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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2020. február 24.
A napirendi pontok tárgyalása előtt Balogh
Csaba polgármester röviden összefoglalta
mindazt, ami a januári testületi ülés óta történt
az önkormányzati munkában. Egyeztettek például az idei költségvetés részleteiről, valamint
folytatták a tárgyalásokat a Samsung SDI és
az illetékes szakminisztérium képviselőivel
a gyár további fejlesztési terveiről. Utóbbi témában a városvezetés az elmúlt hetekben és
a jövőben is következetesen képviselte és képviselni fogja a gödi polgárok érdekeit.

A 2020. évi költségvetési rendelet
tervezetének tárgyalása

Előterjesztésében Balogh Csaba polgármester
elmondta, hogy az igen részletes, táblázatokba
foglalt számadatokkal kiegészített munkaanyagot a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi
Bizottság kedvezően véleményezte, a szükséges egyeztetések már korábban megtörténtek.
Az időközben elfogadott, az önkormányzat
munkáját, illetve a város működését érintő
módosítások közül a legfontosabbakat a polgármester felsorolásszerűen ismertette. A rendelettervezettel kapcsolatban Lőrincz László alpolgármester, dr. Pintér György, Vajda Viktória
és Markó József képviselők fogalmazták meg
észrevételeiket. A költségvetési rendelet tervezetét a képviselő-testület a módosító javaslatokkal együtt egyhangúlag elfogadta.

A gyermekvédelmi ellátások
helyi szabályairól szóló rendelet
módosítása

Vajda Viktória, a Humánügyi Bizottság elnöke ismertette a rendeletmódosítás célját,
amely az intézményi gyermekétkeztetést érinti,
s amely az eddigieknél hatékonyabban segítené
a speciális ételigények kielégítését. Ennek érdekében a két illetékes (a humánügyi és a pénzügyi) bizottság azt a javaslatot tette, hogy a nem
allergia vagy ételérzékenység miatti speciális
ételigények költségeinek a normatív támogatáson felüli részét a szülők térítsék meg. A javaslat
szerint e körbe a bölcsődék ne tartozzanak bele.
A képviselők megszavazták a rendelet módosítását.

Tájékoztató a képviselői
vagyonnyilatkozatok leadásáról

Dr. Pintér György a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnökeként jelentette be, hogy valamennyi képviselőtársa
a megfelelő formában a megjelölt határidőig
benyújtotta a vagyonnyilatkozatát, amelyeket
a jogszabályoknak megfelelően nyilvántartásba
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vettek. Az elhangzottakat a jelenlévő képviselők tudomásul vették.

Beszámoló a Közterület-felügyelet
2019. évi munkájáról

Dr. Nagy Atilla aljegyző elmondta, hogy a beszámoló részletesen ismerteti a Közterület-felügyelet feladatait, a tavalyi évben lefolytatott
intézkedések számát és milyenségét, a lakossági
bejelentések kivizsgálását, illetve az intézmény
vezetőjének javaslatait. Andrejka Zombor képviselőnek arra a kérdésére, hogy történtek-e
a Samsung SDI-t érintő intézkedések, a válasz
az volt, hogy ezek csupán közlekedési szabálysértés jellegűek voltak. A képviselő-testület
a beszámolót ellenszavazat nélkül elfogadta.

A gödi termelői piac működési
rendjének elfogadása

A termelői piac érvényes hatósági engedéllyel
tavaly ősz óta kvázi bevezető jelleggel működik. Az aljegyző szerint eljött az ideje annak,
hogy az eddig tapasztalt kisebb-nagyobb hiányosságokat a működési rend módosításával
kiküszöböljék. Ennek értelmében a piac üzemeltetésére kijelölt személy felel a rendért és
tisztaságért, ő osztja el az árusítóhelyeket és
áprilistól ő szedi be a bérleti díjakat, valamint
betartatja a házirendet. A „piacpolitika” a jövőben jelentős előnyben részesíti az őstermelőket
és a gödi lakosokat. A grémium egyhangúlag
megszavazta a gödi termelői piac új működési
rendjéről szóló határozatot.

A Pannónia utca forgalmi rendjének
felülvizsgálata

A Dunakeszi Rendőrkapitánysággal történt
egyeztetést követően a Pannónia és az Új utca
kereszteződésében lévő elsőbbségadás kötelező KRESZ-táblát eltávolítják. Ezzel egy időben
a Pesti út irányából az Új utcai kereszteződés
előtt 25-50 méterre egyéb veszélyt jelző táblát
és forgalmi rend változása kiegészítő táblát,
míg a Pannóniai utca három kereszteződésében mindkét irányból egy-egy, az egyenrangú
útkereszteződést jelző KRESZ-táblát helyeznek
el. E változásokról a környéken lakókat előzetesen írásban értesítik. Az előterjesztést a képviselő-testület ellenszavazat nélkül elfogadta.

Egyebek

Balogh Csaba polgármester beszámolt a Dunakeszi Kistérségi Társulás múlt évi munkájáról. A Társulás 2019-ben nyolc ülést tartott,
s a közös ügyekben, az egészségügyi ellátástól
a szúnyoggyérítésig rendben eljárt.

Meghatározták a Polgármesteri Hivatal
idei, a munkaszüneti napok körüli és általános
munkarendjét.
Módosították a gróf Széchenyi Ödön park
(525 hrsz.) BME úszóműállomás tulajdonosi
hozzájárulását, melynek értelmében egy időben két úszóműnek engedélyezett a kikötés.
Kiegészítő tájékoztatást hallgattak meg
a „Göd, csónakház felújítása” című projektnek azon előterjesztéséhez, amelyet a képviselő-testület által 2020. január 27-én fogadott
el. Lőrincz László elmondta, hogy a jelenlegi
vállalkozóval – a vele kötött megállapodásban
rögzített anyagi és időkeret túllépése miatt –
szerződést bontanak, majd a felújítás új kivitelezővel folytatódhat.
Hosszas vita után döntöttek arról, hogy a Településellátó Szervezet igazgatói állásának betöltésére kiírt pályázatot érvénytelennek nyilvánítják, és új pályázatot írnak ki.
A „Kóczán Mór Vándordíj Göd” adományozásával kapcsolatban Vajda Viktória
a Humánügyi Bizottság elnökeként jelezte
a képviselő-testületnek, hogy a díj átadása a hagyományoknak megfelelően a március 15-ei
nemzeti ünnepünkön történik, ám a jelen ülés
napjáig nem érkezett egyetlen jelölési javaslat
sem a Bizottsághoz. Ezért Vajda Viktória azt
kérte a testülettől, hogy a következő rendkívüli
ülésükön szavazzanak arról, hogy az említett
díjat a május elsejei városi sportmajálison adják át.
***
A képviselő-testület munkaterv szerinti ülésének hivatalos lezárását követően a teremben
jelenlévő, tiltakozó táblákat felmutató civil
demonstrálók kértek szót a felsőgödi Gátőrház nevű szórakozóhely ügyében. Szóvivőjük
szerint döntés született a Gátőrház bezárásáról. Válaszában a polgármester elmondta, hogy
az önkormányzatban erről nem született döntés, az ilyen intézkedésre kizárólag az illetékes
szakhatóság jogosult, azonban a szórakozóhely
késő esti, éjszakai nyitvatartási idejét – a környék lakóinak kérésére – valóban a képviselő-testület korlátozta. Pró és kontra érvek sora
hangzott el, míg végül dr. Szinay József címzetes főjegyző jelezte a Gátőrház üzemeltetőinek,
hogy a Pest Megyei Kormányhivatalnak a szórakozóhely bezárásáról szóló határozata megfellebbezhető. Vajda Viktória elmondta, hogy
a Gátőrház napközbeni és kora esti kulturális
programjai mindenki tetszését elnyerik, ám
a késő esti zeneszolgáltatás magas zajszintje
miatt a szórakozóhely nyitvatartását valóban
korlátozni kellett. Az üzemeltető e korlátozást
– este 21 óráig szólhat a zene – a bevételeik
csökkenése miatt nehezményezi. A vitáktól
sem mentes beszélgetés végül kompromisszumos megoldás nélkül zárult.
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KÖZLEMÉNY

Közmeghallgatás
a Samsung építési
engedélyezési eljárásával
kapcsolatban
Göd város polgármestere
2020. március 31-én, kedden 18 órakor
közmeghallgatást tart
a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola tornacsarnokában
(2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48.)
a Samsung SDI Magyarország Zrt. építési
engedélyezési eljárásához kapcsolódó biztonsági jelentés tárgyában.
A biztonsági jelentéssel kapcsolatban
az e9930c37.god.hu@emea.teams.ms e-mailcímen lehet írásbeli észrevételt tenni 2020.
március 24-ig.
A biztonsági jelentés a www.god.hu oldalon,
a hírekben hirdetményként tekinthető meg.
Göd Város Önkormányzata

Meghívó
Göd Város Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és családját a

Holokauszt Magyarországi
Áldozatainak Emléknapján
tartott megemlékezésre
Időpont: 2020. április 16.,
csütörtök, 18 óra
Helyszín:
József Attila Művelődési Ház
(2131 Göd, Pesti út 72.)
Szervező:
Göd Város Önkormányzata
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Napirenden a Samsung-gyár bővítésének kérdése
a gyár a bővítésre rendelkezésre álló 80
hektáros területet maximálisan ki akarja használni. Erre megvan a lehetősége,
hiszen azt, hogy hány százalékos lehet
a beépítettség, nem az önkormányzat
határozta meg, hanem egy, a kiemelt
beruházást támogató kormányrendelet.

Balogh Csaba polgármester

A városi honlapra március 3-án került fel az a biztonsági jelentés, amely
a Samsung SDI bővítésével összefüggő
építési eljáráshoz kapcsolódik. A tervezett új gyár felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek
minősül, ezért megépítéséhez katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges. Ennek az eljárásnak a keretében az önkormányzatnak
ismét közmeghallgatást kell tartania,
amelyre március 31-én, kedden kerül
majd sor. Balogh Csaba polgármester
válaszolt a kérdéseinkre.
– A Samsung SDI képviselői a január
8-án megtartott közmeghallgatáson
úgy nyilatkoztak, hogy a gyár bővítésére vonatkozó végleges tervek várhatóan
február közepére készülnek el, és ezekről a lakosságot is tájékoztatni fogják.
– Többször is kerestük a gyárat ez ügyben, és elő is készítettünk egy lakossági
fórumot, de a Samsung vezetői lemondták ezt az alkalmat. A hatósághoz engedélyeztetésre benyújtott tervdokumentáció alapján látszik, hogy a gyár
bővítésével kapcsolatos koncepció elkészült. A március 31-i közmeghallgatáson felkérjük majd a Samsung képviselőit arra, hogy mutassák be a terveiket,
és meghívjuk az építési engedélyező
hatóságot is, hogy a lakosok választ
kaphassanak a kérdéseikre. A bővítésre vonatkozó konkrét elképzelések
egyébként nyomon követhetők azon
a térképen, amely részét képezi az engedélyezési dokumentációnak, és a városi
honlapon (www.god.hu) elérhető tájékoztatóban is szerepel. Jól látható, hogy

6

– A gyár területén jelenleg is építkezés
folyik. Ahogyan arról ön is tájékoztatást adott a Facebook-oldalán, nemrég
még este 9 óra tájban is nagy zajjal járó
munkálatokat végeztek. Mi épül, és
van-e engedélye a gyárnak erre a létesítményre?
– Az építkezés a régi gyár területén folyik, érvényes építési engedély alapján.
Mivel egy képzési-oktatási célú létesítményről van szó, nem pedig üzemi
épületről, ahol veszélyes anyagok is
jelen vannak, katasztrófavédelmi eljárásra ezzel a beruházással kapcsolatban
nem volt szükség. Az önkormányzat
azonban kötelességének tekinti, hogy
a Samsunggal is betartassa azokat a helyi rendeleteket, amelyek minden gödi
vállalkozásra és lakosra nézve kötelezőek. Amikor február 23-án este bejelentés érkezett a zajos munkálatokról,
dr. Szinay József főjegyzővel a helyszínen jegyzőkönyvben rögzítettük a tapasztalatainkat, és bejelentést tettünk
a Váci Járási Hivatalnál. A kormányhivatalnak így intézkedéseket kell tennie a gyárral szemben. Emellett megkerestük a Samsung vezetőségét, és
felszólítottuk a gyárat, hogy a jövőben
ne ismétlődjön meg ez a zajkeltő tevékenység. A vezetőség figyelmeztette is
a munkálatokkal megbízott alvállalkozót, hogy zajjal járó munkákat ne végezzen esténként.
– Van-e lehetőségük a lakosoknak arra,
hogy a katasztrófavédelmi eljáráshoz
kötött, nagyarányú gyárfejlesztéssel
kapcsolatban észrevételeket tegyenek
vagy kérdéseket fogalmazzanak meg
még a közmeghallgatás előtt?
– Március 24-ig lehet élni ezzel a lehetőséggel az e9930c37.god.hu@emea.
teams.ms e-mail-címen, mindenkit
buzdítanék is erre. És természetesen
március 31-én személyesen is feltehetik
a kérdéseiket a gödi lakosok.
Koditek Bernadett

KÖZLEKEDÉS

Hogyan befolyásolja az
A Samsung SDI várható bővítésével összefüggésben hónapok óta
egyeztetések zajlanak arról, hogy
milyen közutak fogják kiszolgálni
a hatalmas gyártelepet, amelynek
megépülése természetesen a közlekedés szempontjából is hatással
lesz a városra. Hogy milyen mértékben, arról Borbíró Mihálytól,
az önkormányzat katasztrófavédelmi referensétől érdeklődtünk.
A számos alkalommal, különböző
helyszíneken tartott megbeszélések
résztvevői a Samsung SDI, a Samsung Engineering Magyarország
Kft., a Külgazdasági és Külügyminisztérium képviseletében a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA),
valamint az önkormányzat voltak.
„A tárgyalások során az önkormányzat azt a célt tartotta szem
előtt, hogy a Samsung-gyár működése a közlekedés szempontjából
a lehető legkevésbé érintse a lakosok mindennapi életét, és minél
kevesebb kellemetlenséget okozzon nekik. A környezetvédelmi és
az építési hatósági eljárásra sajnos
nem lehet hatással az önkormányzat, de az úthálózat koncepciójának
kialakításában érhettünk el jelentős
eredményeket” – mondta a katasztrófavédelmi referens.
A gyárat kiszolgáló közúti kapcsolatok bemutatására készült egy,
a városi honlapon (www.god.hu)
elérhető lakossági tájékoztató is,
amely térképekkel illusztrálva mutatja be az ipari létesítmény ellátására tervezett közúthálózatot.

Ideiglenes utak

Az építkezési területre a bejárást két
ideiglenes út biztosítja majd (1. ábra).
Az 1-es számú, amellyel kapcsolatban még a választások előtt létrejött
a megállapodás, a teljes beruházás
megvalósulása után is megmarad,
mert jelentősen javítja az érintett
területek hasznosíthatóságát. A 2-es
számmal jelölt út nyomvonala az önkormányzat javaslatára az M2 gyorsforgalmi úttal párhuzamosan halad
majd, így a forgalma nem terhelődik
rá a gödi úthálózatra.

Gödi Körkép | 2020. 3. szám

akkumulátorgyár terjeszkedése a városi közlekedést?

3. ábra: A bócsai (újtelepi) M2-csomópont eredeti átépítési igénye

1. ábra: Ideiglenes utak

Végleges kiszolgáló utak

A Bócsa (Újtelep) melletti csomópont a kibővült gyár működésének beindulásával nagyon nagy forgalomnak lenne
kitéve. Ezt elkerülendő, autópálya-félcsomópontként kiépítik az M2 autóúton már jelenleg is meglévő átjárót (2. ábra),
amelyet kizárólag a gyár megközelítésére lehet majd használni. Ennek a mezőgazdaság és a lovas turizmus által napjainkban is használt átjárónak a pótlására az önkormányzat
kérésére egy külön átjáró épül.
A Samsung igényelte az újtelepi Munkácsy utca végén található M2 csomópont átépítését is, valamint egy 2x2 sávos

2. ábra: A déli új félcsomópont kialakításának vázlata

utat szeretett volna kiépíteni a 3. ábrán sárgával jelölt meglévő út és a régi Fóti út nyomvonalán. Ehelyett a városvezetés azt javasolta, hogy a meglévő, illetve a bővíteni kívánt
útvonalat tartsák fenn a személyforgalom számára, a teherforgalmat pedig a csomópont lehajtójának meghosszabbításával vezessék be a gyár telephelyére, és az új út nyomvonalán zajvédő fal épüljön.
A gyár kérte azt is, hogy a teljes telephely legyen körbejárható egy 2x2 sávos úttal. Az önkormányzat azt a javaslatot
tette, hogy a Samsung az M2-vel párhuzamos oldalon a saját területén biztosítsa a körbejárhatóságot. Emellett arra
kérte a Samsung Engineering Kft.-t, hogy vizsgálják meg,
a déli lehajtó felől érkező és a telep nyugati oldalán lévő
kapukat megközelíteni akaró forgalom számára meddig
szükséges a 2x2 sáv, és ha lehet, a telepről kifelé jövet csak
egy sáv legyen, hogy ne alakuljon ki kamionparkoló ezen
az útszakaszon.

Közvilágítás

Az önkormányzat a gyár felőli oldalra telepítendő kétkaros
lámpasor helyett egykaros lámpák kihelyezését javasolta,
mégpedig a városnak háttal, a gyár felé fordított fénysugárral, hogy az Oázis lakóparkban élők ne legyenek kitéve
a nemkívánatos fényszennyezésnek.
A gyártelepet kiszolgáló utakkal kapcsolatos tárgyalásokat összegezve Borbíró Mihály úgy fogalmazott, hogy
a városvezetés javaslatait a Samsung jórészt elfogadta.
Az egyeztetések során a gyár vezetése a város szempontjaira
nyitottnak bizonyult, és sikerült olyan kompromisszumos
megoldásokat találni, amelyek mindkét félnek megfelelnek.
Ez komoly eredmény, hiszen a tárgyalások során megtalált
közös hang a lakosság és a gyár viszonyát érintő sok más
kérdésben is jó alapja lehet az együttműködésnek. Megállapodások keretében ugyanis azoknak a lakossági igényeknek
a kielégítésére is lehetőség nyílhat, amelyeknek az érvényesítése jogi úton csak sokkal lassabban, vagy egyáltalán nem
lehetséges.
Koditek Bernadett
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Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője
INTERJÚ

