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Módosult a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló rendelet
Vajda Viktória, a  Hu mán ügyi Bizottság 
elnöke előterjesztésében elmondta, hogy 
a  2019 decemberében elfogadott rende-
let módosítására azért van szükség, mert 
az  Alapszolgáltatási Központ vezetője je-
lezte, hogy a  szociális étkeztetésen belül 
a  hétvégi ételszállítás jogosultsági feltéte-
leit indokolt külön szabályozni. A képvise-
lő-testület a rendelet módosítását egyhan-
gúlag elfogadta.

Szavazás az egészségügyi 
alapellátás körzeteiről
Dr. Szinay József címzetes főjegyző em-
lékeztetett arra, hogy a  képviselő-testü-
let 2019. november 26-án határozott a  8. 
számú védőnői körzet kialakításáról. 
A  határozatot véleményezésre elküldték 
az  illetékes szakhatóságnak, illetve kor-
mányhivatalnak, amelyek nem éltek ki-
fogással, így az  eredeti rendeletről most 
szavazhatnak a  képviselők. A  grémium 
ellenszavazat nélkül elfogadta a  nyolc vé-
dőnői körzetről szóló rendeletet.

Módosult az önkormányzati 
bizottsági tagok tiszteletdíját 
szabályozó rendelet
A fenti rendelet az  önkormányzati képvi-
selő, valamint a  nem képviselő bizottsági 
tagok tiszteletdíjáról és egyéb juttatásai-
ról szól. Hlavács Juditnak, a  Hu mán ügyi 
Bizottság alelnökének kezdeményezésére 
a rendelet szövege így módosulna: „Ameny-
nyiben a  képviselő a  (2) bekezdés alapján 
több tiszteletdíj-kiegészítésre lenne jo-
gosult, úgy részére a  magasabb összegű 
tiszteletdíj-kiegészítést kell megállapítani. 
A  bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tiszt-
ségre figyelemmel járó kiegészítő tisztelet-
díj mértéke független attól, hogy a képvise-
lő több bizottságban lát el elnöki, alelnöki 
vagy tagi tisztséget.” (E rendeletmódosítás 
nem engedi meg, hogy a  képviselő több 
tisztség ellátásáért külön-külön is tiszte-
letdíj-kiegészítést kapjon.) A  rendelet mó-
dosítását a képviselő-testület megszavazta.

Elfogadták az önkormányzat 
kulturális koncepcióját
A bő harmincoldalas munkaanyagot a kép-
viselők már korábban megkapták, s  mint 
Vajda Viktória elmondta, ne tekintsék 
e  koncepciót lezártnak, a  jövőben a  város 

kulturális koncepciójának megvalósításán, 
alakításán az önkormányzat együtt szeret-
ne dolgozni gödi intézményekkel, a civil és 
társadalmi szervezetekkel, az egyházakkal. 
Dr. Pintér György kifejtette, örül annak, 
hogy a  jelenlegi városvezetés figyelembe 
vette a  korábbi önkormányzat elképze-
léseit, s  így Göd Város kulturális élete fo-
lyamatában újulhat meg, illetve fejlődhet. 
A  képviselők az  előterjesztett kulturális 
koncepciót egyhangúlag elfogadták.

Tájékoztatás az alsógödi 
csónakház felújításáról
Espár Zsolt, a  beruházási és városüzemel-
tetési osztály megbízott vezetője a  „Göd, 
csónakház felújítása” elnevezésű projekt 
jelenlegi állásáról részletes beszámolót 
küldött a képviselő-testületnek, amely sze-
rint a 2019 júliusában elkezdett beruházás 
a nem megfelelő minőségű kiviteli tervek-
nek, a kivitelező hozzáállásának és az elhi-
bázott helyszíni organizációnak betudha-
tóan akadozva halad. Mindez szükségessé 
tette tavaly ősszel az eredeti szerződés mó-
dosítását, ám ennek ellenére a  felújítási 
munkálatok elakadtak, a projekt folytatása 
ellehetetlenült. A  beszámoló tartalmazza 
a  szerződés végleges felmondásának vár-
ható következményeit. Mindezek figyelem-
bevételével az  önkormányzat a  projektet 
finanszírozó Magyar Kajak-Kenu Szövet-
séggel és a  GSE-vel egyeztetve kérelmezi 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő kezelésé-
ben lévő felsőgödi Kék Duna üdülőkomp-
lexumhoz tartozó csónakház használatát 
a felújítandó csónakház ideiglenes kiváltá-
sára. A beszámolót a képviselők elfogadták.

Módosult a Göd Városi 
Kommunikációs Nonprofit Kft. 
alapító okirata
Lőrincz László alpolgármester előterjeszté-
se alapján a képviselő-testület módosította 
az  önkormányzat kizárólagos tulajdoná-
ban álló Göd Városi Kommunikációs Non-
profit Kft. alapító okiratát, annak érdeké-
ben, hogy a kft. a jövőbeni működése során 
meg tudjon felelni az új városvezetés által 
kitűzött céloknak. A cég neve 2020. január 
27-i hatállyal Gödi Szolgáltató Nonprofit 
Kft.-re változott. A képviselő-testület dön-
tött Dombi Lászlóné és Koditek Bernadett 
ügyvezetők visszahívásáról, valamint ar-
ról, hogy 2020. február elsejétől Tóth Ágnes 
tölti be az  immár Gödi Szolgáltató Non-

profit Kft. néven működő cég ügyvezetői 
posztját.

Egyebek
Elfogadták a  képviselő-testület 2020. évi 
munkatervét, valamint felülvizsgálták és 
rendben lévőnek találták a  Szerb Nemze-
tiségi Önkormányzattal kötött megállapo-
dást.

A képviselő-testület jóváhagyta a  Sam-
sung SDI Magyarországgal kötendő, 
a 057/53 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó adás-
vételi szerződést, és felhatalmazta a polgár-
mestert annak aláírására. Felhatalmazta 
a  polgármestert arra is, hogy a  Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelőnél kezdeményezze 
a 059/15 hrsz.-ú ingatlan megvásárlását.

A grémium döntött arról, hogy az  ön-
kormányzat létrehoz egy főkertészi állás-
helyet, és erre pályázatot ír ki.

A képviselő-testület – a beérkezett állás-
pályázatok elbírálása után ‒ egyhangúlag 
Szabóné Hegyi Valériát bízta meg a  2020. 
február 1-jétől 2025. január 31-éig terjedő 
időszakra a  Göd Városi Könyvtár intéz-
ményvezetői feladatainak ellátására.

Véradás Gödön
A Magyar Vöröskereszt gödi szer-
vezete véradást szervez a következő 
helyszíneken és időpontokban:

Március 13., péntek | 15.00-18.00
Véradás a József Attila Művelődési 
Házban (2131 Göd, Pesti út 72.)

Március 31., kedd | 14.00-17.00
Véradás az Ady Klubban  
(2132 Göd, Kálmán u. 13.)

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

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK
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A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

CÍMŰ FILM VETÍTÉSE

SZÁSZ ATTILA FILMJE

700 EZER IGAZ TÖRTÉNET ALAPJÁN

Göd Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és
családját a Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapja

alkalmából rendezett
megemlékezésre
és filmvetítésre

Időpont:
2020. február 25.,

kedd 18 óra

A filmalkotás
a Gulág Emlékbizottság 
támogatásával készült.

Helyszín:
   József Attila Művelődési Ház 

színházterme 
 
2131 Göd, Pesti út 72.

Köszöntőt mond:
  Vajda Viktória,
   a Hu mán ügyi Bizottság elnöke

Az Örök tél című film vetítése

A film után beszélgetés  
Hegyi Valériával és
Bodnár Zsuzsával  

A helyszínen megvásárolható
a Gulág gödi rabjai és a Gödiek 
az 1956-os forradalomban című könyv, 
valamint megtekinthető a témához 
kapcsolódó tablókiállítás.

A szervezők a műsorváltoztatás jogát 
fenntartják.

HELYTÖRTÉNET

A kommunizmus gödi 
áldozatairól
Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata ér-
telmében Magyarországon minden év február 25-e a kommu-
nizmus áldozatainak emléknapja. Kovács Bélát, a  Független 
Kisgazdapárt főtitkárát 1947-ben ezen a napon tartóztatták le 
és hurcolták el a Gulágra a kommunisták elleni kiállása miatt. 
A politikussal szembeni eljárás a demokrácia és a szabadság-
jogok  semmibevételének jelképévé vált, amely a  kommuniz-
mus közel 50 éves uralmát jellemezte.

A kommunizmus áldozataira emlékezve mi, gödiek nem 
feledkezhetünk meg azokról, akiket az  egykori Alsógöd és 
Felsőgöd községek lakóiként vittek el a  Szovjetunió munka-
táboraiba a 2. világháború után, vagy akiket az 1956-os forra-
dalom utáni diktatúra idején politikai okokból bebörtönöztek, 
bántalmaztak, zaklattak, megfigyelés alatt tartottak, éveken, 
évtizedeken át másodrendű állampolgárokként kezeltek.

A Gulág gödi rabjai
A Szovjetunió munkatáboraiban életüket vesztett, illetve on-
nan hazatért gödiek sorsáról minden érdeklődő képet kaphat 
a  Gödi Almanach 2017-ben megjelent tematikus kötetéből. 
A  könyv szerkesztői felkeresték az  egykor málenkij robotra 
elhurcolt gödiek hozzátartozóit, és igyekeztek összegyűjteni 
ebből a korszakból a családoknál még fellelhető iratokat, fény-
képeket, hangkazettán vagy írásban rögzített visszaemlékezé-
seket. Emellett hónapokon át tartó levéltári munkát végeztek, 
melynek során számos hivatalos okmány került elő a korszak 
helyi eseményeivel kapcsolatban. A  Gulág gödi rabjai közel 
kétszáz oldalon teszi közzé a munkatáborokat megjárt gödi-
ekről mindazt, amit a helytörténeti kutatások alapján tudha-
tunk róluk.

Az Alsó- és Felsőgödről a  Szovjetunióba elhurcolt több 
mint 50 lakos emlékére 2017-ben emléktáblát helyeztek el 
a Polgármesteri Hivatal falán. Ugyanebben az évben tablóki-
állítás is készült az áldozatokról, amely az idei megemlékezé-
sen is látható lesz.

Gödiek az 1956-os forradalomban
2018 októberében jelent meg Láng József helytörténeti kutató 
könyve, amely bemutatja az  olvasónak az  56-os forradalom 
és a  szabadságharc helyi eseményeit, valamint mindazokat 
a  gödi személyi vonatkozású dokumentumokat, amelyeket 
a Pest Megyei Levéltár, illetve az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára őriz ebből az időszakból. A Gödi Almana-
ch e kötetéből megismerhető azoknak a gödieknek a történe-
te, akik 1956-ban részt vállaltak a forradalmi eseményekben, 
a közbiztonság fenntartásában és a lakosság ellátásában. Helyi 
tevékenységükért a legsúlyosabb következményeket elszenve-
dők közé tartozott dr. Záhonyi Géza gyógyszerész is, a felső-
gödi Forradalmi Nemzeti Bizottság elnöke, akinek Ady Endre 
úti házán 2018-ban emléktáblát helyezett el az önkormányzat.

A Gulág gödi rabjai és a Gödiek az 1956-os forradalomban 
című könyveket a városunk története iránt érdeklődők meg-
vásárolhatják a könyvtárban, illetve a 2020. február 25-i meg-
emlékezésen is.

GK
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ÉRTÉKELÉS

Városvezetők az elmúlt időszak eredményeiről
A város hivatalos weboldalán (www.god.hu) február 3-ától elérhető Balogh Csaba polgármester Első száz nap a város 
élén címen közzétett összefoglalója a választások óta eltelt időszak tapasztalatairól, eredményeiről és a közeli jövőre ter-
vezett fejlesztésekről. Lőrincz László és Fülöp Zoltán alpolgármesterek a két alábbi írásban adnak képet az első három 
hónapban elvégzett munkájukról.

Az első 100 nap alpolgármesterként

Mozgalmas három hónap áll mögöttem, ez idő alatt nagyon 
sok gödi polgárral találkoztam, és jó néhány problémát 
megoldottunk.

Kiemelt feladatom a  gödi sportélet felvirágoztatása, az, 
hogy a lehető legszélesebb körben elérhetővé tegyük a gyere-
kek számára a sportolási lehetőségeket. Nagyobb hangsúlyt 
kell helyeznünk az  utánpótlás-nevelésre és a  tömegsport-
bázis kialakítására, hiszen nekünk a  gyerekek fejlődésére 
és a  felnőttek egészségére a korábbiaknál több forrást kell 
biztosítanunk.

Az idei év egyik legnagyobb kihívása az  alsógödi csó-
nakház romjainak elbontása, illetve újjáépítése. Az önkor-
mányzat és én magam is eltökéltek vagyunk, hogy a  téli 
hónapokra már egy új, modern és biztonságos csónakház 
álljon a GSE Kajak-kenu Szakosztályának rendelkezésére.

Abból indulunk ki, hogy ennek a  városnak elsősorban 
polgárai vannak, akiknek közszolgáltatásokat nyújt, és nem 
cégei, érdekkörei vagy feladatai. Jó példa erre az átalakított 
Gödi Szolgáltató Kft., ami a  jövőben azért fog működni, 
hogy a gödieket minél szélesebb körben ki tudja szolgálni, 
legyen az egy rendezvény, egy ünnepség vagy akár egy es-
küvő professzionális lebonyolítása.

Az első 100 nap sikereihez szükség volt a  Polgármesteri 
Hivatal dolgozóira, akik nélkül Göd nem működhetne, akik-
nek szakértelme és segítőkész hozzáállása nélkül nem lehetett 
volna ilyen zökkenőmentes a választásokat követő átadás-át-
vétel, ezért nekik kiemelten is köszönettel tartozom.

Lőrincz László alpolgármester

Mérlegen az első három hónap

‒ Szokás mérleget vonni a képviselői munka első 100 nap-
jának letelte után. Ön hogyan értékelné ezt az időszakot?
‒ Újra működésbe hoztuk a  városi alapítványt, a  Huzella 
Iskola tornacsarnoka tulajdoni jogának rendezése az  első 
feladat, és még ebben az évben elkezdünk megtervezni egy 
zöldberuházást. Megrendeztük hagyományteremtő szán-
dékkal az  I. Vállalkozói Bált, és most készülünk az I. Jó-
tékonysági Sportbálra. Folynak az  egyeztetések a  neveleki 
csatornázásról, de egyedi kérésekre is folyamatosan tárgya-
lok gödi lakosokkal őket érintő ügyekben.

‒ Hol tart most a Samsung-beruházás? Azt ígérték a kam-
pányban, hogy a kivágott kiserdőt pótolni fogják.
‒ Ennek a beruházásnak a negatív hatásait a lehető legala-
csonyabb szintre kell levinni, és a lehető legnagyobb nyere-
séget akarom a város számára kihozni ebből az alapvetően 
elrontott helyzetből. Szeretnék mindenkit megnyugtatni: 
a faállomány pótlása meg fog történni, sőt, lehetőség szerint 
az elvesztett fák dupláját fogjuk elültetni. A központi prog-
ramban akácfák ültetését tervezte be az előző vezetés, ami 
nem volt jó döntés. Jelenleg azt mérjük fel, mit ültessünk 
helyette. Ami a  legfontosabb, a források rendelkezésre áll-
nak a programhoz.

‒ Milyen terveket, programokat szeretne megvalósítani ta-
vasszal?
‒ A  mindennapi taposómalomban, az  azonnal kezelendő 
feladatok között nem jutott elegendő időm az  alsógödiek-
kel való kapcsolattartásra, ezen feltétlenül változtatok a ta-
vasz folyamán. Közösen kell megterveznünk a jövőt, hogy 
a városrész, az otthonunk még szebb, élhetőbb és zöldebb 
legyen.

Turcsán Szabolcs  

Lőrincz László alpolgármester Fülöp Zoltán alpolgármester
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KÖZBIZTONSÁG

Január végén ismét bombariadó volt 
a Samsungban
Több hírportál is gyorshírként közölte január 13-án, hogy az-
nap délelőtt bombariadó volt a  gödi Samsung SDI területén. 
Amint arról a Gödi Körkép januári lapszámában mi is hírt ad-
tunk, a gyár átvizsgálását délután fél ötre befejezték a tűzszeré-
szek, robbanószert vagy arra utaló jelet azonban nem találtak 
a helyszínen.

A bombariadó két hét elteltével, január 29-én megismétlő-
dött. Az alapos tűzszerészi vizsgálat ez alkalommal sem talált 
robbanószerre utaló nyomokat.

Balogh Csaba polgármester a  Facebook-oldalán ezúttal is 
beszámolt a riasztásról. Mint írta, szomorúan veszi tudomásul 
az ilyen híreket, mert azok arra engednek következtetni, hogy 
egyesek nem tudják kellő komolysággal átgondolni, milyen kö-

vetkezményekkel jár az  efféle károkozás. „Ha az  önkormány-
zatnak lenne akkora bevételkiesése, mint amit egy-egy ilyen le-
állás okoz, akkor a beruházási terveink és a civileket támogató 
intézkedéseink száma és mértéke csökkenne. Remélem, hogy 
ezen elgondolkodik mindenki, mielőtt kártékony álhíreket kez-
dene terjeszteni” – írta kommentjében a polgármester.

A január végi bombariadó után néhány nappal érkezett a rend-
őrségi hír, miszerint megtalálták a  notórius telefonálót, aki ta-
valy június óta több alkalommal is fenyegetőzött robbantással. 
A rendőrök február 4-én a gyár területén fogták el az egyik épí-
tési alvállalkozónál dolgozó 37 éves férfit. Vele szemben a további 
eljárást a Dunakeszi Rendőrkapitányság folytatja le.

(w)

‒ Simon Tamás lemondása után önt 
kérték fel a  Településellátó Szervezet 
(TESZ) igazgatói teendőinek ideigle-
nes ellátására. Milyen formában és 
mikor került erre sor?
‒ A  TESZ korábbi igazgatója, Simon 
Tamás 2019. november 29-ével ‒ még 
a próbaidején belül, magánéleti okokra 
hivatkozva ‒ lemondott igazgatói meg-

bízatásáról. Az  intézmény Szervezeti 
és Működési Szabályzatában foglaltak 
alapján 2019. december elsejétől mint 
gazdasági igazgatóhelyettes vettem át 
átmeneti időre az igazgatói feladatokat 
a pozíció végleges betöltéséig.

‒ Történt-e azóta változás a TESZ mű-
ködésében?
‒ Az  elmúlt hónapokban a  TESZ fel-
adatait illetően nem történt változás, 
így továbbra is folyamatosan biztosított 
a városban a közétkeztetés, a közintéz-
mények karbantartása, a helyi temetke-
zés, a  termálstrand, a sportcsarnokok, 
a szociális lakások, a védőnői szolgálat, 
valamint a laborok üzemeltetése.

‒ Mikor írták ki a pályázatot a TESZ 
igazgatói posztjára?
‒ Göd Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete tavaly novemberi ülé-
sén írta ki a  pályázatot az  igazgatói 

munkakör ellátására. Az  új igazgató 
személyét illetően még nem született 
döntés.

‒ A gödi lakosok a korábbi formában 
és módokon kommunikálhatnak a Te-
lepülésellátó Szervezettel?
‒ A  lakosság részéről történő bejelen-
téseket, észrevételeket és panaszokat 
az  eddig megszokott módon várjuk. 
Ügyfélfogadási időpontjainkról a www.
goditesz.hu oldalon részletesen tájéko-
zódhatnak, illetve az  info@goditesz.hu 
e-mail-címen és a  (06 27)530-601-es 
telefonszámon is elérhetőek vagyunk.

‒ Elmondható tehát, hogy a Település-
ellátó Szervezet folyamatosan ellátja 
a feladatait?
‒ Az előző igazgató az aktuális teendő-
ket teljes körűen és minden részletre 
kiterjedően átadta nekem. Megjegy-
zem, a  korábbi közös munkánk során 
is együtt oldottuk meg az  időszerű 
feladatokat. A  TESZ működése stabil, 
a  tervezett idei fejlesztéshez szükséges 
igényeket már benyújtottuk a városve-
zetésnek. 

(w)

INTERJÚ

A TESZ teszi a dolgát
Olvasói kérdésekre keresve a választ rövid tájékoztatást kértünk dr. Preller Zol-
tántól, a Településellátó Szervezet megbízott igazgatójától.
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– A Samsung SDI a közmeghallgatás után 
néhány nappal kérte a  katasztrófavédel-
mi hatóságtól a felső küszöbértékű veszé-
lyes üzemmé nyilvánítására vonatkozó 
eljárás szüneteltetését. Így még nem szü-
letett meg a döntés a magasabb veszélyes-
ségi besorolással kapcsolatban. Mikorra 
várható, hogy lezárul ez a folyamat?
– Pontos információnk nincs arról, hogy 
konkrétan milyen indokkal kérte a  Sam-
sung SDI az  eljárás szüneteltetését. A  leg-
valószínűbb ok az  lehet, hogy van olyan 
létesítési kérdés, aminek a megoldását még 
az  eljárás folytatása előtt magára vállalta 
a  gyár, nehogy elutasítsa a  hatóság a  ké-
relmét. A mai (2020. február 3-i) informá-
cióm szerint a Samsung SDI még fenntartja 
az eljárás szüneteltetését. Ha kéri az eljárás 
folytatását, akkor az várhatóan elég hamar 
– becslésem szerint körülbelül öt nap alatt 
– le is zárul majd, hiszen a legtöbb eljárási 
cselekményt már lefolytatta a hatóság.

