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O N L I N E

Kattintson rá
Ön is!

a Gödi Körkép 

Egész nyáron is
elérhető

online változata 

www.godikorkep.hu

Duna-part Nyaralóházak
(2132 Göd, Jósika u. 14.)

•  14 ÓRÁTÓL GYÜLEKEZŐ 
A DUNA-PARTON

•  15 ÓRÁTÓL NAGY 
UGRÁS A DUNÁBA!

A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT 
FENNTARTJUK!

AZ ÉLŐVIZEK VÉDELMÉBEN

JÚLIUS 12.
VA S Á RN A P
10 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG

Telefon: (06-30) 383-9567
A program ingyenes!

A NAGY VÍZBE UGRÁSSAL 
VÁRJUK A DUNA SZERELMESEIT!

Kövessen bennünket a Facebookon! facebook/Gödi-Körkép

Szerkesztői üzenet
Tisztelt Olvasóink!

Harmincegyedik évfolyamában jár a  Gödi Körkép, a  város nagy 
múltú, hagyományosan havonta megjelenő lapja. Mostani formá-
jában 2011 óta jelenik meg, azóta, hogy az  önkormányzat céget 
alapított az  újság kiadására, a  Gödi Almanach újabb köteteinek 
megjelentetésére és más feladatok ellátására, részben azzal a céllal, 
hogy a hirdetésekből származó bevételek a városi kasszába kerül-
hessenek vissza. 

Az utóbbi hónapok sok változást hoztak a lap kiadását ellátó cég 
életében is. Élére új ügyvezető került, elképzelések születtek a tevé-
kenységi körök jelentős bővítéséről, és új vezetői álláshelyek jöttek 
létre. A veszélyhelyzet kihirdetése után a szerkesztőségünk – pol-
gármesteri felkérés alapján – helyi járványügyi kommunikációs 
felületté alakította át a  Gödi Körkép weboldalát: naponta frissülő 
hírekkel igyekeztünk ellátni a lakosságot. Emellett egy nyomtatás-
ban megjelenő veszélyhelyzeti különszám összeállításán dolgoz-
tunk, hogy az akkor még mindenki számára ismeretlen rendkívüli 
helyzetben azok is hozzájuthassanak a vírusjárvánnyal összefüggő 
információkhoz, akik nem használják az  internetet. Miután pol-
gármesteri határozat alapján láttuk el a  feladatainkat, bennünket 
is váratlanul ért a  cég új ügyvezetőjétől érkezett  felmondásunk, 
ahogyan az a hír is, hogy megbízásából velünk párhuzamosan egy 
másik stáb is dolgozik a Gödi Körkép áprilisi számán. Ezt a tartal-
mában és megjelenésében is megváltozott „másik” lapot kapták 
kézhez Önök a húsvét előtti napokban. Elkészítésében a 9 éve mű-
ködő szerkesztőségünk tagjai – amint az az impresszumból is kide-

rült – nem vettek részt. Ha egyiküktől-másikuktól cikkek jelentek 
meg benne, az a jóváhagyásuk nélkül történt. 

A helyzet azóta ismét változott: az  idei 5. lapszámot, amit most 
a kezükben tartanak, már ismét a „régi” stáb tagjai készítették. Ez-
zel a lapszámmal azonban egy átmeneti időre szeretnénk elköszönni 
Önöktől. Júliusban és augusztusban a lap és a szélesebb értelemben 
vett városi tájékoztatás átalakításán, fejlesztésén dolgozunk majd, 
ősszel pedig – terveink szerint – megújult formában térünk vissza. 

A szeptemberig rendelkezésre álló időben szeretnénk felmér-
ni a nyomtatott lappal és az online médiafelületekkel kapcsolatos 
olvasói szokásokat. Igyekszünk megismerni a helyi tájékoztatásra 
vonatkozó igényeiket, ötleteiket és javaslataikat, hogy véleményü-
ket figyelembe vehessük a kommunikációs eszközök fejlesztése so-
rán. Elképzelésünk szerint hírportállá alakítanánk a Gödi Körkép 
www.godihirek.hu weboldalát, amelyen naponta jelentkeznénk friss 
hírekkel, illetve rövid videoriportokkal, helyszíni tudósításokkal. 
A lap Facebook-oldala is a napi szintű tájékoztatást szolgálja majd. 
A nyomtatott lap pedig – az olvasói igényekre szabva – megújult 
formában és tartalommal havonta jelentkezne a továbbiakban is. 

A nyomtatásban megjelenő folyóiratról már itt és most, ennek 
a lapszámnak a 17. oldalán szeretnénk megkérdezni a véleményü-
ket, hiszen akik az  online médiát kevésbé használják, azokhoz 
a nyomtatott lapon keresztül juthatunk el a kérdéseinkkel. Köszön-
jük, ha a kérdőív visszaküldésével segítik a munkánkat, és hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a lap ősszel megjelenő új kiadását minél többen 
érezhessék majd hasznosnak és a magukénak!

Koditek Bernadett főszerkesztő
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Göd fantasztikus város, amely elképesztő 
történetektől és legendás emberektől vált 
azzá, ami. Nem csoda, hogy olyan sokan 
szeretünk bele ‒ akár újra és újra. Polgár-
mesterként egy másik szemszögből ismer-
hettem meg kedvenc városomat, és csak 
megerősíteni tudom: ezért a városért érde-
mes dolgozni.

Az elmúlt kilenc hónap nehéz terheket 
rótt ránk, hiszen minden új dolog, minden 
változás kihívásokat jelent. Három tri-
meszterre osztanám ezt az időszakot abból 
a  szempontból, hogy a  tavaly októberben 
alakult önkormányzat milyen tapasztala-
tokat élt meg, és merre halad tovább.

Az első 100 napról korábban részletes 
tájékoztatást adtam a városi honlapon ke-
resztül. Ez  az időszak minden kormány-
váltás esetében arra szolgál, hogy az  új 
vezetés feltérképezze a nyitott ügyeket, el-
varrjon bizonyos szálakat, másokat pedig 
továbbszőjön. A mi esetünkben sem volt ez 
másképp. Polgármesterként békés váltást 
alapoztam meg. Más települések hírhedt 
példáival ellentétben Gödön a  hivatali és 
a szakmai gárdát az új vezetés nem váltotta 
le politikai alapon. 

A lakosság számára a legtöbb, amit ekkor 
tehettünk, az volt, hogy az eredeti ütemter-
vek szerint folytattuk a  beruházásokat, és 
fenntartottuk a  szolgáltatások színvona-
lát. A téli hóeltakarítás terén a számonké-
résnek köszönhetően javulást is elértünk. 
A  szociális ellátási rendszerben pedig egy 
sikeresnek bizonyult reformot vezettünk 
be: a  támogatási kérelmeknek a  polgár-
mester általi, egyedi elbírálása helyett meg-
alkottunk egy gyorsabb és igazságosabb 
gyógyszertámogatási rendeletet.

A következő trimeszter már izgalmasabb 
korszakot jelentett, hiszen ekkor alkot-
tuk meg a  ciklus megalapozását szolgáló 
első költségvetést. Ennek során számtalan 
politikai egyeztetésre volt szükség, hogy 
eldöntsük, milyen irányban szeretnénk fej-
leszteni a várost. Az eredmény hűen tükrö-
zi a kampányígéreteinket, ezért is jelentett 
számomra külön örömet, hogy a képvise-
lő-testület egyhangú igen szavazattal fo-
gadta el a  költségvetést. Március 3-tól így 
megnyílt a  lehetőség arra, hogy belekezd-
jünk a beruházásokba, amelyekre a szava-
zók többsége okkal várt már oly régóta.

Sajnos az utóbbi három hónap azonban 
nem várt nehézségek elé állította a várost. 
A  koronavírus-járványról szóló első híra-
dások alapján már február 24-én elkezd-
tük feltérképezni, hogy esetlegesen milyen 
pandémiára kell felkészülnie az  önkor-
mányzatnak, de a kormány által elrendelt 
veszélyhelyzet március 11-i kihirdetése 
mégis mindannyiunk számára sokkoló 
volt. A  Samsung-gyár elleni, később ha-
misnak bizonyult bombariadók és más 
botrányok, a  lakosokat terhelő elmaradott 
úthálózattal kapcsolatos tennivalók és a ve-
szélyhelyzeti intézkedések mind a hivatalt, 
mind az  önkormányzatot arra kényszerí-
tették, hogy elsődlegesen „tűzoltással”, ha-
laszthatatlan napi feladatok megoldásával 
foglalkozzon, így kevés lehetőség maradt 
a konstruktivitásra.

Kilenc hónap eltelte után még nem 
mondhatom, hogy kifejezetten tapasztalt 
lennék, de a környezeti események intenzi-
tása, a kormánynak való kiszolgáltatottság 
és a média fókusza komoly kiképzést adtak. 
Hálás vagyok azért, hogy elmondhatom: 
ilyen rövid idő alatt is ennyi fronton sike-
rült helytállnia a  hivatalnak, az  intézmé-
nyeknek, az önkormányzatot segítő önkén-
teseknek és a független civileknek. 

Köszönöm mindenkinek, hogy kivette 
a részét a város életéből! Ennek köszönhe-
tően tovább épült a közösség, és sikeresen 
túléltük a  veszélyhelyzet kockázatait. Di-
cséretet érdemel mindenki, aki kitartóan 
tűrte az  önkéntes karantént, aki vállal-
kozásán keresztül kreatív megoldásokkal 
szolgálta a  helyi gazdaságot, aki fenntar-
totta a  létfontosságú intézményrendsze-
rünket, aki segítette a rászorulókat! 

A városnak nem csak a  Duna és a  ter-
málvíz jelentik a  kiváló adottságait, ha-
nem a  lakossága is. Amikor azt mondom, 

beleszerettem Gödbe, akkor éppen any-
nyira jut eszembe a Homoksziget és a Golf 
park, mint az a közösségi összetartás, amit 
a különböző társadalmi csoportokban élek 
meg. Köszönöm!

Éppen ezért tartottam fontosnak, hogy 
a május 11-én közzétett ciklusprogramban 
is kiemeljem, és a veszélyhelyzet adta kor-
látozások keretei között is megerősítsem: 
a  közösség építése nélkülözhetetlen egy 
város fejlődésében. A következő negyedév 
meghatározó feladata az  lesz, hogy a  la-
kosoknak lehetőségük nyíljon érdemben 
visszajelzést adni az önkormányzat felé, és 
kiforrjon az a rendszer, amelyben hatéko-
nyan, összhangban tudunk működni.

A tervek szerint a város éves programjá-
nak megvalósítása során – a napi feladatok 
ellátása mellett – a  következő fő témákra 
kell irányítanunk a figyelmünket:
Q1. Elemzés
 a. Adatok ellenőrzése
 b. Szabályosság felülvizsgálata
 c. Elszámolás és elszámoltatás
Q2. Tervezés
 a. Költségvetés
 b. Beruházási tervek elfogadása
 c. Támogatási igények felmérése
Q3. Kivitelezés
 a. Beruházási munkálatok
 b. Pályázatok proaktív előkészítése
 c. Támogatások kifizetése
Q4. Visszajelzés
 a. Lakossági véleményfelmérés
 b. Lakossági fórumok

 
Ennek megfelelően az  év hátralevő ré-

szében a  beruházások megvalósítása és 
a  fejlődésre lehetőséget nyújtó pályázatok 
előkészítése áll majd a fókuszban, valamint 
a  lakossági vélemények széles körű felmé-
rése és kiértékelése. Ez utóbbihoz ez úton is 
szeretném kérni minden gödi lakos segítő 
együttműködését.

Balogh Csaba polgármester
Fotó: Bokor Ádám

Értékelés és előretekintés

Balogh Csaba polgármester
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Még januárban, amikor először kaptunk 
híreket a Kínában megjelent koronavírus 
okozta megbetegedésekről, elkezdtük 
az  óvatos felkészülést egy esetleges jár-
vány megjelenésére. Ennek első lépései 
voltak a  meglévő terveink, az  úgyneve-
zett Veszélyelhárítási Terv felülvizsgálata, 
kiegészítése. Az előző mondatban szerep-
lő „óvatos” jelzőt azért használtam, mert 
a hatályos joganyag szerint a jár vány ügyi 
védekezés az  állam, a  mindenkori kor-
mány feladata, de bizonyos feladatokat 
az önkormányzatok is kaphatnak.

A tervek rendbetétele után elkezdtük 
kiépíteni a kapcsolatokat és rendszeressé 
tenni az  egyeztetéseket a  helyi védelmi 
bizottsággal, a  megyei védelmi bizott-
sággal és a járási járványügyi szervekkel. 
Kezdtük felmérni a  védőeszközök be-
szerzésének lehetőségét, ami már a  ve-
szélyhelyzet kihirdetése előtti hetekben is 
lehetetlen feladatnak tűnt.

Időközben megjelent a  vírus Magyar-
országon is. A kormány, majd az ország-
gyűlés veszélyhelyzetet hirdetett. Sajnos 
központi, állami beszerzésből semmilyen 
védőeszköz nem érkezett. Önkormány-
zatunk saját forrásainak terhére ellátta 
a  különösen veszélyeztetett dolgozóit (a 
konyhák, a gyermekintézmények, a hiva-
tal munkatársait stb.) megfelelő védőfel-
szerelésekkel és a  szükséges fertőtlenítő 
eszközökkel. A  háziorvosi praxisok vé-
dőeszközökkel való ellátása is a mi fela-
datunk lett, ha nem akartuk, hogy az or-
vosaink is megfertőződjenek a  vírussal, 
és így a  gyógyítás esélye is megszűnjön. 
Ehhez nagy segítséget jelentett a  Sam-
sung SDI-tól érkezett 5000 darabos, egy-
szer használatos szájmaszkokat tartalma-
zó szállítmány.

Közben egyre érkeztek a  feladatok 
a kormánytól. El kellett látnunk a ható-
sági házi karanténba rendelt lakosok ott-
honi ellátását, melyet az Alapszolgáltatá-
si Központ nagyon hatékonyan végzett. 
Megjelent önkormányzati feladatként 
azoknak a 70 év feletti lakosoknak az el-
látása, akik önkéntes karanténba vonulva 
vállalták, hogy az ellátás megszervezésé-
nek fejében nem hagyják el otthonaikat, 
hogy ezzel is csökkentsék a kitettségüket 
a  fertőzésnek, és így tehermentesítsék 
az egészségügyi ellátórendszert. Ez a fela-

dat többször megközelítette a 90 fő ellátá-
sát. Annak érdekében, hogy valamelyest 
enyhítsük a túlterhelt dolgozókat, ennek 
az ellátásnak a megszervezésébe már ön-
kénteseket is bevontunk. Köszönet illeti 
mindazokat, akik önzetlenül szaktudá-
sukat és idejüket áldozták erre a nemes, 
de embert próbáló feladatra. Ez az ellátá-
si forma az igények tekintetében ma már 
csökkenést mutat. Mostanra a karantén-
ban ellátandók száma hatra, az önkéntes 
karanténban ellátandó időskorúak szá-
ma 45 főre csökkent.

Jelentős feladat hárult az  önkormány-
zatra a  gyermekintézmények bezárása, 
ügyeleti rendre való átállítása, a gyerme-
kek ellátása, majd az  intézmények újra-
nyitása kapcsán is.