Európa jövője a fiatalok kezében van
A nemcsak Magyarországot, hanem kontinensünk egészét sújtó demográfiai kihívásokra csak a gyermekek születése jelenthet megoldást. Ezért a kormány igyekszik elhárítani a fiatalok útjából a családalapítás akadályait, és egyúttal megteremteni a feltételeit
annak, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen hazánkban – mondta Tuzson
Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője.
– Mi áll annak a hátterében, hogy újabb
intézkedéseivel a kormányzat igyekszik
egyre előnyösebb helyzetbe hozni a család
alapításra készülő fiatalokat?
– Korunk demográfiai kihívásaira csak
a gyermekek születése jelenthet megoldást,
nemcsak itthon, Magyarországon, hanem
Európában is. Minden felmérés azt mutatja, hogy a magyar fiatalok általában vágynak a családra – sőt sokan a nagycsaládra
is –, ifjaink sok gyermeket szeretnének,
ezért nagyon fontos, hogy megteremtsük
számukra azokat a feltételeket és lehetőségeket, kialakítsuk azt a jogi környezetet,
amelyben annyi gyermeket tudnak vállalni, amennyit szeretnének. Azonban még
mindig nagy különbség van a kívánt és
a vállalt gyermekek száma között, nemcsak
hazánkban, hanem az egész kontinensen.
A Magyar Kormány nem rábeszélni vagy
ösztönözni akarja a fiatalokat a gyerekvállalásra, inkább segíteni szeretne azzal,
hogy megadja nekik a lehetőséget a család
alapításra. Európában nagyon alacsony
a termékenységi ráta, a társadalom elöregszik. A kérdést uniós szinten is kezelni kell,
azonban a demográfiai növekedés beindításához elsősorban a tagállamok belső erőforrásait kell mobilizálni.
– A családvédelmi akcióterv célja az európai szinten is tapasztalható negatív demog
ráfiai tendenciák itthoni megfordítása?
– Ha nem is csupán ez, de mindenképp
említhetjük ezt is a célkitűzései között.
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A demográfiai kihívások megoldására több
lehetőség kínálkozik. A Magyar Kormány
tartja magát ahhoz, hogy nem a migráció
a megfelelő megoldás erre. Brüsszelnek is el
kell fogadnia, hogy egyes tagállamok nem
ezt a megoldást választják. Nagyon fontos,
hogy európai szinten is tárgyaljunk erről
a kérdésről, viszont ez nem jelenti azt, hogy
az egységes európai megoldás a legmegfelelőbb. Nem szabad hagyni, hogy Európa
az üres bölcsők kontinensévé váljon. A fiataloknak joguk van a családalapításra, és
ehhez minden segítséget meg kell adnunk
nekik.
– Milyen szempontok alapján dolgozták
ki a fiatal házasoknak felkínált kedvezményes lehetőségeket?
– A magyar családtámogatási rendszer
nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő, a gyermekvállalásra készülő fiatal
házasok hazánkban sokféle segítséget
kapnak, és talán ennél is fontosabb, hogy
Magyarországon – s azon belül itt, helyben, Gödön is – családbarát környezetben
élhetnek. Mert akármilyen intézkedéscsomagokat fogadjunk is el kormányzati,
vagyis országos szinten, mindezek csak
akkor érvényesülhetnek, ha egy-egy kedvezményes lehetőségnek az olyan kisebb
közösségekben is foganatja van, mint amilyen Göd, vagy bármelyik más település
a régiónkban. Itt helyben kell a fiataloknak érezniük, hogy az intézkedések révén
könnyebb és jobb lesz az életük, a kor-

mányzati intézkedések tehát csak akkor
érhetik el a céljaikat, ha helyben, a kisebb
közösségekben találkoznak a lakossági
igényekkel. Európa jövője a fiatalok kezében van, éppen ezért a döntéshozók érdeke, hogy meghallgassák és támogassák
őket. Ezt tettük mi is, amikor a családügyi
nemzeti konzultációban megkérdeztük
a véleményüket. Nagyon fontos hogy a fiataloknak kiszámíthatóbb jövőképük legyen, és nem kisebb jelentőségű szempont
az sem, hogy uniós szinten is figyelem irányuljon a családközpontú gondolkodásra.
Ezt hitelesen csak a fiatalok bevonásával
lehet elérni.
– Miben rejlik a magyar családtámogatási
rendszer egyedisége?
– A családtámogatás hazánkban kialakított
sokféleségére nincs példa nemzetközi szinten, de egyedülálló az is, hogy egy kormány
ilyen súllyal tűzze zászlajára a családok
segítését, támogatását, felkarolását. Szemléletes példája ennek, hogy már több mint
százezer család igényelte a tavaly júliusban
indult családvédelmi akcióterv valamelyik
támogatását. A kormány tíz éve hirdette
meg a családbarát fordulatot, amelynek
számos eleme között már akkor is szerepelt
a gyermekek ingyenes étkezése, az iskolai
tankönyvek ingyenessége, az Erzsébet-táborok által nyújtott üdülési lehetőség,
a házasságkötéskor kapható támogatás,
a nagyszülői gyed és a szülői adómentesség.
A legfontosabb azonban – mindezek mellett – a családbarát mentalitás, ami lassan,
de folyamatosan formálódik.
– Február végén országszerte megemlékezéseket tartottak a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Véleménye szerint
mi a legfontosabb üzenete ennek az emléknapnak?
– Ez az emléknap is, ahogy sok másik,
önmagáért beszél, hiszen még ma is sokan vannak, akik relativizálni próbálják
a kommunista diktatúra időszakát, az elkövetett embertelen cselekményeket, egyes
szimbólumokat vagy történelmi tényeket.
Vezető politikai erők, sok esetben pedig
a felnövekvő nemzedékek gondolkodását
is befolyásoló, szakmainak nevezett csoportok még ma is relativizálni szeretnék
azt, ami relativizálhatatlan. Egyértelmű
azonban annak a százmillió embernek
az emléke, aki az életét vesztette azért, mert
a kommunista vezetők igyekeztek kommunista hatalmat kiépíteni.
Szabó Palócz Attila
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város valamennyi polgáráé, hiszen innentől indulhat azoknak a feladatoknak
megvalósítása, amelyekhez a pénzügyi
feltételeket a most elfogadott költségvetés biztosítja.

Fülöp Zoltán alpolgármester (balra), Balogh Csaba polgármester és dr. Szinay József
címzetes főjegyző munka közben
Fotó | Bokor Ádám
INTERJÚ

Elfogadták az idei költségvetést
A március 3-ai rendkívüli ülésén a képviselő-testület ‒ hosszas előkészítő
munka után ‒ döntött a város idei évi költségvetéséről. Balogh Csaba polgármesterrel beszélgettünk erről a fontos lépésről.
‒ Akik az ülést figyelemmel kísérték a
Facebookon, azt láthatták, hogy számos, olykor indulatoktól sem mentes
felszólalás előzte meg a költségvetéssel
kapcsolatos szavazást. A testület végül
mégis teljes összhangban döntött. Ön
szerint mivel magyarázható ez?
‒ A képviselő-testületi ülésen több napirendi pont sürgősséggel került meghirdetésre, és azok egy részét a testület nem
tárgyalta, mert még az ülés előtt lekerültek a napirendről. Ezt az ülésen az ellenzéki frakció részéről Markó József szóvá
is tette. Tartozom némi magyarázattal
ez ügyben. Amikor egy ilyen, több pártot összefogó koalíció irányítja a várost,
akkor az eddigiektől eltérően természetes jelenség az, ha egy kérdésben több
vélemény, álláspont ütközik. A város
demokratikus vezetése azt követeli, hogy
diktátumok helyett a lehető legszélesebb
kompromisszumokkal vezessem a testületet. Az a módszer, hogy polgármesterként erőből vigyem át az akarataimat, tőlem idegen. A választók akarata az volt,
hogy egy ilyen, többpárti összetételű
városvezetés jöjjön létre. Meghallgatjuk
az ellenzék és a koalíciót alkotó pártok
véleményét is, és közös kompromisszum
mentén vezetjük a várost. Ennek voltak
tanúi a költségvetés elfogadása kapcsán
is. Tudom, hogy idő kell még ahhoz, hogy
ezt az új eljárási rendet egyesek ne téves�szék össze az anarchiával vagy a döntési
káosszal. A demokrácia időigényes, nagy
erőfeszítéseket igénylő, sok tárgyalással
járó folyamat, de a vége, amint látják, egy
12 igen szavazattal elfogadott költségvetés lett. Úgy gondolom, jó úton járunk.

‒ Tud példát mondani arra, hogy legutóbb mikor fogadtak el költségvetést
ellenszavazat nélkül?
‒ A hivatal adatai szerint 2019-ben 8
igen és 2 tartózkodás mellett, 2018-ban
9 igen és 1 tartózkodás mellett, 2017ben 11 igen mellett fogadta el a képviselő-testület az éves költségvetést.
Szeretném kiemelni, hogy amint az az
adatokból is jól látható, minden esetben impozáns és meggyőző többséggel
alkottak költségvetést a városban. Ezt
történt az idei költségvetés elfogadásakor is, amikor 12 igen szavazattal döntöttünk erről a város számára nagy fontosságú előterjesztésről.
‒ Miben látja a siker titkát?
‒ Azt gondolom, hogy bár nem mindenben értünk egyet a képviselő-testületet
alkotó pártokkal, és sok dologban más
a véleményünk, egyvalamiben mindan�nyian közös állásponton vagyunk: Göd
város érdeke mindent felülír. A költségvetés előkészítési szakaszában komoly
egyeztető munka folyt, így a körzeti
képviselők ‒ pártkötődéstől függetlenül ‒ megadhatták mindazokat a kisebb
fejlesztési igényeket, amelyek a körzetükben a legégetőbbek az ott élők életminősége szempontjából. Ezeket bedolgoztuk a költségvetésbe. Az előkészítés
során minden javaslatot az észszerűség
és a tervszerűség alapján bíráltunk el.
A fő szempont a lakosság igényeinek
figyelembevétele volt. A számszaki és
a politikai egyeztetések egész sora hozhatta meg a sikert, ami elsősorban nem
a képviselő-testület sikere, hanem Göd

‒ Jellemezné röviden az elfogadott költségvetést?
‒ Gyakori kritikája volt az idei költségvetésnek, hogy nőttek a személyi kiadások. Ez igaz. Viszont azt is látni kell,
hogy a Samsung SDI bővítése miatt jelentős és gyors, a lakosság elvárásainak
megfelelő intézkedésekre van szükség.
Csak példaként: sok lakossági panasz
érkezik a Samsung környezetében tapasztalható kisebb szabálysértésekről.
Ezek a jelenségek a Közterület-felügyelet hatékonyabb részvételét igénylik.
Ehhez növelni kell a közterület-felügyelők létszámát. Tapasztalhatták, hogy
a médiaérdeklődés egyes témákban
ránk irányítja a figyelmet, ezért szükséges volt a kommunikáció összehangolására, a városról alkotott kép további
javítására egy sajtóreferensi állás létrehozása. Amennyiben a Gödről alkotott
kép a sajtóban és a közösségi médiában
harmonikusabb lesz, az az itteni ingatlanok árára is hatással lehet, hiszen
a pánik, a „mind meghalunk” hangulat
sokat árthat az ingatlanárak „érzelmi”
paramétereinek. Sorolhatnám még,
hogy a tavaly végrehajtott bérrendezés
áthúzódó hatása, a tisztább környezet
iránti lakossági igény mind-mind beépültek az idei költségvetésbe. Szeretném megszüntetni azokat a tendenciákat is, amikor a vezetés úgy fizet meg
jó szakembereket, munkatársakat, hogy
különböző bújtatott, néhol kétes megbízási szerződésekkel elfedve biztosít
számukra pluszjövedelmet. A személyi
juttatások növekedését az egyre sokasodó feladatokhoz rendelt munkavállalók
számának gyarapodása is indokolta.
Biztosan állíthatom, hogy a költségvetés a biztonságosság és a takarékosság
elvének figyelembevételével készült,
a lakosok igényeivel összhangban. Március 4-ével a költségvetés végrehajtásának szakaszába léptünk. Bízom abban,
hogy pár hónap múlva a lakosok pozitív
változásokat fognak tapasztalni városunkban.
Polgármesterként köszönetet mondok
minden közreműködőnek, aki munkájával hozzájárult a költségvetés elkészítéséhez.
Gödi Körkép
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www.godikorkep.hu

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 takarítása szezonálisan, ágynemű le- és felhúzása
Jelentkezési határidő: 2020. március 31.
Várható munkakezdés: 2020. április 15.

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 bográcsozók és a park rendben tartásában és más
fizikai munkákban
Jelentkezési határidő: 2020. március 31.
Várható munkakezdés: 2020. április 15.
A jelentkezés benyújtásának módja: önéletrajz
megküldésével a szallasgod@gmail.com e-mailcímre 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

10

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet
SZAKÁCS

munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidőben
Főbb feladatok: Németh László Általános Iskola konyháján főzés és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása.
Pályázati feltétel: középfokú végzettség, szakács képesítés

TAKARÍTÓ (2 FŐ)

munkakör betöltésére
A munkavégzés helye és ideje:
• a TESZ-épület (2132 Göd, Duna út 5.) és a Kisfaludy utcai védőnői rendelő 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 14 és 22 óra között (1 fő)
Pályázati feltétel: általános iskolai végzettség

GÉPÉSZ

munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: heti 20 órás, határozatlan idejű állás közalkalmazotti 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 elvégzése
A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal
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

Gödi Körkép | 2020. 3. szám
TISZTELETADÁS

Megemlékezés Antal Józsefről

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Gödi Polgármesteri
Hivatal pályázatot
hirdet
A TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET
IGAZGATÓI

A Gödiek ’56 Igazáért szervezet a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából megemlékezett a 2019.
áprilisában elhunyt Antal Józsefről, aki 1966 őszén,
az 1956-os forradalom 10. évfordulóján otthonában
röpcédulákat készített „Ruszkik, haza!”, „Szabad választásokat!”, „Többpártrendszert!”, „Valódi demokráciát!”
felirattal. A rendszer ellen mozgósító cédulákat a Budapest–Vác–Szob és a Vác–Veresegyház vonalon közlekedő vasúti kocsikban hagyta, így terjesztette. Tevékenységéért 3 év fegyházbüntetésre ítélték, végül két év után
szabadult. Hazatérte után hátrányos megkülönböztetések egész sora érte őt és a családját is.
Antal József egész életében fontosnak tartotta a forradalom emlékének ápolását, elevenen tartását.
A róla szóló megemlékezést Farkas Éva szervezte.
Láng József

munkakörének betöltésére

Jogviszony: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.
A munkakörhöz tartozó főbb feladatok: irányítja, ellenőrzi és szervezi
a Településellátó Szervezet törvényes,
szakszerű és gazdaságos működését.
Felelősséggel tartozik a közfeladatok
jogszabályban, alapító okiratban, belső
szabályzatokban foglaltaknak megfelelő
ellátásáért, a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek
teljesítéséért. Az irányítás feladatait
az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően
végzi. Munkáltatói feladatokat lát el.
Pályázati feltételek: egyetemi vagy
főiskolai végzettség, büntetlen előélet,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

FELHÍVÁS

Díjmentes megjelenési lehetőség civil
szervezeteknek
A személyi jövedelemadó bevallásának határidejéhez közeledve lapunk díjmentes megjelenési lehetőséget kínál mindazoknak a helyi társadalmi szervezeteknek, amelyek tevékenységükön keresztül hozzájárulnak a helyi lakosság
igényeinek kielégítéséhez, a város társadalmi, kulturális és sportéletének gazdagításához. Áprilisi és májusi lapszámunkban idén is közzétesszük a gödi
civil szervezetek adószámát, és arra kérjük a lakosokat, hogy 1 százalékos
adófelajánlásaik kedvezményezettjeiként helyi társadalmi szervezeteket jelöljenek meg adóbevallásuk benyújtásakor. Azok a gödi székhellyel rendelkező civil szervezetek, amelyek szívesen szerepelnének adataikkal az összeállításban, kérjük, legkésőbb március 30-ig jelentkezzenek a korkep@god.hu
e-mail-címen.
A Gödi Körkép szerkesztősége

Gödön elhunytak

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki
vagy gazdasági végzettség, vagy egyetemi szintű jogi végzettség.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. március 25.
A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus úton, a hr@god.hu e-mailcímre elküldve, vagy postai úton, a pályázatnak Göd Város Önkormányzata címére történő megküldésével
(2131 Göd, Pesti út 81.). A borítékon fel
kell tüntetni: 09/151/2020, „Igazgató”.
További információk: www.god.hu

2020. február 1. és 29. között

Gödön házasságot kötöttek
Váradi Márk és Szilágyi Alexandra
Kinga
Tóth Bence Ferenc és Zsenticskó
Szabina
Rácz György és Győri Andrea
Szabó Balázs és Baffia Melinda
Zilai Zsombor és Antalfi Dóra
Hadas István és Lehel Ágnes
Varga János és Tardi Anikó Andrea
Borsy György Béla és Lidi Melinda

Tánczos Ferenc Zoltán 51 éves
Juhász István Jánosné (sz.: Bátori Katalin
Ilona) 72 éves
Biriszló Zsigmondné (sz.: Bakk Ida) 70 éves
Fabók István Ferencné (sz.: Kozma Ágnes
Mária) 66 éves
Halupka Jánosné (sz.: Helembai Margit)
89 éves
Franczia Péter Miklósné (sz.: Kovács Ilona
Piroska) 73 éves
Papp Ernőné (sz.: Légrádi Katalin Irén) 93
éves

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak,
akik feleségemet, Tábor Lajosnét utolsó
útjára elkísérték és virágot helyeztek
sírjára.
Nyugodj békében két gyermeked mellett.
Tábor Lajos
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A kommunizmus áldozataira emlékeztek a gödiek
az Örök tél című film közös megnézésével

A filmvetítés után Bodnár Zsuzsa (balra) és Hegyi Valéria osztották meg gondolataikat
a megemlékezés résztvevőivel

„Talán azok a történelem legsötétebb
foltjai, amikor bizonyos kifacsart ideológiák mögé bújva rendeznek tömegmészárlásokat, vagy korlátozzák az emberek szabadságát, vagy keltenek gyűlöletet
egy-egy népcsoport ellen” – kezdte ünnepi köszöntjét Vajda Viktória képviselő,
a Humánügyi Bizottság elnöke. Túl sok
seb tátong a történelmi emlékezetünkön, amelyek gyógyírra várnak, és ehhez
a szónok szerint két dolgot lehetne tenni
a jövőben: feldolgozni a bennünket ért
sérelmeket kibeszéléssel, elbeszéléssel –
ahogy például a Gödi Almanach köteteiben is elolvashatóak egyes történetek.
Másrészt mindent meg kell tenni azért,
mondta Vajda Viktória, hogy ezek a torz
eszmék még egyszer ne érvényesülhessenek a világban, ne határozhassák meg
többé az emberiség történetét. Nem lehetséges csak gyűlölettel, csak valami
ellen létezni, mert mindannyian szeretni
születtünk erre a világra. A történeteket
azért kell újra és újra elmesélni ‒ ha a bűnökre emlékeztető hegek meg is maradnak –, hogy azok feldolgozhatóvá váljanak.
Az emlékezők együtt nézték meg
az Örök tél című filmet. A történet azt
dolgozza fel, ahogy a második világháború végén málenkij robotra hurcolták
el a szovjetek egy sváb falu munkaképes nőit. A háromhetes kukoricatörés
helyett több ezer kilométeres távolságba
szakították őket az otthonaiktól, több
évre, és szénbányában végeztettek velük
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kényszermunkát. Az alkotás azt mutatja
be, hogyan lehet fizikailag és lelkileg, ép
ésszel kibírni a teljes mértékben reménytelennek tűnő helyzetet, az embertelen
körülményeket, a fizikai teljesítőképességet meghaladó követelményeket. Több
százezer embert hurcoltak el kollektív
büntetésként az Ukrajna területén lévő
GUPVI lágerekbe. Azokat, akiknek sikerült hazatérniük, némaságra ítélték,
– még a szabadulásuk után sem beszélhettek a velük megesett szörnyűségekről.
Sok esetben éppen ezért a saját családjuk
sem tudta, hogy miket éltek át.
Bodnár Zsuzsa történelem‒esztétika
szakos tanár és Hegyi Valéria könyvtárvezető a vetítés után rengeteg, a filmmel
és a film által kiváltott érzésekkel kapcsolatos gondolatot osztott meg az érdeklődőkkel. Felidézték, hogy Gera Marina
a legjobb színésznőnek járó Emmy-díjat kapta alakításáért. A film rendezője,
Szász Attila a legjobb rendező díját hozta
el 2018-ban a montreali filmfesztiválról,
és maga a film ugyanebben az évben
a legjobb európai tévéfilm lett. A forgatókönyvet Köbli Norbert írta. A vetítés után a jelenlévők elmondták, hogy
a film rengeteg család történetének állít
emléket, és párhuzamot vontak a kommunizmus gödi áldozatainak megismert
családtörténeteivel is. Részleteket olvastak fel a Gödi Almanach vonatkozó kötetéből – a szívszorító, tragikus sorsok „a
szomszédunkból” még átélhetőbbé tették a film mondanivalóját azok számára

is, akik esetleg fiatalabb koruk miatt nem
éreztek korábban személyes érintettséget. A beszélgetés vezetői buzdították
a jelenlévőket, hogy ha szeretnék, meséljenek saját történeteikből.
Schiller László gyermekkori emlékeit osztotta meg édesapja elhurcolásáról
és hatéves fogságáról. Elmesélte, hogy
miután Recskről Budapestre került,
ő gyerekként hordta hetente a csomagot
apjának az Andrássy út 60-ba. Felolvasta édesapja fogságból írt egyik levelét, és
felidézte azt is, hogy milyen érzés volt,
amikor egy este, 1953-ban, a szürkületben a házuk udvarán újra megláthatta
az édesapját.
Hegyi Valéria arról beszélt az est végén, hogy a városi könyvtárban terveznek egy olyan alkalmat, ahol a kommunizmus ismert gödi áldozatairól (jelenleg
48 személy nevét ismerik, de közel 70-re
teszik a teljes létszámot) lehetne beszélgetni azokkal, akik még emlékeznek rájuk, illetve azokkal, akik szeretnék megismerni a történeteiket.
VPK