– Milyen veszélyes tulajdonságokkal ren-
delkezik a  gyár területén nagy mennyi-
ségben tárolt   elektrolit, illetve a  katód 
aktív anyag? A  lakosságra nézve milyen 
károsító hatásuk lehet ezeknek normál 
működés, illetve egy esetleg bekövetkező 
ipari katasztrófa esetén?
– A telepen tárolt veszélyes anyagok közül 
az ön által említett két anyagnál keletkez-
het olyan hatás, ami esetleg a gyár terüle-
tén kívül is érzékelhető veszélyeztető ha-
tást válthat ki. Az egyik anyag ezek közül 
egy tűzveszélyes folyadék (dimetil-karbo-
nát), amelyet az elektrolithoz használnak. 
Ennek az anyagnak az égése akár robba-
násszerűen is megtörténhet. Ez  esetben 
hatása a  legközelebbi lakóterületre lökés-
hullám formájában jelenthet veszélyt, ami 
üvegkárok és egyéb, viharkárokhoz ha-
sonló következményekkel járhat Újtelep 
(Bócsa) első utcájának középső ingatlan-
jaira nézve. A pontos hatásterület a városi 
honlapon (www.god.hu) elérhető Lakos-
sági Tájékoztatóban megtalálható. Ha ez 
az  anyag a  vízhálózatba jutna, az  egész-

ségügyi kockázatot jelentene. Ennek meg-
előzéséről a  gyár komoly kármentővel és 
elcsöpögés elleni érzékelőkkel, kamerás 
megfigyeléssel, illetve automatikus tűzol-
tó berendezéssel gondoskodik.

A másik veszélyes anyag egy por alakú 
fémoxid (alumínium-kobalt-lítium-nik-
keloxid), amely a  bőrrel érintkezve, il-
letve belélegezve mérgező hatású. Ez  az 
anyag, ha kiszóródna, a  gyár területén 
kívül nem jelentene veszélyt. Azonban 
egy esetleges tűz esetén – mivel ez is na-
gyon gyúlékony anyag – a füsttel felszálló 
légáramlatok útján, illetve füstgázok for-
májában kijuthat a telepről, és a szélirány-
nak, illetve az egyéb légköri viszonyoknak 
megfelelően veszélyeztetheti a lakosságot. 
A kárterületen a bőrre jutva vagy beléle-
gezve sérüléseket, legvégső esetben akár 
halált is okozhat. Ennek az  anyagnak 
a kezelése során is ugyanolyan biztonsági 
rendszerek működnek, mint az  előzőnél. 
A  hatékony tűzjelző és oltó berendezés 
működése esetén nem kerül ki a gyár te-
rületéről a  veszélyeztető hatás. Azonban, 
ahogy azt a Lakossági Tájékoztató is mu-
tatja, ha a  legrosszabb légköri viszonyok 
alakulnának ki, és az automatikus tűzoltó 
berendezés sem működne, akkor ez a ha-
tás egy esetleges ipari baleset bekövetke-
zésekor 304 méteres távolságra is kiterjed-
het. A legveszélyesebb zóna távolsága 160 
méter a veszélyes anyag tárolójától mérve. 
Ez konkrétan azt jelenti, hogy Göd-Újte-
lep egy részének házait elérheti. Ezeknek 
az  adatoknak a  független szakértőkkel 
való ellenőriztetése, auditálása most van 
folyamatban. A  tervezésnél mi a  legrosz-
szabb előrejelzést vesszük alapul. En-
nél konkrétabb tájékoztatást a  szakértői 
munka befejezéséig nem tudok adni, mert 
az  nem lenne megfelelően alátámasztott 
információ.

– A lakossági fórumon is elhangzott, hogy 
áprilisra kiépül a Monitoring és Lakossági 
Riasztó Rendszer (MoLaRi). Milyen káros 
kibocsátások mérését végzi ez a rendszer?

– Jelenleg folynak az egyeztetések a MoLa-
Ri elemeinek megtervezése tárgyában. 
A Samsung SDI kedvezően fogadta az ön-
kormányzatnak azt az  igényét, mely sze-
rint nemcsak a katasztrófaesemények de-
tektálását várnánk a  rendszertől, hanem 
a környezeti hatások folyamatos figyelését 
is, hogy már jó előre érzékelhessünk akár 
a  zajártalmat, akár a  kisebb szivárgáso-
kat, üzemzavarokat, és így intézkedése-
ket lehessen tenni még a  nagyobb bajok 
bekövetkezése előtt. Ez  az eddigiektől 
teljesen eltérő szemlélet, ezt akarjuk érvé-
nyesíteni a  lakosság nagyobb biztonsága 
érdekében. Hogy pontosan milyen fakto-
rokat fog mérni és detektálni a  rendszer, 
arról a  szakértők még tárgyalnak. Ami-
kor átvettük az  önkormányzatot, össze-
sen két motorszirénát találtunk, amelyek 
közül az  egyik biztosan nem működik. 
Ez  a  rendszer nem alkalmas a  lakosság 
riasztására. A MoLaRi rendszer kiépítése 
minőségi javulást jelent majd a  mosta-
ni helyzethez képest. A  MoLaRi ugyanis 
nemcsak riasztójelzést ad le, mint egy 
motorsziréna, hanem képes élőszóval tájé-
koztatni a  lakosságot a veszélyhelyzetben 
alkalmazandó rendszabályokról is. Ez  le-
het a záloga a hatékony védekezésnek.

– Milyen intézkedésekre számíthat az ön-
kormányzattól a  lakosság annak érde-
kében, hogy a  gyár normál üzemmódja 
mellett jelentkező káros hatásokról (a kör-
nyezeti terhelésről, az esetleges egészségká-
rosító hatásokról) is többet tudjunk?
– A tárgyalások most arról szólnak, hogy 
lehetőleg minden mért adatot figyelemmel 
kísérhessen a lakosság egy nyilvános felü-
leten. Ez is hozzájárulna a biztonságérzet 
növekedéséhez. Remélhetőleg sikeresen 
zárulnak a tárgyalások. A városi honlapon 
elérhető Biztonsági Jelentés auditálása, va-
lóságtartalmának vizsgálata is előkészítés 
alatt áll. A részletes elemzés is nyilvános-
ságot kap majd.

INTERJÚ

Hogyan készülhet fel a város a Samsung 
termelésével együtt járó kockázatokra?
Január 8-án közmeghallgatást tartott az  önkormányzat a  Samsung-gyár magasabb 
veszélyességi besorolásáról. A  fórum összehívására azért volt szükség, mert a  koreai 
akkumulátorgyár bővíteni készül termelési kapacitását, és ezzel összefüggésben jelen-
tősen megnövelné a  telephelyén tárolt veszélyes anyagok mennyiségét. A  január eleji 
fórum témájához kapcsolódva Borbíró Mihállyal, az önkormányzat katasztrófavédelmi 
referensével beszélgettünk a lakosság biztonságát érintő kérdésekről.

Borbíró Mihály katasztrófavédelmi referens
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– Ha a  hatóság az  eljárás végén maga-
sabb veszélyességi kategóriába sorolja 
a  Samsungot, és megadja az  engedélyt 
arra, hogy nagyobb mennyiségben tárol-
hassa a működéséhez szükséges veszélyes 
anyagokat, akkor az  önkormányzatnak 
úgynevezett külső védelmi tervet kell ki-
dolgoznia.
– A külső védelmi tervet a katasztrófavé-
delemmel és több más hatóság közremű-
ködésével, az  engedély kiadását követő 
hatodik hónap végéig kell elkészíteni. 
Ennek előkészületei már zajlanak. Ezen-
kívül teljesen át kell dolgozni a  város 
polgári védelmi rendszerét, de a  veszé-
lyelhárítási tervet is. Sajnos a  Samsung 
SDI eddigi veszélyeztető hatásaira vonat-
kozóan nem találtunk adatokat a korábbi 
veszélyelhárítási tervben. A város polgári 
védelmi szervezeteit úgy kell kialakíta-
nunk, hogy önvédelmi jelleggel képes 
legyen a  veszélyeztető hatások következ-
ményeinek felszámolására. A  tervnek ki 
kell térnie az  alkalmazható eljárásokra 
(például elzárkózás, ideiglenes elhelyezés, 
befogadás), de a kárterület mentesítésére, 
helyreállítására is. Várjuk az  önkéntes 
jelentkezőket a polgári védelmi szerveze-
tekbe. Szívesen vesszük szakemberek je-
lentkezését is, akik részt vennének a terv 
kidolgozásában. Ha a Samsung megkapja 
az  engedélyt, és elindul a  terv készítése, 
ennek a folyamata is nyilvános lesz.

– A  közmeghallgatáson a  Samsung által 
megbízott kockázatelemző cég – a Gene-
risk Kft. – ügyvezetője elmondta, hogy 
a gyár minden biztonságvédelmi előírás-
nak messzemenően eleget tett, „a gyár 
ennél biztonságosabb már nem lehetne”. 
Egy ipari baleset esetén ugyanakkor a ha-
tásterület kiterjed a lakott terület egy ré-
szére, és ezt joggal érzik nyugtalanítónak 
az  ott élők. A  fórumon a  lakosok nem 
kaptak  közérthető  tájékoztatást arról, 

hogy mi a reális esélye egy súlyosabb ipari 
katasztrófa bekövetkezésének, illetve mi 
a teendőjük ilyen esetben. Lesz ezzel kap-
csolatban olyan tájékoztatás, ami nem 
csak a szakemberek számára érthető?
– A külső védelmi tervvel egy időben el fo-
gunk készíteni egy lakossági tájékoztatót, 
amely közérthető nyelven fogalmazza meg 
a veszélyeztető hatásokat, az okozott tüne-
teket, az  elsősegélynyújtás lehetőségeit és 
az alkalmazható védekező eljárásokat. Ezt 
az anyagot el fogjuk juttatni mindazokba 
a  háztartásokba, amelyeket érinthetnek 
a veszélyeztető hatások, amikre a mostani 
beszélgetésünk elején is kitértünk már. 

– Milyen hiteles tájékoztatást adhatunk 
a  lakosságnak a  koronavírus-veszélyt il-
letően? Miután a  Samsung-gyárban sok 
a  külföldi munkavállaló, veszélyeztetet-
tebbek-e a gödiek a vírussal való megfer-
tőződés tekintetében, mint az ország más 
részein élő állampolgárok?
– A  mostani járványt okozó koronaví-
rus-változat a  2019-nCoV elnevezésű ví-
rus. Ma már a média elég sok információt 
megosztott ebben a  kérdésben. Látható, 
hogy a  világ sokkal gyorsabban reagált, 
mint a  korábbi hasonló, koronavírusok 
okozta járványok esetében. A kutatólabo-
rok elkezdték a  szekvenciák vizsgálatát, 
Kína megosztotta a  világgal a  vírus ge-
nom jára vonatkozó ismereteit. Ez a koráb-
bi MERS és SARS vírusok okozta járvány 
idején nem így történt. A  gyors reagálás 
gyorsabb eredményeket is jelenthet tehát.

A Samsung SDI az  országban elsőként 
vezette be a WHO által javasolt eljárásren-
det a vírus behurcolásának megakadályo-
zására. Erről az  országos sajtó is kimerí-
tően tájékoztatott. Ezen eljárások miatt 
nem gondolom, hogy a  gödi lakosok ve-
szélyeztetettebbek lennének, mint az agg-
lomeráció vagy az ország más településein 
élők. Folyamatosan figyelemmel kísérjük 

a helyzetet, és azonnal tájékoztatni fogjuk 
a lakosságot a tennivalókról, ha ezt a hely-
zet szükségessé tenné.

Amit javasolni tudunk: az immunrend-
szert erősítő kúrák, a  gyakori kézmosás, 
a zsúfolt tömegközlekedési eszközök kerü-
lése. Ha ilyen helyen kell tartózkodnunk, 
akkor akár a  szájmaszk viselése, ami na-
gyon hasznos influenzajárvány esetén is. 
Különösen figyeljünk oda a  kisgyerme-
kekre és a  legyengült immunrendszerű, 
krónikus betegséggel küzdő idős embe-
rekre. Egyelőre más óvintézkedéseket 
a magyarországi helyzet nem igényel.

– Tervezi-e az  önkormányzat, hogy tár-
gyal a Samsunggal a gyár közelében élők 
anyagi kompenzációjáról, tekintettel 
arra, hogy a  környéken lévő ingatlanok 
veszítettek az értékükből vagy eladhatat-
lanná váltak?
– Mi egyrészt azt ajánlottuk a  Samsung 
SDI-nak, hogy ha vendégházat, parkolót 
vagy egyéb létesítményt akar kialakítani, 
akkor ehhez részesítse előnyben a  hatás-
területen lévő ingatlanok felvásárlását. 
Másrészt pedig bízzon meg egy független 
ingatlanszakértő céget az  ingatlanok ár-
változásának monitorozásával, hogy aki-
nek kára keletkezik, azzal megalapozottan 
tudjanak tárgyalni. Annyit tudunk, hogy 
a  Samsung SDI megvizsgálja a  javaslata-
inkat. Mi ezeket látjuk az alapnak a továb-
bi tárgyalásokhoz. Ebben a  tekintetben 
még nagyon az elején járunk a mindenki 
számára megnyugvást jelentő útnak.

– Mikor lesz legközelebb lakossági fórum 
a gyár környezetében élők számára?
– A lehető leghamarabb szeretnénk meg-
hirdetni egy következő lakossági fórumot. 
Hetente egy-két alkalommal tárgyalunk 
a minisztériumokkal, keressük, hogy me-
lyek a lakosságra és a környezetre a lehe-
tő legkisebb hatást gyakorló megoldások 
a  Samsung SDI bővítésekor. A  bővítés-
sel kapcsolatos koncepcióról hamarosan 
döntenek, tehát most van itt az ideje a tár-
gyalásoknak, mert nem szeretnénk elmu-
lasztani ezt a lehetőséget. Azt szeretnénk, 
hogy a lakosságot a lehető legkevésbé ter-
helje a  küszöbön álló fejlesztés. Célunk 
emellett az  is, hogy a  lakosaink a  lehető 
legtöbbet profitálhassák a  Samsung SDI-
hoz kapcsolódó járulékos fejlesztésekből. 
A  célszerű az  lenne, ha a  lakossági fó-
rumra akkor kerülne sor, amikor a lehető 
legtöbb információval tudunk szolgálni 
az érdeklődőknek.

Koditek Bernadett

A Samsung SDI veszélyességi besorolásáról még nem született hatósági döntés. Egyelőre 
nyitott kérdés, hogy felső küszöbértékű veszélyes üzemmé nyilvánítják-e a gyárat
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Gödön elhunytak
Oláh János József 42 éves
Maléta Erzsébet Viktória 59 éves
Tellér Gábor 57 éves
Lovászné Pete Irén 53 éves
Bencsik Lajos 61 éves
Táborszki Sándor Dezsőné (sz.: Ehardt Erzsébet) 
100 éves
Tábor Lajos Ferencné (sz.: Puncag Batcangel) 
60 éves
Mudrik Péter 63 éves
Takács György 64 éves
Tóth Istvánné (sz.: Katona Zsófia) 95 éves
Nusser Lászlóné (sz.: Máté Margit) 99 éves
Reinágl Gyula Béla 72 éves
Gáborfi Róbert Józsefné (sz.: Bauer Margit) 
82 éves

2019. december 1. és 2020. január 31. között
Gödön házasságot kötöttek
Stüsser Jan Klaus és dr. Szinay Csilla
Kubik Attila Tibor és Petrovcics Andrea 
Auguszta
Berty Gábor Imre és Muka Renáta
Vanka Viktor és Sztregovai Dóra
Szarvas Gábor és Viegas Santos Mota Aline
Miskei Tibor és Nagy Edit
Rusvai Tamás és Csepregi Krisztina
Szalay Farkas Péter és Müller Andrea 
Dorottya

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

Göd Város Önkormányzata szeretettel meghívja
Önt és családját az

1848–49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett programokra

2020. március 15.

Huzella Tornacsarnok
(2131 Göd, Petőfi u. 49.)
Köszöntőt mond:
Balogh Csaba polgármester
Ünnepi beszéd
A Németh László Általános Iskola
tanulóinak műsora
A Pro Vigilantia díj átadása
 
Kossuth tér
Lovas felvonulás 
Ünnepi szavalat
A Gaude kórus műsora
Koszorúzás Kossuth Lajos 
szobránál

Pilvax kávéház a József Attila
Művelődési Házban
Változatos családi programok,
kézműves foglalkozás, tudáspróba, 
kokárdakészítés, játszósarok,
huszárjelmezes fotózás,
előadás Nők a forradalomban címmel.

Mindeközben kávéval, kakaóval,
teával, édes és sós süteménnyel
várjuk a látogatókat.

10.00

09.00 10.30-14.00

Koszorúzási szándékát, kérjük, előre jelezze a szokekrisztina@god.hu e-mail-címen.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

10



‒ Az új városvezetés szűk három hónap elteltével máris asztalra 
tette kulturális koncepcióját. Hogyan volt ez lehetséges?
‒ Úgy, hogy ennek a munkának voltak már előzményei. 2017-ben 
az előző városvezetés, illetve az akkori kulturális bizottság felkérte 
Tapodi Katalin közművelődési szakértőt, hogy készítse el Göd kul-
turális koncepcióját. Megtörtént a helyzetelemzés, amely egyebek 
mellett tartalmazta a rendelkezésre álló, a város kulturális életét 
meghatározó lehetőségeket. Azonban a  munka ekkor félbesza-
kadt, ugyanis a koncepció végleges kidolgozásához 2018-ban egy 
akkor hatályba lépő kormányhatározat alapján módosítani kellett 
volna a helyi közművelődési rendeletet. A kulturális koncepció vé-
gül 2019 tavaszára készült el, ám azóta fiókban pihentették, még 
az  illetékes kulturális bizottság elé sem került. Jómagam 2019 
novemberében kaptam meg Tapodi Katalintól a  munkaanyagot. 
Mivel időközben újabb jogszabályi változások történtek, továbbá 
a mostani városvezetés is szerette volna megfogalmazni az elkép-
zeléseit és pontosabban meghatározni a  főbb irányokat, újra ne-
kiláttunk a  kulturális koncepció frissítésének, aktualizálásának. 
Ez idén január közepére készült el.

‒ Gondolom, az előző anyagban nem szerepelt, nem szerepelhetett 
még kulturális helyszínként például a Kincsem Udvarház.
– S ugyanígy nem az  a lehetőség, amelyet – szintén közösségi 
térként – a volt golfpálya területe jelenthet a városnak. De fon-
tosnak tartottuk azt is, hogy a kulturális és oktatási intézmények 
mellett a  koncepció részletesebb kidolgozásába, majd annak 
megvalósításába folyamatosan bevonjuk az  egyházakat, a  civil 
szervezeteket és nem utolsósorban a lakosságot. Érzékeljük pél-
dául azokat a lakossági igényeket, melyek egyre markánsabb ér-
deklődést mutatnak a komolyzenei koncertek és az úgynevezett 
magas kultúrát népszerűsítő programok iránt. Szeretnék tovább 
erősíteni azt a művészközösséget, amely az utóbbi években kiala-
kult a városban. 

‒ A rövid és középtávú elképzeléseink megvalósításához mennyi-
ben felel meg e pillanatban a kulturális feladatellátás intézményi 
háttere?
– Azt gondolom, hogy e  tekintetben nem állunk rosszul. 
Az  „alapbázis” – a  művelődési ház, a  városi könyvtár, az  isko-
lai művészetoktatás, a  civil klubok hálózata – megfelelő, a  vá-
ros kulturális programjai viszonylag magas látogatottságúak, 
a klasszikus zene iránt érdeklődők köre kifejezetten tekintélyes. 
Sok Gödön élő alkotóművész jelezte, hogy szeretne részt venni 
a közösségépítésben. 

‒ A Kincsem Udvarháznak milyen szerepe lehet a város kulturális 
életében?
– A Norvég Alaphoz beadott pályázat kiindulási pontja volt az ud-
varház északi szárnyában kialakítandó kiállítótér, amely hely-
színe lehetne egy állandó Kincsem-emlékkiállításnak, de akár 
időszakos tárlatoknak is. A két épületszárnyat összekötő részben 
a későbbiekben egy kávézó működne, amely ‒ rendszeres kultu-
rális programokkal ‒ szintén fontos találkozóhely lehetne. A déli 
szárnyat pedig, ahol jelenleg a piac működik, civil közösségi térré 
alakítanánk. Az utóbbira nagy az igény. 

‒ Előbb-utóbb szükségessé válik egy, a mostaninál jóval nagyobb 
alapterületű új művelődési ház felépítése…
‒ Annál is inkább, mivel a Göd Városi Könyvtár már most szűkö-
sen fér el a rendelkezésére álló helyen. Mielőbb találnunk kell szá-
mára egy megfelelő nagyságú épületet, amelyben biztosított lenne 
a  könyvállomány folyamatos bővítése. Ha ez megvalósul, akkor 
ugyanazzal a huszárvágással a  József Attila Művelődési Házban, 
a  felszabaduló területek révén tovább erősödhetne a  klubélet és 
a programkínálat. Ezek a rövid távú terveink. A hosszabb idősza-
kot felölelő elképzeléseink között természetesen szerepel egy új 
művelődési ház létrehozásának gondolata is. 

‒ A  város kulturális koncepciójának megvalósítására milyen fi-
nanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésükre?
‒ Igyekszünk a  rövid és középtávú terveinket beépíteni a költség-
vetésbe, s  mi a  Hu mán ügyi Bizottságban azt tapasztaljuk, hogy 
a  képviselő-testületben megvan a  nyitottság arra, hogy a  jövőben 
Gödön minél több kulturális rendezvény megvalósulhasson. Persze 
tartalmas programokban eddig sem volt hiány, a Gödi Regionális 
Néptánctalálkozó immár országos hírnévre tett szert, a komolyze-
nei koncertekről ejtettünk szót korábban, s  a Gödi Jazz Napok is 
évek óta ott szerepel e műfaj rajongóinak naptárában. Mindenesetre 
addig szeretnénk nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér, abban azon-
ban biztosak vagyunk, hogy nem is oly sok anyagi befektetéssel mi-
nőségi ugrás érhető el Göd kulturális életében. 

