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A lapban megjelenő cikkek és illusztrációk minden joga 
fenntartva, azokat a Kiadó írásbeli engedélye nélkül má-
solni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos. A lapban 
megjelenő hirdetések, sajtóközlemények tartalmáért a 
Kiadó nem vállal felelősséget Kéziratokat és fotókat nem 
őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség fenn-
tartja a jogot, hogy a beküldött írásokat – a tartalom lénye-
gi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában közölje.
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Megjelenik havonta 8400 példányban.
Terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket, 
kérjük, jelezze a szerkesztőség felé.

A címlapon: 
Az új Kincsem óvoda

MEGHÍVÓ
Göd Város Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt és családját
az aradi vértanúk tiszteletére rendezett  

emléktáblaavatásra, koszorúzásra  
és megemlékező gyertyagyújtásra.

Közreműködnek a Búzaszem Iskola tanárai és diákjai.

HELYE: Török Ignác utca
Időpont: 2020. október 6., kedd, 11 óra

Emlékezzünk együtt!
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

2020.  O K TÓ B ER 3-ÁN
ALSÓGÖDÖN,  
A FENEKETLEN-TÓ MELLET T

Programok a Feneketlen-tónál:
•  Szüreti lovas felvonulás. Indulás 10 órakor 

a sződligeti Iparos Centrumtól

•  Bográcsos főzőverseny.  
Tűzgyújtás 8 órától, jelentkezés:  
godiszuret@gmail.com vagy (06 30) 552-7332

• A gyermekeket ügyességi játékokkal várjuk

• TOMBOLA – FŐDÍJ: EGY KISCSIKÓ

•  A nap folyamán lovaglási lehetőség, 
állatsimogató, táncbemutatók, 
gyermekprogramok,  
ingyenes egészségügyi mérések,  
kézműves foglalkozások, 
 ugrálóvár, ökörsütés

X I V.  G ÖDI  SZ Ü R ET I  L OVA S  F E SZ T I VÁ L

Főszervező: Gusztos Gábor – GRG Bt. • e-mail: godiszuret@gmail.com, telefon: (06-30) 552-7332

Támogatóink:
Göd Város Önkormányzata, József Attila Művelődési Ház, Fakusz barkácsbolt,  

Fétis Kft., XV. Camion Kft., Gödi Otthon Kft. és számos más gödi vállalkozás



Újságunk nem előzmény nélküli… A Felsőgödi Telepesek Egyesü-
lete 1909 szeptemberében Felsőgöd és környéke címen adta ki első 
számát. A havi közlöny jótékony hatást gyakorolt a település éle-
tére, amit ékesen bizonyít az is, hogy a kereskedelmi miniszterhez, 
a MÁV-hoz, a váci főszolgabíróhoz stb. intézett ún. »Nyílt levelek« 
mindig meghallgatásra találtak.  Mi ezzel, az akkor bevált eljárással 
szintén élni kívánunk” – írtam akkor. Arra bíztatjuk tehát most is 
az olvasóinkat, hogy a gondjaikat írják meg nekünk is. Mi azokat 
közöljük, eljuttatjuk az illetékesekhez, helyi és országgyűlési kép-
viselőjükhöz, a polgármesterhez stb., s beszámolunk arról, hogy 
milyen intézkedés történt, vagy a megoldás miként és mikor várha-
tó. Külön öröm volna számunkra, ha minél több fiatal újságírójelölt 
jelentkezne cikkeivel, javaslataival.

Itt szeretném megköszönni közvetlen elődömnek, Koditek Berna-
dettnek – aki hosszú évekig állt a lap élén – és munkatársainak, hogy 
áldozatos munkájukkal méltányolhatóan színvonalas lapot hagyo-
mányoztak ránk, amely egyszersmind kötelez is bennünket. (Bár ez 
az olvasót utólag sem föltétlenül kell, hogy érdekelje: a tevékeny-
ségükben jóval több volt a lelkesedés, mint az anyagi érdekeltség.) 
Csupán abban tér el némileg a koncepciónk, hogy – az olvasóink 
kérésének is eleget téve – nagyobb teret szeretnénk szentelni a köz-
életi témáknak, olykor a kritikusabb hangoknak. Elvem, hogy ami 
működik, azt nem kell megjavítani. Ezért is törekedtem arra, hogy 
a korábbi szerkesztőségekből, akit csak tudok a gödiek közül, meg-
nyerjek a folytatásra. Jómagam a Művészet folyóirat, a Heti Magyar-
ország és a Magyar Televízió felelős szerkesztője voltam. Kulturális, 
közéleti, újságírói tevékenységemet pl. az Amerikai Életrajzi Intézet 
és a Cambridge-i Nemzetközi Életrajzi Központ többek között Az év 
embere és Huszadik századi díj a teljesítményért kitüntetéssel díjazta. 
Mindezt egyáltalán nem említettem volna, ha néhány tájékozatlan, 
rosszhiszemű hozzászóló nem kérdőjelezi meg a szakmai hitelessé-
gemet helyi online-csoportokban. Való igaz, hogy – a kinevezésem 
előtt – a magam szókimondó és szatirikus stílusában hangot adtam 
a véleményemnek helyi ügyekkel, politikusokkal és pártokkal kap-
csolatban. Ez ui. állampolgári jogom, és – Goethével szólva – ne-
kem is van, lehet vonzódásom és választásom. (Utólag is elnézést, 
ha valakit netán a személyében megbántottam.) Ám, nyilvánvaló, 
makacs tények, időszerű és érdekfeszítő közügyek mellett itt sem ol-
dalazhatok el minden esetben, mert akkor nem marad más – semle-
ges és hálás – téma, mint pl. a szöcskék (amúgy szerfölött izgalmas) 
násztánca a bebukott gödi golfpályán.  Persze, nagyon jól tudom, 
hogy ilyen-olyan megfontolásból mindig lesznek fanyalgó bírálatok 
is a lappal szemben (pl. a szokásos kifogás: „Nem ilyen lovat akar-
tunk.”) Mi egyet tehetünk: igyekszünk a lehető legszélesebb körű 
olvasói elvárásoknak megfelelni. 

Bár ez az olvasót szintén nem föltétlenül kell, hogy érdekelje, de az 
első számunk – talán belátható – még nem tükrözi maradéktalanul 
a kitűzött céljainkat a lap tartalmát és formai megjelenését illetően. 
Ennek számos oka van. A Gödi Körképet hiányoló lakosság kéré-
sét is figyelembe vevő, augusztus 11-i képviselő-testületi döntés ér-
telmében a lapnak legkésőbb szeptember 18-ig meg kellett jelennie. 

A szeptemberi-októberi számunkhoz a testület 
a korábbihoz képest megemelt költségfedezetet 
biztosított, ami már valamelyest közelít az ilyen 
magazinok országos átlagához. Köszönjük, mert 
így – biztatásul – érzékelhetjük az anyagi meg-
becsülésünkre irányuló szándékot is. E számunk 
esetleges hibáira, hiányosságaira mentségünk, 
hogy a kiadónkkal szinte lehetetlenül rövid időn 
belül kellett megszerveznünk egy új szerkesztő-
séget, annak ügymenetét és biztosítani egy olyan 
nyomdát, mely a lehető legkedvezőbb áron állít-
ja elő a lapot az elvárható színvonalon. Mindezt 
adminisztratív akadályok is késleltették, a váro-
sunkra lecsapó vihar okozta internet– és mobil-
szolgáltatás-kimaradásokról már nem is szólva. 
(Ezért pl. az elmúlt hónapok közérdeklődésre 
számot tartó képviselő-testületi határozatait is 
csak az októberi számunkban tudjuk közölni.) 
Kisebb csoda, hogy az ellen drukkerek bánatára 
– a Magyar Posta jóvoltából is – végül az újság 
most a kezükben van. 

Menyhárt László

KÉRDŐÍV

Megkérdeztük olvasóinkat
Előző számunkban olvasóinkat arra kértük, hogy 
kérdőívünk kitöltésével segítsék fölmérni a lappal 
kapcsolatos lakossági igényeket.  

104-en küldték vissza a kérdőívet, de szóban 
is sokan közölték a véleményüket. Köszönjük. 
A nagy többség azt kéri, hogy továbbra is ingyene-
sen és alanyi jogon jusson hozzá mindenki a ház-
hoz kézbesített Gödi Körképhez. A helyi hírekről, 
információkról szintén a nagy többség – kortól 
függetlenül – elsősorban a lapunkból tájékozódik. 
(Ezt követi a városi weboldal, majd az egyéb közös-
ségi médiafelületek.) A tartalom vonatkozásában 
a válaszadók mindegyike az önkormányzati híre-
ket, cikkeket, ismereteket jelölte meg legfontosab-
baknak. Ezt követik a beruházásokról, közterületi 
munkákról, a közéletről, környezetvédelemről, 
környezettudatosságról, helytörténetről szóló be-
számolók és a programajánlók. Az olvasói vélemé-
nyeket elsősorban a lakossági ötletek, javaslatok, 
jó gyakorlatok, olvasói kérdések, hozzászólások 
megjelentetésében látnák szívesen; lakossági kör-
kérdések közzétételét is érdekesnek találnák egy-
egy témában. (A Szerk.)

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

Ügyfélfogadás
Polgármesteri Hivatal
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.: (06-27) 530-064
Fax: (06-27) 345-279
E-mail: varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089 
Ügyfélfogadás: 
H: 13:00–18:00
Sze: 8:00–12:00, 13:00–16:00
P: 8:00–12:00
Balogh Csaba polgármester fogadóórái
Előzetes időpontegyeztetést követően  
a hivatalban.
Lakossági fogadóóra: hétfő, 15:00-18:00
Civil szervezetek / Gazdasági társaságok részére:
péntek, 8:00–11:00
Telefonszám: 27/530-030  
(polgármesteri titkárság)
E-mail: baloghcsaba@god.hu
Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím: 2131 Göd, Pesti út 60/a.
E-mail:  dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu
Időpontfoglalás  az 1818-as telefonszámon;
(levélben kéretik föltüntetni, hogy a gödi kiren-
deltségen szeretnék az ügyüket intézni!)
Ügyfélfogadás: 
H: 8:00–16:00
K: 8:00–16:00
Sze: 8:00–18:00
Cs: 8:00–16:00
P: 8.00–12.00

Fontos telefonszámok
Segélyhívószámok
Mentők 104
Tűzoltóság 105
Rendőrség 107
Segélyhívó 112
Orvosi ügyelet
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.: (27) 345-235
Munkanapokon: 19–23
Ünnepnapokon: 8–16
(Orvos nem megy házhoz; házhoz hívni  
a dunakeszi ügyeleti központból lehet;  
Tel.: (27) 341-902)
Rendőrőrs
2131 Göd, Pesti út 60/a
Tel.: (27) 345-115, Járőr: (06-20) 943-7676
Közterületfelügyelet
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.: (27) 530-038; (06-20) 476-1138
Polgárőrség
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.: (06-70) 337-1069, (06-20) 229-5573

BEKÖSZÖNTŐ

Tisztelt Olvasó!
Harminc év múltán visszatértem a tett 
színhelyére. Mint a Gödi Körkép alapító 
főszerkesztője a havilap 1990/1. számá-
ban már elkövettem egy Beköszöntőt. Az 
akkor még nagyközség (és lapja) – az ún. 
rendszerváltozás forrongó légkörében – 
hason lóan izgalmas politikai életet élt, 
mint városunk mostanában. Akkor és 
most is új, ill. a júliusi-augusztusi szám 
kimaradása után megújult helyi újságra (városi közéleti magazinra) támadt 
társadalmi-politikai igény. Ahogy most, akkor sem én kerestem ezt a fela-
datot, ha úgy tetszik, kihívást, hanem mintegy rám talált. (Babits Mihály 
Mint forró csontok a máglyán c. verséből idézve: „Nem az énekes szüli a dalt: 
/ a dal szüli énekesét. / Lobbanj föl, új dal, te mindenható! / Szülj engem újra, 
te csodaszép!”)

Tekintettel a hasonlóságokra talán érdemes idézni néhány korabeli, ám sze-
rintem manapság is fölöttébb időszerű gondolatomat az eszményi lapszerkesz-
tési elveimből: „Egy szerves, alkotó közösség nagykorúságát, tisztes becsvágyát 
és nemes törekvéseit bizonyítja, ha újságot alapít… A sajtó nemcsak tájékoztat, 
hanem egyfajta híd is ember és ember, lélek és lélek között, ugyanakkor rögzí-
ti, közhírré teszi a tényeket a jelen és a jövő számára. Ha úgy tetszik, hiteles 
tükre annak a közösségnek, amely valóban igényli ezt a nyílt párbeszédet és 
őszinte szembenézést kisebb-nagyobb horderejű dolgaival, az ügyeit fölvállaló, 
választott képviselőivel és vezetőivel. Azaz a jog– és esélyegyenlőségen alapuló 
népfelség, a szólásszabadság közéleti fóruma, egyik kibontakoztatója lehet… 
A főszerkesztő mindaddig jó szívvel adja nevét, szakmai képességeit a laphoz, 
míg a lefektetett játékszabályokat a felek tisztességesen betartják, és nem kény-
szerül az itt körvonalazott elveinek számottevő és lényegbevágó föladására… 
(Nos, akkor mindössze hat hónap után lemondtam a tisztségemről. Nem ez 
volt az utolsó eset a pályafutásom során. Nemigen vállaltam ti. olyan feladatot, 
ami összeegyeztethetetlen volt a szakmai hivatásom erkölcsi normáival.) 