Vajda Viktória, a Humánügyi Bizottság
elnöke mondott megnyitóbeszédet

A Gulág gödi áldozatainak történetét
bemutató kötet megvásárolható a városi
könyvtárban

Gödi Körkép | 2020. 3. szám
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Új név, új vezetés, új tervek
Göd város képviselő-testülete a 2020. januári munkaterv szerinti ülésén döntött a korábbi Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. nevének megváltoztatásáról. A társaság új nevet és új vezető tisztségviselőt kapott, továbbá tevékenységi köre is bővült. A cég portfóliójának bővülését tükrözi az elnevezés:
Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezetését 2025. február 1. napjáig dr. Tóth
Ágnes látja el, megbízással. Őt kérdeztük a változásokról.
‒ Hogyan került kapcsolatba az önkormányzat tulajdonában álló céggel?
‒ A tavalyi önkormányzati választásra
készülve ismertem meg a mostani képviselő-testület tagjainak nagy részét. Gyakorlatilag az elejétől részt vettem Balogh
Csaba polgármester és csapata kampányában, majd feladataim másfelé szólítottak. A választások után a mostani alpolgármesterek kerestek meg, jogi ügyekben
kértek tanácsokat. A kft. megújítása során
felmerült az én nevem is, mint lehetséges
jelölté erre a feladatra. Végül 9:3 arányban
kaptam bizalmat a képviselő-testülettől.
‒ Lesznek-e új feladatok a kft.-ben?
‒ A cég feladata korábban a Gödi Körkép
című újság és a Duna-part Nyaralóházak

üzemeltetése volt. Az eddig is jól működő
tevékenységek megmaradnak, azonban
a Nyaralóházak területén szükségességé
vált felújítások mellett a ma kevésbé kihasznált éttermi és presszórészt is felújítjuk, hogy a gödi lakosok egy színvonalas
étteremben és kávézóban tudják kipihenni magukat, vagy éppen találkozni, beszélgetni egy finom étel vagy kávé mellett.
‒ A Nyaralóházak színháztermének új
programjairól mit lehet tudni?
‒ A színházterem eddigi rendezvényein
túl új események, programok is várhatóak, melyeken minden korosztály megtalálhatja a neki megfelelő szórakozást.
Elöljáróban annyit elárulhatok, hogy május végén sztárfellépővel indítjuk a nyári

Dr. Tóth Ágnes, a Gödi Szolgáltató Nonprofit
Kft. ügyvezetője

évadot. A programokról az újságban, faliújságokon és plakátokon tudnak majd
tájékozódni a kedves gödiek. A színházterem egyébként kívülről is megújul,
a kft. lelkes munkatársai már dolgoznak
azon, hogy igényes bejárattal várja a kultúra iránt érdeklődőket. A munkálatokról folyamatos beszámolókat olvashatnak
majd az újságban és a neten.
Rózsavölgyiné Somogyi Hedvig

Az önkormányzat új Facebook-oldala
www.facebook.com/GodOnkormanyzat
HIRDETÉS

2120 DUNAKESZI, FÓTI ÚT 120. (TESCO ÜZLETSOR) • E-MAIL: INFO@PROTEINBUILDER.HU • TELEFON: (06 30) 735-3781
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Dr. Ivicsics Ferenc
kilencvenéves
Február 2-án ünnepelte 90. születésnapját dr.
Ivicsics Ferenc. Családja meglepetéskirándulást
szervezett szülővárosába, Érsekújvárra, ahol
számos rokona és egy helytörténész várta, aki
körbevezette őt a városban. Azonban nem csupán az ünnepelt, hanem az idegenvezető is sok
új információval lett gazdagabb Ivicsics Ferenc
történeteinek köszönhetően. A születésnapi
ebédet az egyik legrégebb óta működő Nyitra-parti étteremben fogyasztották el.
Göd város nevében Lőrincz László alpolgármester köszöntötte az ünnepeltet annak felsőgödi otthonában.
Ivicsics Ferenc Érsekújvárott született 1930ban. Tanulmányait szlovák és magyar iskolákban végezte. A családot 1947 novemberében át-

telepítették Tótkomlósra. A Budapesti Műszaki
Egyetem Mérnöki Karán vízépítési szakon
1952-ben szerzett okleveles mérnöki diplomát.
Ekkortájt költözött a család Gödre. Két évig
dolgozott egyetemi tanársegédként az Agrártudományi Egyetemen, majd öt évet tervezőként a MÉLYÉPTERV-nél. 1959 és 1996 között
a VITUKI tudományos főmunkatársa, osztályvezetője volt. 1969-ben egyetemi doktori címet
szerzett. Az 1970-es évektől a kutatási feladatai
mellett az új vízépítési-mélyépítési termékek és
technológiák engedélyezésével, továbbá szabványosításával foglalkozott. 1997-től az Országos
Vízügyi Főigazgatóságnál dolgozott nyugdíj
mellett, majd visszament a MÉLYÉPTERV-hez,
s ott fejezte be az aktív munkát. Az 1989-ben
megalakult Magyar Mérnöki Kamara egyik
alapító tagja. Jelenleg tagja a Vízgazdálkodási és
Vízépítési Tagozat vezetőségének, s több szakértő testület munkájában is részt vesz. Tagja
továbbá a Magyar Hidrológiai Társaságnak és
az Anyanyelvápolók Szövetségének.
Két lánya van, Edit gyerekpszichológus,
Katalin gyógyszerész, valamint három unokája.
A fiataloknak azt üzeni, mindegy, hogy milyen
szakmát választanak, azt tanulják meg jól, szeressék és találják meg benne a szépséget, legyenek a mesterei.
V-Sz. E.
CIVIL ÉLET

Ölelésnapok Gödön

Az ölelés létszükséglet!

Első alkalommal tavaly ősszel tartottak
„ölelésnapot”. A szervezők arra kérték a jelentkezőket, hogy hozzanak magukkal jókedvet, jó szándékot és néhány jó barátot,
mert ölelést adni és kapni egyaránt nagyszerű dolog.
Február 15-én rendezték meg a második ilyen alkalmat városunkban, melynek
főszervezője Mezey Gabriella volt. A Boldogságcseppek Alapítvány ezúttal is csatlakozott a remek kezdeményezéshez, és
felkarolta az ötletet. Gyönyörű napsütéses délelőtt, kedves mosolyok, szeretetteli

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Adományokat gyűjt a Boldogságcseppek
Alapítvány
A Boldogságcseppek Alapítvány továbbra is folyamatosan gyűjt tisztálkodószerekből és intim higiéniás
termékekből összeállított, „nem luxustáska” adományokat, melyeket hajléktalanszállókra, anyaotthonokba, gödi
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és a régióban élő hátrányos helyzetű
családoknak juttat el.
„Szeretetcsepp”, valamint „Reménysugár” jeligére továbbra is várunk
anyagi támogatást két, nehéz helyzetbe
került gödi család javára. Bővebb in-

Meghívó
A Boldogságcseppek Alapítvány
2020. április 19-én ünnepli 2. születésnapját
egy jótékonysági program keretében.
Helyszín:
Duna-part Nyaralóházak, 15 és 17 óra között.
Közreműködnek:
Bábel Klára hárfaművész, Bartos Csaba
csellista, Molitor Éva és a Sentiment Piano
Duó, Lukács István operaénekes, a Stand Up
Budapest, valamint meglepetés fellépők.
Lesz vetítés, szeretetvendégség, fotókiállítás,
és a résztvevők megismerkedhetnek
az alapítvány néhány támogatottjával is.
Nick Árpád, a szervezet fővédnöke, Guinnessrekorder is részt vesz a rendezvényen.
Az esemény bevételeit (az adományokat)
az alapítvány fenntartására fodítjuk.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
Részletek:
Szőke Kriszta • (06 70) 433-4544

ölelések fémjelezték a napot. Sok felnőtt
és még több gyermek tárt karokkal kérte
a szeretetölelést. Néhányan még „repetáért” is visszatértek. Szülők és gyermekek
összebújva, együtt ölelték meg a többieket.
– Köszönjük mindenkinek, aki részt ebben
az akcióban. Valamennyien feltöltődtünk
az ölelésektől. Hálás vagyok azért, hogy
Alapítványunk részese, támogatója lehetett
e remek kezdeményezésnek!
Legközelebb március 21-én délelőtt találkozunk a Kincsem Udvarház előtt a Boldogság világnapját követő szombaton –
nyilatkozta az eseményről Szegediné Szőke
Kriszta.
(w)
formáció a Facebook-oldalunkon olvasható, vagy telefonon kérhető Szőke
Krisztinától: (06 70) 433-4544.
Adományokat átadni a Boldogságcseppek Alapítvány raktárában lehet
(Felsőgöd, Bolla Árpád fasor, közvetlenül a vasúti átjárónál, a Borostyán
csemegeüzlet mögött). Nyitvatartás:
március 27-én 9-12 és 14-17 óra között.
Boldogságcseppek Alapítvány
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Látogatás a Királyok
városába

FARSANG

Báloztak az „erdélyiek”
A Gödön Élő Erdélyiek és Szimpatizánsok Baráti Köre 2020. január
25-én tartotta hagyományos farsangi jelmezbálját. Elmondhatjuk,
hogy a jelmezbál idén is nagy sikert aratott, kivétel nélkül mindenki
jól érezte magát. A fergeteges hangulatot megalapozta a vacsorát megelőző pálinkakóstoló, majd a jól „megágyazott bendőnket” finom töltött káposzta kényeztette. Éhes és szomjas senki sem maradt. Az este
folyamán a talpalávalót Kelemen Gyula szolgáltatta, immár harmadik
éve, hatalmas sikerrel.
A jelmezek magukért beszéltek, egyre többen öltöztek be, és a gyerekek is nagyon várták a bált, mert kedvenc jelmezeikbe bújhattak.
Évről évre egyre többen töltjük meg a táncparkettet, új szimpatizánsok és tagok vesznek részt a jelmezbálunkon.
Igazi élmény ez nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is.
A jelmezbálokon magunk is újra „gyerekek lehetünk”, és mesefigurák,
híres emberek, táncosok jelmezeit magunkra öltve egy igazi színes és
vidám társaságot alkotva felejthetetlen estét tölthetünk el együtt.
Ilyenkor az asszonyok sokféle süteménnyel készülnek, és a kihagyhatatlan farsangi fánk különböző változatait is felsorakoztatják. A sok
finomság kínálgatása kiváló alkalom arra, hogy jobban megismerjük
egymást, és szoros barátságok alakuljanak ki. Fontos szempont, hogy
bizalommal forduljunk egymáshoz nem csupán a rendezvényeken,
hanem a hétköznapokban is. Nagy öröm tudni azt, hogy számíthatunk egymásra.
Mindenkinek köszönjük a részvételt és a telefonon, illetve e-mailben érkezett sok kedves visszajelzést.
Vargáné Marika kapcsolattartó

A Gödön élő Erdélyiek Baráti Köre
egynapos autóbuszos kirándulást szervez
Gödről a Királyok városába,
Székesfehérvárra
2020. május 16-án, szombaton.
Programismertetés:
Bory-vár, Királyok sírja, Koronázó tér és
múzeumlátogatás, valamint belvárosi séta
idegenvezetéssel.
A délután folyamán Etyekre látogatunk,
ahol meleg étellel és kiváló borok kóstolásával zárjuk a programot.
Részvételi díj:
13 000 Ft/fő, amely tartalmazza az útiköltséget, a belépőjegyeket, valamint Etyeken
az ebédet és a borkostolót.
Jelentkezési határidő:
2020. április 19-ig.
Jelentkezés, információ:
e-mailben: erdelyiekgodon@gmail.com
vagy Vargáné Marikánál
a (06 30) 417-8985-ös telefonszámon.

Véradás G ödön
A Magyar Vöröskereszt gödi szervezete
véradást szervez a következő helyszíneken
és időpontokban:
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.
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KÖZÉLET

Fotó | Kurdi Imre

KÖZÉLET

MEGHÍVÓ

Séta az „Ismerjük meg Gödöt
Együtt” csoport szervezésében
Időpont: 2020. április 5., vasárnap 14-től 17 óráig
• Az ország első vasútvonala Pest és Vác között.
A gödi állomáson száznál is több alkalmazott dolgozott az 1880-as évek végétől. Az ipartörténeti jelentőségű épületegyüttes megérdemelné, hogy új életre
keljen, például skanzenként.
Hová utaztak a hófehér pulykák? Királyi váró Gödön?
Kincsem és az ő luxusvagonja.
• „Bárcsak sirály lehetnék!”
Erzsébet királyné és Lady Diana – véletlenek nincsenek.
Királyi vadászatok, társasági sportesemények a gödi
mezőkön.
• Sisi park
Tervek és javaslatok egy városi közpark kialakítására
a volt golfpálya területén
Gyülekezés: a gödi vasútállomás épületénél
Útvonal: vasútállomás, Rómaiak útja, Sisi park, Zimpel Károly utca, vasútállomás
A sétát csak szélsőséges időjárás esetén halasztjuk el.
A programot kisgyermekes családoknak is ajánljuk:
babakocsival az egyetlen problémás szakasz az aluljáró lépcsője.
***
További
információk
a
sétáinkat
illetően:
godivarosjarok@gmail.com, Facebook: „Ismerjük meg
Gödöt együtt!” csoport.

ZÖLD VÁROS

Tavasztól ismét használhatók
a növénymentő ládák
Tavaly szeptemberben öt növénymentő ládát helyeztünk ki Gödön
az önkormányzat finanszírozásával. A ládák felületkezeltek. Oldalukon pedig táblácskán jeleztük, hogy mit is kérünk a lakosoktól.
Mindössze azt, hogy tegyék bele azokat a növényi szaporítóanyagokat, amelyekre már nincs szükségük. Aki pedig akarja, kiveheti
onnan és magával viheti. Gyakorlatilag „örökbe adjuk” egymásnak a kincseinket. Még november végén, illetve február közepén
is helyeztek el növényi szaporítóanyagokat a ládákban, amelyek
aztán néhány órán belül új gazdára leltek.
Az elmúlt évben hat láda elkészítését állta az önkormányzat,
az utolsót február legvégén helyeztük ki a neveleki városrész egy
frekventált pontján, a Komlós család javaslatára.
A Növénykedvelő Klub ebben az évben is számos programot
tervez a „Konyhakerttel a klímaváltozás ellen” jegyében.
Tudjuk, hogy nem mindenkinek nyílik lehetősége nagy területen kertészkedni, ezért a klub az edényekben megvalósítható zöldség- és gyümölcstermelést is népszerűsíti. Minden hónap első és
második csütörtökén 18 órától a József Attila Művelődési Házban
jövünk össze. Az ilyen alkalmakkor bemutatunk egy-két növényt,
továbbá például narancsos petrezselyemturmixot, articsókából
készült gyógyteát és konzervet, valamint finom kimcsiket ízlelgetünk.
Szívesen látunk bárkit a klubfoglalkozásainkon, akár csupán
egyetlen bekukkantás erejéig is.
Csécsi Terézia elnök,
Növénykedvelő Klub

Szeretettel várunk minden lelkes érdeklődőt a programjainkon!
Előkészületben: május 2., szombat
Jancsi-hegyi trappoló. Ez egy kiadós kaland lesz!
Kivételesen vonatra szállunk, majd Csomád felől
ereszkedünk le a Duna völgyébe, jobbára a regionális zöld jelzést követve, miközben gyönyörködhetünk a pilisi és börzsönyi hegykoszorúban.
Bátorfi Ildikó és Kurdi Imre szervezők
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䜀혀䐀䤀
吀䔀刀䴀䔀䰀倁䤀
TERMELŐI
PIAC倀䤀䄀䌀
A KINCSEM UDVARHÁZBAN

NYITVA: SZOMBATONKÉNT 8-TÓL 12 ÓRÁIG
PEST MEGYE EGÉSZ TERÜLETÉRŐL VÁRJUK A KISTERMELŐKET!
ÉRDEKLŐDNI LEHET: (06 20) 921-3683 (16 ÓRATÓL ÉJFÉLIG)

VÁROSI
NAGYTAKARÍTÁS
TISZTÍTSUK MEG EGYÜTT A VÁROST!

KÖRNYEZET

Göd Város Önkormányzata idén is megrendezi a már hagyománnyá vált tavaszi „Városi nagytakarítást”.
Szeretettel várjuk Önt is családjával, barátaival 2020. MÁRCIUS 21-ÉN, SZOMBATON 9 ÓRAKOR
az alábbi találkozási pontok egyikén:
Bócsai buszforduló – Lenkei György
Bozóky tér – Dr. Pintér György
Gödi Strandfürdő bejárat – Lőrincz László
Duna-part Nyaralóházak – Hlavács Judit
Felsőgödi vasútállomás – Markó József
Nemeskéri kiserdő – Szilágyi László Lajos

Felsőgödi Sportpálya Rákóczi u.
és Jegenye u. (Dióliget) – Csányi József
Golf lakópark (Erdész u. és Pálya u. sarok) – Balogh Csaba
Feneketlen-tó – Vajda Viktória
Alsógödi vasútállomás – Fülöp Zoltán
Nemeskéri Kiss Miklós út, Csempebolt – Sipos István

(Esőnap március 28-án, szombaton. Az esőnap elrendeléséről a városi honlapon, illetve a Facebook-oldalakon adunk tájékoztatást.)
A takarításhoz a kesztyűt és a zsákot az önkormányzat biztosítja.

12 órakor a résztvevőket az önkormányzat Alsógödön a Széchenyi csárdában,
Felsőgödön a Duna-part Nyaralóházak éttermében ebéddel vendégeli meg.

(06 27) 530-064

CSATLAKOZÁS AZ AKCIÓHOZ ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
,
VAGY AZ ADOTT KOORDINÁTORNÁL ELŐZETESEN, A VÁRHATÓ LÉTSZÁM BECSLÉSE ÉRDEKÉBEN.

NÖVÉNYVÉDELEM

Így védekezzünk a dióburok fúrólégy ellen!
A kártevőt először 1926-ban Kaliforniá
ban azonosították. Magyarországon a károsítást nyolc éve Vas megyében, 2011 októberében Kőszeg külterületén észlelték
először. Azóta a helyzet nagyon súlyossá
vált. Éppen ezért a gödi önkormányzat
a Gödi Körkép 2019. októberi számában
beszámolt erről a károsítóról, és megadott
egy e-mail-címet, ahol mindazok jelentkezését várta, akik vállalják, hogy önköltséges alapon permeteztetik a diófájukat
egy, az önkormányzat által szervezett
permetezési akcióban.
Sajnos azonban több növényorvossal
és növényvédelmi szakmérnökkel folytatott konzultáció után kiderült, hogy
a helyzet nem ilyen egyszerű. A szakemberek egyetértenek abban, hogy a védekezés jelenleg csak a nagyüzemű diótermelésben megoldott. A kiskertekben
a permetezés a más területekről történő

folyamatos visszafertőződés miatt eredménytelen, még a fúrólégy rajzási időszaka alatt (július‒szeptember) kéthetente
történő permetezés esetén sem garantálható a megfelelő minőségű termés. Nem
lehet minden diófa-tulajdonost kötelezni
a permetezésre, így más kertekből vis�szafertőződhet a fa. Kísérletek folynak
a diófák kérgébe injektálással bejuttatott
hatóanyaggal, illetve feromontartalmú
hatóanyagok kijuttatásával, de meggyőző tapasztalatok még nincsenek. Éppen
ezért az önkormányzat nem kíván egy
jelenleg eredménytelennek tűnő kezdeményezés élére állni, ahol a lakosok
olyan permetezésre költenek, amelynek
az eredménye nem garantálható.
A szakemberek tanácsait összefoglalva, egyelőre csak abban tudunk segíteni,
hogy házilag hogyan lehet gyéríteni a dió
burok fúrólégy állományát, károsítását.