Walter Béla

INTERJÚ

A kultúra nemzeti alap
A képviselő-testület a januári munkaterv szerinti ülésén fogad-
ta el Göd Város Önkormányzatának a 2020‒2024-es időszakra 
vonatkozó kulturális kon cepció ját. Vajda Viktóriával, a Hu mán-
ügyi Bizottság elnökével a  több mint har minc ol dalas munka-
anyagról beszélgettünk.

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

Vajda Viktória, a Hu mán ügyi Bizottság elnöke Fotó | Bokor Ádám
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A Búzaszem Iskola növendékeinek és ta-
nárainak somogyi népdalcsokrával kezdő-
dött az esemény. Duda, tekerőlant, hegedű 
és citera kísérte az énekszót. A ráhangoló-
dást elmélyítő percek után Balogh Csaba 
köszöntötte az  egybegyűlteket. A  polgár-
mester így fogalmazott: igazából a magyar 
kultúra az  emberekben van, ami abból is 
kristálytisztán megmutatkozott, hogy né-
hány pillanattal korábban a  Szózat zenei 
kísérete elakadt egy technikai hiba miatt, 
de az éneklés folytatódott ‒ a jelenlévőknek 
köszönhetően.

Tuzson Bence országgyűlési képviselő 
Kányádi Sándor költőt idézve kezdte mon-
dandóját: „Egyetlen hazánk van: ez a ma-

gyar nyelv.” Legyen bárhol a világban, aki 
magyar nyelven szólal meg, az  hordozza 
kultúránkat, történelmünket. Emiatt nagy 
felelősségünk van abban, hogy képesek le-
gyünk ezt a nyelvet egyben tartani, ápolni 
és továbbadni generációról generációra. 
Hordozzuk és visszük tovább a  kultúrán-
kat, de mindig újra is kell élnünk, újjá is 
kell teremtenünk. Hozzátette: a nyelvünket 
úgy kell megőriznünk, hogy az a kultúránk 
megőrzésének záloga, és ahogy képesek 
voltunk erre az elmúlt ezer évben, úgy kell 
biztosítanunk azt az  elkövetkezőkben is. 
Csak így nevezhetik majd a jövő generációk 
Magyarországot magyar országnak, képes-
nek kell lennünk összetartani nyelvünket 
és kultúránkat, ami egyszerre magyar és 
egyszerre európai.

Vajda Viktória, a Hu mán ügyi Bizottság 
elnöke a kultúra megtartó erejéről beszélt, 
kiemelve, hogy a jelenben és a jövőben lé-
pést kell tartanunk a  gyorsuló világgal, 
hogy a  magyar kultúra megőrizhesse és 
újakkal gyarapítsa értékeit. A  kulturális 
üzenetek és értékek közvetítését városi 
szinten is segítenünk kell. Az előadó szólt 
arról, hogy nemrég hagyta jóvá a Hu mán-
ügyi Bizottság a következő négy esztendőt 
meghatározó, átfogó kulturális koncepciót. 
Fontos teendők között említette az  Érték-
tár felélesztését, a  Göd márka megalkotá-
sát, egy fedett szabadtéri színpad építését, 
a Kincsem Udvarház élettel való megtölté-

sét, a könyvtár fejlesztését és bővítését. Kö-
zös munkára hívta a  gödieket, mert mint 
fogalmazott: az alapjaink közösek, a kultú-
ra a közös alap.

Kolláth András, a  gödi Németh László 
Általános Iskola klarinétművész tanárá-
nak hangszerjátéka után Korhecz Imola 
előadóművész osztotta meg gondolata-
it a  magyar kultúráról. Felidézte, hogy 

ELISMERÉSEK

Ünnepség és díjátadó a Magyar Kultúra Napján
Január 22-én a Duna-part Nyaralóházak színháztermében ünnepelték a gödi-
ek a Magyar Kultúra Napját és azokat, akik a városban a legtöbbet teszik kul-
turális értékeink gyarapításáért.

Kincsem Óvoda:
3. helyezett: Berkóné Misnyovszki Erika, 2. helyezett: 
Erdész Ildikó

A Év pedagógusa: Kocsis Katalin
„27 éve aktív és lelkes kollégája óvodánknak. Szak-
mai életútját a folyamatos tanulás jellemzi. Büszkék 
vagyunk arra, hogy Kati kiválóra minősített peda-
gógusa óvodánknak, szakvizsgáját jól tudja hasz-
nosítani jelenlegi megbízott vezetői pozíciójában. 
Nagyon magabiztos tudója és segítője a gyermekek 
neveléséhez szükséges szakmódszertani érték-
tárunknak. Értékelése kollégái számára mindig 
egyértelmű, mely a  célok tudatosításából indul ki. 
Szem előtt tartja a  nevelési céljainkat és az  óvoda 
művészeti pedagógiai programját, ezzel is emel-
ve szakmai színvonalunkat. Évek óta mentorálja 

a  főiskolai hallgatókat és a  gyakornok pedagógus 
kollégákat, velük is szívesen megosztva megszerzett 
tudását. Példaszerű az, ahogyan kedves, halk hang-
ján a gyerekeket motiválja és aktivizálja.”

Huzella Tivadar Általános Iskola (alsó tagozat):
3. helyezett holtversenyben: Ács Sándor Péterné és 
Farkas Judit, 2. helyezett: Balla Krisztina

Az Év pedagógusa: Sági Péter
„Péter 2003-ban szerezte meg tanítói oklevelét és 
angol nyelvi műveltségi végzettségét Zsámbékon. 
Még abban az  évben helyezkedett el iskolánkban, 
s egy kis kihagyással, de azóta is az alsó tagozat osz-
lopos tagja. Szakmai és módszertani felkészültsége, 
gyermekcentrikus attitűdje, sziporkázó humora 
méltán tette a gyerekek egyik kedvencévé. Az angol 

nyelv szeretete „Pítör tícsör” fáradhatatlan munká-
jának, valamint könnyed, mindig vidám és hangu-
latos óravezetésének eredménye. 2018 óta az angol 
munkacsoport vezetőjeként számos szakmai ered-
ménnyel is büszkélkedhet. Neki köszönhető az an-
gol nyelvi szintfelmérők kidolgozása és metodiká-
jának megalkotása. Az  angol nyelvi hét tematikus 
szervezése, színes programkavalkádja és mindig 
páratlan sikere is az ő nevéhez fűződik. Pétert inno-
vatív és lendületes szakmai munkájának, valamint 
páratlan személyiségének elismeréseként 2019-ben 
a Huzella Iskola az év pedagógusának választotta.”

Gödi Németh László Általános Iskola és AMI (fel-
ső tagozat):
3. helyezett Győrffy Mónika, 2. helyezett holtverseny-
ben Bartus Klaudia Erzsébet és Juhász Zsuzsanna.

Az Év pedagógusa: Medve Sándorné
„37 éve oktatja-neveli tanítványait nagy szeretettel 
matematika‒technika szakos tanárként, osztály-

Részletek a díjátadáson elhangzott laudációkból

Fülöp Zoltán (balról), Lőrincz László, 
Balogh Csaba és Tuzson Bence adták át 
az elismeréseket. (Képünkön Kocsis Katalin 
veszi át a díjat) 

Vajda Viktória, a Humánügyi Bizottság 
elnöke is köszöntötte az egybegyűlteket

Az idei év díjazottjai és a város vezetői, 
illetve országgyűlési képviselője
 Fotó | Bokor Ádám

Az est második felében adták át az Év pedagógusa díjakat. A helyezettek és a díjazottak a munkatársak 
jelölése alapján (a méltatásokat kollégáik írták):
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Huzella Péter koncertjén járt először 
a gödi színházteremben, később költészeti 
műsorával, illetve a  Cimbora együttessel 
maga is fellépett itt. Elmondta, hogy hisz 
az  élménypedagógiában, és abban, hogy 
minden felnőttben ott él kisgyermekkori 
önmaga – akit még az  érzelmei vezetnek 
a  világban. A  kisgyermek természetes vá-
gya, hogy minél gyakrabban találkozzon 
rendszeres keretek között a  művészetek-
kel. Gyermekkorban ennek legfőbb esz-
köze a  játék: a  mozgás, a  vers, a  muzsika 
és a  mese. A  mai gyerekek hétköznapjaik 
nagy részét tanintézményekben töltik, 
ezért fejlődésükben meghatározó az  is-
kolai légkör. Az  érzelmi, értelmi és szoci-
ális nevelés terén nagy szerepe van a  pe-
dagógusoknak, a  szépen beszélt magyar 
anyanyelvnek. Ahhoz, hogy ne váljunk 
magányosokká, fontos a  kulturális közös-
ségek építése, s ehhez a művészetek remek 
eszközök. A  Nemzeti Összetartozás Éve 
a magyar nemzet kulturális összefogásáról 
is szól, minden területet beleértve. Az ifjú-
ság bölcs terelgetése, a virtuális magányból 
való kirobbantása a pedagógusok és a szü-

lők legnehezebb feladatai közé tartozik 
napjainkban. Van mibe kapaszkodni, tud-
juk, hová tartozunk, – ha ismerjük nyel-
vünket, hagyományainkat, gyökereinket. 
Korhecz Imola Ady Endre soraival kívánt 
a  feladathoz bátorságot mindenkinek eh-
hez a nemes feladathoz:
„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.”

(A Tűz csiholója)
Az ünnepség színpadi műsorral folyta-

tódott. Először a  Kastély Óvoda Pitypang 
csoportja lépett a  közönség elé. Baranyai 
Eszter és Kovács Annamária óvodásainak 
kedves játékfűzését nagy tapssal jutalmaz-
ták a nézők. Kölcsey Ferenc Himnusz című 
költeményét Kemény Gábor, a  Piarista Is-
kola tanára szavalta el. Készülő, Meszen-
dzser című darabjukból mutattak be ízelí-
tőt Zachár Zsuzsa, Hirsch Anett és Bíróné 
Csernus Bernadett tanítványai, a  Gézen-
gúzok. A műsort a búzaszemesek moldvai 
zenecsokra zárta.

VPK

főnökként. Kati kreativitása és türelme határta-
lan, amelyet a  szülők megismerhettek a  Családi 
DÖK-ÖKO Napon, amikor farmerekből varrtak, 
alkottak együtt hasznos tárgyakat. Tehetség-
gondozó munkája életpályája során kiemelkedő: 
tanítványai rendre szép eredményeket érnek el 
a matematikai, a kerékpáros és a közlekedési ver-
senyeken. Sikeres felkészítő munkájáért elisme-
rést kapott a Bólyai Matematika Csapatversenyen, 
majd 2018-ban az Év pedagógusa díj jelöltje volt és 
tankerületi elismerő oklevélben részesült. Igényes 
önmagával és a tanítványaival szemben. Több ge-
neráció köszönetét szeretnénk átadni neki ezen 
a napon, amelyeknek a tehetségét kibontakoztatta, 
életútjukat segítette.”

Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj
József Attila Művelődési Ház és Göd Városi 
Könyvtár
3. helyezett: Czinóber Klára, 2. helyezett: Droppán 
Györgyi

A Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért 
Díjat kapta: Balogh Edina
„Edina 2003 óta a  Göd Városi Könyvtár mun-
katársa. Részt vett a  kölcsönzésben, a  könyvtári 
rendezvények szervezésében, lebonyolításában. 
A  Madarak és fák napjára meghirdetett gyermek-
rajzpályázat és a könyvtári vetélkedők jutalmazásá-
hoz szponzorokat kutatott fel és adományokat gyűj-
tött. 2008-tól az  Ady Fiókkönyvtárat vezeti, vele 
találkoznak elsősorban a  felsőgödi olvasók. Köl-
csönöz, válaszokat ad a könyvtárral, a településsel, 
a helyi közhasznú információkkal kapcsolatban fel-
tett kérdésekre. Feldolgozza az  ajándékkönyveket, 
könyvtárhasználati és kézműves foglalkozásokat 
vezet a gyerekeknek havi rendszerességgel. Ő tartja 
a kapcsolatot a könyvtári rendezvények támogatói-
val. Edina rendszerető, határozott személyiség, aki 
kézben tartja a  fiókkönyvtár ügyeit, gondoskodik 
az épület és a környezet rendezettségéről, otthonos-
ságáról.”

Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj
E díjra idén három jelölés érkezett. A  Hu mán ügyi 
Bizottság és a  képviselő-testület döntése alapján 
Mág Tamás, a  2019-ben elhunyt gödi festőművész 
kapta meg posztumusz az elismerést. Az elhangzott 
laudációból idézünk:
„Alkotásai nem csak Magyarországon, hanem szá-
mos külföldi országban is igen keresettek. A Gödön 
otthonra lelő festőművész munkáiból az  elmúlt 
években idehaza is jó néhány tárlatot rendeztek, 
s  képei megtalálhatóak Japán, Észak-Amerika, 
Tajvan és több európai ország galériájában és ma-
gángyűjteményében is. Évről évre megtartott nyári 
festőkurzusain növendékeinek azokat a  mesterfo-
gásokat igyekezett megtanítani, amelyektől a képek 
megmozdulnak és életre kelnek.”
Méltatása közben a közönség kivetítve láthatta Mág 
Tamás alkotásait. A  díjat a  festőművész özvegye, 
Ildikó és lánya, Kata vették át.
(A művésszel 2015 áprilisában készült interjút lap-
számunk 28. oldalán olvashatják.)

Korhecz Imola előadóművész mondott 
ünnepi beszédet  Fotó | Bokor Ádám

A Gézengúzok készülő új darabjukból 
mutattak be egy részletet

A Búzaszem Iskola tanárai és növendékei 
somogyi és moldvai dallamokat játszottak 
 Fotó | Bokor Ádám
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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

A jelentkezés benyújtásának módja: önéletrajz 
megküldésével a  szallasgod@gmail.com e-mail- 
címre vagy zárt borítékban személyesen leadva 
a Jósika utca 14. szám alatt, 8 és 16 óra között.
További tájékoztatás: (06 20) 236-0223,  
www.nyaralohazak.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet
KÖZTERÜLETI TAKARÍTÓ ÉS KISEGÍTŐ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű munkaviszony, közalkalma-
zotti jogviszony, teljes munkaidőben
Főbb feladatok: közterek, közterületi parkok, járdák, árkok tisztán tartása
Pályázati feltétel: általános iskolai végzettség

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 János 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 20 órás, határozatlan idejű állás közalkalma-
zotti jogviszonyban
Pályázati feltétel: műszaki végzettség, uszodagépész végzettség előny
A munkakörhöz tartozó feladatok: uszodagépészeti feladatok ellátása 
a termálstrandon

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Gödi Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 
munkatársakat keres
TAKARÍTÓ (2 FŐ)
munkakör betöltésére
Munkavégzés helye: Duna-part Nyaralóházak,
2132 Göd, Jósika utca 14.
A foglalkoztatás jellege:
•  1 fő határozatlan idejű munkaviszony, teljes 

munkaidőben
•  1 fő határozott idejű munkaviszony (6 hónap), 

teljes munkaidőben
(szükség esetén hétvégi, délutáni, ünnepnapi 
munkavégzés)
Feladatok: a szállást adó faházak napi takarítása 
szezonálisan, szezon előtti nagytakarítás, egyéb 
épületek beltéri takarítása, kültéri területek ta-
karítása szezonálisan, ágynemű le- és felhúzása
Jelentkezési határidő: 2020. március 12.
Várható munkakezdés: 2020. április 1.

UDVAROS
munkakör betöltésére
Munkavégzés helye: Duna-part Nyaralóházak,
2132 Göd, Jósika utca 14.
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű 
munkaviszony részmunkaidőben (4 óra)
Feladatok: kültéri szemetesek kiürítése, segítség 
a rendezvényekre való előkészületekben, a bog-
rácsozók és a park rendben tartásában és más 
fizikai munkákban
Jelentkezési határidő: 2020. március 12.
Várható munkakezdés: 2020. április 1.
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A korábbi évek hagyományait folytatva az idén is megren-
deztük Rotary Clubunk (RC) jótékonysági bálját a  Belga 
Sörházban. Aki belépőjegyet vett és eljött erre a  rendez-
vényünkre, nem csupán szórakozott ezen az estén, hanem 
adakozott is jó célok megvalósításának érdekében. A bá-
lunkon több mint száz, velünk, rotarystákkal együttgon-
dolkodó és együtt érző barátunk vett részt. Voltak olyanok 
is, akik nem tudtak eljönni a rendezvényre, ők támogató 
jegyek vásárlásával járultak hozzá jótékony céljaink meg-
valósításához. A bált az RC Göd jelenlegi elnöke, Mácsai 
Zsolt nyitotta meg, aki beszédében felidézte a klub elmúlt 
évi eseményeit. A szervezet 2019/20-as jelmondata, a Ro-
tary világelnöke, Mark Daniel Maloney megfogalmazá-
sában: „A Rotary összeköti a világot.” A Rotary összeköti 
azokat a barátokat és ismerősöket is, akik hosszú idő eltel-
tével a bálunkon találkoztak egymással.

A bál színvonalát a Németh László Általános Iskola ta-
nárainak és tanulóinak koncertje emelte, elkápráztatva 
a nagyérdemű közönséget. A tavalyi év nemzetközi Rotary 
táborainak gödi résztvevői osztották meg élményeiket 
a közönséggel, a bál ceremóniamesterének, a klub ifjúsági 
felelősének Érdi-Krausz Gábornak a közreműködésével.

Nem maradhatott el idén sem a  tombola, amely során 
számos gödi és környékbeli vállalkozó által felajánlott ér-
tékes tárgy talált gazdára. A vendégek jól érezték magukat, 
és ebben a zenésznek is nagy szerepe volt. A bál sikertör-
ténet, hiszen a bevételek biztosítják a Gödi Rotary Club-
nak, hogy 2020-ban is megrendezhesse a  „Sport&Fun” 
nemzetközi ifjúsági sporttábort, a „Fuss az iskoládért 1911 
métert!” futamot és az „Érted?!” baleseti szimulációt kö-
zépiskolásoknak.

Köszönet a szponzoroknak, a velünk együttgondolkodó 
és a jóért tenni kész barátainknak, a Gödi Rotary Club ak-
tív tagjainak, hogy egy nagyszerű rendezvénnyel hozzájá-
rultak a Rotary céljainak megvalósításához.

Gál Emil
Rotary Club Göd

RENDEZVÉNY

A Rotary Club bálja az ifjúságért

Évente megrendezett jótékonysági báljainak bevételeit a Gödi Rotary 
Club a fiatalok támogatására fordítja

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Gödi Polgármesteri Hivatal 
pályázatot hirdet
FŐKERTÉSZ
munkakör betöltésére

Jogviszony: határozatlan idejű munkaviszony, teljes 
munkaidő
A munkakörhöz tartozó főbb feladatok: az önkor-
mányzat tulajdonában és kezelésében levő zöldfelüle-
tek, erdők, közparkok, játszóterek tervezési, fejlesztési, 
fenntartási, üzemeltetési feladatainak teljes körű szak-
mai irányítása.
Pályázati feltételek: büntetlen előélet, „B” kategóriás 
jogosítvány, felsőfokú szakirányú végzettség, legalább 2 
év szakmai tapasztalat
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 9.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus 
úton, a hr@god.hu e-mail-címre elküldve, vagy postai 
úton, a pályázatnak Göd Város Önkormányzata címére 
történő megküldésével (2131 Göd, Pesti út 81.). A borí-
tékon fel kell tüntetni: 09/113/2020, „Főkertész”.
További információk: www.god.hu

MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére

Jogviszony: határozatlan idejű közszolgálati jogvi-
szony, teljes munkaidő
Ellátandó feladatkörök: A Gödi Polgármesteri Hivatal 
munka- és személyzeti ügyeivel kapcsolatos feladatok 
ellátása 
Pályázati feltételek: büntetlen előélet, felsőfokú szak-
irányú végzettség, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 6.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus 
úton, Mészáros Tamás osztályvezetőnek megküldve 
a  hr@god.hu e-mail-címre, vagy postai úton, a  pályá-
zatnak Göd Város Önkormányzata címére történő 
megküldésével (2131 Göd, Pesti út 81.). A borítékon fel 
kell tüntetni: 09/112/2020, „Munkaügyi ügyintéző”.
További információk: www.god.hu
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Több, szerkesztőségünkbe érkezett olvasói levél is szóvá tette, hogy 
az Ady Endre úton korábban működő és időközben megszűnt Du-
nakanyar Takarékszövetkezet épületének homlokzati falán lévő 
ATM automatát gyakran nem töltik fel bankjegyekkel, így az nem 
használható.

Kérdésünkre a Dunakanyar Takarékszövetkezet Pesti úton lévő 
fiókjának vezetője arról tájékoztatott bennünket, hogy az ATM au-
tomatát korábban üzemeltető Magyar Posta Takarék az automatát 
hamarosan leszereli, és az önkormányzattal történő egyeztetést 
követően valahol a közelben, forgalmasabb helyen új ATM auto-
matát szerel fel. Ennek helyszínéről és az üzembe helyezés várható 
idejéről egyelőre még nem született döntés.

GK

BANKI SZOLGÁLTATÁS

Felsőgöd nem marad ATM automata nélkül

A Felsőgödön élő Bakos Ferencné, Kati 
néni 2019. november 7-én töltötte be éle-
tének 100. évét.

Egy gödi étteremben ünnepelték a ke-
rek évfordulót, szűk családi körben, de 
így is több mint ötvenen jelentek meg 
a születésnapon, hiszen az ünnepeltnek 
négy gyermeke, hét unokája, tizenhá-
rom dédunokája, öt ükunokája van, és 
közülük szinte mindenki ott volt az ese-
ményen.