Független lapunk… mindenki előtt nyitva áll. Az előbbiek szellemében úgy 
is fogalmazhatnék: a gödiek írják és szerkesztik – maguknak… Fejleszti a vita-
kultúrát, éberen őrködik a személyiségi jog, a mindenkori törvények szigorú 
betartása, a magyar nyelv tisztasága fölött és teret ad a szabatos, meggon-
dolt beszédnek, az előremutató közösségi politizálásnak. Nem zárkózunk el az 
emelkedett, elvi alapú bírálat elől… de semmiképpen sem közlünk névtelen 
leveleket, hozzászólásokat, sejtelmeket, vélelmeket, bizonyíthatatlan rágalma-
kat, indulatos személyeskedéseket, a fogyasztók és vásárlók megnyerésére irá-
nyuló, burkolt hirdetéseket… 

Olyan köz– és helyiérdekű fórum lehetünk, amely még a sarkalatos döntések 
előtt felszínre hozza a problémákat, az eltérő megközelítéseket, javaslatokat, 
érdekeket. Így hathatósan segíthetjük az okos – a többség megelégedésére, a ki-
sebbség tudomásulvételére szolgáló – tervek, szándékok, feladatok, időszerű 
napirendek föltárását és kialakítását, a sérelmek mielőbbi orvoslását és az 
eredmények határozott elismerését… Állampolgári jog, hogy a lakosság tudja 
az igazságot, mit tesznek érte, netán ellene a tudatos-tudattalan, vagy tétlen, 
közömbös közreműködésével, esetleg a szándékos mellőzésével. Ha pedig ez 
a jogállamiság, az önkormányzat elengedhetetlen föltétele – márpedig az! –, 
akkor egyszersmind kétoldalú kötelesség is a tájékoztatás hatékony módozata-
inak a megteremtése. Azért, hogy utólag felelőtlenül, sandán, szemérmetlenül 
ne lehessen azzal védekezni-támadni, a problémákat elhárítani: »nem tudtam 
róla«, »nem kérdeztek«, »majd meglátjuk«… (Ezért lapunk a mindenkori pol-
gármesterrel, a hivatallal, a képviselő-testülettel, a bizottságaival, a tanács-
nokokkal, az önkormányzat intézményeivel, a civil szervezetekkel, a körzet 
ország gyűlési képviselőjével stb.  – viszonosságot föltételezve és várva – szo-
ros és korrekt együttműködésre törekszik.)
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JELES NAPOK

A Szentírás vasárnapja

JELES NAPOK

Szeptember 15.: a demokrácia nemzetközi napja
Az ENSZ Közgyűlésének határozata értelmében szeptember 15. a demok-
rácia napja, és 2008 óta világszerte megünneplik. (Ott is, ahol az állam 
nem demokratikus.) A világszervezetben nyilvánvalóan nem lett volna 
esélye megegyezésnek, ha a demokráciának szigorúbb meghatározását ad-
ták volna meg, ezért abban maradtak, hogy demokráciának tekintendő 
minden formáció, amelyik betartja az ENSZ alapelveit. Az emberi jogok 
(e körben az emberi méltósághoz való jog föltétlen tisztelete, a szólás-, 
sajtó– és gyülekezési szabadság) biztosítása alapvető fontosságú a demok-
ratikus államokban.

Minden évben szeptember utolsó 
vasár napján – idén szeptember 28-
án – ünnepli az egyház a Szentírás 
vasárnapját. A Biblia védőszentjé-
nek, a Csáktornya közelében szüle-
tett Szent Jeromosnak (340-420) az 
ünnepéhez legközelebb eső vasár-
napon a katolikus egyház különös 
figyelmet szentel a Szentírásnak. 

Bár a Szentírást az egyház mindig is 
kiemelten tisztelte, csak a II. Vati-
káni Zsinat (1962-65) rendelkezé-
sei szenteltek neki külön ünnepet. 
Ekkor történt először, hogy a világ 
püspökei a római Szent Péter bazi-
likában a főhelyre tették és a tanács-
kozások középpontjába állították 
a Bibliát. Az 1962–65 között tar-
tott zsinaton a főpapok testülete új 
szellemű határozatot fogadott el 
a Bibliáról, amely többek között arra 
szólítja föl a katolikusokat, hogy 
rendszeresen olvassák.

A szentírásvasárnap megtartását 
a Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia az elsők között rendelte el 
a világon. Kezdetben nagyböjt egyik 
vasárnapján ülték meg az ünnepet, 
később azonban áthelyezték szep-
tember utolsó vasárnapjára. E napon 
a katolikus közösségek a templo-
mokban kiemelt helyre teszik a Bib-
liát, és hálát adnak Istennek azért, 
hogy a szent könyvnek köszönhető-
en megismerhetik a Teremtő elkép-
zeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi 
értékeket és alapelveket, eligazítást 
és erőt meríthetnek belőle életük 
egész folyamán, és bizonyosságot ar-
ról, hogy az ember öröklétre kapott 
meghívást.

Mi is a modern demokrácia? – teszi 
föl a kérdést az Emberi Jogi Kalen-
dárium. A fogas kérdéshez Alexis de 
Tocqueville (1805-1859) francia poli-
tikai gondolkodót hívja segítségül, 
aki az elsők között vizsgálta mindezt 
a fiatal amerikai demokrácia példá-
ján. A modern demokrácia valami 
olyasmi, amikor a néphatalmat be-
engedik az államba. Annyiban több 
a libe ralizmusnál, hogy nem csupán 
politikai formát jelent, hanem poli-
tikai tartalmat és célt is. A demok-
ráciák kívánatos célja – tán megle-
pő – nem a minél szélesebb politikai 
részvétel, meg az egyéni szabadságok 
kiterjesztése, a tömeges önmegva-
lósítás szolgálata, hanem a gazdasá-
gi jólét és a társadalmi egyenlőség. 
A – bizony, sok tekintetben visszata-
szító – vérgőzös francia forradalom 
hármas jelszavai közül tehát a gyak-
ran homályosnak tűnő egyenlőség-
ről, annak ethoszáról van itt legin-

kább szó. Jobb időkben egy szerves 
közösségben nem egyenlőség, ha-
nem szent rangsor valósult meg. 
Ráadásul – a rossz nyelvek szerint 
– a demokrácia valójában a kisebb-
ség rémuralma. Első kritikusa Arisz-
tophanész (Kr. e. 446 k.-386) athéni 
komédiaköltő volt, aki a demokrácia 
korrupt és demagóg jellegét emelte 
ki. Később a görög filozófus, Platón 
(Kr. e. 427-347) és mások a demok-
ráciát a mértékletességet nem is-
merő csőcselék hatalmának látták: 
egy olyan államformának, melyben 
a magán– és az állami élet a mérték-
telen szabadság következményeként 
könnyedén átcsúszhat szolgaságba. 
A szabadság és az egyenlőség össze-
békítése nem egyszerű feladat, míg 
az önkényuralom nagyon is jól meg-
fér az egyenlősítő szenvedéllyel. Erről 
a jakobinus rém uralomtól a „létező 
szocializmus” kísérletéig elég törté-
nelmi tapasztalatot szerezhettünk. 

Szent Jeromos, olaj, vászon, 50 x 40 cm, 
1855 k. (Gödi magántulajdon)

JELES NAPOK

Szeptember 30.: a helyi önkormányzatok napja
Az első helyi Önkormányzati napot 1990. 
szeptember 30-án tartották Magyarorszá-
gon. Ezért az Országgyűlés az első helyható-
sági választások napját jelölte meg az ünnep-
re, mely a társadalom elismerése és tisztelete 
az Önkormányzatok iránt. A határozat meg-
születését az önkormányzati érdekvédelmi 
szövetségek kezdeményezték közös felhívás-
ban. Az Országgyűlés kérte az önkormány-
zatokat, az érdekképviseleti, szakmai szer-
vezeteket és egyúttal a polgárokat, hogy 
ezen az emléknapon közösen, méltó keretek 
között emlékezzenek meg a demokratikus 
jogállam kiépülésének e meghatározó, jeles 
eseményéről. Az önkormányzatok esetében 

pl. igazi ünnep a választás, melynek – elvileg 
és általában – nem pártpolitikai tétjének kel-
lene lennie, mert a képviselő-testületeknek 
a megválasztásuk után a település érdekeit 
üdvös képviselniük.

Képviselő-testületi ülés, Göd, 2020. 08. 11.

Az utóbbi időben – sajna! – előfordult, hogy a helyi képvise-
lő-testület munkáját a spontán vagy szervezetten megjelenő 
(politikailag-érzelmileg is erősen motivált) hallgatóság köz-
bekiabálásokkal, füttyszóval, sértő megjegyzésekkel, a képvi-
selők helyére tolakodó transzparensekkel stb. megzavarta, és 
hosszabb időre ellehetetlenítette. Aki pedig az ülésvezetőtől 
szót kapott, jócskán visszaélt a rendelkezésére álló időkerettel. 
Ezért a rend helyreállítása érdekében szüneteket kellett elren-
delni. Nyilvánvaló, hogy a testületi ülés nem lehet holmiféle 
tüntetések színtere. Ez egyértelműen kitűnik a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény-
nyel összhangban megalkotott Göd Város Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatából is, mely idevonatko-
zóan az alábbiakban szabályozza az ülés rendjét:
13. § (5) Az ülés időpontját és helyét, a javasolt napirend fel-
tüntetésével, az állampolgárok számára az önkormányzat 
honlapján és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján közzé 
kell tenni.
(6) A testületi ülésen tanácskozási joggal vesz részt a jegyző, 
az aljegyző és az osztályvezetők, a főépítész és a főkertész, az 
érintett intézményvezetők, a napirend által érintett jogtaná-
csos, a jogi képviselő, a helyi nemzetiségi önkormányzat elnö-
ke, valamint tanácskozási joggal meghívott további személyek.
14. § (10) A nyilvános ülésen résztvevő hallgatóság nem ren-
delkezik tanácskozási joggal, az ülés ideje alatt köteles min-
den, az ülést zavaró vagy befolyásoló megnyilvánulástól tar-
tózkodni.
15. § (1) A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester 
feladata. Ennek érdekében:

a) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér 
a tárgyalt témától,

b) tárgyalási szünetet rendel el a tanácskozás folytatását 
akadályozó körülmény felmerülésekor, az ülést megha-
tározott időre félbeszakítja, vagy berekeszti,

d) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, rendre utasítja vagy 
ismételt figyelmeztetés után – az önkormányzati képvi-

selő kivételével – kiutasíthatja azt, aki a testületi üléshez 
méltatlan magatartást tanúsít, ha azzal a képviselő-tes-
tület egyszerű többséggel hozott döntésével egyetért,

e) az adott napirendi ponthoz fűződő hozzászólás lehe-
tőségéről jelentkezés esetén a polgármester a napiren-
di pont tárgyalását követően, a szavazást megelőzően 
dönt. A napirendi pontokhoz nem fűződő hozzászó-
lásról az egyebek tárgyalását követően a polgármester 
egyedileg dönt. Döntését képviselői indítványra a kép-
viselő-testület vita nélkül felülbírálhatja. A hozzászólás 
időtartama maximum 2 perc lehet.

A nyilvános képviselő-testületi, bizottsági ülésekről tehát 
senkit nem lehet önkényesen távol tartani. Helyi lakosként, 
választópolgárként, civil szervezet képviselőjeként vagy nye-
reségorientált vállalkozás keretében is mindenkinek joga 
van jelen lenni és felvételeket készíteni a nyilvános ülések-
ről. Az üléstermek befogadóképessége azonban korláto-
zott. Ha bármilyen okból valakit jogszerűtlenül zárnak ki 
a nyilvános ülésről, panaszt és közérdekű bejelentést tehet 
a Kormány hivatalnak is.  Ha egy képviselő-testületi, bizott-
sági ülést vagy annak egy részét (valamely napirendi pont 
tárgyalását) zárttá nyilvánították, azon hallgatóság nem le-
het jelen, akkor sem, ha az elrendelése jogellenes volt. Ez ellen 
panasszal és közérdekű bejelentéssel lehet élni a Kormányhi-
vatalnál is.

A helyszínre kiérkező rendőrök intézkedési kötelezettségét 
az 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről szabályozza. 

Az Rtv. 13. § (1) bek. szerint: A rendőr jogkörében eljárva 
köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a köz-
biztonságot, a közrendet vagy az államhatár rendjét sértő 
vagy veszélyeztető tényt, körülményt vagy cselekményt ész-
lel, ill. ilyet a tudomására hoznak.
Ezúton is kérjük a tisztelt hallgatóságot, hogy a rendszabá-
lyoknak megfelelően vegyen részt az üléseken, segítse és kí-
sérje figye lemmel a képviselő-testület munkáját. (A Szerk.)

TÁJÉKOZTATÓ

A képviselő-testületi ülés rendjéről

Sajtóközlemény
Megdöbbentő az az uszító hadjá-
rat, ami Bodnár Zsuzsától, a magát 
függetlennek nevező újságírótól 
ömlik a gödiekre. Az álcivil pro-
vokátor külföldről támogatott mé-
diumoknak gyárt pénzért lejárató 
cikkeket, ezeket használva terjeszt 
hazugságokat és bomlasztja a kö-
zösséget. Felháborítónak tartjuk 
és nem tűrjük tovább, hogy nega-
tív színben tüntesse fel Gödöt.

Felszólítjuk Bodnár Zsuzsát, 
hogy fejezze be a város rossz szín-
ben való feltüntetését!

Csabai Márk, a Fidesz választó-
kerületi szervezetének szóvivője

Jelentőségteljes mennyiségű anya-
got kell átnéznie a Gödi Értékőrök 
Önkén tes Társulatának. Láng József, 
Gallé Gábor, Vízváry Vilmos, Dr. 
Lepp-Gazdag József, Bátorfi Ildikó és 
Szabó Zsuzsa kaptak felkérést arra, 
hogy a beérkezett, kulturális örök-
ség, sport, természeti környezet, tu-
rizmus és vendéglátás, valamint ag-
rár- és élelmiszergazdaság, egészség 
és életmód, épített környezet, ipari 
és műszaki megoldások területéről 
javasolt értékeket hitelesítsék, szük-
ség esetén a kapott anyagok mellett 
további kutatásokat végezzenek, 
kategóriákat alkossanak és rangso-
roljanak. Az ő javaslataik alapján 

tud később a képviselő testület arról 
dönteni, hogy melyek lesznek helyi, 
s melyek megyei értéktárba felter-
jesztendő, Gödöt leginkább jellemző, 
a város bemutatására leginkább érde-
mes, fontos értékek. 
Azt, hogy a gödiek mennyire vágynak 
arra, hogy ne a gondjairól és megol-
dandó problémáiról ismerje meg az 
ország a településüket, mi sem mu-
tatja jobban, minthogy az augusz tus 
utolsó hétvégéjén a városra is lecsapó, 
pusztító erejű légzuhatag okozta kár-
elhárítások közepette még egy tucat 
javaslat érkezett a megbecsülendő 
gödi értékekről. 
 GK 
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A résztvevők hangsúlyozták, hogy 
elsődlegesen az ismeretgyűjtés, a ha-
tékony tájékozódás céljából vesznek 
részt az eseményen és a kérdéseikre 
hiteles válaszokat szeretnének kapni. 
Mindemellett az önkormányzat és 
a civilek közötti összefogás fontos-
ságát hangsúlyozták. A kezdeménye-
ző elmondta, hogy azért választotta 
az „Együtt-Jobban” mottót, mert az 
együtt gondolkodásból születhet fele-
lős döntés. Miként a meghívóban is 
szerepelt, e beszélgetés célja az volt, 
hogy elinduljon az önkormányzat 

és a helyi civilek közötti eszmecse-
re a Samsunggal kapcsolatban, mert 
csak pártpolitikától függetlenül, ér-
demi vitával és párbeszéddel lehetsé-
ges elérni a lakosság érdekeinek haté-
konyabb képviseletét.