Tavasszal a fa alatti talaj felásása és fertőtlenítése a kereskedelemben kapható
talajfertőtlenítő szerekkel hatásos lehet.
A fára PALz (zöldessárga) színcsapdákat érdemes kihelyezni, a fa méretétől függő darabszámban, július elejétől
szeptember végéig. Rendelni itt lehet:
http://www.csalomoncsapdak.hu.
A terméshullások folyamatos felszedése és megsemmisítése is fontos. Ezt már
az első dió lehullásakor el kell kezdeni,
mert ha késő ősszel kezdik el, akkor
a lárvák jelentős része már a talajban
lesz, ahol áttelel. Ha valaki nem tudja
folyamatosan felszedni a termést, akkor
fóliát lehet a fa alá teríteni, és hetente eltávolítani a lehullott diót.
A továbbiakban is figyelemmel kísérjük a kártevő elleni védekezésre vonatkozó tudományos kísérletek eredményeit, és tájékoztatjuk az olvasókat.
Jakab Júlia
környezetvédelmi referens
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Zöldhulladék-begyűjtési
tájékoztató a 2020-as évre
A lakosság számára idén is lehetőséget biztosítunk a zöldhulladék ingyenes leadására, illetve háztól történő elszállítására, az alábbi feltételek és időpontok figyelembevétele mellett.

Zöldhulladék háztól történő
elszállítása a tavaszi akció
keretében

Az előző évekhez hasonlóan a tavaszi, regisztrációhoz kötött, háztól történő akciós zöldhulladék-elszállítás térítési
díja 50 Ft/120 literes zsák, illetve 1 méter
hosszú és 40 centiméter átmérőjű köteg.
A tavaszi szállítási igényeket 2020. március 25-én, szerdán 12 óráig a 27/530-611-es
telefonszámon, az info@godihulladek.hu
e-mail-címen, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton lehet bejelenteni. A 120 literes zsákokat bárhol beszerezhetik, azonban
a szállítási díj kifizetésére csak személyesen
az ügyfélszolgálaton van lehetőség. A szállításra az ügyfélszolgálat által megadott napon kerül sor.
Az akció előtti időszakban a nyitvatartás
az alábbiak szerint alakul:
március
március
március
március
március
március
március
március

16.
17.
18.
19.
20.
23.
24.
25.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
hétfő
kedd
szerda

7-19 h
7-15 h
7-15 h
7-15 h
7-12 h
7-19 h
7-15 h
7-15 h

Kerti hulladék leadása
a zöldhulladék-átvételi ponton

Továbbra is biztosítjuk a zöldhulladék-átvételi pont működését, amely a Nemeskéri úti temetővel szemközti földútról
közelíthető meg. A 2020-as évben a táblázatban feltüntetett napokon 8 és 16 óra
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között fogadjuk a lakosság által kiszállított
zöldhulladékot. Egy ingatlanról az átvételi napokon maximum 15 zsákot, vagy 15
köteget, vagy 1,5 m³ nem zsákolható hulladékot áll módunkban térítésmentesen átvenni. 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 bemutatása kötelező. Üdülőingatlannal rendelkező
ügyfeleink az utolsó hulladékszállítási díj
számlájával, vagy annak feladóvevényével igazolhatják, hogy gödi nyaralójukból
származik a zöldhulladék.
2020. év
NAP

HÉT

HÓNAP

13

március

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

SZERDA

SZOMBAT

25

28

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 elszállítási akción felül a 2020. május 11. és október 2. közötti időszakban a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. folytatja
a háztól történő zöldhulladék-elszállítást.
A zöldhulladék begyűjtése a naptár szerinti páros héten az adott körzetre érvényes
hulladékszállítási napon történik (páros
héten a zöldhulladék, páratlan héten a szelektív hulladék kerül elszállításra). A közszolgáltatás keretein belül minden szállítás
alkalmával 1 darab, cégünk logójával ellátott zöldhulladék-gyűjtő zsák kerül térítésmentesen elszállításra. A szállítás alkalmával minden esetben 1 darab cserezsákot
hagyunk. Ha több zsákot szeretne elszállíttatni, az térítésköteles. 10 zsák feletti szállítási igényét ‒ a tervezhetőség érdekében ‒,
kérjük, minden esetben jelezze! A zsákokat
a szállítás napján reggel 7 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni. Nem zsákolható
zöldhulladékot a kialakított rendszerben
nem áll módunkban elszállítani.
A cégünk feliratával ellátott zöldhulladék-gyűjtő zsák beszerezhető az alábbi üzletekben, ára bruttó 250 Ft / darab, amely
tartalmazza a szállítás és az ártalmatlanítás 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.)

Gödi Körkép | 2020. 3. szám

A háztól történő zöldhulladék-szállítások várható
idejét megtekinthetik az alábbi táblázatban, illetve
a www. godihulladek.hu honlapon.

HÉT
20
22
24
26
28
30
32
34
36
36
38
40
40

2020. év
HÓNAP
május
május
június
június
július
július
augusztus
augusztus
augusztus
szeptember
szeptember
szeptember
október

tól-ig
11–15
25–29
08–12
22–26
06–10
20–24
03–07
17–21
31
01–04
14–18
28–30
01-02

A zsákban kihelyezett zöldhulladék nem keveredhet más hulladékkal (kő, beton, vegyes hulladék), ez
akadályozza a feldolgozási folyamatot. Amennyiben
az elszállítandó zöldhulladékot nem az előírtaknak
megfelelően helyezi ki az ingatlanhasználó, úgy cégünk azt nem köteles elszállítani.
Az őszi, regisztrációhoz kötött háztól történő elszállításról 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 kihelyezett hamu mennyisége. A hulladék begyűjtése során a gyűjtőedényekbe ömlesztett
hamu veszélyezteti a kollégák egészségét,
továbbá nagymértékben koptatja a jármű
felépítményének csúszó és forgó alkatrészeit. A ki nem hűlt hamu pedig minden esetben tűzveszélyes!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy hamu kihelyezése csak az alábbi módon történhet:
• k izárólag kihűlt állapotban
• összekötött szájú zsákban összegyűjtve
• hulladékgyűjtő edénybe belehelyezve
Köszönjük az együttműködésüket!
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálat

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Regisztrációhoz kötött, házhoz menő
lomtalanítási tájékoztató
A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint az FKF Zrt. alvállalkozója
és Göd Város Önkormányzatának szerződött partnere a korábbi évek gyakorlata alapján a lakossági szerződött partnerei számára évente egy alkalommal
házhoz menő lomtalanítást szervez. Ebben az évben a lomtalanítási szolgáltatás bejelentéshez kötött. Szállítási igényüket az ügyfélszolgáltunkon jelezhetik
személyesen, telefonon a (06 27) 530-611-es telefonszámon, vagy elektronikusan az info@godihulladek.hu e-mail-címen, legkésőbb 2020. április 9-ig.
Az ezt követően beérkező igényeket ügyfélszolgálatunk már csak a következő évre tudja ütemezni. A fenti határidőig beérkező szállítási igényeket
az ügyfélszolgálat által megadott napon teljesítjük, várhatóan június 19-ig,
a bejelentett igények nagyságrendjétől függően.

Változás az előző évekhez képest

A 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a „lomhulladék az ingatlanhasználótól
a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék,
amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja”.
Ettől az évtől csak a nagydarabos hulladékot áll módunkban elszállítani,
a zsákban kitett apró hulladékot nem. A zsákolható hulladékot az év bármelyik szemétszállítási napján az erre rendszeresített többlethulladék-gyűjtő
zsákban szállítjuk el. A zsákok a két gödi gazdaboltban és a Mosoly ABC-ben
beszerezhetőek. A zsák ára 330 Ft /darab, mely tartalmazza a gyűjtési-szállítási és ártalmatlanítási díjakat is. Ha az egyeztetett lomtalanítási napon zsákban
helyeznek az ingatlan elé hulladékot, azt a munkatársainknak nem áll módjában elszállítani! Az elszállításra kerülő nagydarabos hulladék mennyisége
maximum 3 m³ lehet. A 3 m³ feletti lomhulladék elszállítása külön díjazás
ellenében történik.
Sajnos munkatársaink rendszeresen tapasztalják a „felforgató” tevékenységet, ami jelentős többletmunkát jelent. A törvény kimondja, hogy a lomtalanításkor az utcára kitett hulladék a hulladékgazdálkodási koordináló és vagyonkezelő (NHKV Zrt.) tulajdona, emiatt ha azt más, azaz nem a közszolgáltató
vagy annak alvállalkozója szállítja el, akkor ő lopást követ el, és számolnia kell
a jogi következményekkel. A közterület-felügyelők és a rendőrök is igyekeznek
fellépni a „lomizókkal” szemben, de a legtöbbet mégis mi, lakosok tehetjük
azzal, hogy csak a tájékoztatóban megjelölt hulladékot tesszük ki az ingatlan
elé az előre egyeztetett időpontban.
Kérjük ne helyezzék ki a lomtalanítás során az alábbi hulladékokat:
• a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladékot,
• veszélyes hulladékot (elektronikai hulladékot, festéket, vegyszert, növényvédő szert, ezek göngyölegeit),
• építési-bontási hulladékot (sittet), ideértve az ablaküveget is,
• veszélyes építési hulladékot (például kátrányt, hullámpalát),
•P
 VC-tartalmú hulladékot,
• s zelektíven gyűjtendő hulladékot,
• gumiabroncsot, gépjárműroncsot és egyéb járműalkatrészeket.A felsorolt
hulladékok szállítási lehetőségeiről tájékoztatást ad ügyfélszolgálati irodánk.
Kérjük, hogy az ügyfélszolgálattal egyeztetett napon reggel 7 óráig tegyék ki
az előzőekben jelzett információk szerint a lomhulladékot. Ha az adott napon
nem valósul meg az elszállítás, azt a következő napon pótolni fogjuk.
Köszönjük az együttműködésüket!
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(06 27) 530-611, info@godihulladek.hu
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Óvodai beiratkozási hirdetmény

a 2020. szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31-ig terjedő nevelési évről
A gödi lakóhellyel* legalább 3 hónapja rendelkező gyermekek,
a városban dolgozó szülők gyermekei számára az óvodai felvétel,
átvétel a törvény előírása szerint folyamatos. A gödi önkormányzati fenntartású óvodákban elsősorban az alábbi napokon várják
a jelentkezőket.

Jelentkezési helyek:

Felsőgödi felvételi körzet**: Gödi Kincsem Óvoda
2132 Göd, Ady Endre út 14. (Csalogány Óvodaegység)
(Az új „Kincsem” és „Kék Duna” óvodaegységek vonatkozásában
is.)
Alsógödi felvételi körzet**: Gödi Kastély Óvoda
2131 Göd, Béke út 3. (Kastély Óvodaegység)
(A „Fácán” és „Hétszínvilág” óvodaegységek vonatkozásban is.)

Időpontok:

2020. április 21-én, kedden 8 és 12, valamint 13 és 16 óra között,
2020. április 22-én, szerdán 13 és 17 óra között.
A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének
megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződése szerint, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.
A Karácsony Sándor Waldorf Óvoda (2132 Göd, Tél u. 2.), a Kuckó Óvoda (2131 Göd, Kazinczy u. 15.), a Csiga-Biga Óvoda (2131
Göd, Pesti út 152.) és az Ugri-Bugri Óvoda (2132 Göd, Rákóczi
út 130.) magánóvodák beiratkozási lehetőségeiről érdeklődjenek
az óvodák vezetőinél.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát
köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben az ilyen gyermek még nem rendelkezik óvodai jogviszonnyal, akkor számára
a beiratkozás kötelező***. Amennyiben a gyermek e kötelességét
külföldön teljesíti, akkor a beiratkozás utolsó határnapját követő
15 napon belül a szülőnek erről írásban kell értesítenie az Oktatási
Hivatalt.
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Kérjük, hogy a csoportszervezés tervezhetősége miatt azon
gyermekükkel is a fenti időpontban jelentkezzenek, akik csak
2020. augusztus 31-e után, a nevelési év közben töltik be 3. életévüket.
Városunkban integrált óvodai nevelés a Gödi Kastély Óvodában és
a Gödi Kincsem Óvodában folyik, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.****
A jelentkezéskor be kell mutatni és fénymásolatban csatolni kell:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyi igazolványát,
• a gyermek lakcímét igazoló hatósági bizonyítványt és a tb azonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítványt (lakcímkártyát és
tajkártyát),
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
• a gyermek pedagógiai szakvéleményét, ha bármilyen vizsgálaton
vagy korai fejlesztésben vett részt,
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• sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság
szakvéleményét.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntést a beiratkozás utolsó
határnapját követő 30. napig, 2020. május 22-ig az óvoda írásban
fogja közölni, mely irat az óvodában lesz átvehető. A döntés ellen
15 napon belül a jegyzőhöz lehet illetékmentes fellebbezéssel fordulni.
Dr. Szinay József címzetes főjegyző
s. k.
* A beiratkozók gödi illetőségének valódiságát a törvény előírásainak
megfelelően ellenőrizni fogjuk.
** A két felvételi körzet lehatárolása megtekinthető a www.god.hu/oktatás
menü alatt vagy a www.oktatas.hu címen. A felvételi körzetbe eső óvoda
igénybevétele jog, nem kötelesség.
*** A szülő kérelmére az Oktatási Hivatal ez alól – az óvodavezető vagy
a védőnő esetleges szakvéleményére hagyatkozva – a gyermek négyéves
koráig felmentést adhat.
**** Ennek keretében enyhe fokban érzékszervi sérült (enyhén nagyot
halló, gyengén látó), enyhe fokban értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos,
enyhe fokban mozgáskorlátozott gyermekeket, pervazív fejlődési
rendellenességgel élő (F84 autista, Asperger-szindrómás), kevert specifikus
fejlődési zavarral küzdő (F83), valamint a megismerő funkciók vagy
a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekeket vesz föl.
Az ilyen gyermekek a beiratkozáskor lehetőleg szintén jelenjenek meg.
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Fontosnak tartjuk a családok és az óvoda jó kapcsolatának kialakítását és folyamatos fenntartását.
Szeretjük intézményünket, sokat teszünk azért, hogy óvodásaink boldog gyermekéveket töltsenek nálunk, amit szívesen
meg is mutatunk önöknek.

Nyílt nap a Kastély Óvodában
A Kastély Óvoda dolgozói szeretettel meghívják a kedves szülőket és leendő óvodásaikat oviba hívogató délelőttjükre!
Találkozunk:
2020. március 28-án, szombaton 9-től 11 óráig
• a Béke úti Kastély Óvodaegységben (Béke út 3.),
• a Jávorka úti Hétszínvilág Óvodaegységben (Jávorka út 12.)
• a Fácán Óvodaegységben (Rákóczi út–Szent István utca sarok)

Óvodaegységeinkben egy hangulatos szombat délelőtt során
lehetőségük nyílik megismerkedni:
• pedagógusainkkal, asszisztenseinkkel, dajkáinkkal
• nevelési céljainkkal, elveinkkel, környezettudatos szemléletünkkel
• játékkal-mesével nevelő, kompetenciaalapú oktatómunkánkkal
• s peciális ellátási területeinkkel
• épületeink sajátosságaival
• c soportjaink helyiségeivel
• hagyományainkkal
• innovatív tevékenységeinkkel

Mi a hitvallásunk? Az, hogy integrált nevelésünk középpontjában a gyermekek állnak. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik kiegyensúlyozottak, érdeklődőek, a szűkebb és tágabb
környezetük iránt nyitottak, akik önmagukat és másokat is képesek elfogadni, értékelni.

A látogatás alkalmával a gyerekek szüleik kíséretében játszhatnak az óvodán belül és az udvarokon is.

Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy óvodásaink legfontosabb
és leghatékonyabb tevékenysége a játék, melynek a személyiségfejlődésre gyakorolt hatása megkérdőjelezhetetlen.

A Gödi Kastély Óvoda munkatársai nevében:

Minden kedves érdeklődőt, kicsit és nagyot, nagy szeretettel
várunk!

HIRDETÉS

Karaszek Ernőné
óvodavezető
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Oktatás-nevelés
HUZELLA ISKOLA

Egy nem mindennapi gyűjtemény
Fülbevalókból nyílt kiállítás a Huzella Iskola könyvtárában.
Kolléganőnk, Detréné Köő Mária egy életen át gyűjtötte, és
a mai napig szívesen hordja őket. Most tucatnyi dobozba rendezte a világ minden tájáról származó kollekcióját. A fülbevalók
anyaga igen változatos: nemez, fa, fém, beton, üveg, bőr, rongy,
műanyag, tűzzománc, textil, szalma, csipke, csuhé, csont, ásvány
és kerámia. Ha nem látnánk, nem is hinnénk, hogy horgászkellékből, tízfilléresből, bicikliláncból, kávékapszulából, kanálból,
függönyrojtból, karóra számlapjából is készülhet egy-egy csinos
darab. A gyerekek nagy örömmel fogadták e nem mindennapi
gyűjteményt. Sokan kaptak kedvet ahhoz, hogy ők maguk is készítsenek egy-egy érdekesebb darabot.
H. A.
HUZELLA ISKOLA

Lázár Ervin Program
Játékos komolyzenei koncertre látogattak el a negyedikes diákok:
a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar vendégei voltak a dunakeszi
Művelődési Központban. Arról, hogy élményekkel telve érkeztek
vissza Gödre, egyik diákunk beszámolója tanúskodik:
Reggel indultunk el a koncertre. Nagyon izgatott voltam,
gondoltam, biztosan rockzene lesz. Amikor odaértünk, nagyon
meglepődtem, mivel nem gitárok, hanem vonós hangszerek voltak a színpadon. Három zeneszerző szerzeményeiből játszottak
részleteket. A műsorba bevontak bennünket is, és kérdéseket tettek fel nekünk. Szerencsére én háromra is tudtam a választ, és
mivel elöl ültem, többször is engem választottak. A kérdések nem
voltak túl nehezek. Ha jó volt a válaszod, akkor csokoládéval
ajándékoztak meg. A végén nekem lett a legtöbb csokim.
A színpadra is felmehettünk, és vicces játékokban vehettünk
részt. Lufival „zenéltünk”, vezényelhettük a zenekart és tölcsérrel
trombitáltunk. A karmestertől kértem egy autogramot. A tanító
nénimmel készítettek egy riportot, aztán ez velem is megtörtént.
Pont velem a kétszáz gyerek közül! Pont engem! A riport alatt nagyon izgultam, a kérdések tetszettek, és nagyon jól éreztem magam. Boldogan tértem haza, és lelkesen meséltem a szüleimnek
erről a jó kis programról.
Almási Márton (4.c)

A gyerekek a színpadon is megállták a helyüket
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Tanulóink jól teljesítettek a múzeumpedagógiai foglalkozásokon
HUZELLA ISKOLA

Diákjaink a II. Múzeumi
Játékmustra tesztelésén
Február elején egy-egy 6. és 8. osztálynak lehetősége volt
részt venni az OpenHistory történészei által készített múzeumi játékok tesztelésében.
A hatodikosok a Nemzeti Múzeumban jártak, és megnézték a Seuso-kincs című kiállítást, majd a látottakat
játékosan, interaktív módon dolgozták fel. A tárlatot a játékot tervező történész vezetésével tekintették meg, aki
a gyerekek számára is érthető módon mutatta be a kincseket, s mesélt Göd római kori vonatkozásairól. Ezután
a diákok csoportokban dolgoztak, a kiállított tárgyakhoz
kapcsolódóan kellett megoldaniuk a játék feladatait, majd
egy kvízjáték során adtak számot azokról az ismeretekről,
amelyeket a kiállításon szereztek. Végül a játékot kidolgozó történészek kérésére a gyerekek értékelték és véleményezték a foglalkozásokat: az először komolynak tűnő
játékokat élvezetesnek, hasznosnak és szórakoztatónak
találták.
A nyolcadikosok részt vettek a Petőfi Irodalmi Múzeum
számára készített, a Nyugat munkatársaival kapcsolatos
foglalkozáson. Miközben megszemélyesítették a legendás
folyóirat munkatársait, fantasztikus verseket írtak az ő
stílusukban.
H. A.
NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Országos döntőben a csapatunk
Iskolánk idén hatodik alkalommal vett részt a február
7-én megrendezett Bolyai Természettudományi Csapatverseny területi fordulóján. A tanulók évfolyamonként
természetismeretből, biológiából, földrajzból, fizikából és
kémiából mérték össze tudásukat a megye többi csapatával.
Ebben a tanévben intézményünk 16 csapatot nevezett be
és készített fel a versenyre, s a korábbi évekhez hasonlóan
kiváló eredmények születtek.
A nyolcadikosok mezőnyében a „Dezoxiribonukleinsav” nevű csapatunknak sikerült megszereznie az első
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helyet, így bekerült az országos döntőbe. A csapat tagjai:
Kiss Petra, Gál Ákos Lehel és Szijj Dávid. Felkészítő tanáraik Hochvárt Tímea, Bartus Klaudia, Ligetiné Szabó Klára
és Pozsonyi Petra voltak. Az országos döntő március 14-én,
szombaton lesz a budapesti Arany János Általános Iskola és
Gimnáziumban. Ugyancsak ebben a mezőnyben a hetedik
helyen végzett a „Csilla néni Csodacsapata”, melynek tagjai: Gergely Linett, Ferencz Ábel, Ragács Anna és Tarapcsák
Boglárka, míg felkészítőik Bereginé Antal Csilla, Győrffy
Mónika, Ligetiné Szabó Klára és Pozsonyi Petra voltak.
A hetedik évfolyamban az 52 induló közül hetedik lett
„Biodiverzitás” nevű csapat: Földi Zsombor, Garai Zsófia,
Mészáros Béla és Vincze Virág. Felkészítőik: Bereginé Antal Csilla, Bartus Klaudia, Ligetiné Szabó Klára, Pozsonyi
Petra.
A 6. évfolyamban a „Legjobb lámák” csapata 80 résztvevő
közül szerezte meg a hetedik helyet. Tagok: Kovács-Csatlós
Zsuzsanna, Papp Luca, Takács Dóra, Varga Dorottya, felkészítő tanáruk Bartus Klaudia.
Fontosnak tartjuk a csapatban való gondolkodás fejlesztését, a kooperatív technikák alkalmazását, melyek során a csoport tagjai érdekeltek egymás sikereiben. Bolyai

A nyolcadikosok DNS-e sok hasznos információt „tárolt”

János szavai szerint: „Az összedolgozás képessége az egyik
legnagyobb érték az életben”.
Hochvárt Tímea,
a természettudományos munkaközösség tagja
NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Izlandi kollégák voltak a vendégeink

Ezernyi alakban, kezek a magasban
NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Farsang a suliban
Nagy izgalommal várták gyermekeink a farsangot. A művészeti iskolában farsangi koncertet és néptáncos farsangot szerveztünk. Az általános iskolában ökoszempontok
szerint készültek a gyerekek és a szülők saját készítésű
jelmezekkel. A felsősök a szakmák bemutatására helyezték hangsúlyt. Így a „tanárnőktől kezdve a rendezőkig”
majdnem minden szakma képviselője megjelent. Bereginé
Antal Csilla és Hochvárt Tímea 5.c osztálya filmes produkciójával kiemelt első helyezést ért el.
A szülők, valamint Lőrincz László alpolgármester és
a Samsung támogatásával minden diákunkat megjutalmazhattuk. Köszönjük az ajándékokat Taehee Sonnak és
Lábos Péternek a Samsung SDI Magyarország Zrt. munkatársainak.
B. I.