A születésnapos nagyon boldog volt, 
és meghatódott, hogy ilyen sokan össze-
gyűltek a tiszteletére. Ő a család legidő-
sebb tagja, mindenki tiszteli és szereti. 

Ő tartja össze a családot, hozzá mindig 
szívesen mennek a családtagok, és a régi 
kollégái is tartják vele a kapcsolatot.

Már kicsit lassabban éli az  életét, de 
békében, félelmek és kétségek nélkül. 
„A  Jóistennek különösképpen hálával 
tartozom ezért a szép és hosszú életért. 
Szeretettel viselem a családom, a gyere-
keim körében.” A fiataloknak a 100 éves 
ünnepelt azt üzeni, hogy mindig legyen 
ott a szívükben szeretet, és a házi áldást 
idézi: „Hol hit, ott szeretet. Hol szeretet, 
ott béke. Hol béke, ott áldás. Hol áldás, 
ott Isten. Hol Isten, ott szükség nin-
csen!”

Bakos Ferencné Kati nénit a  város 
nevében Balogh Csaba polgármester és 
Lőrincz László alpolgármester köszön-
tötte a születésnapján.

V-Sz. E.

JUBILEUM

100. születésnapján köszöntötték  
Bakos Ferencnét

Göd Város Önkormányzata a civil szerveződések támo-
gatásáról, elszámolásáról és mindezek nyilvánosságáról 
szóló 36/2013.(XII. 21.) Ök. rendelet 3.§ (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet a civil szervezetek támogatására 
az alábbiaknak megfelelően:

A pályázat célja: Göd közigazgatási területén vagy egyéb 
megvalósulási helyen túlnyomóan gödi lakosok számára 
biztosított közérdekű programok, projektek megvalósítá-
sa.

A pályázat benyújtására jogosultak: jogi személyiségű 
civil szervezetek

A pályázat benyújtásának módja: A  pályázat benyúj-
tására személyesen, illetve postai úton az  alábbi címre 

történő eljuttatással van lehetősége a  pályázónak: Gödi 
Polgármesteri Hivatal (2131 Göd, Pesti út 81.), Kocsisné 
Kolozsi Melinda ügyintéző részére.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. március 31.

Benyújtandó dokumentumok: Egységes pályázati adat-
lap, mely megtalálható Göd városának honlapján a www.
god.hu/palyazat menüpont alatt, illetve a  Gödi Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán személyesen átvehető.

A részletes pályázati kiírás a www.god.hu/palyazat menü-
pont alatt olvasható

Göd Város Önkormányzata

Pályázati kiírás civil szervezetek működésének támogatására
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‒ Honnan indult a babajelbeszéd? Hogyan 
került Magyarországra?
‒ Az Egyesült Államokból indult és terjedt 
el később Nyugat-Európában is. Mindenek-
előtt a családokban és a bölcsődékben vet-
ték hasznát. Ez alapján dolgozott ki Zentai 
Kata több mint 10 éve komplex magyar 
módszertant.

‒ Ön hogyan került kapcsolatba a babaje-
lekkel?
‒ A kisebbik lányomnál megfigyeltem, hogy 
neki sokkal könnyebb jelekkel kifejeznie 
magát, például amikor nehéz valamilyen 
érzelmet kimondania. Az óvodában a ver-
seket is a saját jeleinkkel segítettem megta-
nulni, mert nagyon gátlásos volt. Anyaként 
láttam ennek a  módszernek az  értelmét, 
érdekelt és megtanultam. 2017 óta tartok 
babajelbeszéd alaptanfolyamokat Dunake-
szin, Gödön, Vácott és vonzáskörzetében.

‒ Mesélne a módszer lényegéről?
‒ A  babajelbeszédnek az  a lényege, hogy 
segítségével már a  beszéd megindulása 
előtt ki tudják magukat fejezni a  babák, 
hiszen okosak, pár hónaposan is egyértel-
mű szándékaik, vágyaik vannak. Léteznek 
olyan helyzetek, amikor bármennyire is 
jól ismeri a szülő a gyermekét, nem tudja, 
hogy miért nyűgös: már megetette, tisztába 
tette, mindennek rendben kellene lennie, 
de a baba mégis sír. Ha azonban tud jelelni 
a  gyermek, megmutathatja, hogy mit sze-
retne, hol fáj neki valami. Ez persze kitar-
tó gyakorlás eredménye, nem megy egyik 
napról a másikra.

A babák utánzással tanulják a  világot 
maguk körül. Ha anya vagy apa elkezd 
babajeleket mutatni neki, akkor a  szüleit 
utánozva a  babajeleket alkalmazni fogja 
a  gyermek is. Megvan a  stratégiánk, ho-
gyan lehet a  babát rávezetni arra, hogy 
a jeleket használja, és ezáltal kifejezze gon-
dolatait addig, amíg nem tud beszélni. Ha 
beszélünk egy gyermekhez, hallási inger 
éri, ha jelelünk is mellé, akkor kap mozgási 
és vizuális ingert is.

‒ Milyen kortól és ajánlják ezt a jelbeszé-
det?
‒ Jellemzően féléves kortól ajánljuk, de en-
nél kisebb és nagyobb babával is el lehet 
kezdeni, – mindaddig, amíg a  szülő azt 
érzi, hogy szeretné jobban érteni a gyerme-
két. A  babajelbeszéd halló babák számára 
van kidolgozva, de például Down-szindró-
más gyerekeknél a jelelés segítség tud lenni 
a  kommunikációjuk megkönnyítésében. 
Fontos, hogy a  jelet, amit a  szülő mutat, 
mindig kísérje kimondott szó, mondóka, 
dal.

‒ Nem lassítja a babajelelés a beszéd kiala-
kulását?
‒ Nem lassítja és nem is hozza előrébb a be-
széd megindulását, ez nem fejlesztő foglal-
kozás. De mégis az a megfigyelésünk, hogy 
a  „jelelő” babák átlagosan hamarabb és 
nagyobb szókinccsel kezdenek el beszélni.

A gyermekeknek csak addig van szüksé-
gük a kezükre a kommunikációhoz, amíg 
nem tudnak beszélni, hiszen a  kezüket 
a  fejlődés természeténél fogva hamarabb 

tudják használni, mint ahogy a száj finom-
motorikája – ami a  szavak formálásához 
szükséges ‒ kifejlődne. A  beszédre való 
áttérés mindig egyénfüggő, de ösztönözve 
van a gyermek arra, hogy a kezét felszaba-
dítsa, hiszen arra a játékhoz, a világ felfede-
zéséhez van szüksége. Ha már tud beszélni, 
nem fogja az autót eldobni a kezéből csak 
azért, hogy jelelhessen.

‒ Mit kell tudni a  babajelbeszéd-tanfo-
lyamról?
‒ Az alaptanfolyam hat alkalmas, negyven-
öt perces találkozásokból áll, jó hangulat-
ban, játékokkal, mondókákkal, dalokkal 
telik a  szülők és a  babák részvételével. 
A szülőt tanítom meg a babajelnyelv hasz-
nálatára és a jelekre, és majd ő adja tovább 
a  gyermekének. Többféle témát érintünk: 
lefektetés, fürdetés, evés, öltözés, bizton-
ság, állatok, természet, járművek.

Én az érzelemszabályozásról is szoktam 
beszélni, bár ez már inkább a  szülő-cse-
csemő konzultáció témaköre, de jó, ha itt 
is szó esik róla. Akkor lesz a  gyermeknek 
megfelelő érzelemszabályozása, ha már 
egészen kiskortól a  szülő segíti az  érzel-
mek beazonosítását, kezelését. A babajelek 
ebben az ösztönös szülői magatartásban is 
tudnak támogatást nyújtani.

A művelődési házban tartott Beszélő 
Babakezek foglalkozások harminc perce-
sek, és az  alaptanfolyam elvégzése nélkül 
is részt lehet venni rajtuk. Ezeken az alkal-
makon mindig az  adott ünnepkörre, év-
szakra készülünk játékokkal, mondókák-
kal, énekekkel, népmesével.

Fontos, hogy a szülők merjenek mesélni, 
énekelni a gyermekeiknek, és ne a YouTube 
vagy a tévé elé ültessék le őket. A babajelbe-
széd foglalkozások egyik célja, hogy legyen 
otthon – jelekkel is kísérhető – mondóka-, 
ének-, népmese-repertoárjuk a szülőknek.

Vida-Szabó Emese

KISGYERMEKNEVELÉS

Beszélő Babakezek 
Babajelbeszéd-tanítás szülőknek

Jindáné dr. Labádi Gabriella babajelbeszéd-oktató, szülő-csecsemő/kisgyermek konzu-
lens tartja a Beszélő Babakezek babajelbeszéd foglalkozásait a József Attila Művelődési 
Házban. A babajelbeszéd lényegéről és módszereiről beszélgettünk vele.

Jindáné dr. Labádi Gabriella babajelbeszéd-
oktató

Gödi Körkép | 2020. 2. szám 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 !

Helyismereti séták kicsiknek és 
nagyoknak

HUZELLA-KERTI PROGRAMOK – 2020 TAVASZ
Időpont: március 7., szombat; kertlátogatóknak 15-től 
17, önkéntes kertészeknek 14-től 17 óráig

Gyülekezés: a Huzella-kert bejáratánál, Jávorka utca 
14. A program hossza kb. 60-90 perc.

•  A csoport: a  tavaszodó kert szépségei. Dr. Huzella 
Tivadar munkássága és családjának története. A va-
laha szebb napokat látott kert és az itt zajló tudomá-
nyos munka. Erdőfürdő.

•  B csoport: önkéntes munka: kertészkedés, utak meg-
tisztítása, gereblyézés, száraz ágak összegyűjtése.

Az ELTE Füvészkert, a  „Huzella-Kert” természetvé-
delmi és ökoturisztikai állomás, amelyet ártéri galé-
riaerdő szegélyez. Területe 5,5 hektár, nagyobb, mint 
a pesti Füvészkerté.

A főként örökzöldeket tartalmazó gyűjtemény 
a  domborzatot követő ligetes szerkezetben helyezke-
dik el. A növényfoltok gazdag madár- és rovarvilág-
nak kínálnak változatos élőhelyet.

A kertben források és lépcsőzetes mederben kiala-
kított tórendszer található.

A séta során felidézzük a  kert eseményekben gaz-
dag múltját, Huzella Tivadar és családja rendkívüli 
történetét, az általa létrehozott kutatóállomás sorsát. 
Beszélni fogunk az  itt végzett kutatásokról és a  kert 
mostani helyzetéről, miközben észrevétlenül egy kis 
„erdőfürdőt” is veszünk, amely legalább néhány napra 
feljavítja majd az immunrendszerünket.

Belépődíj: 250 ft /fő, ami helyben fizetendő a  gond-
noknak.

Megjegyzés: A  kert csak kísérettel látogatható. Cél-
szerű vízálló lábbelit húzni. Az alacsonyabban fekvő 
területek vizenyősek.

Előkészületben: április 5., vasárnap:
Az Erzsébet-liget és -park. Az első vasútüzem.  
Királyi vadászatok. Sisi Gödön.

CIVIL ÉLET

Ökoklub alakult Gödön
Február 8-án délelőtt a József Attila Művelődési Ház emeleti ter-
mében alakult meg hivatalosan a Gödi Ökoklub, amely szeretné 
megszólítani mindazokat, akiket érdekelnek a környezetvédelem-
mel kapcsolatos témák, és szeretnének tenni is azért, hogy élhe-
tőbb, egészségesebb miliőben teljenek mindennapjaink.

A klub ötletgazdájától, Hojtsy-Keresztény Zsuzsannától kértünk 
rövid tájékoztatást a terveikről. A Gödön élő kétgyermekes taní-
tónőtől megtudtuk, hogy a  korábban létrehozott Facebook-cso-
portjuknak már jelenleg is több mint 150 tagja van. Elképzeléseik 
szerint előadásokat szerveznek majd, szeretnék meghívni például 
Tóth Andit, a  Dobd ki a  szemetest! Hulladékcsökkentés lépésről 
lépésre című könyv szerzőjét, továbbá a  GreenDependent Inté-
zet munkatársait. S bevonni a közös környezetvédelmi munkába 
mindazokat a civil szervezeteket, amelyek eddig is kezdeményez-
tek akciókat, illetve tartottak eszmecseréket az  otthonainkban 
felhasznált energia csökkentéséről vagy éppen a  hulladékmentes 
háztartások megvalósításának lehetőségeiről.

A lelkes csapat tehát összeállt, minden hónap első szombatján 10 
órakor találkoznak majd a művelődési ház emeleti kiállítótermében. 

(w)

MEGHÍVÓ
Hogyan csökkentsük a hulladék mennyiségét  

a háztartásunkban?
2020. március 11-én 18 órakor

a Gödi ÖkoKlub vendége lesz Tóth Andi, a Dobd ki 
a szemetest! című könyv szerzője, aki hasznos tanácsokkal 

látja majd el a jelenlévőket azzal kapcsolatban, hogyan 
csökkentsük a hulladékot háztartásunkban.

Az interaktív előadás helyszíne az önkormányzat nagyterme 
lesz (Polgármesteri Hivatal, 2131 Göd, Pesti út 81.)

KÖZÉLET
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A képviselő-testület a korábbi döntésekkel egybehangzóan 
elfogadta, hogy megkezdi a klímastratégia és az annak meg-
valósítására szolgáló cselekvési terv kidolgozását, valamint 
a klímavédelmi, környezeti és fenntarthatósági szempontok 
széles körű érvényesítését a város életének valamennyi te-
rületén. 

A klímastratégia és a cselekvési terv kidolgozásának egyik 
első lépéseként az  önkormányzat kérdőívet állított össze, 
amellyel a  lakosságnak a  klímaváltozással kapcsolatos sa-
ját tapasztalatairól és tájékozottságáról, valamint a környe-
zettudatos szemléletmód iránti fogékonyságáról igyekezett 
képet kapni. Válaszaikat elektronikusan és papíralapon is 
eljuttathatták a gödiek az önkormányzathoz, január 10-éig.

A kérdőív kiértékelése nemrég elkészült, és a  válaszok 
alapján kirajzolódó összképről Jakab Júlia környezetvédel-
mi referenssel beszélgettünk. 

Mint kiderült, a  gödi lakosoknak körülbelül 3%-a vála-
szolt a kérdésekre, és ez az arány más városok 1-2%-os ered-
ményeihez képest egészen jónak mondható. 

A válaszadók életkorát felmérő kérdés alapján megálla-
pítható, hogy a 18 év alattiaktól egészen a 70 év fölöttiekig 
valamennyi korcsoport a  magáénak érzi ezt a  kérdést, és 
fontosnak tartja, hogy foglalkozzunk vele. Az  1-től 10-ig 
terjedő skálán a  válaszadók csaknem 75%-a jelölte 10-es 
fontosságúnak az éghajlatváltozás kérdésének kezelését. 

A klímaváltozásnak a kertekben észlelhető jelenségei kö-
zül a legtöbben a szárazságot tapasztalják a saját életükben, 
illetve azt, hogy a  növényeik különböző kórokozók miatt 
megbetegszenek. Sokan jelezték azt is, hogy a házuk, laká-
suk a nyári időszakban elviselhetetlen mértékben felmeleg-
szik. Ez az adat még sokatmondóbb, ha figyelembe vesszük, 
hogy a kérdőív kitöltői közül mintegy 70 százaléknyian él-
nek hőszigetelt, modern nyílászárókkal ellátott épületben. 
A  válaszadók ötöde számolt be arról, hogy a  hirtelen jött 
nagy viharok, esőzések idején befolyik a víz a pincébe vagy 
a lakásba, kár keletkezik a tetőben, a villanyvezetékekben, 
megrongálódik a  kocsibejáró, a  járda. Ennek a  válasznak 
a tükrében érthető igazán egy másik tény: nevezetesen az, 
hogy a kérdőív kitöltőinek közel 75%-a rendelkezik biztosí-
tással viharkárok esetére. 

A lakosok háromnegyede tapasztalt a  hétköznapjaiban 
olyan helyzeteket, amikor a szélsőséges időjárás miatt fen-
nakadások voltak a közösségi közlekedésben. 

A klímaváltozás egészségre tett hatásait vizsgáló kérdések 
közül csaknem egyenlő (40% körüli) arányban jelölték meg 
a gödiek a nyári kánikulák miatti rosszulléteket, a rovarcsí-
péseket, illetve az  allergiás, asztmatikus tünetek jelentke-
zését. 

A környezettudatosságra, fenntarthatóságra vonatko-
zó kérdések közül mintegy 60 százaléknyian jelölték be, 
hogy komposztálják a konyhai zöldhulladékot, sokan (cca. 
40%-nyian) esznek saját termesztésű zöldséget és gyümöl-
csöt, és nagyságrendileg ugyanennyien vásárolnak termelői 
piacon, illetve fogyasztanak szezonális termékeket. A  vá-
laszadók mintegy fele használ locsolásra esővizet, és közel 
90%-uk alapvetően gázzal fűt, de sokan – mintegy 30%-nyi-
an – fával vagy fával is tüzelnek a téli időszakban. Földhőt 
vagy napenergiát ma még csak a lakosok néhány (2-5) szá-
zaléka hasznosít a felmérés szerint. 

A  hulladék szelektív gyűjtésével kapcsolatos válaszok 
azonban igen biztatóak. A  lakosság túlnyomó többsége 
(több mint 90%-a) a  kommunális hulladéktól elkülönítet-
ten gyűjti a  papírt és a  műanyagot, mintegy 70% a  fémet 
és az üveget is, és 80% feletti azok aránya, akik megfelelő 
gondossággal kezelik a  háztartásban keletkező veszélyes 
hulladékot, illetve akik a kerti zöldhulladék ártalmatlanítá-
sának legkörnyezetkímélőbb megoldását, a  komposztálást 
választják.

A kérdőív tanúsága szerint a gödiek nagyon gyakran köz-
lekednek gyalog (igaz, körülbelül ugyanilyen gyakran au-
tóval is), és sokan (közel 40%-nyian) szívesen használnak 
helyi közlekedésre kerékpárt vagy rollert. Ezek a  számok 
is azt mutatják, hogy a  közösségi közlekedés fejlesztésére, 
illetve a járda- és a kerékpárúthálózat bővítésére nagy szük-
ség van Gödön.

A klímatudatos szemléletmód iránti nyitottságra utal, 
hogy a válaszadók kb. negyede közepes, közel 70%-a pedig 
ennél nagyobb mértékben tartja magát zöldnek, és a legtöb-
ben különböző vállalásokra, életmódbeli változtatásokra is 
hajlandóak a környezet védelmében. Arra a kérdésre, hogy 
kinek kell foglalkoznia az éghajlatváltozás kérdésével, a vá-
laszadók több mint 81 százaléka jelölte be saját magát is. 
Ez pedig nagyon fontos eredmény, hiszen a változást mind-
annyiunknak önmagunkon kell kezdenünk.

Koditek Bernadett

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG, KLÍMAVÉDELEM

A változást önmagunkon 
kell kezdenünk
November elején az újonnan megválasztott képviselő-testület első intézkedései közé tartozott a klímavészhelyzet ki-
hirdetése Gödön. Az éghajlat melegedésének kedvezőtlen hatásait már mindannyian érzékeljük a mindennapjaink-
ban, ezért döntés született arról, hogy határozott és komplex intézkedéseket kell tenni a klíma védelme, a város élhe-
tőségének hosszú távú megőrzése érdekében.
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Zöldhulladék háztól történő 
elszállítása a tavaszi akció 
keretében

Az  előző évekhez hasonlóan a  tava-
szi, regisztrációhoz kötött, háztól törté-
nő akciós zöldhulladék-elszállítás térítési 
díja 50 Ft/120 literes zsák, illetve 1 méter 
hosszú és 40 centiméter átmérőjű köteg. 
A  tavaszi szállítási igényeket 2020. márci-
us 25-én, szerdán 12 óráig a 27/530-611-es 
telefonszámon, az  info@godihulladek.hu 
e-mail- címen, illetve személyesen az  ügy-
félszolgálaton lehet bejelenteni. A 120 lite-
res zsákokat bárhol beszerezhetik, azonban 
a szállítási díj kifizetésére csak személyesen 
az ügyfélszolgálaton van lehetőség. A szál-
lításra az ügyfélszolgálat által megadott na-
pon kerül sor.

Az akció előtti időszakban a nyitvatartás 
az alábbiak szerint alakul:

március 16. hétfő 7-19 h
március 17. kedd 7-15 h
március 18. szerda 7-15 h
március 19. csütörtök 7-15 h
március 20. péntek 7-12 h
március 23. hétfő 7-19 h
március 24. kedd 7-15 h
március 25. szerda 7-15 h

Kerti hulladék leadása 
a zöldhulladék-átvételi ponton

Továbbra is biztosítjuk a  zöldhulla-
dék-átvételi pont működését, amely a Ne-
meskéri úti temetővel szemközti földútról 
közelíthető meg. A  2020-as évben a  táb-
lázatban feltüntetett napokon 8 és 16 óra 

között fogadjuk a lakosság által kiszállított 
zöldhulladékot. Egy ingatlanról az átvéte-
li napokon maximum 15 zsákot, vagy 15 
köteget, vagy 1,5 m³ nem zsákolható hul-
ladékot áll módunkban térítésmentesen át-
venni. Amennyiben ennél több hulladékot 
szeretne leadni, az térítésköteles. A térítési 
díjat a  helyszínen kell kifizetni. (Átvételi 
díjak: 1 zsák vagy köteg 200 Ft, 1 m³ 4000 
Ft.) Az  átadásnál lakcímkártya bemutatá-
sa kötelező. Üdülőingatlannal rendelkező 
ügyfeleink az  utolsó hulladékszállítási díj 
számlájával, vagy annak feladóvevényé-
vel igazolhatják, hogy gödi nyaralójukból 
származik a zöldhulladék.