Fülöp Zoltán a jelenlegi helyzet és 
az ismert tervek bemutatásán túl az 
előzményekről is részletesen szólt tér-
képek és kormányrendeletek ismerte-
tésésvel. A gyárbővítéssel kapcsolatos 
tévhitek eloszlatására és a jelenlegi 
helyzet jobb megértése céljából össze-
hasonlította a 2018-as Nemzetgazda-

ságilag kiemelt jelentőségű beruházás 
(vala mint a gyár jelentős bővítéséről 
és további 80 hektár terület bevo-
násáról szóló döntést), ill. a 2020-
as – a kiemelt beruházási részen túl 
számos más kapcsolódó területre 
is kiterjedő – Különleges gazdasági 
övezet ábráit, térképeit. Ezt követő-
en a civilek képviselői a fölmerülő 
kérdéseikre és az aggályaikra vártak 
választ. Így pl. arra, hogy mi a célja 
a különleges gazdasági övezetnek, az 
infrastruktúráról, közművezetékek-
ről van-e valami információ, lesz-e 
vasúthálózat-építés és az iparvágány 
melletti iskolaépítés meg fog-e való-
sulni? A résztvevők fölvetették továb-
bá a Nemeskéri út túlzott terhelését, 
egy nagyobb nyilvánosságú lakossági 
fórum szükségességét, a lakosság tá-
jékoztatását a legfrissebb informáci-
ókról és azt, hogy a képviselők, szak-
emberek készítsenek egy tervezetet 
a jelenlegi és a jövőbeni teendőket 
illetően. Három helyi tulajdonos is 
felszólalt és tájékoztatta az egybe-
gyűlteket, hogy aznapra erdőkisajá-
títási végzést kézbesítettek számuk-
ra, de a helyszínen nem jelent meg 
senki. Az alpolgármester megígérte, 

kéaplá

a Gödi Termálstrandfürdő!

az ügyükben tájékoztatást kér a Pest 
Megyei Kormányhivataltól.

A gyárbővítéssel, az utak és az inf-
rastruktúrával kapcsolatos kérdések 
megvitatása után a katasztrófa– és 
a természetvédelem került napirend-
re. A civilek között kifejezetten ter-
mészetvédelemmel foglalkozó szak-
emberek is megjelentek. Egy volt 
Samsung-dolgozó ismertetett néhány 
munka– és a természetvédelemmel 
kapcsolatos problémát. Kérdések, 
javaslatok hangzottak el: mit tesz az 
önkormányzat a rendszeres mérések 
érdekében, milyen mérések vannak 
jelenleg, ne évente, vagy 5 évente le-
gyenek mérések, létezik-e független 
laboratórium és szorgalmazták egy 
szakértő munkacsoport fölállítását.

A Samsung-ügyben alaposan tájé-
kozott és műszaki ismeretekkel is ren-
delkező Fülöp Zoltán tudatta, hogy 
az elektrolit mellett a másik veszélyes 
anyag, amire fokozottan kell figyel-
ni: a grafit, kiváltképp a grafitpor. 
Az elektrolit gyártása már nem a gödi 
gyárban történik, hanem folyadék 
formájában érkezik, ami jóval meg-
nyugtatóbb. A külső vagy lakossági 
tájékoztatási terv előreláthatólag ok-
tóber közepére fog elkészülni. Szerin-
te a civilekkel való egyeztetésnek két 
szintje van: az önkéntes szakértők be-
vonása és a lakossági fórumok.

További kérések, észrevételek is el-
hangzottak: az év elején ígért lakos-
sági fórumot, amennyiben techni-
kailag lehetséges, a Huzella Tivadar 
Általános Iskola sportcsarnokában 
rendezzék; a civilek úgy vélik, hogy – 
a pártoktól függetlenül – egész Gödöt 
képviselik; nehezményezték, hogy 
szinte nulla a tájékoztatás a lakosság 
felé a gyárral kapcsolatosan; a gyár 
jelenleg is terheli a várost, a bőví-
tés következtében pedig növekvő 
problémákra kell számítani (az utak 
leterheltsége, zajszennyezés, a mun-
kavállalók növekvő száma stb.) és 
nem biztos, hogy a lakosság a káro-
sanyag-kibocsátás mért adatait min-
den esetben helyesen fogja értelmez-
ni, ami miatt akár pánikhangulat is 
kialakulhat. Ezért fontos a felelősség-
teljes és szakszerű tájékoztatás.

Végül az együttműködési elképze-
lések: a civil kerekasztal résztvevői 
megküldik a javaslataikat, amely-
ben leírják, hogy mit tartalmazzon 
a lakossági tájékoztató; rendszeressé 

teszik a munkamegbeszéléseket és 
további civil szervezeteket is meg-
szólítanak (tájékoztatásul: Gödön 
mintegy 65 ilyen szervezet működik); 
a kerekasztal számára a város egy új 
e-mail címet hoz létre: civilegyeztetes.
SDI@god.hu. Pl. a fórumfelvetéseket 
már ide (is) lehet küldeni.; lakossági 
fórumot szerveznek; az új katasztrófa-
védelmi referens (önkormányzati köz-
tisztviselő) bevonását kezdeményezik 
a közös munkába; szorosabb együtt-
működést, hatékonyabb kommu-
nikáció kialakítását szorgalmazzák 
a Samsunggal. Közös álláspont, hogy 
a legjobb piaci és társadalmi lehető-
séget – azaz a koreai cég és Göd ér-
dekeit – közelebb kell hozni egymás-
hoz. A gyár ugyan minden bizonnyal 
a legnagyobb üzembiztonságban mű-
ködik, mert a legkisebb leállás is ha-
talmas veszteséget okozhat számára, 
ezzel ugyanakkor nem elégedhetünk 
meg: az itt élők jogos szempontjait is 
érvényesíteni kell. A civilek elmond-
ták, hogy jó lenne, ha rendszeresen 
szerveznének ehhez hasonló megbe-
széléseket, s az ismeret-továbbítás fej-
lesztésére, szakértő csapat fölállításra 
és – az online kommunikáció mellett 
– a nyomtatott sajtóban való megjele-
nésre is szükség van. (Lapunk kész az 
együttműködésre.) 

 emel

Fülöp Zoltán a 141/2018. sz.-ú 
kormány ren delet szerinti fejlesztési 
területet értelmezi

Végleges utak tervezete: bócsai csomópont

Végleges utak tervezete: déli félcsomópont

A különleges gazdasági övezet

PÁRBESZÉD 

Civil kerekasztal Samsung-ügyben 
– Együtt – jobban, hogy több legyen a válasz, 
mint a kérdés
2020. 08. 25-én a Polgármesteri Hivatal dísztermében Fülöp Zoltán alpolgármes-
ter munkamegbeszélést kezdeményezett a helyi civilszervezetekkel. A regisztrált 
és megjelent résztvevők: Violin Alapítvány (Tassyné Csepeli Éva, Felhő Mária), 
Boldogságcseppek Alapítvány (Kiss Mónika), Göd-ÉRT Környezetvédelmi és 
Város védő Egyesület (Bodnár Zsuzsanna, Hegedűs Gergely), Gödi Városfejlesztő 
és Szépítő Egyesület (Simon Tamás), Felsőgödi Karitász (Hegedűs István), Neve-
leki Szomszédok Egyesület (Bánfalvi-Radó Boglárka, Szűcsné Németh Adrienn), 
Gödi Anyák Angyalai (Hajniss Nikoletta, Szotyori Szilárda) és a Mérce c. hírpor-
tál részéről Csengel Karina újságíró. 
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A kerekasztal résztvevői 
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Az előző képviselő-testület a választási 
ciklus vége előtt kezdett foglalkozni e 
szerfölött időszerű témával. Az akko-
ri városfejlesztési bizottság egy kiváló 
gödi építészmérnököt (Csóka Juditot) 
kérte föl egy látványterv elké szítésére, 
amit első lépésként ingyen ajánlott föl. 
A fő elvárás az volt, hogy az új épület 
hasonlítson a régire: őrizze meg a hely 
hangulatát, múltját, emlékeztetve az itt 
élőket a régi vízi életre, hétvégi napfé-
nyes ebédekre, csillagfényes vacsorák-
ra. A terv sikeres volt, a magától értető-
dő elvárásoknak megfelelt.

A 2019-es önkormányzati választás 
után az új városvezetés „természete-
sen” új főépítésze (Aba Lehel) olyan 
tervet nyújtott be az épületre – egy 
szentendrei kollégától –, ami lehet, 
hogy jól mutatna valamelyik nagyvá-
rosban, hiszen a maga sajátos stílu-
sában úgy-ahogy elfogadható épület, 
de semmiképp nem megfelelő a régi 
csárda, csónakház helyett és azok ter-
mészeti környezetében. E terv szerint 
az épület – egy part menti parkolóval 
– kétszer nagyobb lett volna az ere-
detinél, elfoglalva az egész környező 
zöld felületet. A közösségi médiában 
kibontakozó vitában számos fölhá-
borodott hozzászóló egyértelműen 
elvetette a – múltat végképp eltörölni 
szándékozó – forradalmian új épület 
tervét és annak megépítését. A több-
ség – tisztesség ne essék szólván – 

botrányosnak nevezte a tájidegen, 
környezet-esztétikai szempontból és 
funkcionálisan is erősen vi tat ható el-
képzelést.

A képviselő-testület tagjai közül 
néhányan állítólag sosem látták ezt 
az 1200 négyzetméter alapterüle-
tű robusztus tervet: volt, aki azt írta, 
hogy tévedésből lett megterveztetve és 
akadt, aki elsőre elvetette ennek meg-
építését. Érdekes, hogy mindeközben 
egyeztetést tartottak a „sosem látott” 
tervről. Végül is levették a napirend-
ről, azzal, hogy új koncepciót kérnek, 
de gondolom, azért százezreket kifi-
zettek a senki által nem támogatott 

szörnyszülöttre. (Több, mint 10 mil-
lió forintba került a csónakház te-
tőszerkezetének lebontása, ami után 
kiderült, hogy a falak nem bírják el 
az építész eget verő elképzelését. Ezt 
ő „természetesen” nem vette észre, 
mivel csak tervezgetett – úgymond – 
a vakvilágba.)

Mindezek után világossá vált az el-
várás: az új épületegyüttes hasonlítson 
a régire, illeszkedjen a dunai környe-
zetbe. Erre fittyet hányva a főépítész 
egy második, módosított tervvel ruk-
kolt elő, amit szintén Dénes György 
szentendrei építész készített. Ez ugyan 
már visszafogottabb az előzőnél, de az 
egyértelműen megfogalmazott köve-
telményeket lényegében továbbra sem 
veszi igazán figyelembe. Vajon minek 
tekintsük ezt a makacsságot, mely 
szembe megy a közakarattal, nem utol-
sósorban a város legeredményesebb 
sportegyesülete, a Gödi SE Kajak-Kenu 
Szakosztálya józanul belátható szak-
mai érveivel? Nem ismerem az újdon-

BERUHÁZÁS 

Célkeresztben az alsógödi Duna-part
A csónakház, valamint a Széchenyi csárda és terasz az alsógödi Duna-parton lassan 
100 esztendős lesz. Falai vékonyak (egy új tetőtér hordozására alkalmatlanok), nem szi-
geteltek, s ezért vizesednek. A régi technológia eddig bírta. Szakértői vélemény szerint 
megérettek a lebontásra, árvizektől védett, korszerű megoldás szükséges. Ezzel más 
szakemberek is egyetértettek. 

Rendhagyó előzmények után indította el a július 3-án, 
a szinte rekordidő alatt igen népszerűvé vált, ún. hop on – 
hop off dunakanyari hajójáratát a Mahart a Visegrád–Nagy-
maros–Zebegény–Dömös–Nagymaros–Visegrád vona lon. 
Az előző hónap közepén ui. – egy hatalmas felhőszakadás 
miatt – a Nagymaros és Zebegény között lezúduló kő– és 
sárlavina akkora kárt okozott, hogy leállt a vasúti és a köz-
úti közlekedés is. Az ennek nyomán előállt helyzetben si-
etett az ingázók segítségére a Mahart PassNave, amelynek 
hajói szállították az utasokat a két település között ebben az 
időszakban, s az eredeti elképzelés szerint ez elsődlegesen 
a kárelhárítás és a felújítás idejére korlátozódott volna. 
Látva azonban, hogy milyen népszerűvé vált az utazásnak e 
módja, a Mahart remek üzleti érzékkel később, miután már 
helyreállt a vasúti és közúti forgalom a sárlavina által érin-
tett szakaszon, új dunakanyari hajójáratot indított. E kez-
deményezés pedig pillanatok alatt annyira népszerűvé vált 

a lakosság és a kirándulók körében, hogy két héten belül két 
újabb vonalon indult be a menetrendszerinti közlekedés: 
Esztergom és Zebegény között, valamint a Leányfalu–Tahi-
tótfalu–Visegrád vonalon, de Vácon is föl lehet szállni a kör-
járathoz csatlakozó hajóra.
A Dunakanyar hajózása mindig is különösen fontos volt 
Göd számára, ezért is válthatott ki nagy érdeklődést e kez-
deményezés városunkban is. A jártok azonban – egyelőre 
– még nem érintik Gödöt. Úgy tudjuk azonban, hogy már 
vizsgálják az esetleges járatbővítés lehetőségét, különböző 
elképzelések vannak, amelyek közül persze még bizonyta-
lan, hogy jövő tavasztól melyek valósulhatnak majd meg, de 
Verőce, Szob és Kisoroszi neve mellett ezekben a tervekben 
szóba kerülhet Göd is.
Nagy öröm lenne, ha végre városunk is bekapcsolódhat-
na a dunai személyhajózás vérkeringésébe, hiszen nálunk, 
a Dunakanyar kapujában nehéz olyan embert találni, aki 
valamilyen szinten ne kötődne a folyóhoz. Ezért bízunk 
abban, hogy a legnagyobb múlttal rendelkező magyar sze-
mélyhajózási vállalat hajói jövőre városunk környékén is 
föltűnnek, amelyek körjáratban idén szeptember 27-ig köz-
lekednek. (A Szerk.)

KÖZLEKEDÉS

Körjárat a Dunakanyarban
Segítségnyújtásként kezdődött, később azonban sikertör-
ténetté változott a Mahart újítása

sült főépítész urat, a véleményét sem, 
ezért szívesen olvasnám a Gödi Kör-
képben tőle, hogy milyen nyomós oka 
lehet annak, hogy mindenáron olyan 
épületet szeretne látni a Duna-parton, 
amilyet az itt élők nagyon nem, mert 
ezt – ha úgy tetszik – egyfajta provo-
kációnak veszik.

