor-
mányrendelet előírásainak, mert nem 
nevezi meg pontosan a gyártás során 
használt veszélyes anyagokat, azok tu-
lajdonságait, veszélyességi osztályát, 
az esetleges balesetek bekövetkezése-
kor fellépő környezet- és egészségká-
rosító hatását, sem pedig a  balesetek 
elhárításában érintett felelős szemé-
lyek és szervezetek nevét és elérhe-
tőségét, így a  lakosság nem érezhe-
ti magát biztonságban. Válaszában 
a  Katasztrófavédelem arra hivatko-
zott, hogy folyamatban lévő eljárásról 
van szó, így felelősen csak a vizsgálat 
lezárultával nyilatkozhatnak arról, 
mennyiben felel meg a biztonsági je-
lentés az előírásoknak. Azokra a kér-
désekre, amelyek arra vonatkoztak, 
hogy mely intézmények látják el a sé-
rülteket egy esetleges baleset előfor-
dulásakor, a  polgármester adta meg 
a  választ: ennek a  fogatókönyvnek 
a  kidolgozására akkor lesz szükség, 
ha a gyár megkapja a magasabb veszé-
lyességi besorolást. Ebben az esetben 
az önkormányzatnak a külső védelmi 
terv elkészítése keretében egyeztetnie 
kell az egészségügyi ellátásról a ható-
ságokkal, illetve az  érintett intézmé-
nyekkel.

A gyár illetékeseinek válaszai
Lakossági kérdésre válaszolva Im 
Kwanghyun, a Samsung SDI HR-igaz-
gatója tájékoztatást adott arról, hogy 
a  gyárban jelenleg 3 gyártósoron fo-
lyik a  termelés. A  tavaly kialakított 
negyedik gyártósort még tesztelik, 
ezen tavasszal indulhat meg a  terme-
lés, ha a  Samsung megkapja a  felső 
küszöbértékhez szükséges engedélyt. 
Az  igazgató leszögezte: amíg az enge-
délynek nincsenek birtokában, addig 
csak az alsó küszöbértéknek megfele-
lő, alacsonyabb mennyiségű anyagot 
tárolják a  gyár területén. Arra a  kér-
désre, hogy a jövőben – a termelési ka-
pacitás további növekedésével – lehet-e 
számítani a  tárolt veszélyes anyag 
mennyiségének újabb növelésére, Im 
Kwanghyun igennel felelt. A gyár bő-
vítésével kapcsolatban azonban csak 
annyit mondott, a végleges tervek még 
nem készültek el. Korda Eszter, a Ge-
nerisk Kft. ügyvezetője hozzátette: 
a Samsung várhatóan február közepé-
re tudja majd bemutatni a gyár végle-
ges méretére és kialakítására vonatko-
zó terveket.

***
Egyelőre kérdés tehát, hogy a koreai 

akkumulátorgyár megkapja-e a terme-
lési kapacitásának növeléséhez szük-
séges hatósági engedélyt a nagy meny-
nyiségű veszélyes anyag tárolásához. 

A  közmeghallgatáson szót kérő lako-
sok egyértelműen kifejezték, hogy nem 
akarnak felső küszöbértéket, és nem 
értenek egyet a  gyár további bővíté-
sével sem. A hozzászólásokból ugyan-
akkor az  is kiderült, hogy kétségek és 
kérdések nem csak azzal kapcsolatban 
merülnek fel a gödiekben, hogy kell-e 
ipari balesettől tartaniuk. Jó néhányan 
hiányolják azokat a hatástanulmányo-
kat is, amelyek arról adnának tájé-
koztatást, hogy a  gyár normál üzem-
módban milyen károsító hatással van 
a környezetre és az itt élőkre. Sokakat 
érint az a kérdés is, hogy fog-e valaki 
kártérítést fizetni azoknak a  lako-
soknak, akiknek az  ingatlanja a  gyár 
közvetlen közelében van, és ezért csak 
jóval áron alul értékesíthető vagy el-
adhatatlan. A  Samsung további bőví-
tésével kapcsolatban egyeseket a  ven-
dégmunkások elhelyezésének kérdése 
aggaszt, másokat a  közlekedést nehe-
zítő kamionforgalom, megint másokat 
pedig a  szálló por koncentrációjának 
várható növekedése. A  tervezett la-
kossági fórumok jó alkalmat teremt-
hetnek arra, hogy az  önkormányzat 
megismerhesse ezeket a kérdéseket, és 
képviselhesse a gödiek érdekeit a Sam-
sunggal, illetve a hatóságokkal folyta-
tott tárgyalásai során.

Koditek Bernadett
Walter Béla

Bombariadó volt a Samsungban
Január 13-án Balogh Csaba polgármestert arról tájékoztatta a Samsung SDI 
vezetése, hogy bombariadó van a gyár területén. A polgármester a város, illet-
ve a saját Facebook-oldalán osztotta meg az információt a lakossággal.

A rendőrség a bejelentés után azonnal a helyszínre vonult, megkezdődött 
a  gyár kiürítése és a  létesítmény tűzszerészeti átvizsgálása. A  tűzszerészek 
a helyszínen nem találtak robbanószert. Délután fél ötre befejeződött a gyár 
átvizsgálása, és a hatóságok elhagyták a gyár területét.

GK
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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
TAKARÍTÓ (2 FŐ)
munkakör betöltésére
A munkavégzés helye és ideje:
•  a TESZ-épület (2132 Göd, Duna út 5.) és a Kisfaludy utcai védőnői rende-

lő takarítása napi 5 órában, 16 és 21 óra között (1 fő)
•  az Oázis Egészségház védőnői rendelőjének takarítása napi 4 órában, 16 

és 20 óra között (1 fő)
Pályázati feltétel: általános iskolai végzettség

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 közalkalma-
zotti jogviszonyban
Pályázati feltétel: műszaki végzettség, uszodagépész végzettség előny
A munkakörhöz tartozó feladatok: uszodagépészeti feladatok ellátása 
a termálstrandon
Munkaidő: reggel 7-től másnap reggel 7-ig. A 24 órás szolgálat után 48 óra 
szabadnap

PARKFENNTARTÓ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidős állás közal-
kalmazotti jogviszonyban
Pályázati feltétel: általános iskolai végzettség
A munkakörhöz tartozó feladatok: a termálstrand területének gondozása

KARBANTARTÓ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidős állás
Pályázati feltétel: szakmunkásképző intézeti végzettség
A munkakörhöz tartozó feladatok: karbantartási munkák elvégzése 
a gödi önkormányzat intézményeiben

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

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
pályázatot hirdet
HULLADÉKGYŰJTŐ-RAKODÓ munkakör betöltésére
Érdeklődni lehet: (06 20) 299-6693

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Gödi Polgármesteri Hivatal 
pályázatot hirdet
HIVATALSEGÉD – GONDNOK – 
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETŐ
munkakör betöltésére
A jogviszony időtartama: határozott idejű 
munkaviszony, teljes munkaidő
A munkakörhöz tartozó főbb feladatok: általá-
nos kézbesítői feladatok, karbantartási munkák, 
ingatlanfenntartással kapcsolatos ügyintézés, 
helyiségek berendezése különböző alkalmakra, 
személyszállítás végzése, hivatali gépkocsi meg-
felelő műszaki, esztétikai állapotának biztosítása 
stb.
Pályázati feltételek: büntetlen előélet, „B” kate-
góriás jogosítvány, szakmunkás végzettség
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. ja-
nuár 27.
A pályázatok benyújtásának módja: elektroni-
kus úton, a meszarostamas@god.hu e-mail-cím-
re elküldve, vagy postai úton, a pályázatnak Göd 
Város Önkormányzata címére történő megkül-
désével (2131 Göd, Pesti út 81.). A borítékon fel 
kell tüntetni: 09/17/2020, „Hivatalsegéd – gond-
nok – személygépkocsi-vezető”.
További információk: Mészáros Tamás osztály-
vezető, (06 27) 530-041; www.god.hu

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ (3 FŐ)
munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama: hatá-
rozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 2 fő teljes munkaidő, 1 
fő részmunkaidő
Ellátandó feladatkörök: közlekedési, mé-
résügyi és műszaki biztonsági feladatkör; 
környezetvédelmi és vízügyi feladatkör; te-
lepülés-, terület- és vidékfejlesztési, telepü-
lés-üzemeltetési feladatkör
Pályázati feltételek: közép- vagy felsőfokú 
oktatásban szerzett műszaki, mélyépítő, 
környezetgazdálkodási, mélyépítő techni-
kus, építőmérnök szakmacsoportokba tar-
tozó szakképzettség, „B” kategóriás jogosít-
vány, Microsoft Office felhasználói szintű 
ismerete
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 
február 17.
A pályázatok benyújtásának módja: elekt-
ronikus úton, dr. Szinay József címzetes 
főjegyzőnek megküldve a  jegyzo@god.hu 
e-mail-címre, vagy postai úton, a pályázat-
nak Göd Város Önkormányzata címére tör-
ténő megküldésével (2131 Göd, Pesti út 81.). 
A  borítékon fel kell tüntetni: 09/18/2020, 
„Műszaki ügyintéző”.
További információk: dr. Szinay József cím-
zetes főjegyző, 06 27  530  030; Espár Zsolt 
mb. beruházási és városüzemeltetési osz-
tályvezető, 06 27 530 046; www.god.hu
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„Így jó, összecsendül két pezsgős pohár, 
elkap minket egy habkönnyű mámor” 
– csaknem 340 ezer forint gyűlt össze 
az újévköszöntő jótékonysági koncerten.

Január 4-én immár második alkalom-
mal adtak szenzációs újévi koncertet a Gö-
dön élő művészek a  József Attila Művelő-
dési Házban. Az  esemény belépőjegyeiből 
összegyűlt bevételt idén a  Boldogságcsep-
pek Alapítvány javára ajánlják fel.

Telt ház volt a  nagyteremben, olyany-
nyira, hogy pótszékeket kellett elhelyezni 
oldalt és hátul is, annyian voltak kíváncsi-
ak a  köztünk élő, fantasztikus tehetséggel 
megáldott zenészek és énekesek előadásá-
ra.

A koncert in medias res kezdődött 
Haydn D-dúr triójával, Bartos Csaba gor-
donka-, illetve Kondor Péter brácsamű-
vész Szászvárosi Sándort fogták közre 
a színpadon, aki igazán különleges hang-
szeren, viola da gambán játszott. A  pa-
zar muzsika után Németh Márta, az  est 
háziasszonya bemutatta a  művészeket, és 
felkérte Balogh Csabát, hogy köszöntse 
a  jelenlévőket az  újesztendő alkalmából. 
A  polgármester arról beszélt, hogy Göd 

egy művészváros, rengeteg alkotó ember 
él itt, ami nagy kincs az  egész közösség-
nek. A  koncert jól érzékelteti a  város-
ban élőkre jellemző összefogást – mind 
a  művészek, mind a  kedvezményezett 
Boldogságcseppek munkáját, valamint 
a  közönség részvételét illetően. Pászthy 
Júliát idézve azt mondta: egy este minősé-
gét mindig a fellépő művészek határozzák 
meg, és az  újévköszöntő koncert feladja 
a  leckét az  év további részére, már ami 
a kulturális programok szervezését illeti.

A koncert ezután Fülöp király áriájával 
folytatódott, Verdi Don Carlos című ope-
rájának részletét Lukács István énekelte 
el. Az  öreg király szívhez szóló panaszát 
Bartos Csaba kísérte csellón. Ezt követte 
a Németh László Általános Iskola két taná-
rának előadása: Beethoven Duett klarinét-
ra és fagottra című darabját Kolláth András 
és Szavári Anita adták elő. Majd ismét egy 
Verdi-operából következett egy megindító 
részlet, A lombardok harmadik felvonásá-
ból a recitativo és terzett. Danyílova Galína 
játszotta a  hegedűszólót. Ezt követően 
Vámosi Katalin (szoprán), Benabdallah 
Yanis (tenor) és Lukács István (basszus) 

szólaltatták meg az  opera azon jelenetét, 
amikor Giselda a  halálosan megsebesí-
tett Orontével egy barlangba menekül, 
ahol Pagano, a  remete, aki követte őket, 
megkereszteli az  ifjút, mielőtt az  meghal. 
Oberfrank Péter kísérte a produkciót zon-
gorán.

Könnyedebb percek következtek, ami-
kor Sosztakovics művei csendültek fel 
Varró Katalin és Dóczi-Horváth Olívia 
hegedűművészek és Boross Anett zongo-
raművész előadásában: Öt darab két he-
gedűre és zongorára. Benabdallah Yanis 
előbb egy arab dallal lepte meg a közönsé-
get – az  énekét darbukán, egyfajta dobon 
ő  maga, Oberfrank Péter pedig zongorán 
kísérte –, majd a Rigolettóból a herceg ári-
ájával folytatódott a műsor, melyet szintén 
a tenor adott elő.

Az est zárásaként a  Traviata pezsgő- 
áriája csendült fel, amelyhez a  dal szöve-
gét a közönség minden tagja kézbe kapta, 
csakúgy, mint egy-egy pohár pezsgőt – így 
közös énekléssel és koccintással kívánhat-
tak egymásnak boldog, békés újesztendőt 
a gödiek.

VéPéKá

ÚJÉVKÖSZÖNTÉS

Újévi jótékonysági koncert a Boldogságcseppek javára

Danyílova Galína hegedül, a zongoránál Oberfrank Péter. Énekel Yanis Benabdallah és 
Vámosi Katalin

Dóczy-Horváth Olívia (balra) és Varró 
Katalin hegedül

Az év első nagyszabású kulturális eseményére, a Gödön élő művészek 
újévi koncertjére teljesen megtelt a művelődési ház nagyterme

Az újévi köszöntés pillanatai a jótékonysági koncerten

Gödi Körkép | 2020. 1. szám KÖZÉLET
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A parkban, amely Széchenyi Ödön egyko-
ri gödi birtokához tartozott, szobrot állí-
tottak a szintén róla elnevezett forrásnál. 
Az  emlékmű alatt kétnyelvű tábla jelzi, 
hogy a  gróf személyében, életpályájában, 
munkásságában meghatározó volt két 
nép, két kultúra, a magyar és a török szol-
gálata.

Turi Török Tibor szobrászművész, gróf 
Széchenyi Géza és Ahmet Akif Oktay, a Tö-
rök Köztársaság budapesti nagykövete 
leplezte le a mellszobrot, amely a Gül Baba 
Örökségvédő Alapítvány, a  Magyar Kül-
gazdasági és Külügyminisztérium és a Tö-
rök–Magyar Kereskedelmi Kamara támo-
gatásával valósult meg.

Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Csa-
lád Alapítvány elnöke ünnepi beszédében 
köszönetét fejezte ki az emlékpark létreho-
zásában részt vevő 
magánszemélyek-
nek és szervezetek-
nek. Mint mondta: 
ezzel lehetőség nyílt 
arra, hogy megem-
lékezzenek a  példa-
mutató életutat be-
járt gróf Széchenyi 
Ödönről. Nevéhez 
fűződik egyebek 
mellett a  magyar 
és a  török tűzoltó-
ság megszervezé-
se, a  dunai hajózás 

fejlesztése, a Budavári sikló megépíttetése, 
a  Népszínház, a  Magyar Kereskedelmi és 
Iparegylet, az  Újpesti Hajógyár, valamint 
az Első Magyar Szálloda Részvénytársaság 
megalapítása.

A Török Köztársaság budapesti nagy-
követe, Ahmet Akif Oktay köszöntőjében 
arról beszélt, hogy Széchenyi Ödön nagyon 
fontos dolgokat hozott létre Magyarorszá-
gon és Törökországban is. Mint mondta, 
sokat köszönhet Törökország a magyarok-
nak, és bár a történelem során sok mindent 
megélt a két nép, a magyarokat nagy tiszte-
lettel testvérnépnek tartják. A törökök sok 
magyar hősről megemlékeznek minden 
évben, és nagy megtiszteltetés a  gödi em-
lékpark avatásán való részvétel is.

Suat Karakus, a  Magyar–Török Ke-
reskedelmi Kamara elnöke, a  Gül Baba 
Örökségvédő Alapítvány kuratóriumának 
alelnöke pedig arról szólt, hogy a gróf urat 
Isztambulban Tűzpasának hívják, akit 
az oszmán szultán kért fel arra, hogy hozza 
létre a török tűzoltóságot. Közel ötven évig 
élt és dolgozott közöttük, ezért személye 
nagyon nagy érték a  törökök számára is. 
Az  alelnök szerint az  emlékpark megala-
pítása tovább erősíti a magyar–török kap-
csolatokat.