Szokatlan feladat volt az  önkormány-
zat átállítása is a  normál működésről 
a rendkívüli jogrendre. Új helyzetet jelen-
tett, hogy a veszélyhelyzet kihirdetésétől 
annak visszavonásáig a polgármester egy 
személyben gyakorolja a  képviselő-tes-
tület valamennyi hatáskörét, tehát nem 
csak a  veszélyhelyzeti hatásköröket. Na-
gyon fontos volt, hogy ebben a  hivatal 
számára is új helyzetben a  meghozandó 
szabályozások megfeleljenek a  szüksé-
gesség, az arányosság, a rendeltetésszerű 
joggyakorlás elvének és más jogelveknek. 
Ennek szellemében a polgármester ez idő 
alatt 11 rendeletet alkotott meg vagy mó-
dosított, és 63 határozatot hozott. A tör-
vényességi felügyeletet gyakorló megyei 
kormányhivatal a  jelenlegi állás szerint 
ezek közül egyetlen esetben élt a  törvé-
nyességi felhívás eszközével. Ez az észre-
vétel is inkább pontosító jellegű volt. Szá-
munkra ez azt jelenti, hogy a döntésekkel 
a  törvényességnek és az  általános jogel-
veknek megfelelően sikerült szabályozni 
városunk életét. Nem felelnek meg tehát 
a valóságnak azok a médiában megjelent, 
„jogellenes”, „diktatórikus” és egyéb jel-
zők, amelyekről az  utóbbi időben gyak-
ran olvashattak. Persze érthető ez, hiszen 
ilyen veszélyhelyzet ritkán adódik egy or-
szág életében, így a történések megítélése 
is nehéz.

A végére maradt a legfontosabb kérdés: 
az  anyagiak. A  veszélyhelyzettel közvet-
len összefüggésben felmerültek szemé-
lyi költségek, valamint bérköltségek és 

járulékaik, túlmunkaköltségek nélkül. 
Önkormányzati viszonylatban eszközök 
és készletek beszerzésére mintegy 6,2 M 
forintra volt szükség, az intézményeknél 
pedig 3,2 M forintot kellett felhasználni. 
Az  otthoni munkavégzés feltételeinek 
biztosításához szükség volt laptopok be-
szerzésére is, mintegy 5 M forint érték-
ben. Tehát a személyi ráfordítások nélkül 
a  védekezés elszámolt költsége (2020. 
június 8-ig) a 15 millió forinthoz közelít. 

Van még feladatunk, de a legfontosabb 
most az, hogy felkészüljünk egy tél eleji 
esetleges második hullámra. Biztosíta-
nunk kell, hogy rendelkezzünk a szüksé-
ges készletekkel, és a  védőeszközök hiá-
nya ne késleltesse a hatékony védekezést. 
Ezt tanácsolom a  városunk lakóinak is. 
Jó tervezéssel ők is készüljenek fel: legyen 
otthon kézfertőtlenítőjük, gumikesztyű-
jük, szájmaszkjuk, hogy egy esetleges 
ismételt járványhelyzetben haladéktala-
nul tudjanak védekezni. Nem kell óriási 
készleteket felhalmozni, de egy esetleges 
újabb készlethiány miatt ne legyenek 
veszélynek kitéve. Ezek a  készletek fel-
használhatók egy átlagos influenzajár-
vány idején is. Így felkészülten várhatjuk 
a második hullámot, ami legalább akkora 
eséllyel el is maradhat. Ezt ma még nem 
tudjuk pontosan megmondani. Az  ön-
kormányzatunkat azonban nem fogja vá-
ratlanul érni egy újabb hullám. A  véde-
kezés sikere mindannyiunk sikere lehet!

Borbíró Mihály 
katasztrófavédelmi referens

VISSZATEKINTÉS

Rövid összefoglaló a veszélyhelyzetről

Borbíró Mihály katasztrófavédelmi referens
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A Samsung SDI akkumulátorgyártó üzemének terjeszkedése 
kedvezőtlenül befolyásolhatja a környékbeli ingatlanok érté-
két és a környéken élők életminőségét, ami a tulajdonosoknak 
lehetővé teszi a vagyoni igény érvényesítését.

A polgári perre vonatkozó szabályok alapján célszerűnek 
tűnik pertársaságot létrehozni. A létrejött pertársaság legfőbb 
előnye a hatékonyabb fellépés, valamint a peres eljárás költsé-
geinek minimalizálása. 

Az érintett lakosok a pertársaságban való részvételi szán-
dékukat az ingatlan pontos címének megjelölésével e-mailben 
jelezzék 2020. június 20-ig az önkormányzat felé a varosha-
za@god.hu e-mail-címre, vagy postai úton a 2131 Göd, Pesti 
út 81. számra elküldött levelükben. Kérjük, hogy a borítékon 
és az e-mailben tüntessék fel tárgyként a „Pertársaság” szót.

Balogh Csaba polgármester felhívása a pertársaság alapítá-
sára teljes terjedelmében a www.godikorkep.hu városi honla-
pon olvasható. 

Forrás: god.hu

Az előző városvezetés és a  magyar kor-
mány a lakosság tájékoztatása nélkül dön-
tött úgy 2016-ban, hogy a  Dunakanyar 
egyik gyöngyszemét feláldozva, a főváros-
ból kiköltöző kisgyermekes családok által 
kedvelt kertvárosban, Gödön hoz létre 
kiemelt ipari gigaberuházást. Így került 
városunkba, a  lakóövezetek közvetlen kö-
zelébe egy külföldi tulajdonú, különösen 
veszélyes anyagokkal dolgozó ipari üzem, 
a Samsung SDI akkumulátorgyár. 

Minderről mi, gödiek csak utólag, a mé-
diából értesültünk. Ráadásul a helyiekhez 
eljutó információk a  beruházás várható 
területigényét és munkaerő-szükségletét 
a ténylegesnél jóval kisebbnek mutatták.

Minket, gödi lakosokat pedig egyszerűen 
kihagytak az életminőségünket alapvetően 
befolyásoló döntésekből. Magánemberként 
az elmúlt években számos esetben fordul-
tunk a  hatóságokhoz, felszólaltunk min-
den lehetséges fórumon, de véleményünket 
a legtöbb esetben nem vették figyelembe. 

Április 17-én pedig sokkolt minket a hír, 
hogy a  Samsung-gyárat és környezetét 
(szántókat, utakat, erdőt) a  kormány kü-
lönleges gazdasági övezetté nyilvánítot-
ta. Ahol egy még nagyobb, a mostani 120 
hektáros gyárterület négyszeresét kitevő 
ipari parkot kívánnak létrehozni. Emellett 

elvették a gödi önkormányzattól az adóbe-
szedés jogát és az iparűzési adóból szárma-
zó bevételt. A város területének 20%-a Pest 
megye tulajdonába került. 

A kormány célja, hogy az  új városve-
zetés és a  helyi lakosság ne szólhasson 
bele az  iparosítás folyamatába. Az  előző 
önkormányzat semmilyen feltételt nem 
szabva és a  lakosság elől mindent eltit-
kolva, készségesen játszott át területeket 
a Samsung-gyár számára. Ezt a hozzáállást 
várná el az  állam az  új városvezetéstől és 
a lakosságtól továbbra is: tűrjük el egy még 
nagyobb ipari park létrehozását, újabb erdő 
kiirtását, ne emeljük fel szavunkat ipari 
vasútvonal vagy a  gyár körüli négysávos 
út megépítése ellen. S ha erre nem vagyunk 
hajlandók, az iparűzési adó elvételével bün-
tetik a várost. 

Egyesületünk tiltakozik az  ilyen mér-
tékű iparosítás ellen! A város és az itt élők 
védelmében követeljük: 
- a  különleges gazdasági övezetről szóló 
kormányrendelet visszavonását, a lakosság 
és a városvezetés bevonását a Gödről szóló 
döntésekbe;
- az iparosítás hatásainak részletes felméré-
sét, környezeti hatástanulmány készítését;
- a  kibocsátási adatok és a  Samsung-gyár 
által benyújtott vizsgálati jegyzőkönyvek 

nyilvánossá tételét;
- véderdősáv létrehozását, zajvédő falak és 
külső védelmi rendszer kiépítését;
- a  lakóingatlanok értékvesztésének és 
a  lakosságot ért károknak a  felmérését, és 
a jogorvoslat lehetőségeinek kidolgozását; 
- alkotmányos alapjogaink, az  egészséges 
és nyugodt pihenéshez való jogunk érvé-
nyesítését!

Tudjuk, hogy szinte a  lehetetlenre vál-
lalkoztunk. De ha az  itt élőkkel együtt 
feltárjuk a  hiányosságokat és szabályta-
lanságokat, s  ha elég hangosan követeljük 
a  jogainkat, talán Európa döntéshozói is 
meghallják a szavunkat. 

Várunk az  egyesületünkbe mindenkit, 
aki céljainkkal egyetért, és munkájával, 
illetve jelképes vagy akár nagyobb támo-
gatási összeggel szívesen hozzájárul tevé-
kenységünkhöz, céljaink megvalósításá-
hoz. Nagy segítségünkre lennének itt élő 
környezetvédelmi szakemberek, szakjogá-
szok, de minden gödi lakost, aki az egész-
séges és nyugodt környezetért tenni akar, 
szeretettel fogadunk! 

A csatlakozási kérelmeket a  godert@
godert.hu e-mail-címre várjuk. További 
információkat a  godert.hu honlapon és 
a  Göd-ÉRT Facebook-oldalon teszünk el-
érhetővé.

Bodnár Zsuzsa elnök

KÖRNYEZETVÉDELEM

Bemutatkozik a Göd-ÉRT 
Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

Egyesületünket, néhány hónapnyi együttmunkálkodás után, március elején hoztuk lét-
re. Mindannyian helyi lakosok vagyunk, különféle munkaterületeken dolgozunk. Egy 
a  közös bennünk: városunk szeretete és a  tenni akarás vágya. Legfőbb célunk, hogy 
a lakosok erejét egyesítve közösen lépjünk fel környezetünkért és a Gödön megkezdett 
iparosítás káros hatásainak visszaszorításáért. 

A Göd-ÉRT Egyesület a közelmúltban 
két petíciót is indított, amely  

az ahang.hu oldalon  
Nem adjuk Gödöt!, a peticiok.com 

oldalon pedig  
Iparváros születik a Dunakanyarban.  
Mentsük meg Gödöt! címen írható alá.

ÉRDEKVÉDELEM

Felhívás pertársaság alakítására

Fotó | Makai Viktor
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– A  veszélyhelyzet alatt nyilvánvalóan 
a  védekezés megszervezése volt a  leg-
fontosabb feladat, és az, hogy a megvál-
tozott körülmények között is működő-
képes maradjon a város. A vírushelyzet 
gazdasági következményeiről – érthe-
tő módon – eddig kevesebb szó esett. 
Mennyiben befolyásolják Göd elfoga-
dott költségvetését a  koronavírus-jár-
vánnyal összefüggő nem tervezett ki-
adások és bevételkiesések? 
– Fülöp Zoltán pénzügyekért is felelős 
alpolgármesterrel és Kovács Krisztina 
pénzügyi osztályvezetővel már koráb-
ban elkezdtünk készíteni egy anyagot, 
amely a vírusjárvány várható gazdasági 
hatásait összegzi, és ajánlásokat fogal-
maz meg a költségvetés módosításához. 
Számolnunk kell a járványügyi védeke-
zés közvetlen költségeivel, a  megnöve-
kedett szociális kiadásokkal és bizonyos 
területeken jelentős kieső bevételekkel 
is.

A kiadási oldalon a  járványhelyzeti 
védekezésre (maszkokra, arcpajzsokra, 
fertőtlenítésre, tisztítószerekre, kommu-
nikációra stb.) fordított összegek a  költ-
ségvetés egészéhez képest nem jelentős 
tételek. Ráadásul ezek egy részét a  kor-
mány várhatóan megtéríti majd, ahogyan 
korábban is tette például az árvízi véde-
kezés esetében. Kötelezettséget ugyan 
nem vállalt erre, de én bízom abban, hogy 
kapunk egyfajta kompenzációt. A szociá-
lis kiadások növekedése sem jelent kezel-
hetetlen terhet a városra nézve, ez inkább 
akkor lehetne érdemi tényező, ha a válsá-
gidőszak hosszan elnyúlna.

A bevételi oldalon azonban három te-
rületen is jelentősebb kiesés lesz. Mind-
járt leszögezném, hogy az összegek csak 
nagyon bizonytalan becslések, hiszen 
még mindig nem tudjuk, meddig tart 
a  járvány, és azt sem, hogy Gödöt mi-
lyen mértékben érinti.

Az már biztos, hogy az első félévben 
elesik a  város mintegy 50 millió forint 

bevételtől az  önkormányzat által ellá-
tott állami feladatokra, például az óvo-
dák, a bölcsőde fenntartására biztosított 
központi támogatások összegének csök-
kenése miatt.

Az önkormányzat úgynevezett saját 
bevételei is csökkenni fognak. A két leg-
nagyobb tétel a strandbevétel és a sport-
csarnokok bérleti díjának kiesése. Ezek-
ből még alig valami folyt be az idén, és 
nagyon kérdéses a  második félévi szá-
mok alakulása is. A  szokásosnál jóval 
rövidebb és várhatóan sokkal gyengébb 
turisztikai szezon miatt valószínűleg 
a Duna-part Nyaralóházak bevételeinek 
jó része is kiesik az idén. Esetükben leg-
alább 40 millió forint mínuszra számí-
tunk. Ezeken a  helyeken most nyilván 
a fenntartási költségek is alacsonyabbak 
lesznek, de a legnagyobb kiadással, a bé-
rekkel továbbra is számolni kell.

– A  korábban elfogadott költségvetést 
azonban leginkább az adóbevételek ki-
esése rengetheti meg. Főként az, hogy 
a  Samsung SDI Pest megyéhez csato-
lásáról szóló kormányrendelet életbe 
lépésével a  város elesik a  gyártól várt 
jelentős iparűzési adóbevételeitől.
– Az  adóbevételek területén várható 
kiesés sajnos már a  Samsung nélkül is 
jelentős összegre rúg: várhatóan 100 és 
450 millió forint közé fog esni. A  kor-
mány a  gépjárműadónak az  eddig 
az  önkormányzatoknál maradó részét 
elvonja a  veszélyhelyzet költségeinek 
fedezésére. Ez Göd esetében mintegy 75 
millió forintot jelent. Egyelőre nem tud-
ni, hogy a veszélyhelyzettel összefüggés-
ben mennyit fog romlani a gödi székhe-
lyű cégek gazdasági ereje és adófizetési 
hajlandósága, de erre is fel kell készül-
ni. Ma még nem tudjuk megbecsül-
ni, hogy a  városban hány vállalkozást 
érint súlyosan a  járványhelyzet miatti 
bevételkiesés. Leginkább a  különböző 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 

sínylették meg a veszélyhelyzeti korláto-
zásokat, és Gödön éppen az ilyen típusú 
vállalkozások vannak túlsúlyban. Kér-
dés, hogy melyik cégnek milyen a tőke-
ereje, talpon tud-e maradni. A  sorsuk 
természetesen kihat majd a  város adó-
bevételeinek alakulására is.