Tisztelt Főépítész Úr! 
Ön (és előszeretettel foglalkoztatott 
tervezője) nem gödi lakos, így minden 
bizonnyal kevésbé ismerheti a mi igé-
nyeinket, a városrész múltjához való 
ragaszkodásunkat, lelki kötődésünket 
a Dunához, háttérben a magyarság ősi 
szakrális központját őrző Pilis hegység-
gel. Szentendrén is folyik a Duna, az is 
egy gyönyörű település, ahol korábban 
Ön szintén főépítész volt és ahol Dé-
nes úr műterme működik. Ott vajon 
engedélyezték volna ezeket a lélektelen 
terveket, vagy talán ott sem? S ezért 
tisztelt most meg minket ide sem való 
ötleteivel? Persze mindez a polgármes-
ter úr tudta nélkül szerintem bizonyára 
nem történhetett volna meg, vagy ha 
mégis, akkor ki fogja megállapítani az 
Ön felelősségét? Remélem, előbb-utóbb 
sikerül egy közmegelégedésre okot adó 
tervet végre benyújtania, amit majd 
a felelősen gondolkodó-döntő képvise-
lő-testület meg is szavaz.

      Kovacsik Tamás

Az új gödi főépítész által benyújtott első látványterv

Az új gödi főépítész által benyújtott első látványterv  
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Dénes György második látványterve

Csóka Judit látványterve a csárdáról
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Mint tősgyökeres gödi már évtizedekkel 
ezelőtt felfigyeltem bizonyos éghajlati, 
ökológiai, szociológiai jelekre, amelyek 
arra utaltak, hogy sok minden nem úgy 
van, ahogyan régen volt. (Pl. a nyár az 
tényleg nyár, a tél pedig tél volt az ösz-
szes kiszámítható jellemzőivel együtt; 
a zivatar, szélvihar stb. mindig egy adott 
irányból érkezett.) Göd ráadásul kivált-
képp védett területnek számított, ame-
lyet az időjárás viszontagságai, szélső-
séges kilengései jobbára megkíméletek. 
Márpedig, ha Európa kellős közepén, 
a különlegesen áldott adottságokkal 
rendelkező Kárpát-medencében – és 
ezen belül a Pilis hegység, a Naszály és 
a Duna által védett területünkön – is 
szaporodnak a rendellenességek, azokat 
már nem lehet egy hanyag kézlegyin-
téssel elintézni. Most komoly figyel-
meztetést kaptunk. Rajtunk múlik, 
hogy – a remélhetőleg megoldható Sam-
sung-problémán túl – milyen következ-
tetésekre jutunk. Mert a természet egyre 
gyakrabban visszavág.

A részletesebb kifejtéstől itt és most 
eltekintve – „bizony mondom néktek” –: 
végjátékban, üdvtörténeti megközelí-
tésben ítélethelyzetben vagyunk, még-
pedig emberiségszinten is. A VéGJá-
TéK – a páratlanul gondolatébresztő 
magyar nyelv rejtelmei, szabálysze-

rűségei szerint – egyszersmind VíG-
JáTéK is, csakhogy most éppen nem 
ezzel a jelentésével és figyelmeztetésé-
vel lepett meg bennünket. Mint derült 
égből villámcsapás délről észak felé, 
a Duna mentén lecsapott a légzuha-
tagnak nevezett meteorológiai jelen-
ség, amely a legtöbb és legnagyobb 
kárt Alsógödön okozta. E városré-
szen inkább a nagyobb telekméretű 
polgári villák évszázados fái adták 
meg magukat: a BME Építőmérnöki 
Kar Németh Endre Mérőtelepén, az 
ELTE Füvészkert Huzella-kertjében 
és a Feneketlen-tó környékén tombolt 
különösképpen a vihar.  (No, azért ki-
jutott Felsőgödnek is.) A szélsőséges 
erősségű (kb. 100 km/órás) széllökés 
és a lehullott 20 mm csapadék nyo-
mában gyökerestől kidőlt jókora fák, 
letőrt ágak, leszakadt villany-, telefon-, 
kábeltévé-vezetékek, megrongálódott 
köz-, lakó- és melléképületek, felbon-
tott járda- és útburkolatok, valamint 
szeméthulladékok maradtak. (Több, 
mint 200 fa dőlt ki a magánkertekben, 
közterületeken.) Mindez szerencsés 
esetben mindössze fél napos áram-
szünetet-, mobil- és internetszolgál-
tatás-kimaradást okozott; a vonatok 
leálltak, a vonatpótló buszok a sötétbe 
borult városon keresztül közlekedtek; 

a csatornahálózat megtelt, a szennyvíz 
néhol az úttestre ömlött ki. Hál’ isten-
nek személyi sérülés sehol nem történt. 

A vihar elvonultával az ocsúdó la-
kosok másnap, vasárnap ostrom utáni 
állapotokkal szembesültek. De sokan 
azonnal nekiláttak a kármentésnek és 
késő éjszakáig dolgoztak: mindenfelől 
láncfűrészek hangját lehetett hallani. 
A Szeretünk Göd közösségi online-cso-
portban valaki ezt posztolta: „Ezennel 
elnevezem Göd történelmében ezt a na-
pot Láncfűrészes vasárnapnak. Kánon-
ban szólnak, szonettet lehetne rájuk 
írni.” Az utóbbi évtizedek is fényesen 
igazolták, hogy a magyar emberek a ne-
héz helyzetekben, a bajban mindig pél-
dásan vizsgáznak. Rendre tapasztalhat-
juk, hogy – különböző okokból – sokan 
elégedetlenkednek a megoldatlan helyi 
problémáik miatt, de e napokban mégis 
– fenntartás nélkül – felemelő érzés volt 
gödi polgárnak lenni. Nem tudok arról, 
hogy valakinek azért nem segítettek 
a szomszédok, az utcabéliek, mert tör-
ténetesen a Fidesszel-, vagy a Momen-
tummal rokonszenvezik. Az ilyen 
válsághelyzetek arra intenek, hogy 
végső soron egymásra vagyunk utalva. 
Más például ezt posztolta: „Sziasz tok. 
Szeretném megköszönni nektek, akik 
önzetlenül jöttetek nekünk segíteni fa-
kivágásban és az eltakarításában. A ne-
heze még hátra van. Nem tudom leírni, 
hogy mennyire hálásak vagyunk nektek. 
Köszi: Domi, Szilvi, Feri.” 

Azonnal megmozdult a város, a ve-
zetői, a polgármesteri hivatal, az ön-
kormányzat dolgozói, a képviselők, 
vállalkozók, s amiben csak tudtak, 
rögvest intézkedtek, tájékoztattak, föl-
mérték a kárt és tevékenyen részt vettek 
a halasztást nem tűrő munkálatokban. 
Csakúgy, mint a számtalan önkéntes, 
akik a több, mint 300 helyszínre siet-

VIHAR ITT ÉS MOST 

Szupercella pusztított Gödön
Augusztus 29-én az esti órákban jó pár emberöltő óta nem tapasztalt (percekig tájfun-
szerű) viharral köszöntött be Gödön a naptári ősz, és a képviselő-testület által koráb-
ban fölfüggesztett Balogh Csaba, aki – a bírósági ítélet szerint – ismét polgármester-
ként dolgozhat.

tek, vagy otthonról telefonon, interne-
ten mozgósítottak, elérhetőségeket stb. 
adtak meg. S külön öröm, hogy meny-
nyi fiatal érezte úgy, hogy segíteniük 
kell az ismerősöknek-ismeretleneknek. 
Külön köszönet a katasztrófavédelem, 
az ELMŰ, a DMRV munkatársainak, 
a gödi SAMSUNG vezetőségének, 
nem utolsósorban a tűzoltóságnak, 
Tót Zoltán őrnagynak, aki személye-
sen irányította valamennyi helyszín-
re érkező tűzoltó munkáját. A koreai 
gyár dolgozói konténereket hoztak, sok 
ház előtt bepakolták a rengeteg faágat, 
láncfűrésszel aprítottak, zsákoltak, ge-
reblyéztek, söpörtek. „Nagyon hálásak 
vagyunk érte” – írta az egyik érintett 
lakos. Nem szívesen teszem szóvá, de 
az egyik – kákán is csomót kereső – 
képviselő („Göd szirénhangja”) némi 
rosszhiszeműséggel azt feltételezte né-
hány ellenlábas képviselőtársáról, hogy 
csupán politikai haszonszerzés végett 
vettek részt a munkálatokban. Nos, ez 
– ennyi erővel – róla is elmondható len-

ne, s nem csak ebben a veszélyhelyzet-
ben. Úgy vélem, ilyenkor nagyon nem 
ildomos politizálni. Azt hagyjuk a „bol-
dog” hétköznapokra! 

A fák nem nőnek az égig, s nem is 
lenne szabad megengedni a korlát-
lan növekedésüket. Jobb esetben és 
korban, állva halnak meg. Most min-
denekelőtt azokkal a fákkal bánt el 
a szupercella, amelyeket időben nem 
nyestünk vissza. Ezeket még a nagy- és 
édesszüleink ültették a kertekbe, köz-
területekre, ám az utódok szabadjára 
engedték őket. Vagyis évtizedek óta 
nincs felelős gazdájuk. Nem kivágni 
kell ezeket, hanem gondozni. Mi lenne 
az egyik legfontosabb feladata a város 
főkertészének, ha nem az, hogy föl-
mérje először a közterületek ama fáit, 
amelyek szemmel láthatóan magasab-
bak a kelleténél? Aztán a lakossággal 
együttműködve a magánkertekben is 
szabályozni kellene a magasságukat. 
Ép ésszel belátható, hogy – mondjuk – 
egy 100-200 négyszögöles ingatlanon 

Támogatás
A képviselő-testület a szeptember 
1-i rendkívüli ülésén két pénzügyi 
alapról tárgyalt. A Göd Fejlődésé-
ért frakció (Fülöp Zoltán, Lőrincz 
László, Szilágyi László Lajos, Hives 
Gábor) javaslata alapján egyhan-
gú döntéssel 5 millió forintos 
haváriakeret létesült azért, hogy 
a polgármester (utólagos, tételes 
beszámolási kötelezettség mellett) 
intézkedhessen az előre nem látott 
kényszerítő körülmény, például 
viharkár esetén a halaszthatatlan 
tennivalókról. 

A testület – Balogh Csaba pol-
gármester előterjesztését támogat-
va – szintén 5 millió Ft-os induló 
összeggel krízisalapot is létreho-
zott, amellyel a Szociális, Egészség-
ügyi és Lakásügyi Bizott ság soron 
kívül tud segíteni a károkat szen-
vedett lakosságnak. A szeptember 
4-i ülésén a bizottság meghatároz-
ta a támogatás formai-tartalmi fel-
tételeit. A kérelmezőnek egy for-
manyomtatványt kell kitöltenie, 
melyet az önkormányzat honlap-
járól lehet letölteni, illetve a Pol-
gármesteri Hiva tal ügyfélszolgá-
latán lehet megkapni. A kérvényt 
október 15-ig kell a bizottsághoz 
eljuttatni, amely azt gyorsított 
eljárásban bírálja el. Az önkor-
mányzat vis maior pályázatot is 
benyújtott 99 000 000 Ft-ra, ame-
lyet az intézményekben, közutak-
ban, közterületeken keletkezett 
kárra lehet fordítani. 

Segítsük egymást, támogassuk 
a krízisalapot! Bankszámlaszám: 
10700323-42056506-55300001.  
(A Szerk.)

nem nőhet 30-40 méteresre egy fa, ami 
sokszor nem is őshonos e vidéken, ta-
lajviszonyok között, mert mind a saját, 
mind a szomszéd épületeit, lakóit ve-
szélyezteti. Ha meg megtörténik a baj, 
a város nagyvonalúan a károsultak se-
gítségére siet. Rossz üzlet ez a közös-
ségnek. Költői kérdés: nekem ki fizet 
azért, hogy 2-3 évenként visszavág(at)
om a kertemben és a házam előtt 
lévő utcai fákat és a saját költségemre 
a zöldhulladékot elszállít(tat)om?

M.L.Az augusztus 29-i légzuhatag Göd fölött, a Visegrádi-hegység Vörös-kő kilátójáról nézve Tarolt az orkán 
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Az intézmény vezetője sajnálattal 
beszélt arról, hogy az elmúlt két év-
ben hat helyszínre szétszórt intézmény 
egyes tevékenységeit felfüggeszteni 
kényszerült, ilyenek pl. a tehetséggon-
dozó műhelyek, melyek számos terü-
leten foglalkoztak az óvónők ajánlása 
alapján a gyerekekkel. Elmaradtak 
a nagyobb területet igénylő, nagyobb 

létszámú hagyományos rendezvények, 
egyrészt az építkezés, aztán tavasszal 
a járványhelyzet miatt. Örömét fejezte 
ki afelett, hogy az újra egy telephelyen 
lévő intézmény ezekre ismét lehetősé-
get ad. 16 csoportban több mint 400 
gyermek mindennapjait biztosítja 32 
óvodapedagógus, 16 dadus, 7 peda-
gógiai asszisztens és egy gyógype-
dagógus az új – immár főépületben, 
a Csalogány tagóvodában és a régi, 
rózsaszín 1-es épületben, amely az első 
óvoda volt csaknem 100 évvel ezelőtt 
Felsőgödön. A fenntartó 12 plusz állás-
helyet biztosít az intézménynek a köte-
lező létszámon felül, ami valóban nagy 
segítség a mindennapi működéshez. 
Immár valóban nem lehet kicsi, csa-
ládias közegről beszélni, a nagy intéz-
ményt még be kell lakni, és megismer-
ni, milyen szabályok bevezetése kell 
ahhoz, hogy meglegyen a gyerekek és 
az eszközök biztonsága, és a szakmai 
munka is zavartalan lehessen. 

A műszaki átadás ugyan április kö-
zepén megtörtént, az óvoda dolgozói 
a használatbavételi engedélyt csak 
augusztus 12-én kapták kézhez. Így 

a szeptember elsejei nyitásra csupán 
ez után készülhettek, párhuzamosan 
ellátva a nyári ügyeletbe érkező gyer-
mekek óvodáztatását a régi épületek-
ben. Az utolsó hét hajrájában az új, 
kényelmes, praktikus bútorok is a he-
lyükre kerültek, az óvónők díszítettek 
a csoportszobákban, és a közösségi te-
rek dekorációja is elkészült két kolléga 

Az ünnepélyes átadón Balogh Csaba 
köszöntötte az egybegyűlteket. A pol-
gármester Robert Fulghum amerikai 
szerző Már az óvodában megtanultam 
mindent, amit tudni érdemes című írá-
sát idézte. A sorok rávilágítottak arra, 
hogy azok a viselkedési alapok, melyet 
kisgyermekkorban sajátítunk el, meg-
határozóak egész életünkben. Az óvo-
dában megismert szabályok felnőtt 
életünk szavaira lefordítva is bölcsnek 
és igaznak hatnak. Hozzátette: Göd 
egy különleges település, ahol az álta-
lános tendenciákkal szemben egyre 

több gyermek születik. Fontos feladat 
megtanítani nekik, hogy mit jelent egy 
közösség tagjának lenni. A polgármes-
ter megköszönte az óvoda dolgozóinak 
az elmúlt időszakban nyújtott, a költö-
zéssel járó többletmunkát. 

Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös 
számú választókörzet országgyűlési 
képviselője az ünnepi percekben feli-
dézte azt a 2018 márciusi napot, ami-
kor döntés született arról, hogy Göd 
megkapja a támogatást az óvoda újjá-
építésére. Az akkori polgármesterrel, 
Markó Józseffel tárgyaltak arról, hogy 
a jelentős állami támogatást miképp 
tudja a város kiegészíteni. (Lásd továb-
bá a képviselő úrral készített interjút!)

Dr. Pintér György szerint múlt és jövő 
találkozása valósult meg – korábban ő 
is kísérte gyermekeit az épület elődjé-
be, most pedig látható és használható 
a teljesen új, modern óvoda, amely 
külső jegyeiben emlékeztet a régire is. 

BERUHÁZÁS

Átadták az újjáépített Kincsem Óvodát 
Augusztus utolsó napján adták át és mutatták be ünnepélyes keretek között 
a megújult intézményt. Szeptember elsején pedig már birtokba is vehették 
a gyerekek az új, modern, minden igényt kielégítő kétszintes épületet. 

Balogh Csaba polgármester köszöntötte az 
ünnepség résztvevőit

Kocsis Katalin óvodavezető Minden csoportszobához saját 
mosdóhelyiség tartozik

Korhecz Imola mondott verset a megnyitón, 
amelyre a jelenlegi és az egykori óvónénik 
is eljöttek.

A körzet önkormányzati képviselője 
elmondta: 2014 óta vártak a megfele-
lő pályázati lehetőségre, amely nem 
csupán korszerűsítést foglal magában, 
hanem az újjáépítést is lehetővé teszi. 
A szomszédos telket is sikerült a vá-
rosnak megvásárolnia, ahol szolgálati 
lakás kialakítására van lehetőség, és 
tovább növeli a gyerekek rendelkezésé-
re álló zöld felületet.

Kocsis Katalin hangsúlyozta: az új 
épület nagyon modern, minden köve-
telménynek és igénynek megfelel, tisz-
ta, rendezett, öröm benne dolgozni. 
Az óvodavezető arról is beszélt, hogy 
a fenntartó minőségi, minden részlet-
re figyelő bútorzattal látta el az intéz-
ményt. Befogadták az óvoda munka-
társainak ötleteit, kéréseit, így ezentúl 
több energia jut a szakmai munkára, 
mert nem kell a napi szinten felmerü-
lő apró-cseprő problémák praktikus 
megoldásával bajlódni. Most az alap-
berendezés része sok olyan szükséges 
tárgy, amelyet az évek során, a tapasz-
talatok alapján apránként szereztek be 
korábban. 

INTERJÚ

Göd jövőjét építjük
– Képviselőként az a dolgom, hogy 
azoknak a településeknek, ame-
lyeket képviselek, minél több lehe-
tőséget biztosítsak, és minél több 
fejlesztési forrást elérhetővé tegyek 
– mondta a lapunknak az avatá son 
Tuzson Bence, akinek már a beru-
há zás tervezése óta igen nagy szere-
pe volt abban, hogy ez az óvoda 
megépülhetett. –  Két év alatt épült 
föl a Kincsem óvoda, az ország 
egyik legnagyobb ilyen intézménye. 
Az a kötelességünk, hogy gondos-
kodjunk a gyermekeinkről, hiszen 
belőlük lesznek a holnap, a jövő fel-
nőttjei, és ők fogják képviselni ha-
zánkat, ők hozzák majd meg a leg-
fontosabb döntéseket.

– A kezdetektől fogva tevékenyen 
részt vett a vállalkozásban, és segí-
tette a beruházását. Milyen érzés itt 
állni most, az elkészült épületben?
– Régóta meggyőződésem, hogy a jö-
vőt szolgálja az, aki oktatási-nevelési 
intézményeket épít. S mivel mi va-
gyunk az ország egyik legfiatalabb 

térsége, és a miénk hazánk legnagyobb 
tankerülete, számunkra különösen 
fontos, hogy az oktatói-nevelői munka 
a XXI. század követelményeinek meg-
felelő eszközökkel és a lehető legjobb 
körülmények között folyjon. Számom-
ra a képviselői munka egyet jelent az 
általam képviselt emberek, települések 
és térség igényeivel. Ez is az egyik oka 

annak, hogy nagyon jól emlékszem arra 
a napra, amikor megszületett a döntés, 
és a város megkapta azt a támogatást, 
amiből elkezdődhetett e beruházás meg-
valósítása. A négyszázmilliós támogatás 
valóban nagy összeg. A legfontosabb 
nagyberuházások a koronavírus-jár-
vány ellenére sem álltak le, a kényszerű 
korlátozások időszakában is töretlenül 

folytattuk a munkát. Ékes bizonyítéka 
ennek ez az óvoda is, hiszen a legnehe-
zebb időszakban is dolgoznunk kellett 
annak érdekében, hogy az évkezdésre 
elkészüljön e csodálatos új épület.

– A gödi városvezetésben időközben 
megváltozott politikai helyzet hogyan 
befolyásolta ezt a munkát?
– Gondolkodhatunk mi akárhogyan 
a világ dolgairól, nem föltétlenül kell 
mindig és mindenben egyetértenünk, 
mégis van valami, amiben nehéz is len-
ne különbségeket találnunk: abban, 
hogy a gyermekeink a legfontosabbak. 
Az a kötelességünk, hogy gondoskod-
junk róluk. S ne felejtsük el azt sem, 
hogy milyen nagy jelentősége van an-
nak, hogy ezek a mai gyerekek hogyan 
fognak majd gondolkodni. Mindemel-
lett én partnerséget kínálok mindenki-
nek: az együttműködés napjainkban, 
a koronavírus-járvány elleni védekezés 
második szakaszában különösen fon-
tos. Képviselőként azon dolgozom, hogy 
azokra a településekre, amelyeket képvi-
selek – így tehát Gödre is –, minél több 
fejlesztési forrást elérhetővé tegyek, de 
a helyi polgármesterekre vár az a feladat, 
hogy e lehetőségeknek, amelyeket állami 
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több hónapos munkájával, valamint 
a Szabó Árpád felajánlásában érkező 
virágokat is elültették az előkertben. 

Az ősz első napjával megérkeztek az 
óvodások is az új épületbe. Újdonság, 
hogy az emeleten is vannak csoportok. 
Voltak, akik megilletődtek, a legtöb-
ben azonban örömmel vették birtokba 
a szép új szobákat. Megkezdődik az új 
nevelési év, az első kézműves foglalko-
zásokon készülő tárgyaknak már meg 
is van a tervezett helye: a hagyományos 
Mihály-napi vásár alkalmával – ameny-
nyiben a járványhelyzet nem szól közbe 
– bárki megcsodálhatja majd őket.

Az újjáépítés értéke 
összességében meghaladja az 
1,1 milliárd forintot
Göd Város Önkormányzata még 2017-
ben nyújtott be sikeres pályázatot az 
„Önkormányzati tulajdonú óvodai el-
látást nyújtó intézmények fejlesztésé-
nek támogatása Pest megyében” című 
kiírásra. Az elnyert, vissza nem térí-
tendő támogatás összege az időköz-
ben kérelmezett többlettámogatással 
együtt bruttó 459 600 000 forint, mely 
a teljes építési összeg 40%-a. A fennálló 
részt a projekt összköltségéhez, a brut-
tó 1 069 983 451 forinthoz a város saját 
forrásból tette mellé.

Az új intézmény a Veresmester In-
gatlanfejlesztő Kft. és a Juko Építőipari 
és Szolgáltató Kft. közös kivitelezésé-
ben valósult meg. Tervezője Reszegi 

István, a REProject Kft. építésze, veze-
tő tervezője, aki korábban a Csalogány 
Óvodaegységet és a Fácán Óvoda épü-
leteit is tervezte. A kivitelezés során két 
régi óvodai épületet elbontottak, me-
lyek helyén egy korszerű, kétszintes, 
csaknem 1820 m2 nettó alapterületű, 
275 óvodai férőhely kapacitású épület 
készült. 11 csoportszoba – ezek közül 
egy akadálymentesített –, valamint 
a hozzájuk tartozó öltözők és mosdók 
mellett torna, – fejlesztő, – elkülönítő, 
– nevelőtestületi, – intézményvezetői 
és helyettesi, – valamint titkársági szo-
bák és melegítőkonyha létesült.

Az épületben személy– és étellift is 
van, valamint felnőtt akadálymentes 
mosdó. Az emeletráépítéssel az erede-
ti állapotokhoz képest megnőtt a ját-
szóudvar területe, továbbá az önkor-

mányzat megvásárolt két szomszédos 
ingatlant is, hogy újabb funkciókkal 
(parkoló, szolgálati lakás) és továb-
bi játszóudvarral fejlessze az ország 
egyik legnagyobb létszámú óvodá-
ját. Így összesen közel 800 m2 terü-
lettel bővül a gyerekek játszóudvara. 
Az új épület környezetének rendezése, 
vala mint berendezése – új bútorok, 
bel– és új udvartéri játékok is érkez-
nek – szeptember elején zajlott még. 
Ennek becsült összege további bruttó 
150 millió forint. A beruházás része-
ként a közterület új járdát kapott ma-
gasabb szinttel, hogy a víz ne álljon 
meg rajta. Az óvoda munkatársai kö-
szönettel fogadták a város vezetőitől 
a gyerekeknek érkező játék– és sport-
szer felajánlásokat.

VPK

forrásokból sikerül megszereznünk, jó 
gazdái legyenek. E munkában minden-
kinek megvan a maga feladata, mert 
csak együttműködéssel tudunk jelentős 
eredményeket elérni. Egyik legfontosabb 
alapelvem: minden támogatást megadok 
azoknak a településvezetőknek, akik jó 
fejlesztési programokat akarnak profesz-
szionális módon megvalósítani, azaz: jót 
és jól cselekednek. Aki ebben a munká-
ban, a fejlesztésekben partner, az rám 
mindig számíthat.

– Az ország legfiatalabb térsége va-
gyunk, sok-sok gyermekeket nevelő csa-
láddal. Mit hozhat nekik e tanév?
– Decembertől immár ötgyermekes 
apukaként pontosan tudom, milyen 
érzés bekísérni egy gyermeket reggel 
az óvodába, és rábízni valakikre, akik 
nevelik őt, majd délután úgy jön haza, 
hogy mosoly van az arcán, mert boldog, 

és a viselkedéséből látom, hogy ő több 
lett attól, amit ott kapott. A családi mi-
liő után az óvoda az első olyan közösség, 
amelyből a gyermekeink egész életre 
szóló élményeket visznek magukkal. 
A szerepe tehát éppen ezért különösen 
hangsúlyos. Egy ilyen beruházásnak 
nagyon nagy jelentősége van, de ha csak 
az épületre gondolunk – bár a környezet 
valóban impozáns és lenyűgöző –, akkor 
csak falakat, téglát, vakolatot és festéket 
látunk, sokkal fontosabb azonban, hogy 
ezek a falak élettel teljenek meg. Ehhez 
két dologra van szükség. Először is 
gyermekekre, akik zsivajjal és időnként 
csínytevéssel is, de mégiscsak betöltik 
a teret. Hál’ istennek évről évre egyre 
több férőhelyre van szükségünk, ezért 
választókerületemben már évek óta gya-
korlatilag folyamatosak az óvoda– és 
iskolaépítések. Szükség van ugyanakkor 
olyan szakemberekre is, akik foglalkoz-

nak a gyermekeinkkel, ezért nekik is 
köszönetet kell mondanunk a kitartá-
sukért, hiszen két év telt el időközben, 
amíg megvalósult e beruházás, s addig is 
el kellett viselniük az építkezést. Köszö-
netet kell mondani mindazoknak, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy ez a beruhá-
zás megvalósulhatott, hiszen az ország 
egyik legnagyobb óvodájáról beszélünk. 
Szeretném, ha a fenntartó jó gazdá-
ja lenne ennek az óvodának, és fontos 
célkitűzésnek tekintem, hogy ebben 
a sok szempontból rendhagyó tanévben, 
amikor az emberek féltik a gyermekeik 
egészségét, míg mások a munkahelyük 
és a gazdaság válsága miatt aggódnak, 
a szabályok maradéktalan betartásával 
menedzselnék le ezt a tanévet a szak-
emberek. A cél az, hogy megvédjük az 
emberek egészségét és a munkahelyeket. 
Ehhez kívánok mindannyiunknak sok 
erőt és kitartást. (A Szerk.)

Olvasóink emlékezhetnek arra, hogy 2019 decemberében 
mutatták be az egyik csendes gödi mellékutcában kiszemelt 
házat a máltaiak. Az elmúlt időszakban a szükséges átépíté-
sek, akadálymentesítések megtörténtek, így nyáron birtokba 
vehette az erre felkészített 12 lakó az új otthonát. Ők lassan 
kezdik megszokni, hogy több önállósággal, sok mindenben 
maguk dönthetnek, legyen szó az étkezésekről vagy a szabad 
idő kedv szerinti eltöltéséről. A felkészítésük során olyan is-
mereteket sajátítottak el, amelyek egy átlagos életvitelben 
rutin-szerűen ragadnak az emberre, ám egy nagy, zárt intéz-
mény napirend szerinti működése során nem megismerhető-
ek. Ilyen – a teljesség igény enélkül- a közösségi közlekedés, 
a bevásárlás, az ételek elkészítése, a takarítás. De az is, hogy 
azt ehet az otthonában, amit megkíván, és kiveheti a hű-
tőszekrényből, sőt el is készítheti. Hogy akkor néz televíziót 
amikor ő akar, és azokkal a társaival beszélget, akikkel éppen 
szeretne. És visszavonulhat a szobájába, amikor arra vágyik. 

A támogatott lakhatás elhozta, amit vártam
Tibor, a ház egyik új lakója elmondta, hogy mivel ő nem 
kellett a szüleinek, egész eddigi életét intézményekben élte. 
Számára túl hangos, kötött, sokszor megalázó és agresszív 
élményektől sem mentes volt ez. Nagyon vágyott olyan ott-
honra, ahol azok veszik körbe, akik megértik és szeretik őt. 
Ahol nyugodtan hallgathat zenét, és újra talál motivációt 
a sportoláshoz, ahol feloldódik a belső magánya. Mint fo-
galmazott: „az otthon számomra a békességet, szeretetet, az 
együtt eltöltött idő értékelését jelenti. Mivel én magam nem 
tudok ilyen otthont építeni, nagy izgalommal vártam a tá-
mogatott lakhatást, ami elhozta számomra amire vágytam: 
a szabadságot, a csendet, és a nyugalmat”.