A szabadságharc bukása után betiltott, 
majd az  ő pártfogó kezdeményezésére 
1865-ben újjáalakult Pesti Sakk-kör elnöke 
is gróf Széchenyi Ödön volt. Ezt szimboli-
zálva egy szabadtéri sakktáblával is gazda-

godott a tematikus park. A játékot Ahmet 
Akif Oktay török nagykövet és Tuzson 
Bence államtitkár, illetve Széchenyi Lili, 
a  gróf dédunokája és Dávid Béla, a  GSE 
Sakkszakosztályának vezetője avatta fel.

1867-ben gróf Széchenyi Ödön elsőként 
kelt át vízi úton a kontinensen, a Hableány 
nevű gőzhajón.

A Duna, Majna, Rajna, Márna és Szajna 
folyókon keresztül érkezett meg Párizsba, 
a világkiállításra. 

III. Napóleon császár a  Becsületrendet 
adományozta Széchenyinek ezért az egye-
dülálló vállalkozásért, a  Hableány pedig 
aranyérmet kapott. A hajó sziluettje mos-
tantól a  korlát folytatásaként őrzi ennek 
a  történelmi cselekedetnek az  emlékét 
a  Duna-parton. A  pezsgős avatást Fülöp 
Zoltán alpolgármester végezte el.

Mészáros Csaba római katolikus plébá-
nos és Sipos-Vizaknai Gergely református 
lelkész szentelték fel az új parkot, és áldot-
ták meg a jelenlévőket.

Az emlékpark avatásának egyik megható 
mozzanata volt, amikor a gödiek nevében 
fiatal fákat adtak örökbe Széchenyi Géza, 
Suat Karakus és Széchenyi Lili számára az-
zal a  nem titkolt céllal, hogy hazajárókká 
válva gyakran térjenek vissza a  gödi em-
lékparkba.

MÚLT ÉS JELEN

Gróf Széchenyi Ödön Emlékparkot avattak 
decemberben

„A legnagyobb magyar” kisebbik fia, gróf Széchenyi Ödön török császári pasa 
emlékére közterületet neveztek el az alsógödi Duna-parton. Az emlékparkot 
apja életművének folytatásáért, a magyar és az európai közügyekért végzett ál-
dozatos, kitartó munkájáért, születésének 180. évfordulója alkalmából nevez-
ték el gróf Széchenyi István fiáról.

Gróf Széchenyi Ödön mellszobrát az alsógödi Széchenyi-forrásnál helyezték el

Az eseményen fiatal fát adtak örökbe 
Széchenyi Lilinek is. (Balra a park 
kialakításának kezdeményezője, dr. Lepp-
Gazdag József)  

A park átadásán 
Széchenyi Tímea 
mondott ünnepi 
beszédet

Az emlékparkban szabadtéri sakktábla is 
helyet kapott
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A park ünnepélyes avatása és átadása 
után a  József Attila Művelődési Házban 
folytatódott a  program, ahol megnyílt 
a Gróf Széchenyi Ödön emlékkiállítás.

A kiállított tablók mellett a  Váci Ha-
jómúzeumtól kölcsönkapott néhai Szabadi 
Kálmán hajómodellező egyik legbecsesebb 
darabja, a  Hableány mérethű makettje, és 
tematikusan összeállított fotóanyagok is 
láthatók voltak január közepéig a  nagyte-
remben. A kiállítási anyag később elérhető 
lesz az oktatási intézmények számára is.

A megnyitón három rövid, vetített képes 
előadásra is sor került. Dr. Lindner Gyula 
történész gróf Széchenyi Ödönről, a magyar 
és a török tűzoltóság meghatározó alakjáról 
beszélt, dr. Messik Miklós, a  Magyar Em-
lékekért a  Világban Közhasznú Egyesület 
elnöke a  gróf külföldi emlékeinek helyszí-
neire kalauzolta el az  érdeklődőket, míg 
dr. Lepp-Gazdag József helytörténeti kutató 

Széchenyi Ödön gödi kötődéseiről tartott 
kiselőadást. Megfogalmazódott az az igény, 
hogy a  rendkívüli gazdagságú életúttal és 
szellemiséggel bíró, egykori gödi birtokos-
ról lehetőség szerint egy egész napos konfe-
renciát szervezzenek az érdeklődőknek. Dr. 
Lepp-Gazdag József úgy fogalmazott, Arany 
Jánost idézve: éltető eszmék, óhaj, remény, 
hit – a közjó szolgálata. Ezt a feladatot hagy-
ták ránk örökül a Széchenyiek, és ehhez kel-
lene méltó módon felnőnünk.

„Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé fínomul,
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik;
Melyhez tekint fel az utód erénye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.”
(Arany János: Széchenyi emlékezete, részlet)

A tematikus Gróf Széchenyi Ödön Em-
lékpark létrejöttéért az  ötletgazda, dr. 
Lepp-Gazdag József köszönetet mondott 
Szabó Zsuzsának, a  József Attila Műve-
lődési Ház igazgatójának és munkatár-
sainak a  közös munkáért, a  Széchenyi 
családnak az  erkölcsi támogatásért, vala-
mint saját családjának a  bátorításukért. 
Megköszönte a korábbi és a jelenlegi kép-
viselő-testületnek, hogy befogadták a kez-
deményezését.

Ugyancsak köszönettel illette a  szobor 
alkotóját és a  támogatókat: Jernei Gábort 
és csapatát, valamint Faragó Lászlót, Kiss 
Gábort és Fujer Tibort, továbbá a  tolmá-
csot, a fordítót, az előadókat, s külön meg-
köszönte a  meghívott díszvendégeknek 
megtisztelő részvételüket.

VPK

TÁMOGATÁS

Segítsen egy Cseppet nekünk!
A Boldogságcseppek Alapítvány pályázatot nyújtott be 
a Tesco „Ön választ, mi segítünk” programjának 7. fordu-
lójára. Ebben célként a helyi közösségi élet előmozdítását, 
illetve egy ezt elősegítő esemény létrehozását jelöltük meg. 
Pályázati anyagunkat formai és szakmai szempontok alap-
ján értékelte a Tesco pályázati bizottsága, s nagy öröm szá-
munkra, hogy a mi pályázatunk a három továbbjutó közé 
került.

Lehetőségünk nyílt tehát arra, hogy 2020. január 20-tól 
február 16-ig szavazatokat gyűjtsünk. Szavazni mindenki 
tud, aki a jelzett időintervallumban a váci Tesco áruházban 

(Deres utca 2.) vásárol, és az ott kapott zsetont távozáskor 
a Boldogságcseppek Alapítvány számára dobja be.

A pályázat során elnyerhető összeg 100 000-től 400 000 
forintig terjed, a vásárlók szavazatainak számától függően. 
Ezért kérünk szépen mindenkit, hogy ha van rá lehetősége, 
akkor január 20-a és február 16-a között legalább egyszer 
(de akár többször is) látogassa meg a váci Tesco áruházat, 
és szavazatával (zsetonjával) támogassa alapítványunkat! 
„Minden Csepp számít”, és minden Cseppre számítunk!

Köszönjük a támogatást!
Boldogságcseppek Alapítvány

O N L I N E

www.godikorkep.hu

a Gödi Körkép 

Kattintson rá Ön is!

Minden platformon
elérhető

online változata 

Folyamatosan frissülő információk, 
fotó- és videogalériák,
Gödi Almanach-kötetek
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton is köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik felejthetetlen 
halottunk, Takács György 
temetésén részt vettek, sírjára 
virágot hoztak, és lélekben velünk 
voltak.

A gyászoló család

Mészáros Csaba plébános atya köszön-
tötte az egybegyűlteket, köztük külön 
örömmel Marton Zsolt püspökatyát, 
aki először látogatott el váci megyés-
püspökként Felsőgödre, korábbi szol-
gálati helyére.
Veres Mihály, a Bozóky Gyula Alapít-
vány kuratóriumának elnöke „Isten 
csodálatos kegyelmének” nevezte ezt 
a  napot. Megemlítette, hogy 2019-
ben hármas jubileumot ünnepeltek: 

a  templom felszentelésének 95., Göd 
várossá avatásának 20., valamint a sza-
badságharc 170. évfordulóját. Vetített 
képes elődadásában fotókat láthattunk 
a  templomszentelésről, az  orgonáról, 
a felújításról. Elmondta, hogy nemcsak 
az  orgona újult meg, hanem a  karzat 
padlózata is, valamint egy kórusdobo-
gót is beépítettek a két orgonafél közé. 
A  felújítás költségeire összegyűlt fo-
rintokért ez alkalommal is köszönetet 
mondott az Alapítvány bevében.
Marton Zsolt püspökatya nagy öröm-
mel érkezett a  templomba. Prédikáci-
ójában elmondta, hogy „amikor meg-
áldjuk az  orgonát, nem egy tárgyat 
áldunk meg, hanem Istent ünnepeljük. 
Azt ünnepeljük, hogy Isten megad-
ta az  erőt, a  tehetséget, a  feltételeket. 
Megköszönjük az  imádságokat, ame-
lyeket Őhozzá mondtak sokan, hogy 
most Isten szépsége megszólalhat eb-
ben a  templomban az  orgona hang-
ján keresztül. Örömmel tudunk ele-
get tenni annak a  felszólításnak, ami 

a Szentleckében hangzott el Szent Pál 
apostol kolosszeiekhez írt leveléből: 
»Énekeljetek Istennek hálás szívvel 
zsoltárt, himnuszt és szent énekeket!« 
Mostantól úgy tegyük ezt meg, hogy 
az  orgona, a  hangszerek királynője, 
Isten szépségének közvetítője is kísér-
je énekünket, Isten-dicséretünket és 
imádságainkat.” Ezután megáldotta 
a  felújított orgonát, amely szebbé és 
ünnepélyesebbé teszi a  liturgikus cse-
lekményeket.
Megáldotta továbbá azt a  négy fest-
ményt is, amelyeket Vass István 
Mátyás festőművész ajánlott fel a  leg-
többet adományozók részére. Veress 
Mihály köszönetet mondott minden-
kinek, akik valamilyen formában tá-
mogatták, segítették a munkálatokat.
Az orgonafelújítók, Reith József és 
Kurucz Róbert bemutatták a két orgo-
na (a virtuális és a  sípos orgona) mű-
ködését, Slezsák János és dr. Bednarik 
Anasztázia orgonajátékának segítsé-
gével.
Az ünnepséget dr. Bednarik Anasz-
tázia virtuóz orgonajátéka zárta, J. S. 
Bach D-moll toccata és fúga című mű-
vét adta elő, ‒ mindenki megtapasztal-
hatta az orgona csodás hangját.
Az ünnepség végén a püspökatya okle-
velet adományozott Veres Mihálynak, 
aki 2019. december 31-vel leköszönt 
az Alapítvány kuratóriumának elnöki 
posztjáról. Köszönőbeszédében mél-
tatta, hogy „mindig elszánt, szívós 
szeretettel képviselte az  egyházközség 
ügyét”.
Az orgonaszentelési ünnepség után 
a  plébánia közösségi termében agapé 
várta a  résztvevőket, ahol a  finom fa-
latok mellett volt idő a kötetlen beszél-
getésekre is.

Vida-Szabó Emese

EGYHÁZI ÉLET

A felsőgödi orgona megáldása
Bejeződött a  felsőgödi orgona felújításának második üteme, amelynek során 
szinte újjászületett a  sípos orgona. A  hangszer megáldására január 11-e dél-
utánján zsúfolásig megtelt a templom.

KÖZÉLET
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2017 áprilisában alakult meg a gödi Kismama Klub, minde-
nekelőtt azzal a céllal, hogy a szükséges elméleti és gyakor-
lati ismeretek megszerzésében segítse a babát váró szülőket. 
Ugyanis minden nő alapvető emberi joga, hogy szabadon 
rendelkezhessen szülése körülményeiről, és személyes dön-
tésének megfelelően, méltósággal hozhassa világra gyerme-
két. Ehhez a döntéshez azonban alapos tájékozottság kell. 
Lassan harmadik esztendeje tehát, hogy mindazok a  nők, 
akik szeretnének testileg és lelkileg felkészülni életük talán 
legcsodálatosabb élményére, kisbabájuk megszületésére, 
a Kismama Klubban ehhez szakemberektől kaphatnak se-
gítséget.

A fizikai és elméleti felkészítés mellett a klub számos vi-
dám, közösségteremtő programmal is várja az érdeklődő-
ket. December második vasárnapján a Duna-part Nyaraló-
házak színháztermébe hívták meg a gyermekáldás előtt álló 
párokat, valamint a kisgyermekes családokat.

A Karácsonyi forgatag címmel megrendezett egész napos 
rendezvényről Zöldi Tóth Andrea klubvezető és Tollmár 
Edina klubtag segítségével számolunk be.

Az eseményt a klub nevével ellentétben nem csupán kis-
mamáknak szervezték, hanem az elmúlt három év során 
kismamákból azóta már anyukává vált klubtagoknak és 
családjaiknak, sőt, kísérletet tettek minden gödi kisgyer-
mekes család megszólítására. Ezt tükrözte a  program, 
valamint a  Nyaralóházak színháztermének spontán ját-
szóházzá alakítása is. A legkisebbeknek hempergőt, a na-
gyobbaknak csúszdával, hintával, indiánsátorral felszerelt 
„dühöngőt”, valamint fotó- és mesesarkot rendeztek be, de 
kiskonyha, matatófal és sok-sok természetes játék is várta 
a gyermekeket.

A szervezők elképzelése az  volt, hogy a  gyakorlati előa-
dások mellett a Karácsonyi forgatagon lehetőséget adjanak 
a  bemutatkozásra minden olyan gödi lakosnak vagy szer-
vezetnek, akik és amelyek bármilyen, kismamákhoz, gyer-
mekekhez, családokhoz kapcsolódó szolgáltatást nyújtanak 
városunkban.

A jelenlévők előadást hallhattak egyebek mellett anyu-
káknak szóló karrier-tanácsadásról, az alternatív szülésről, 
a szülőségre való felkészülésről, a babamasszázsról, a szop-
tatatásról és a  mellrákprevencióról. Az  érdeklődők részt 
vehettek „maminbaba” bemutató órákon is. A  Karácso-
nyi forgatagon részletesen beszámoltak tevékenységükről 

a Boldogságcseppek Alapítvány és a Gödi Anyák Angyalai 
vezetői. A  rendezvényre ellátogatók kérdezhettek a  Du-
nakanyar Babahordozó Klub képviselőitől, a  „mosipelus” 
szakértőjétől és a zöld háztartást vezető anyukáktól is.

Ami pedig a gyerekeket illeti, elfogadta a szervezők meg-
hívását a  Kerekítő foglalkozások gödi képviselője is, aki 
Kerekítő – Tippentő bemutató órát tartott, melynek során 
a színházterem megtelt szappanbuborékokat kergető, vidá-
man táncoló és mondókázó gyerekekkel. A szervezők a kéz-
műves foglalkozásokról sem feledkeztek meg, így lehetőség 
nyílt a horgolás fortélyainak elsajátítására és méhviaszgyer-
tya készítésre is.

A gödi önkormányzat anyagi hozzájárulással támogatta 
a rendezvényt, amelyen ennek köszönhetően ingyenes büfé 
üzemelt, továbbá – a lelkes anyukáknak hála – finomabbnál 
finomabb süteményeket kóstolhattak az  eseményre elláto-
gatók. A rendezvény este hat órakor közös énekléssel és ad-
venti gyertyagyújtással zárult.

Aki esetleg lemaradt erről a rendhagyó családi vasárnap-
ról, még csatlakozhat a Kismama Klub idei programjaihoz.

(w)

CSALÁD

Karácsonyi forgatag kismamáknak 
és kisgyermekeseknek

Bővebb információért jelentkezz:
Facebook zárt csoport: Kismama Klub Göd,
vagy érdeklődhetsz: (06 20) 562-5066, zoldi.t.andrea@gmail.com

Gödi Körkép | 2020. 1. szám KÖZÉLET
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Előszilvesztereztek a nyugdíjasok
A több mint száz tagot számláló Napos Oldal Nyugdíjas Klub december 27-
én tartotta előszilveszteri összejövetelét a Németh László Általános Iskolában. 
A klub igen aktív és sikeres évet zárt, így már csupán ezért is indokolt volt 
a jókedv. 

2019-ben – minden esetben idegenvezetéssel – ellátogattunk a  Nemzeti 
Múzeumba és a Szépművészeti Múzeumba. 