2020. év

HÉT HÓNAP
NAP

SZERDA SZOMBAT

13 március 25 28

15 április 8 –

17 április 22 25

19 május – 9

23 június – 6

27 július – 4

31 augusztus – 1

35 augusztus – 29

39 szeptember – 26

41 október 7 10

43 október 21 24

44 október 28 31

45 november 4 7

47 november 18 21

48 november 25 28

Zöldhulladék háztól történő 
elszállítása a tavaszi-őszi akción 
kívül

A  tavaszi és őszi önkormányzati elszál-
lítási akción felül a 2020. május 11. és ok-
tóber 2. közötti időszakban a Gödi Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft. folytatja 
a háztól történő zöldhulladék-elszállítást.

A zöldhulladék begyűjtése a naptár sze-
rinti páros héten az adott körzetre érvényes 
hulladékszállítási napon történik (páros 
héten a zöldhulladék, páratlan héten a sze-
lektív hulladék kerül elszállításra). A köz-
szolgáltatás keretein belül minden szállítás 
alkalmával 1 darab, cégünk logójával el-
látott zöldhulladék-gyűjtő zsák kerül térí-
tésmentesen elszállításra. A szállítás alkal-
mával minden esetben 1 darab cserezsákot 
hagyunk. Ha több zsákot szeretne elszállít-
tatni, az térítésköteles. 10 zsák feletti szállí-
tási igényét ‒ a tervezhetőség érdekében ‒, 
kérjük, minden esetben jelezze! A zsákokat 
a szállítás napján reggel 7 óráig kell az in-
gatlanok elé kihelyezni. Nem zsákolható 
zöldhulladékot a  kialakított rendszerben 
nem áll módunkban elszállítani.

A cégünk feliratával ellátott zöldhulla-
dék-gyűjtő zsák beszerezhető az alábbi üz-
letekben, ára bruttó 250 Ft / darab, amely 
tartalmazza a  szállítás és az ártalmatlaní-
tás költségét:
•  Fakusz-H.B. Kft. - Gazdabolt (2131 Göd, 

Pesti út 82/A)
•  Wolav Kft. - Gazdabolt (2132 Göd, Duna 

út 4.)
•  Mosoly ABC (2131 Göd, Alagút utca 12/6.)

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Zöldhulladék-begyűjtési 
tájékoztató a 2020-as évre

A lakosság számára idén is lehetőséget biztosítunk a zöldhulladék ingyenes leadására, illetve háztól történő elszállítá-
sára, az alábbi feltételek és időpontok figyelembevétele mellett.
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A háztól történő zöldhulladék-szállítások várható 
idejét megtekinthetik az alábbi táblázatban, illetve 
a www. godihulladek.hu honlapon.

2020. év
HÉT HÓNAP tól-ig
20 május 11–15
22 május 25–29
24 június 08–12
26 június 22–26
28 július 06–10
30 július 20–24
32 augusztus 03–07
34 augusztus 17–21
36 augusztus 31
36 szeptember 01–04
38 szeptember 14–18
40 szeptember 28–30
40 október 01-02

A zsákban kihelyezett zöldhulladék nem kevered-
het más hulladékkal (kő, beton, vegyes hulladék), ez 
akadályozza a feldolgozási folyamatot. Amennyiben 
az elszállítandó zöldhulladékot nem az előírtaknak 
megfelelően helyezi ki az ingatlanhasználó, úgy cé-
günk azt nem köteles elszállítani.

Az őszi, regisztrációhoz kötött háztól történő el-
szállításról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2132 Göd Duna út 5. ‒ a Kisfaludy utca felőli 

bejárat
www.godihulladek.hu, 27/530-611

Tájékoztató a hamu 
szabályos kihelyezéséről
Tisztelt Ügyfeleink!

A téli fűtési szezon idején megnövekedett 
a  gyűjtőedényekbe szabálytalanul kihelye-
zett hamu mennyisége. A hulladék begyűj-
tése során a  gyűjtőedényekbe ömlesztett 
hamu veszélyezteti a  kollégák egészségét, 
továbbá nagymértékben koptatja a  jármű 
felépítményének csúszó és forgó alkatrésze-
it. A ki nem hűlt hamu pedig minden eset-
ben tűzveszélyes!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy hamu kihe-
lyezése csak az alábbi módon történhet:
•  kizárólag kihűlt állapotban
•  összekötött szájú zsákban összegyűjtve
•  hulladékgyűjtő edénybe belehelyezve

Köszönjük az együttműködésüket!

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálat

KÖRNYEZETVÉDELEM

Konferencia a levegő minőségéről
Január 21-én Budapesten a fővárosi és a zuglói önkormányzat közösen ren-
dezett szakmai konferenciát a levegőminőségről az agglomerációs települé-
sek számára.

A nemzetközi AWAIR ‒ Awareness of Air Pollution program keretében meg-
tartott tanácskozáson Karácsony Gergely főpolgármester a köszöntőjében el-
mondta, hogy folyamatos párbeszédet kezdeményez a környékbeli települé-
sekkel minden olyan ügyben, amely nem áll meg a közigazgatási határokon. 
Ilyenek például a környezetvédelem, a levegőminőség, a közlekedés és a klí-
maváltozáshoz való alkalmazkodás.

Szabó Rebeka, Zugló alpolgármestere az  AWAIR programmal ismertette 
meg a fórum résztvevőit. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló pro-
jekt célja, hogy a partnerek integrált, többszintű környezeti tudást és szem-
léletmódot alakítsanak ki a kritikus légszennyezettségi helyzetek kezelésére.

A Levegő Munkacsoport képviseletében Tarr Katalin környezetvédelmi 
tanácsadó szólalt fel a szakmai napon. Elmondása szerint több mint 150 ön-
kormányzat avar- és hulladékégetéssel kapcsolatos rendeletét vizsgálták meg. 
Pozitívumként említette, hogy a  települések 17 százalékánál tilos az  égetés 
minden formája, viszont nagy számban vannak olyan helységek, ahol hetente 
egyszer még a téli időszakban is engedélyezett a kerti hulladék égetése.

A konferencián előadást tartott Jakab Júlia, a gödi Polgármesteri Hivatal 
környezetvédelmi referense is. Az avarégetés betiltása Gödön című prezentáci-
ójában a levegőminőséget kedvezőtlenül befolyásoló tényezők között említette 
meg a településen átmenő közúti forgalmat, a téli fűtési időszakban a levegőbe 
jutó égéstermékeket, illetve az  ipari tevékenységet. Az  avarégetéssel össze-
függő légszennyezés – ami sok településen gondot okoz – Gödön jelentősen 
csökkent az  utóbbi években végbement jogi szabályozásnak köszönhetően. 
A városban ugyanis 2010-től egyre szűkebb időkorlátok között engedélyezték, 
2019 januárjában pedig teljesen betiltották a kerti hulladék égetését. Az ön-
kormányzat ezzel párhuzamosan alternatívát is kínált a zöldhulladék ártal-
matlanítására: népszerűsítette a komposztálást, és bevezette a házhoz menő 
zöldhulladék-elszállítást.

Göd azok közé az agglomerációs települések közé tartozik, amelyek rendel-
keznek zöld- és kerti hulladék elszállítási programmal. (Ez a vizsgált települé-
sek alig több mint 20 százalékánál van így.) Beletartozunk a főváros környéki 
településeknek abba a  17 százaléknyi csoportjába is, ahol egész évben tilos 
a  kerti hulladék és az  avar égetése. Élen járunk az  alternatív lehetőségként 
a komposztálást ajánló városok között is: Gödön több alkalommal volt már 
kedvezményes, az önkormányzat által támogatott komposztláda-vásárlási ak-
ció. Eddig hozzávetőlegesen 500 komposztládához juthattak hozzá a lakosok 
az önkormányzat által támogatott áron, és egy nyertes pályázatnak köszön-
hetően idén újabb 1000 komposztláda kerülhet majd a gödi háztartásokba.

GK
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A Magyar Cetelem Bank Zrt. Zöldsuli Programja keretében 
novemberben pályázatot hirdetett általános iskolai osztá-
lyok számára „Szemetelj okosan!” címmel. A  következő 
osztályfőnöki órán megkérdeztem a  gyerekeket, lenne-e 
kedvük dolgozni egy pályázaton, aminek a jutalma 150 000 
Ft? Hát persze, hogy volt kedvük! Vidám lelkesedéssel ve-
tették bele magukat a munkába. Például megírták a Miku-
lásnak, hogy mily módon okozhatna úgy örömet gyerekek 

millióinak, hogy kevésbé terheljük meg környezetünket 
felesleges szemeteléssel. Kolléganőim is segítettek bennün-
ket a pályázat elkészítésében, akiknek ez úton is szeretném 
megköszönni, hogy időt és energiát áldoztak ránk. Segítsé-
gükkel határidő előtt sikerült feltöltenünk a pályázatunkat, 
majd heteken át drukkoltunk: vajon sikerül-e elegendő sza-
vazatot gyűjtenünk, s ott leszünk-e a szakmai zsűri által 15 
legjobbnak ítélt pályázat között? Igen! Sikerült!

A jó hírt Balla Krisztina kolléganőmtől tudtam meg 
a  karácsonyi szünet előtti napokban. Ő  szintén pályá-
zott az  osztályával, és ők is a  díjazottak közé kerültek! 
A Huzella Iskolából tehát a 4.c és az 5.d osztály is sikeresen 
vett részt ezen a  pályázaton. A  fantasztikus hírt az  osz-
tálykarácsonyon közölhettem a diákjaimmal, akik kitörő 
örömmel ünnepeltek.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a  mindennapi pedagó-
giai munkánkba beépüljön a környezeti nevelés is. Ilyen és 
ehhez hasonló pályázatok révén a gyerekekkel közös mun-
ka maradandó élményt ad, ráadásul a  pénzjutalmat erdei 
iskolai programra költhetjük el. Öröm volt látni a gyerekek 
lelkesedését, együtt dolgozni velük ezen a pályázaton!

Persze nem csupán ily módon lehet élményszerű a  kör-
nyezeti nevelés. Iskolánkban harmadik éve működik a ter-
mészetjáró szakkör, nyaranta pedig egyhetes vándortábor 
szervezésével igyekszünk alkalmat adni a  tanulóink szá-
mára a természettel való találkozásra. 2020-ban is várunk 
minden kedves érdeklődőt (3-4. osztálytól) túráinkra, tá-
borunkba, melyekről az  iskola honlapján tájékozódhatnak 
részletesebben.

Gaálné Szendefy Ágnes

Oktatás-nevelés

A Mikulás alig győzte olvasni a gödi iskolások leveleit

Immár hagyományosan, 2019. december 16-án a  huzel-
lás munkatársak ismét egy kellemes estét töltöttek együtt. 
Horváth Ferenc intézményvezető megköszönte a  kollégák 

munkáját, majd ünnepélyes keretek között adták át az érin-
tetteknek a  Pedagógus Szolgálati Érdemérem miniszteri 
elismeréseket. Az  érdemérmet azok a  pedagógus munka-

HUZELLA ISKOLA

Cetelem-pályázaton nyertek a diákjaink

HUZELLA ISKOLA

Kollégákat köszöntöttünk

A fotón sorrendben, balról jobbra: Gács Zsuzsanna, dr. Nagyné Kőfalvy Enikő, Detréné Köő Mária, Nikházy Magdolna, Zachár Zsuzsanna és 
Pappné Széll Éva
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BÚZASZEM ISKOLA

Barázda lelki nap
A Búzaszembe járó gyermekek magas szinten teljesítenek 
a kompetenciaméréseken és a középiskolai felvételiken. De 
a Búzaszem vezetői mérhetetlenül fontosnak tartják, hogy 
a hozzájuk járó gyermekek ne csak tantárgyi tudást kap-
janak a  világról, hanem segítsék keresztény úton járásu-
kat, vagyis megkapják a  természetfeletti igazságok iránti 
érzékenység tudását is. Ebben segítik a gyermekeket azok 
a  lelki napok is, amelyekre minden esztendőben egyszer 
minden osztályban sor kerül. Ilyenkor a gyermekek osztá-
lyonként, szakavatott vezetők kíséretével visszavonulnak 
az alsógödi plébániára, s egymás között járják be a szeretet 
Isten által kijelölt útját. Ahogy a Búzaszemben elmondták, 
ezen alkalmakkor a kicsi még kisebb lesz, a nagy megna-
gyobbodik, a lépések meghosszabbodnak, a lélek egymás 
iránti szeretettel nyílik ki.

Decemberben a hatodik osztályos Barázdák voltak lelki 
napon. A Búzaszemben hasonló, osztályonkénti szülői lel-
ki napokat is terveznek.

B. A.

BÚZASZEM ISKOLA

Előadások a Búzaszemről
A kereszténységre, a  magyar néphagyományra és a  családi 
együttműködésre alapozott nevelés, amelyet a  Búzaszemben 
megvalósítanak, sok neveléssel foglalkozó szakember érdeklődé-
sét felkeltette már. Így az elmúlt bő két hónapban a Veszprémi 
Egyetemen, az  Apor Vilmos Főiskolán – Pécsi Rita organikus 
pedagógiai kurzusában – a  Kaposvári Egyetem vezetőképzős 
hallgatóinak és a Magyar Művészeti Akadémia konferenciáján is 
tartottak előadást a  Búzaszem vezetői arról, hogy miként mű-
ködik a kereszténységre és a magyar néphagyományra alapozott 
nevelés.

A „Magyar Örökség” nevelési módszer a néphagyomány tel-
jességének a  nevelésbe emelésével valósítja meg a  21. századi 
készségek megszerzéséhez szükséges érzelmi és értelmi intel-
ligenciafejlesztést. A  népmese, népdal, népzene, népi kézmű-
vesség, néptánc, magyar harcművészet (például a  szablyavívás) 
rendszeres művelésének eredményeként minden pedagógiai 
kísérlet és felmérés szerint néhány esztendő alatt érzelmileg és 
értelmileg is minden területen 15-20 százalékkal jobban teljesíte-
nek a gyerekek. Az előadások eredményeként alakulófélben van 
az országban egy „Magyar Örökség” szakmai közösség, hiszen 
országszerte több olyan óvoda és iskola működik, amely hasonló 
alapokkal nevel.

A Magyar Művészeti Akadémián tartott előadást követő kon-
certen felléptek a Búzaszem dudásai, köztük a harmadik osztá-
lyos Dávid Máté is.

B. A.

Horváth Szilárd, a Búzaszem Iskola egyik alapítója Veszprémben 
tartott előadást

HUZELLA ISKOLA

Sporteredmények
A huzellás diákok január 25-én szombaton Százhalombat-
tára utaztak az Úszó Diákolimpia Pest megyei döntőjére. 
Sajnos néhány gyermek megbetegedett, de így is 18 fős 
csapat képviselte intézményünket az  ottani sportuszo-
dában megrendezett megmérettetésen. A  4 x 50 méteres 
gyorsváltó az  előkelő harmadik helyen végzett. A  váltó 
tagjai: Szűcs Ambrus (3.b), Harmati Levente (3.a), Erdős 
István (4.c) és Kurucz Zoltán (4.d). Szintén a dobogó har-
madik fokán végzett a  Demeter Nóra (7.c), Káplár Zille, 
Szabó Csenge és Csáti Csenge (6.a) osztályos diákokból álló 
gyorsváltó csapat.

Egy hajszálon, 0,27 másodpercen múlt, hogy a  Bejczi 
Ádám (7.b), Szabó Vilmos (7.b), Bús Huba (6.d) és Szűcs 
Marcell (5.c) alkotta gyorsváltó csapat nem állhatott a do-
bogóra, ők a negyedik helyen végeztek.

Minden résztvevőnek köszönjük tisztes helytállásukat, 
s azt, hogy minden erejüket beleadva versenyeztek!

H. A.

körben dolgozók kaphatják meg, akik legalább 25 éven ke-
resztül végezték kimagaslóan oktató-nevelő munkájukat.

Köszöntöttük Detréné Köő Máriát, aki a 39 éves pedagó-
guspályájából 19-et a  Huzellában töltött, és oktatta a  ma-
gyar nyelv és irodalom, valamint a  honismeret rejtelmeit 
tanítványainak. Gács Zsuzsanna 27 éve oktatja matema-
tikára intézményünk nebulóit. Dr. Nagyné Kőfalvy Enikő 
30 éven át valóságos „polihisztorként” tanította földrajz-
ra, biológiára és angolra iskolánk alsós és felsős diákjait. 
Nikházy Magdolna 40 éves pedagógus pályáját mindvégig 
nálunk töltötte, kémiát és technikai ismereteket oktatva. 
Pappné Széll Éva diplomája megszerzését követően szintén 
az alsógödi iskolában kezdett tanítani, és közel 40 évig adta 

át a  biológiai és technikai tudását a  gyerekeknek. Zachár 
Zsuzsanna az alsó tagozatunk oszlopos tagjaként szintén 39 
évig okította az alsós diákokat, hosszú ideig igazgatóhelyet-
tes volt és több mint tíz éve vezeti a Gézengúzok színjátszó 
csoportot.

Detréné Köő Mária, Gács Zsuzsanna, dr. Nagyné Kőfal-
vy Enikő és Zachár Zsuzsanna pályafutásuk során a  Göd 
Város Önkormányzata által adományozott „Év Pedagógu-
sa Díjat” is elnyerték. Mindannyian már a jól megérdemelt 
nyugdíjas éveiket töltik, ám szerencsénkre továbbra is gya-
kori vendégei iskolánknak.

H. A.

Gödi Körkép | 2020. 2. szám OKTATÁS

23



NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Kazinczy-siker
Hagyományosan decemberben rendeztük meg a  Kazinczy Fe-
renc Szépkiejtési Verseny iskolai fordulóját, amelynek nem volt 
kisebb a  tétje, mint az, hogy ki jut tovább intézményünkből 
a körzeti fordulóba.

Két kategóriában ‒ az  5-6., illetve a  7-8. évfolyamon – hir-
dettünk győztest a  szabadon választott és a  kötelező szövegek 
elmondása után. A kisebbeknél Balázs Zselyke 5.d osztályos ta-
nuló, míg a nagyobbaknál Kalász András 8.d osztályos diákunk 
nyert. Kettejük közül az utóbbit juttatta tovább a szakmai zsűri 
a váci második fordulóba. Gratulálunk!

Társadalomtudományi munkaközösség

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Körzeti Kooperatív Matematika 
Csapatverseny
Iskolánk tanulói minden alkalommal szívesen vesznek részt ma-
tematikaversenyeken. Ebben a  tanévben a vetélkedők sorát egy 
körzeti matekverseny meghirdetésével színesítettük.

Az alapgondolat egy jókedvű, kooperatív rendezvény szerve-
zése volt, ahol a környező iskolák tanárai és tanulói találkozhat-
nak. A sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola és a sződi Hu-
nyadi János Általános Iskola fogadta el felkérésünket. A verseny 
csapatait sorsolással alakítottuk ki úgy, hogy minden csapatba 
az iskolák egy-egy tanulója kerüljön.

A verseny első felében számolási gyakorlatokat, a másodikban 
gondolkodtató feladatokat kellett megoldaniuk a  csapatoknak. 
A megmérettetés harmadik részében a napjainkban oly népszerű 
SUDOKU feladványok következtek. Összességében három köny-
nyebb és három nehezebb feladatot kaptak a gyerekek.

A meghívott matematika szakos kollégák is megerősítettek 
minket abban, hogy érdemes volt munkát és időt fektetni a ma-
tekverseny megszervezésébe, lebonyolításába. A gyerekek öröm-
mel dolgoztak együtt, a hagyományostól eltérő munkaformában. 
A gondolkodást segítette a kedves vendéglátás. A kooperativitás 
szellemének megfelelően minden iskola győztesként távozhatott.

A három iskola nyertes csapatai: 1. helyezett: Kazár Boglárka, 
Selmeczy György, Hertel Csanád; 2. helyezett: Elor Lea, Korul 
Blanka Szilvia, Nyíri Levente, 3. helyezett: Bedécs Dávid, Kovács 
Vajk és Hertel Csenge. Gratulálunk minden résztvevőnek!

Bízunk abban, hogy jövőre újra otthont adhatunk ennek 
a  színvonalas versenynek. Köszönjük a  kollégák segítő együtt-
működését. Szeretettel várjuk 2021-ben további környező iskolák 
jelentkezését!

R. T.

A jókedvű „vegyes” csapatok tagjai örömmel dolgoztak együtt

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Szalagavató a piaristáknál
Közel félszáz diák számára fejeződik be a  képzés ebben a  tan-
évben a piaristáknál. A szakiskolások és az érettségizők család-
jaikkal együtt töltötték meg az  alsógödi Szent István-templom 
padjait január végén, hogy hálaadó szentmisén ünnepeljék meg 
ezt a jeles alkalmat.

Valaczka János Pál piarista szerzetes, főigazgató celebrálta 
a  szentmisét, melyen Molnár Lehel piarista segédkezett. A  fő-
igazgató ünnepi beszédében a  tizenkét tanítvány kiválasztá-
sához hasonlította a  szalagtűzést. Arra bíztatta a  végzősöket, 
hogy ne csak most, hanem egész életükben maradjanak a  pia-
rista család tagjai, akik számíthatnak egymásra. Az evangéliumi 
szövegre utalva végül kiemelte: „Legyen bátorságotok úgy, mint 
Dávidnak volt, a  jó Isten tudjon úgy vezetni, hogy a döntéseitek 
jól sikerüljenek! Ne a harag vezéreljen Titeket, és tudjatok olyan 
döntéseket hozni, amelyekre később is büszkék lehettek majd. 
Ezért imádkozom, és ezt kívánom Nektek!”