A Samsungból származó adóbevéte-
lek meghatározóak a  költségvetésünk 
szempontjából. Jelenleg az  a legfőbb 
kérdés, hogy a  Pest megye hatásköré-
be utalt iparűzési adóból mennyi kerül 
vissza Gödre. A  kormányrendelet ér-
telmében Pest megye közgyűlése dönt 
arról, hogy milyen arányban osztja 
szét a  gyár adóbevételeit a  beruházás-
sal közvetlenül érintett négy település: 
Csomád, Dunakeszi, Göd és Sződ kö-
zött. (5%-ot a  megye kezelési költség 
címen megtarthat magának.) Miután 
az  iparterület természetben Gödön he-
lyezkedik el, és a  beruházás leginkább 
itt fejti ki a hatását, az lenne igazságos, 
ha az adóbevételek jelentős része is ide 
kerülne vissza, és nem mondjuk négy 
egyenlő részre osztanák szét a  kiemelt 
gazdasági övezethez tartozó négy tele-
pülés között. Véleményem szerint nincs 
más megoldás, mint hideg fejjel végig-
elemezni a kialakult helyzetet, és józan 
tárgyalásokat folytatni a  Pest Megyei 
Önkormányzathoz átkerült adóbevéte-
lekről. A  Samsungtól várt bevételekre 
számítva az idei költségvetéssel elindult 
a  város egy jólétibb állapot felé: több 
alkalmazottal, bizonyos területeken 
megemelt fizetésekkel, nagyobb volu-
menű fejlesztésekkel számolva készült 
a költségvetés. Kérdés, hogy mindebből 
mi lesz tartható. Az új városvezetésnek 
jelentős pénzügyi tartalékkal adtuk át 
a várost. A jelenlegi helyzetben minden-
képpen új költségvetésre van szükség. 
A város pénzügyi helyzetéről érdemben 
csak az új költségvetés elfogadása után 
lehet majd nyilatkozni. 

Koditek Bernadett

INTERJÚ

A járványidőszak gazdasági következményei 
Gödön

 
A veszélyhelyzet talán lassan véget ér, a korlátozások enyhülnek, de még min-
dig nem tudni, meddig tart a járvány, ahogyan azt sem, hogy őszre nem tér-e 
vissza egy második hullámban, amint azt egyes előrejelzésekben hallhatjuk, 
olvashatjuk. Dr. Pintér Györgyöt, az önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Köz-
beszerzési és Jogi Bizottságának elnökét még májusban arról kérdeztük, ho-
gyan érintette a város gazdasági-pénzügyi helyzetét a karanténidőszak, és mi-
lyen nehézségek elé állíthat bennünket a kényszerű leállás miatti regresszió.

Dr. Pintér György, az önkormányzat 
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának elnöke
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A heti bevásárlást, a  receptek kiváltá-
sát és a  postai csekkek feladását vállalták 
a  segítők, akik egy héten többször, kisebb 
csoportokban dolgozták fel a  befutott ké-
réseket. A  bizalmi információk kezelését 
igénylő feladatokat egy-egy önkormányzati 
dolgozó végezte el. A csoport a szolgáltatá-
sát a járványügyi helyzetben a kontaktusok 
minimálisra csökkentése mellett igyeke-
zett megszervezni, lehetőség szerint a kész-
pénzforgalom mellőzésével.

A gyakorlatban hetente 1-2 alkalom-
mal lehetett segítséget kérni, a  szolgálta-
tás az  alapvető élelmiszerek beszerzését 
segítette egy előre elkészített lista alapján. 
Az  egyik helyi üzlet az  ügy mellé állt, és 
előkészítette az  összesített megrendelést. 
Az önkéntesek pedig egy erre kijelölt, rend-
szeresen takarított, fertőtlenített helyiség-
ben maszkban, kesztyűben tették dobo-
zokba az igénylők megrendeléseit.

Az önkéntes munkába körülbelül 20-25 
ember tudott becsatlakozni, akik a  fenti-
ek mellett rendszeresen részt vettek a  pi-
acon, illetve a  forgalmasabb üzletek előtti 
maszkosztásban is. Arra is volt példa, hogy 
az Alapszolgáltatási Központ munkatársai-
nak segítettek az élelmiszerbankból érkező 
tartós élelmiszert szétválogatni és csoma-
golni több száz rászorult család számára. 

‒ Az önkéntes munkacsoport egy abszo-
lút új kezdeményezés volt a rendkívüli hely-
zetben . „Felfedezők” voltunk, akik új úton 
indultak el, úttörő módon, hogy másoknak 
segíthessenek. Megismertük az  igényeket, 
a  lehetőségeket, és megpróbáltuk a  lehető 
legtöbbet kihozni belőle. Sokat tanultunk, 
hogyha a  szükség úgy hozza, miképpen 
tudnánk ezt még jobban csinálni. Az  el-
látottak, úgy éreztem, bizalmat szavaztak 
nekünk, ami nagyon jóleső érzés. Emellett 
kialakult a  rendszeres segítők között egy 

kis szeretetközösség, barátságok szövőd-
tek. Ezt mindenképpen szeretnénk szem 
előtt tartani, és egyfajta tőkeként tekinteni 
rá a jövőben – mondta el az önkéntesek ve-
zetője, Szőke Kriszta.

Az önkéntesek névsora: Andrejka Zombor, 
Bánfalvy Géza, Bánfalvy-Radó Boglárka, 
Berényi Virág, Besenyei Kinga, Blahunka 
Zoltán, Botos Katalin, Cseri Andrea, Csurár 
Bea, Dyekiss Virág, Fenyő Rita, a  Fornay 
család, Fülöp Zsolt, Gál Andrea, Garay Gábor, 
Garay Krisztina, Gazsó Csilla, Hermann 
Andrea, Hlavács Judit, Jernei Gábor, Kiss 
Mónika, Komlós Éva, Megyeriné Polgári 
Veronika, Nagy-Szilassy Dóra, Nagy-Viktor 
Gusztáv, Paulik Péter, Reich Ildikó, Sipos 
István, Sipos István András, Szőke Kriszta, 
Támár Gábor, Támárné Helembai Éva, Tóth 
Anikó, Urbán Ervinné, Vaczula Krisztina és 
Vajda Viktória.

VPK

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Önkéntes csoport segítette a rászorulókat 
a járványhelyzetben

Hatósági karanténban lévő családokat és önkéntes karantént vállaló időseket 
segített a kijárási korlátozások idején egy helyi lakosokból és önkormányzati 
dolgozókból szervezett önkéntes csoport.

Az önkéntesek áldozatos munkájáért Balogh Csaba polgármester mondott köszönetet 
a Kincsem Udvarházban tartott projektzáró eseményen  Fotók | Bokor Ádám

Gödi Körkép | 2020. 5. szám KÖZÉLET
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Gödiek gondolatai a járványhelyzetről
A járványügyi korlátozások enyhülésével lassan visszatér az élet a megszokott medrébe. Mindannyiunk számára 
öröm, hogy véget értek a bezártság hosszú hetei, hónapjai, és végre kiszabadulhatunk az otthonunk falai közül, 
újra találkozhatunk a családtagjainkkal, a barátainkkal. Gödi lakosokat kérdeztünk arról, hogyan élték meg a ka-
ranténidőszak alatti kényszerű otthonlétet, és a sok nehézség mellett találtak-e benne valami értékeset, megőr-
zésre érdemeset is. Érdekes és tanulságos válaszokat kaptunk. 

Összeállította: Vida-Szabó Emese

„A helyzetet a  mi 
családunk elég jól viselte. A gye-

rekek sokkal jobban alkalmazkodtak, nekik 
nem esett nehezükre, hogy itthon kellett maradniuk. 

Kialakult a  napirendünk, mindenkinek megvolt a  saját fela-
data: tanulás, munka, közös játék az udvaron. A férjem és én sze-

rencsés helyzetben vagyunk, mindkettőnknek megvan munkája és 
egészségesek vagyunk. Mindenünk megvan, amire szükségünk van. 
Ami a járványidőszak alatt nehéz volt, az az, hogy nem találkozhat-

tunk a barátainkkal, a szeretteinkkel. Ez az időszak megtanított 
bennünket arra, hogy jobban tudjunk örülni egymásnak és 

az apróbb dolgoknak. És arra is, hogy jobban tud-
juk értékelni, amink van.”

S. E. (48 éves nő)
„A járványhelyzetnek előnye 

is volt: sok elmaradt feladatomat be 
tudtam pótolni, és több időt tudtam együtt 

tölteni a családommal. Viszont nagyon rossz volt 
benne a  jövővel, a  megélhetésünkkel kapcsolatos 
bizonytalanság. Nem hiszem, hogy hosszabb tá-

von globális változások lesznek a világban a jár-
vány következtében.”

V. A. (45 éves férfi)

„ T a l á n 
azért, mert mi nem 

voltunk a  négy fal közé zárva, ez 
a járvány, ami sok korlátozással járt, ránk jó 

hatással is volt.  A felpörgött, percre betáblázott 
napjaink eltűntek, fölváltotta őket a munka utáni nyu-

godt otthonlét családi körben. Nem kellett és nem is lehe-
tett menni semmi külön elfoglaltság után. Sokakkal együtt 

mi is azt reméljük, hogy ez az  egész világra kiterjedő helyzet 
megváltoztatja az embereknek a világhoz, az embertársainkhoz 

való viszonyát. Persze azért nincsenek illúzióim.
A férjem a  szórakoztatóiparban dolgozott, így pályamódosításra 
kényszerült. Az  otthon töltött idő alatt sokat volt együtt a  gyer-
mekünkkel, a  közös tanulás megpróbáltatásai közben elmélyült 
a  kapcsolatuk. A  fiunk ezt a  helyzetet nagyon élvezte, főként 
a »mindig együtt vagyunk« részét. Élvezetesnek találta a digi-

tális oktatást is, ami új kapukat nyitott számára. De a bará-
tokkal való közös tanulást, játékot ez persze nem pótolta. 

Ahogy természetesen egyikünknek sem pótolhatta 
a digitális technika a barátokkal, a tágabb csa-

láddal való találkozásokat, az öleléseket, 
a kézfogásokat.”

E. É. (41 éves nő)

„Hála istennek egész-
ségesek vagyunk. Én nem 

dolgozom, itthon vagyok to-
vábbra is, de nem unatkozom: főzök, 

takarítok, kertészkedem. 
Rossz volt, hogy a fiammal nem találkoz-
hattunk személyesen, így az  unokámat 
sem láthattam, ahogy a  barátnőimet 

sem. Még jó, hogy legalább az  inter-
neten és telefonon keresztül tud-

tunk kapcsolatot tartani.”
Sz. M.-né (61 éves nő)

„ K ö z e l 
40 éve élünk Gödön. 

Nyugdíjas házaspár vagyunk, 65 
év felett. Két gyermekünk és három 

unokánk van. A  koronavírus elszakított 
minket a  találkozástól és az  öleléstől. Ez  az, 
ami a  legjobban hiányzott. Reméljük, most 

már minden visszakerül a  régi kerékvá-
gásba. Nyugodjon örökre a  korona-

vírus!”
M. J. (nyugdíjas)

„A járvány alatt hol sza-
badságon kellett lennem, hol be 

kellett mennem dolgozni. Csökkentet-
ték az óraszámunkat, ezáltal a fizetésünket is. 

A  munkahelyemen sajnos továbbra is nagy 
a  bizonytalanság.  Otthon viszont sok mindent 
megcsináltam, amire addig nem volt időm. 

Legjobban a  hétvégi sörözések hiányoz-
tak a barátokkal.”

V. Á. (40 éves férfi)

KÖZÉLET
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A nemzeti gyásznapra való tekintettel 
a  kegyelet kifejezéseként a  lobogót félár-
bocra eresztették. Vajda Viktória képvi-
selő, a  Humánügyi Bizottság elnöke kö-
szöntőjében így fogalmazott: „Attól, hogy 
egy magyar lakos feje fölött húztak egy 
határt, még nem lett kevésbé magyar. Mi 
pedig úgy gondoljuk: mindenki a magyar 
nemzet tagja, aki magyarnak vallja ma-
gát, éljen bárhol a  világban.” Hozzátette: 
szerinte szembe kell néznünk a  múlttal, 
elfogadnunk, ami történt, és a  jövőbe kell 
tekintenünk. A legnagyobb feladata a nem-
zettel kapcsolatban Magyarországnak van, 
hiszen a  külhoni közösségeket az  anyaor-
szágnak kell támogatnia.

Nógrádi és gyimesi dallamokat játszot-
tak a  Búzaszem Iskola növendékei, Dávid 
Máté és Német Bulcsú (felkészítő tanáraik 
Bese Botond és Juhász Dénes voltak). Majd 
dr. Pintér György mondott megemlékező 
beszédet. A  Pénzügyi Bizottság elnöke ar-
ról beszélt, hogy a mai napig keressük a vá-
laszt az  igazságtalanságra és a  miértekre. 
Mennyire volt igazságos a béke, vajon miért 

Magyarországtól csatolták el a  legnagyobb 
területet, miért kompenzálták még Ausztri-
át is magyar területtel? Hogyan eshet meg, 
hogy az elcsatolt területeken élő magyarok 
száma az elmúlt száz évben csaknem a felé-
re csökkent, vajon volt-e köze a Tanácsköz-
társaságnak a  terület elcsatoláshoz, miért 
pont így húzták meg a  határokat, és mit 
szóltak mindehhez a  nemzetiségek? Végül 
arra a kérdésre kereste a választ, hogy száz 
év elteltével, mi a teendőnk. Szerinte kevés 
csupán évente megemlékezni. 

– Építsünk kapcsolatokat. Építsünk 
kapcsolatot a  határon túl, elsősorban ma-
gyarokkal, de nem feltétlenül csak magya-
rokkal. Változó, persze, a  fogadókészség, 
de jó lenne minél többet beszélni, beszél-
getni, jobban megismerni, megpróbálni 
megérteni egymást. És építsünk kapcso-
latot a  tájakkal, a  városokkal is. Sokszor 
csak beszélünk ezekről a  területekről és 
városokról, de nem ismerjük őket. Sokkal 
jobban fogunk kötődni hozzájuk, ha meg-
nézzük személyesen is őket – vélekedett dr. 
Pintér György.

Végül Szesztay Ákos, végzős váci piarista 
diák szavalatát hallhatták az egybegyűltek. 
A megemlékezés a Himnusz eléneklésével 
zárult.

VPK

Közös tűzgyújtásra hívta a lakosokat a Gödön Élő Erdélyiek 
és Szimpatizánsok Baráti Köre. A Homoksziget északi csú-
csánál, a Duna partján rakták meg a máglyát, amit csaknem 
száz résztvevő jelenlétében, verseket hallgatva és közösen 
énekelve gyújtottak meg este 20 óra 20 perckor – csatlakoz-
va ezzel a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség felhívásá-

hoz. Hat földrész 74 országának több mint 2500 magyar-
lakta településén, mintegy 6100 helyszínen gyújtottak tüzet, 
vagy legalább egy-egy szál gyertyát, a száz évvel ezelőtti ese-
ményekre emlékezve, és az összetartozást ünnepelve. 

GK

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

Megemlékezés Trianon 100. évfordulóján

Június 4-én volt száz éve, hogy megköttetett a trianoni béke, amely kitörölhe-
tetlen nyomot hagyott Magyarország történetén. Göd Város Önkormányzata 
az évfordulón a felsőgödi Várdombon lévő országzászlónál tartotta megemlé-
kezését. 

Összetartozásunk tüze

A Várdombon lévő országzászló 
megkoszorúzásával emlékeztek a 100 évvel 
ezelőtt történt eseményekre. (A képen 
balról Balogh Csaba polgármester és 
dr. Szinay József címzetes főjegyző.)
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A GÖDI SZOLGÁLTATÓ 
NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐI
feladatainak ellátására

Jogviszony: határozatlan idejű munkavi-
szony napi 6 órában vagy megbízási jog-
viszony.