Voltunk a fővárosi Szent István-bazilikában és a Dohány utcai zsinagógá-
ban, az Esztergomi Bazilikában, s két színdarabot is megnéztünk a Váci Du-
nakanyar Színházban. Négy egynapos – buszos és vonatos – kirándulást tet-
tünk Egerben, Ipolytarnócon, a Tisza-tavi Ökocentrumban és Esztergomban, 
valamint ismét részt vettünk a Víz világnapján a „Száraz lábbal a Duna alatt” 
elnevezésű sétán. 

A legaktívabb tagjaink havonta kétszer önköltséges bakancsos túrákat tet-
tek, többnyire a Börzsönyben és a Budai-hegyekben, de tavasszal és ősszel há-
romnapos túrát is szerveztünk az Aggteleki-hegységbe és a Bükkbe.

Mindezek mellett jó néhányan hetente részt vettek ének- és (önköltsé-
ges) szenior örömtáncórákon, hogy a  jelesebb klubnapokon bemutathassák 
az újonnan tanultakat mindannyiunk szórakoztatására.

Az ekkor tanult énekekből állítottuk össze a József Attila Művelődési Ház-
ban megrendezett Mindenki karácsonyán előadott igen színvonalas műso-
runkat.

Így történt ez az előszilveszteri összejövetelen is, ahol az énekek, az öröm-
tánc és a szilveszteri hagyományok ismertetése mellett két – vastapssal jutal-
mazott – vidám jelenetet is előadtunk. A jókedvet fokozta az önadakozásból 
megvalósított tombola és a szilveszter témájához kapcsolódó kvíz.

Az asztalra a hozott sütemények mellett sült malac került, és nem maradt el 
a pezsgős köszöntő sem. A talpalávalót Germán Pista bácsi szolgáltatta.

Reményeink szerint hasonlóan aktív új esztendő elé nézünk.
Dr. Farkas Ágnes klubvezető

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

KÖZÉLET
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I S M E R J Ü K  M E G  G Ö D Ö T  E G Y Ü T T !

Programkalendárium 2020-ra
FEBRUÁR 1., SZOMBAT
Fánk és rumos tea: interaktív piknik a József Attila Művelődési 
Házban.
•  1. Merre jártunk 2019-ben, és melyek lesznek az idei programok?
•  2. A középkori Göd. Mit lát a régész szeme? Kékesi Márk előadása

MÁRCIUS 7., SZOMBAT
Huzella-kerti programok – megduplázva:
•  A csoport: Erdőfürdő, a kert és a kutatóintézetek története, 

a tavaszodó kert szépségei
•  B csoport: Önkéntes munka: kertészkedés

ÁPRILIS 5., VASÁRNAP
Az Erzsébet-liget és -park történetei. Az ország első vasútvonala, 
a királyi vadászatok és az ostromgyűrű.

MÁJUS 2., SZOMBAT
Jancsi-hegyi trappoló. Ez egy kiadós túra lesz! Kivételesen 
vonatra szállunk, és Csomád felől ereszkedünk le a Duna völgyébe, 
gyönyörködve a Gödöt ölelő pilisi és börzsönyi hegykoszorúban, 
részben a zöld jelzést követve.

JÚNIUS 6., SZOMBAT
Révtől révig. Alsógöd–Horány–Dunakeszi–Alsógöd. A római limes, 
hídfőállások a révnél. Mit rejt a folyómeder? Beleléphetünk-e kétszer 
ugyanabba a folyóba?

JÚLIUS 5., VASÁRNAP
Révtől révig. Felsőgöd–Alsógöd–Szigetmonostor–Felsőgöd körséta. 
Hová lett a nagy gödi sziget? Hogyan kerül egyetlen történetbe gróf 
Széchenyi Ödön, III. Napóleon és Jules Verne?

AUGUSZTUS 1., SZOMBAT
Szalonna és pillecukor. Esti tábortűz a parton az északi szigetspiccnél.

SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
A felsőgödi katolikus templom és a tűzoltómúzeum. Felsőgöd: mire 
képes egy erős közösség 100 év alatt? Kisgyerekes családok számára is 
alkalmas délutáni program, sorjátékokkal.

OKTÓBER 3., SZOMBAT
Huzella-kerti programok – megduplázva:
•  A csoport: Erdőfürdő, a kert és a kutatóintézetek története, az őszre 

hajló kert szépségei
•  B csoport: Önkéntes munka: kertészkedés

NOVEMBER 8., VASÁRNAP
A Pázmány Péter utcai temető: különös síremlékek, hadisírok, 
regénybe illően kalandos, bús vagy éppen romantikus történetek.

DECEMBER 5., SZOMBAT
Séta bölcsis, ovis gyerekeknek és szüleiknek, játszótértől 
játszótérig, Mikulás-sapkákban. Útközben kincskeresés, apró 
meglepetésekkel. 

MEGHÍVÓ
Születésnapi piknik

az „Ismerjük meg Gödöt Együtt” csoport 
szervezésében

Időpont: 2020. február 1., szombat, 15-től 18 óráig
Program: Fánk és rumos tea; a  második szülinapi 
piknik
Helyszín: József Attila Művelődési Ház, nagyterem

Már második éve járjuk együtt Göd különleges zuga-
it. Ideje összefoglalnunk, hogy hol tartunk, és együtt 
kitalálnunk, merre haladjunk tovább. Erről fog szólni 
az első beszélgetésünk.

A második témához – A középkori Göd. Mit lát a ré-
gész szeme? – sikerült megnyernünk Kékesi Márk 
régészhallgatót. Előadásában szó lesz az alábbi kérdé-
sekről:
-  Mi köti össze a Gellért-legendákat egy gödi lelettel?

-  Ki lehetett a  lV. Béla 1255. évi oklevelében szereplő 
Seywredus ispán?

-  Hogyan segíthetjük a régészek munkáját?

Játszani is fogunk, de hogy pontosan milyen felada-
tokkal készülünk, az majd ott helyben fog kiderülni.

A tavalyi kéréseink továbbra is élnek:

1. Örömmel veszünk bármilyen hozzájárulást a klub-
délutánunkhoz, de legfőképpen fánk vagy más süte-
mények formájában. Rumos teáról a  szervezők gon-
doskodnak.
2. Idén is szeretettel várjuk régi fotók, folyóiratok, pla-
kátok és egyéb írásos anyagok bemutatását, amelyek-
kel eddig még nem találkozhattunk a Gödi Körkép és 
a Gödi Almanach oldalain.

Előkészületben:
2020. március 7., szombat, 15-től 17 óráig
Huzella-kerti programok – megduplázva:
A csoport: Erdőfürdő, a kert és a kutatóintézetek 
története, a tavaszodó kert szépségei
B csoport: Önkéntes munka: kertészkedés (14-től 
17 óráig)

KÖZÉLET
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Az elmúlt nyáron – észlelve a gödi Duna-parton is meg-
jelenő hódok munkáját – egy lelkes önkéntes csapat Guba 
Mária és Bátorfi Ildikó vezetésével megkezdte a korosabb 
(30-40 éves vagy annál idősebb) egészséges fák bevédését 
a kiság mellett. A szakemberekkel egyeztetve a kiválasztott 
fákat megjelölték, és erős drótszoknyával körbetekerték, 
melyek a  talajig leérve megakadályozzák azt, hogy a  leg-
nagyobb rágcsáló, az  európai hód hozzáférhessen a  tör-
zsükhöz. Igen ám, de vélhetően a hódok nagyon jól érzik 
magukat nálunk, és annak rendje és módja szerint szapo-
rodik az állomány – így télen azt tapasztalhatták a parton 
sétálók, hogy a  közvetlen vízparti, „szoknyás” fasor fölé 
merészkedtek az állatok, és bizony újabb szép egyedei ke-
rültek veszélybe az ártéri erdőnek. December 27-én ezért 
mintegy tucatnyi gödi – sőt egy budapesti hölgy is – a Ho-
moksziget északi spiccénél gyűlt össze, és nagy lendülettel 
további partközeli fákat vontak körbe a védelmet jelentő 
dróthálóval. Az  anyagot az  önkormányzat biztosította, 
s  az önkéntesek ezúttal is szabadidejüket és munkájukat 
ajánlották fel a  fontos ügy érdekében. Ahogyan az egyik 
résztvevő megfogalmazta: szeretjük a hódokat, de az ártéri 
erdőnket is – így talán mindkettő megmarad itt, nekünk.

Az európai hód akár 30 kilogrammosra is megnőhet, 
testhossza elérheti az egy métert, melyet tovább növel 30-
40 centiméter hosszú lapos farka is. Monogám állat, 1-2 
kölyköt nevelnek a szülők, akik 2-2,5 éves korukig élnek 
a családi fészekben. A faj kizárólag növényi eredetű táp-
lálékot: lágyszárúakat, fakérget és leveleket fogyaszt, fo-
lyamatosan növő metszőfogai is rákényszerítik a rágásra. 
A  gödi akció lényege abban áll, hogy a  hódok figyelmét 
a  fiatalabb fák felé irányítsák, melyek pótlása jóval rövi-
debb időt vesz igénybe, mint korosabb társaiké. A hódok 
a vadászat miatt a 19. század közepére kihaltak Magyaror-
szágon. A kétezres évek elején kezdődött meg a visszatele-
pítésük, mára a Duna és a Tisza minden kilométerére jut 
egy hódcsalád. Védett állatok.

VPK

TERMÉSZET

Drótszoknyás fák az ártéri erdőben

Jól látszik, hogy szükség van a fák megvédésére: ahol hiányzik 
a drótszoknya, ott bizony dolgoznak a hódok

Karácsonyfák elszállítása az ünnepek után

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, 
hogy az ingatlanok elé kihelyezett fenyőfák elszállítása 

január 4. hetében, 
az adott körzetre érvényes hulladékszállítási napon történik.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálat

FELHÍVÁS

Biztosítsuk a szemétszállító autó 
zavartalan közlekedését!
A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. arra kéri 
a  lakosokat, hogy gondoskodjanak az  ingatlanok előt-
ti közterületen ültetett fák, bokrok ágainak rendszeres 
nyírásáról. A házak elé vagy az  ingatlan utcafronti kerí-
tésének közelébe ültetett dús lombú, magas növények ágai 
gyakran kárt tesznek az utcákban közlekedő 3,5-4 méter 
magas tehergépjárművekben: megrongálják a  visszapil-
lantó tükröket, a szemétszállítást végző kukásautók tetején 
található hidraulikacsöveket, illetve a  megkülönböztető 
jelzést biztosító villogóberendezéseket. Az  ingatlan előtti 
közterületen lévő növényzet rendben tartása, rendszeres 
nyírása, ápolása a  tulajdonos feladata, neki kell gondos-
kodnia arról, hogy a növények ne akadályozzák a közle-
kedést és a kereszteződések megfelelő beláthatóságát sem.

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

G. K.

BALESETMEGELŐZÉS

Az ingatlan tulajdonosok téli 
teendőiről
A város környezetvédelmi szabályairól szóló rendelet ér-
telmében a ház előtti közterület rendben tartása az ingat-
lantulajdonos feladata. A  téli időszakban mindenkinek 
gondoskodnia kell az ingatlanja előtti járdaszakaszon a hó 
elkotrásáról és a síkosságmentesítésről. Az ingatlan tulaj-
donosának (vagy használójának) feladatai közé tartozik 
az is, hogy a járdaszakasz melletti árkokat, csatornanyílá-
sokat megtisztítsa a hótól, a jégtől és a víz lefolyását gátló 
egyéb anyagoktól.

Gödi Körkép | 2020. 1. szám KÖRNYEZET
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HUZELLA ISKOLA

Német idegen nyelvi hét
Hagyományainkhoz hűen novemberben az  idegen nyelvi 
hét keretein belül a  német nyelvi hetet is megrendeztük. 
Célunk ezzel az, hogy a gyerekek ne csupán a  tanórai ke-
retek között találkozzanak a  nyelvvel, hanem szabadide-
jükben is kedvükre fejleszthessék nyelvtudásukat. Ez  al-
kalommal a  tanulmányi és plakátkészítő versenyen kívül 
a hét témájához, az állatokhoz, és azon belül is a jubileumát 
ünneplő Brémai muzsikusokhoz – 1819-ben jelent meg ez 
a Grimm-mese – kapcsolódóan kaptak feladatokat a tanu-
lók. Akik közül a felsősök egy teljes héten át nagy szorga-
lommal és lelkesedéssel oldották meg a  változatos rejtvé-
nyeket, a versíró, rajzos, képregényes és online feladatokat. 
A hét végére 26 csapat adta le „menetlevelét”.

Az alsó tagozaton a gyerekek rajzokkal, gyönyörű plaká-
tokkal, versekkel, mesejelenetekkel tették színesebbé a he-
tet, mely utóbbit elő is adtak a  többieknek. Az  eseményre 
a felső tagozatból is érkeztek érdeklődők, segítők, s a szülők 
jóvoltából hatalmas sütizéssel ünnepelhettünk.

Éppen erre a hétre esett a Boronkay Nyelvi Verseny, így 
nyolcadikosaink itt is megmutathatták tudásukat. A német 
nyelvi hetet egy emlékezetes bécsi adventi utazással zártuk, 
melyet minden évben megszervezünk nyolcadikos tanuló-
inknak.

Vinczéné Serman Erika munkaközösség-vezető

Oktatás-nevelés

Az alsó tagozatosok alkalmi kórusa „körbeénekelte” az iskolát

A negyedik cések nem csupán egymással, hanem a könyvekkel is 
jó barátságban vannak

A huzellások a bécsi adventi vásáron, háttérben a Neues Rathaus, 
az Új Városháza épülete

HUZELLA ISKOLA

Ünnepvárás az iskolában
A december idén is rengeteg programot kínált a  diákja-
inknak. Hatodikán minden osztályba ellátogatott a Miku-
lás. A sok-sok csomag szétosztásában krampuszok segítet-
ték munkáját. 17-én a hagyományos csereberevásáron új 
gazdára találtak a kisebb-nagyobb kincsek.

December 19-én az alsósok – a 4.a, 4.b, 4.c, 4.d és a 2.e 
osztály – négy helyszínen énekeltek kedves karácsonyi 
énekeket. Köszönet mindezért Miklósiné Nagy Ágota, 
Horváth Melinda és Hanzó Emese kollégáinknak!

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon a felsős énekkar 
mutatkozott be, ők két helyszínen adták elő műsorukat. Is-
kolánk arculatához igazodva angolul, németül és magya-
rul is énekeltek. Az énekkar vezetője Béki-Kissik Barbara 
tanárnő.

H. A.

HUZELLA ISKOLA

Történetíró pályázat
A Pagony Kiadó történetíró pályázatot hirdetett 4., 5. és 
6. osztályosok számára. A gyerekek maguknak, vagy akár 
az  egész osztályuknak egy-egy könyvcsomagot nyerhet-
tek. Hogy mit kellett tenniük mindehhez? Olyan fogalma-
zást írniuk a  legizgalmasabb nyári kalandjukról, amely-
ben nem mindenben kellett ragaszkodniuk a valósághoz, 
– használhatták a fantáziájukat is.

A pályázatra a mi osztályunk is jelentkezett, s mind a 31 
gyerek megírta a maga történetét. Elküldtük valamennyit, 
és izgatottan vártuk a  visszajelzést. A  pályázati határidő 
lejárta után néhány nappal meghívást kaptunk az  ered-
ményhirdetésre, amelyet a kiadó Abszolút könyvek soro-
zatának négy új kötetét bemutató beszélgetéssel és kreatív 
foglalkozással színesítettek.

A Pagony Kiadó így értékelt: „Érdekes tanulsága volt 
a  beérkezett 153 pályázatnak, hogy a  negyedikes gyere-
kek merték a  legszabadabban használni a  fantáziájukat. 
A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolá-
ból a  4.c osztály 32 kötetből álló könyvcsomagot nyert.” 
A gyerekek nagyon örültek a díjnak és a könyveknek. Mert 
olvasni jó!

Balla Krisztina osztályfőnök

OKTATÁS
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HUZELLA ISKOLA

Úszósikerek
Zombai Zoltán Konrád 4. osztályos tanulónk 2019. decem-
ber 1-jén a  XXVIII. Kistarcsai Mikulás Kupán, amelyen 
úszóiskolák versenyzői vettek részt, 50 méteres hátúszás-
ban ezüstérmet nyert a  2010-ben születettek korosztá-
lyában. Ezt megelőzően, november 23-án a  Dunakeszin 
a  nemzeti sportközpontok tanuszodái között megrende-
zett területi úszóversenyen gyorsúszásban a harmadik he-
lyen végzett. Zoli egyesülete a Dunakeszi H2O SE, edzője 
Fekete Dóra.