A szentmise után tanulók és tanáraik, mestereik közös talál-
kozóján Galsa László igazgató szólt a pezsgőspoharak koccintása 
előtt. Rövid beszédében a saját vizsgája előtti időszakot idézte fel, 
megemlítve, hogy bár a  szalagavató és a vizsgák között látszó-
lag hosszú idő telik el, valójában nagyon gyorsan elröppennek 
a  hónapok. Hozzátette: „Ezért most kihasználom az  alkalmat 
és bejelentem: szakmai és érettségi vizsga is lesz. Nem sokkal 
a  ballagás után kezdődik. Úgy készüljenek, hogy ne érje majd 
meglepetésként Önöket a vizsga reggelén.”

O. É.

A szalagavató ünnepélyes pillanatai

BÚZASZEM ISKOLA

Matekverseny
A minden évben megrendezett Kőrösi Matematika Tehetséggon-
dozó Versenyen legutóbb Göd, Dunakeszi és Fót nyolc iskolájá-
nak gyermekei mérették meg magukat. A búzaszemes gyerekek 
szép eredményekkel tértek haza. A  negyedikes osztályból Bese 
Bodza hetedik, a hatodikos osztályból Járay Vajk első, Sipos Zsolt 
második, a hetedikesek közül Császár Soma első, Varga Álmos 
ötödik, míg a nyolcadikos osztályból Heltovics Lilla első, Dyekiss 
Gábor pedig hetedik helyezést ért el.

A gyerekeknek, és felkészítő tanáraiknak, Bolla Mártának, 
Faragó Évának és Verbay Katalinnak munkájuk megköszönése 
mellett gratulálunk!

B. I.

OKTATÁS

24

www.godikorkep.hu



Talán nem mindenki tudja olvasóink kö-
zül, hogy néhány esztendeje megalakult 
az  Iskolakertekért Alapítvány. A  szer-
vezet feladatának tekinti, hogy minél 
szélesebb körben hozzáférhetővé tegye 
az  iskolakerteket, a  fenntarthatóság és 
a környezettudatosság gyakorló színtereit 
a gyermekek, rajtuk keresztül pedig a tár-
sadalom széles rétegei számára. A  kert-
ben végzett tevékenység kiváló lehetőség 
a  személyiség harmonikus fejlesztésére, 
az  iskolában tanultak gyakorlatban tör-
ténő előhívására, a kísérletezésre, a gyer-
mekek kertészeti alapoktatására, az öko-
lógiai folyamatok bemutatásán keresztül 
alapvető környezet- és természetvédel-
mi szükségszerűségek felismertetésére, 
az  egészséges élelmiszerek népszerűsíté-
sére.

A program fővédnöke a százesztendős 
Bálint György, aki szerint „az iskolaker-
tekkel nem újat kreálunk, hanem egy 
művelési hagyományt újítunk fel”. Or-
szágszerte immár ezernél is több iskola-
kertben tüsténkednek a gyerekek a tava-
szi és az őszi hónapokban.

E nemes kezdeményezés adta az ötletet 
a  Felsőgödön élő Reményi Józsefnek, aki 
a  Hunyadi utcában lévő mintegy 1300 
négyzetméteres telkét ajánlotta fel erre 
a célra. A nyugalmazott textilmérnöktől 
megtudtuk, hogy a  földterület családi 
örökség, s  mivel arra annak idején épí-

tési engedélyt nem kaptak, a telken közel 
hatvan éve kertészkednek. A  földet kora 
tavaszonként a saját költségükön felszán-
tatják, s  esztendők óta járnak oda gödi 
gyermekes családok, hogy egy-egy kije-
lölt parcellát megműveljenek.

Reményi József is szívesen kertészke-
dik, ám a  földterület nagysága lehetővé 
teszi, hogy a  telek egy részét iskolakert 
létesítésére felajánlja. Ötletével megke-
reste Bajkó Ildikót, a Németh László Ál-
talános Iskola igazgatóját, aki örömmel 
fogadta a lehetőséget. Lapzártánk napjai-
ban ‒ a  tanári és a  szülői értekezleteken 
– folynak az  egyeztetések az  iskolakert 
működtetésének lehetőségeiről: egy-egy 
kijelölt parcellát erre jelentkező osztály-
közösségek, de akár családok is megmű-
velhetnének.

Ami bizonyos: a  terület tulajdonosa, 
Reményi József ingyen bocsátja rendel-
kezésre az  iskolakert céljára kiszemelt 
telekrészt, és véleménye szerint maga 
a  „projekt” semmiféle külső – önkor-
mányzati vagy egyéb – támogatást nem 
igényel. A  terület felszántott állapotban 
várja az  ültetésre már alkalmas tavasz-
előt, és Reményi József a kertészkedéshez 
készségesen megad bármiféle segítséget. 
A  felsőgödi iskolakert további sorsáról 
természetesen hírt adunk majd a  Gödi 
Körkép hasábjain.

(w)

FELAJÁNLÁS

Iskolakert létesülhet Felsőgödön

Nyílt nap a Szivárvány 
Bölcsődében

A Szivárvány Bölcsőde 
február 25-én, 26-án

(kedden és szerdán)
nyílt napot tart mindkét épületében.

A tájékoztató 10 órakor kezdődik. 
Kérjük, hogy a szülők erre az időpont-

ra érkezzenek.

Február 21-ig
előzetes regisztráció szükséges 

• a Komlókert utcai épületben: 
godibolcsi@god.hu (kapcsolattartó 

Erdélyiné Nagy Ildikó 
bölcsődevezető-helyettes); 
• a Rákóczi utcai épületben: 

bolcsode@god.hu (kapcsolattartó 
Szabó Zsuzsanna bölcsődevezető)

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Iskolába hívogató
Hagyományainkhoz híven idén is három „iskolába hívogató” 
foglalkozást hirdettünk meg a  leendő elsős tanulók és szüleik 
számára. Az első alkalmon, február 7-én a tanító nénik játékos 
foglalkozásokkal várták a  gyerekeket. Az  iskola vezetése tájé-
koztatást tartott az  iskolakezdésről, a  beiratkozásról és az  in-
tézmény életéről. A  második, március 5-ei hívogató programja 
kiegészül a  leendő első osztályos tanító nénik bemutatásával. 
A hittanoktatók tájékoztatást tartanak a hit- és erkölcstan okta-
tásáról. A harmadik időpont március 27-én, pénteken lesz, szin-
tén fél öttől hatig, ahol kötetlen keretek között beszélgethetnek 
a gyerekek és szüleik a leendő tanítókkal. A rendezvények alatt 
informálódhatnak a szülők az intézményünkben működő művé-
szetoktatásról, idegen nyelvi képzéseinkről, a sportéletünkről és 
a tehetséggondozásról.

Az áprilisi beiratkozás után a kis elsősök és szüleik meghívást 
kapnak a május 9-én, szombaton megrendezésre kerülő Családi 
DÖK-ÖKO Művészeti Napra. Szeretettel várunk minden iskolá-
ba készülő óvodást és szüleiket!

Ny. J.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Fagottosaink elismerése
Iskolánk két fagottosa Szombathelyen járt az  országos Sistrum 
Zenei Versenyek oboa- és fagott próbatételén. Szöllősy Szellő 
arany minősítést, míg Tóth Késa Sára ezüst minősítést szerzett! 
Tanáruk Szavári Anita, korrepetitoruk Boross Anett volt. Gratu-
lálunk a szép eredményhez!

B. I.

Szöllősy Anett és Tóth Késa Sára az elismerő oklevelekkel
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‒ Sokan élnek még azok közül, akik Pilinszkyvel jóban vol-
tak. Arra gondoltunk, hogy a velük rögzített beszélgetések 
rendkívüli irodalomtörténeti értékkel bírnak ma is, de kép-
zeljük el, hogy majd száz év múlva... Milyen jó lenne most 
nekünk, ha mondjuk Arany Jánosról rendelkezésünkre áll-
nának ilyen felvételek. Nagyon örülnénk neki, igaz? ‒ kér-
di István atya. S  elmeséli, hogy egy pályázattal nyertek 
anyagi forrást ahhoz, hogy Franciaországig utazzanak. Fél 
éjszakákon keresztül forgott a  kamera egy-egy jóízű be-
szélgetés során. Rengeteg anyag gyűlt össze, amelyekből 
bőven lehet válogatni a közönségnek szánt filmekhez, de 
minden elhangzott mondat archiválásra kerül, gondolván 
az irodalomtörténészek elkövetkező generációira.

‒ Pilinszky nem a könnyen olvasható lírikusok közül való, 
mert eléggé szokatlan költői hangot használ. Elsőre értet-
lenül állhat a költeményei előtt az is, aki egyébként szereti 
a  verseket. Az  az érdekes, hogy a  különös költői hang el-
lenére a verseit viszonylag könnyen lehet idegen nyelvekre 
fordítani, lábjegyzetek nélkül. Erre véletlenül jöttem rá, 
amikor egy lengyelországi túrán voltam a  diákjaimmal. 
Ott találkoztunk francia fiatalokkal, és akkor valamikép-
pen szóba került Pilinszky. Egyetlen magyar költőnevet 
ismertek, az övét. Pilinszky témája legfőképpen a háború, 
és ehhez kapcsolódva a modern világ meghökkentő emberi 
problémái, ezek pedig minden népnél ugyanolyanok – foly-
tatja a  tanár úr. S azután arról beszél: Pilinszkyt nagyon 
fiatalon hívták be katonának, a tanárképzőt sem tudta be-
fejezni. Bár frontra nem került, az oroszok előli visszavo-
nulásban részt vett, és amerikai hadifogságba esett, mégis 
mély hatást tettek rá a háborúban szerzett tapasztalatok. 
Nem véletlen, hogy a magával vitt könyveit egymás után 
dobálta el, mondván: mind érvényüket vesztették. Egyet-
len könyvet tartott meg, a Bibliát. 

‒ Pilinszky számára az egyik legérzékenyebb korban tör-
tént mindez: már felnőtt volt, de még nem elég érett ahhoz, 
hogy ne ennyire érzékenyen érintse meg. A világ összeom-
lását egy kiszolgáltatott helyzetben élte meg. Olyan háború 
tényleg nem volt addig még soha, hogy az egész kontinens 
csatatérré vált volna. Utána pedig átélte a diktatúra fölépü-
lését, ami egy sajátos helyzet, és nyilván meghatározó a köl-
tészete szempontjából is ‒ mondja István atya, és a saját pél-
dáját említi. Ő 11 évvel fiatalabbként másképpen élte meg 
a  történéseket, és nyilván Pilinszky is másmilyen költői 
hangon írt volna a háborúról és az azt követő diktatúráról 
mondjuk tíz évvel idősebb fejjel. 

Mindketten piarista diákok voltak. Nem egy időben, de 
sok közös tanáruk volt, és Jelenits István szerint Pilinsz-
ky már egészen fiatal költőként ismert lett az  Alma Ma-
terben, így ő is elég korán tudomást szerzett róla. Később 
összeismerkedtek, és meghitt, mély barátságot kötöttek. 
Közös jellemzőjük továbbá, hogy mindketten publikáltak 
az Új Ember hasábjain. Pilinszky a háború után kapott ott 
munkalehetőséget, igaz, elsőre inkább kifutófiúnak való 
feladatokkal bízták meg, mert attól tartottak, nehezen ért-
hető költészete elriasztja az olvasókat.

‒ Később elismerték, hogy remek cikkeket tud írni – hal-
latlanul érdekesen, élményszerűen számolt be egy-egy film 
bemutatójáról, egy-egy évfordulóról, egyházi ünnepek-
ről… Sokan úgy lettek rendszeres előfizetői a lapnak, hogy 
megtudták, Pilinszky publicisztikái jelennek meg benne. 
Ez  rangos dolog, ma is szenzációértékű, amit leírt, pedig 
az  akkori újságolvasó emberek megszólítását tűzte ki cé-
lul ‒ mutatta a Pilinszky újságírói munkásságának össze-
gyűjtött anyagát magába foglaló kötetet István atya. Ezek 
az  írások teljesen mások, mint a  versei. Olyan sokolda-
lúságról tanúskodnak, ami egyszerre jelenti a  rendkívül 
széles érdeklődési kört és az irodalmi műfajok művészeti 
szintű ismeretét.

***

Búcsúzunk, hiszen ez csupán egy kis kedvcsináló írás. 
A  beszélgetés persze ezúttal is jóval gazdagabb. Tudom, 
hogy Jelenits István atya ezt az időt a gödiekre szánta, akik 
saját bevallása szerint azóta foglalnak el különös helyet 
a szívében, mióta a város befogadta a piarista szakiskolát 
1991-ben. Hűséges azóta is az itt élőkhöz. Minden vasár-
nap ő celebrálja a fél kilenckor kezdődő szentmisét a Szent 
István-plébániatemplomban. Azóta, amikor a  korábbi 
templomot felgyújtották. Huszonhét esztendeje szolgálja 
ezzel az alsógödi katolikus közösséget. Hűséges a piarista 
rendhez: 1959-ben tett örökfogadalmat, több mint hatvan 
évvel ezelőtt. És hűséges jó barátjához, Pilinszky Jánoshoz 
is, aki éppen 100 évvel Dosztojevszkij után született, 1921-
ben. Jövőre emlékezhetünk meg születésének századik 
évfordulójáról. Addig is, február 21-én 18 órakor a József 
Attila Művelődési Házban folytatódnak a  Beszélgetések 
Pilinszkyvel, Jelenits István atyával, a Belépés Családostul 
szervezésében.

V. Pálfai Kinga

BESZÉLGETÉSEK PILINSZKYVEL

Rendhagyó irodalomóra 
Gödön, Jelenits Istvánnal
Február 21-én este folytatódik a Beszélgetések Pilinszkyvel 
című rendhagyó irodalomóra. A XX. század egyik legje-
lentősebb magyar költőjéről készült dokumentumfilm 
második részének levetítése után lehetőség nyílik még kö-
zelebbről megismernünk Pilinszky Jánost ‒ Jelenits István 
segítségével. A szerzetes atyát a piaristák budapesti rend-
házában arról kérdeztük, hogy mire számíthatnak az ér-
deklődők a gödi est alkalmával. Jelenits István piarista szerzetes
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Fejérvári Zoltán lenyűgöző koncertet 
adott 2019. november 17-én a  Kenne-
dy Centerben, írja a Washington Post, 
amelyen a Gramofon toplistáján is do-
bogós helyezést elért legújabb, Janácek 
zongoraműveit tartalmazó lemezéről 
is játszott. Fejérvári Zoltán elegáns 
zeneiségét, találékonyságát, gazdag ki-
fejezőkészségét és technikai bravúrját 
is dicséri a  Washington Post kritiku-
sa, aki szerint a zongoraművész képes 
volt előcsalni az általa megszólaltatott 
Steinwayből annak teljes dinamikai és 
színskáláját. „A Schubert-művekben fi-
nom trillái úgy lebegtek, mint a kolibri, 
a  megszólaló Chopin zongoraszonáta 
fináléjában, habár nyaktörő sebessé-
get választott, minden egyes hang gyé-
mántként csillogott előadásában.”

E koncert után két hónappal, 2020. 
január 25-én Gödön találkozhattunk 

személyesen is Fejérvári Zoltánnal, itt 
hallhattuk, láthattuk ezt a  fantaszti-
kus magyar zongoristát. Sokan jöttek 
Gödről, a  környező településekről, de 
Budapestről is, hogy meghallgathassák 
az ő tolmácsolásában Bach hat francia 
szvitjét. Külön öröm, hogy a  gödi és 
dunakeszi művészeti iskola zongorata-
nárai és tanítványaik is velünk voltak, 
hogy részesei lehessenek a  különleges 
koncertnek. Azt hiszem, mindenki 
‒ legyen az profi vagy amatőr a zené-
hez való viszonyában ‒ felejthetetlen 
élményben részesült. Biztos vagyok 
abban, hogy igény van olyan zenészek 
meghívására, akik elmélyült tudásuk 
és egyéni játékmódjuk által adják át ér-
zéseiket, és fordítják le a  zeneszerzők 
gondolatait. Egy ilyen koncert után, 
reményeim szerint, többen is leülnek 
a  számítógépük elé, hogy a  You Tu-
be-on rákeressenek a hallott műre, és 
meghallgassák azt, ismert művészek 
előadásában.

Néhány vélemény a  közönség sora-
iban található zeneszerető társunktól:

Vajda Viktória képviselő, Göd Vá-
ros Hu mán ügyi Bizottságának elnö-
ke: „Ma este Hlavács Judit képviselő-
társammal biciklivel mentünk el egy 
világhírű zongorista koncertjére. Jól 
hangzik, ugye? A fantasztikus Fejérvári 
Zoltán zenéjét hallgathattuk a „Becsal” 
aktuális rendezvényén. Kitűnő szombat 
esti program, szinte a  Zeneakadémi-
án érezhettük magunkat. Köszönöm 
a házhoz hozott csodálatos élményt!”

Prokai Gábor művészettörténész, 
Dunakeszi: „Káprázatos, nagyszerű 
volt a tegnapi Fejérvári-koncert. A mű-
sorválasztás önmagában is nagyigényű, 
amit átlényegült, lendületes, magabiz-
tos, fényes interpretációval adott elő. 
Több nagy pillanata is volt az előadá-
sának, köztük az  5. G-dúr szvit (Me-
nuett, Bourree, Gigue sodrása). Kiváló 
felvételeket ismerek, amik meg is van-
nak nekem (Schiff, Gould és mások). 
Nyugodtan melléjük állítom a  tegnapi 
élményt, s  nincs hiányérzetem, méltó 
előadás volt.”

Holló Aurél Kossuth-díjas zenész, 
gödi lakos: „Szerencsések lehetünk, 
hogy nagyszerű zenészek koncerteznek 
itt Gödön, aztán ha ráérünk, csak át-
sétálunk a  Búzaszembe, és ilyen nagy 
élményben lehet részünk.”

Varga Péter gödi lakos: „Nagyon kö-
szönjük az  élményt! Rendszeresen já-
runk koncertekre a  Zeneakadémiára, 
a MÜPÁ-ba és a Pesti Vigadóba. Éppen 
ezért nagyra értékeljük ezt a törekvést, 
hogy itt, Gödön legyenek ilyen színvo-
nalú rendezvények, koncertek. Köszön-
jük, Wagner Laci!”

Támogatóink voltak: Göd Város 
Önkormányzata, NEA, Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt., Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Sauska, Gödi TESZ, 
József Attila Művelődési Ház, Csepre-
gi cukrászda.

W. L.

BACH: FRANCIA SZVITEK

Fejérvári Zoltán zongora-hangversenye 
a Búzaszem Iskola aulájában

A Steinway belülről Fotó | Tamásy Gábor

A világszerte ismert zongoraművész 
Steinway zongorán játszik 
 Fotó | Wagner Sára

Fejérvári Zoltán és közönsége a Búzaszem Iskola aulájában 
 Fotó | Tamásy Gábor
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– Mikor ébredtél rá arra, hogy a festé-
szet több lehet a számodra, mint egy-
szerű kedvtelés?
– Világéletemben a  művészet és min-
den vele kapcsolatos dolog érdekelt, de 
a festészetben teljesedtem ki igazán. 
Nagyapám volt az, aki a leginkább ösz-
tönzően hatott rám, és értékelte még 
a  legapróbb alkotásaimat is. Ő  hívta 
fel a szüleim figyelmét arra, hogy mű-
vészeti pályára tereljék az  életemet. 
Nagyon hálás vagyok neki és a  szüle-
imnek, hogy mindvégig támogattak 
ebben.

– Melyik alkotásod a  legkedvesebb 
számodra?
– Nem tudnék egyet sem kiválaszta-
ni, mindegyik kedves a  szívemnek, 
ugyanis minden festményem egyedi 
alkotás. Sokszor ezért is nehéz meg-
válni tőlük.

– Van jellegzetes technikád, amivel 
dolgozol?
– Számtalan technikával dolgozom, 
minden művészeti irányzatot, ami 
izgalmas számomra, kipróbáltam és 
kísérleteztem velük. De igyekeztem 
mindig az  igazi, tiszta és őszinte vilá-
got ábrázolni, ugyanis ezt érzem a leg-
közelebb magamhoz. A  munkáimon 

keresztül próbálok közel férkőzni az 
emberek lelkéhez.

– Impresszionista festőként kik inspi-
ráltak téged a legjobban?
– Olyan gazdag az  impresszionisták 
világa, hogy nem tudnék név szerint 
bárkit is kiemelni. Nem tartom magam 
kimondottan impresszionista festő-
nek, bár nagyon közel áll a szívemhez 

ez a  stílus. Jómagam arra törekszem, 
hogy a  lényeget fessem, a  saját művé-
szeti szabadságom szerint.

– Mióta is élsz Gödön?
– Tavaly volt huszonöt éve. Hosszú 
idő…

– Tudatosan választottad Gödöt ott-
honodnak?
– Ide kaptunk befogadást egy kedves 
rokonunk révén 1987-ben, és két év 
múlva sikerült áttelepülnünk Erdély-
ből. Örültünk, hogy Magyarország 
hivatalosan is befogadott engem és 
a családomat. A kezdet nehéz volt, de 
a gödi lakosok szeretete átsegített ben-
nünket ezen, s új barátokra találtunk. 
Megismerkedtem az  itthoni művész-
világ tagjaival is, akiknek szintén so-
kat köszönhetek. Az  ittteni táj az első 
perctől kezdve inspirálóan hatott rám. 
Ne feledjük, hogy Göd a Dunakanyar 
kapuja.