A munkavégzés helye: a Gödi Szolgáltató 
Nonprofit Kft. telephelye: 2132 Göd, Jósi-
ka u. 14.

A munkakörbe tartozó főbb feladatok: 
Szakmai és operatív vezetés, munkáltatói 
jogok gyakorlása, cégképviselet, kapcso-
lattartás önkormányzattal, partnerekkel.

Díjazás: megegyezés szerint.

Pályázati feltételek: 3 év felsővezetői gyakor-
lat, felsőfokú végzettség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
gazdálkodó szervezetek működésében 
szerzett vezetői tapasztalat, pályázatok 
lebonyolításában szerzett tapasztalat, 
gazdasági szakirányon szerzett felsőfokú 
végzettség, műszaki felügyeleti és admi-
nisztrációs, turisztikai szaktanácsadási 
vagy konyhavezetési tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. június 16.

A pályázatok benyújtásának módja: 
elektronikus úton a hr@god.hu címre 
megküldve, vagy postai úton a  pályázat-
nak Göd Város Önkormányzata címére 
(2131 Göd, Pesti út 81.), Balogh Csaba pol-
gármester nevére történő megküldésével.

A pályázat elbírálásának várható határ-
ideje: 2020. június 19.

További információk: www.god.hu

A GÖDI KASTÉLY ÓVODA 
ÓVODAVEZETŐI
munkakörének betöltésére

Jogviszony: főállású, teljes munkaidős, 
határozott idejű (2020. augusztus 1-jétől 
2025. július 31-ig) közalkalmazotti jogvi-
szony.

A munkavégzés helye: 2131 Göd, Béke 
utca 3. és 2131 Göd, Rákóczi F. út 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a  veze-
tői megbízással járó lényeges feladatok: 
az intézmény szakszerű és törvényes mű-
ködésének biztosítása, a takarékos gazdál-
kodás, a  munkáltatói jogok gyakorlása, 
döntéshozatal az intézmény működésével 
kapcsolatban.

Pályázati feltételek:
óvodapedagógus végzettség, legalább 
négy év pedagógus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat, büntetlen előélet, 
intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előny jelent: 
vezetői gyakorlat óvodában, különleges 
bánásmódot igénylő gyermekek óvodai 
ellátásában szerzett gyakorlat.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. július 6.

A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus úton a hr@god.hu címre 
megküldve, dr. Nagy Atilla aljegyző ne-
vére, vagy postai úton a  borítékon fel-
tüntetve: „09/328-1/2020, óvodavezetői 
pályázat”.

A pályázat elbírálásának várható határ-
ideje: 2020. július 24.

További információk: www.god.hu

A GÖDI KINCSEM ÓVODA 
ÓVODAVEZETŐI
munkakörének betöltésére

Jogviszony: főállású, teljes munkaidős, 
határozott idejű (2020. augusztus 1-jétől 
2025. július 31-ig) közalkalmazotti jogvi-
szony.

A munkavégzés helye: 2132 Göd, Lenkey 
utca 13–17.

A munkakörbe tartozó, illetve a  veze-
tői megbízással járó lényeges feladatok: 
az intézmény szakszerű és törvényes mű-
ködésének biztosítása, a takarékos gazdál-
kodás, a  munkáltatói jogok gyakorlása, 
döntéshozatal az intézmény működésével 
kapcsolatban.

Pályázati feltételek:
óvodapedagógus végzettség, legalább 
négy év pedagógus-munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat, büntetlen előélet, 
intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előny jelent: 
vezetői gyakorlat óvodában, különleges 
bánásmódot igénylő gyermekek óvodai 
ellátásában szerzett gyakorlat.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. július 6.

A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus úton a hr@god.hu címre 
megküldve, dr. Nagy Atilla aljegyző ne-
vére, vagy postai úton a  borítékon fel-
tüntetve: „09/327-1/2020, óvodavezetői 
pályázat”.

A pályázat elbírálásának várható határ-
ideje: 2020. július 24.

További információk: www.god.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Gödi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

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

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Településellátó 
Szervezet pályázatot 
hirdet
PARKFENNTARTÓ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes 
munkaidőben
Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-től 
15.30-ig
Főbb feladatok: A termálfürdő terüle-
tén parkgondozás (fűnyírás, gereblyé-
zés, szemétszedés, virágültetés stb.)
Pályázati feltétel: általános iskolai vég-
zettség

KÖZTERÜLETI TAKARÍTÓ ÉS 
KISEGÍTŐ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: közalkalma-
zotti jogviszony, teljes munkaidőben
Munkaidő: hétfőtől péntekig 7.30-tól 16 
óráig
Főbb feladatok: Közterek, közterületi 
parkok, járdák árkok tisztán tartása
Pályázati feltétel: általános iskolai vég-
zettség

GÉPÉSZ
munkakör betöltésére
A foglalkoztatás jellege: közalkalma-
zotti jogviszony, heti 20 órában, rész-
munkaidőben
Főbb feladatok: uszodagépész felada-
tok ellátása a termálstrandon
Pályázati feltétel: műszaki végzettség, 
uszodagépész végzettség előny

Az elmúlt években a  Gödi Körképben 
többször írtunk már erről a  sok te-
kintetben különleges csalási formáról, 
amelynek károsultjai az  idősebb kor-
osztály tagjai, a nagyszülők.

Az utóbbi hetekben a  környező te-
lepüléseken több ilyen jellegű bűncse-
lekményt is elkövettek. Városunkban, 
tudtuk meg Tóth Ildikótól, az  Alap-
szolgáltatási Központ vezetőjétől, sze-
rencsére csupán egyetlenegy kísérlet 
történt, de az  éber nagymama nem 
dőlt be a  pénzt kérő telefonhívásnak. 
(A csaló az  unoka gépkocsibalesetére 
hivatkozott, ám a  tetterős nagyi látta, 
hogy unokája autója éppen az  ő háza 
előtt parkol.)

Mindezekkel együtt, Jászainé 
Halmai Katalin rendőr századossal, 
a  Gödi Rendőrőrs őrsparancsnok-he-
lyettesével beszélgetve arra jutottunk, 
hogy hasznos lehet, ha ismét felhívjuk 
az  érintettek figyelmét az  unokázós 
csalókra, és néhány jó tanáccsal a  se-
gítségükre leszünk.

A csalók, többnyire valamely család-
tag közeli barátjának kiadva magukat 
kiadva magukat hívják fel telefonon 
az idős embereket, és valamilyen okra, 
például tartozásra vagy balesetre hi-

vatkozva készpénzt, illetve pénzzé te-
hető értéket csalnak ki tőlük.

Kedves nagyszülők, amennyiben 
unokájukkal kapcsolatban keresik önö-
ket, szakítsák meg a telefonhívást, bont-
sák a vonalat! Haladéktalanul vegyék fel 
a kapcsolatot a megnevezett unokával, 
családtaggal, mert így tudják ellenőriz-
ni a  hívás valódiságát! Ne adjanak át 
pénzt vagy értéktárgyat önök számára 
idegeneknek! Bűncselekmény gyanúja 
esetén azonnal értesítsék a rendőrséget 
a 107 vagy 112-es segélyhívószámon!

Ha ismeretlen, gyanús személyeket 
vagy autót látnak egymás után több-
ször is elhaladni a környéken, jegyez-
zék fel a  rendszámot vagy a  gépkocsi 
típusát, különös ismertetőjelét, és hív-
ják a fenti telefonszámok valamelyikét!

A következő linkre kattintva né-
hány rövid videofilmen megtekint-
hetik a  csalók leggyakoribb mód-
szereit: https://bunmegelozes.blog.
hu/2019/11/04/csaloakademia_igy_
verik_at_az_idoseket_a_csalok

Végezetül valamennyi olvasónkat 
megkérjük arra, hogy legyenek figye-
lemmel a szomszédjukban, az utcájuk-
ban élő idős emberekre.

(w)

BŰNMEGELŐZÉS

Ismét színre léptek az „unokázós” csalók
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Gödön elhunytak
Solymos János Ferencné (sz.: Erb Margit Klára) 
81 éves
Horváth Mihályné (sz.: Lénárt Irma) 90 éves
Muzer Tibor 79 éves
Vízvári János Márton 80 éves
Keller Gézáné (sz.: Morvai Terézia) 91 éves
Feszl Miklós Endre 71 éves
Csabák István 45 éves
Weisz Róbert 91 éves
Erdélyi István 88 éves
Kirilla Györgyné (sz.: Csordás Magdolna) 78 éves
Jeney János Gábor 68 éves
Ficsor Ferencné (sz.: Bíbok Erzsébet) 90 éves
Molnár Péter 58 éves
Ballai Zoltán 52 éves
Borsos Ignácné (sz.: Tógyer Juliánna) 80 éves
Botos Levente Lajosné (sz.: Végert Rozália) 70 éves
Varga Sándor 77 éves
Kiss Áron 50 éves
Németh Gyula 75 éves
Bakos Ferencné (sz.: Farkas Katalin) 100 éves
Balga Ferencné (sz.: Fábián Mária) 93 éves
Barabás János 80 éves 
Becse György 73 éves

2020. március 1. és június 6. között
Gödön házasságot kötöttek
Udvardy Márton Gergely és Nádasdy Kata
Gál Ferenc Roland és Pirosca Katalin Orsolya
Nagy Mihály Zoltán és Mucs Alexandra
Turóczi Balázs és Kaponya Bettina Emőke
Világosi Botond és Sinka Nikoletta
Varga Zsolt és Durovics Brigitta
Pirkó Béla és Kása Ilona
Kántor Attila és Lázár Emese
Pintér Dániel és Sztruhár Edina
Bolczek Antal és Sallai Edit
Prekáczka Zsolt és Serfőző Ágnes
Gazsi Zoltán István és Varga Milada
Oláh János és Németh Nikoletta
Moravcsik Ádám és Meixler Anita
Csontos Dániel és Rideg Petra
Endrődi Zsolt Krisztián és Kun Adrienn
Zelenák Róbert és Korbély Zsuzsanna
Blaskó Gábor és Koreny Ágnes
Barakonyi Viktor és Kapecska Bettina
Bodnár Attuila és Lengyel Anett
Horváth Ferenc György és Pákozdy 
Bernadett Emma
Kertész Tamás és Zilahi Enikő
Szipőcs Levente és Sipos Boglárka
Laczkó Gábor és Csákány Anita
Szabó Tamás és Japport Réka
Dávid Zsolt és Gajdóczy Annamária
Orbán János és Németh Orsolya
Balog Bálint és Farkas Renáta
Farkas Krisztofer és Illésy Melissza
Detre András és Czirják Laura
Molnár Dániel és Kalóczkai Ágnes

EGYHÁZ

„Krisztus mindenhol ugyanaz”
Mészáros Csaba atya búcsúzik Gödtől

Marton Zsolt váci megyéspüspök augusztus 1-jével Pásztó plébáno-
sává nevezte ki Mészáros Csaba atyát. Helyére Krzysztof Miklusiak 
lengyel szalvatoriánus szerzetes érkezik Galgahévízről a gödi kato-
likus egyházközségek élére. Csaba atyával az itt töltött időszakról és 
az áthelyezéséről beszélgettünk.

‒ Azt hiszem, sokak nevében mondhatom, sajnáljuk, hogy elmegy. 
A gödi emberek közül sokan megismerték, megszerették.
‒ Az lenne a rossz, ha örömmel vennék a távozásomat. Az természe-
tes, hogy az emberek nem mindig szeretik a változásokat, de hiszem, 
hogy egy új plébános érkezése még színesebbé és élőbbé tudja tenni 
a közösségeket. Sok lehetőséget rejthet magában egy áthelyezés, mert 
az érkező más gondolatvilágot, új ötleteket hoz magával.

Ezért is kérem, hogy legyenek nyitottak, befogadók utódommal, 
Kristóf atyával kapcsolatban, mivel neki sem könnyű tizenegy év után 
otthagyni a közösségét és beilleszkedni egy számára nem egészen is-
meretlen világba. Fogadják őt is olyan szeretettel, ahogyan öt évvel ez-
előtt engem. Érezze ő is, hogy itt nagy szükség van a papi szolgálatára.

‒ Milyen volt a Gödön töltött időszak?
‒ Nagy örömmel jöttem ide öt évvel ezelőtt. Vallom, nem is az a fontos, 
hogy egy pap miképpen érzi magát ott, ahol van, hanem az a fontos, 
hogy megtapasztalja-e, hogy szükség van a  papi munkájára. Itt ezt 
nagyon éreztem, megéltem, hogy papként van feladatom, küldetésem, 
számítanak rám, megkeresnek, kérdeznek. 

‒ Milyen érzésekkel távozik innen?
‒ Most a megszokott munkarendem felborult. Leköt az átadás-átvétel 
előkészítése, a költözködés megszervezése. Nagy várakozás, izgalom 
van bennem, hogy hogyan bírok majd el a tizenkét miséző hellyel, ami 
hozzám fog tartozni. Gondolom, hogy ők már megszokták ezt a pap-
hiányos helyzetet, ezért egy pici nyugalom tölt el. Krisztus mindenhol 
ugyanaz, és őt szeretném ott is képviselni! Segítségemre lesz Simon 
Gáspár Balázs atya is, aki káplánként szolgál majd mellettem.

‒ Mi fog Gödről hiányozni?
‒ Talán az, hogy itt vasárnaponként megteltek a  templomok, sokan 
jártak misére. Sok a fiatal család, a gyermek, a hittanos, az elsőáldozó, 
az istenszerető és az istenkereső ember. Ez biztos hiányozni fog. Szere-
tettel gondolok majd rájuk!

Vida-Szabó Emese

Mészáros Csaba atya
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Kerti hulladék leadása 
a zöldhulladék-átvételi ponton
Továbbra is biztosítjuk a  zöldhulladék-át-
vételi pont működését, amely a Nemeskéri 
úti temetővel szemközti földútról közelít-
hető meg. A  2020-as évben a  táblázatban 
feltüntetett napokon 8 és 16 óra között 
fogadjuk a  lakosság által kiszállított zöld-
hulladékot. Egy ingatlanról az  átvételi 
napokon maximum 15 zsákot, vagy 15 
köteget, vagy 1,5 m³ nem zsákolható hul-
ladékot áll módunkban térítésmentesen át-
venni. Amennyiben ennél több hulladékot 
szeretne leadni, az térítésköteles. A térítési 
díjat a  helyszínen kell kifizetni. (Átvételi 
díjak: 1 zsák vagy köteg 200 Ft, 1 m³ 4000 
Ft.) Az  átadásnál lakcímkártya bemutatá-
sa kötelező. Üdülőingatlannal rendelkező 
ügyfeleink az  utolsó hulladékszállítási díj 
számlájával, vagy annak feladóvevényé-
vel igazolhatják, hogy gödi nyaralójukból 
származik a zöldhulladék.

2020. év

HÉT HÓNAP
NAP

SZERDA SZOMBAT

27 július – 4

31 augusztus – 1

35 augusztus – 29

39 szeptember – 26

41 október 7 10

43 október 21 24

44 október 28 31

45 november 4 7

47 november 18 21

48 november 25 28

Zöldhulladék háztól történő 
elszállítása
A 2020. május 11. és október 2. közötti 
időszakban a  Gödi Hulladékgazdálkodá-
si Nonprofit Kft. biztosítja a  lakosoknak 
a háztól történő zöldhulladék-elszállítást.