Z. N.

HUZELLA ISKOLA

Angol idegen nyelvi hét
Az angol idegen nyelvi héten több kategóriában is ösz-
szemérhették tudásukat a gyerekek. Volt ének-, valamint 
vers- és prózamondó verseny, továbbá egy olyan kvíz, ahol 
a harmadik és negyedik évfolyamosok egy videofilm meg-
tekintése után megmutathatták, milyen ügyesen sajátítot-
ták el az angol nyelvet, mennyire értették a szöveget. Vé-
gül, de nem utolsósorban volt rajzverseny is, amelyre több 
mint 250 munka érkezett. A  gyerekek szavazócédulán 
adhatták le voksaikat az általuk legjobbnak ítélt rajzokra. 
Az ebédlőben megtartott eredményhirdetésen ötvennél is 
több díj talált gazdára, de apró ajándékokkal, édességgel 
mindenkinek megköszöntük a részvételt ezen az izgalmas, 
élményekkel teli héten, amelyet a a gyerekek és szüleik is 
egyaránt élveztek.

Sági Péter munkaközösség-vezető

A dobogó második fokán a decemberi Mikulás Kupán

A rajzverseny eredményhirdetéséről senki sem távozott üres 
kézzel

A vesszőcskézést odoricsolásnak, suprikálásnak és csapulásnak is 
nevezik

BÚZASZEM ISKOLA

Betlehemezés
Karácsony előtt a  Búzaszembe járó gyerekek a  családokhoz vit-
ték az örömhírt: a Megváltó születésének ünneplését. Az elsősök 
kotyolást, kántálást vittek a  családokhoz, ám ahogy idősödnek, 
úgy tanulják meg az egyre nehezebb és bonyolultabb szokásokat, 
a vesszőcskézést, bölcsőcskézést, lucázást, betlehemezést, a Szent 
Család-járást, regölést, háromkirály-járást.

E szokások tulajdonképpen dramatikus játékok, amelyekben 
maga a  játék is fontos, de az  igazi ajándék az  a lelki út, amelyet 
a  gyerekek bejárnak tanulás közben és akkor, amikor a  sötétség 
misztériumát is megtapasztalva, estefelé az őket örömmel fogadó 
családokhoz bekopogtatnak. Öröm ez persze a családoknak is: iga-
zi áldás az áldást hozó gyerekcsapat maga. Karácsony előtt pedig 
a  búzaszemes felnőttekből alakult kis betlehemes csapat is járta 
a családokat.

B. I.

BÚZASZEM ISKOLA

Adventi vásár
Immár tizedszer volt adventi vásár a  Búzaszemben. Ezút-
tal is olyan árusokat vártak, akik az  iskola értékrendjéhez 
illeszkedő termékeket hoztak, vagyis a  néphagyomány és 
a természetes anyagok keresztútján született kézműves por-
tékák élveztek elsőbbséget.

B. A.
 Mindenki talált kedvére és karácsonyi ajándéknak való kézműves 

terméket
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BÚZASZEM ISKOLA

Hívogató a Búzaszembe
Kezdődnek a  hívogatók a  Búzaszem első osztályába igyekvő 
családok számára. Január 15-én lesz nyílt nap, majd január 25-
én, szombaton reggel 9 órától hívogatón várják az  iskola taná-
rai az  érdeklődő családokat. A  Búzaszem honlapján (www.bu-
zaszem.hu) további tudnivalók is megtalálhatók, de kérdéseiket 
feltehetik telefonon – (30) 921-9260 – vagy villámlevélben is: 
iskola@buzaszem.hu.

B. A.

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Üzemlátogatás a megalapozott és 
sikeres szakmaválasztásért
Ha péntek, akkor üzemlátogatás! – jól tudják ezt az orientá-
ciós évfolyamra járó diákjaink. A vizitek célja, hogy a fiata-
lok minél több szakmát minél alaposabban megismerjenek, 
miközben összevetik azokat saját érdeklődésükkel, elvárása-
ikkal és képességeikkel.

A tűzoltó tüzet olt, a kőműves házat épít, az ács tetőt fed, 
az orvos gyógyít: a szakmákat illetően ezekkel a minimális 
ismeretekkel már egy alsó tagozatos tanuló is rendelkezik. 
De vajon ennél sokkal több tudása van-e egy 14-15 éves, vég-
zős általános iskolás gyereknek, akitől egyébként tűpontosan 
azt várják, hogy határozottan döntsön arról, mit szeretne 
tanulni, majd milyen területen dolgozni az  elkövetkezen-
dő évtizedekben? A  tapasztalatok alapján bizony meglehe-
tősen hiányos „ismeretbatyuval” állnak a  fiatalok az  iskola 
és gyakran szakmaválasztás kapujában. Éppen ezért fontos, 
hogy minél több foglalkozással találkozzanak, azokról minél 
árnyaltabb képet szerezzenek, miközben folyamatosan figye-
lik magukat, érzéseiket, reakcióikat.

Pontosan ezért gördül ki a gyerekekkel teli busz pénteken-
ként a gödi Piarista Szakközépiskola udvarából: orientációs 
diákjaink üzemlátogatásra indulnak. Ám, ahogyan az okta-
tást, úgy a piarista iskolában ezeket a túrákat is másképpen 
gondoljuk, szervezzük, bonyolítjuk. Mert itt is a fiatal az első, 
a diák áll a középpontban: velük együtt válogatnak a nevelők 
a régióban tevékenykedő cégek, vállalatok, vállalkozások kö-
zött, a  tanulók érdeklődésének megfelelően hívjuk együtt-
működésre a  partnercégeket. A  jól előkészített viziteken 
ugyanis szempont, hogy a diákok ne csak „végigszaladjanak” 
egy-egy gyáregységen vagy műhelyen, hanem választ kapja-
nak összes kérdésükre, testközeli tapasztalatot szerezzenek 
az egyes munkakörökről, korban hozzájuk közel álló szak-
emberek példáján keresztül, őket interjúvolva fogalmazzák 
meg kétségeiket vagy köteleződjenek el. Lássanak, ismerje-
nek meg életutakat, és lehetőségük legyen kipróbálni minél 
több tevékenységet. Majd az  iskolába visszatérve, közösen 
tárgyalják meg a tapasztaltakat, esetleg együtt ötletelve pró-
bálják kitalálni, hogy az imént látottakból hogyan alakulnak 
majd ki a jövő szakmái –, amelyekben folyamatosan képezve 
magukat ők is megtalálhatják a saját útjukat.

Az idei repertoár, ahogyan a gödi Piar valamennyi diákjai 
is: változatos, színes és sokrétű. A robotikától és az autógyár-
tástól kezdve a  lézervágáson keresztül az  orgonakészítésig 
olyan szakmákkal és munkákkal találkozhattak és találkoz-
hatnak a fiatalok az orientációs év során, amelyek nem csak 
ahhoz segítik hozzá őket, hogy megtudják: mennyit keres 
egy kőműves? Hogy milyen munkarendben dolgozik egy 
orvos? Mely nehézségekkel kell szembenézniük, és milyen 
felemelő pillanatok várnak rájuk, ha tűzoltóként szeretnének 
dolgozni? Milyen képességekre van szükségük, kell-e érteni-
ük például az adminisztrációhoz, ha ácsként helyezkednének 
el? A diákjaink segítséget kapnak ahhoz is, hogy önismeretet 
szerezve, érzéseikre, megfigyeléseikre folyamatosan reflek-
tálva megtalálhassák saját hivatásukat, boldogulásukat, és 
kellő tudással felvértezve kezdhessék meg szakmai útjukat.

I. O. É.

BÚZASZEM ISKOLA

Jézusvárás
Adventkor a  Búzaszem aulájában reggelente énekszó fogadja 
az  iskolába érkezőket. Fél nyolctól nyolcig az  adventi időszak 
népdalait énekli kicsi és nagy egyaránt. Aki megérkezik az  is-
kolába, leveszi kabátját, leteszi táskáját, kezébe fog egy adventi 
énekes füzetet, s leül a többiek közé énekelni.

A magyar adventi népdalkincs javát így öntudatlanul is meg-
tanulják a gyerekek, hiszen egy adventben hússzor, nyolc év alatt 
160-szor éneklik el ezeket a dalokat. Az advent végén pedig, a Jé-
zusváráson, a családok járják be az utat egy gyertyával, a többiek 
éneklésétől kísérve. Szép pillanatok ezek, amikor együtt éneke-
lünk, együtt dobban a szív és együtt száll a lélek.

B. A.

BÚZASZEM ISKOLA

Adventi koncert
Nagy sikert aratott a  Búzaszem adventi koncertje a  budapesti 
Hagyományok Házában. A  nézőtéren több száz kisiskolás ült, 
nagyjából olyan korú gyerekek, mint a színpadon lévő búzasze-
mes diákok. A karácsonyi ünnepkör énekei című összeállításban 
évkör-magyarázattal körített koncertet adtak a  Búzaszemben 
népzenét tanuló gyerekek, valamint tanáraik és szüleik. A hang-
szerbemutató sem maradt el: a hetedik osztályos Lugosi Katica 
az éneklés szépségeit ecsetelte, a hatodikos Mokos Juli a tekerőjét 
mutatta be, míg bátyja, Mokos Csongor a  magyar duda részeit 
és működését magyarázta el a gyerekeknek. A műsort Navratil 
Andrea népdalénekes vezette, az  összekötő szövegeket pedig 
Sándor Ildikó néprajzos, a  Hagyományok Háza munkatársa 
mondta. A zenék javarészt a 2019 tavaszán felvett CD-ről szár-
maztak. A móka, a kacagás és az éneklés aztán folytatódott ha-
záig, a buszban is.

B. I.

„Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás: Ránk köszöntött 
advent, boldog Jézusvárás.”
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NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

A művészetoktatás hírei
Az adventi időszakban több rendezvényt is szervezett a  művé-
szetoktatás. December 12-én a képzőművészeti tagozaton tanuló 
diákok szebbnél szebb alkotásaiból nyílt kiállítás, melyet december 
19-ig lehetett megtekinteni iskolánk dísztermében. A felkészítő ta-
nárok Báron Laura, Szottfried Zsófia és Tóth Tamás voltak. A kiál-
lítás megnyitóján az óvodák számára még ősszel meghirdetett „Va-
rázslatos madárka” című rajzpályázat eredményeit intézményünk 
vezetője, Bajkó Ildikó ismertette, a díjakat pedig művésztanáraink 
adták át a helyezetteknek.

Az adventi hetek befejező programja ezúttal is karácsonyi hang-
versenyünk volt, amelyet a  felsőgödi Jézus Szíve-templomban 
tartottunk. A hangversenyen a  szólóprodukciók mellett fellépett 
a  Gecséné Szitha Márta által vezetett hegedűzenekar, a  Kovács 
Gabriella szervezte kórus, a Gödi Ifjúsági Fúvószenekar (vezetője: 

Nyikes Róbert), valamint a nyári Hangerdei Alkotótábor résztve-
vőiből és az iskola tanáraiból álló kórus és zenekar, melyet Molitor 
Éva vezényelt.

Sz. A.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Nyugdíjas pedagógusok teadélutánja

Az alkalmi zenekar és kórus műsora méltó záróakkordja volt 
a karácsonyi hangversenynek

Iskolánk kiemelt feladata a pályaválasztásra való felkészítés, ezért 
immár kilenc pedagógus rendelkezik az iskolában pályaorientáci-
ós konzulensi képzettséggel.

Minden év őszén pályaválasztási ankétot tartunk, amelyet de-
cemberben a  pályaorientációs nap követ. E  rendezvényeink leg-
főbb célja, hogy elősegítse a tanulók ismereteinek, tapasztalatainak 
bővítését a különböző szakmák tekintetében, megkönnyítve ezzel 
a későbbi pályaválasztást. Mindkét alkalommal 10-15 környékbeli 
gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola vezetői, tanárai és 
diákjai képviseltették magukat. Az ankéton tájékoztató anyagok-
kal, prospektusokkal, tanácsadással várták a szülőket és a 7-8. év-
folyamos diákokat.

Az alsó tagozaton kézműves foglalkozásokon ismerkedhettek 
meg a  gyerekek különböző tevékenységi formákkal, míg az  5-6. 
évfolyamon a tanulási módszerekről, a különböző pályákról tema-
tikus „osztályfőnöki órákat” tartottunk. Nagyon fontos a tanulási 
képességek fejlesztése, mert ez az alapja a sikeres pályaválasztás-

nak. A  szülők is sok segítséget nyújtottak, saját foglalkozásuk, 
szakmájuk személyes bemutatásával.

A 7-8. évfolyamnak különösen tetszett, hogy több helyszínen 
több iskolával személyesen is megismerkedhettek. Pék- és cuk-
rászsüteményeket kóstolhattak a  Pesti Barnabás Élelmiszeripari 
Szakgimnázium és Szakközépiskola jóvoltából, míg a  Kanizsay 
Dorottya Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola 
és Szakgimnázium újraélesztési és csecsemőgondozási bemutatót 
tartott. Volt tanulóink is szívesen vállaltak feladatokat a pályavá-
lasztási napon, közösségi szolgálat keretében.

Intézményünk tanulói és osztályfőnökei nevében ezúton is kö-
szönjük mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy tanulóink iga-
zi, pályaorientációs tapasztalatokhoz jussanak és betekintést nyer-
jenek a különböző szakmák szépségeibe.

Reméljük, hogy diákjaink a  számukra legmegfelelőbb iskolát 
választják a továbbtanuláshoz.

B. I.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Pályaorientációs nap

Az adventi teadélután mára kedves hagyománnyá vált az iskolában

2011 óta hagyomány nálunk, hogy advent idején meghívjuk nyug-
díjas kollégáinkat egy családias hangulatú délutánra, amelyen 
saját készítésű ajándékkal, süteménnyel és teával kedveskedünk 
tanári karunk korábbi tagjainak.

Iskolánk mai tanárai karácsonyi műsorokkal várták a nyugdí-
jasokat. Markovics Katalin igazgatóhelyettes például süteményt 
hozott, Nyizsnyik Judit igazgatóhelyettes pedig az alsósok műsorát 
szervezte meg. Dávid Katalin tanítónő készítette fel a 3.c osztályos 
tanulókat, karácsonyi műsoruk nagy tapsot kapott. A  gyerekek 
igazgatói dicséretben részesültek.

A kötetlen beszélgetés során előkerülnek, persze, az unokák fo-
tói is. Ilyenkor közösen elevenítjük fel a vidám iskolai történeteket. 
Minden évben jó hangulatban telik ez a teadélután, minket pedig, 
maiakat boldoggá tesz a tudat, hogy egy kis örömöt szerezhetünk 
nyugdíjas kollégáinknak.

Bajkó Ildikó
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– Sűrű decembere volt. Adventi hang-
versenykörútja során 14-én lépett fel 
Gödön, ahol telt házas koncertet adott 
a  József Attila Művelődési Ház szín-
háztermében. Milyen dalok szerepeltek 
a  műsoron, és milyen volt az  est han-
gulata?
– A  koncert gerincét a  2010-ben meg-
jelent Ünnep című lemezemen hallható 
karácsonyi dalok adták. A  klasszikus 
örökzöldek mellett komolyzenei da-
rabokat is énekeltem, persze a  műsor 
összeállításakor mindenekelőtt az  ün-
nepvárás hangulatát igyekeztem meg-
idézni. Nem először léptem fel az önök 
városában, és ezúttal is nagyon jól érez-
tem magam a  színpadon. Reményeim 
szerint a  közönség is ugyanígy érzett. 
A  tapsokból és a koncert utáni vissza-
jelzésekből legalábbis erre következte-
tek.

Szeretek két elhangzó dal között be-
szélgetni a  közönséggel, anekdotázni, 
s  ezt a  gödi publikum is jól fogadta. 
A  családias hangulatú színházterem 
amúgy is garanciája az  ilyenfajta kap-
csolatteremtésnek, Szabó Zsuzsa igaz-
gató asszony és munkatársai pedig 
nagy szeretettel fogadtak, amit utólag is 
köszönök nekik. Szép emlékeket vihet-
tem magammal a gödi koncertről.