Az ember él és éltet 
Áldást hoztam – kezdte ünnepi gondolatait Kozma Imre 
atya. Ugyan az áldás már megérkezett azzal, hogy megszü-
letett a döntés a parlamentben, azoknak a szívében, akiknek 
minden ember fontos ebben a hazában. A magyar máltaiak 
alapítója felhívta a figyelmet arra is, hogy 900 évvel ezelőtt 
éppen szeptember 3-án távozott boldog Gellért, a Szuverén 
Máltai Lovagrend alapítója és első Nagymestere, aki a szer-
vezetben szolgálatot vállalóknak azt tanította: az ember él 
és éltet, a mi dolgunk megadni azt, ami a másik ember életé-
ből hiányzik, és ennek lelki terhét mindenki vegye magára.

Kormányzati cél
Az épület ünnepélyes átadóján az Emberi Erőforrások 
Minisz tériumának szociális ügyekért felelős államtitkára, 
Fülöp Attila arról beszélt: először az Orbán-kormány szá-
molt le a szocializmus évtizedei alatt beágyazódott örökség-

gel, hogy a fogyatékkal élő embereket a települések szélén 
talál ható intézményekben helyezik el.  A kormány célja, hogy 
erősítse a társadalom befogadóképességét. Az ún. kiváltási 
program az ilyen nehéz sorsú emberek életfeltételein javít, 
hogy a nagy intézményeket kiváltva – a megfelelő támoga-
tást is biztosítva az önálló élethez – korszerűbb otthonokba 
költözhessenek. A kormány EU-s forrásból és költségvetési 
keretből 24 milliárd forintot fordít az 50 főnél több rászo-
rulónak ellátást nyújtó intézmények korszerűsítésére, illetve 
a családiasabb körülmények megteremtésére. Összesen 100 
ilyen intézmény működik az országban, ahol 13 ezer halmo-
zottan fogyatékossággal élő ellátásáról gondoskodnak.

Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselője arról be-
szélt: két évvel ezelőtt megszületett a gondolat, majd a dön-
tés, a 2 milliárd forintos támogatásról, ami nagy összeg, 
de nagy a feladat is. Mint mondta: nem attól válunk valódi 
közösséggé, hogy gazdasági fejlesztéseket, beruházásokat 
hajtunk végre, hanem attól, hogy az otthonteremtést, a gon-
doskodást komolyan vesszük.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közép-magyarországi 
régiójának vezetője, Morva Emília arról szólt: a korszerűt-
len, a mai igényeknek már nem megfelelő feltételeket nyújtó 
gödi anyaintézmény tehermentesítésére a városban és a kör-
nyező településeken a szeretetszolgálat hat házat vásárolt 
meg, ahová fokozatosan 80 rászoruló költözhet majd. Ezek 
egyike a most átadott. A részben felszabaduló anyaintézet-
ben szolgáltatási központot rendeznek be a fogyatékos em-
berek életvitelének megkönnyítésére.

Az átadási ünnepségen részt vett a köztársasági elnök fe-
lesége, Herczegh Anita. 

GK

GONDVISELÉS HÁZA

Kitagolás? Közösségi befogadás! 2. rész
Nyáron beköltözhettek a lakók a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által kormányzati támogatásból vásárolt családi ház-
ba. Az esemény annak az évekkel ezelőtt elindított folyamatnak fontos mérföldköve, melyben a nagylétszámú gondozó-
intézetekből kisebb, családias otthonokba költöztetik – jelen esetben a gödi Gondviselés Háza (korábban TopHáz Spe-
ciális Otthon) fogyatékkal élő lakóit.  Szeptember 3-án Kozma Imre atya, a Szeretetszolgálat alapító elnöke bensőséges 
ünnep keretében meg is szentelte az épületet.

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” /Tamási Áron/

A lakók és vendégeik az új, gödi otthonukban Fotó | Ligeti Edina
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Most az eddig megismert, a meg-
előzéssel kapcsolatos, országos sza-
bályozás alatt álló teendők hang-
súlyozása a döntő – fogalmazott 
a gödi orvos. Tehát a maszkviselés 
üzletekben, közösségi közlekedés-
ben kötelező, egyéb helyzetekben 
erősen ajánlott, ha nem tartható biz-
tonságosan a védőtávolság. Ajánlott 
a nagyon gyakori kézfertőtlenítés, 
vagy kézmosás meleg vízzel és szap-
pannal, valamint az iskolakezdés és 
a napi munka során az érintett mun-
kafelületek fokozott fertőtlenítése, és 
a takarítás. Külön figyelni kell a mo-
biltelefonokra, a számítógép klavia-
túrájára, egerére. Tulajdonképpen ez 
az egyén által leginkább megtehető 
és megteendő dolog a járvány meg-
fékezésére. 

Augusztus vége óta folyamatosan 
emelkedik Magyarországon a ko-
ronavírus-fertőzöttek száma, de az 
elhunytak száma szinte változatlan, 
csak egy-egy esetet regisztrálnak. 
A szakember szerint most leginkább 
a fiatalok – 30 év alattiak – körében 
terjed a vírus, ezért a betegség lefo-
lyása jellemzően enyhe, sok esetben 
tünetmentes. Emiatt különösen fon-
tos, hogy ők az idősebb, vagy legyen-
gült immunrendszerű rokonaikat, 
ismerőseiket körültekintő módon lá-
togassák, és kerüljék a fizikai érintést 
találkozásaik során. 

Nagy kérdéseket vet fel a szabad 
mozgás korlátozása, ugyanakkor fe-
lelőtlenül mindez a gazdaság műkö-
dését, a munkahelyek megtartását 
kockáztatja. Az egyén felelőssége 
tehát rendkívül hangsúlyos. A vírus 
terjedését csak az állítja meg, ha nem 
adják tovább emberről-emberre.

A háziorvos hozzátette: közele-
dik az őszi influenza szezon. Minden 
veszélyeztetettnek minél nagyobb 
számban be kellene oltatni magát! 
A két betegség tünetei ugyanis na-
gyon hasonlatosak. Azok számára, 
akik az influenza oltás után fertő-
ződnek meg esetleg a koronavírussal 
a későbbiek folyamán, megkönnyíti 
majd a diagnosztikát az oltottság. 
Október végén már várhatóan elérhe-
tőek lesznek a vakcinák, de idén lehet, 
hogy hamarabb is el lehet majd kez-
deni az oltásokat. 65 év felettieknek, 
krónikus betegeknek, egészségügyi- 
és szociális ágazatban dolgozóknak 
ingyenes a megelőzés e formája. 

A Covid19 ellen még kérdéses, hogy 
mikorra és mennyire hatásos vakci-
nát tudnak kifejleszteni, és milyen el-
ven fog működni – azaz kell-e évente 
újraoltani a védettség megőrzéséhez 
– vélekedett Dr. Lantos István. 

Arra is felhívta a figyelmet, hogy 
továbbra is telefonos bejelentkezés 
szükséges a háziorvosi rendelőkbe 
– láz esetén semmiképp ne menjen 

senki még a váróba se. Egyszerre csak 
egy személy tartózkodhat a várók-
ban, ezt segíti az előjegyzési rend-
szer. A rendelések ideje alatt egyelőre 
folyamatos a szellőztetés, a germicid 
lámpa használata, két vizsgálat között 
a fertőtlenítő takarítás. Gyógyszerfel-
íratáshoz nem szükséges a személyes 
találkozó, telefonon vagy interneten 
át a szokásos gyógyszereket e-recept 
formájában el lehet kérni, melyek 
a patikákban a TAJ számmal kivált-
hatók. Hasonló a rend a Dunakeszi 
Szakrendelőben is: telefonon kell ér-
deklődni az egyes rendelésekről azok 
igénybevétele előtt. Sürgősségi esetek 
ellátása kivételt képez.

VPK

JÁRVÁNYHELYZET

Koronavírus: megnőtt az egyéni felelősség  
a járvány elleni védekezésben 
Dr. Lantos István háziorvost kértük, hogy foglalja össze a legfontosabb, aktuális 
információkat a járványhelyzettel kapcsolatban.

A szájat és orrot eltakaró maszk viselése 
kötelező a tömegközlekedési eszközökön, 
az üzletekben, és ajánlott minden olyan 
helyzetben, ahol tömeg várható

Az állomásaink a nyár végére igen el-
hanyagolt állapotba kerültek, látha-
tóan senki sem gondozta ezeket a te-
rületeket. Derékig érő gaz, sok szemét 
fogadta a gödieket. A parkolókban az 
ágak rálógtak az autókra. A szeptem-
beri iskolakezdéssel mindig jelentősen 
megnő az utasforgalom. „A helyiek 
közül a legtöbben vonattal járnak be 
Budapestre, így szerettük volna, ha 
a gödieket méltó környezet fogadja 
amikor iskolába, munkába indulnak 
vagy éppen hazaérkeznek. Egy indu-
ló egyesületnek nincs jelentős tőké-
je, ám a lelkesedése annál nagyobb, 
ezért gondoltunk arra, hogy közösségi 

munkát vállalunk, és erre bíztatunk 
másokat is. Igazi sikerként könyveltük 
el, hogy gödi fiatalok is csatlakoztak 
a megmozduláshoz” – nyilatkozta la-
punknak Németh Györgyi.

A Gödi Lokálpatrióták Egyesület-
ben fontosnak tartják a hagyományok 
ápolását, a környezet megóvását, a he-
lyi és nemzeti kultúra védelmét, a bé-
kés és kulturált közbeszédet, a hitben 
és szeretetben viselt vidéki életet, va-
lamint a családok és helyi közösségek 
védelmét.

Céljuk, hogy felélesszék a lokálpatri-
óta szemléletet, hiszen – mint vallják: 
rajtunk civileken is múlik, hogy mi-

lyen az a város, ahol élünk.  További 
közösségi munkák alkalmával szeret-
nék szépíteni Gödöt, és egyfajta szelle-
mi műhelyként is kívánnak működni, 
terveik szerint a város életét és műkö-
dését konstruktív ötletekkel, javasla-
tokkal fogják segíteni.

Az egyesület elérhető a közösségi 
média felületein (Facebook, az Instag-
ram és a YouTube) 

GK

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS

A Gödi Lokálpatrióták szervezésében  
szépült meg a vasútállomások környéke
Göd a szívügyünk! Szeretjük a helyet, ahol élünk és tenni akarunk érte – szól 
a nemrég megalakult egyesület küldetése. Szavaiknak tetteikkel adtak súlyt. 

A régi típusú vonatok ese-
tében, amellett, hogy ke-
vesebben fértek el a járato-
kon, sokaknak problémát 
okozott a magas szerkezeti 
építés pl. a mozgássérültek 
esetében. Ezeket az újból 
forgalomba helyezett sze-
relvényeket viszont már 
mind akadálymentesen 
építették. Emellett az ed-
diginél több hely áll ren-
delkezésre a babakocsik és 
a kerékpárok szállítására is 
az egyébként 600 férőhe-
lyes vasparipákon. Ahogy 
országszerte, itt a Dunaka-
nyarban, főleg Vác – Bu-
dapest viszonylatban, az 
ország első vasútvonalán 
is egyre nagyobb az igény 
a közösségi közlekedésre, 
nem csak az ingázók, de 
a turisták részéről is, hiszen 
felmérésekből kiderült, 
hogy tavaly több mint 100 
millió alkalommal használ-
ták a MÁV járatait. Éppen 

ezért, az elmúlt években 
számos intézkedés történt: 
állomásokat újítottak fel, 
fejlesztették a vágányrend-
szert, és új vasúti szerel-
vényeket szereztek be. Ér-
demes megjegyezni, hogy 
Magyarország az elmúlt tíz 
évben több, mint 1300 mil-
liárd forint értékben valósí-
tott meg vasúti projekteket 
az Európai Unió segítségé-
vel. A KISS motorvonatok 
menetrendje megtalálható 
a MÁV honlapján. VLK

KÖZLEKEDÉS

Emeletes vonatok Gödön
Elindultak az emeletes vonatok a Budapest-Nyuga-
ti-Vác-Szob vonalon. A MÁV legújabb „KISS” motorvo-
natjai augusztus 24-én álltak vissza a forgalomba, az or-
szág legforgalmasabb útvonalát kiszolgálva.  

Július 12-én vasárnap délután a felsőgödi Duna-part adott 
otthont a rendezvénynek. A helyi hagyományoknak megfe-
lelően ezúttal is számos gödi ajánlotta fel közreműködését. 
A Nagy ugrás előtt szemétszedés, tűzoltó és mentőmotoros 
bemutatók, Antalffy Juditnak köszönhetően hangtálazás, 
a Neveleki Szomszédok és a Baba-mama klub jóvoltából pe-
dig csillámtetoválás, és gyermekprogramok várták a részt-
vevőket. A délután kedvező volt a sportolni vágyóknak 
is, hiszen a Szabad Sárkányokkal való sárkányhajózástól 
kezdve Jakus Kruchio Éva és Németh Rita jóga foglalkozá-
sán át a Sunset SUP csapatával az állószörfözésig többféle 
mozgásformát is kipróbálhattak. Mindemellett a Gödön élő 
hódokkal kapcsolatban is választ kaphattak kérdéseikre az 
érdeklődők Guba Máriától és Bátorfi Ildikótól. Délután há-
romkor egyszerre sétáltak a vén folyóba a résztvevők, azután 
pedig a gödi eredetű kakaós csigára emlékeztek Kékszalagos 
Tekergéssel. Az eseményt a Boldogságcseppek Alapítvány és 
a Gödi Anyák Angyalai civil szervezet rendezte meg, Göd 
Város Önkormányzata, az Önkéntes Munkacsoport tagjai és 
a Dunapart Nyaralóházak támogatásával. VLK 

A formálódó egyesület és a csatlakozó 
lakosok önkéntes munkájával tisztult meg 
az állomások környéke

Az emeletes vonatok 
kényelmesebb utazást 
biztosítanak az ingázóknak

BIG JUMP! 

Nagy ugrás az élővizek védelméért
Göd idén is csatlakozott a WWF (Természetvédelmi 
Világalap) vizes élőhelyek megóvásáért indított kezde-
ményezéséhez. A program keretein belül szerte a világ-
ban több ezren ugrottak, futottak, sétáltak be számos 
folyóba, patakba, tóba ugyan abban az időpontban.

Támogatás
A képviselő-testület döntése alapján a Szociális, Egész-
ségügyi és Lakásügyi Bizott ság 2020 augusztusában 
felállt és azonnal megkezdte a munkát. A bizottság el-
nökének tájékoztatása szerint a napi szintű megkeresé-
sek miatt hetente, szükség esetén heti két alkalommal is 
üléseznek, hogy szükség szerint támogatni tudják az arra 
rászorulókat. (Lenkei György elnök mellett Csányi József 
és Kocsis József tagjai a szakbizottságnak.)

Az első döntések között szerepelt a beiskolázási támo-
gatások odaítélése. A támo gatás összegét ebben az évben 
gyermekenként 15000 Ft-ra emelték. E segítség 45 csalá-
dot és mintegy 75 tanulót érint, és még augusztus 20-a 
előtt kiutalták az érintetteknek.