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

A cégünk feliratával ellátott zöldhulla-
dék-gyűjtő zsák beszerezhető az alábbi üz-
letekben, ára bruttó 250 Ft / darab, amely 
tartalmazza a  szállítás és az ártalmatlaní-
tás költségét:

•  Fakusz-H.B. Kft. – Gazdabolt (2131 Göd, 
Pesti út 82/A)

•  Wolav Kft. – Gazdabolt (2132 Göd, Duna 
út 4.)

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

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

2020. év

HÉT HÓNAP tól-ig

26 június 22–26

28 július 06–10

30 július 20–24

32 augusztus 03–07

34 augusztus 17–21

36 augusztus 31

36 szeptember 01–04

38 szeptember 14–18

40 szeptember 28–30

40 október 01-02

A zsákban kihelyezett zöldhulladék nem 
keveredhet más hulladékkal (kő, beton, 
vegyes hulladék), ez akadályozza a  feldol-
gozási folyamatot. Amennyiben az  elszál-
lítandó zöldhulladékot nem az előírtaknak 
megfelelően helyezi ki az ingatlanhasználó, 
úgy cégünk azt nem köteles elszállítani.

Az  őszi, regisztrációhoz kötött háztól 
történő elszállításról a  későbbiekben tájé-
koztatjuk Önöket.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2132 Göd Duna út 5.

(a Kisfaludy utca felőli bejárat)

www.godihulladek.hu,
(06-27) 530-611

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Zöldhulladék-begyűjtési 
tájékoztató a 2020-as évre

A lakosság számára idén is lehetőséget biztosítunk a zöldhulladék ingyenes leadására, illetve háztól történő elszállítá-
sára, az alábbi feltételek és időpontok figyelembevétele mellett.
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Tájékoztató a házhoz menő 
lomtalanításról

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a közismert jár-
ványügyi veszélyhelyzet miatt döntést hoztunk a 2020. évi 
lomtalanítás elhalasztásáról. A döntés a lakosság, valamint 
a  közszolgáltatásban részt vevő munkatársak érdekében 
született, az FKF Zrt.-vel mint a felelős közszolgáltatóval 
történt egyeztetést követően.

Amint a szolgáltatás újraindításáról pontos információ-
val rendelkezünk, időben tájékoztatni fogjuk a lakosságot. 

A hulladékszállítással kapcsolatos valamennyi informá-
ciót megtalálják a www.godihulladek.hu elérhetőségen.

Együttműködésüket megköszönve:
 Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 ügyfélszolgálat

䜀혀䐀䤀   吀䔀刀䴀䔀䰀倁䤀   倀䤀䄀䌀TERMELŐI PIAC
A KINCSEM UDVARHÁZBAN

szombatonként 7 és 11 óra között 
A vásárlók biztonsága érdekében továbbra is ingyenes 

maszkot osztanak az önkéntesek a piacra való belépéskor. 
A kesztyű viselése javasolt, de nem kötelező.

A gödi piacnak már Facebook-oldala is van: facebook/gödi piac. 
Telefonszám: (06 20) 921-3683

Kérdőív a Gödi Körkép megújításárólTÁJÉKOZTATÁS

Patkányirtás
Göd Város Önkormányzata az  elmúlt évhez hasonlóan idén is 
profi rágcsálóirtó csapatot bízott meg a  településen megjelent 
patkányok irtásával. Az irtás ingatlanokon belül és közterülete-
ken is történik, leggyakrabban fekete dobozban található, vér-
hígító anyagot tartalmazó szer elhelyezésével. A csapdákon ta-
lálható rés patkányok számára lett kialakítva, háziállatok nem 
férhetnek az anyaghoz.

Ha Göd területén bárhol patkányt látnak, kérjük, jelezzék 
a rapaytamas@god.hu e-mail-címen vagy a (06 27) 530-054-es és 
a (06 27) 953-064-es telefonszámok egyikén. 

Külön felhívjuk a  figyelmet a  szintén gyakran megjelenő 
menyétekre, melyek a  gépjárművekben okozhatnak műszaki 
károkat. Az  irtásuk tilos, házi elriasztó praktikák alkalmazha-
tók ellenük. Ezekről bővebben tájékozódhatnak az  interneten. 
A gépjármű parkolási helyének gyakoribb változtatása is segíthet 
a probléma megoldásában.

Göd Város Önkormányzata

Tisztelt Olvasóink!
A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft., a  Gödi Körkép című városi 
közéleti magazin kiadója júliusban és augusztusban a folyóirat 
és a  szélesebb értelemben vett városi tájékoztatás átalakítá-
sán, fejlesztésén dolgozik majd. A munkafolyamat célja, hogy 
megújuljon a városi kommunikáció, és a jövőben a nyomtatott, 
valamint az elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül 
valamennyi lakoshoz nagy biztonsággal jussanak el a fontos és 
közérdekű hírek, információk. 
A Gödi Körkép olvasóit arra kérjük, hogy az alábbi kérdőív ki-
töltésével segítsék felmérni a  nyomtatott lappal kapcsolatos 
lakossági igényeket. Célunk, hogy véleményüket és javaslata-
ikat megismerve fejlesszük tovább az  újságot, hogy az  minél 
több gödi lakosnak szolgáljon megelégedésére. A  megújult 
Gödi Körkép várhatóan 2020 szeptemberében jelenik meg első 
alkalommal, és a  továbbiakban is havilapként működik majd. 
A  kérdések megválaszolásával nagy segítséget nyújtanak 
a munkánkhoz. Köszönjük az együttműködésüket! 

I. Olvasói alapadatok

Az olvasó neme:
 Nő Férfi

Életkora:   év
Legmagasabb iskolai végzettsége:

általános iskolai
középfokú
felsőfokú
posztgraduális

II. A lap terjesztésére vonatkozó kérdések

1)  Milyen rendszerességgel jut el Önhöz a Gödi Körkép?
Minden hónapban rendszeresen megkapom
 Évente legalább 10 lapszám eljut hozzám a terjesztői 
hálózaton keresztül
 Rendszertelenül kapom a lapot (van, hogy megérkezik, 
máskor viszont nem)
Csak ritkán dobják be hozzám a lapot
Egyáltalán nem jut el hozzám az újság

2)  Ha nem jut el Önhöz az újság, tett-e bejelentést, panaszt 
ezzel kapcsolatban, és ha igen, hol?

A terjesztést végző postán
Az önkormányzatnál
A szerkesztőségnél
Még sehol nem jeleztem a kézbesítés elmaradását
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Kérdőív a Gödi Körkép megújításáról
3)  Szeretné-e, hogy a jövőben egy megbízhatóan működő 

terjesztői hálózat révén minden hónapban ingyenesen 
házhoz vigyék Önnek a lapot? 

Igen  Nem

4) Jó megoldásnak találná-e, ha az újságot nem vinnék 
házhoz, hanem a forgalmasabb helyeken lehetne hozzáférni 
a város több pontján (Polgármesteri Hivatal, könyvtár, műve-
lődési ház, posta, nagyobb üzletek stb.)?

Igen  Nem

6) Támogatná-e, hogy a lapot igénylés alapján csak annak 
kézbesítsék, aki kéri? 

Igen  Nem

7) Szeretné-e, hogy a továbbiakban is minden gödi lakosnak 
alanyi jogon járjon a házhoz kézbesített Gödi Körkép?

Igen  Nem

III. Olvasói szokások

1)  Kérjük, jelezze egytől tízig terjedő skálán, hogy a tájéko-
zódásnak mely módját szokta használni, ha helyi hírek-
hez, információkhoz szeretne hozzájutni. Természetesen 
többet is megjelölhet!

 (1: egyáltalán nem használom a tájékozódásnak ezt a módját, 
10: a leggyakrabban a tájékozódásnak ezt a módját használom)

Gödi Körkép (nyomtatott havilap)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Gödi Körkép online felületei (www.godihirek.hu weboldal, Gödi 
Körkép Facebook-oldal)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Városi weboldal (www.god.hu)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Hivatalos városi Facebook-oldal (Facebook/godonkormanyzat)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Egyéb közösségi médiafelületek, Facebook-oldalak

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

A kérdőívek beküldési határideje: 2020. július 6. (hétfő)

A kérdőívet postai úton kérjük megküldeni a következő címre: Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft., 2132 Göd, Jósika u. 14.
A kérdőívek naponta 8 és 16 óra között személyesen is bedobhatók a Duna-part Nyaralóházak portaépületénél erre a célra elhelyezett  
gyűjtőládában. Cím: 2132 Göd, Jósika u. 14.
A kérdőíveket elektronikus úton is közzétesszük kitölthető formátumban a www.godihirek.hu honlapon. 
Az elektronikus kitöltésre 2020. június 20. és 2020. július 6. között lesz lehetőség.
Az adatokat a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.

IV. A lap tartalma, rovatszerkezete

1)  Kérjük, jelölje, hogy az alábbiak közül mely témakörök-
be tartozó cikkek, információk közlését  látná szívesen 
a Gödi Körképben! Természetesen többet is megjelölhet!

önkormányzati hírek
közélet
 civil szervezetek, 
szerveződések hírei
egészség
egyházi élet
 anyakönyvi hírek 
(házasságkötések, 
halálozások)
 gazdaság
 közbiztonság
 környezetvédelem, 
környezettudatosság
 otthon, család
 szabadidő
 gyermeknevelés

 gyermeksarok 
(gyerekrovat)
 oktatás
 idősek
 helytörténet
 közlekedés
 beruházások, közterületi 
munkák
 kultúra
 művészet
 programajánlók
 kert
 felelős állattartás
 természet
 keresztrejtvény, játék

2)  Milyen egyéb témához kapcsolódó írásokat látna szíve-
sen a lapban?

3)  Milyen formában tudná elképzelni a nyomtatott lapban 
az interaktivitást, az olvasói vélemények megjelenítését? 
Természetesen több lehetőséget is megjelölhet!

 olvasói kérdések, hozzászólások közlése
 olvasóktól érkező írások közlése
 lakossági ötletek, javaslatok, jó gyakorlatok megosztása 
a lapban
 olvasói fotópályázatok (és más pályázatok) kiírása
 lakossági körkérdésekhez hozzászólások közzététele egy-
egy témában

egyéb:

Köszönjük szíves együttműködésüket!

a Gödi Körkép szerkesztősége

Gödi Körkép | 2020. 5. szám
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OKTATÁS-NEVELÉS

Új tapasztalatokkal gyarapodtak az iskolák az idei tanévben

Piarista Szakközépiskola
Úgy tűnik, kifelé tartunk a koronavírus-járványból, az összeg-
zések időszakát éljük. Az  iskolákban ‒ az  online oktatás kap-
csán ‒ egymást követték a classroomokról, a zoomos órákról és 
a Google Meetekről szóló beszámolók.

Jómagam most egy kicsit más szemszögből tekintek vissza 
a  mögöttünk hagyott időszakra. Nekünk, gödi piaristáknak 
nagyon fontos a  diákjaink személyes kísérése és a  velük való 
kapcsolat. Ezért a karanténidőszak kezdetekor komoly aggodal-
maink voltak azzal kapcsolatosan, hogy miként tudjuk mind-
ezt megvalósítani online keretek között. Tartottunk attól, hogy 
a  számunkra oly fontos diákok közül esetleg „elveszítünk” né-
hányat.

Aztán ez a  fajta aggodalom hamar átváltott kreativitásba, 
amelyet tettek követtek. Az  orientációs és a  kilencedikes évfo-
lyamon tanító kollégák napi szinten tartották a kapcsolatot „di-
ákpárjaikkal”. A felsőbb évfolyamoknál online napindító foglal-
kozásokat vezettek az osztályfőnökök, a kollégistáinknak pedig 
lehetőségük volt bekapcsolódni a rendszeres esti imákba.

Előfordult, hogy az  online eszközzel nem rendelkező diá-
kunknak személyesen vittünk tabletet, annak átadásakor ter-
mészetesen betartottuk az egészségügyi előírásokat. Nagyszerű 
dolognak tartom, hogy belső összefogással tudtunk segíteni egy 
olyan diákunknak, akinek a családja nehéz élethelyzetbe került 
a járványidőszakban.

Hogy hol tartunk most? Lépésről lépésre teret adtunk a  sze-
mélyes találkozóknak. Megszerveztük a konzultációkat a felzár-
kóztatásra szoruló diákjainknak. Túl vagyunk a sikeres szakmai 
vizsgákon, amelyeket kiscsoportos felkészítés előzött meg. Lezaj-
lottak az írásbeli érettségi vizsgák, június 11-én 22 diákunk kapta 
kézhez érettségi bizonyítványát.

A tanévet alapvetően online-rendszerben fejeztük be, ám 
a nyári gyakorlaton, ha kiscsoportokban is, újra teljes osztályok 
lesznek jelen.

S ami talán mindennél fontosabb: megtaláltuk a  módját an-
nak, hogy valamilyen szinten minden egyes diákunkkal kapcso-
latban tudtunk maradni!

Galsa László igazgató

A vírushelyzetre való tekintettel március közepétől rendkívüli oktatási rendet kellett kialakítaniuk a gödi iskoláknak is. Arra kértük 
az oktatási intézmények vezetőit, hogy foglalják össze az otthontanulással kapcsolatos tapasztalataikat, és számoljanak be arról is, 
hogyan töltötték a diákok a tanév utolsó két hetét, amikor újra lehetőség nyílt a személyes találkozásokra. 

Németh László Iskola
A digitális oktatás nagy terhet jelentett mind a szülők és a diá-
kok, mind a  pedagógusok számára. Mégis fantasztikus felada-
tokat, alkotásokat kaptunk vissza a  gyermekektől. Sokat fejlő-
dött a számítógépes tudásuk. A tanulóknak tetszett, hogy saját 
maguk oszthatták be az idejüket, és nem kellett korán kelniük. 
Problémát okozott viszont a sokfajta informatikai felület, ezért 
a  következő tanévben egységesen Google Classroomot fogunk 
használni.

Büszkék vagyunk a digitális oktatásban részt vevőkre, tanuló-
inkra és tanárainkra, hiszen szinte egyik napról a másikra sike-
resen vették ezt a nehéz akadályt.

Június másodikát követően naponta 30-40 tanuló jelentkezett 
kétórás konzultációkra, ahol a pedagógusok egyénileg segítették 
a lemaradókat és a jobb érdemjegyek elérését. Az elmúlt két hét 
során napi átlagban 10-20 között mozgott a felügyeletet igénylő 
gyermekek száma.

Megszerveztük a ballagó diákok egyéni fényképezését, mivel 
‒ a járványhelyzetre való tekintettel ‒ osztályképeket nem készít-
hettünk.

A 2019‒2020-as tanév utolsó hetében került sor a  Németh 
László-díjak átadására, a  nyolcadikos diákjainktól pedig a  bi-
zonyítványosztást követően hangulatos, „rendhagyó” osztály-
főnöki órák keretében búcsúztunk el. A végzős osztályok az is-
kolaudvaron jelképes ballagást tartottak, és  egy-egy színes lufi 
felröptetésével intettek búcsút az  iskolának, a  tanáraiknak és 
diáktársaiknak.

Külön öröm a  számunkra, hogy Galbavy Zsuzsanna (6.d), 
Ragács Anna (8.c) és Varró Csenge (6.c) tanulók a „Magyarország 
jó tanulója, jó sportolója” elnevezésű minisztériumi elismerés-
ben részesültek. Gratulálunk!