– Hogyan és miért jutott el Bostonba?
– Annak idején nem volt elegendő pén-
zem arra, hogy odautazzak meghallga-
tásra, ezért egy magnókazettát küldtem 
el a bostoni Zeneművészeti Egyetemre, 
amely annak alapján felajánlott nekem 
egy ösztöndíjat. Elsőre fel sem fogtam, 
hogy ez micsoda dicsőség és mekkora 
lehetőség a  számomra. (Azóta, persze, 
tudom.) Előtte már megnyertem ideha-
za a miskolci operaversenyt, és ez adta 
a bátorságot ahhoz, hogy a világ egyik 
legrangosabb zeneművészeti egyete-
mén próbálkozzam. Egy évet töltöttem 
Bostonban. Egyébiránt 2019 májusában 
fejeztem be a  tanulmányaimat a  Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem mis-
kolci karán. Ezzel teljesítettem azt a ko-
rábbi fogadalmamat, hogy a  történe-

lemtanári diplomám mellé szerzek egy 
zeneművészetit is.

– Előadóművészi repertoárja rendkí-
vül széles. Szinte találomra sorolom: 
felkérés a  bécsi Staatsopertől, Von 
Kalb szerepe az  Ármány és szerelem-
ben a  Nemzeti Színházban, Mary 
Sunshine a Chicago című musicalben, 
de szívesen tesz kirándulást a  crosso-
ver zene világában, ahogy otthon van 
a  könnyű zenében és a  filmzenében is. 
Tavaly tavasszal – saját produkcióban, 
saját átdolgozásban és rendezésben – 
Siófokon színre vitték Mozart Figaró 
házassága című operáját, amelyben 
ön Cherubino szerepét énekelte. Talán 
nem tévedek, ha első férfiként a  vilá-
gon. Tartogat-e meglepetéseket rajon-
gói számára az idei esztendő?
– Úgy gondolom, hogy mindazokba 
a  zenei műfajokba, amelyeket szeret-
tem volna kipróbálni, tehát az operába, 
az  operettbe, a  musicalbe, a  könnyű-
zene különféle ágaiba az  elmúlt évek 
során sikerült belekóstolnom. Idén, ha 
szabad így fogalmaznom, a  már meg-
lévő repertoárral telik meg a  koncert-
naptáram. Ám, ha már rákérdezett, 
foglalkoztat a  gondolat, hogy a  jazz 
műfajában is kipróbáljam magam. Jazz 
dalokat énekeltem már korábban is, de 
a terveim között szerepel egy kiadósabb 
kirándulás a  jazz rendkívül csaloga-
tó világába. De ez egyelőre maradjon 
a kettőnk titka.

Ráadásul a meglévő feladataim „egész 
embert kívánnak”, gondolok itt minde-
nekelőtt a  székesfehérvári Vörösmarty 
Színházban futó Chicagóra, amely ta-
valy elnyerte az  év legjobb zenés előa-
dásának járó Színikritikusok Díját.

– Ön élete fontos részének tartja a tár-
sadalmi szerepvállalást. Mi vezette eh-
hez a döntéshez?
– Számomra oly magától értetődő az el-
esettek, a  rászorulók segítése, hogy 
a  kérdést fel sem kellett tennem ma-
gamnak. Hosszú évek óta rendszeresen 
lépek fel főleg gyerekek, illetve környe-

zeti katasztrófák károsultjainak javára 
rendezett jótékonysági koncerteken. 
Az Európai Önkéntesség Éve keretében 
nagy örömmel tartottam rendhagyó 
énekórákat középiskolás diákok számá-
ra, zenei pályafutásom fontosabb állo-
másainak bemutatásával azt az üzene-
tet közvetítve feléjük, hogy tartsanak ki 
elhatározásaik és céljaik mellett, soha 
ne adják fel az  álmaikat, a  zene pedig 
legyen fontos része az életüknek.

Nagy állatbarát vagyok, ezért a jövő-
ben szeretnék ezen a területen is minél 
többet segíteni. Decemberben meghív-
tak Tatabányára, a  Tappancs Alapít-
vány karácsonyi rendezvényére, ahol 
fantasztikus élmény volt látnom, hogy 
milyen elhivatott emberek dolgoznak 
az  állatmenhelyeken. Őket a  minden-
napok hőseinek tartom.

A beszélgetésünk adta alkalmat sze-
retném felhasználni arra, hogy fel-
hívjam a  figyelmet a  felelős állattartás 
fontosságára. Azt kérem mindenkitől, 
hogy lehetőleg a  menhelyekről válasz-
szanak maguknak cicát vagy kutyust, 
persze előtte alaposan végiggondolva 
mindazt, amit ez jelent, hiszen egy-egy 
bizalmunkba fogadott kis állat hosz-
szú évekre meghatározza a  minden-
napjainkat. Segíteni lehet élelemmel, 
egy-egy menhelyi kutya rendszeres 
sétáltatásával vagy akár az  adónk egy 
százalékának felajánlásával is. Ezt a faj-
ta szerepvállalást szeretném erősíteni 
mindenkiben a  jótékony célú koncert-
jeimen is.

Walter Béla

KONCERT

Soha ne adjuk fel az álmainkat!
Egészen rendkívüli hangi adottság, külföldi és hazai fellépések sora, otthonos-
ság a  legkülönbözőbb zenei műfajokban, három arany- és egy platinalemez. 
Akár egy keresztrejtvény fősorának a meghatározása is lehetne. Nos, ki fejti 
meg? Nagy sikerű gödi koncertjét követően Vásáry Andrétól kértünk interjút.

Vásáry André  Fotó | László Zoltán (Philip)
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Ebben az  évben is jó néhány szabad-
idő sport- és zenei eseményt sikerült 
megszerveznünk, megrendeznünk 
a  Belépés családostul („Becsal”) égi-
sze alatt. A nyolc sportos napunk kö-
zül a tavaszi és az őszi felvidéki buszos 
kirándulás vonzotta a  legtöbb felnőt-
tet. A  labdarúgást kedvelők közül sok 
gyerek és felnőtt focizott a  majálison, 
a  szüreti sportnapon, a  Családi Foci 
Kupán, de mindezek mellett jól sike-
rültek biciklitúráink is.

Úgy nagyjából két évtizedet ölel föl 
a „Becsal” programsorozat megjelené-
se Göd város közéletében. Kezdetben 
inkább a szabadidősport népszerűsíté-
se érdekében szólítottuk meg a gyere-
keket, a felnőtteket, a családokat, hogy 

érdemes sportos életmódot folytatni.
Aztán úgy 8-10 éve beindítottuk 

a  Gödi Jazz Napokat, majd 2014-től 
a klasszikus zenei családi koncerteket, 
kamarakoncerteket, végül a  Gödi Ba-
rokk Napokat. Szerénytelenség nélkül 
állítható, hogy országos viszonylatban 
is élen járhat városunk, ami a  jazz és 
klasszikus zenei programkínálatot 
illeti, nem beszélve arról, hogy szép 
számmal lépnek föl e  hangversenye-
ken nemzetközileg is elismert magyar 
előadóművészek.

2019-ben hat klasszikus zenei és há-
rom jazz napunk volt, amelyeken évről 
évre egyre több zenekedvelő tiszteli 
meg a  föllépőket Göd, a  környékbeli 
települések és Budapest lakosai közül.

2020-ban folytatni szeretnénk kez-
deményezésünket, ami persze csak 
úgy lehetséges, ha anyagi támoga-
tást kapunk az  önkormányzatunktól, 
egyes cégektől, családi, illetve baráti 
szállal hozzánk kötődő mecénásoktól, 
továbbá komoly támogatásokat nye-
rünk különböző pályázatokon. Ebben 
a  reményben élve bízunk egy újabb 
sikeres, magas színvonalú, tartalmas 
szabadidőtöltést biztosító, boldog új 
évben.

2020-ban is szeretettel várjuk a gye-
rekeket, a  felnőtteket és a  családokat 
a Gödi Becsalogató eseményeire!

Wagner László
ötletgazda, főszervező

KÖZÖSSÉG

Kulturális és sportrendezvények a „Becsal” szervezésében – 2019

A 2019. évi rendezvények támogatói
Alapító: Szent Jakab Zarándok Egyesület
Fővédnökök: Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspök, Markó József korábbi polgármester
Kiemelt támogatók: Göd Város Önkormányzata, Váci Egyházmegye, Sólyom László, NEA – Nemzeti Együttműködési Alap, Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., NKA – Nemzeti Kulturális Alap, Ulyssys Kft., MMA – Magyar Művészeti Akadémia, Új Ház Centrum – 
Piramis, Sauska Borászat
Fő támogatók: Fétis Kft., Lighttech Kft., Csikós család, Bártfai család, Belga Sörház
Támogatók: József Attila Művelődési Ház, Alsó- és Felsőgödi Római Katolikus Egyházközség, Don Papa Pizzéria, Csepregi Cukrászda, Rétesház, 
Felsőgödi Karitász Csoport
Médiapartnerek: Bartók Rádió, magyarjazz.hu, Gödi Körkép, Fidelio, jazzma.hu, god.hu, dunakanyarregio.hu, ESTV

Johann Sebastian Bach

FRANCIA SZVITEK
FE JÉRVÁRI  ZOLTÁN ZONGOR AHANGVERSENYE
2020. január 25.,szombat 18 óra, Búzaszem Általános Iskola
Fejérvári Zoltán a 2017-es, rangos Montreali Nemzetközi Zongoraverseny győztese. Az elmúlt 
két év során rengeteget koncertezett Európában, az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában. 
Magyarország egyik kiemelkedő képességű ifjú zongoristáját hallgathatjuk, láthatjuk 
a Búzaszem Iskola varázslatos hangulatú aulájában. Érdemes eljönni!

A koncert a Belépés családostul szervezésében valósul meg.
Támogatók: Göd Város Önkormányzata, NEA, Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Gödi Körkép | 2020. 1. szám KULTÚRA
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– Püspök úr a tárlatot megnyitó beszédé-
ben szólt arról, hogy a görög eredetű ikon 
(εικόνα) szó jelentése képmás, s  noha 
az  eredeti kép, azaz Isten nem látható, 
Mózes első könyvében olvashatjuk, hogy 
az  embert saját hasonlatosságára, más 
szóval saját képmására teremtette meg. 
A tárlat anyagának ismeretében jól gon-
dolom-e, hogy az ön művészi pályája eb-
ből merít ihletet?
– Tulajdonképpen igen, mert imádságos 
lélek nélkül ikont festeni szerintem nem 
igazán lehet. Ha a lékek nincs benne ma-
gában a képben, akkor az ikon nem tud-
ja azt az üzenetet küldeni, amit a Jóisten 
a  Szentíráson keresztül felénk sugároz. 
Hogy úgy szeressük felebarátainkat, mint 
önmagunkat. Ennek tükröződnie kell 
az ikonképekről is.

– Ön az olaszországi Monselicében tanul-
ta az ikonfestészet mesterségét.
– A  Padovától nem messze lévő Monse-
licében, két ízben is, egy lelkigyakorlatos 
házat kerestem fel, amely egy domb tete-
jén áll. Már amikor mentem felfelé, az az 
érzés volt bennem, hogy közelítek Isten-
hez, mint ahogyan Keresztes Szent János 
írja a  Tökéletesség útja című művében. 
Ezt a  lelkigyakorlatos házat ferencesek 
tartották fent. Az  első szinten mi nők, 
a másodikon a férfiak laktak, egészen pu-
ritán berendezésű, szerzetesi cellákban. 
Reggel nyolc órakor kezdődtek a  fog-
lalkozások, párhuzamosan a  lelkigya-
korlatok és a  technikai jellegű képzések, 
s gyakorlatilag késő estig együtt voltunk 
valamennyien. Ezen a kurzuson egyedüli 
magyarként vettem részt, ám mindvégig 
nagy segítséget jelentett számomra Kinga 
nővér, aki 1964 óta él Rómában. Együtt 
haladtunk azon a  nagyon keskeny úton, 
amely a Jóistenhez vezet bennünket.

– Ön laikusként érkezett Monselicébe, 
vagy már korábban is kapcsolatba került 
a képzőművészettel?
– Már az általános iskolai rajzórák is ma-
gukkal ragadtak, majd a  gimnáziumban 
Szabó László festőművész volt a rajztaná-
rom, akihez különórákra is jártam. Az a 
négy év meghatározó volt az  életemben, 
hiszen a  művészetek felé nyitott kaput 

számomra, amely kapu a  festészet mel-
lett a  zene irányába is kitárult. Két éven 
át tagja voltam az A. Tóth Sándor vezette 
festőkörnek. Az érettségi után óvónőkép-
zőbe jártam, s  a gyerekek iránti szeretet 
és rajongás volt az, ami elindított engem 
ezen a gyönyörűséges pályán. A festésze-
tet, az agyagozást, a rajzolást, a közös ze-
nehallgatást jól tudtam használni az óvo-
dai nevelés során.

A váci kiállításom megnyitóján megszó-
laló András atya mesélte nekem korábban, 
hogy a Képzőművészeti Egyetemen beirat-
kozott egy művészettörténeti szemeszter-
re, amely engem is felcsigázott, ezért ma-
gam is jelentkeztem és elvégeztem.

– Mióta él Gödön?
– 1978-ban mentem férjhez, s  költöztem 
a párom mellé ebbe a gyönyörű városba. 
Ő  1956 óta lakik Gödön. 1979-ben szü-
letett az  első gyermekünk, Róbert, aztán 
1981-ben másodikként Mara, majd 1987-
ben Ancsika. A  lányaink szintén Gödön 
laknak, a fiunk viszont a fővárosban él.

– Végezetül hadd tegyek fel egy profán 
kérdést. Az ikonfestészet miben különbö-
zik a képzőművészet egyéb ágaitól?
– Technikailag tulajdonképpen abban, 
hogy ha valaki ikont fest, két dimenzió-
ban gondolkodik, mintha maga a kép „ki 
lenne lapítva”. Nekünk a  lelki arculatot 
kell megfestenünk, nem anatómiailag hi-
teles portrékat, alakokat festünk, hanem 
a  már megdicsőült személyt, az  örökké-
valót. Az  állandó mozdulatlanságot kell 
megfestenünk. Rohanó világunkban 
az  ikonok az  elcsendesülés felé visznek 
bennünket. Megnyugvást adnak, amikor 
a szemünk megpihen egy-egy ikonon.

W. B.
Fotó | Fekete István 

M. Győrffy Anikó ikonfestő

KIÁLLÍTÁS

Irgalom, kegyelem, szeretet

A fenti címmel rendeztek kiállítást M. Győrffy Anikó ikonfestő munkáiból a váci Cre-
do-házban decemberben. A  tárlatot, amely február elejéig látható, Marton Zsolt me-
gyéspüspök nyitotta meg, s a kiállított ikonokról Balázs András atya is elmondta gon-
dolatait. A vernisszázst Váray Rita (zongora) és Pintér Dávid (hegedű) fellépése tette 
még emlékezetesebbé. A Gödön élő ikonfestővel beszélgettünk.
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A veresegyházi Udvarház Galériában 
december 6-án nyílt csoportos kiállítás 
január végéig tekinthető meg. A  Táj cí-
met viselő tárlaton 36 képzőművész mun-
kái szerepelnek, közöttük három gödié: 
Vaczula Krisztina és Vass István Mátyás 
festményei, valamint Majdán István fotója.

A kiállítást Kozák Csaba művészeti író 
nyitotta meg. Klement Zoltántól, a  cso-
portos tárlat kurátorától megtudtuk, hogy 
a meghívásos kiállításon szereplő munkák 
arra keresik a választ, hogy miképpen jele-
níthető meg a táj a képzőművészet nyelvén. 
Hogyan tekinthetünk arra az  akár való-
ságos, akár virtuális tájra, amely bennün-
ket körülölel, és a művészet tárgya, ihlető 
forrása lehet? Hogyan ábrázolódik az a táj, 
amely az  alkotóban él? Vajon a  táj fogal-
ma, az arról való gondolkodás milyen képi 

megoldásokra inspirálja az alkotót?
Vaczula Krisztina születésétől fogva 

Gödön él. Tizenhét éves kora óta fest, fan-
táziával kevert valós és elképzelt helyszí-
nek váltják egymást alkotásain. Az  egyes 
évszakok fényeinek színes játékát helyezi 
előtérbe hol realisztikus, hol impresszio-
nista megközelítésben. 2018-ban alkalma 
nyílt bemutatni munkáit a  József Attila 
Művelődési Ház kiállítótermében. Ebben 
a  hónapban Kismaroson, tavasszal pedig 
Szokolyán lesz kiállítása.