– Apropó! Szoktál a  szabadban feste-
ni, vagy inkább a műtermet részesíted 
előnyben?
– Szívesen kijárok festeni, évszaktól 
függetlenül. Ami inspirál engem, azt 
megfestem. Sajnálom, hogy mindig 
egyedül megyek, s  nem találok egy 
művészkollégát, aki elkísér…

– Honnét meríted az inspirációt a ké-
peidhez?
– Függetlenül attól, hogy milyen idő 
van, felpattanok a biciklimre és járom 

INTERJÚ

Mág Tamás műtermében
A Magyar Kultúra Napján, január 22-én a 2019-ben elhunyt gödi festőművész, Mág Ta-
más posztumusz elismerésként megkapta a Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díjat. 
Az elismerést a díjátadón felesége és lánya vette át. Az alábbiakban egy 2015 tavaszán 
készült interjút adunk közre, hogy felidézzük a sokak által szeretett, és emberként, al-
kotóként egyaránt nagyra tartott művész alakját.

Burton upon Trent (Anglia) – Fő utca

28



INTERJÚ

Hatmillió öltés
Január közepén nyílt, és február 11-éig volt látható a József Attila Művelő-
dési Házban a Hatmillió öltés – 17 év munkája című kiállítás, amelyen Tóth 
Józsefné csodaszép gobelinjeit tekinthették meg a  látogatók. Az alkotóval 
beszélgettünk.

‒ Mióta készít szövött kárpitokat?
‒ Már egészen kislánykoromban szívesen és örömmel kézimunkáztam, ám 
gobelinnel csak 17-18 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni. Nem könnyű elsa-
játítani ezt a szövési technikát, főleg kezdetben nagy türelem és kitartás kell 
hozzá.

‒ Munkáit nézve úgy gondolom, kitartásnak és türelemnek ma sincs híján.
‒ Valóban rendkívül időigényes gobelint szőni, ráadásul nagyon fárasztó 
a szüntelen összpontosítás, hamar elfárad az ember. Például az a gobelin, ame-
lyen most dolgozom, közel hetvenféle színből készül, s emiatt igen gyakran 
kell cserélgetnem a fonalakat. Mire a végére érek, körülbelül százezer öltésen 
leszek túl. A tárlat meghívóján látható, a gödi Feneketlen-tavat ábrázoló gobe-
lin közel hat hónapon át készült.

‒ Hogyan keres témát, és milyen technikákkal dolgozik?
‒ A nekem tetsző mintalapok közül választok, s többnyire tű-, illetve selyem-
gobelineket készítek, de persze másmilyeneket is. Egyébként a selyemgobelin-
nél használjuk a legkisebb öltéseket, s bizony olykor nagyítóüvegre is szükség 
van.

‒ Mióta él Gödön, és mivel foglalkozott korábban?
‒ Itt születtem, és világéletemben a kereskedelemben dolgoztam. Voltam eladó 
élelmiszerboltban, a  90-es évek elején pedig kézimunka- és rövidáruüzletet 
nyitottam a Béke úton. Árultam ott a saját készítésű kézimunkáimat, később 
a gobelinjeimet is. Néhány esztendeje feladtam a boltot, s azóta „bedolgozok” 
a Gyűszűnyi kézimunkaboltnak.

‒ Tehát nem véletlen, hogy a  mostani kiállítását a  bolt tulajdonosa, Bíró 
Henrietta nyitotta meg.
‒ Jó barátnők vagyunk, s ugyancsak kedves nekem Szabó Zsuzsa, a művelő-
dési ház igazgatója. Ő kért fel erre a tárlatra, jóllehet bő öt évvel ezelőtt már 
állítottam ki ott korábbi gobelinjeimet. Most közel hatvan munkát hoztam, 
melyek az utóbbi 17 évben készültek.

‒ Nem illik ilyet mondani, de engem meglepett a látogatók nagy száma.
‒ Szerencsére a kézimunkázás ismét kezd divatba jönni, aminek szívből örü-
lök, és magam is jóleső érzéssel láttam, hogy milyen sok fiatal nézte meg 
a munkáimat.

W. B.

a várost. Aztán hirtelen feltűnik valami külön-
leges, és ha megtetszik, azt megfestem. Magá-
tól jön minden, az emberek, a tájak, a hangu-
lat, egy jó pohár bor, bármi, ami inspirálhat.

– Ahogyan elnézlek munka közben, roppant 
nyugodt vagy. Az ecsetek és vásznak világában 
egy festő élete mennyire lehet izgalmas?
– Miért, az íróké mennyire az a szobájuk ma-
gányában? Onnantól kezdve, hogy az  ecsetet 
a kezembe veszem, az elsőtől az utolsó ecset-
vonásig, a festés minden pillanata izgalommal 
tölt el. Egy mesevilág hangulatában érzem 
magam. Ilyenkor kizárok mindent, ami körül-
vesz.

Szeretném ezt a  belső világomat másokkal 
is megosztani. Az  alko tásaimmal igyekszem 
kifejezni a gondolataimat. Ha újra kellene kez-
denem, semmit sem változtatnék meg. Hálás 
vagyok a családomnak, hogy mindvégig kitar-
tottak mellettem, és támogattak az  utamon. 
Elsősorban a feleségemnek, Ildikónak tartozom 
köszönettel, aki biztosította számomra a  nyu-
godt családi hátteret.

Csabai Márk

A táj dicsérete
Mág Tamás 1952-ben született a  partiumi 
Nagyváradon. Tanulmányait az  ottani Zene- 
és Képzőművészeti Középiskolában kezdte, 
ahol festészetet, grafikát és szobrászatot tanult. 
A  művészeti szabadegyetemen Mottl Román 
grafikusművész tanítványa volt.

Az 1970-es évek közepétől számos galéria 
adott otthont egyéni kiállításainak. Jellegzetes 
színvilága és mesteri technikája gyors elisme-
rést szerzett neki. 

Feleségével és két gyermekével 1989 febru-
árjában települt át Magyarországra. Göd lett 
a  második otthona, szeretett itt élni. Munkái 
hamar ismertté váltak a  hazai művészeti élet-
ben is. 

Főként tájképeket és utcarészleteket fes-
tett. Különösen a  régi házak és udvarok ihlet-
ték meg, melyek emlékét meg akarta menteni 
az utókor számára. Festményein líraisággal áb-
rázolta az erdélyi, a magyar, az olasz és a fran-
cia tájat. Bravúros mesterségbeli tudással és 
az impresszionizmusra jellemző ecsetkezeléssel 
teremtette meg képeinek összetéveszthetetlen, 
egyedi világát. Munkái neves magángyűjtemé-
nyek megbecsült darabjai idehaza és külföldön. 
Művészetében a  tradíciók tisztelete éppen úgy 
jelen van, mint a kísérletezési vágy. A modern 
magyar tájfestészet hagyományaira építő festő-
nemzedék egyik legmarkánsabb, legmeghatá-
rozóbb képviselőjét tiszteljük benne.

 (w)

Tóth Józsefné (balra) gödi gobelinkészítő kiállítását Bíró Henrietta nyitotta meg

KULTÚRA

29



„ELTŰNT IDŐNK: 
ARCKÉPVÁZLATOK”
A Huzella-almanach 6. kötetének bemutatója 
a Göd Városi Könyvtár szervezésében
Vizváry Vilmossal, a kötet szerkesztőjével Hegyi 
Valéria könyvtárvezető beszélget

Időpont: 2020. március 20. (péntek) 16 óra
Helyszín: József Attila Művelődési Ház nagyterem 
(Pesti út 72.)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, elsősorban 
az alsógödi általános iskola volt tanulóit!
Az öregdiákok a könyvbemutató után juthatnak 
hozzá a kötethez, a pedagógusok már kézbe 
vehették azt a decemberi könyvtári almanach-
avatón.

BÜTYKÖLDE
kézműves gyermekfoglalkozások

Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 345-155
február 28. (péntek) 13 órától 17 óráig

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
2020. március 6. (péntek) 13 órától 17 óráig

OLVASÓKÖR
Bodnár Zsuzsával
Téma: John Williams: Stoner
Időpont: 2020. március 31. (kedd) 18 órakor
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)

LÓRI BÁCSI MESEMŰHELYE
Csütörtökönként 17 és 17.30 között Lóri bácsi 
meseműhelye a Katica Gyermekkönyvtárban  

KÖNYVES ÖTÖS
februári könyvajánlatunk
Szécsi Noémi:  Lányok és asszonyok 

aranykönyve
Csányi Vilmos  Édes Janka
Kőhalmi Zoltán:  A férfi, aki megölte a férfit, aki 

megölt egy férfit
Genki Kawamura:  Ha a macskák eltűnnének 

a világból
Ian McEwan:  A Chesil-parton

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

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

2020. február 22., szombat 19 óra
Miro Gavran: A baba
Játék két részben
A Karinthy Színház és a Budapesti Operettszínház közös előadása
Az előadás időtartama kb. 120 perc.

2020. február.23., vasárnap 11 óra
Ann-droid – Egy robotlány csodálatos kalandjai
A Bandart Produkció előadása
Az előadást 4 éves kortól ajánljuk.
Az előadás időtartama 50 perc.

2020. március 1., vasárnap 11 óra
Bogarak
Táncjáték kisgyerekeknek (1-től 5 éves korig)
A Bozsik Yvette Társulat előadása
Az előadás időtartama: 30 perc

2020. március 5., csütörtök 17 óra
William Shakespeare: Rómeó és Júlia
Színházi nevelési előadás
A Gózon Gyula Kamaraszínház előadása
Játékidő: 120 perc

2020. március 8., vasárnap 19 óra
Miss Julie
Táncjáték August Strindberg azonos című drámája nyomán
A Bozsik Yvette Társulat előadása
Az előadás időtartama: 60 perc, szünet nélkül

2020. március 28., szombat 15 és 19 óra
Thuróczy Katalin – Arany Tamás: Alice Csodaországban
Musical két felvonásban
A Váci Dunakanyar Színház és a Múzsák Társulat előadása
A Családi Bérlet második előadása

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

2020. február 22-én, szombaton 17 órakor:
Balaton-felvidék

„Túl a vízen”
(Pohiba Kornélia vetítése)

Érdeklődőket szívesen látunk!
Infó: retroadyklub@gmail.com, (06 30) 370-2491
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19 órától
Kortárs Művészeti 
Találkozó

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

A LEGFRISSEBB INFORMÁCIÓKAT MEGTALÁLJÁK A FACEBOOK-OLDALUNKON!
 Duna-part Nyaralóházak

18 órától
Cador Marianne
kiállítása

Színháztermünk előterében nyílik kiállítás Cador Marianne 
festményeiből. Megtekinthető április 2-ig, hétfőtől péntekig 9-től 
16 óráig és a hétvégi rendezvényeinken.
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

11 órától
Ákom-bákom Bábszínház

A világgá ment  
Csacsi és Bari

18 órától
Művészetek Szabadegyeteme

Jimi Hendrix

18 órától
Hazajárók  
Ausztráliában

február

22
szombat

március

7
szombat

március

22
vasárnap

március

28
szombat

április

3
péntek

20 órától
NKS-koncert 
A magyar underground hiphop formáció 
„Mélyen a város felett” című lemezbemutató 
koncertje!

További információ: (06 30) 383-9567
A belépőjegy ára: 1000 Ft
Előzetes jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 9-től 16 óráig 
a recepción!

február

29
szombat

17 órától
Vujity Tvrtko
Túl minden határon

Vujity Tvrtko vetített képes előadása a Duna-part Nyaralóházak 
színháztermében.
További információ: (06 30) 383-9567
A belépőjegy ára: 3000 Ft
Előzetes jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 9-től 16 óráig 
a recepción!

március

14
szombat

A társulat „A világgá ment Csacsi és Bari” 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!

Gimesy Péter művészettörténész ezúttal Jimi Hendrix 1967-es 
„Are you Experienced” című debütáló albumáról tart vetített 
képes előadást.
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor a Hazajáró stábjával ezúttal 
az ausztráliai diaszpórában tett útjáról tart vetített képes 
élménybeszámolót.
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

Kiállítás, installáció, vetítések és modern vizuális művészeti 
performanszok a Nyaralóházak színháztermében!
További információ: (06 30) 383-9567 • A program ingyenes!

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

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

A József Attila Művelődési Ház aktuális rendezvényei

FEBRUÁR 14., PÉNTEK 18.00
Benk Katalin festő kiállításának megnyitója
A kiállítás megtekinthető március 10-ig a művelődési ház 
programjaihoz igazodva.

FEBRUÁR 17., HÉTFŐ 10.00
Gyerekszínház bérlet, 1. előadás
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, és igen tanulságos, hogy végül mitől is tanul meg 
félni.
Belépő: 2000 Ft/bérlet, 800 Ft/előadás

FEBRUÁR 18., KEDD 9.30
Beszélő babakezek

FEBRUÁR 18., KEDD 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele

Téma: „Mamahotel” jelenség

FEBRUÁR 25., KEDD 9.30
Beszélő babakezek

FEBRUÁR 27., CSÜTÖRTÖK 10.00–12.00
Anyateremtő program

FEBRUÁR 28., PÉNTEK 17.00–20.00
Alapfokú gombaismereti tanfolyam, 1. alkalom

FEBRUÁR 29., SZOMBAT – MÁRCIUS 1., VASÁRNAP
4. Esküvőkiállítás

MÁRCIUS 2., HÉTFŐ 13.00
A Kertbarátok Klubja délutánja

MÁRCIUS 3., KEDD 9.30
Beszélő babakezek

MÁRCIUS 3., KEDD 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele
Téma: Kőmíves László filmvetítése a Dolomitokról

MÁRCIUS 4. SZERDA10.00-12.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub összejövetele

MÁRCIUS 4. SZERDA 13.00
Őszikék Egészségmegőrző Klub találkozója

MÁRCIUS 5. 10.00–12.00
Kerekasztal-beszélgetések
Kismama Klub Göd

MÁRCIUS 5., CSÜTÖRTÖK 18.00
A Növénykedvelő Klub programja
Téma: Csíramálé-készítés, hagymafélék a kertünkben.

MÁRCIUS 6., PÉNTEK 17.00
A GDSE jótékonysági táncbemutatója
Fellépők: A Gézengúzok Színjátszókör, Molnár Bea táncosai és 
Vatai-Frey Rebeka.
A bevételből a gödi idősek színházlátogatását támogatjuk 
(Operettszínház: János vitéz)
Szervezők: Érdi-Krausz Zsuzsa, Dézsi Yvett, Hirsch Anett és 
Zachár Zsuzsa

MÁRCIUS 7., SZOMBAT 8.00–13.00
Babaruhabörze
A börzén megválhatnak a kinőtt ruháktól, a feleslegessé vált 
játékoktól, használati tárgyaktól, és megtalálhatják azokat, 
amikre épp most van szükségük.
Asztalfoglalás: Molnár Erika (06 20) 546 7274

MÁRCIUS 9., HÉTFŐ 13.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának 
találkozója
Városi nőnapi ünnepség a művelődési ház klubjainak. 
Közreműködik a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar Sándor 
Bence vezetésével. Az opera-, operettgála fellépői: Drahos 
Evelin, Süle Dalma, Pete Ádám.

MÁRCIUS 10., KEDD 9.30
Beszélő babakezek

MÁRCIUS 10. KEDD 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele

MÁRCIUS 11., SZERDA 18.00
Reiki
Ingyenes reiki a Főnix Központ szervezésében.

MÁRCIUS 12., CSÜTÖRTÖK 10.00–12.00
Anyateremtő program
Lelki karbantartó és önismereti csoport anyukáknak.

MÁRCIUS 12., CSÜTÖRTÖK 18.00
A Növénykedvelő Klub programja
Téma: Csíramálé-készítés, hagymafélék a kertünkben.

MÁRCIUS 12., PÉNTEK 18.00
Csernus Anna festő kiállításának megnyitója

MÁRCIUS 27., PÉNTEK 18.00
THE BEATLES
Élőzenés kultúrtörténeti program a világ legnagyobb 
popzenekaráról.
Belépő: elővételben 700 Ft, az előadás napján 1000 Ft

Az Ady Klub programjai
FEBRUÁR 15., SZOMBAT 14.30

A Gödi Cukorbetegek Klubjának (GÖCE) összejövetele

FEBRUÁR 22., SZOMBAT 17.00

Retró Ady Klub

FEBRUÁR 29., SZOMBAT 18.00
Gödi Fonó magyar táncház
Vonós muzsika: Hegymegett zenekar. Moldvai muzsika: 
Suttyó Banda
Bővebb információ: czakobendeguz@gmail.com, 
(06 20) 384-6635 • A belépés díjtalan!

MÁRCIUS 7., SZOMBAT 13.00

A Neveleki Szomszédok Egyesület programja

MÁRCIUS 12., PÉNTEK 13.00

Napos Oldal Nyugdíjas Klub

Tanfolyamok, klubajánlók
DANCE FITNESS: HÉTFŐNKÉNT 18.30-TÓL 19.30-
IG, CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 18.15-TŐL 19.15-IG
Lépésről lépésre, egyszerűen tudsz belerázódni az izgalmas 
és szórakoztató koreográfiákba. Könnyen tanulható 

mozdulatokkal párosítjuk a latin ritmusokat. Gyere, és 
próbáld ki magad!
KERÁMIA: minden hétfőn 16 órától Véninger Margit 
keramikus vezetésével.

BRIDZS: minden kedden 18 órától várják  
az érdeklődőket.
CIN-KA-FOLK FITNESS: mozgás, élmény, erőnlét!
Minden csütörtökön 18 órától Czinóber Klára vezetésével.

AJÁNLÓ
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ÉLŐZENÉS KULTÚRTÖRTÉNETI PROGRAM
a világ legnagyobb popzenekaráról a művelődési házban

Narrátor: Gier Gabriel
Közreműködik: a Nowhere Man együttes

Baraczka Gergő – ének, gitár
Gier Gabriel – ének, gitár

Horváth István – ének, basszusgitár
Csikós László – cajon

Belépő elővételben: 700 Ft • Az előadás napján: 1000 Ft

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
a József Attila Művelődési Ház kiállítótermébe

2020. március 13-án 18 órára

Csernus Anna
festő

önálló kiállításának megnyitójára.

A kiállítást megnyitja:
dr. Kőrösi Mária egyetemi docens

A kiállítás megtekinthető 2020. április 15-ig 
a művelődési ház rendezvényeihez igazodva.

MEGHÍVÓ
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Alapfokú
GOMBAISMERETI TANFOLYAM

indul

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

a gödi művelődési házban 
gombaszakellenőrök vezetésével.

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

Helyszín: József Attila Művelődési Ház, 
2131 Göd, Pesti út 72.

Tudásra kész 70 felettiek köre
Március 20-án, pénteken 15 órakor

találkoznak először az újabb ismereteket szívesen fogadó idő-
sebb gödiek a művelődési házban. Havonta egy alkalommal 

pénteken ad otthont számukra a művelődési ház.

A tervezett találkozók során széles körű ismeretekre tehetnek 
szert a kör tagjai. Néprajzi, régészeti témákról, a magyar 

nyelv eredetéről, egészségről, gyógynövényekről, gombákról, 
gödi alkotóművészekről szóló előadások szerepelnének 

a programban, meghívott vendégelőadókkal.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Klubvezető: Lengyel Erzsébet

Kerekasztal-beszélgetés 
a Kismama Klub Göd szervezésében
2020. március 5-én, csütörtökön 10 órától 
a művelődési házban

Rendhagyó kerekasztal-beszélgetésünk témája 
a nőiség egy fontos intim területe. A stresszes 
életforma, az ülőmunka, a nehéz és esetleg külső 
nyomással „segített” elhúzódó szülés, a szülési 
traumák, a hormonális változások, a nem meg-
felelően végzett intenzív sport következtében 
a gát területe megereszkedik, a hüvely, a húgy-

cső és a végbél izomzata is renyhévé válik. Mindennek eredménye 
sokféle egészségügyi panasz, testi-lelki bántalmak, zavarok. Hogy mit 
tehetünk intim területünk karbantartásáért, erről fogunk beszélgetni 
meghívott vendégünkkel, Bundy-Gerőházi Panni Kriston trénerrel, 
végzős szülésznő hallgatóval. 
A Kismama Klub Göd csoport nyilvános eseménye. Ingyenes babás, 
mamás, nagymamás program.