Bajkó Ildikó igazgató
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Búzaszem Iskola
A Búzaszemben nem online oktatást szerveztünk, hanem 
távtanulást, illetve otthoni oktatást. Az otthoni környeze-
tet is igyekeztünk bekapcsolni a  munkába. Nem csupán 
az volt a feladat, hogy a megszabott tananyaggal végezzünk 
a tankönyvek és a munkafüzetek alapján, hanem hogy él-
jünk az  új helyzet adta új lehetőségekkel. Ezért a  szülői 
együttműködésre és az otthoni környezet adta feladatokra 
is építettünk. Matematikából a mérést például kiválóan le-
hetett gyakorolni az  otthoni ebéd készítésénél, hittanból 
pedig Gyümölcsoltó Boldogasszony napján jól jött egy be-
szélgetés az édesanyával arról, hogy milyen érzés volt neki, 
amikor a kérdező a pocakjában volt. Minden gyermeknek 
volt minden tárgyból (a készségtárgyakat kivéve) hetente 
egy online órája. A Búzaszemben az órák harmada művé-
szeti óra: néptánc, zene, kézművesség, rajz, ének. Ezeknek 
az érzelmi és értelmi intelligenciához nélkülözhetetlen te-
vékenységeknek otthoni művelése fontos volt számunkra. 
Ez nem volt könnyű: a tanárok videós útmutatása alapján 
a gyerekek időnként a szüleiknek is tartottak néptáncórá-
kat. A kézműves eszközöket pedig a gyerekek hazavitték 
az  iskolából, alkotásaikat a  tanév végén bemutatták. Di-
gitális szempontból (is) fertőzésmentes iskolaként alig 
várjuk, hogy újra a személyes kapcsolatokra alapozódjon 
az életünk.

Az otthoni tanulást június 5-én befejeztük. A gyerekek 
kiéheztek egymás társaságára, így az utolsó hét a kiscso-
portos kirándulásoké és a kis zenekarainké volt, amelyek 
újra együtt muzsikálhatnak. Tanévzáró ünnepélyt nem 
tartottunk, a  bizonyítványokat az  osztályokban kapták 
meg a gyerekek.

Feltettük a  kérdést önmagunknak, hogy mi is a  balla-
gás. Úgy találtuk, hogy a ballagáson a nyolcadikosok nem 
az  épülettől búcsúznak, hanem társaiktól, tanáraiktól, 
a  közösségtől. Ezért akkor kell megtartanunk, amikor 
az egész közösség részt vehet rajta. Augusztus közepe és 
vége között igyekszünk erre időpontot találni. A  szülők 
kifogytak a szabadságból, ezért az  iskolai ügyeletet meg-
hosszabbítottuk július 3-áig, és az ott alvós erdei vándor-
tábor mellett a  Búzaszemben is több tábort szervezünk: 
népzenei, kézműves, szablyavívó és színházi tábor várja 
majd a gyerekeket, tehermentesítve a szülőket.

Gerber Bori igazgatóhelyettes

Huzella Iskola
Március 16-át követően az első egy-két hét visszajelzései, a tan-
kerület, valamint az  oktatásirányítás javaslatai alapján közös 
szabályokat alakítottunk ki a munkavégzésről, a feladatok mér-
tékéről, a tananyag mennyiségéről, a „beadandók” visszaküldé-
sének módjáról és az  értékelésről. A  pedagógusok gyarapodó 
tapasztalatai és a szülők észrevételei új és új problémákra hívták 
fel a figyelmünket, jelezték a beavatkozás szükségességét, a mó-
dosítás igényét.

A pedagógusok óriási buzgalommal láttak neki a kihívást je-
lentő feladatnak. Felelősségük jóval nagyobb volt, mint megszok-
ták, mert radikálisan megváltozott körülmények között kellett 
tanórákat tartaniuk, feladatokat adniuk, ellenőrizniük, értékel-
niük, nemritkán megvitatásra alkalmatlan körülmények kö-
zött, száraz utasításokra, saját tapasztalataikra és emberségükre 
hagyatkozva. Maguk is sokat tanultak az  elmúlt hónapokban, 
IKT-kompetenciájuk sebesen fejlődött.

A szülők túlnyomó többsége állandó támasza volt gyermeké-
nek, a tanulók a kezdeti tétovaságot követően felvették a ritmust, 
teljesíteni akartak.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a hirtelen jött „szünetet” a gye-
rekek többsége felelősségteljesen élte meg. Nem lehetett az osz-
tályban „megbújni”, ezért sokkal kevesebb volt az inaktív tanu-
ló, az egyéni haladás tökéletesen nyomon követhető, s ez módot 
adott az egyénre szabott differenciálásra. A tanulók néhány hét 
alatt önállósodtak, egyre többen léptek be segítség nélkül a KRÉ-
TA-rendszerbe, egymaguk leveleztek és kommunikáltak a peda-
gógusokkal.

A hagyományos ballagási ünnepség helyett az idei tanévben – 
egyedülálló módon – faültetéssel egybekötött osztálybulival bú-
csúztatták a hetedikesek a nyolcadik évfolyamot. Ennek helyszí-
ne a felsőgödi Sportterasz volt. (A rendezvényhez a gödi Rotary 
Club ajánlott fel facsemetéket.) A búcsúztatón készült fotókból 
válogatást teszünk közzé az iskola honlapján, hogy a szülők, a tá-
vollévő rokonok együtt örülhessenek a gyerekekkel, és a nyolca-
dikos tanulóknak is örök emlék maradjon.

Ünnepélyes tanévzárót nem tarthattunk, a  gyerekek egyen-
ként vették át bizonyítványaikat az iskola udvarán. Az osztályok 
éves munkájának értékelése szeptemberre tolódik.

Azzal búcsúzunk minden kollégától, diákunktól és a szülők-
től, hogy nagyon köszönjük mindnyájuk munkáját, hozzáállását 
és kitartását! Reméljük, a következő tanévet már a megszokott 
kerékvágásban kezdjük, a  mostani sajátos helyzet nyújtotta ta-
pasztalatokkal gazdagodva.

Horváth Ferenc igazgató
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Sporttáborok
SÁRKÁNYHAJÓ
A SzabadSárkányok sárkányhajós gyermektábora; edzések és szabadidős 
sárkányhajó-túrák a Dunakanyarban.
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak, 2132 Göd, Jósika u. 14., felsőgödi Du-
na-part
Időpont: augusztus 3. és 7. között, a szabadidős lehetőségek egyeztetés 
alapján.
Korosztály: gyermekeknek, felnőtteknek.
Jelentkezés: Rabnecz Károly, (06 30 933-3818, rabnecz.karoly@gmail.com 

TENISZ 
Nyári napközis tenisztábor. Kiegészítő programok: sárkányhajózás, mo-
torcsónakázás, terepjárótúra, kalandpark-látogatás, lézerharc, jet-skizés.
Helyszín: Fenyves Tenisz Park, Göd, Összekötő út 1.
Időpontok: június 2-ától július 31-ig
Jelentkezés: Sümegi Miklós, (06 70) 383-0110, miklos.sumegi@vitalsport.hu

KAJAK-KENU
A Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya és a Dunai Vízisport Alapítvány közös 
kajak-kalandtábora.
Helyszín: a GSE alsógödi vízitelepe a Széchenyi csárda mellett, az alsógödi 
Duna-parton.
Időpont: június 22–26. és június 29-től július 3-ig
Jelentkezés: Győrvári Csilla, (06 20) 493-4183, tabor@godikajak.hu 

A NYARALÓHÁZAK KALANDTÁBORA
Kalandpark, angolnyelv-gyakorlás, sportprogramok.
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak, 2132 Göd, Jósika u. 14.
Időpont: július 6–10., július 13–17.
Korosztály: 8-14 éves gyermekeknek
Jelentkezés: (06 20) 625-9419, nyaralohazak.rendezveny@gmail.com

ÚSZÁS
Úszótábor gyermekeknek, tudásszintnek megfelelő kiscsoportokban
Helyszín: Hotel Aphrodité (2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós út 33.)
Időpontok: június végétől
Korosztály: 4-10 éves gyermekeknek
Jelentkezés: Schlick Bori (06 30) 599-2804, info@kisporonty.hu 

PIRANHA SE: 5 NAP – 5 PROGRAM VÁNDORTÁBOR
Időpontok: június 22–26., június 29. – július 3.
Részvételi díj: 28 000 Ft (napi három étkezés, programok)
Jelentkezés: 
Horváth Renáta (06 20) 585-0929, 
horvath.renata13@gmail.com

LOVAS TÁBOROK – KINCSEM LOVARDA
Időpontok: június 15–19., június 29. – július 3., július 13–17., július 27–31.
Részvételi díj: 
napközis tábor: 40 000 Ft
bentlakásos tábor: 55 000 Ft
Jelentkezés: Gusztos Zsuzsanna Stafi: (06 30) 288-5599

BETYÁR LOVASISKOLA – NAPKÖZIS LOVAS TÁBOROK
Időpontok: 
június 15–19., június 22–26., július 6–10., július 13–17., július 27–31., augusz-
tus 10–14., augusztus 24–28.
Részvételi díj: 40 000 Ft (napi három étkezés)
Jelentkezés: Garamvölgyi Klaudia (06 20) 418-0404

Tematikus táborok
NYÁRI TÁBOROK A DUNAKANYARBAN - 2020
Június 15. – június 19.: Fedezd fel a Dunakanyart!
Június 22. – június 26.: Göd és a Dunakanyar
Június 29. – július 3.: Fedezd fel a Dunakanyart!
Július 6. – július 10.: Kézműves tábor
Július 13. – július 17.: Angol nyelvi tábor
Július 20. – július 24.: Mesterségek tábora
Részvételi díj:
Nyelvi táborok: 34 000 Ft (bicajbérléssel 40 000 Ft)
Egyéb táborok: 29 000 Ft ( bicajbérléssel 33 000 Ft)
A részvételi díj tartalmazza a  belépőket, az  utazásokat, a  programokat, 
az ebédet és az uzsonnát. A táborokat 9 éves kortól ajánlják.
További információk: alfatanuloklub@gmail.com, (06 20) 489-3989, https://
www.facebook.com/alfatanuloklub/

5 NAP 5 PROGRAM 
Napközis tábor kirándulásokkal, strandolással
2020. június 29. – július 3.
A részvételi díj 29 000 Ft (háromszori étkezés, belépők, útiköltség)

Jelentkezés:
Zachár Zsuzsanna (06 20) 416-1700
Marjai Éva (06 20) 400-8152

KÉZMŰVES ÉS DRÁMATÁBOR
Helyszín: Gödi Németh László Általános Iskola
Időpontok: július 6-10., július 13–17.
Részvételi díj: 27 000 Ft (háromszori étkezés, anyagköltség)
Jelentkezés: Pintér Zsófia (06 30) 878-8790, zsofianna@gmail.com

KISTIGRIS NYÁRI TÁBOR
Élmény – kaland – fejlődés
(Alapozó torna, mesekör, kézműves foglalkozások, szociális készségfej-
lesztés, néptánc, népi játék, hangfürdő, kirándulások)
Helyszín: Búzaszem Iskola
Időpont: július 13–17.
Részvételi díj: 42 000 Ft
Jelentkezés: Katona Péter (06 20) 469-5875
Kaposvári Edit (06 70) 205-6307
vacikistigris@gmail.com

VAKÁCIÓ

Táborozási lehetőségek gyerekeknek



A 15. születésnapon a  kórusalapító 
karnaggyal, Utassy Ferenccel, Izland 
tiszteletbeli konzuljával beszélgettünk 
az  eltelt másfél évtizedről. A  Gaude 
kórus akkoriban kapta meg Göd Város 
Alkotó- és Előadóművésze Díját.

Idén tavasszal a kórus munkáját im-
már két esztendeje irányító Földvári 
Mátyás karnagy szelte meg a születés-
napi tortát.

Az őszre tervezett jubileumi kon-
certre, mint megtudtuk, jó néhány 
különlegességgel készülnek. Előadják 
például Vivaldi Glória című oratóriu-

mát. E gyönyörű barokk művet jórészt 
gödi zenészekből álló zenekar és szó-
listák közreműködésével szólaltathat-
ják meg. A  koncert további részében 
az Utassy karnagy úrral tanult darab-
jaikból éneklik el a  legkedvesebbeket, 
természetesen az  ő vezényletével. Ezt 
követően Földvári Mátyással néhány 
olyan művet adnak elő, amelyek kife-
jezik a  kórus mostani szellemiségét. 
Azt a  lendületet, amellyel szeretnének 
másokat is közös éneklésre inspirálni. 
Rendhagyó hangversenyre készül-
nek tehát, ahol terveik szerint fellép 

majd néhány korábbi kórustársuk is. 
A hangversenyre a Gaude kórus szere-
tettel várja mindazokat, akik két évti-
zede figyelemmel kísérik és támogatják 
az énekkar munkáját, és természetesen 
azokat is, akik csak most ismerkednek 
Göd város sokszínű kulturális palettá-
jával.

A születésnap alkalmából készült 
nagyinterjú teljes terjedelmében elol-
vasható a  www.godikorkep.hu honla-
pon.

W. B.

Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága 
2020. augusztus 31-ig várja a javaslatokat a települési, il-
letve a megyei értéktárba beterjesztendő történelmi és épí-
tett, valamint humán értékekre.

A vonatkozó jogszabály szerinti kategóriák: kulturális örök-
ség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás, 
valamint agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, 
épített környezet, ipari és műszaki megoldások.

Göd Város Képviselő-testülete 2015-ben alapította meg 
a Helyi Értéktárat. Az első elfogadott javaslatok a Kincsem- 

telep, a  Kincsem csodakanca pályafutása, a  gödi sziget, 
a Duna mellékág és a gödi Duna-part voltak.

A javaslatokat az  ertektar@god.hu e-mail-címre várjuk. 
Kérjük a téma rövid (10-15 soros) összefoglaló leírását, va-
lamint lehetőség szerint csatoltan a  fellelhető dokumen-
tumokat, fényképeket, hiányuk esetén fellelhetőségüket. 
A Humánügyi Bizottság Értéktár Munkacsoportja, s a fel-
kért értékőrök ‒ Láng József, Gallé Gábor, dr. Lepp-Gazdag 
József, Vizváry Vilmos és Bátorfi Ildikó – ezek alapján ter-
jesztik be javaslatukat a Képviselő-testületnek.

Humánügyi Bizottság

JUBILEUM

20 éves a Gaude kórus

FELHÍVÁS

Javaslatokat várnak a helyi és a megyei értéktárba

Fotó | Kurdi Imre Fotó | Kurdi Imre
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A világjárvány új szabályok közé szo-
rította az  életet az  elmúlt hónapok-
ban. Egyes szakterületeken megnöve-
kedett a  munka mennyisége, máshol 
leállásra kényszerültek. A  művészek 
is beszorultak a négy fal közé, a fellé-
péseiket lemondták. Tevékenységük 
nekik a  megélhetést is jelenti, míg 
közönségüknek az értékes, szórakoz-
tató, önépítő kikapcsolódást. Erre 
a helyzetre reagálva írt ki ötletpályá-
zatot a  gödi alkotóknak a  város ön-
kormányzata. 