Majdán István születése, azaz 1986 óta 
Felsőgödön él, jelenleg gyesen lévő, „főál-
lású” apuka. Körülbelül négy évvel ezelőtt 
hobbiszinten kezdett el fotózni. Szenvedé-
lyes erdőjáró lévén fényképeinek témája 
mindenekelőtt a  természet, célja a  táj va-
rázslatos szépségeinek megörökítése. Igen 
nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy a  ve-
resegyházi kiállítás anyagába egyik fényké-
pét beválogatták.

Az 1941-ben Gödön született Vass István 
Mátyás 1971-től az ELTE joghallgatója volt, 
ám az ötödik szemeszter vizsgáinak letéte-
le után abbahagyta egyetemi tanulmánya-
it, mert nem tudott azonosulni a politikai 
jellegű tantárgyakkal. Ekkor fordult a fes-
tészet felé, és beiratkozott a  (mai nevén) 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre, ahol 
Fischer Ernő festőművész, tanszékvezető 
tanár volt a mestere, s öt éven át folytatott 
itt képzőművészeti tanulmányokat. Azóta 
festőként számos kiállításon bemutatko-
zott. Vass István Mátyással néhány évvel 
ezelőtt életpálya-interjú készült, amely 
a Gödi Körkép 2016. novemberi számában 
olvasható.

(w)

CSOPORTOS TÁRLAT

Gödi képzőművészek Veresegyházon

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

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

2020. február 14., péntek 19 óra
Georges Feydeau: Esküvőtől válóperig
Bohózat
A Váci Dunakanyar Színház előadása

2020. február 16., vasárnap 19 óra
Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül – Zenés vígjáték
A Zenthe Ferenc Színház előadása
A Nyugdíjas bérlet 2. előadása
A darab az EMMI és az NKA támogatásával 
jön létre.

Vass István Mátyás | Visegrád emléke

Majdán István | Váci bicikliút a platánok 
között

Vaczula Krisztina | Tajga
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– Hegyi Valéria könyvtárvezetőtől 
tudom, hogy ön hosszú hónapokon át 
hetente több napot is a  könyvtárban, 
illetve a Huzella Iskolában töltött ku-
tatómunkával, melynek eredményeit 
folyamatosan egyeztette az  adatköz-
lőkkel, pedagógusokkal és egykori di-
ákokkal. Mi mindent tartalmaz az el-
készült kötet?
– A  könyvben az  alsógödi iskola 113 
dolgozójának életrajza lett csokorba 
gyűjtve, valamint annak a  több mint 
300 pedagógusnak a  névsora és szol-
gálati időszaka, akik 1921-től napjain-
kig az  iskolában tanítottak. Közülük 
tucatnyian ma is tagjai a  tanári kar-
nak. A kötetben életrajzzal megidézett 
pedagógusok közül sokan már nem 
élnek, őket a  könyvbemutatón gyer-
mekeik, unokáik vagy más rokonaik 
képviselték. Jó néhányan azonban je-
len voltak a  könyvtárban, így példá-
ul névrokonom, Vízvári Jánosné, aki 
1953-tól 1985-ig tanított az  iskolában, 
és Grécziné Berencsi Katalin, aki már 
hat Huzella Iskoláról szóló könyv lét-

rehozásában közreműködött, ötben 
társszerkesztőként, a most bemutatott 
kötet megszületésénél pedig lektorként 
és tanácsadóként bábáskodott.

– Önt is sok minden köti a Huzella Is-
kolához.
– Szüleim 1947-től kezdve mindketten 
itt tanítottak. Ők pedagógustársaikkal 
együtt nagy létszámú osztályokban 
dolgoztak, 48-50 tanulóval, példa-
mutató hivatásszeretettel. Kezdetben 
kölcsöntermekben, fészerekben együtt 
fagyoskodva a  gyerekekkel, majd sza-
badidejükben – kollégáikkal és a  szü-
lőkkel összefogva –, munkaidőn túl, 
a  saját kezükkel újítottak fel, illetve 
alakítottak át elhagyott, romos épü-
leteket, így hozták létre az  új osztály-
termeket. Megnégyszerezték az  iskola 
kapacitását: így lett négy tantermes 
épület a  Walch-, a  Rózsavölgyi- és 
a  Sívó-villa is. Édesapám 1954-ben 
magyar–történelem szakos tanári dip-
lomát szerzett. Az  iskolában rengeteg 
mindent csinált a  szaktárgyai mel-

lett: órarendeket, iskolai könyvtárat, 
szakszervezeti munkát, nyaraltatá-
sokat, pedagógusbálokat, kirándulá-
sok szervezését. Édesanyám hordozta 
a háromgyerekes család majd minden 
terhét, de az  iskolában is hősiesen 
helytállt. Csodálatos újításokat veze-
tett be tanítványai oktatására, melyek 
elismeréseként elő akarták léptetni 
tanfelügyelővé, de a  család érdekében 
megmaradt tanító néninek. Mindig 
szívén viselte a  kicsik, az  elmaradtak, 
a  lemorzsolódottak felemelését, vi-
gasztalását. Jómagam 1955-től 1963-ig 
az iskola tanulója voltam. Így a könyv-
ben szereplő tanárok döntő többségét 
személyesen ismertem, ismerem.

– Sokaknak mondott köszönetet…
– A  könyvet az  iskola öregdiákjainak 
és pedagógusainak népes csoportja 
hozta létre, a benne szereplő tanárok, 
illetve rokonaik, valamint az  Alapít-
vány, az  iskola és a  városi könyvtár 
közreműködésével. Több mint százan 
vettek részt a közös munkában, az ön-
kéntes munkaórák száma meghaladta 
a háromezret.

– Milyen további kötetek készülnek 
még a centenáriumra?
– Terveink szerint 2021-ig hét újabb 
könyv fog megjelenni. Egy az  iskola 
híres tanulóiról, a következőben pedig 
az osztálytablókat és az osztályfényké-
peket gyűjtjük össze. A harmadik kötet 
az iskola százéves történetét követi vé-
gig, s külön kiadványokban számolunk 
be az iskolai alapítványokról, a színját-
szó körök munkájáról, az öregdiák-ta-
lálkozókról, végül a tanulóifjúság szer-
vezett szabadidős tevékenységeiről. 
Az utóbbi két könyv Kása Rózsa szer-
kesztésében már javában készül.

– A  jó hangulatú könyvbemutató vé-
gén a  megjelentek szeretetvendégség 
keretében beszélgettek, s  átvehették 
a  könyv alkotói és az  önkormányzat 
karácsonyi ajándékaként az  Eltűnt 
időnk című könyv egy-egy egy példá-
nyát.
– Fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
a könyv megjelenési költségének orosz-
lánrészét Göd Város Önkormányzatá-
nak Humánügyi Bizottsága vállalta át. 
Köszönet érte az  önkormányzatnak, 
a  könyvbemutató rendezéséért pedig 
a városi könyvtárnak.

W. B.

KÖNYVBEMUTATÓ

Eltűnt időnk – Arcképvázlatok
A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a tanintézmény Nyelv 
és Tehetség Iskolai Alapítványa, valamint a Göd Városi Könyvtár immár más-
fél esztendeje együtt készül Alsógöd és az iskola centenáriumára, mindkettő 
2021-ben lesz. E közös munka első termése az Eltűnt időnk – Arcképvázlatok 
című könyv, amelyet december 18-án mutattak be a városi könyvtárban. A kö-
tet szerkesztőjétől, Vizváry Vilmostól kértünk interjút.

Vizváry Vilmos dedikálja az Eltűnt idők - Arcképvázlatok című kötetet
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ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ

„A kockázatokat kedvelem” – 
találkozás Péterfy Gergely íróval
A Dunakanyarból, Kisorosziból érkezett a könyvtárba december 12-én Péterfy 
Gergely író, hogy találkozzon és beszélgessen a gödi olvasókkal. Nem véletle-
nül említem az író lakóhelyét. A szerző ugyanis rengeteg időt tölt a Dunánál, 
sőt legújabb regényének is fontos helyszíne a Duna-part, ahová a mű szereplői 
visszavágynak. Ám a gödi olvasók és a népszerű író között természetesen nem 
csupán a folyó szeretete teremtett összhangot ezen a decemberi estén. Péterfy 
Gergely ugyanis nemcsak jó regényíró, de kiváló előadó és beszélgetőpartner is.

A szerző élete is kész regény, derült ki a találkozón. Gyermekkora nyara-
it például abban a Visegrád és Dunabogdány közötti völgyben töltötte, ahol 
dédapja, Áprily Lajos vásárolt egy, az erdélyi tájra emlékeztető telket. Áprily-
val ugyan már nem találkozhatott Péterfy Gergely, de fiával, a szintén híres 
költő Jékely Zoltánnal nagyon sok időt töltött együtt. A  költő nagyapa sze-
rettette meg vele az antikvitás irodalmát, amelynek később egyetemi tanára 
lett Miskolcon. Megtudtuk azt is, hogy a család Péterfy-ágában szintén jeles 
művészek vannak, akik hatottak és hatnak rá: apja, Péterfy László szobrász-
ként lett ismert, húga, Péterfy Bori pedig népszerű zenész-előadó, aki gyakran 
lép fel bátyjával együtt.

Péterfy Gergely 1992-től kezdett publikálni, eleinte novellákat és forga-
tókönyveket írt. Majd következtek a  regények, a  Bányató, a  Halál Budán, 
az Örök völgy. Az eddigi legnagyobb sikert a Kitömött barbár hozta meg szá-
mára: az immár hatodik kiadásban megjelenő mű 2015-ben megkapta a leg-
jobb magyar regénynek járó AEGON Művészeti Díjat.

Az író elmesélte, hogy a 18. századi Bécsben élő, nigériai származású Angelo 
Soliman története fiatalkora óta foglalkoztatta. A  Kazinczy Ferenccel barát-
ságot kötő, halála után valóban múzeumban mutogatott Soliman figurája 
„regényért kiáltott”. A  történelmi kor feltárása, a  szabadkőművesség alapos 
megismerése azonban hosszas kutatómunkát igényelt. Így a szerző előbb dok-
tori értekezésben dolgozta fel az extrém sztorit, s csak később született meg 
ebből a regény.

Mivel Péterfy Gergely időről időre új kihívásokat keres, nem akart a törté-
nelmi regények műfajánál maradni. Így legújabb műve, A golyó, amely megölte 
Puskint olyan családregény, amelynek története az 1950-es évektől napjainkig 
ível. Péterfyt ugyanis az  izgatta, hogy miképpen állt elő az  a jelen, amiben 
most élünk. Ez rendkívül kockázatos vállalkozás, mondta, hiszen a  jelenről 
még nem lehet mérleget vonni. A közelmúlt története viszont Kelet-Európá-
ban azt mutatja, hogy az egyének gyakran áldozatul esnek az egymást váltó 
diktatúrák hazugságainak. A  regények azonban segíthetnek megmutatni és 
megérteni ezt a folyamatot a jövő nemzedékei számára.

Az esten sok egyéb mellett szó esett arról is, hogy feleségével, a szintén író 
Péterfy-Novák Évával hogyan váltják egymást a közös dolgozószobában. Ahol 
a szerző most éppen kisebb munkákon dolgozik, mert egyelőre témát keres 
egy következő, nagyobb lélegzetű regényhez. Mi, olvasók kíváncsian várjuk 
az újabb művet.

Bodnár Zsuzsa 

KÖNYVES ÖTÖS
januári könyvajánlatunk:
Csabai László: A vidék lelke
Mezey Katalin: Levelek haza
Paolo Cognetti: Nyolc hegy
Hiro Arikawa: Az utazó macska 
krónikája
John Gribbin: Schrödinger macskája

BÜTYKÖLDÉK
Katica Gyermekkönyvtár:
január 31. (péntek) 13-tól 17 óráig

Ady Fiókkönyvtár:
február 7. (péntek) 13-tól 17 óráig

OLVASÓKÖR
Bodnár Zsuzsával
Időpont: február 25. (kedd) 18 óra
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 
72.)
Téma: Graham Swift: Anyák napi 
kimenő

MESEMŰHELY
Csütörtökönként 17 és 17.30 között 
Lóri bácsi meseműhelye a Katica 
Gyermekkönyvtárban!
Igazi mesemondót hallgatni 
egészen más, mint a könyvből 
felolvasott szövegre figyelni. 
A népmese a tradicionális  népi 
kultúrában főként felnőtteknek szólt. 
A műhely szót azért választottuk, 
mert itt – a mesehallgatáson kívül 
– a mesemondás fortélyait is el 
lehet lesni Lóri bácsitól. Ezért ez 
a program nemcsak gyerekeknek 
(elsősorban nagycsoportos ovisoknak 
és kisiskolásoknak) szól, hanem 
az anyukákat, apukákat, nagyszülőket 
is szeretettel várjuk. Örömmel fogadjuk 
azokat is, akik maguk is szívesen 
mondanának mesét ebben a körben.

KÖNYVES KUVIK
A Göd Városi Könyvtár Facebook-
oldalán új csoport alakult Könyves 
Kuvik néven, ahol havonta 
közzétesszük új könyveink listáját.

A Göd Városi 
Könyvtár hírei

(06 27) 532-155 • www.godikonyvtar.hu
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18 órától
Papír Szimfónia

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

20 órától
Citizen Naiv-koncert
A zenekar ötvözi az alternatív rock, a jazz és 
punk stílust. A dalszövegek Fábián Franciska 

költészetéből származnak. Mindenkit szeretettel várunk!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

11 órától
Ákom-bákom Bábszínház

Suszter manói

február

1
szombat

február

15
szombat

február

16
vasárnap

18 órától
Metált a népnek! vol. 2. 

Rock Klub 
A Rock Klubba ezúttal a heavy metal műfaj 
kedvelőit várjuk!

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

február

8
szombat

19 órától
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 társulat a Suszter manói című előadásával várja a kicsiket és 
nagyokat. Hároméves kortól ajánlott!
További információ: (06 30) 383-9567
A belépőjegy ára 1000 Ft
Előzetes jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 9-től 16 óráig 
a recepción!

Cziráki Nándor kollázs alkotóművész kiállítása. 
Rendhagyó audiovizuális megnyitó, Ady Endre versek, Kiss László 
LAZASH tolmácsolásában.
A kiállítás megtekinthető március 1-ig hétfőtől péntekig 9-16 óráig 
és a hétvégi rendezvényeinken.
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!
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Ringató
foglalkozások

Gödön
Szeretettel várlak

közös éneklésre,
játékra benneteket

minden hétfőn 10.30-kor
Gödön az Ady Klubban. 

Rozványi Beáta
Telefon: (06 30) 470-4334

Mindenkit szeretettel várunk!

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

JANUÁR 21., KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele

FEBRUÁR 1., SZOMBAT | 14.00–18.00
Az „Ismerjük meg együtt Gödöt” csoport találkozója

FEBRUÁR 4., KEDD | 15.00
A Pedagógus Klub programja

FEBRUÁR 5., SZERDA | 10.00–12.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub délelőttje

13.00
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub összejövetele

FEBRUÁR 6., CSÜTÖRTÖK | 18.00

A Növénykedvelő Klub programja

FEBRUÁR 6., CSÜTÖRTÖK | 10.00–12.00

Kerekasztal-beszélgetések

FEBRUÁR 7., PÉNTEK | 13.00

A Napos Oldal Nyugdíjas Klub farsangi összejövetele
FEBRUÁR 10., HÉTFŐ | 13.00

A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának 

találkozója

FEBRUÁR 12., SZERDA | 18.00

Ingyenes reiki a Főnix Központ szervezésében

FEBRUÁR 13., CSÜTÖRTÖK | 18.00

A Növénykedvelő Klub programja

17.30–19.30

Irodalomterápiás beszélgetések

A József Attila Művelődési Ház klubjainak aktuális programjai
JANUÁR 17-TŐL FEBRUÁR 11-IG
Tóth Józsefné Editke gobelinkészítő  
„6 millió öltés – 17 év munkája” című kiállítása

FEBRUÁR 14., PÉNTEK | 18.00
Benk Katalin festő kiállításának megnyitója

Az Ady Klub programjai
JANUÁR 25., SZOMBAT | 17.00
Retró Ady Klub

FEBRUÁR 1., SZOMBAT | 13.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület délutánja

FEBRUÁR 15., SZOMBAT |14.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának rendezvénye

Tanfolyamok, klubajánlók
SALSATION: HÉTFŐNKÉNT 18.30-TÓL 

19.30-IG

A SALSATION® egy funkcionális edzésen alapuló, 60 perces, 

táncos fitneszóra. A SALSATION® életérzés, amely nemcsak 

testi egészségünket, de lelki harmóniánkat is megteremti.