A csodálatos Izlandról érkeztek hozzánk pedagógusok február
26-án. A grenivíki általános iskolának 50 tanulója és egy nagyon
aktív, gyerekszerető, lelkes tanári kara van. Az iskola igazgatónője, Ásta F. Flosadóttir mesélt az izlandi nevelésről-oktatásról.
Náluk is nagyon fontos a környezetvédelem, ezért az ökoiskola
szellemisége közös pont mindkét intézményben. Izlandi kollégáink tájékoztatást kaptak a magyar oktatásról, s az intézményünkben folyó munkáról és eredményeinkről.
A szakmai napon két óralátogatáson is részt vettek vendégeink. Szijjártó Kozák Judit a 7. évfolyamon angolórán mutatta
be a gyerekek nyelvismeretét, míg Dávid Katalin a 3.c osztál�lyal ének-zene órát tartott, ahol drámamódszertani ismereteit is
bemutatta a vendégeknek. Megható volt, amikor valamennyien
együtt énekelték a Tavaszi szél vizet áraszt című dalt. Utassy
Ferenc, Izland magyarországi konzulja és Hodován Józsefné, Kati
néni segítségével szerveztük meg a szakmai napot, a tolmácsolásban Oppelt Csaba segített.
Bajkó Ildikó

A gyerekek rajzokkal kedveskedtek az izlandi pedagógusoknak
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Az előadás után készült közös fotó kedves emlék a gödi gyerekeknek
NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Művészeti nevelés a falakon túl is

Versenyeredmények

Kortárstánc tanszakos növendékeinkkel rendszeresen látogatunk tánc- és mozgásszínházi előadásokat. Fontosnak
tartom, hogy a művészeti nevelés teljes személyiségfejlesztő mechanizmusát több oldalról is megtámogassam,
amelyre nagyszerű lehetőséget teremtenek a tantermen
kívüli foglakozások.
Több éve lelkes látogatói vagyunk a Nemzeti Táncszínház és a Fővárosi Nagycirkusz előadásainak. Nevelési feladatunk ‒ a művészi élmény vizuális befogadása mellett
– a szakmai szempontok megfigyeltetése, elemzése, melyre tanítványaim nyitottak és fogékonyak. Hiszem, hogy
a látott produkciók stílus- és ízlésformáló, motiváló hatása
nagyon fontos a jövő alkotóművészeinek nevelésében.
Ebben a tanévben decemberben cirkuszi, februárban
két alkalommal táncszínházi előadásokon vettünk részt.
Jártunk a Müpa és a Millenáris Park előadásain. Utóbbin
a Győri Balett társulatával sikerült baráti és szakmai kapcsolatot kialakítanunk. A látott produkcióban a balettnövendékek briliáns táncjátéka motiváló erejű volt a gyermekeink számára. Az előadások után készült közös fotóink
kedves emlékek számunkra.

A Szentendrén megrendezett II. Minősítő Fuvolaversenyen Nagy
Anna Csenge és Bazsó Réka arany, Mester Enikő, Papp Csenge és
Bagdi Rebeka ezüst, Csikós Nóra bronz minősítést ért el. Felkészítő tanáruk, Stefánné Kelemen Judit különdíjban részesült. Nagy
Anna Csenge és Bazsó Réka meghívást kapott az Országos Thomasi Fuvolaverseny döntőjébe, melyet május elején rendeznek
meg. Köszönjük Boross Anett korrepetitori munkáját!
Február 6-án hetedik és nyolcadik évfolyamos diákjaink közül
harmincan sikeres A2 szintű komplex (írásbeli és szóbeli) ITK
Origo Junior nyelvvizsgát tettek angolból. A vizsgabizottság kiemelte diákjaink magas szintű nyelvtudását, fejlett kommunikációs készségét. Ezúton is gratulálunk nekik a nyelvvizsgán nyújtott kiváló teljesítményükhöz!
Fejes Eszter 8.c. osztályos tanuló az Egri Csillagok Országos
Rajzpályázaton kiemelt különdíjat kapott, s egyben felvételt
nyert az Eventus Üzleti, Művészeti Középiskolába. Gratulálunk
Eszternek és rajztanárának, Benkő Csillának.
A Kazinczy Szépkiejtési Verseny megyei fordulójában második helyezést ért el Kalász András 8.d osztályos tanuló. Felkészítő
tanára: Birkás Mónika. Gratulálunk!
Sz. A. és B. I.

Boldog Mónika

Hogyan vegyünk helyesen levegőt?

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Helyreigazítás
Februári lapszámunk 25. oldalán a Németh László Iskola
hírei között szerepelt két fagottos kislány versenysikere.
Szöllősi Szellő neve a szövegben helyesen, a képaláírásban
azonban tévesen, Szöllősi Anettként jelent meg. Elnézést
kérünk a pontatlanságért.
A szerkesztőség
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A címben feltett kérdésre válaszolt Varga-Szilágyi Gyula légzésterapeuta, aki a Szülők Iskolája sorozatban tartott előadást a Búzaszemben. Korunk sok betegségére kínál megoldást az általa
bemutatott légzéstechnika, amelynek orvosi és biológiai hátterét
is megvilágította. Az előadás nyomán tanfolyamot szerveztünk
a Búzaszemben. Húsz felnőtt és gyermek „tanul lélegezni” – jeléül annak, hogy az egészséghez nemcsak a gyógyszereken keresztül, hanem helyes életmóddal is el lehet jutni.
B. A.

Gödi Körkép | 2020. 3. szám
BÚZASZEM ISKOLA

Cikkek a Fejlesztőpedagógia
folyóiratban a Búzaszemről
A Búzaszem pedagógiai szakmai munkájára felfigyeltek
Göd határain túl is. Ezért érkezett felkérés a Fejlesztőpedagógia folyóirat szakmai stábjától, hogy írjunk az iskolában zajló munkáról. Ezt két cikkben tettük meg.
A 112‒119. oldalon megjelent egy leírás a Búzaszem mindennapjairól, a 8‒29. oldalon pedig „Fejlesztés néphagyománnyal” címmel eleink népművészetének, hagyományának fejlesztő hatását elemeztük, vagyis arról írtunk, hogy
mi a pedagógiai szellemi alapja és mi a hatása mindannak,
amit a Búzaszemben a gyermekekkel történik. A folyóirat
ezen száma megtalálható a Búzaszem honlapján, a nevelés
címszó alatt.
B. A.

BÚZASZEM ISKOLA

Hívogató

Három alkalommal tartottunk hívogatót a jövendő első
osztályba igyekvő gyerekeknek és szüleiknek. Az ovisok
ilyenkor a tanítókkal játszanak, táncolnak, zenét és mesét
hallgatnak, rajzolnak, míg a szülők az iskola vezetőinek
előadásait hallgatják. Megismerkednek az osztálytanítóval, s persze kérdéseket tehetnek fel a Búzaszemmel kapcsolatban. Elhangzott, hogy a Magyar Örökség nevelési
módszer, amelyet a Búzaszemben alkalmaznak, a kereszténységre, a magyar néphagyományra és a családiasságra
alapozódik, s abban segíti a gyerekeket, hogy szellemi, lelki adottságaikat jól kihasználják, s a mai világ kihívásaira
választ adó érzelmi intelligenciájuk is fejlődjön.
A Búzaszembe idén is 22 elsőst vesznek fel. Az iskola
iránt 75 család érdeklődött, így a túljelentkezés nagyjából
háromszoros. Ez megegyezik az előző esztendő adataival.
Jelenleg a családi beszélgetések zajlanak. Az iskola vezetői minden olyan szülőpárral, amelynek gyermeke a Búzaszembe igyekszik, egy órát beszélgetnek, hogy megismerhessék a családokat.
B. I.

BÚZASZEM ISKOLA

Tornatermet építünk
Méghozzá ugyanúgy, ahogyan tíz évvel ezelőtt az iskolát is: „félpénzből”, közösségi összefogással. Nyáron, az iskolai szünetben
Kicsik és nagyok együtt ropták a táncot a Búzaszem Iskola
kezdik majd a kivitelezést. Addig a tervezés, engedélyeztetés,
aulájában
egyeztetés folyamata zajlik. No és az, hogy az építkezés anyagi
alapjait megteremtsük. Mert bármennyire is „félpénzből”, civil
BÚZASZEM ISKOLA
összefogással épül az igencsak hiányzó tornaterem, azért szükség lesz több százmillió forintra. Az önkormányzat támogatása
és a Búzaszem Alapítványt terhelő hitel mellett pénz- és építőanyag-adományokat, önkéntes munkát és az adó 1%-ának felAz ismétlés a tudás anyja. Talán ez járhatott a Búzaszem
I S
ajánlását is várjuk Aaz Xépítkezéshez.
felnőtt táncosainak fejében, amikor meghívták Gödre
Látványtervek-2
ÉPÍTÉSZIRODA
Ez utóbbihoz érdemes tudni, hogy az adó 1+1%-ának felajánlányári bakonyi tánctáboruk oktatóit, hogy adjanak egy hétú z a s z e m i s k o l a , A l s ó g ö d
sáról már nemcsak az adóbevallásunkB beadásakor
rendelkezhevégére való emlékeztető leckét a bakonyi táncokból. Szabó
tünk, hanem attól függetlenül is. Csak be kell lépnünk az ügyfélCsaba, a Fölszállott a pávából ismert Tördemic táncegyütkapun keresztül az e-SZJA elektronikus oldalra, ahol gyorsan és
tes vezetője, valamint Császár Dominik dudás, furulyás
egyszerűen adhatjuk le a rendelkezést.
egy hétvégén át ismételték a népes gyermek- és felnőttcsaAz elmúlt félévben történt fejlesztés eredményeként, a Nemzepattal a nyári kiscsőszi táborban tanultakat. A két fiatal
ti Együttműködési Alapból a Miniszterelnökség támogatásával
oktató mostanában is járja még a bakonyi falvakat, hogy
március elején elindult a Búzaszem Alapítvány honlapja, melyen
a hagyomány morzsáit felcsipegesse az egykori pásztoroktájékozódhatnak a szervezet programjairól, friss híreiről, útmutól. A hétvégén ezt a gyűjtőmunkát is bemutatták.
tatást kaphatnak az 1%-os felajánlás menetéről, továbbá itt köÁldásos tevékenységük nyomán a pásztorhagyományok
vethető nyomon a tornaterem építésének folyamata is. A honlap
is újraéledtek a „Bakonyerdőben”, s most, ezen a hétvégén,
a www.buzaszemalapitvany.hu címen érhető el. A Búzaszem torezt a sokra hivatott kultúrát, táncaival, dalaival, népi játénaterme, amely közösségi tér is, hiánypótló lesz Gödön.
kaival adták át az emberségben, tudásban, szellemiekben,
B. A.
derűben és közösségben gyarapodni akaróknak Gödön is.
B. A.

Botos táncok nyomában

1024 Budapest Margit Krt. 5/a
tel: +36-1-438-4956
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A közös orientációs tér a kényelmes beszélgetések színtere is
PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Fókuszban az orientáció
Második tanévének felén is túl van a gödi Piarista Szakközépiskolában 2018-ban elindult képzési forma, az orientáció. Február utolsó napjaiban a szokásosnál is nagyobb
volt a nyüzsgés az egykori Wigner-villa környékén: érkeztek
a felvételizők, akik szeptembertől már a Duna-parti intézmény „oris” diákjaiként szeretnék koptatni az iskolapadot.
Pontosabban az új szemléletű képzés révén például az önismereti vagy kommunikációs blokk alatt a pihenősarok
kanapéjának szövetét.
Immár a második tanév felénél járunk, s nagy erővel készülünk a felvételire ‒ mondta Valaczka János Pál, a gödi
intézmény főigazgatója. ‒ Örömünkre szolgál, hogy nagyon komoly az érdeklődés a képzésünk iránt, szépen terjed a gödi modell: országos szinten is egyre inkább fókuszba kerül az orientáció. Ebben a tanévben hat szakképzési
centrum intézménye csatlakozott és hirdette meg ezt a képzést. Ezek közül több tantestülettel is szoros kapcsolatban
vagyunk, hisz nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a tudásmegosztásra. Többször is ellátogattak hozzánk, hogy testközelből, a napi működés közben ismerkedjenek meg az orientációval. Folyamatosan megosztjuk a tapasztalatokat, és
örömmel vesszük a visszacsatolást, azt, hogy megvalósulni
látszik az eredeti cél: a Gödön fejlesztett orientációs képzés
országosan adaptálható képzési forma legyen.
Ezekből az oda-vissza ható együttműködésekből mi is
profitálunk: gazdagabb tapasztalatokkal tudjuk ugyanis
zárni a hároméves pilot projektet. A jó gyakorlatokat a saját
tervezésünkbe, működésünkbe is be tudjuk építeni. Jellegé-

ben nyilván a különböző intézményekben eltérő paraméterekkel, létszámmal, körülményekkel folyik ez a képzési
forma, de a lényeg, a piarista rend fókuszában jelenleg is
kiemelten szereplő pedagógiai megújulás, az új pedagógiai
hozzáállás, a gyerekközpontú szemlélet mindenhol közös és
azonos.
A főigazgató hozzátette mindehhez: a következő, 2020/21es tanévben még tovább bővül az „orientációs csapat”. Ös�szesen 34 centrum iskolája hirdette meg ezt a képzési formát. Ez újabb fontos megerősítő visszajelzés nekünk: jó
az elgondolás, jó a gyakorlat! Itt, Gödön mi kinyitjuk a lehetőségeket a hozzánk érkező gyerekek előtt, hogy minél
szélesebb kínálatból választhassanak, amikor a továbblépést tervezik. Akár a szakképzésben, akár a többi piarista
iskola, gimnázium irányába, akár a környék intézményeibe.
Hogy az orientációs év végén önmagukban, döntéseikben,
elképzeléseikben, hivatásukban minél inkább megerősödve
tudjanak továbblépni ‒ vagy nálunk képezve magukat elindulni egy értékes és kiteljesedést hozó életúton.
Obreczány Éva

Szülőcsoportos összejövetel
a Szivárvány Bölcsődében

Kedves Szülők!
A bölcsőde egyik fontos feladata a kisgyermekes
családok segítése, ezért hagyományainkhoz híven óvodaválasztó szülőcsoportos összejövetelt
rendezünk 2020. március 18-án, szerdán 17 órai
kezdettel a Szivárvány Bölcsőde Komlókert utcai
épületében.
A rendezvény témája az óvodaérettség, az óvodai
felvétel rendje, a városi és magánóvodák működése,
intézményi sajátosságai, erősségei, nevelési programjai.
A beszélgetés 2-3 órás időtartamú, ezért kérjük,
gyermekeik felügyeletét szíveskedjenek megoldani.
Köszönjük szépen! Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
A bölcsőde dolgozói nevében
Ráczki Marianna intézményvezető

Valaczka János főigazgató
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Néhány gondolat a Pedagógiai
Szakszolgálat feladatairól (1. rész)

KISGYERMEKNEVELÉS

Nyílt napot tartott a Szivárvány
Bölcsőde
Az évről évre egyre magasabb igényeket és elvárásokat
támasztó munkaerőpiac, amely elvárja, hogy a szülési
szabadságon lévő édesanya minél hamarabb visszakerüljön a munka világába, hozzájárul ahhoz, hogy egyre több
a bölcsődei szolgáltatást igénylő családok száma.
A gödi bölcsődék kihasználtsága folyamatosan növekszik.
A szülők által az év során beadott jelentkezési lapok száma
szintén emelkedő tendenciát mutat.
A februárban megrendezett Bölcsődekóstolgató nyílt
napon számos fiatal kisgyermekes család érdeklődött
a bölcsődei ellátás iránt. A bölcsődei nevelés célja, hogy
a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket és képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és
kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásai
hoz. A bölcsődei nevelés mindezt olyan szemlélettel és
módszerekkel teszi, amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét.
A bölcsődei nevelés további célja, hogy a kora gyermekkori
intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.
Napi tevékenységünk során kiemelten fontos a családok
segítése. Célunk, hogy a gyermekek a családok értékeinek,
szokásainak optimálisan egyedi, személyiségüknek, fejlődési ütemüknek megfelelő nevelésben és gondozásban
részesüljenek.
A nyílt napon a szülők bepillantást nyerhettek a bölcsődei csoportok életébe, megismerhették a bölcsődei napirendet és néhány, csak az intézményre jellemző specialitást: a saját kisgyermeknevelő rendszer működését,
a fokozatos beszoktatás jelentőségét, a szülőkkel való szoros kapcsolattartás szóbeli, írásbeli és online formáit.
A családok egész évben jelezhetik a bölcsődei szolgáltatás iránti igényüket a bölcsőde által biztosított felvételi
jelentkezési lap leadásával.
Ráczki Marianna intézményvezető