Szeptemberben újra támogatást nyújtanak a Covid 19 
szűrővizsgálatokhoz. Az ősz első hónapjában három al-
kalommal van lehetőség ujjbegyből vett vérminta alap-
ján elvégeztetni a tesztet, melynek lakosonként 2000 fo-
rinttal csökken az ára: így 8800 Ft-ba kerül.

A szakbizottság tárgyalást folytat a helyi gyermek-
orvosokkal arról, hogy mely nem kötelező, de ajánlott 
védőoltások költségeinek támogatása volna szükséges 
ahhoz, hogy a súlyosabb szövődményekkel járó fertőző 
betegségek megelőzhetőek legyenek, amennyiben a szülő 
is úgy dönt. A támogatandó vakcinák köre később kerül 
nyilvánosságra, és minden gödi újszülött számára igény-
be vehető lesz az oltóanyag árához való önkormányzati 
hozzájárulás.
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Városi ünnepség
Sok körülményt átírt ebben az eszten-
dőben a világjárvány, nem volt ez más-
képp a gödiek idei Szent István-napi vá-
rosi ünnepének esetében sem. A József 
Attila Művelődési Ház és az önkor-
mányzat programszervező munkatár-
sai mindent megtettek annak érdeké-
ben, hogy biztonságos körülmények 
között, a járványügyi ajánlásokat 
betartva legyen lehetőség az esemény 
megtartására.

Az egybegyűlteket dr. Pintér György 
köszöntötte. Az önkormányzat Pénz-
ügyi Bizottságának elnöke az állam-
alapító királyra emlékezve megemlí-
tette, hogy a gödieknek korábban is 
fontos volt Szent István, aki a feljegy-
zések szerint a váci püspökséget is ala-
pította. Nem véletlen, hogy az alsógödi 
katolikus templom róla van elnevezve. 
Mint fogalmazott, István király kiváló 
elemző, olyan döntések meghozatalá-
ra képes férfi volt, aki a reform mellett 
az országot új útra terelte. Tette ezt egy 
történelmileg rendkívül izgalmas kor-
ban, akkor, amikor nyugaton a világ 
végét várták, István államot szervezett, 
koronás királlyá vált. Olyan országot 
hozott létre, amely nem az önfeladás, 
korlátlan behódolás országa lett, hanem 
olyan állam, amely a gyökereit megtart-
va, kinyílt a nyugati kultúra és a nyu-
gati egyházmodell felé. Olyan államot 
létesített, amely számtalan változás, 
gond és tragédia ellenére ma is megvan, 
adjunk hálát érte! Mindezt azonban 
a szeretet jegyében, mint intelmeiben is 

megfogalmazta: „A szere tet gyakorlása 
vezet el a legfőbb boldogsághoz” – zárta 
gondolatait a helyi politikus.

Az ünnepre megemlékező gondola-
tokkal Bátorfi Ildikó helytörténész ké-
szült, betegsége miatt a beszédet Vajda 
Viktória képviselő olvasta fel. 

Városi elismerések
Az ünnepség keretében kiosztották 
a legmagasabb gödi kitüntetéseket. 
Pro Urbe-díjat kapott Veres Mihály, 
a Bozóky Gyula Alapítvány leköszö-
nő elnöke. Közművelődési főtanácsos 

címet adományoztak Szabó Imréné, 
a József Attila Művelődési Ház igaz-
gatója részére. Kiosz tották a Kóczán 
Mór-díjakat is, négy kategóriában. 
A kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
sportolóknak Kammerer Zoltán olim-
pia bajnok kajakozó és Kóczán Mór 
ükunokája, Jeszenszky Zsolt adta át az 
elismerő okleveleket és a serlegeket. 
A díjazottokat külön cikkekben mu-
tatjuk be.

Az új kenyér megáldása
Chikán Katalin rövid elmélkedéssel 
egy bekötve áldotta meg az új kenyeret. 
Az evangélikus lelkész arról beszélt: úgy 
vagyunk mi a nemzet része, ahogyan az 
apró morzsák alkotják a kenyér egészét. 
Mindenkire szükség van a teljesség-
hez, a legkisebb, leggyengébb részekre 
ugyanúgy, mint a legnagyobb falatokra. 

NEMZETI ÜNNEP

Díjkiosztó ünnepség és gálaműsor 
Szent István ünnepén
„A szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.” (részlet Szent 
István király intelmeiből)

Dr. Pintér György mondott köszöntőt 

Gálaest
Az esemény színvonalát emelte szá-
mos Gödön élő művész közreműködé-
se. Danyílova Galína és Bartos Csaba, 
a Kincsem vonósnégyes tagjai, Gecséné 
Szitha Márta, a Németh László Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 
hegedűtanára, a Gödi Művészetoktata-
tásért Alapítvány Kuratóriumának el-
nöke, valamint Dóczi-Horváth Olívia, 
a Székesfehérvári Alba Regia Szimfoni-
kus Zenekar tagja alkalmi formációja 
tánczenékből építette fel műsorát. 

Felcsendültek részletek Erkel mű-
vekből: a Bánk bánból a Csárdás, 
a Hunyadiból a Palotás dallamai, 
vala mint a Rókatánc Weiner I. diver-
timentójából. Szólistaként Danyílova 
Galína, az Operaház Komor Vilmos- 

Végig tekintve az ünnep évezredes történetén azt 
látjuk, hogy nemcsak a könyveknek: az ünnepek-
nek is sorsuk van. Ennek az ünnepnek a sorsa szo-
rosan összefonódik a nemzetével: ha valaki csak 
a mindenkori augusztus 20-i napok történeteit 
vizsgálja, és semmi mást, már ebből is képet al-
kothat Magyarország történelméről, annak sötét 
és fényes napjairól egyaránt. 

Az augusztus 20-i, alkotmányba foglalt dátum 
1083-ban vált jeles nappá, amikor I. László király 
a székesfehérvári bazilikában, VII. Gergely pápa 
áldásával oltárra emelte a szentté avatott I. István 
király relikviáit.  Az államiság ünnepének addigra 
már volt hagyománya, István király rendeletére, 
habár pár nappal korábban, augusztus 15-éhez 
kötődően. István erre a napra, Nagyboldogasz-

szony napjára hívta össze Székesfehérvárra a kirá-
lyi tanácsot és tartott törvénynapot, majd később e 
napon ajánlotta az országot Szűz Mária oltalmába. 

I. (Nagy) Lajos, a lovagkirály idején egyházi ün-
nepként élt tovább, mígnem Mária Terézia orszá-
gos ünneppé tette újra. Ezzel egyidejűleg Budá ra 
hozatta a Szent Jobbot, ezzel is megerősítve a csá-
szári trón és a magyar korona szövetségét.  

No, de, honnan is kellett visszahozatni az erek-
lyét? 

A Szent Jobb a török hódoltság idején került Szé-
kes fehérvárról Raguzába, ahol az ottani domonko-
sok őrizék a zűrzavaros időkben. A mai Dubrov-
nikban lévő apátság közel száz éven át elhárította 

a császári kéréseket a Szent Jobb kia dását illetően, 
mígnem egy háborús veszedelem a Raguzai Köz-
társaságot arra késztette, hogy az akkori uralkodó-
hoz, Mária Teréziához forduljon segítségért. 

A császárnő tisztában volt az ereklye politi-
kai és vallási erejével, és azzal is, hogy nagyapja, 
I. Lipót óta a korona erőfeszítései mind kudarcot 
vallottak.  Megértette, hogy eljött a kedvező alka-
lom a kért katonai védelemért cserébe. Az alku 
megköttetett, és az ereklye visszakerült a Magyar 
Király ság területére, Budára, 1771-ben. 

Visszatérve az államiság ünnepére, az 1848-49-
es szabadságharc leverését követő Bach-korszak 
fő feladata volt a magyar államiság felszámolása, 

és az ország maradéktalan beolvasztása a Monar-
chiába.  A német nyelv kötelezővé tétele, a várme-
gye-rendszer felszámolása és sok más intézkedés 
mellett betiltották a független magyar államot jel-
képező első király ünneplését is. A Kiegye zést kö-
vető enyhülés és a külső fenyegetettség nyomására 
végül 1891-ben Ferenc József újra engedélyezte az 
ünnepet, egy lendülettel munkaszüneti nappá 
téve augusztus 20-át. 

A két háború közötti időben az ünneplés leg-
hangsúlyosabb elemévé a trianoni békekötés 
okozta trauma, és az elszakított országrészek la-
kóihoz való szoros kötődés hangsúlyozása vált. 
A második világégés után a dátum megmaradt, 

de 1950-től új tartalmat nyert: előbb az Új Kenyér, 
majd a Népköztársaság és a szocialista alkotmány 
ünnepe is lett. 

Augusztus 20-a 1991-ben, a rendszerváltást kö-
vetően került az alkotmányba abban a formában, 
ahogyan ma is megemlékezünk róla: nemzeti és 
egyben hivatalos állami ünnepként.  

Bármit hoztak is a történelem viharai az el-
múlt évezred során, az ünnep a magyar szívekben 
kitüntetett helyet töltött be: akár tiltásban, akár 
szabadon ünnepelve, az új kenyér megáldásának 
fohászában mindig ott volt Szent István, és az or-
szág, amelyet ő alapított. A hazánk. 

Bátorfi Ildikó

Ünnepi gondolatok 
Alkotmányunk három nemzeti ünnepet nevez meg; ezek egyike, az államalapítás augusztus 20-i 
évfor dulója, az államalapító Szent István király emléknapja. Ez egyben Magyarország hivatalos állami  
ünnepe is.   

és Juventus-díjas Kamaraművésze 
Bartóktól a Román táncokat adta elő.

A Bánk bán emblematikus részletét, 
Melinda áriáját Kolonits Klára, számos 
nemzetközi verseny díjazottja, Artisjus- 
és Liszt-díjas művésznő, az Operaház 
Kama  raénekese, Göd város legfrissebb 
Kossuth-díjas művésze adta elő, zongorán 
pedig, ahogy az életben, hitvestársa, Dinyés 
Dániel zongoraművész, karnagy kísérte. 

Lehár Ferenc: A mosoly orszá-
ga című művének szerelmi duettjét 
Vámosi Katalin és Yanis Benabdallah 
operaénekesek adták elő, megkoronáz-
va az ünnepséget. 

VPK

Vámosi Katalin és Yanis Benabdallah  
duója zárta az ünnepséget

Melinda áriáját Kolonits Klára énekelte

Chikán Katalin evangélikus lelkész áldotta 
meg az új kenyeret

A vonósnégyes tagjai: Danyílova Galína, 
Gecséné Szitha Márta, Dóczi-Horváth Olívia 
és Bartos Csaba
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Szabó Imréné, Zsuzsa koráb-
ban Vácott dolgozott könyv-
tárosként, 27 éve beosztott 
népművelőként kezdte pálya-
futását Gödön, és 14 éve ve-
zeti a művelődési házat. 

Szakmai körökben Pest 
megyében és országosan is 
ismerik tevékenységét, mun-
kásságát. Ennek jeléül ve-
hette át 2018 decemberében 
a Fekete Dió díjat, melyet 
a Pest Megyei Népművelők 
Egyesülete alapított a terü-
leten dolgozók szakmai tel-
jesítményének elismerésére. 

Az elmúlt, csaknem három 
évtized minden bizonnyal 
legkülönlegesebb esztende-
je az idei, hiszen korábban 
nem volt arra példa, hogy 
a gödi művelődési ház hosz-
szú hetekre elbúcsúzzon 
a személyes találkozásokat 
feltételező rendezvényeitől. 
A munkatársak azonban 
dolgoztak: rég várt felújítá-
sokra került idő, nemcsak 
a Pesti úti központban, ha-
nem az Ady Klubban is. 
Emellett számos helytörté-
neti kutatásban is részt vet-
tek, egyebek mellett az idén 
100 éves gödi labdarúgó 
szakosztály felkérésére, de 
gazdagodott a Nemeskéri-
ekhez köthető digitalizálan-
dó anyagok köre is.

A művelődési ház, amint 
lehetett megnyitott, és újra 
szolgáltatni kezdett. Szep-
tembertől újra 8-tól 21 óráig 
tart nyitva. A különböző te-
vékenységek egymással pár-
huzamosan zajlanak a ház 
kisebb-nagyobb termeiben, 
helyiségeiben. 

Ami fájó pont: 27 év után 
idén először nem lehetett 
megtartani az Alkotótábort, 
amely anno Zsuzsa első kez-

deményezései között volt. 
Több oktatóval azóta is kö-
zösen dolgozva, és a művé-
szek új generációját kinevel-
ve, akik közül többen immár 
kiállítókként térnek vissza az 
intézmény falai közé. Pedig 
az egész egy véletlennek kö-
szönhető: amikor idekerült 
a művelődési házba, Varga 
Gyula akkori igazgató le-
küldte őt a pincébe, ahol a sok 
szén és miegymás mellett 
észrevette a nagy égető ke-
mencét, s rögtön tudta, hogy 
ezzel kezdeni kell valamit. 
Már azon a nyáron elindult 
a tábor Véninger Margittal 
és Garami Máriával. Idén, 
minden igyekezet ellenére el 
kellett engedni a tábor gon-
dolatát. Remélhetően ilyen 
helyzet a jövőben nem áll 
majd elő.

Szintén hozzá köthető 
a nagy rendezvények közül 
a Regionális Néptánctalál-

kozó, a Kulturális Örökség 
Napok, az Adventi Napok, 
és második éve a Kakaós-
csiga Fesztivál is. Kevesen 
tudják azonban, hogy eze-
ken a tömegrendezvénye-
ken kívül a munka dan-
dárja a mintegy hetven 
csoport, klub, foglalkozás 
körüli teendők körül forog. 
Van, akiknek csak helyszínt 
és időpontot kell biztosíta-
ni, mások nevében viszont 
akár pályázatot is kell írni 
a működéshez, programok 
finanszírozásához. A mű-
velődési ház normatív tá-
mogatás alapján működik, 
de a gazdag programkíná-
lathoz, kiállításokhoz, kon-
certekhez, előadásokhoz 
bi zony folyamatosan kell 
figyelni a pályázatokat is. 
Szakmai siker a Felsőgödi 
Tűzoltószertár létrejötte is, 
mely 100 év elteltével bebi-
zonyította, hogy egy helyi 

közösség képes az össze-
fogásra, és fel tudja építe-
ni. Sok szakdolgozója van, 
nagy öröm, amikor felhív-
ják, hogy sikerült, és ötösnél 
rosszabb jegyet eddig egyi-
kük sem kapott. 

Kollégáiról így nyilatko-
zik: elhivatottak, és türe-
lemmel, alázattal ki lehetett 
nevelni azt a munkaközös-
séget, akikkel mindezt meg 
lehet csinálni. Mindenkinek 
van saját szakterülete is, 
amellyel különlegesen tud-
ják segíteni a csapatmunkát. 
Véleménye szerint a város 
lélekszámához képest kicsi 
a művelődési ház, de ked-
ves, barátságos a hangulat, 
és ami számára a legfonto-
sabb: a közösségeket jól tud-
ja szolgálni. 