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.

ANYATEREMTŐ PROGRAM: Új időpont! Kedd 
17.30–19.30, csütörtök 10.00–12.00
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GYERMEKSZÍNHÁZI BÉRLET

2020. FEBRUÁR 17., HÉTFŐ 10 ÓRA
Magyar Népmese Színház: Hetvenkedő János

„Addig kergessen az isten botja, míg meg nem tanulsz félni!” Ezekkel 
a szavakkal indítja útjára az édesanyja Jancsit, ezt a világ lustája, szófogadatlan 
fiúcskát. Számtalan kalandba keveredik, s igen tanulságos, hogy végül mitől is 

tanul meg félni.

2020. MÁRCIUS 23., HÉTFŐ 10 ÓRA
Ametist Bábszínház: Hamupipőke

„Óh, bárcsak én is elmehetnék a bálba!» – sóhajtott fel Hamupipőke.  
És a csoda megtörténik. Nemcsak a bálba jut el, hanem a herceg feleségül is veszi. 

Szicíliai jellegű marionettjáték, korabeli ruhákba öltöztetett figurákkal.

2020. ÁPRILIS 20., HÉTFŐ 10 ÓRA
Aranyszamár Bábszínház: Pom Pom kalandjai

Ki ne ismerné Pom Pomot és barátait, Órarugógerincű Felpattanót, Festéktüsszentő 
Hapci Benőt, Madárvédő Golyókapkodót, Radírpókot vagy éppen a szeretetreméltó, 

kerekded Gombóc Artúrt? Azt viszont kevesen tudják, hogy egy kövér madár is 
lehet szerelmes, vagy hogy milyen gonoszságokra vetemedhet egy megátalkodott 

Lesbőltámadó Ruhaszárítókötél.

Helyszín: József Attila Művelődési Ház
Részvételi szándékukat a csoportok legkésőbb

2020. január 30-ig jelezzék!
2131 Göd, Pesti út 72., www.godimuvhaz.hu, info@godimuvhaz.hu,

(06 20) 254-5124, (06 27) 532-160
A bérlet ára 2000 Ft/fő

Az önértékelés és önbecsülés zavarai, hatása életünkre,
gyermekeink nevelésére.

Hogyan írhatók felül a magunkkal hozott negatív minták?
Hogyan tudunk egészséges, pozitív önértékelésű gyermekeket nevelni?

Állandó beszélgetőtársak:
Hegyi Zsuzsa pszichológus,

Erdélyiné Kedves Ágota szülő-csecsemő és kisgyermek konzulens,
Jindáné dr. Labádi Gabriella szülő-csecsemő és kisgyermek konzulens,

valamint meghívott vendégünk, Jámbor Fruzsina karrier coach.

Ingyenes babás program!
Vezeti: Zöldi Tóth Andrea

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

Kismama Klub Göd
K E R E K A S Z T A L - B E S Z É L G E T É S E K

F E B R U Á R  6 . ,  C S Ü T Ö R T Ö K  1 0 - T Ő L  1 2  Ó R Á I G
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RETRÓ ADY KLUB
(2132 Göd, Kálmán u.13.)

2020. január 25-én, szombaton 17 órakor:
Barangolások Ciprus török felén

(dr. Kishonti László vetítése)
Előtte 16:30-kor: Beszámoló közgyűlés (klubtagoknak)

Érdeklődőket szívesen látunk!
Infó: retroadyklub@gmail.com, (06 30) 370-2491

Alapfokú
GOMBAISMERETI TANFOLYAM

indul

2020. február 28-ától, 
péntekenként 17-től 20 óráig 

a gödi művelődési házban 
gombaszakellenőrök vezetésével.

Részletes információ és jelentkezés:
(06 20) 918-2319 vagy (06 20) 254-5124

Helyszín: József Attila Művelődési Ház, 
2131 Göd, Pesti út 72.
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I. Gödi jótékonysági sportbál
2020. február 22.

Sztárvendég: Aranyosi Péter – stand up
bűvészshow, versenytánc-bemutató, koktélterasz, Dj Miller – retró diszkó

Göd Város Önkormányzata és a Göd Fejlődéséért Közalapítvány szervezésében

A belépő ára: 11 000 forint,
ami tartalmazza a vacsorát és a korlátlan italfogyasztást is.

Helyszín: Balázsovits Sportcsarnok

Fővédnökök:
Balogh Csaba, Göd város polgármestere és Wichmann Tamás kenuvilágbajnok

Jegyértékesítés és információ: lukacsibalint@god.hu

Településellátó
Szervezet Göd



– Milyen céllal rendezik meg ezt a nagysza-
bású eseményt? 
– Szeretnénk minél szorosabb közösségbe 
összekovácsolni a  sport területén dolgo-
zókat, a  sporttal foglalkozó egyesületeket 
és szakosztályokat. Ez  egy első lépés ezen 
az  úton, egy gesztusértékű kezdeményezés, 
amely kifejezi azt a  meggyőződésünket is, 
hogy ha a  városi sportélet szereplői között 
szoros együttműködés alakul ki, az  szép si-
kerekre vezethet. Arra szeretnénk ösztönöz-
ni a  sportban tevékenykedőket, hogy erős 
közösséget alkossanak a  szakosztályokon, 
egyesületeken belül, illetve egymás között 
is. Úgy gondolom, nagyon sok értékes ember 
foglalkozik Gödön sporttal, de érdemes len-
ne intenzívebbé tenni, elmélyíteni a  köztük 
lévő kapcsolatokat.

A város lakossága az utóbbi években nőtt, 
és összetételét tekintve fiatalodott.  Az  újon-
nan ide költözők egy jelentős része fiatal vagy 
középkorú családos ember, közülük sokan 
maguk is sportolnak, és persze a  gyerekeik 
is.  A sport az egészség megőrzése szempont-
jából az egyik alapvető prevenciós tényező, és 
az  egészségtudatosabb életmód terjedésével 
ez egyre inkább közismertté válik. A  sport-
tal foglalkozó szakemberek munkája ezért 
folyamatosan felértékelődik, és egyre több 
lehetőségük nyílik a szakmai tudásuk kibon-
takozására. Igazán jelentős eredményeket 
azonban városi szinten akkor érhetünk el, ha 
összefogva dolgozunk, egymást támogató, ba-
ráti légkörben.  Ez az egyik legfontosabb fel-
tétele annak, hogy az  itt élő gyerekek, illetve 
a felnőtt és a szenior korosztályban sportolók 

is megmaradjanak a gödi sportegyesületekben 
és szakosztályokban. Növekvő igény van arra 
a  szellemi, lelki és fizikai kikapcsolódásra, 
amit a sport adni tud ebben a túlfeszített, ro-
hanó világban.  Én is mindig nagyon várom, 
hogy este, munka után elmenjek végre futni 
vagy valami csapatjátékot játszani, kosarazni, 
kézilabdázni, focizni.  Jó érzés utána megpi-
henni, és másnap feltöltődve ébredni.

– A szorosabb együttműködés kialakítása 
mellett véleménye szerint milyen téren kell 
leginkább fejleszteni a gödi sportot?
– A minőség nagyban függ az infrastruktu-
rális lehetőségektől, illetve a  szakemberhát-
tértől. Ez  utóbbi, úgy gondolom, jó Gödön, 
viszont az  infrastruktúra terén bőven van 
még mit javítani. Fejleszteni kell a  lakosság 
tájékoztatását is a  helyi sportélettel kapcso-
latban.

– Milyen a  bál programja? Mennyiben lesz 
más ez az esemény, mint a báli időszak sok 
egyéb zenés-táncos rendezvénye?
– Az eseményt az önkormányzat szervezi, de 
azt szeretnénk, ha a bál programjának kiala-
kításában a  sportszervezetek is részt venné-
nek, hiszen ez a rendezvény értük van, róluk 
szól. Néhány műsorszámmal mi is készülünk 
– meghívtunk egy stand up humoristát, lesz 
versenytánc-bemutató és bűvészshow –, de 
örülnénk, ha a  program további részében 
sportszervezetek bemutatói is helyet kapná-
nak. Szeretnénk, ha néhány vállalkozó kedvű 
szakosztály is előadna, bemutatna valami al-
kalomhoz illő produkciót az eseményen. Tar-
tottunk ezzel kapcsolatban egy megbeszélést, 
amelyre meghívtuk a sportszervezeteket, de 
fontosnak tartom, hogy minden érintetthez 
eljussanak az  információk. Ezért itt is sze-
retném hangsúlyozni, hogy a  lukacsibalint@
god.hu e-mail-címen nagyon várjuk azok-
nak a  sporttal foglalkozó szakembereknek 
és sportbarátoknak a  jelentkezését, akiknek 
a  sportbál programjával kapcsolatban ötle-
tük, javaslatuk van.

– Jótékonysági bálról van szó. Kinek a javára 
ajánlják majd fel a rendezvény bevételeit?
– A  bálozók várhatóan egyrészt a  helyi 
sportszakemberek és sportbarátok lesznek, 
másrészt pedig nagy számban olyan szülők, 

akiknek a  gyermekei táncolnak, fociznak, 
sakkoznak, pingpongoznak és így tovább. 
Mindenki kötődik majd valamilyen szakosz-
tályhoz, iskolához, sportegyesülethez. A be-
vételek elosztásánál az  alapelv az  lesz, hogy 
melyik sportszervezettől, intézménytől hány 
jegyet igényeltek. A bálon részt vevő szerve-
zeteknek nem pénzt szeretnénk majd adni, 
hanem segítséget egy-egy fejlesztés megvaló-
sításához vagy eszközbeszerzéshez.

– A bál megrendezésével kapcsolatos költsé-
geket az önkormányzat állja?
– A terembérlet, a vacsora és az italfogyasz-
tás költségeinek nagy részét az önkormány-
zat finanszírozza, ezzel is lehetővé téve, hogy 
a belépődíjakból származó bevétel megma-
radjon és a  sportszervezetekhez kerülhes-
sen.

Decemberben tartottunk egy fogadást 
a  gödi vállalkozások vezetőinek, ahol arról 
is szó esett, hogy az önkormányzat szeretné 
mozgósítani, a  közösségért való felelősség-
vállalásra kérni a helyi gazdasági élet képvi-
selőit. Nagyon bízunk abban, hogy a sportbál 
szervezése során is sokukat sikerül megnyer-
nünk tombolanyeremények felajánlására, 
támogatói jegyek vásárlására. Január 31-éig 
várjuk a  jelentkezésüket, ha szívesen ajánla-
nának fel pénzösszegeket vagy tárgynyere-
ményeket, illetve bármilyen más segítséget 
a  gödi sportélet támogatására. Arany, ezüst 
és bronz fokozatú támogatókat, illetve név-
szponzort is keresünk. A  kiemelt támoga-
tóknak reklámfelületeket biztosítunk a  bál 
promóciója során.

– Vannak-e már visszajelzések arra vonatko-
zóan, hogy mekkora az érdeklődés a rendez-
vény iránt? Milyen létszámra számítanak?
– A jegyek értékesítése most kezdődik majd, 
így a részvételre vonatkozóan számokat még 
nem tudok mondani, de nagy az érdeklődés. 
Fontos információ, hogy a Balázsovits Sport-
csarnok maximális befogadóképessége 400 
fő. Ezért arra biztatnám mindazokat, akik 
szeretnének részt venni a bálon, hogy időben 
jelentkezzenek, mert hamar el fognak fogy-
ni a  helyek. A  sportszervezetek már most 
elküldhetik jegyigényléseiket a  megadott 
e-mail-címre. Mindenkit sok szeretettel vá-
runk!

Koditek Bernadett

INTERJÚ

Jótékonysági bál a gödi sportélet fellendítéséért

Február 22-én az  önkormányzat szervezésében jótékonysági sportbált tartanak 
a Balázsovits Sportcsarnokban, melyre a városi sportélet résztvevőit és minden sport-
szerető embert várnak. A rendezvényről Lőrincz László alpolgármestert kérdeztük.

A sportbál programjával kapcsolatos ja-
vaslatokat és a  támogatók jelentkezését 
az önkormányzat 2020. január 31-ig vár-
ja a lukacsibalint@god.hu e-mail-címen. 
Telefon:  (06 27) 530-064

Lőrincz László alpolgármester
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ASZTALITENISZ

Félidőnél a bajnokságban
Asztaliteniszben a  2019-20. évi bajnokság őszi fordulói befejeződ-
tek. Hogyan sikerült teljesíteni a kitűzött célokat? Erre adott választ 
Gulyás Miklós, a Gödi SE Asztalitenisz Szakosztályának edzője.

– Első csapatunk az NB III. Közép-magyarországi csoportjában a nyol-
cadik helyen végzett két győzelemmel, két döntetlennel és hat vereség-
gel. Középmezőnyi célunkat így nem sikerült elérni, noha volt két olyan 
meccsünk, ahol nekünk állt a  győzelem – Dunaharaszti és Zsámbék 
ellen –, de balszerencsés körülmények miatt 10:8-ra kikaptunk. A ta-
vaszi fordulókban igyekszünk kijavítani hibáinkat, és két hellyel előbb-
re szeretnénk lépni. A csapat tagjai erősorrend szerint: Buzás Zoltán, 
Felker Domonkos, Felker Zoltán, Járdi Tibor, s egyszer szerepelt Ujvári 
Tibor is. Második együttesünk a Pest megyei bajnokság I/B, 12 csapatos 
mezőnyében a hatodik helyen végzett hat győzelemmel, egy döntetlen-
nel, négy vereséggel – a célunknak megfelelően. A mérkőzések zömét 
öt versenyző teljesítette, erősorrendben: Ujvári Tibor, Bagi István, Rovó 
Péter, Bea Csaba, Nagy László. Hiányzások esetén Fojt Attila, Kolok 
Gábor, Dudás Csaba és Cserny Péter helyettesített. Harmadik csapatunk 
a megye I/C mezőnyében három győzelemmel, három vereséggel ötven 
százalékos teljesítménnyel a negyedik helyen zárt. Legtöbbször játszot-
tak, erősorrend szerint: Fojt Attila, id. Gulyás Miklós, Eckert Bálint és 
az  utánpótláskorú Vincze Dániel; besegített Ujvári Tibor, ifj. Gulyás 
Miklós, Kolok Gábor és Dudás Csaba.

A szakember az utánpótlással kapcsolatban azt mondta, egyre több 
gyermekkel találkoznak az edzéseken, a létszám év végére 25 főre gya-
rapodott. – Vannak közöttük kezdők, haladók, de akad a felnőtt baj-
nokságban versenyző tanuló is. A  tehetségesebbek külön egyéni fel-
készítésben, foglalkoztatásban részesülnek, így Németh Botond és Pók 
Domokos. Ebben a munkában Hajdu Zoltán felnőtt játékos van a se-
gítségemre, aki nagy tapasztalattal, hozzáértéssel készíti fel őket ver-
senyzői szintre. A körzeti diákolimpián Selmeczy György első, Németh 
Botond második lett. A megyei döntőn Gyuri jól helytállt, hajszállal 
maradt le a  főtábláról. Tavasszal részt veszünk az utánpótláskorúak 
tömbösített bajnokságán – tette hozzá Gulyás Miklós.

A szakosztály a 2019-es esztendő végén bonyolította le a már hagyo-
mányos házibajnokságot, amelyen első Buzás Zoltán, második Bagi 
István, harmadik pedig Felker Zoltán lett.

Vasvári Ferenc

KARATE

Junior Európa-bajnoki 
címet nyertek a gödi 
karatékák
Spanyolországban rendezték a  karatésok 
ESKA Európa-bajnokságát november végén. 
A kontinensviadalon a felnőtt Vass Réka Vi-
rág és a 16 esztendős Stum Dominik képvisel-
te a gödi Életforrás Do karateklubot, s egyben 
– más egyesületek mellett – Magyarországot.

– Réka a második körben kiesett, jól küzdött 
ugyan, de a  bírók másként ítéltek. Dominik 
a 16-17 évesek között az ötödik helyen végzett. 
Juniorban, a  18-20 évesek között egyéniben 
a  döntőbe jutásnál „leütötte” olasz ellenfelét, 
ezért leléptették, de így is az értékes harmadik 
helyet szerezte meg. A Domival erősített csa-
pat megnyerte az Eb-t, így Magyarország lett 
a  junior Európa-bajnok – összegzett Karakó 
Sándor edző.