A képviselő-testület a  2020-as költ-
ségvetés tervezésekor igyekezett nagy 
hangsúlyt helyezni a  gödi művészet, 
a  gödi művészek támogatására. ‒ Na-
gyon büszkék vagyunk a városunkban 
élő alkotóművészekre. Mindenképpen 
segíteni szeretnénk őket, arról nem be-
szélve, hogy a gödi közönségük is gaz-
dagabb lesz minden egyes produkció-
jukkal. A járványhelyzet az első félévet 
keresztülhúzta, ezért gondoltunk a pá-
lyázat létrehozására, hogy legalább on-
line módon tudjanak művészetet köz-
vetíteni az alkotóink, illetve számukra 
és a  lakosok számára is segíthessük 
a  nehezebbé váló mindennapokat – 
mondta el a pályázat kiírásának körül-
ményeiről Vajda Viktória, a  Humán-
ügyi Bizottság elnöke.

– Éltünk az alkalommal, és igyekez-
tünk lehetőségként értelmezni azokat 
az új utakat, amelyek a veszélyhelyzet 
idején is járhatók. Olyan projektek 
születtek, amelyekben a  személyesség 
nem vész el teljesen, hiszen a produk-
ció alapvetően az előadó és a közönség 
közös jelenlétéből születik meg. A pá-
lyázatok ezt a  két oldalról jelentkező 
igényt igyekeznek kielégíteni – tette 
hozzá Bartos Csaba bizottsági tag. 
Az  alábbiakban röviden bemutatjuk 
a gödi művészeket és pályázataikat.

Gyermekkoncert 
Valósággá vált a  gyereksláger: „Nincs 
e Földön, mit mi hárman nem tudunk. 
Apukám, én és a laptopunk” ‒ az Iszkiri 
zenekar karanténkoncertjét ugyanis 
online élvezhették a  gyerekek a  gödi 
önkormányzat Facebook-oldalán, il-
letve az  együttes saját oldalán is. Így 
több mint háromezren hallgathatták 
a  gyermekdalokat. A  koncert során 
a  Heim Pál Gyermekkórház számára 
gyűjtöttek adományokat, így a  mű-
sor létrejötte kétszeresen is segítséget 
nyújtott.

– Nagyon örültünk a  lehetőségnek, 
mert május hónapban két koncertünk 
is lett volna Gödön, de a  járványhely-
zet sajnos mindent felülírt. A  pályá-
zatnak köszönhetően viszont talál-
kozhatott velünk a  gödi közönség, és 
jó minőségben, otthon hallgathatták 
meg a műsorunkat – mondta Baraczka 
Gergő együttesvezető, megköszönve 
az önkormányzat támogatását.

Online kézműves foglalkozás
A digitális világhoz való szoros kötő-
dés mellett szükség van az  érzékszer-
vek aktív használatára – különösen 
gyermekkorban. A  saját kézzel készí-
tett tárgyak pedig máshoz nem fogha-
tó élményekben részesítik alkotóikat. 
– Online alkotás közben azonnali visz-
szajelzést kapunk a végzett munkáról. 
Fontosnak és hatalmas értéknek tar-
tom azt, hogy a gyerekek képesek játé-
kokat készíteni maguknak. Ugyanígy 
azt is, ha az édesanyák vagy édesapák 
készítik gyermekeik játékait. Ilyenkor 
átélhető egyrészt az, hogy képes va-
gyok elkészíteni, másrészt pedig az, 
hogy én magam formálom olyanná, 
amilyenné szeretném. A  saját készí-
tésű játékok sokkal nagyobb megbe-
csülésben részesülnek, mint a  bolt-

ban készen vásároltak – vallja Haász 
Gabi, aki egy nemezkígyó elkészítését 
bemutató videofilmre vállalkozott. 
A  felvétel megtekinthető lesz város 
Facebook-oldalán (www.facebook.com/
GodOnkormanyzat), illetve az  alkotó 
Facebook-oldalán ( https://www.fa-
cebook.com/gabirka). A  pályázat elő-
segíti a  nemezelés népszerűsítését és 
a helyi alkotó megismerését is.

Képregénytörténet
Kétalkalmas, vetített képes előadáson 
mutatja be a  képregények történetét 
a barlangrajzoktól napjainkig Hegedűs 
Márton grafikusművész. Az előadáso-
kat a  Duna-Part Nyaralóházak szín-
háztermében rögzítik, a felvételeket pe-
dig bárki elérheti majd. – Bemutatom, 
hogyan fejlődött ez az egyedi, sokszínű 
és izgalmas műfaj az  évszázadok so-
rán. Mindezt szuperhős, történelmi, 
noir, manga és fantasy képregényekkel 
szemléltetem, valamint a hazai képre-
gény kiemelkedő alkotóit is bemuta-
tom – mondta el Hegedűs Márton, aki 

Művészek karanténban
Pályázat gödi alkotóknak

Minikoncertek a kertészetben Koncert a szomszédoknak

Képregénytörténet
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szerint az  előadások bármely korosz-
tály számára érdekesek lehetnek. Azt 
is hozzátette: azért jó kezdeményezés 
az önkormányzat pályázata, mert egy-
felől segíti a  művészeket abban, hogy 
folytatni tudják az  adott művészeti 
ágban végzett munkájukat, másfelől 
pedig élvezetes szórakozást biztosít 
a nézőknek, akik találkozhatnak a he-
lyi művészek munkáival.

Hangszerbemutató
Egy, a  fővárosban indult, gyerekek-
nek szóló hangszerbemutató-soroza-
tot adaptáltak Gödre, helyi művészek 
bevonásával. Kárász Eszter háziasz-
szony mellett május végén Szászvárosi 
Sándor viola da gamba művész mutat-
ta be a  hangszereit. A  következő ré-
szekben gödi zenészekkel az ütőhang-
szereket, a  vonósnégyest, az  orgonát 
és a csellót ismerheti meg a közönség.  
– A hangszerbemutató azért jött létre, 
mert az online kulturális programok 
ajánlatából hiányoltam a  gyerekek-
nek szóló zenei tartalmakat, ráadá-
sul a  karantén egyik legsúlyosabban 
érintett rétegét a vállalkozó zenészek 
jelentik, akik egyszeri megbízások-
ból, nem fizetésből élnek – mondta el 
Péronno-Darabont Katalin csellómű-
vész.

Az egyes részekben szereplő mű-
vészek otthon készítik el a  videóikat, 
amiket azután összeillesztenek. Az al-
kalmazott megoldások nagyon külön-
bözőek lehetnek, azonban az  alkotók 
elképzeléseinek csak a  technika szab-
hat határt. A  bemutatók elsősorban 
a  gyermekekhez szólnak, de nagyon 
sok felnőtt néző is van, akik számára 
újdonságként hat néhány különlege-
sebb hangszer bemutatása.    A filmek 
a József Attila Művelődési Ház közös-
ségi médiaoldalán érhetők el. 

Minikoncertek a kertészetben
Újfajta oktatási módszerek alkal-
mazását kívánta meg a  karantén-
helyzet a  művésztanároktól is. A  he-
gedűjáték az  online térben nem 
feltétlenül könnyen átadható, és nem 
minden tanítványra alkalmazható.  
– Mivel az egyik tanítványom a Zene-
akadémiára felvételizik, a Duna-partra 
jártunk ki, ahol heti rendszerességgel 
megtarthattam az  órákat. A  bicikli-
úton közlekedők kedves érdeklődéssel 
vettek körül minket. Ebben a csodála-
tos és gyümölcsöző környezetben fo-
gant meg bennem a  gondolat: „zenét 
a  természetbe” – árulta el pályázata 
alapötletét Krulik Eszter. Innen már 
relatíve egyenes út vezetett  az önkor-
mányzat ötletpályázatán keresztül 
a  Virágzó Dunakanyar Kertészetbe, 
ahol rengetegen fordulnak meg. Itt 
sokakhoz eljuthat a  muzsika. A  négy 
minihangversenyen, június szombat-
jain a  szervező mellett fellép Varró 
Katalin hegedűművész, Kondor Péter 
brácsaművész és Darabont Katalin 
csellóművész. Bartók, Mozart, Dvořák 
és Bach műveit hallhatják az  érdek-
lődők. ‒ Hálásak vagyunk a  gödi ön-
kormányzatnak a  kreatív ötleteket 
támogató pályázatért, és a  Virágzó 
Dunakanyar Kertészetnek, hogy ki-
tárta kapuit a koncertjeink előtt – fo-
galmazott a hegedűművész.

Kertkoncert 
a „szomszédoknak”
Alkalmazkodni kellett a  kialakult 
helyzethez, miközben rengeteg idő fel-
szabadult a számos lemondott koncert 
miatt. Így került sor jó pár videoklip 
elkészítésére Gödön és a  közvetlen 
környékén, illetve annak a  karantén-
koncertnek a megszervezésére is, ame-
lyet felvételről közzétéve élvezhet majd 

minden érdeklődő. A  járványhelyzet 
enyhülésével lehetőség nyílt arra, hogy 
az  egészségügyi szabályok figyelem-
bevétele mellett a  kertben élvezhetővé 
váljon a koncert, ami a nagy érdeklődés 
miatt végül kikerült az  utcára az  első 
júniusi szombat estén. Szászvárosi 
Kata viola de gambán játszott és éne-
kelt, Franczel Ágnes és Szászvárosi 
Balázs zongorán, Szászvárosi Sándor 
csellón és viola de gambán muzsikált. 
– Fantasztikus kezdeményezés a pályá-
zat a helyi művészeknek, jó dolog, hogy 
az  önkormányzat gyorsan tudott rea-
gálni, új irányba fordulni. Jó nekünk, 
hogy zenélhetünk, és azt sem zárhatjuk 
ki, hogy azok a „szomszédok”, akik ed-
dig nem voltak feltétlenül a koncertkö-
zönségünk, most lazább körülmények 
között ismerkedhetnek meg ezzel a vi-
lággal, és talán közelebb is kerülhetnek 
hozzá – mondta Szászvárosi Sándor, 
a kertkoncert ötletgazdája.

Csillagmese
Arcadio Lobato Csillagmese című 
művének audiovizuális feldolgozásá-
val pályázott Marczika Judit. A  mese 
nemezelt háttérrel és szereplőkkel, 
narrációval és aláfestő zenével legin-
kább a  3-8 éves korosztálynak szól. 
„A projekt célja, hogy a jelenlegi hely-
zetben könnyen hozzáférhető módon 
nyújtson esztétikai és irodalmi él-
ményt a gödi gyerekeknek. A fotókon 
megelevenedő mese háttere és figu-
rái alkalmasak  interaktív mesélésre, 
melyet a  későbbiekben a  gyerekek 
felnőtt segítségével, vagy – ha már is-
merik a mesét – egyedül és társaikkal 
is játszhatnak” – írta pályázatában 
az ötletgazda, akinek alkotótársai Ha-
ász Gabriella (nemezfigurák) és Földes 
László (zene, hang).

Összeállította: V. Pálfai Kinga

Online kézműves foglalkozás Az Iszkiri együttes gyermekkoncertje
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A Belépés Családostul programso-
rozat főszervezője, Wagner László 
– a  veszélyhelyzet kihirdetését köve-
tően – szabadtéri helyszínt keresett 
a  korábban meghirdetett templomi 
kamarakoncertek számára. Göd Város 
Önkormányzata – mint azt Vaczula 
Krisztina rendezvényszervező refe-
renstől megtudtuk – készséggel fel-
ajánlotta a  Kincsem Udvarház előtti 
piacteret, székeket, továbbá az Önkén-
tes Munkacsoport tagjai segítségével 
védőmaszkokat osztott az  érdeklődő 
közönségnek. Az  önszerveződő kon-
certek elsődleges célja az  örömzene, 
a  kultúra közvetítése és a  különféle 
zenei stílusok bemutatása, valamint 
az, hogy ismert és kevésbé ismert helyi 
zenekarok lehetőséget kapjanak a nyil-
vánosságra. Külön öröm, hogy a fellé-
pések jótékony célt is szolgálnak.

A járványügyi szabályok szigorú 
betartásával így került sor május 23-
án, szombaton délelőtt a  Harmónia 
Fúvósegyüttes ingyenes, jótékony-
sági célú koncertjére. Köszönet illeti 
ezért az  előadóművészeket: Zéman 
Annát (fuvola), Zéman Lászlót (kürt), 
Horváth Bélát (oboa), Parlagi Gergelyt 
(klarinét) és Olajos Györgyöt (fagott).

A következő szombaton ugyanitt 
a Merry Go Round Duó (Bokor Ádám, 
akusztikus gitár és Bokor-Hajdú Anett, 
ének) lépett fel hasonlóan nagy siker-

rel, ízelítőt adva az igényes lounge jazz 
zenéből.

Június 6-án pedig a  Benedic-
tus Furulyakvartett (Zoller Ágnes, 
Gulácsi-Bárdos Petra, Bojtor Noémi és 
Futó Melinda) koncertezett. Névvá-
lasztásuk a meggyőződésüket tükrözi. 
A latin benedictus szó ugyanis áldottat 
jelent. A zenekar tagjai a kapott áldást 
a zenén keresztül szeretnék továbbad-
ni az közönségnek.

Szőke Krisztina, a  Boldogságcsep-
pek Alapítvány elnöke elmondta, hogy 
az alapítvány a beérkezett adományo-
kat tartós élelmiszer formájában fo-
lyamatosan eljuttatja a rászoruló gödi 
családoknak.

Göd Város Önkormányzata olyan 
zenészek, előadók és kamaraegyütte-
sek jelentkezését várja, akik és amelyek 
magas színvonalú műsorukkal tovább 
színesítenék a város elismerten rangos 
koncertéletét, és nem utolsósorban 
– az  adakozó polgárok révén – segí-
tenék a  Boldogságcseppek Alapítvány 
karitatív működését, hozzájárulva ez-
által a termelői piac pezsgő életéhez is. 
A  koncertekre havonta két alkalom-
mal, szombati napon 10 órakor kerül 
sor a Kincsem Udvarház előtti terüle-
ten.

A jelentkezéseket a  szokekrisztina@
god.hu e-mail-címre várják.

(w)

TÉRZENE

Piackoncertek a jótékonyság jegyében

Fotó | Bokor Ádám

2120 DUNAKESZI, FÓTI ÚT 120. (TESCO ÜZLETSOR) • E-MAIL: INFO@PROTEINBUILDER.HU • TELEFON: (06 30) 735-3781

HIRDETÉS

KULTÚRA

24

www.godikorkep.hu



PROGRAMAJÁNLÓ

Asztalitenisz
22. alkalommal rendezi meg a Gödi SE Asztalitenisz Szakosztálya 
és a névadó Rekord Kft. a gödi Rekord Kupa asztalitenisz-versenyt.
Helyszín: Balázsovits János Sportcsarnok (a felsőgödi vasútállo-
más mellett) 
Időpont: augusztus 20-án, nevezés a helyszínen 8:30 órától
Kategóriák: férfiak, gyermek 14 éves korig (nem igazolt), amatőr 
(nem igazolt játékosok, akik nem vettek részt csapatbajnokság-
ban), igazolt (Bp. kerületi I. és II., Megye I.A, I.B és I.C igazolt já-
tékosok), nyílt (Bp. 1. osztályú NB-s igazoltak), nők (nem igazolt 
játékosok).
A szervezők fenntartják a változtatás jogát. A teremben váltócipő 
kötelező.

SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK GYEREKEKNEK, FIATALOKNAK

A Gödi SE szakosztályainak toborzói

Női kézilabda
Szivacskézilabda ‒ a legkisebb korosztálynak való kézilabda-lehe-
tőség, ahol megtanulhatják a kézilabdán felül a csapatsport alap-
jait is
•  U-8-as korosztály: 2013. 01. 01. és 2014. 12. 31. között született 

leányok
•  U-9-es korosztály: 2012. 01. 01. és 2013. 12. 31. között született 

leányok
•  U-10-es korosztály: 2011. 01. 01. és 2012. 12. 31. között született 

leányok
•  U-11-es és U-12-es korosztály: 2009. 01. 01. és 2011. 12. 31. között 

született leányok

•  U-13-as és U-14-es korosztály: 2007. 01. 01. és 2009. 12. 31. között 
született leányok

•  serdülő korosztály: 2004. 01. 01. és 2007. 12. 31. között született 
leányok

•  ifjúsági korosztály: 2002. 01. 01. és 2004. 12. 31. között született 
leányok

Bővebb információk: godikezilabda@gmail.com, az edzők elérhe-
tőségein, Molnár Zoltán szakosztályvezetőnél: (06 20) 231-9504)
Szivacskézilabda, Tősér Tibor: (06 20) 241-0065 
U-11-es és U-12-es korosztály, Juhász Zsuzsanna: (06 70) 395-1114 
U-13-as és U-14-es korosztály, Román Erika: (06 30) 350-7852 
Serdülő és ifjúsági korosztály, Gyetván Krisztina: (06 20) 215-1034

Csapat Edző Telefon E-mail Edzésidőpontok

U7 (2013-14) Szabó Ferenc 
Sáreczné Deák Andrea

(06 30) 676- 7489
(06 20) 581- 0947

szaboferi1971@gmail.com
dedandi@gmail.com K-Cs: 16:00-17:00

 U9 (2011-12)
Szabó Ferenc 
Karlbauer Bálint
Szilágyi Dániel

(06 30) 676- 7489
(06 30) 324- 6928
(06 30) 458- 6618

szaboferi1971@gmail.com
karlbauerbalint@gmail.com
szilagyidanielferenc@gmail.com

K-Cs: 17:30-19:00

 U11 (2009-10)
Szilágyi Dániel
Karlbauer Bálint
Papp László

(06 30) 458- 6618
(06 30) 324- 6928
(06 20) 778- 1051

szilagyidanielferenc@gmail.com
karlbauerbalint@gmail.com
papplac1010@gmail.com

K-P: 15:00-16:30

U14 (2007-08) Gyenes Zsolt (06 30) 757- 1428 gyenizsolt@gmail.com H-Sz: 15:00-16:30

U16 (2004-05-06) Klein Dániel
Gyenes Zsolt

(06 70) 253- 2218
(06 30) 757- 1428

k.dani.0126@gmail.com
gyenizsolt@gmail.com H-Sz: 17:30-19:00

női Gálik Ágnes (06 30) 449- 6162 galikagnes.ga@gmail.com H-Sz: 17:00-18:30

felnőtt II, IV és U19 Tuza József
Batári Gergő

(06 20) 560- 2775
(06 70) 601- 4009

godise.2131@gmail.com
batarigeri@gmail.com K-P: 19:00-20:30

öregfiúk Varnyaczky Attila (06 30) 737- 8796 godise.2131@gmail.com H-Cs: 19:15-20:45

Labdarúgás
Várják lányok és fiúk jelentkezését. A táblázatban szereplő edzés-
időpontok 2020 júniusában érvényesek, a  következő szezonban 
változások lehetnek.
Az edzések helyszíne: Alsógöd Sporttelep (téli időszakban a Kék 
Duna Üdülő is igénybe vehető)

Szakosztályvezető: Takács Ádám (06 20) 933-5734
Szakosztályi honlap: http://godifoci.hu/, 
e-mail-cím: godise.2131@gmail.com, 
Facebook: Gödi SE Labdarúgó Szakosztály

Kungfu
Wing Tsun kungfu edzések a Gödi SE keretein belül, június-
ban szabadtéren a  Feneketlen-tónál hétfőn és csütörtökön 

16-tól 17 óráig.
Vajda Béla oktató (06 20) 475-4466
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HATÁRRAG
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ENERGIA,
RÖVIDEN

KORSZAK

VÍZCSEPP!

RÓMAI
500‐AS

DUBLIN
POLGÁRAI

Kedves Olvasóink!

Kérjük, hogy megfejtéseiket július 
6-ig küldjék meg szerkesztőségünk-
nek postai vagy elek t ronikus 
levélben.

A kiadó postacíme:
Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.,
Gödi Körkép Szerkesztősége,
2131 Göd, Pf. 12
E-mail-címünk: info@godihirek.hu

A helyes megfejtők között ajándékot 
sorsolunk ki. A szerencsés nyertest 
nyereményének átvételéről e-ma-
ilben, telefonon vagy postai úton 
értesítjük. Kérjük, hogy a megfej-
téssel együtt küldjék meg nevüket 
és elérhetőségüket is.

A Gödi Körkép 2020. márciusi 
számában közölt rejtvény megfejté-
se: „Megőrült, Géza? Nőnapra hozta 
nekem a virágboltba?”
A nyertes: Nagy Tiborné, aki a Széche-
nyi csárda felajánlásával (Alsógöd, 
Béke út 1.) egy 5000 forintos étkezési 
utalványt nyert. 

A Gödi Körkép áprilisi számában kö-
zölt rejtvény megfejtése: „Jenő, maga 
olyan bolondos, mint ez az április!” 
A nyertes: Szamosfalvi Zsuzsa, aki
az Eck-Art Hajstúdió (Göd, Szent 
István utca 23.)  szolgáltatásait veheti 
igénybe.
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Szosznya Lilla
 

K O Z M E T I K A

www.facebook.com/szosznya.lilla.beauty
www.instagram.com/beauty_by_lilla

2132 GÖD, PESTI ÚT 226.
06 30 602 2176

 
NYITVATARTÁS
10:00 - 18:00

SZOLGÁLTATÁSOK
 

Szemöldökfestés
Szempillafestés

Arcmasszázs
Dekoltázsmasszázs

Gyantázás
Hialuronsavas hidratáló kezelés

Arany ráncfeltöltő kezelés
Érfal-erősítő kezelés

Kollagén kezelés
Tini tisztító kezelés

Felnőtt tisztító kezelés
Herpeszkezelés

Smink

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

Kertépítés, tóépítés, 
gyepszőnyegezés, 

növényültetés a Bakókerttől.

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

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

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
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Web:  www.viktorkutyamentor.hu

 

 

                               
   

                                                                                    
 

                                                                                                                              

       

További  információ:  +36  30  4075  237
                                                     

                                    

Cím:  Felsőgöd Verseny u. végén  (Ilka  patakon  át,  a  nádas  mellet  jobbra.)  

  

 

 

                           
     

                                                                                    
 

                                                                                                                              
hogy  kutyája  kezelhető társ  legyen.

 

         
                                                     

                                    

         

  

 

                                                       

                                                                    
     

                                                                                    
Nevelési  tanácsadás,

                                                                                                                              

       

         
                                                                                           

                                                             
                                      

Cím:  Felsőgöd Verseny u. végén  (Ilka  patakon  át,  a  nádas  mellet  jobbra.)  
 

 

                               
     

                                                                                    
 

                                                                                                                              

         
                                                                                                   

                                                             
                                                        

Cím:  Felsőgöd Verseny u. végén  (Ilka  patakon  át,  a  nádas  mellet  jobbra.)  

Web:  www.viktorkutyamentor.hu
e‐mail:

 
info@viktorkutyamentor.hu
viktorkutyamentor@gmail.com

                                                       
   

                                                  
Engedetlen?  Harap?  Morog? 

                                                                                    
 

                                                                                                                              

     

                                                                                                   
                                                             

                                                        

Cím:  Felsőgöd Verseny u. végén  (Ilka  patakon  át,  a  nádas  mellet  jobbra.)  

Web:  www.viktorkutyamentor.hu
e‐mail:

 
info@viktorkutyamentor.hu
viktorkutyamentor@gmail.com

   
 

Segítünk  rajta!                           
 

                                                                                                                              

     
További     

                           

          

  
‐

OKTATÁS

 

SZOMBAT‐VASÁRNAP

 

10‐Től

 

14

 

ÓRÁIG

 Óvodáskortól a vizsgáig 

           

OKTATÁS SZOMBAT‐VASÁRNAP 10‐Től 14 ÓRÁIG 

Óvodáskortól a vizsgáig 

Cím: Felsőgöd, a Verseny u. végén 

(Ika‐patakon át, a nádas mellett jobbra.) 

OKTATÁS SZOMBAT‐VASÁRNAP 10‐Től 14 ÓRÁIG 

Óvodáskortól a vizsgáig 

Cím: Felsőgöd, a Verseny u. végén 

(Ika‐patakon át, a nádas mellett jobbra.) 
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BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

S Á R G A B A R A C K
VÁ S Á R !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ELŐJEGYZÉSSEL, AKÁR 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS

Tel: 06-20-519-2140
      06-27-332-814

Cím: Göd, Révay u. 16.

A P R Ó H I R D E T É S
HITELEK BANKOKTÓL! Jelzáloghitelek kizárólag ingatlan fedezettel. Problémás hitelek kiváltása, 
végrehajtás, APEH terhek megoldása: BAR listás is lehet a zálogkötelezett. Drága devizahitelét fo-
rint alapúra váltjuk. Közösen megtaláljuk a megoldást. Minden előzetes költséget megelőlegezünk.
Fekete Gyöngyi
Tel.: 06 70 632 8993

FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák kivágása alpintechnikával is, kosaras daruval! 
Elszállítás megoldható.
Tel.: 06 30 463-4070, 06 27 337-353

HÁZHOZ MEGY! Fodrász, gyógypedikűr, gyógymasszőr! Hívd Idikót!
Tel.: 06 70 269-8446

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

KIADÓ KÉT SZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS TETŐTÉRI LAKÁS FELSŐGÖDÖN nemdohányzó házas-
párnak, vagy egyedül állónak hosszú távra Tel.: 06 70 238 0876

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

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

E G YE D I  B Ú TO R K É S Z Í T É S !
Ingyenes helyszíni felmérés, tervezés.

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

Faanyag védelem, gyalulás, megmunkálás, ger-
endák egyedi méretben is, bitumenes zsinde-

lyek, OSB lapok, szigetelő anyagok.
Tetőléc akció: 3 fm-ig 68 Ft/ fm, Zsindely: 1480 Ft/m2

Svéd, német lambéria akciók, 1100Ft/m2 ártól a 
készlet erejéig. Tüzifa, biobrikett, német brikett, 

kazánszenek, kalodás tüzifa.

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

Temetkezés
Temetkezési szolgáltatás
2131 Göd, Pesti út 29.

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

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

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

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

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

Megbízható csapat korrekt áron vállalja:
• Új tetőszerkezet építését
• Régi tető minőségi felújítását, fafödém készítését
• Tetőtér hő- és hangszigetelését, tetősík-ablak beépítését
• Bádogozást, gipszkartonozást
• Fakerítések, előtetők, garázsok, kerti tárolók  

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

 Kalodás tűzifa 1,7 m3-es 
 mennyiségben, sorba rakodva

Akác, tölgy, bükk 42 000 Ft/kaloda ártól
Modern, emelőhátfalas autónkkal, 

szilárd burkolatú utakon le tudjuk rakodni
az önök kényelme érdekében.

Óriási német brikett akció!
6800 Ft/q ömlesztve a hagyományos 

pogácsabrikett
Zsákos lengyel és cseh szén − tartósan olcsón.

Kiszállítás kedvező áron!
Információ és rendelés:

(06 70) 417-2556, (06 20) 9833748
Nyitvatartás: 8:30-tól 16:00-ig

SZÉN ÉS FA MARKET
a 2-es főúton Felsőgöd határánál

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

Konténerrendelés. 
Telefon: (06-20) 941-5805.

HIRDETÉS
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ALPA 2007 Bt.ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

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

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

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

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

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.

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ

GÖD

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT

INGYENES PRÓBAHORDÁS

Kincsem park

06 (70) 317 6881

HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ

A TERMÉSZETES

HALLÁS

Widex U30 tel jes ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk időpontot!

Az akció 2020. 07. 10-ig vagy a készlet erejéig érvényes.

Akciós hal lókészülék vásárlása kizárólag tel jes körű

audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a

hal láscsökkenés megfelelően el látható a készülékkel . A

vizsgálat és az i l lesztés a szakmai irányelvek maximál is

betartásával történik.

SZOLÁR LÁMPÁK ÉJSZAKÁJA

J Ú N I U S 2 3 - Á N K E D D E N, S Z E N T I V Á N É J J E L É N
2 0 % K E D V E Z M É N Y M I N D E N

 S Z O L Á R L Á M P Á R A
G Y E R E E L K E R T É S Z E T Ü N K B E E G Y H A N G U L A T O S 
E S T É R E É S S Z E R E Z D B E K E D V E Z M É N Y E S Á R O N

A Z E S T I K E R T I P A R T I K H A N G U L A T F É N Y E I T !

V I R Á G Z Ó D U N A K A N Y A R K E R T É S Z E T
2 1 3 2 G Ö D, R É V A Y U T C A   3 3.

E Z E N A N A P O N N Y I T V A 8    ÓRÁTÓL    22  11 Ó R Á I G
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#MARADJOTTHON

� ��������� �������� ���� �����������, 
�� ������ ����������������� ������ ����������������

  RENDELÉSÉT ELKÉSZÍTJÜK, 
melyet üzletünk teljes nyitvatartási ideje ala bármikor 

   SZEMÉLYESEN ÁTVEHET

  RENDELÉSÉT kérésére 

T������� V���������!

HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK!

���� Göd, P���� �� ���

ź CBA Csörsz            1123. Bp., XII. Csőrsz u. 23-25.               
ź CBA Dunavirág       1131. Bp., XIII. Dunavirág u. 1.             
ź CBA Eötvös            1121. Bp., XII. Eötvös út 6.                          
ź CBA Házmán            1026. Bp., II. Házmán u. 2. (Budagyöngye) 
ź CBA Hűvösvölgy    1021. Bp., II. Hűvösvölgyi u. 135.  
ź CBA Kiscelli            1032. Bp., III. Kiscelli u. 14.  
ź CBA Margit körút  1024. Bp., II. Margit krt. 50-52.                                                   
ź CBA Nagykovácsi   2094. Nagykovácsi Kossuth u. 56.  
ź CBA Normafa           1121. Bp., XII. Eötvös út 38/B. 
ź CBA Orczy            1089. Bp., VIII. Orczy u. 46-48. 
ź CBA Páskom            1156. Bp., XV. Páskomliget u. 49. 

+3630/415-6938
+3630/629-2775
+36/1-391-7041
+3630/919-9786
+3630/919-9785
+3630/415-6939
+3630/343-4860
+3630/686-6571
+3630/773-7308
+3630/630-9786
+3630/370-2901

 csorszcsop@cba-vorosvar.hu                               
dunavirag@cba-vorosvar.hu                                
eotvos@cba-vorosvar.hu                                                        
hazman@cba-vorosvar.hu                               
huvosvolgyi@cba-vorosvar.hu                                                  
kiscelli@cba-vorosvar.hu                                                                                         
margit@cba-vorosvar.hu                                                   
nagykovacsi@cba-vorosvar.hu                                                   
normafa@cba-vorosvar.hu                                                 
orczy@cba-vorosvar.hu                                                                     
paskom@cba-vorosvar.hu                                                 

e-mail: god@cba-vorosvar.hu       
Tel.: +3630/175-6221
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