Lapunk a következő hónapokban cikksorozatot közöl
a Szakszolgálat gödi telephelyének működéséről, alkalmanként megszólaltatva egyegy szakterület munkatársát.
Célunk, hogy képet adjunk
erről a sokrétű pedagógiai
munkát végző szervezetről,
amely számos gödi gyermek
fejlődését segíti. Elsőként
Tolnai Mártát, a Pest Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat
Dunakeszi Tagintézményé- Tolnai Márta
nek igazgatóját kértük meg
arra, hogy röviden ismertesse a szakszolgálat tevékenységét.
A mai intézmény története 2013. szeptember elsejével indult,
a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat megalakulásával. Az akkoriban zajló közigazgatási átszervezéssel egyidejűleg ugyanis
Dunakeszi járásban összevonták az addig önállóan működő három szakszolgálatot. Korábban Fóton és Dunakeszin nevelési tanácsadó, Gödön pedig logopédia szakszolgálat működött. Természetesen azelőtt is volt együttműködés a három intézmény között.
Tolnai Márta elmondta, hogy az összevonással a telephelyek között felosztották az egyes szakfeladatokat. Ezek a következők: szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás ‒ utóbbin belül
zajlik az intézményekben a pedagógiai fejlesztőmunka is. További
fontos területek a korai fejlesztés, a gyógypedagógiai tanácsadás
és gondozás, a logopédiai ellátás, a gyógytestnevelés, a konduktív
pedagógia ‒ illetve a kiemelten tehetséges gyermekek ellátása ‒ és
az óvoda-, valamint az iskolapszichológia koordinációja.
Az igazgató asszonytól megtudtuk, hogy munkatársaik sok intézményben vannak jelen, a kollégák létszáma meghaladja a hatvan főt. Az óvodák ellátását teljesen lefedik, kapacitás hiányából
adódóan a bölcsődéket csak részlegesen, de például Gödön a Szivárvány Bölcsőde mindkét épületében ott vannak a munkatársaik. Az általános iskolák jó részében szintén jelen vannak a logopédusok és a fejlesztő kollégák.
A szakszolgálatban gyógypedagógusok, logopédusok, pszichológusok, fejlesztő pedagógusok, gyógytestnevelők dolgoznak, és
mellettük egy konduktor is. A legtöbben a nevelési tanácsadásban, illetve a logopédiai ellátásban és a szakértői munkában segítenek.
Dunakeszin, Fóton és Gödön a rendszeresen ellátott gyermekek létszáma meghaladja a négyezret. A nevelési tanácsadásban
közel ezer gyermek vesz részt, míg a szakértői vizsgálatokon 750,
a logopédiai ellátásban 800, a gyógytestnevelésben pedig több
mint 1400. Kisebb csoportot foglal magában, de jelentőségében
legalább ugyanilyen fontos a korai fejlesztés, amely megközelítőleg száz, három év alatti gyermeket érint.
Tolnai Márta végezetül elmondta, hogy 2013-tól néhány éven át
az önkormányzatok működtették a szakszolgálatot, majd 2017-től
ezt a szerepet átvette a Ceglédi Tankerületi Központ.
(w)
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Stetina Mónika csoportfoglalkozást tart a gyerekeknek
NEVELÉSÜGY

Menni vagy maradni?
A tankötelezettség és a beiskolázás dilemmái
Az óvodából az iskolába történő átmenet örökzöld téma
a nevelésügyben. A hatályos köznevelési törvény értelmében iskolába kerülni az óvodából lehet. Az óvodapedagógusok a nevelési-fejlesztési munkájuk által hozzájárulnak
ahhoz, hogy a gyermekek a tanköteles korba érve alkalmassá váljanak az iskolai tanulásra. Nevelési elveink gyakorlati megvalósításához szükségünk van az alapos elméleti
felkészültségre, a megfelelő szintű pedagógiai kultúrára és
a gyermekek mélyreható megismerését szolgáló készségekre. A jó partneri kapcsolatok, az együttműködés a családokkal fontos alapot adnak munkánkhoz.
A korszerű szemlélet alapján az óvoda vállalása, hogy
az óvodáskorú gyermeket az iskolára alkalmassá teszi, míg
a család kötelessége, hogy a gyermeket az iskolára késszé
tegye.
Az iskolakezdés vagy halasztás eldöntéséhez hozzájárulhatnak az intézményi mérések is. A fejlesztőpedagógus által
végzett Difer-mérés és az óvónők által használt ABC Akadémia tesztek feltárhatják az esetleges részképesség-zavarokat. A szülők óvodai fogadóórákon ismerhetik meg a mérési
eredményeket, illetve az óvónők véleményét.
Az iskolaérettség és az iskolakészültség tekintetében
azonban nincs egyértelmű elvárásrend, gyakran másként
gondolkodnak a pedagógusok és a szülők, s ez feszültségeket okozhat a családokban, de az óvónők és a tanítók körében is. Az elmúlt évek gyakorlata azt igazolja, hogy ebben
az időszakban nagy a bizonytalanság, a döntésképtelenség.
A 275/2019. (XI. 21.) számú kormányrendelet az óvodába
járással és a tankötelezettséggel kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú rendeletek módosításáról szól. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet, illetve
az Oktatási Hivatal tájékoztató kiadványának megjelenése
között viszonylag hosszú idő telt el. A témával kapcsolatban sok, nemritkán egymásnak ellentmondó hír szerepelt
a médiában és a közösségi portálokon, nem volt egyértelmű
a pedagógusokra és a szülőkre háruló feladatok köre. Indo-
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kolttá és szükségszerűvé vált ezért, hogy szülői értekezletet
hirdessünk meg december elején a Kastély Óvoda két épületében.
Ezeken az alkalmakon intézményvezetőnk, Karaszek
Ernőné ismertette a végbemenő változások törvényi és jogi
hátterét, valamint azt, hogy elsődleges célunk a gyermekek
megsegítése. Hangsúlyozta, hogy 2020. január 1. után már
a szülők joga és kötelezettsége az iskolakezdés halasztására
vonatkozó kérelmek benyújtása, az Oktatási Hivatal honlapján elérhető informatikai rendszer segítségével, január
31-ig. Tájékoztatást adott továbbá az intézményünkben tett
lépésekről, melyekkel igyekeztünk megkönnyíteni a szülők
dolgát. Mindezt ebben a tanévben még megtehettük.
Karaszek Ernőné a Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjével
szinte napi kapcsolatban állva hozott döntést arról, hogy
még decemberben elvégeztetjük az iskola-készenléti vizsgálatokat az érintett gyermekek esetében. A szülők egyetértésével az óvodapedagógusok már novemberben elkészítették
a szükséges dokumentumokat a vizsgálati kérelmekhez.
Az óvodapedagógusok és a fejlesztők körében azonban felmerültek aggályok is, hiszen alig kezdtük meg a tanévet, és
máris „megkérdőjeleztük” a gyermekek érettségét, a következő egy év alatt várható fejlesztés és fejlődés eredményességét. Utólag viszont bebizonyosodott, hogy valóban indokoltak voltak a vizsgálatok.

A szülők örömmel vették, hogy a halasztásra vonatkozó kérelmek beadását a törvényi előírásoknak megfelelően
nem kellett elindítaniuk januárban, mivel már rendelkeztek
szakvéleménnyel. A vizsgálatokon részt vevő gyermekek
esetében a halasztást támogató javaslatok rögzítése az óvoda központi informatikai rendszerében garancia a további
egyéves óvodai neveléshez.
Az iskolát megkezdők részére is izgalommal teli az évnek
ez az időszaka, hiszen a helyi tanintézmények számos bemutatkozó programsorozattal várják az érdeklődő szülőket
és a gyermekeket.
Bízunk abban, hogy az óvoda és a családok együtt nevelő
és együttműködő, nyitott kapcsolata a gyermekek érdekeit
szolgálhatja a sikeres és zökkenőmentes óvoda-iskola átmenet tekintetében.
Stetina Mónika óvodapedagógus,
intézményvezető-helyettes
Gödi Kastély Óvoda

Benk Katalin festőművész

Vihar előtt a Dunán
KIÁLLÍTÁS

Nyár a télben
A fenti címmel március 10-éig volt megtekinthető Benk Katalin festőművész kiállítása
a József Attila Művelődési Ház emeleti termében. A tárlatot február 14-én kollégája,
Gebora István nyitotta meg, Hajdan Vali előadóművész közreműködésével.
‒ Ön több helyütt hobbifestőnek nevezi
magát. Miért?
‒ Azért, mert nem a festészet a főfoglalkozásom. Újpesten, iskolás éveim alatt Gábor
Béla festőművész tanár foglalkozott velem, de jártam a Derkovits Körbe is, ahol
Nagybányai Nagy Zoltán festőművésztől
rajzolni és festeni tanultam. Ő kapacitált
arra, hogy jelentkezzek a képző- és iparművészeti gimnáziumba, de a szüleim azt
sulykolták belém, hogy két lábbal kell állni
a földön, a „művészkedésből” nem lehet
megélni. A Könyves Kálmán Gimnáziumban érettségiztem, majd a SOTE EFK
Intézetvezető Szakán szereztem diplomát.
Több mint húsz éven át a gyógy-idegenforgalom területén, majd az ÁNTSZ Pest Megyei Intézeténél ‒ mint regionális vezető ‒
szakfőtanácsosként dolgoztam. E munkám
mellett szerkesztő-riporterként az MTVnél is külsőztem néhány évig.
‒ Megfogalmazható-e valamiféle ars poetica?
‒ A munkáimmal gyönyörködtetni szeretnék. Tárgyuk lehet bármi, ami megihlet.
A festményeim színharmóniáját, technikai
megoldásait mindig a bennem lévő érzelmek, az éppen akkor megfogalmazódó
képi ábrázolási mód dönti el. Igyekeztem
egyéni stílust kialakítani, sajátos képeket
alkotok, mert nem akarok „fényképeket”

festeni. Ami a vásznaimon megjelenik,
nem azonos a külvilággal. Saját benyomásaim vannak a témáimról, a természetet
impresszionista, absztrakt formában szeretem megjeleníteni. A festmények mellett
készítek grafikákat, vegyes technikával
készült képeket, sőt portrékat is, s jelentek
meg könyvillusztrációim.
‒ Ön Sződligeten él…
‒ Újpesten nőttem fel, s a szüleim 1960 környékén vásároltak telket Sződligeten. E csodás Duna-parti településre sokat jártam

Indulóban

kisgyerekként, és már akkor megszerettem
a vidéki létet. A szüleim nyaralót építettek, amit haláluk után megörököltem, és
nyugdíjba vonulásunkkor a férjemmel úgy
határoztunk, építkezésbe fogunk és végleg
kiköltözünk a családi házunkba. Ez tizenhat
évvel ezelőtt történt. Gyakran járok Gödre,
tavasztól őszig szinte naponta kerékpározok
végig a Duna-parton, s jó néhány kedves barátom lakik az önök városában.
‒ Szívesen szállok vitába önnel a hobbifestő titulusról, hiszen gazdag életművét
számos kiállításon láthatta a műértő közönség.
‒ Eddig több mint hatvan tárlaton szerepeltem, s ezek bő harmada önálló kiállítás volt.
Legközelebb májusban Bécsben, a Collegium Hungaricumban egy nemzetközi kiállításon láthatóak majd a munkáim. S igaz
az is, hogy tagja vagyok több művészeti
társaságnak. Büszke vagyok arra, hogy
meghívtak Gödre, és bemutatkozhattam
a József Attila Művelődési Házban, amit
ez úton is köszönök Szabó Zsuzsa igazgató
asszonynak és kedves munkatársainak.
W. B.

Minden véget ér
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zati lehetőségek is adódnak, ilyen például a Márai-programban és a könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban
való részvétel. Munkatársaimmal,
Árkosy Mónikával, Balogh Edinával,
Hajtó Ilonával és Nagy Ágnessel együtt
mindent elkövetünk azért, hogy a Göd
Városi Könyvtár ne csupán kölcsönzőhely, hanem közösségi tér, közösségi
találkozóhely legyen.
‒ Mennyi a beiratkozott olvasók száma, és mi minden segíti az olvasói igények kielégítését?

Szabóné Hegyi Valéria, a Göd Városi Könyvtár vezetője
INTERJÚ

A könyvtár fontos közösségi tér
Tavaly novemberben Göd Város Önkormányzata pályázatot írt ki a városi
könyvtár vezetői álláshelyére. A képviselő-testület januári munkaterv szerinti ülésén – benyújtott pályázata alapján – Szabóné Hegyi Valériát bízta meg
a 2020. február 1-jétől 2025. január 31-éig terjedő időszakra a Göd Városi
Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására. A régi-új könyvtárigazgatótól kértünk interjút.
‒ Az 1900-as évek elején Nemeskéri
Kiss Pál gödi földbirtokos 3000 kötetes
könyvtárat létesített kúriájának egyik
szárnyában. A fóliánsokat egyforma
kötéssel, valamint „Göd pusztai olvasókör népkönyvtára” felirattal látta el.
Mesébe illő történet…
‒ Sajnos azok a könyvek szétszóródtak
az azóta eltelt bő évszázad folyamán.
A mai városi könyvtár állományát megalapozó kötetek gyűjtése 1947-ben kezdődött, hamarosan a „letéti könyvek”
községi tulajdonba kerültek és kölcsönözhetővé váltak. 1970-ben épült meg
a mai Ady Klub épülete Felsőgödön,
ahol két év múlva megnyílt az Ady Endre Klubkönyvtár. Alsógödön 1951 őszén
kezdte meg működését a népkönyvtár,
méghozzá a hajdani Fácán vendéglő
épületében. 1966-ban költözött át a József Attila Művelődési Házba, majd
1978-ban egyesült a két könyvtár. 1987ben nyílt meg a művelődési ház emeletén a Katica gyermekkönyvtár.
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‒ Ön mióta dolgozik a városi könyvtárban?
‒ Első könyvtárosi munkahelyem a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Főiskola
szakkönyvtára volt. 2001 óta dolgozom
Gödön, és 2009-ben pályáztam meg
először a könyvtárvezetői állást.
‒ Milyen számadatokkal jellemezhető
a Göd Városi Könyvtár működése?
‒ A három könyvtári egység kölcsönző tereinek nagysága összesen alig
250 m2, jóllehet a nemzetközi szakmai ajánlások szerint ennek egy húszezer lakosú városban el kellene érnie
az 1000 m2-t. Évente átlagosan 2300
kötettel gyarapodik a könyvtár, az állományunk közelít a hatvanezerhez.
Könyv- és folyóirat-beszerzésre éves
szinten körülbelül 3,5 millió forintot
fordíthatunk, mely összegnek nagyobbik része önkormányzati támogatás,
de természetesen emellett egyéb pályá-

‒ Az elmúlt bő tíz esztendő átlagát
nézve kétezer körül mozog a könyvtári tagjaink száma. Olvasóinkat
2007 óta segíti számítógép internetes
hozzáféréssel, s 2012-ben fejeztük be
a teljes könyvállomány számítógépes
katalogizálását. Folyamatosan dolgozunk a folyóiratok digitalizálásán,
egyebek mellett elkezdtük már a Gödi
Körkép régebbi lapszámainak szkennelését. Online katalógusunk az interneten keresztül is elérhető, tehát
olvasóink akár otthonról előjegyezhetnek egy-egy könyvet, vagy meghosszabbíthatják azok kölcsönzési
idejét. Szeretnénk a közeljövőben egy
olyan számítógépes modult vásárolni,
amelynek segítségével az újságok és
folyóiratok Göddel kapcsolatos cikkeit is hozzáférhetővé tehetnénk online
felületeinken. Nagyobb tervünk egy
új könyvtári honlap készítése. A mostani 2007 óta működik, és bizony elavultnak tartjuk, az újnak majd a mainál lényegesen több funkcióval kell
rendelkezne.
Az olvasók jobb kiszolgálását segíti
az is, hogy kollégáimmal rendszeresen
részt veszünk továbbképzéseken, hogy
többet megtudjunk például arról, miképpen adjunk irodalmi tájékoztatást
online források alapján, otthonosak
legyünk a biblioterápia könyvtári alkalmazásában, vagy éppen a korszerű
helyismereti munkában.
‒ Egyre fontosabb a közkönyvtárakban az élményközpontúság. A könyvtár ne csupán kölcsönzőhely legyen,
hanem közösségi találkozóhely is.
‒ Napjainkban az élmény valóban
kulcsszó a könyvtárakban. Ez jelenti azt is, hogy a könyvtári szolgáltatásainkba az internethasználattól
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a fénymásoláson és a DVD-nézésen
át a könyvtárközi kölcsönzésig sok
minden beletartozik, de azt is, hogy
a könyvtárat egyfajta kulturális rendezvénytérré alakítjuk.
Csak felsorolásszerűen említem
a Kávéalátét néven működő olvasókörünket, a Gödi Képeskönyvtár és
a Gödi KönyvhétVége című rendezvénysorozatunkat, az író-olvasó találkozók mellett az élőzenés kultúrtörténeti estjeinket, de szervezünk
társasjáték klubot és gyakori vendégei
vagyunk városi nagyrendezvényeknek is, például a Madarak és fák napjára esztendők óta rajzpályázatot hirdetünk. A decemberben megalakult
Könyves Kuvik Facebook-csoportunk
tagjai megoszthatják egymással legfrissebb könyvélményeiket, írhatnak
könyvajánlókat, de mi is feltöltjük a felületre új könyveink listáját.

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

„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 (Göd, Pesti út 72.)

„KÁVÉHÁZI SZEGLETEN”

Irodalmi kávéház a könyvtárban – játékkal és Varró Danival
Időpont: 2020. április 15., szerda 17 óra
Helyszín: József Attila Művelődési Ház,
nagyterem (Göd, Pesti út 72.)
A Költészet napja alkalmából rendezett
programunkra szeretettel várjuk
a versszerető és játékos kedvű felnőtteket,
fiatalokat.
Vendégünk: Varró Dani
• beszélgetés Danival
• versírás
• verskitalálós játék
• asztaltársaságok közötti „verseny”
A játékokban résztvevők apró ajándékot
nyerhetnek.
Varró Dani dedikál is, és a könyveiből
helyben vásárolhatnak.

‒ Hogyan válik könyvtárlátogató
a legkisebbekből?
‒ Általában véve is fontosnak tartom
hazánkban az olvasáskultúra erősítését, a gyermekek körében pedig különösen. Időről időre tartunk könyvtárhasználati foglalkozásokat, amelyekre
jönnek hozzánk gödi óvodás és kisiskolás csoportok. Rendszeresen hirdetünk
kézműves foglalkozásokat Bütykölde
néven a Katica gyermekkönyvtárban és az Ady fiókkönyvtárban, és
természetesen gyakran hívunk meg
meseírókat és gyermekkönyv-illusztrátorokat is. A Katicában heti rendszerességgel hallgathatnak meséket a legkisebbek Csiki Lóránt népmesemondó
előadásában.
És végezetül hadd szóljak a nagyobbakról is. 2014 óta létezik idehaza a közösségi szolgálat rendszere, s eddig
több mint húsz diák végzett nálunk
közösségi szolgálatot. Ez is hasznos
eszköze lehet a könyvtár népszerűsítésének. Egyébként terveink között
szerepel közös kulturális események
rendezése a térségünkben található
könyvtárakkal.
‒ Volt kollégájaként kívánom önnek
és munkatársainak, hogy a következő
években a Göd Városi Könyvtár még
inkább a helyi közösségi élet egyik
meghatározó színhelye legyen.
Walter Béla

BÜTYKÖLDE

kézműves gyermekfoglalkozások
Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06 27) 345-155
március 27., péntek 13-tól 17 óráig
Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06 27) 345-101
április 3., péntek 13-tól 17 óráig

OLVASÓKÖR

Bodnár Zsuzsával
Téma: Karánsebessy Balázs: A szék
Időpont: 2020. április 30., csütörtök 18 óra
Helyszín: Központi Könyvtár (Göd, Pesti út 72.)