A négy danos mester arról is beszámolt, 
hogy versenyzői részt vettek egy debreceni 
nemzetközi tornán, ahol Réka felnőtt kumi-
te (küzdés) aranyat, Berki Bence junior kata 
(formagyakorlat) ezüstöt, Dudás Jázmin  (14-
15 éves) kumite aranyat, Üveges Kincső kumi-
te ezüstöt, Dobra Milán kumite ezüstöt, Ragács 
Anna (12-13) kumite aranyat, Stum Olivér (10-
11) kumite aranyat, Kovács Barbara (8-9) ku-
mite aranyat, Karakó Vivien kumite ezüstöt és 
kata bronzot szerzett.

V. F.

Stum Dominik egyéniben és csapatban is érmet nyert 
a kontinensviadalon
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December 7-én a  Balázsovits Sportcsarnokban Lőrincz 
László alpolgármester megnyitójával vette kezdetét a  „Be-
csal” (Belépés Családostul programsorozat) utolsó sza bad-
idő sport-rendezvénye 2019-ben.

– Jó hangulatú meccsek, sportszerű küzdelmek zajlottak 
három kategóriában a két gyermekkel, egy szülővel felálló 
háromfős csapatok között. A  torna után, az eredményhir-
detést és a tombolasorsolást követően még egy nagyszabású 
örömfocira is volt igény a gyerekek részéről a 20 x 40 méte-
res pályán. Köszönet illeti a nevező családokat, a váci Király 
Endre Szakiskolából verbuvált hatfős segítő csapatot és tá-

mogatóinkat. 2020-ban újra várjuk a focikedvelő gyerekeket 
szüleikkel, nagyszüleikkel! – foglalta össze a nap eseményeit 
Wagner László főszervező.

Támogatók: Göd Város Önkormányzata; Fétis Kft.; Szent Jakab 
Zarándok Egyesület; Felsőgödi Rétesház; Csepregi Cukrászda; Don 
Papa Pizzéria

– Utánpótláscsapataink télen a  futsal-szakágban verse-
nyeznek. Annak ellenére, hogy csak limitált lehetőségünk 
van teremben felkészülni – az  iskolai szünetekben jutunk 
be fedett helyre –, a  gyerekek itt is nagy örömmel szere-
pelnek. Továbbra is célunk, hogy a  jövő évben is minden 
játékosunknak lehetőséget adjunk a  testi, lelki és szellemi 
fejlődésre a labdarúgás által – mondta Gyenes Zsolt, a Gödi 
SE labdarúgóinak utánpótlás-vezetője.

– Szakosztályunk legkisebbjei – a 2013–14-es születésűek 
– egész ősszel lelkesen, nagy létszámban vettek részt az edzé-
seken, melynek meg is lett az eredménye, hiszen hétről hétre 
látszott a fejlődésük. Az edzések mellett a Bozsik-tornákon, 
edzőmeccseken és más focitornákon is részt vettek, melyek 
mindig nagy izgalmat jelentenek, ám sok örömöt szereznek 
a gyerekeknek.

– Jó volt látni, ahogyan a  srácok egymásért szorítottak, 
és elmondható az  is, hogy nagyon támogató és lelkes szü-
lői közösség alakult ki, amelynek ezúton is köszönjük a sok 
türelmet, rugalmasságot és a gyerekek fociszeretetét – osz-
totta meg gondolatait Sáreczné Deák Andrea, az U7-es kor-
osztály edzője.

EREDMÉNYEK

U15
UTE II. – Gödi SE 1-2 (góllövő: Balogh Ákos 2)
Gödi SE – Vác Futsal SE 4-5 (Kovács Zsombor 2, Ferenci Botond, 
Helmes Vilmos) 
Fortuna SC-Kismaros – Gödi SE 5-5 (Dobos Patrik, Muka Patrik, 
Kapotsfy Tamás, Szilágyi Levenete, Helmes)
VS Dunakeszi II. – Gödi SE 5-4 (Kovács 2, Király Gábor, Helmes)

U13
Gödi SE – KSK-Kleisz Öcsi Focisuli 4-1 (Madarász Marcell 4)
Dunakanyar Régió UFC – Gödi SE 1-5 (Madarász 3, Tálnoki Talabos 
Gergő, Szakál Botond)
VS Dunakeszi III. – Gödi SE 6-2 (Győrvári Ábel, Nagy Zalán)
VS Dunakeszi IV. – Gödi SE 0-7 (Nagy 4, Sebestyén Andrea, Győrvári, 
Csorba Huba)

U11
Gödi SE kék – Gödi SE fehér 2-4 (Nyírő Milán, Gyura Bálint / Perjési 
Lilla 2, Tankó András 2)
DAFKE – Gödi SE kék 4-0
Gödi SE kék – Dunakanyar Régió UFC 4-4 (Gyura 2, Papp Álmos, 
Szakál Barnabás)
VS Dunakeszi Futsal – Gödi SE kék 1-3 (Nyírő 2, Járdi Csanád)
Gödi SE kék – Tökmag FS 5-1 (Járdi 2, Nyírő, Szatmári Gergő, Gyura)
Gödi SE fehér – VS Dunakeszi Futsal 0-2
Gödi SE fehér – Dunakanyar Régió UFC 1-2 (Tankó)
Gödi SE fehér – DAFKE 2-3 (Csordás Zsombor, Juhász Bendegúz)
Tökmag FS – Gödi SE fehér 1-1 (Csordás)

Az U7-es korosztály évzáróján Sáreczné Deák Andrea és Szabó 
Ferenc edző mellett szülők is részt vettek

LABDARÚGÁS

A GSE utánpótláscsapatainak eredményei

Az U13-as futsalcsapat Gyenes Zsolt edzővel

SZABADIDŐSPORT

Családi Foci Kupával zárt a „Becsal”

EREDMÉNYEK
I. kategória: 1. Nyírő-Papp család, 2. Papp-Őri család, 3. Knáb család
II. kategória: 1. Lőrincz család, 2. Bulkai család, 3. Polónyi család
III. kategória: 1. Dobos család, 2. Sólyom család, 3. Tankó család
Különdíjat kapott a lány ikerpárral felálló Bors család.
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KAJAK-KENU

Kőhalmi Emese lett az év 
utánpótláskorú női kajakosa

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség az esztendő végén szakmai díj-
jal jutalmazta a 2019-es eredmények alapján a felnőttek mellett 
az utánpótláskorú versenyzőket is. A szövetség egyik legnagyobb 
tekintélyű elismeréseként Emesét az év női kajakosának válasz-
tották az utánpótlás-korosztályban. A Gödön lakó, KSI-ben ver-
senyző sportoló 2019-ben összesen négy korosztályos világbaj-
noki címet gyűjtött. A díj rangját mi sem mutatja jobban, mint 
hogy azt a  felnőtt hölgyek között az  ötszörös olimpiai bajnok 
Kozák Danuta nyerte el.

KAJAK-KENU

2019 legjobbjait ünnepelte a gödi 
szakosztály

A Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya a  dunakanyari egyesü-
letek között az  országos ranglistán – kizárólag az  utánpót-
lás-eredmények figyelembevételével – a  legeredményesebbek 
között végzett 2019-ben. A hagyományos, évzáró Bajnokok va-
csoráján volt tehát mit ünnepelni az ifjú kajakosokkal a Belga 
Sörházban, ahová meghívást kapott a hazai szövetség képvise-
letében az olimpiai bajnok kajakos Dónusz Éva mellett Kovács 
Tamás szövetségi edző is.

Az esemény után Nagy Árpád szakosztályvezető értékelte az esz-
tendőt, és vázolta a  2020-as célokat. – Sikeresen folytatódott 
a  KajakStart program, mely 2014 szeptemberében indult azzal 
a  céllal,  hogy mozgáslehetőséget kínáljon azoknak a  gyerme-
keknek, akik később szeretnének  kajakozni, de még túl fiata-
lok hozzá, valamint  azoknak, akik egyszerűen csak mozogni 
kívánnak.  Edzőink jól felkészített, terhelésre és eredményes 
versenyzésre alkalmas gyerekeket kapnak, noha a  sport meg-
szerettetése mellett az  eredményesség másodlagos célkitűzé-
sünk a  programban. A  KajakStart oktatói gárdájába  Vadász 
Anita  és  Vass Péter  mellé tavaly bekerült a  maratoni szám fel-
nőtt Európa-bajnoka,  Váczai Enikő  is. Büszkék vagyunk arra, 
hogy a Németh István vezette csoportból Berecz Bálint és Varró 
Csenge is bekerült a kölyökválogatottba, ahová Mizser Diána két 
tanítványa,  Szabó Vilmos  és  Maszárovits László  is meghívást 
kapott. Az ifjúsági válogatottban Korompai László – neki Sinkó 
László  a mestere – képviseli a  gödi színeket. Az  eredményeket 
tekintve fiú kajakban az ifjúságiak között az országos ranglistán 
hetedikként végeztünk, kizárólag saját nevelésű és fiatalabb ifik-
ből álló csoportunkkal, váltóban bajnoki címet és több országos 
bajnoki döntős helyezést is jegyezve. A csoport felkészítését Sin-
kó László és Árkosi Gábor végzi. Korosztályos bontásban a legki-
emelkedőbb eredményt gyermek fiú kajakban értük el, a bajnoki 
pontversenyben másodikként. A  2020 évi szakmai tervek közt 
a  tehetségmenedzselés mellett szerepel az  is, hogy az  idősebb 
versenyzők a  tanulmányaikat se hanyagolják el. A  taglétszám 
megtartása mellett, a  feljebb lévő korosztályokban az  eredmé-
nyesség növelése és a nemzetközi szereplés párhuzamosan futó 
cél, mint ahogy a tervezett infrastrukturális fejlesztések, például 
a csónakház 2019 őszén megkezdett felújítása is kiemelt projekt 
lesz a tokiói olimpia évében.

Vasvári Ferenc

KAJAK-KENU / ÚSZÁS

A Duna Arénában két gödi kajakos 
finálézott
A Nemzeti Sportközpontok tanuszodák közti úszóversenyének 
döntőjét a Duna Arénában rendezték december 7-én. A terüle-
ti versenyt Dunakeszin a Gérecz Attila Tanuszodában bonyolí-
tották le november 23-án, ahol 18 gödi kajakos résztvevő közül 
ketten állhattak a dobogó tetejére: Varró Csenge  a III. és Erdős 
István  a II. korcsoportban. Az  időeredmény alapján mindkét 
gödi sportoló bekerült a fináléba, a 2017-es FINA vb-nek is ott-
hont adó létesítményben a 8 x 50 méteres gyors váltóban a negye-
dik helyen végeztek.

KAJAK-KENU / ÚSZÁS

Mikulás-napi éremeső a Honvéd 
úszóversenyéről
A GSE KajakStart programjának ifjú sportolói a Budapesti 
Honvéd SE Mikulás-napi, meghívásos úszóversenyén két 
úszásnemben összesen 21 érmet gyűjtöttek be. A  18 fős 
gödi különítmény 9 arany-, 5 ezüst- és 7 bronzéremmel 
tért haza.

EREDMÉNYEK
Hátúszás: 1. hely: Erdős István, Tóth Barnabás, Erdős András; 2. hely: 
Czirbus Máté, Babai Norbert, Csáti Csenge; 3. hely: Tóth Emese, 
Jámbor Nándor, Demeter Ákos, Demeter Nóra.
Gyorsúszás: 1. hely: Tóth Emese, Jámbor Nándor, Demeter Ákos, 
Erdős István, Tóth Barnabás, Erdős András; 2. hely: Czirbus Máté, 
Demeter Nóra; 3. hely: Szabó Balázs, Keszthelyi Péter, Csáti Csenge.

Emese (elöl) Rendessy Eszterrel párosban is világbajnok lett

Gödi bajnokok gyűrűjében az olimpiai bajnok kajakos Dónusz 
Éva és Kovács Tamás szövetségi edző, akik mindig örömmel jönnek 
Gödre, nagyra értékelik a szakosztály eredményeit
 Fotó | sunnyphoto.hu
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Kedves Olvasóink!

Kérjük, hogy megfejtéseiket feb-
ruár 5-ig küldjék meg szerkesz-
tőségünknek 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. decemberi 
számában közölt rejtvény meg-
fejtése: „Örülhet, hogy a puskám 
csütörtököt mondott!”

A nyertes ezúttal: Englerné K. 
Ágnes

Szerencsés megfejtőnk és kísérő-
je a Rizmajer Sörház (2132 Göd, 
Duna út 1/b) ebédre és kézműves 
sörkóstolóra szóló meghívását 
veheti igénybe.
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Mondhatnánk, százszázalékos volt a  2019-es Hó Kupa, hiszen 
az ilyenkor megszokott jó hangulat mellett ezúttal is minden részt-
vevő az esemény nyertese volt, ki-ki a maga módján. A győztes-
nek járó elismerést azonban a 37,5% nevet viselő gárda érdemelte. 
A Hó Kupán hó nem volt, szikrázó napsütés viszont annál inkább.

A több mint három évtizedes múltra visszatekintő esemény 
a  gödi sport egyik korábbi jelentős támogatójának, Balázsovits 
Jánosnak állít emléket. December 28-án 12 csapat mérkőzött meg 
a Gödi SE alsógödi sporttelepének műfüves pályáján.

– A torna jó hangulatban, profi játékvezetők irányításával zaj-
lott, gördülékeny lebonyolítás mellett. Köszönöm mindazoknak, 
akik ezúttal is segítettek a  rendezésben. Különösen dr. Horváth 
Lászlónak, a Gödi SE elnökének, Tuza Józsefnek, Petró Jánosnak, 
Deésy Gézának és Halupka Istvánnak. Jövőre ugyanitt találko-
zunk! – mondta ifj. Balázsovits János főrendező.

A TORNA VÉGEREDMÉNYE
1. 37,5%, 2. Spíler, 3. Don Papa I. (döntő: Spíler – 37,5% 0:1); a harmadik 
helyért: Don Papa I. – Don Papa II. 0:0 (a mérkőzés tizenegyesekkel 
dőlt el).
A torna gólkirálya: Krasznyánszki Martin 9 góllal (Spíler)
A torna legjobb kapusa: Hutkai Attila (Spíler)
Legsportszerűbb csapat: Göd II. tartalék

LABDARÚGÁS

37,5%-os győzelem a 32. Balázsovits Hó Kupán

A torna több mint három évtizede üde színfoltja a gödi sportnak az 
év végi ünnepek között 
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Víz-, gáz- és fűtésszerelés, 
duguláselhárítás, bojlerjavítás. 
Fövényesi Csaba
Telefon: (06 30) 932-2114

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

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

Házak és lakások minden jellegű 
felújítási és átalakítási munkáit vállaljuk. 
Fő tevékenységünk: kőműves munkák, 
festés, glettelés, homlokzatszigetelés 
és -színezés, mázolás, lazúrozás, 
nyílászárók beépítése, vízvezeték 
cserélése, tető- és polikarbonát előtetők 
építése, régi kémények felújítása. 
Kerítés építés. 
Telefon: (06 20) 507-8669.

Vérvétel (laborvizsgálat) az otthonában 
vagy a munkahelyén. Feszültségmentes, 
rohanás nélküli egészségügyi 
szolgáltatás már Gödön is.
Telefon: (06 30) 320-0461
www.vervetelhazhozjon.hu

125 m2-es kétszintes lakás eladó 
a Rózsa utcában, négylakásos 
társasházban. Három szoba, étkező, 
két fürdőszoba, 2 külön WC, 3 
fázis, cirkó, gépesített konyha, 
ivóvíztisztító rendszer, légkondi, 
szauna, gardróbszoba, terasz, padlás, 
garázs, kert.
Érdeklődni lehet: (06 30) 675-0787

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT

INGYENES SZAKORVOSI VIZSGÁLAT

INGYENES PRÓBAHORDÁS

Göd, Kincsem Park

ELEMAKCIÓ

Widex hal lókészülék elem

10

Ft/db*

*Egy személy maximum 3 levél (18 db) elemet vásárolhat akciós

áron az akció időtartama alatt. Az akcióban való részvétel

fel tétele, hogy hozza magával a hal lókészülék nyi lvántartási

kiskönyvét. Ha a fenti fel tétel nem tel jesül , az akciós ár nem

érvényes. Az akció időtartama: 2020. 01 . 10. - 20120 02. 07.

.

Tel: 06 (70) 317 6881

Nyitva: K: 14:00-18:00, Sz-Cs: 9:00-13:00

E-mail: godhal las@levelcenter.hu

Kérjük, egyeztessen időpontot!

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.

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

HIRDETÉS
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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

 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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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

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
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