Állandó beszélgetőtársaink Jindáné dr. Labádi Gabriella, Erdélyiné 
Kedves Ágota és Hegyi Zsuzsa.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Zöldi Tóth Andrea
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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



Dátum Nap Időpont Hazai Vendég Osztály

NBI. b felnőtt bajnokság programja

2020. 02. 23. vasárnap 18:00 Gödi Sportegyesület GBB ZRT Kecskeméti NKSE NB1/B felnőtt

2020. 02. 29. szombat 16:00 Kispest NKK Gödi Sportegyesület NB1/B felnőtt

2020. 03. 08. vasárnap 18:00 Gödi Sportegyesület NKK Balmazújváros NB1/B felnőtt

2020. 03. 14. szombat 14:00 Gödi Sportegyesület Oxxo Energy Orosházi NKC NB1/B felnőtt

2020. 04. 04. szombat 18:00 PC Trade Szeged Gödi Sportegyesület NB1/B felnőtt

2020. 04. 18. szombat 18:00 Gödi Sportegyesület Hajdúnánás SK NB1/B felnőtt

2020. 04. 25. szombat 11:00 Tempo KSE Gödi Sportegyesület NB1/B felnőtt

2020. 05. 10. vasárnap 18:00 Gödi Sportegyesület VS Dunakeszi NB1/B felnőtt

2020. 05. 16. szombat 18:00 Eszterházy SC Gödi Sportegyesület NB1/B felnőtt

Megyei bajnokság alapszakasz programja

2020. 02. 23. vasárnap 15:40 Gödi Sportegyesület II. Albertirsa SE megyei felnőtt 

2020. 03. 01. vasárnap 17:00 Domony KSE Gödi Sportegyesület II. megyei felnőtt 

2020. 03. 08. vasárnap 11:30 Gödi Sportegyesület II. Kóka KSK megyei felnőtt 

2020. 03. 22. vasárnap 18:30 Csömöri SSZN KFT Gödi Sportegyesület II. megyei felnőtt 

Ifjúsági bajnokság programja

2020. 02. 20. csütörtök 18:30 Gödi Sportegyesület Dabasi KC VSE Ifjúsági II. osztály

2020. 02. 29. szombat 18:00 Kispest NKK Gödi Sportegyesület Ifjúsági II. osztály

2020. 03. 07. szombat 14.00 NKK Balmazújváros Gödi Sportegyesület Ifjúsági II. osztály

2020. 03. 14. szombat 18:00 Gödi Sportegyesület Szigetszentmiklós NKSE Ifjúsági II. osztály

2020. 04. 05. vasárnap 18:00 K. Szeged SE Gödi Sportegyesület Ifjúsági II. osztály

2020. 04. 18. szombat 15:40 Gödi Sportegyesület Szeghalmi NKC Ifjúsági II. osztály

2020. 04. 24. péntek 17:00 DVSC SCHAEFFLER II. Gödi Sportegyesület Ifjúsági II. osztály

2020. 05. 10. vasárnap 15:40 Gödi Sportegyesület Hódmezővásárhelyi LKC Ifjúsági II. osztály

2020. 05. 16. szombat 15:30 Eszterházy SC Gödi Sportegyesület Ifjúsági II. osztály

Serdülő bajnokság programja

2020. 02. 23. vasárnap 14:00 Gödi Sportegyesület GBB ZRT Kecskeméti NKSE Serdülő II. osztály

2020. 02. 29. szombat 14:20 Kispest NKK Gödi Sportegyesület Serdülő II. osztály

2020. 03. 07. szombat 16:00 NKK Balmazújváros Gödi Sportegyesület Serdülő II. osztály

2020. 03. 14. szombat 16:15 Gödi Sportegyesület BVSC - Zugló Serdülő II. osztály

2020. 04. 03. péntek 18:45 Szentendrei NKE Gödi Sportegyesület Serdülő II. osztály

2020. 04. 18. szombat 14:00 Gödi Sportegyesület Hajdúnánás SK Serdülő II. osztály

2020. 04. 23. csütörtök 17:25 Csepel DSE Gödi Sportegyesület Serdülő II. osztály

2020. 05. 10. vasárnap 14:00 Gödi Sportegyesület Hódmezővásárhelyi LKC Serdülő II. osztály

2020. 05. 16. szombat 13:45 Eszterházy SC Gödi Sportegyesület Serdülő II. osztály

U-15 Gyermekbajnokság programja

2020. 03. 08. vasárnap 10:00 Gödi Sportegyesület REAC U-15 (Mogyoródon)

2020. 03. 08. vasárnap 12:00 Gödi Sportegyesület DKA U-15 (Mogyoródon)

2020. 03. 28. szombat 14:00 Gödi Sportegyesület Nagykáta SE U-15 (Jászbererényben)

2020. 03. 28. szombat 16:00 Gödi Sportegyesület Jászfényszaru VSE U-15 (Jászbererényben)

2020. 04. 26. vasárnap 11:00 Kóka KSK Gödi Sportegyesület U-15 (Nagykátán)

2020. 04. 26. vasárnap 13:00 Jászberényi TF DSE Gödi Sportegyesület U-15 (Nagykátán)

2020. 05. 23. szombat 09:00 DKA Gödi Sportegyesület U-15 ( Gödön)

2020. 05. 23. szombat 14:00 REAC Gödi Sportegyesület U-15 ( Gödön)

U-13 Gyermekbajnokság programja

2020. 03. 01. vasárnap 10:00 DKA Gödi SE U-13 (Gödön)

2020. 03. 01. vasárnap 13:40 Kézilabda Utánpótlás KFT Gödi SE U-13 (Gödön)

U-11 Gyermekbajnokság programja

2020. 02. 29. szombat 13:00 Pilisvörösvári KSK Gödi SE U-11 (Bp. Fáy u.)

2020. 02. 29. szombat 14:30 Emericus KSE Gödi SE U-11 (Bp. Fáy u.)

2020. 03. 28. szombat 09:45 Gödi SE DKA II. U-11 (Bp. Újlak u.)

2020. 03. 28. szombat 11:15 Gödi SE Emericus KSE U-11 (Bp. Újlak u.)

2020. 04. 26. vasárnap 10:00 Gödi SE DKA I. U-11 (Gödön)

2020. 04. 26. vasárnap 15:15 Gödöllői SE Gödi SE U-11 (Gödön)

A Gödi SE női kézilabdacsapatainak mérkőzései
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‒ „Ipari” mennyiségű mérkőzést játszottak utánpótlás-
csapataink a  Futball7vége sorozatban. Több esetben írtuk 
át a  papírformát. A  fiatalok felfelé – az  idősebbek közötti 
– játszatása folyamatos lehetőség számukra, ezáltal a fejlő-
désük is töretlen. Már csak a  téli felkészüléshez szükséges 
terem hiányzik. Néhány korosztályban már lezárult a  fut-
sal-bajnokság, velük megkezdjük a  felkészülést a  február 
végén rajtoló tavaszi labdarúgószezonra. Bővebb értékelés 
és tájékoztatás a  Gödi SE Labdarúgó Szakosztályának Fa-
cebook-oldalán, a facebook.com/Godise2131/-on olvasható 
– tájékoztatott Gyenes Zsolt utánpótlásvezető.

V. F.

EREDMÉNYEK

U20
Szobi SC – Gödi SE 5-5 (gólszerző: Szabó 5)
Gödi SE – Vác Futsal 1-2 (Szabó)
Dunakanyar Régió UFC – Gödi SE 4-4 (Fellner 3, Szabó)
VS Dunakeszi – Gödi 1-0
Szendehely FC – Gödi SE 3-5 (Szabó 2, Fellner, Erdélyi, Baksa)
Szobi SC – Gödi SE 0-11 (Szabó 4, Erdélyi 4, Áldorfai 2, Madarász)
Valkó KSK – Gödi SE 3-7 (Szabó 5, Erdélyi, Madarász)
Gödi SE – Vác Futsal 7-3 (Szabó 5, Fellner, Erdélyi)
Gödi SE – Kistarcsai VSC 3-6 (Erdélyi 2, Fellner)
Veresegyház LUA – Gödi SE 1-10 (Szabó 6, Fellner 3, Áldorfai)
Az alsóház második helyén végzett csapatunk.

U17
Gödi SE – Gödöllői SK 6-5 (Modróczky 2, Fellner, Erdélyi 2, Áldorfai)
Gödi SE – Nagymaros FC 4-1(Fellner, Erdélyi 2, Áldorfai)
Dunakanyar Régió UFC – Gödi SE 3-6 (Modróczky 5, Horváth)
Gödi SE – VS Dunakeszi Futsal 0-10
Gödi SE – UTE 3-1 (Horváth 2, Modróczky)
Veresegyház LUA – Gödi SE 3-11 (Modróczky 5, Fellner, Erdélyi 2, 
Grünzweig, Ferenci, Helmes)
Gödi SE – Erdőkertes 11-3 (Modróczky 6, Fellner, Erdélyi, Helmes, 
Horváth, Király)
Gödi SE – Vác Futsal 3-4 (Erdélyi, Horváth, Fellner)
Kismaros – Gödi SE 1-5 (Modróczky 4, Fellner)
VS Dunakeszi – Gödi SE 1-8 (Helmes 2, Erdélyi, Horváth 2, Modróczky 3)
Csapatunk az  A csoport 3. helyén végzett. 26 találattal Modróczky 
Botond lett a csoport gólkirálya.

U15
Kismaros – Gödi SE 3-7 (Kovács 4, Földi, Szilágyi, Király)
Gödi SE – Szada 4-3 (Kovács 3, Balogh)
Gödi SE – Iklad 8-3 (Kovács 4, Földi, Balogh 2, Király)

U13
Vác Futsal II. – Gödi SE 3-0
Vác Futsal III. – Gödi SE 4-1 (Madarász)
Szada SE – Gödi SE 0-6 (Madarász 3, Nagy 2, Ferencz)
Mogyoród KSK – Gödi SE 7-3 (Madarász 2, Nagy)
Vác Futsal III. – Gödi SE 1-1 (Madarász)
Csapatunk a felsőház 7. helyén végzett.

U11
Szada SE – Gödi SE 0-5 (Csordás 2, Jankó, Juhász, Tankó)
VS Dunakeszi Futsal – Gödi SE 2-4 (Juhász 2, Tankó, Jankó)
Kartal SE II. – Gödi SE 2-9 (Hensperger 4, Csordás 3, Tímár, Juhász)
Vác Futsal III. – Gödi SE 0-7 (Hensperger 3, Tímár 2, Juhász 2)
Vác Futsal III. – Gödi SE kék 3-5 (Járdi 3, Gyura, Szakál)
Gödi SE – Szobi SC: 3-2 (Nyírő 2, Járdi)
Veresegyház LUA – Gödi SE 3-2 (Járdi 2)
Gödi SE – DAFKE: 0-4
Covritas Gödöllő – Gödi SE 1-1 (Járdi)
Tökmag FS – Gödi SE 4-1 (Papp)

U9
Vác VLSE Kupa
Gödi SE – Mogyoród KSK 0-2
Gödi SE – Vác VLSE Piros 2-2 (Gergye 2)
Gödi SE – DRUFC 1-3 (Kiss)
Gödi SE – Gödöllői SK 3-0 (Gergye 2, Kiss)
Gödi SE – DRUFC 0-1
A kupán 6. helyezést értük el.

U8
Gödöllő Sátor Kupa
Gödi SE Fehér – RKSK 3-1 (Mátyus, Sztankay, Sódor)
Gödi SE F. – Szolnoki MÁV 0-3
Gödi SE F. – BARCA Academy 0-5
Gödi SE F. – Főnix Gold 0-3
Gödi SE F. – II. Kerület UFC 1-2 (Császár)
A 14. helyen végzett fehér csapatunk.

Gödi SE Kék – Vác VLSE 5-1 (Dubéczi 2, Eszes, Török, öngól)
Gödi SE K. – Debreceni Olasz FS 2-0 (Dubéczi, Pertl)
Gödi SE K. – DVTK 3:0 (játék nélkül)
Gödi SE K. – Testvériség 3-0 (Pertl 2, Nagy)
Gödi SE K. – Mészöly FS 2-0 (Eszes, Dubéczi)
Gödi SE K. – Bp. Honvéd FC 5-0 (Eszes 2, Török, Takács, öngól)
Gödi SE K. – Szolnoki MÁV 1-0 (Nagy)
1. helyen végzett kék csapatunk. A  torna legjobb játékosa Török 
Barnabás lett.

Dunakeszi VSD Kupa
Gödi SE  – Csömör 4-0 (Eszes, Dubéczi, Nagy, Szécsi-Zelei)
Gödi SE – VSD 4-0 (Takács, Pertl, Szécsi-Zelei, öngól)
Gödi SE – RAFC 2-0 (Nagy, Dubéczi)
Gödi SE – Vác VLSE 6-0 (Szécsi-Zelei 3, Nagy 2, Dubéczi)
Gödi SE – Veresegyház 8-0 (Szécsi-Zelei 3, Nagy 3, Török 2)
1. helyen végzett csapatunk. Gólkirály Szécsi-Zelei Dávid (8 gól), legjobb 
mezőnyjátékos Dubéczi Zolta.

Felnőttek
Pest megyei téli műfüves nagypályás felkészülési torna
Galgahévíz SK – Gödi SE I. 1-6 (Sápi 2, Sebő 2, Székely, Bartha)
Gödi SE I. – Isaszegi SE 1-3 (Vasvári)
Gödi SE I. – Budakalászi MSE 0-1
Gödi SE II. – Vácduka KSK 4-2 (Bederna, Kreisz, Oláh, Kránitz)
Gödi SE II. – Péceli SSE 6-3 (Hiervarter 2, Balázs, Kvesztár, Szabó, öngól)

LABDARÚGÁS

A GSE korosztályos eredményei

Az U15-ös csapat mindhárom mérkőzését megnyerte
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2020-ban ünnepli alapításának 100. év-
fordulóját a  Gödi Sport Egyesület. A  klub 
1920-ban FTK néven alakult meg, s  mai 
formájában több egyesület összevonásából 
jött létre 1988-ban. Az  alábbi kronológia 
egy hosszabb írás részleteként megjelent 
a Gödi Körkép 2012. márciusi számában.
•  1920-ban megalakul a Felsőgödi Testgya-

korlók Köre, a labdarúgóklub alapítója és 
elnöke Kovács Mihály.

•  1923-ban létrejön az Alsógödi Sport Egye-
sület, később, a  háborús években felfüg-
gesztik a működést.

•  Az  1930-as években elkészül Felsőgödön 
a Rákóczi úti sporttelep, beindítják az asz-
taliteniszt.

•  1943-ban, a leventemozgalomban szerve-
zik újjá a csapatot, vezetőjük Nagy István. 
1947 és 1949 között az ASE háromszoros 
megyei bajnok.

•  1945 után, a 60-as évek végéig társadalmi 
alapon működik az  FTK; az  időszak vé-
gén új elnököt választanak Kishonti István 
személyében.

•  1950-után az  ASE előbb Alsógödi SZIT, 
Alsógödi DISZ SE, Termelőszövetkezeti 
SE, Községi Sportkör, Alsógödi Petőfi SE, 
majd Alsógödi Bástya SE néven működik.

•  1970. január 1.: Alsó- és Felsőgöd közigaz-
gatási egyesítése; majd a két sportkör ön-
álló működése megszűnik, létrejön a Gödi 
TK, felsőgödi székhellyel. Elnök Kishonti 
István, elnökhelyettesek Juhász Imre (Fel-
sőgöd) és dr. Gyenes Levente (Alsógöd).

•  1970-ben az alsógödi sporttelepen öltöző 
épül.

•  1973-ban a  Gödi TK elnökévé Juhász 
Imrét választják. 1976-tól női kézilab-
da-szakosztályt is működtetnek.

•  1980-ban a helyi tsz kezébe kerül az  irá-

nyítás, januárban létrejön a  Göd-Duna-
menti TSZ SK, vezetői dr. Gyenes Levente 
és Nagy Zsigmond.

•  1980-as évek: Balázsovits János a  labda-
rúgó-szakosztály elnöke, ütőképes csapat 
alakul, amely feljut az  NB III.-ba. Leg-
nagyobb sikerként 1984-ben megnyeri 
a Szabadföld Kupát.

•  1986: Balázsovits János halála után a csa-
pat kiesik a  megyei I. osztályból; a  Du-
namenti TSZ a  87–88-as kudarcok után 
augusztusban a klubot szüneteltetik, majd 
1988 nyár-ősz fordulóján a gödi tanács 
feléleszti Gödi Sport Egyesület néven. 
A  Gödi SE első elnöke Bagócsi Sándor. 
A  klub1994-ben jelentős átalakításon 
esik át, elnöke ekkor Tóth B. Zoltán, majd 
2000-től napjainkig dr. Horváth László. 
A GSE valaha működő, illetve jelenlegi 

szakosztályai (többek között): asztalitenisz, 
atlétika, kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, 
kung-fu, labdarúgó, lovas, motorsport, sakk, 
sárkányhajó, tenisz, tollaslabda, vízilabda.

V. F.

JUBILEUM

100 éves a GSE – a Gödi Sport Egyesület 
történetének kronológiája

KAJAK-KENU/ÚSZÁS

Diákolimpiai sikerek úszásban
A Gödi SE kajakosai ismét kiváló diákolimpiai eredmé-
nyeket értek el. A gödi szakosztályt összesen 13-an kép-
viselték a különböző korosztályokban a Pest megyei úszó 
diákolimpia döntőjében, ahol négy váltót is dobogóra segí-
tettek, egyiket annak legmagasabb fokára.

A fiatalok a  diákolimpián oktatási intézményük színei-
ben ugrottak a medencébe, a gödi Huzella Iskolát és a váci 
Boronkai Szakközépiskolát képviselték. Az egyetlen első és 
a három harmadik helyezést a gödi kajakosok a 4 x 50 mé-
teres gyorsváltó tagjaként jegyzik. A százhalombattai városi 
sportuszodában a legkisebb KajakStartosok mellett a gyer-
mek, kölyök, serdülő és ifjúsági korúak is rajtkőre álltak. 
Az aranyérmes csapatnak Lehotai Vivien volt a tagja.

V. F.

EREDMÉNYEK
1. hely: Lehotai Vivien (Boroncsok Dóra, Kovács Boglárka, Molnár 
Kata) V-VI. kcs., 4 x 50 méteres gyorsváltó
3. hely: Erdős István, Merhala Olivér (Szűcs Ambrus, Kurucz Zoltán) 
II. kcs., 4 x 50 méteres gyorsváltó; Csáti Csenge, Demeter Nóra 
(Nagy Petra, Szabó Csenge) III. kcs., 4 x 50 méteres gyorsváltó; 
Báthory Dániel, Velky Donát (Kocsis Barnabás, Kozma Bence) V-VI. 
kcs., 4 x 50 méteres gyorsváltó.

A GSE KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYÁNAK
III. JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁLJA

2020. MÁRCIUS 21.

Szeretettel várunk mindenkit március 21-én 20 órától, az immáron 3. 
alkalommal megrendezésre kerülő JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁLUNKON!

Helyszín: Balázsovits János Sportcsarnok (Göd, József utca 3.) 

Belépő: 1500 Ft
Támogatói jegy: 1000 Ft

A jó hangulatot az idei évben DJ biztosítja.
Tombola – értékes nyereményekkel.

Büfénkben többféle szendvics, sütemény és a jó hangulatnak megfelelő 
mennyiségű és minőségű ital és üdítő kapható majd!

Jegyek csak elővételben február 10-től  
Gyetván Krisztánál a (06 20) 215-1034-es  

és Molnár Zoltánnál a (06 20) 231-9504-es telefonszámokon.

SPORT
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Kedves Olvasóink!

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

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

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

A Gödi Körkép 2020. januári 
számában közölt rejtvény meg-
fejtése: „Látod, apa, rajta sincs 
kesztyű!”

A nyertes ezúttal: Oláh Csanád

Szerencsés megfejtőnk két jegyet 
nyert a Váci Dunakanyar Színház 
August Strindberg: Miss Julie című 
táncjátékára.  
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PROGRAMAJÁNLÓ

Buszos túrára invitálnak 
a becsalosok
2020-ban is folytatódnak a  Belépés Családostul prog-
ramsorozat szabadidősportos eseményei. Márciusban 
buszos kirándulás kerül a  naptárba. Wagner László és 
szervezőcsapata szeretettel várja a gyermekeket, a felnőt-
teket és a családokat. Részletes információk és a jelentke-
zési tudnivalók a becsal.org honlapon találhatók.

Időpont: 2020. március 14.
Gyülekező: 8.45., a  Pesti út‒Jávorka utca sarkánál lévő 
parkolóban.
Tervezett útvonal: Göd ‒ Csesztve ‒ Szécsény ‒ Balassa-
gyarmat ‒ Göd.

SAKK

Menetelés a megyei 
csapatbajnokságban
A 2019‒20-as Pest megyei csapatbajnokságot 10 táblán ren-
dezik. A Gödi SE sakkcsapata három forduló után 16 tábla-
ponttal a harmadik helyen áll. Az eredményeket Dávid Béla 
szakosztályvezető ismertette.

A csapatbajnokság őszi fordulóinak eredményei: az  1. 
fordulóban Göd – Veresegyház 2,5:7,5; a  2. fordulóban 
Aszód – Göd 2,5:7,5; a 3. fordulóban Göd – Vác 5,5:4,5.

– A  szakosztály karácsonyi évzáró versenyét december 
15-én az Ady Klubban tartottuk, kilenc felnőtt és nyolc ser-
dülő részvételével. A fiataloknál Bakos Máté százszázalékos 
teljesítménnyel nyert, míg a  felnőttek 9 fordulós versenyét 
Cselőtey Iván nyerte 7,5 ponttal – számolt be a versenyről 
Dávid Béla.

A Gödi SE Sakk Szakosztálya minden korosztályban to-
boroz (gyermek, ifjúsági, felnőtt, szenior), céljuk a Pest me-
gyei csapatbajnokságon való szerepeltetés biztosítása (ami 
évente hét-nyolc vasárnapi elfoglaltságot jelent). Érdeklődni 
és jelentkezni a david.bela@vnet.hu címen és a (06 20) 215-
1267-es telefonszámon lehet.

A felnőtt edzésekre a  József Attila Művelődési Házban 
hétfő este, a gyermekoktatásokra tanítási időszakban a Né-
meth László Általános Iskolában szerdán és csütörtökön 
délutánonként kerül sor.
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Víz-, gáz- és fűtésszerelés, 
duguláselhárítás, bojlerjavítás. 
Fövényesi Csaba
Telefon: (06 30) 932-2114

Szőnyegtisztítás: 
1500-1900 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

ALPA 2007 Bt.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

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

 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

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

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

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
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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

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.

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

www.opticworld.hu

Az ajánlat időtartama: 2019. december 1. - 2020. február 29., más kedvezményekkel nem 
összevonható, készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön az üzletekben!

HOYA PROGRESSZÍV SZEMÜVEGLENCSÉK 
MOST 30% KEDVEZMÉNNYEL!

OPTIC WORLD VÁC TESCO • DERES U. 2. • +36 30 432 1050
OPTIC WORLD VÁC • SZÉCHENYI ÚT 4-6. • +36 27 311 210 • +36 30 983 8121
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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   1Fitocentrum hirdetes_84,5x124mm.indd   1 2019.10.31.   15:31:282019.10.31.   15:31:28
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