LÓRI BÁCSI MESEMŰHELYE

Csütörtökönként 17 és 17.30 között Lóri bácsi meseműhelye a Katica
Gyermekkönyvtárban

KÖNYVES ÖTÖS

márciusi könyvajánlatunk
Kéri Katalin: Leánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon
Frankovics György: A bűvös puska – népmesék romákról
Michel Houellebecq: Szerotonin
Náray Tamás: Zarah öröksége
Berg Judit: Rumini Tükör-szigeten
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Váci Dunakanyar Színház
2600 Vác, Dr. Csányi László körút 58.
Telefon: +36-30/975-5448
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
2020. április 4., szombat 19 óra
Gyárfás Miklós: Tanulmány a nőkről (premier)
Zenés vígjáték, a Premier Bérlet negyedik előadása
A Zenthe Ferenc Színház, a Soproni Petőfi Színház és
a Váci Dunakanyar Színház előadása

RENDEZVÉNY

IV. Gödi Esküvőkiállítás
Az alsógödi József Attila Művelődési Házban rendezték meg immár
negyedik alkalommal a Gödi Esküvő-kiállítást február 29-én és március 1-jén.
Az érdeklődők többféle szolgáltatóval találkozhattak, amelyekre
szükségük lehet az esküvőjük megszervezése során: ruhaszalon, dj,
dekoros, sminkes, cukrász, esküvőszervező, szertartásvezető, grafikus
(meghívó, ültetőkártya), videós, fotós, táncoktató. Összesen 24 helyi
vagy környékbeli szolgáltató képviseltette magát személyesen vagy
szórólapon keresztül. A szolgáltatók tárgynyereményeket, illetve kedvezményeket ajánlottak fel.
A látogatók mind a két napon
hallhattak előadást a CSOK-ról,
az adókedvezményekről, a babaváró hitelről, valamint esküvőszervezési és esküvői trendekről. A vendégek többsége Gödről,
Dunakesziről, Fótról, Veresegyházról és Vácról érkezett, de néhányan még Pestről is jöttek.
A szervező, Bea Orsolya lapunknak elmondta, hogy a családias hangulatú rendezvényen
az esküvőre készülő párok sok
olyan szolgáltatóra rátaláltak,
akik még hiányoztak nekik
a nagy naphoz. A kiállítás plusz
hozadéka volt, hogy sok új üzleti
ismeretség is kialakult a szolgáltatók között.
Idén a belépőjegyek árából befolyt összeget, 28 000 Ft-ot a Boldogságcseppek Alapítványnak
ajánlották fel, amellyel nehéz sorsú gödi családokat támogatnak.
V-Sz. E.
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2020. április 18., szombat 19 óra
Gyárfás Miklós: Tanulmány a nőkről
Zenés vígjáték, a Víg Vác Bérlet harmadik előadása
A Zenthe Ferenc Színház, a Soproni Petőfi Színház és
a Váci Dunakanyar Színház előadása

RETRÓ ADY KLUB
(2132 Göd, Kálmán u.13.)
2020. március 28-án, szombaton 17 órakor:

Dél-Törökország kincsei,
delfinkaland
(dr. Kishonti László vetítése)
Érdeklődőket szívesen látunk!
Infó:
retroadyklub@gmail.com,
(06 30) 370-2491
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Papírszimfóniák és performanszok
Február 1-jén rendhagyó audiovizuális vernisszázzsal indult, majd február 22-én egy kortárs művészeti találkozóval zárult
a Cziráki Nándor kollázsait bemutató kiállítás a Duna-part Nyaralóházak színháztermében. A Vácon élő képzőművészt
e két különleges nap eseményeiről kérdeztük.

‒ Mindenekelőtt arra kérem, hogy meséljen a munkáiról.
‒ Engem annak idején a zene indított el a képzőművészetek
irányába, s körülbelül 15 évvel ezelőtt kezdtem el kollázsokkal foglalkozni. Magazinok lapjaiból, újságpapírból készítek
képeket, a színek harmóniájából áll össze egy-egy kollázs.
Kép a képben, közeli és távoli perspektívák, minden apró
részlet újabb és újabb jelentést hordoz. Nemrégiben ráleltem
egy olyan anyagra, mely különleges színpalettát hordoz, s ez
az egyik világmárka kávékapszulája. A mentorom, a mesterem Dóka Attila Jimmy underground művész volt, aki
festett, rajzolt, zenélt, performanszokat tervezett, filmekben
szerepelt. Rengeteg mindent tanultam tőle.
‒ Jimmy a 80-as évektől felejthetetlen alakja volt a legendás Fekete Lyuknak, melyet az alternatív zene és a független képzőművészet találkahelyeként ismertünk. Mi történt
a gödi kiállításmegnyitón?
‒ A színházterem lehetővé tette, hogy animálva is bemutassam a képeimet. Egy jó barátom, Kiss László LAZASH
előadásában Ady-versek hangzottak el, de a közel egyórás
videofilmben Latinovits Zoltánt is hallhattuk szavalni,
zenei aláfestéssel, miközben a filmvásznon a kollázsaim
voltak láthatóak, különféle vizuális művészeti effektekkel

kiegészítve. Meglepően sokan eljöttek, voltunk vagy kilencvenen.
‒ Milyen témák foglalkoztatják?
‒ Korábbi kollázsaim zömmel női fejeket ábrázoltak, ám
mostanában, egy berlini utazás élményeivel gazdagodva egyre inkább a street artos szubkultúra felé fordulok.
A színes munkák mellett kedvelem a raszteres fekete-fehér
képeket is. De szívesen játszom a fényekkel is, például egy
oroszlánfejet ábrázoló kollázsom a belé rejtett LED-csíknak
köszönhetően fémes csillogással világít.
‒ A záró performansszal kinek állított emléket?
‒ Jimmynek, de többedmagammal. Az ő egyik szobrát gondoljuk tovább már egy darab ideje a Gödön élő kékhajú
extrémfodrásszal, Bodnár Szabolccsal. Az installáción még
dolgozunk, pillanatnyilag csupán a címe végleges.
‒ Éspedig?
‒ Pszichoirreálisfashion installáció a színkavalkáddal teli
extravagancia és az újrahasznosított anyagi kaotika infantilis eklektikájának szelleme a jegyében.
W. B.
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2132 Göd, Jósika u. 14. | Telefon: (06 30) 383-9567
E-mail: nyaralohazak.rendezveny@gmail.com

április

4

szombat

18 órától

A Forte Fotóklub
kiállítása

A váci Forte Fotóklub Madarak és fák című kiállításával mutatkozik
be színháztermünk előterében. Megtekinthető május 10-ig
hétfőtől péntekig 9-től 16 óráig és a hétvégi rendezvényeinken.

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

március

22
vasárnap

11 órától

Ákom-bákom Bábszínház

A világgá ment
Csacsi és Bari

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!

április

11 órától

vasárnap

Önismeretjfejlesztés
gyerekeknek

19

TOJÁSHÉJ

A foglakozást vezeti Gaál Szilvia irodalomterapeuta.
Minden 5 és 10 év közötti gyereket szeretettel várunk!

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

március

28
szombat

18 órától

Művészetek Szabadegyeteme

Jimi Hendrix

Gimesy Péter művészettörténész ezúttal Jimi Hendrix 1967-es
„Are you Experienced” című debütáló albumáról tart vetített
képes előadást.

április

18 órától

szombat

Különben dühbe
jövünk

25

Bud Spencer-Terence Hill Fan Klub

Az 1974-ben készült klasszikus filmmel és hagymásbabbal várjuk
a rajongókat.

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

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

április

3

péntek

18 órától

Hazajárók
Ausztráliában

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!

A LEGFRISSEBB INFORMÁCIÓKAT MEGTALÁLJÁK A FACEBOOK-OLDALUNKON!
Duna-part Nyaralóházak
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A József Attila Művelődési Ház aktuális rendezvényei
MÁRCIUS 17., KEDD 9.30
Beszélő babakezek

MÁRCIUS 31., KEDD 15.00
A Pedagógus Klub összejövetele

ÁPRILIS 4., SZOMBAT 10.00–12.00
Az Ökoklub programja

MÁRCIUS 20., PÉNTEK 15.00
Tudásra kész 70 felettiek köre
Az újabb ismereteket szívesen fogadó idősebb
gödieknek havonta egy alkalommal ad otthont
a művelődési ház. A tervezett programokban széles
körű ismeretekre tehetünk szert.
Témák: néprajz, a magyar nyelv eredete, régészeti
kutatások hazánkban, egészség, gyógynövények,
gombák, gödi alkotóművészek bemutatkozása.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ÁPRILIS 1., SZERDA 10.00–12.00
A Dunakanyar Babahordozó Klub programja

ÁPRILIS 6., HÉTFŐ 13.00
A Kertbarátok Klubjának délutánja

ÁPRILIS 1., SZERDA
Az Őszikék Egészségmegőrző Klub találkozója

ÁPRILIS 8., SZERDA 18.00
Reiki
Ingyenes reiki a Főnix Központ szervezésében.

MÁRCIUS 23., HÉTFŐ 10.00
Hamupipőke
Az Ametist Bábszínház előadása
Gyerekszínház bérlet, 2. előadás
Belépő: 2000 Ft/bérlet, 800 Ft /előadás
MÁRCIUS 24., KEDD 9.30
Beszélő babakezek
MÁRCIUS 26., CSÜTÖRTÖK 10.00–12.00
Anyateremtő program
MÁRCIUS 27., PÉNTEK 18.00
The Beatles
Élőzenés kultúrtörténeti program a világ legnagyobb
popzenekaráról
Narrátor: Gier Gabriel
Belépő: elővételben 700 Ft, az előadás napján 1000 Ft

ÁPRILIS 2., CSÜTÖRTÖK 10.00–12.00
Kismama Klub, kerekasztal-beszélgetések
ÁPRILIS 2., CSÜTÖRTÖK 18.00
A Növénykedvelő Klub összejövetele
ÁPRILIS 3., PÉNTEK 18.00
Gödi művészek kamarakoncertje a négy évszak
jegyében
A Budapesti Filharmóniai Társaság támogatásával
Helyszín: Szent István király-templom
(2131 Göd, Pesti út 73.) A belépés ingyenes.
ÁPRILIS 4., SZOMBAT 8.00–13.00
Babaruhaörze
A börzén megválhatnak a kinőtt ruháktól,
feleslegessé vált játékoktól, használati tárgyaktól,
és megtalálhatják azokat, amikre épp most van
szükségük.
Asztalfoglalás: Molnár Erika (06 20) 546-7274

ÁPRILIS 9., CSÜTÖRTÖK 18.00
A Növénykedvelő Klub összejövetele
ÁPRILIS 17., PÉNTEK 18.00
Mág Tamás festőművész emlékkiállításának
megnyitója
ÁPRILIS 18., SZOMBAT 9.00–16.00
Gyógyító nap
Csontkovács, talpmasszőr, vércukor- és
vérnyomásmérés, véranalízis, szellemgyógyító,
szellemsebész, látnok, sorselemzés, energetizálás,
jósnő, spiritiszta, ásványékszerész, rezgésterápia,
számmisztika, nyirokmasszázs, prána gyógyító.
A rendezvény regisztrációhoz kötött. Érdeklődni lehet
a művelődési házban.

Az Ady Klub programjai
MÁRCIUS 21., SZOMBAT 14.30
A Gödi Cukorbetegek Klubjának (GÖCE) összejövetele

MÁRCIUS 31., KEDD 14.00–17.00
Véradás

MÁRCIUS 28., SZOMBAT 17.00
Retró Ady Klub
Dél-Törökország kincsei, delfinkaland
Dr. Kishonti László vetítése

ÁPRILIS 4.,SZOMBAT 15.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület programja
ÁPRILIS 16., CSÜTÖRTÖK 13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub délutánja

Táborok
XVII. NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓTÁBOR

XXVII. IFJÚSÁGI KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓTÁBOR

2020. JÚNIUS 29. – JÚLIUS 3.
Induló csoportok:
fafaragó, söndörgő, fazekas, gyöngyfűzés, bőrös.
Várjuk az általános iskolás gyerekek jelentkezését.
Részvételi díj: 20 000 Ft

2020. JÚLIUS 6-17.
Induló csoportok: rajz, ötvös, szobrász, kerámia, tűzzománc, kiskézműves.
Várjuk az általános és a középiskolás diákok jelentkezését. Részvételi díj: 30 000 Ft

Táborainkról bővebb információ a művelődési ház honlapján (www.godimuvhaz.hu) található.
Érdeklődni lehet e-mailben: info@godimuvhaz.hu, telefonon: (06 27) 532-160, (06 20) 254-5124, vagy személyesen a művelődési ház irodájában (2131 Göd, Pesti út 72.).
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Kerekasztal-beszélgetés
a Kismama Klub Göd szervezésében
Lázas fertőzések kisgyermekkorban
2020. április 2-án, csütörtökön 10 órától
a művelődési házban
Ezen az interaktív előadáson megtudhatjuk, hogyan
bánjunk a lázzal, és hogyan
kísérhetjük gyermekeinket
a különböző betegségek
során. Szó lesz arról, mikor
forduljunk orvoshoz, és hogyan támogassuk különféle
természetes módszerekkel
az egészséges, optimális
lázmenetet.
Előadók: dr. Szőke Henrik gyermekorvos és Wagner Andrea
egészségfejlesztő
Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Jelentkezni lehet: Kismama Klub Göd Facebook-oldalán,
illetve a zoldi.t.andrea@gmail.com e-mail-címen vagy a (06
20) 562-5066-os számon.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Zöldi Tóth Andrea

Gödi művészek kamarakoncertje
a négy évszak jegyében
2020. ÁPRILIS 3., PÉNTEK 18 ÓRA
Helyszín: az alsógödi Szent István király-templom
(2131 Göd, Pesti út 73.)
a Budapesti Filharmóniai Társaság támogatásával
A belépés ingyenes.

SÁLKÖTŐ AKCIÓ

A gödi Gyűszűnyi kézimunkaüzlet és a gödi József Attila Művelődési Ház szervezésében:
„Kössük össze településeinket!”
Jótékonysági célú, adománygyűjtő akció
„Ahol a közösségi élményt megteremtő ősi kézimunka találkozik a szociális
tevékenységgel és a modern technika világával.”
Hogy mi a célunk?
Összekötni térségünket jótékonysági célra felajánlott sálakkal.

2020. MÁRCIUS 27., PÉNTEK 18 ÓR A

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
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Hogyan?
Egységesen, személyenként 1,5-2 méteres kötött vagy horgolt sálakkal
Dunakeszi – Göd – Sződliget Duna-parti kerékpárútján.
A Gödi Kakaós Csiga Fesztiválon 2020. szeptember 5-én.
Állítsunk fel egy újabb világrekordot együtt a megkötött sálakkal, majd a gödi Kakaós
Csiga Fesztivál keretein belül tekeregjünk össze egy csigába.
Üzletünk egy 1,5-2 méteres sálra való fonal árából
20 % kedvezményre jogosító kupont ad a regisztrációt követően.
Az esemény regisztrációhoz kötött, regisztrálni:
www.kakaoscsigafesztival.hu honlapon lehet.
További információk: (06 27) 334-729, illetve személyesen
a Gyűszűnyi kézimunkaüzletben.
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 30.

Gödi Körkép | 2020. 3. szám

ÁPRILIS 18., SZOMBAT 9.00–16.00

GYÓGYÍTÓ NAP

MEGHÍVÓ

Csontkovács, talpmasszőr, vércukor- és vérnyomásmérés,
véranalízis, szellemgyógyító, szellemsebész, látnok,
sorselemzés, energetizálás, jósnő, spiritiszta,
ásványékszerész, rezgésterápia, számmisztika,
nyirokmasszázs, prána gyógyító.

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.

A rendezvény regisztrációhoz kötött.
Érdeklődni lehet a művelődési házban.

M E G H ÍVÓ
2020. ÁPRILIS 17., PÉNTEK 18 ÓRA
A József Attila Művelődési Ház
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

Mág Tamás

festőművész emlékkiállításának megnyitójára
A kiállítás megtekinthető május 6-ig, a művelődési ház
programjaihoz igazodva.
2131 Göd, Pesti út 72.
(+36 06) 27-532-160 | (+36 06) 20-485-4791
www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu
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SPORTKÖZÖSSÉG

Sportbál a jótékonyság és az összefogás jegyében
A gödi sportélet fejlődését és a városi sportközösség szereplőinek összefogását
hivatott szolgálni az a jótékonysági sportbál, amelyet a város önkormányzata
a Balázsovits János Sportcsarnokban rendezett február 22-én.
Az eseményen többek mellett részt vett
Klampár Tibor világ- és Európa-bajnok,
olimpiai 4. helyezett asztaliteniszező,
Németh András kézilabda mesteredző,
egykori szövetségi kapitány, a Gödi SE Kézilabda Szakosztályának vezetőségi tagja
és Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség elnöke. A bálon megemlékeztek a közelmúltban elhunyt világbajnok
kenulegendáról, Wichmann Tamásról, aki
az előkészületek időszakának elején személyesen vállalt fővédnökséget.
Lőrincz László alpolgármester – aki korábban maga is élsportoló volt – elmondta,
hogy a bál sikerességét mutatja a résztvevők jelentős, mintegy 400 fős létszáma.
Hozzátette, hogy a jótékonysági esemény
bevétele a gödi sportéletet gazdagítja:
a GSE és a GDSE szakosztályai, valamint
helyi iskolák juthatnak majd sporteszközökhöz. A sportbálon a gödi sportélet
szereplői, egyesületeinek képviselői, támogatói, edzők, szülők, korábbi sportolók,

sport- és önkormányzati vezetők vettek
részt. A rendezvény kiemelt célja – mint
azt Lőrincz László korábban nyilatkozta –
a gödi sportközösség erősítése volt.
A sportcsarnok népes közönségét elsőként Balogh Csaba polgármester köszöntötte. „Azok vannak itt, akik vették
a fáradtságot és eljöttek egy jótékonysági
eseményre, akiknek tiszta a szívük, és ezt
szeretnék erősíteni másokban is, egy jó cél
érdekében. Köszönöm nekik!” – mondta
a városvezető.
Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség elnöke is üdvözölte a résztvevőket. „Egy olyan kajakos szakosztály
működik itt, ami sokat tesz azért, hogy
ez a Duna-part élettel legyen teli. Ez a bál
most azonban nemcsak a kajak-kenuról
szól, hanem Göd sportszerető közönségéről, azokról a fiatalokról, akik a helyi klubokban naponta vízre szállnak, lejárnak
a sporttelepre, fociznak, kézilabdáznak,
asztaliteniszeznek – és ez így van rendjén.

Balról dr. Bognár Viktor, Schmidt Gábor, jobbról Simon Tamás és a főszervező Lőrincz László
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Köszönetet mondok polgármester úrnak,
az önkormányzatnak, a képviselő-testületnek, mert látszik, hogy szeretik a sportot.
Kívánom, hogy ez legyen így, ez jelentkezzen segítői szándékban, támogatásban.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség nevében
azt tudom ígérni, hogy partnerek leszünk
a várossal abban, hogy tovább szépüljön
a Duna-part, és minél többen ismerkedjenek meg a sportágunkkal” – fogalmazott
a sportvezető.
A kilencszeres világbajnok, olimpiai
ezüstérmes Wichmann Tamás – aki számos alkalommal vett részt gödi sporteseményeken – a bál szervezésének kezdetén
elvállalta a fővédnöki tisztséget, a kenus
legenda azonban magát az eseményt már
nem élhette meg. Róla dr. Bognár Viktor,
a Kolonics Alapítvány kuratóriumi tagja
emlékezett meg, aki példaképe életútját,
eredményességét, sportemberi nagyságát,
közösségépítő erejét méltatta. Emlékeztetett, hogy Wichmann Tamás szerette Gödöt, 2018-ban a Kolonics-emlékkiállítás
megnyitóján, valamint korábban a Belépés Családostul rendezvénysorozat több
eseményén is részt vett, ilyenkor szívesen
gitározott, főzött. „Legyen arra mindenki
nagyon büszke, hogy ennek a rendezvénynek Wichmann Tamás a fővédnöke” – zár-

Nagy sikert aratott a versenytáncosok
bemutatója

Gödi Körkép | 2020. 3. szám

Lőrincz László alpolgármester
a szervezők nevében
köszönetet mond
az

I. Gödi jótékonysági sportbál
támogatóinak:

Nagy Gábor fafaragó logót készített
a sportbálra, melyet Balogh Csaba
polgármesternek adott át jelképesen

ta gondolatait dr. Bognár Viktor. Beszéde
után felállva, egy perc csenddel emlékeztek
a résztvevők.
Az eseményen nagy sikert aratott
a GDSE táncosainak bemutatója, Balogh
Anna bűvész show-ja, majd a stand-up komédia, a retró party és az egyéb táncos-zenés produkciók. A csarnokban helyet kapott egy „kajakos sarok”, ahol a bajnokok
dicsősége mellett a két – Gödön korábban
sokszor megforduló – kenulegenda: Wichmann Tamás és Kolonics György emléke is
felidéződött.
Lőrincz László alpolgármester ezúton is
köszönetet mond a rendezői stábnak: kiemelten Lukácsi Bálint kabinetfőnöknek,
dr. Preller Zoltánnak, a Településellátó
Szervezet megbízott igazgatójának, dr. Tóth
Ágnesnek, a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének, Pőcze Norbertnek, a Göd
Fejlődéséért Közalapítvány kurátorának és
Hives Gábor önkormányzati képviselőnek
a fáradságos munkájukért.
Vasvári Ferenc

Gödi sportolók, a GDSE táncosai mellett
gödi iskolások is felléphettek a bálon

Samsung SDI,
Településellátó Szervezet,
Serczli pékség,
Keszipack Kft.,
Kert Varázs Kertépítő Vállalkozás,
Belga Sörház,
Pezi húsboltja,
Gumicentrum,
Dráva Hotel (Harkány),
Szalagavató központ,
GDSE,
Reál Véd Kft.,
Alfa Tanulóklub,
Fenyves Tenisz és Sport Park,
Szakáts-kert horgásztó,
SZK Mérőrendszerek Szerviz Bt.,
Milana Jógastúdió (Szathmári Marianna),
Zulupack táskák,
Eco Smart Group,
Fétis-csoport,
Vitál Masszás (Benkő Rita),
Pádár István Richárd fotós,
újHáz Centrum,
Rauch Hungária Kft.,
Grey Fitness.
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Az U15-ös korosztály futsalban remekelt: 3 győzelemmel az első helyen zártak
LABDARÚGÁS

A GSE korosztályos eredményei
‒ Minden csapatunk befejezte a Futball7vége futsal-sorozatot, és megkezdte a nagypályás felkészülést, illetve a bajnokságot. A téli eredményeink terem hiányában még inkább
elismerést érdemelnek. A jövőre nézve ígéretünk van arra,
U19
Mogyoród FC – Gödi SE 0-6 (gólszerzők: Pintér Huba, Bartha Dániel,
Jambrik Máté, Fellner Bálint, Simonffy Bálint, Szabó Roland)
Csapatunk továbbra is százszázalékos teljesítménnyel vezeti a tabellát.
U15, Futsal7vége
Gödi SE – Dunakanyar Régió UFC 2-0 (Balogh Ákos, Dobos Patrik)
Isaszeg Bázis SC – Gödi SE 2-3 (Helmes Vilmos 2, Földi Zsombor)
Gödi SE – Veresegyház LUA 5-2 (Helmes 2, Földi, Király Gábor, Balogh)
Csapatunk az alsóház 1. helyét szerezte meg.
U14
Szendehely FC – Gödi SE 0-35 (Balogh Ákos 12, Kovács Zsombor 11,
Földi Zsombor 4, Madarász Marcell 2, Láng Benedek, Muka Patrik,
Csorba Huba, Karikás Róbert, Nagy Zalán, Őri Tamás)
Gólrekordot állított fel a csapat a tavaszi első fordulóban, és továbbra
is százszázalékos teljesítménnyel vezeti a tabellát.
U11, Futsal7vége
Kék csapat
Szobi SE – Gödi SE (2010) 1-3 (Szakál 3)
Kartal SE – Gödi SE 2-7 (Nyírő 4, Gyura 3)
Gödöllő U11 – Gödi SE 2-6 (Nyírő 4, Gyura, Sódor)
Csapatunk a felsőház 6. helyét szerezte meg.
Fehér csapat
Gödi SE – Iklad KFC 5-1 (Csordás Zsombor 3, Hensperger Péter, Perjési
Lilla)
Szada SE – Gödi SE 2-4 (Csordás 3, Hensperger)
Dunakanyar Régió UFC II. – Gödi SE 2-2 (Hensperger 2)
Csapatunk az alsóház 1. helyét szerezte meg.
Mogyoródi futsal-kupa
RKFC 1 – Gödi SE 2-1 (Gyura)
Mogyoród – Gödi SE 1-6 (Szatmári 3, Járdi, Gyura, Nyírő)
RKSK 2 – Gödi SE 3-5 (Gyura, Járdi 3, Nyírő)
ASI – Gödi SE 2-2 (Gyura, Járdi)
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hogy ezen a nehéz helyzeten sikerül változtatni. Szép reményekkel várjuk a tavaszt, hiszen több csapatunk is az élről folytatja az ősszel megkezdett szereplését – összegzett
Gyenes Zsolt utánpótlás-vezető.
Csapatunk a 2. helyet szerezte meg, bezsebeltük a gólkirályi címet
(Járdi, Gyura) és a torna legjobb játékosa címet (Perjési) is.
U8
Gödi SE – Pécsi MFC 1-4 (Szécsi-Zelei Dávid)
Hírös-ÉP Kecskemét – Gödi SE 1-3 (Takács Ádám, Török Barnabás,
Dubéczi Zolta)
Gödi SE – DVSC DLA 2-1 (Török, Nagy Dávid)
Gödi SE – Kelen SC 2-1 (Dubéczi, öngól)
Gödi SE – Grosics LA 4-4 (Dubéczi, Takács 2, Török)
büntetőrúgás: Gödi SE – Grosics LA 3-1 (Takács, Dubéczi, Szécsi-Zelei)
Gödi SE – Monor SE 2-0 (Dubéczi, Szécsi-Zelei)
A Youth Talent Cup 9. helyén végzett a csapatunk!
U7
A legkisebb labdarúgók a télen környékbeli csapatokkal játszottak
edzőmeccseket, és készültek a március 28-án rajtoló első Bozsikfesztiválra.
Felnőtt eredmények, férfiak, Pest megyei téli műfüves
nagypályás felkészülési torna
Gödi SE I. – Csomádi KSK 2-1 (Török Dániel, Sebő András)
Gödi SE II. – Galgagyőrki SE 8-3 (Martin-Gál Miklós 3, Balázs Máté 2,
Bederna Tibor, Kreisz Kristóf, Kvesztár Dániel)
Gödi SE II. – Galgahévíz SK 8-3 (Sebő 4, Martin-Gál 3, Balázs)
II. osztályú felnőtt bajnokság, Északi csoport
Gödi SE I. – Gyömrő 0-8
Gödi SE I. – Pile Szántó 2-3 (Ráth Vince 2)
Csapatunk a bajnokság 14. helyén áll.
Nők
Női csapatunk is elkezdte felkészülését, egy tárnoki kispályás tornával
és a Vác-Deákvár elleni edzőmérkőzéssel. A keret bővült, rutinos és
fiatal játékosok is érkeztek a téli átigazolási időszakban. Április 5-én
a Pénzügyőr elleni lépnek pályára a bajnokságban.
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Lendületes tavaszi kezdés az NB I.-ben
Február elején kezdte a tavaszi pontgyűjtést a Gödi SE felnőtt csapata az NB I./B keleti csoportjában. Tősér Tibor edző
arról számolt be, hogy négy fordulón vannak túl, és elmondhatják, az őszi szezonkezdésnél jobban indult számukra
a bajnokság tavaszi folytatása.
‒ A Ferencváros U19-es csapatával kezdtünk hazai pályán,
amely előttünk volt a tabellán. Magabiztos, jó játékkal már
a mérkőzés elejétől mi irányítottuk az eredmény alakulását, és végig vezetve háromgólos győzelemnek örülhettünk.
Következő mérkőzésünkön a tabella második helyén lévő
Pénzügyőr otthonába látogattunk. Sajnos nem tudtunk
meglepetés-eredményt elérni. Folyamatosan futottunk
az eredmény után, és a végén négy góllal alulmaradtunk
ellenfelünkkel szemben. A harmadik mérkőzésen hazai pályán a Kecskemét csapatát láttuk vendégül. Kevés hibával
játszottunk, a csapatból több játékos is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, így ismét hazai győzelemnek örülhettünk. Február utolsó napján a harmadik helyen álló Kispest
együtteséhez látogattunk. Nehéz mérkőzésre számítottunk,
ráadásul nem tudtunk teljes csapattal utazni. Sajnos a meccs
elején egy sérülés tovább nehezítette a helyzetünket. Küzdelmes, nehéz mérkőzésen nyolc góllal jobbnak bizonyult
a hazai csapat. Jelenleg a hetedik helyen vagyunk a tabellán,
mindössze négy ponttal lemaradva a negyedik helyezettől –
tájékoztatta a Gödi Körképet Tősér Tibor.
EREDMÉNYEK:
Gödi SE – FTC KN KFT U19 37-34
Pénzügyőr SE – Gödi SE 26-22
Gödi SE – GBB ZRT Kecskeméti NKSE 34-29
Kispest NKK – Gödi SE 37-29

Tabella:
hely

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK PONT

1.

Eszterházy SC

15

15

0

0

463 356 107

30

2.

Pénzügyőr SE

15

12

1

2

421 340 81

25

3.

Kispest NKK

15

9

3

3

477 449 28

21

4.

PC Trade Szeged

15

8

2

5

451 429 22

18

5.

FTC KN KFT U19

15

8

0

7

456 454

2

16

6.

Hajdúnánás SK

15

6

3

6

444 424 20

15

7.

Gödi SE

15

7

0

8

469 469

0

14

8.

Oxxo Energy
Orosházi NKC

14

5

2

7

383 375

8

12

9.

GBB ZRT
Kecskeméti NKSE

14

4

1

9

431 432

-1

9

10. NKK Balmazújváros 14

3

0

11 380 448 -68

6

11.

Tempo KSE

15

3

0

12 400 504 -104

6

12.

VS Dunakeszi

14

2

0

12 385 480 -95

4

Tavaszi hazai mérkőzések:
április 18., szombat 18:00, Gödi SE ‒ Hajdúnánás SK
május 10., vasárnap 18:00, Gödi SE ‒ VS Dunakeszi

KAJAK-KENU

Pozitív téli visszajelzések a fizikai felmérőről
A Budapesti Honvéd SE pályáján rendezték a régiós erőfelmérőt
a kajak-kenus utánpótlás számára, ahol a dunakanyariak ‒ 150 ifjú
versenyző összesen 11 klub képviseletében ‒ adtak képet a téli felkészültségükről. A hagyományos februári régiós Héraklész-versenyen a gödi fiatalok 13 dobogós helyezéssel (1-3. hely) és 23 éremmel zártak.
A feladatok között volt hosszú- és rövidtávú futás, valamint
többféle erőfelmérő gyakorlat, például húzódzkodás és hasizomgyakorlat. Az eseményen részt vett két kajakos olimpiai bajnok:
a Gödre is szívesen látogató Dónusz Éva, valamint Dombi Rudolf.
A gödiek fegyelmezetten, igen motiváltan teljesítették a feladatokat. A KajakStartosoktól az U14-es korosztályig 39-en képviselték a gödi egyesület színeit.

U13-as kajakos leányaink: 1. Varró Csenge (kölyökválogatott
kerettag), 3. Polónyi Liliána, 6. Csáti Csenge

EREDMÉNYEK:
1. hely: Czirbus Máté (U10), Kramer-Boga Emma (U10), Kramer-Boga
Ábel (U12), Szabó Vilmos (U13), Varró Csenge (U13).
2. hely: Demeter Ákos (U10), Maszárovits László (U13), Gál András
(U14).
3. hely: Radván Kevin (U10), Erdős István (U11), Bejczi Ádám (U13),
Polónyi Liliána (U13), Przymuszala Nándor (U14).

V. F.
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Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy megfejtéseiket
minden hónap 28-ig küldjék meg
szerkesztőségünknek akár postai,
akár elektronikus levélben.
A kiadó postacíme:
Gödi Szolgáltató 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 szerencsés nyertest nyereményének
átvételéről e-mailben, telefonon
vagy postai úton értesítjük. Kérjük, hogy a megfejtéssel együtt
küldjék meg nevüket és elérhetőségüket is.
A Gödi Körkép 2020. februári számában közölt rejtvény megfejtése: „Uram, önnek máris tele van
az új hócipője!”
A nyertes ezúttal: Kamarás-Miskei
Boglárka
Szerencsés megfejtőnk a Powerfit
Stúdió (Göd, Pesti út 51.) két
alkalomra szóló infratrainer szolgáltatását veheti igénybe.
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ÁRUSÍTÓ

A KÓRHÁZ
JELE

1

CSEPE‐
REDIK,
MAGA‐
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BELGA
AUTÓK
JELZÉSE

BIBLIAI
HAJÓS!

2
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VÁG

RÓMAI
1‐ES
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VEZETŐ
HASZON‐
TALAN
NÖVÉNY

P

ÉRZÉK‐
SZERV
SZIBÉRIAI
FOLYAM
TÖLTÖTT
TÉSZTA

LÁDÁT
ZÁR

VAGY
ÚGY!

TÁVOLI
ELŐD

MAJD,
UTÓBB

FÉLIG ÉG!
RANG‐
JELZŐ
TERÜLET,
RÖVIDEN ELŐTAG

3
ÁLLATÖVI
JEGY
KÉZMŰ‐
VESSÉG

RÉSZÉRE,
RÖVIDEN
RÉGEN
ÉLT ŐS

IMA
ELEJE!
ÁLLÓVÍZI
IGAL
CENT‐
RUMA!

ILYEN
HAMAR?

PARKBAN
TALÁL‐
HATÓ

RENOMÉT
KIKEZD
RÉGI
KATONA

MEGINT, A
KÖZEPÉN!
HÁZAT
KÉSZÍT

E
VÍKEND
KÖZEPE!

(RUHÁT)
FELVESZ
AUTÓ‐
MÁRKA

G

HANGOS

ÓSDIVÁ
VÁLIK

ÉGETETT
CUKOR

A LANTÁN
VEGYJELE

?

EGYEN‐
LETES
FELÜLETŰ

ORRA ESŐ

PUSZTÍTÓ
EREJŰ
SZÉL
PARÁNYI

SZINTÉN
NEM
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TAGOK
AJKÁRÓL
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HÁZHELY
KOPÍROZ

VEZETÉK

TÁRSA,
RÖVIDEN

A TÖB‐
BES SZÁM
JELE

Gyöngy Kálmán rajza

HIRDETÉS

ENERGIA,
RÖVIDEN
SZÁZ
FELE

MEGA‐,
RÖVIDEN
BÍRÓI
PALÁST

?
HAJSZA
VÉGE!
LABDÁT
EMELGET
A TÁRGY
RAGJA
ISKOLAI
FOGLAL‐
KOZÁS
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HIRDETÉS

FITOCENTRUM
Biztos háttér a tudatosan táplálkozóknak

VEGÁN, BIO és PALEO, valamint
GLUTÉN-, TEJ-, TOJÁS- és CUKORMENTES
termékek nagy választékban!
Gyere be hozzánk és segítünk,
amit nem találsz meg nálunk, beszerezzük!
Cím: GÖD, Kincsem u. 2.
(Penny Market mellett az üzletsoron)
NYITVATARTÁS:
H: 8:00 -16:00
K - P: 8:30 -17:00
Sz: 8:00 -12:00

FITOCENTRUM

Kövess minket a Facebook-on és az Instagramon!

OLASZ nyelv oktatása alapfoktól felső fokig
gyakorlott, az ELTE BTK olasz-magyar szakán Fitocentrum hirdetes_84,5x124mm.indd
végzett gimnáziumi tanárnőnél, akár online is.
MAGYAR nyelv és irodalom korrepetálása, illetve
érettségire felkészítés ötödiktől 12. évfolyamosokig
ugyanitt, ugyanígy.

1

2019.10.31. 15:31:28

Elérhetőségeim:
(06 70) 231-9629
thll@freemail.hu,
magdolna.balogh52@
gmail.com

???? ?? ???? ????
??
?
?
?
??
??
??? ? ??? ?????
Nem boldogul, kérdése van?

Internet-, okostelefon- és
számítógép-oktatás (bármely korosztálynak)

Kertépítés, tóépítés,
gyepszőnyegezés,
növényültetés a Bakókerttől.

Gödön, a József Attila Művelődési Házban.
Várjuk sok szeretettel a FIFIsuliban!

70/321-7093, oktatas@fifisuli.hu

?

facebook.com/fifisuli.hu

www.fifisuli.hu

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

készlet erejéig. Tüzifa, biobrikett, német brikett,
kazánszenek, kalodás tüzifa.
HIRDETÉS

2131, Göd Pesti út 116. Tel.: 0627 345 098

www.godikorkep.hu
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A TERMÉSZETES
HALLÁS

HITELEK BANKOKTÓL! Jelzáloghitelek kizárólag ingatlan fedezettel. Problémás hitelek kiváltása,
végrehajtás, APEH terhek megoldása: BAR listás is lehet a zálogkötelezett. Drága devizahitelét forint alapúra váltjuk. Közösen megtaláljuk a megoldást. Minden előzetes költséget megelőlegezünk.
Fekete Gyöngyi
Tel.: 06 70 632 8993

INGYENES SZAKORVOSI- ÉS
HALLÁSVIZSGÁLAT!

FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák kivágása alpintechnikával is, kosaras daruval!
Elszállítás megoldható.
Tel.: 06 30 463-4070, 06 27 337-353
HÁZHOZ MEGY! Fodrász, gyógypedikűr, gyógymasszőr! Hívd Idikót!
Tel.: 06 70 269-8446

HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ

KERESEK ALSÓGÖDÖN 40-50 m2-es ingatlant kis kerttel.
Tel.: 06 30 957 7870

Widex U30 teljes ár:

39.900 Ft

KIADÓ KÉT SZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS TETŐTÉRI LAKÁS FELSŐGÖDÖN nemdohányzó házaspárnak, vagy egyedül állónak hosszú távra Tel.: 06 70 238 0876
UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

ALSÓGÖDI ÁLLOMÁS KÖZELÉBEN EGYSZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS, BÚTOROZOTT ALBÉRLET
hosszú távrakiadó Tel.: 06 20 966 4966

Egyeztessen velünk időpontot!
06 (70) 317 6881

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ
GÖD

Kincsem park

Az akció 2020. 04. 10-ig vagy a készlet erejéig
érvényes. Akciós hallókészülék vásárlása kizárólag
teljeskörű audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a
halláscsökkenés megfelelően ellátható a készülékkel. A
vizsgálat és az illesztés a szakmai irányelvek maximális
betartásával történik.
Kisebb-nagyobb szobák
festését, mázolását,
tapétázását, valamint
kerítések, faházak lakkozását
és kültéri festését vállalom.
Kardos Ferenc
Telefon: (06-70) 576-8925
(06-20) 484-7182

A R AC K
R!

ztásra,
főzéshez
vásároljon
őtől!

EL, AKÁR
ÍTÁSSAL IS

Burkoló- és kőműves munkát
vállalok. Hívjon bizalommal!
Bódis László (Tejfi).
Telefon: (06-20) 986-7453.

9-2140
2-814
ay u. 16.

Szőnyegtisztítás:
1500-1900 Ft/m2 háztól házig.
Telefon: (06-30) 296-1771.

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.
Telefon: 27/532-175
Ügyelet: 06-20 9331-302
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Vérvétel (laborvizsgálat)
az otthonában vagy
a munkahelyén.
Feszültségmentes, rohanás
nélküli egészségügyi
szolgáltatás már Gödön is.
Telefon: (06 30) 320-0461
www.vervetelhazhozjon.hu

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

a 2-es főúton Felsőgöd határánál

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

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK

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

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

ALPA 2007 Bt.
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

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

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.
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www.godikorkep.hu

MEGNYITOTT
A BETEGBARÁT MRI-KLINIKA
FÁJ a feje, a térde vagy a dereka?
Sokat szédül? Feledékeny? Akkor
válassza az egyik legprecízebb,
legbiztonságosabb vizsgálatot: az MRI-t!

IDŐPONTFOGLALÁS:
+36302414960
www.radivert.hu
radivert@radivert.hu

HELLÓ
NAPSUGÁR!
UV VÉDELEMMEL,
BIZTONSÁGOSAN

1047 Budapest, Baross utca 99.

Jól megközelíthető tömegközlekedéssel is!
15 ingyenes parkoló!

2.000FT
NYITÁSI KEDVEZMÉNY

Vágja ki, hozza el
a RadiVert klinikájára
ezt a kupont és
2000 Ft kedvezményt kap
MRI-vizsgálataink árából!
A kedvezmény nem váltható készpénzre, és más kedvezményekkel nem összevonható. Egy személy egy kupont csak egyszer használhat fel!
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FÉNYRE SÖTÉTEDŐ

-30%

DIOPTRIÁS NAPSZEMÜVEG lencse

-50%

SZEMÜVEGLENCSE

-50%

szemüveg lencse

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
Az ajánlat 2020. március 1. - május 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem
összevonható, készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

www.opticworld.hu
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