Szakmai mottóját így 
fogal mazta meg: „Szeretném 
felhívni a figyelmet a köz-
művelődési intézmények ér-
tékes, sokszínű, elérhető és 
megfizethető tevékenysé-
gére, melyeket nem a profit 
hajhászása, hanem az érték 
teremtése, és mentése, a ha-
gyományőrzés és a helyi kö-
zösségek működése fémjelez. 
A közművelődési intézmé-
nyek behálózzák az orszá-
got, a legtöbb kistelepülésen 
ugyanúgy megtalálhatóak, 
mint a fővárosban. Tevékeny-
ségünk a társadalom széles 
rétegének szolgál kapaszko-
dóként, kapocsként a kultú-
rához, művelődéshez, embe-
ri közösségekhez. Dacolva 
a globalizációval, kulturális 
trendekkel, nehéz ségekkel, 
segítünk ott, ahol tudunk. 
Kincs, mely szinte egyedül-
álló Európában, kincs, melyet 
nem övez média és sajtóvissz-
hang. Mert megszoktuk, mert 
természetes, mert van…. Hát, 
én megtanultam becsülni és 
méltóképpen szolgálni, ami 
a miénk.”

Az elismeréshez a Gödi 
Körkép szerkesztősége nevé-
ben is gratulálunk!

VPK

ELISMERÉSEK 

Közművelődési főtanácsosi címet kapott 
Szabó Imréné
A képviselő testület döntése szerint a József Attila Művelődési Ház igazgatója megkapta 
a közművelődési főtanácsos címet. Az elismerést az eddigi, a magyar közművelődés szolgálatában, 
és különösen Göd városáért végzett, országosan is kiemelkedő munkájáért vehette át.

Veres Mihály Felsőgödön született 1949-ben ott, ahol 
jelen leg is él. 1956-1963 között ministráns volt a Felsőgödi 
Jézus Szíve templomban és 1965-ben ugyanitt sekrestyés. 
Az egykori falu minden szegletéhez kötődik egy-egy em-
léke. 

Kecskeméten a Piarista Gimnázium diákja volt, ott vált 
közösségformáló ember belőle. Ezt kamatoztatta egyrészt 
a munkájában, másrészt 1984-1986 között Budapesten, 
a Rózsák téri Szent Erzsébet templomban, ahol a képviselő-
testület világi elnöke volt. (1973-2003 között Budapesten élt 
családjával). 2003-tól családjával ismét Felsőgödön él.

2005-ben létrejött a Bozóky Gyula Alapítvány és Ország 
Tibor felsőgödi plébános atya Veres Mihályt kérte fel kura-
tóriumi elnöknek.

A szervezet indulásától kezdve rengeteg munkát vég-
zett: megkereste az önkormányzatot, a helyi vállalkozó-
kat, magánszemélyeket, hogy támogassák az alapítvány 
céljait. Kiváló közösségépítő talentumának köszönhetően 
az alábbi célokat sikerült megvalósítani (a teljesség igénye 
nélkül):

• 2006 karácsonya: Elkészült az Egyházközség első önálló 
honlapja. 

• 2008 aug. 15.: A templom homlokzata díszvilágítást kapott.
• 2011: Az Alapítvány aktív részt vállalt a templomkert és 

a Bozóky tér teljes rekonstrukciója szervezési munkáinak 
előkészítésében.

• 2012: Elkészült a „Bozóky tér múltja, jelene és jövője” c. 
ajándék DVD. Minden támogató, aki legalább 5.000 Ft-tal 
járult hozzá a templomkert felújításához, ajándék DVD-t 
kapott.

• 2013: Elkészült a templom villamosenergia földkábeles 
bevezetése. 

• 2014: A Bozóky tér térrekonstrukciójának koordinálása. 
90 éves lett ebben az évben a templom, ebből az alkalom-
ból ünnepségeket szerveztek. 
Összefogás napja: 2014. október 11. 118 felnőtt és 11 
gyermek végzett társadalmi munkát, növényeket ültettek 
a Bozóky téren. Átadási ünnepség: november 29.

• 2015: Befejeződött az Összefogás-feszület felújítása a Len-
key utcában, amely ökumenikus áldásban részesült a cen-
tenáriumi ünnepség keretében. 

• 2018: Elkészült a felsőgödi templom orgonájának felújított 
játszóasztala és a harmónium is megújult.

• 2019: Ugyanezen hangszer sípos or go narésze december 
1-től próbaüzem alatt.

Veres Mihály nemcsak anyagi forrásokat igyekezett gyűj-
teni, hanem régi emlékeket is, úgy, mint elsőáldozási cso-
portképek, emléklapok, információk a templom történeté-
vel kapcsolatban.

Sok probléma merült fel az évek során, de a döntéseit 
mindig hideg fejjel és jó tárgyalóképességével oldotta meg. 
Az évek alatt begyűjtött képekből, információkból többször 
is tartott vetítettképes előadást a templomban, illetve a Retro 
Ady Klubban is, aminek évek óta tagja. A 2015-ben megjelent 
Gödi Almanach-ban az egyházközösség történetéről tanul-
mányt írt Templomok és testvéri közösségek – Mozaikok a ma 
is működő felsőgödi egyházközösségek életéből címmel.

Az alapítványban utolsó nagy munkája az orgona felújítása 
volt. Erre a ’90-es években már történt kísérlet, de az félbe-
maradt. Úgy fogott bele ebbe a munkába, hogy előtte nem-
csak árajánlatokat kért be, hanem az akkori kántorral közö-
sen számos olyan helyszínt jártak be, ahol a közelmúltban 
orgonákat adtak át, újítottak fel, megnézték és tanulmányoz-
ták ezeket. Az orgona működésének tanulmányozása érdeké-
ben még szakkönyveket is kikölcsönzött a Zeneakadémiáról, 
hogy legyen elég ismerete a munka koordinálásához. 

Veres Mihály minden munkáját ugyanazzal a lelkiisme-
reteséggel, teljes odaadással, elkötelezettséggel, lokálpatrio-
tizmussal végezte a városért, az egyházközségért mindvégig 
szem előtt tartva: Soli Deo gloria (egyedül Istené a dicsőség)!

Lapunknak úgy nyilatkozott: meglepetésként érte a kitünte-
tés, hiszen ő csak tette a dolgát. Az alapítvány vezetésével járó 
terheket már nem vállalja ugyan, de így sem marad tétlen: jelen-
leg éppen közreműködik egy gödi lexikon összeállításában. 

Szerkesztőségünk nevében is szívből gratulálunk az elis-
meréshez!

GK

ELISMERÉSEK 

Pro Urbe-díjat kapott  
Veres Mihály
A Bozóky Alapítvány leköszönő elnöke vehette át idén 
a kitüntető díjat, amellyel a város elismerte az itt élőkért 
végzett áldozatos munkáját.
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Legjobb női sportoló:
Lendvai Sára  
(GDSE Tánc Szakosztály)
Lendvai Sára 13 éves. Már 4 évesen 
balettra járt, majd Huzella-iskolásként 
csatlakozott a GDSE Tánc Szakosztá-
lyához, ahol sokféle táncstílussal is-
merkedett meg. A jazz és a hip-hop kü-
lönösen közel áll hozzá, egy ideje latin 
táncot is tanul. Párosra, duóra, szólóra 
és formációra is jár. Eddigi pályafutása 
során sok versenyen vett részt, számos 
alkalommal aranyminősítéssel zárt. 
Iskolai időben átlag 10 órát, a szüne-
tekben mintegy 4 órát készül hetente. 
Más különórái is vannak, de a tanulás-
hoz való motiváltságát erősíti: ha nincs 
jó jegy, nincsen tánc se, amiről pedig 
nem tudna lemondani. Néhány éve 
karácsonykor a Diótörőben Marikát 
táncolhatta. 

Legjobb férfi sportoló: 
Szabó Vilmos 
(Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztály)
Szabó Vilmos 13 éves kajakos, a Huzel-
la Tivadar Általános Iskola tanulója. 
2016-ban ismerkedett meg a sportág-
gal, 2017-ben már versenyzett, váltó-
ban bajnok lett. 2018-ban a magyar 

bajnokságon kétszer állt a dobogó 
legfelső fokára: párosban Maszárovits 
Lászlóval, valamint a váltóval. 2019-
ben a magyar bajnokságon párosban – 
szintén Lacival – és váltóban, valamint 
a maraton országos bajnokságon is 
aranyérmes lett, ezzel kivívta a korosz-
tályos válogatottságot. Eddig összesen 
hatszoros magyar bajnok. 

Legjobb sportcsapat:
Heavenwards Tánc Stúdió 
A Heavenwards Dance Studio 2017-
ben alakult Gödön, vezetője Paulov 
Dóra. A tánciskola nevének jelentése: 
felfelé törekvő; mottója: „Határ a csilla-
gos ég”. Céljuk, hogy országszerte lehe-
tőséget biztosítsanak a tehetségek be-
mutatására különféle rendezvényeken, 
országos és európai szintű versenye-
ken, fellépéseken. A 3 évesektől a fel-
nőttekig szerveznek csoportot. Vannak 
köztük többszörös országos bajnokok, 
Európa-bajnokok hip-hop illetve, jazz-
funk dance kategóriákban, csoportban 
és szólóban egyaránt. Tavaly a gödi ön-
kormányzat támogatásával kijutottak 
két nemzetközi versenyre is, melye-
ken szép sikereket arattak. Televíziós 
produkciókban és videoklipekben is 

kipróbálhatták magukat, 2018-ban 
a labdarúgó-világbajnokság hivatalos 
dalának klipjében Dóri és tanítványa, 
Stefán Brigitta együtt szerepelhetett 
Will Smith-szel és Ronaldinhoval. 
Legkedvesebb emlékük a tavalyi Fábry 
Show-hoz kötődik. Vezetőjük fontos-
nak tartja a folya matos megmérettetést, 
Dóri maga is többszörös országos baj-
nok, Európa-bajnok, 2018 óta a Brains 
együttes háttértáncosa. Hazai televí-
ziós műsorok segédkoreográfusa, ame-
rikai filmes produkciók résztvevője. 

Legjobb sportszervező:
Kadocsa Anna
1997-ben öt kisgyermekkel költöztek 
Gödre, ahol további három gyermeke 
született. Nyolc szülés után jelentős 
túlsúllyal kezdett sportolni. A gyalog-
lást, kocogást futás követte. Egyre több 
hozzá hasonló anyukát sikerült moz-
gósítania, csapatokban fu tottak. Verse-
nyekre jártak, a gödi Fétis Cross futás 
nem maradhatott ki, a Suhanj jóté-
konysági futáson 6 fős csapatban elsők 
is lettek. Körbe futották a Bala tont, sok 
félmaratont legyűrtek, Anna maratoni 
távokat is teljesített. Szívügyévé vált, 
hogy minél több embert megmozgas-
son. Nordic walking edzéseket tartott, 
2005-ben elindította Gödön a röplab-
daéletet. Happy GÖRCS néven kezd-
ték el a családi és tinédzser edzéseket 
és tornákat Dankó László segítségével. 
Egyre magasabb szinten ment a játék, 
ami már túlmutatott a városon. RÉKA 
(Röplabda Éjszakai Kupa Amatőrök-
nek) néven tornákat szerveztek Rataj 
Andrással. Egyik alapítója volt 2012-
ben a gödi sárkányhajózásnak. Részt 
vett a Becsal-versenyeken, városi ku-
pán. Ekkor már bodyART edző volt; 
nők és férfiak is tornáznak nála azóta 
is. Sokukat sárkányhajózásra csábított, 
csapatot épített, versenyekre jártak, 
és sok szép éremmel gazdagodtak. 
Ma Szabad Sárkányok néven Rabnecz 
Károly vezetésével nagyon aktív sza-
badidős sárkányhajós csapat műkö-
dik Gödön. Büszke rá, hogy a névadó 
ő volt és a mai napig tagja lehet ennek 
a vidám, sokszínű, nyitott, befoga-
dó társaságnak. Gyógymasszőrként 
is ak tív mozgásra buzdítja vendégeit. 
Sok embert inspirált példát mutatva, 
hogy soha nem késő elkezdeni, mert 
a mozgás élet és öröm.   

(Szöveg: az augusztus 20-ai ünnep-
ségen elhangzott méltatások alapján)

Kossuth-díjat kapott Kolonits 
Klára operaénekes

Kolonits Klára Liszt 
Ferenc-díjas opera-
énekes Magyar   or szág 
számára kivételesen 
értékes művészi pá-
lyafutása során vir-
tuóz énektechniká-
jával és egyedülálló 
belcanto repertoár-
jával nemzetközi szín-
padokon is sikereket 
arat. Az opera mel-
lett a klasszikus és 
kortárs oratóriumok 
megszólaltatása terén 

is kiemelkedő előadóművészete elismeré-
seként vehette át a díjat. A legmagasabb 
magyar állami kitüntetéseket Áder János 
köztársasági elnök és Kövér László házel-
nök adták át az Országházban.

Máté Péter-díjat kapott 
Kovacsik Tamás

A könnyűzene leg-
magasabb állami 
ki tün tetését, Máté 
Péter-díjat ado má-
nyozott Kásler Mik-
lós, az Emberi Erő-
források minisz tere 
az Ismerős Arcok 
zenekar tagjainak 
a ma gyar köny-
nyűzene területén 
végzett kiemelke-
dő előadóművészi 
tevé kenységükért. 

Máté Péter-díj-
ban részesült Galambos Nándor 
basszusgitáros, Kovacsik Tamás do-
bos, ütőhangszeres, Leczó Szilvesz-
ter billentyűs, Nyerges Attila énekes, 
szöveg író, Práder Vili gitáros, énekes, 
Tánczos István szaxofonos, énekes.

A díjazottaknak a Gödi Körkép 
szerkesztősége nevében is szeretettel 
gratulálunk!

Júniusban a Védőnők Napja alkalmá-
ból köszöntötte a gödi védőnőket és 
vérvételes kolléganőket a polgármester. 
Balogh Csaba megköszönte áldozatos 
munkájukat, önzetlenségüket, mely-
lyel a helyi családoknak oltalmat, biz-
tonságot nyújtanak akár a személyes 
gondozás, tanácsadás során, akár az 
oktatási-nevelési intézmények minden-
napjaiban részt véve, az egészségfejlesz-
téssel összefüggő feladatok ellátásában. 

Díjátadások Gödön 
a Köztisztviselők Napján és 
a Semmelweis-napon 
2020. június 30-án munkatársaik 
szavazatai alapján Göd Város Szolgá-
latáért szakmai díjat vehetett át 
Szoko lainé Obermayer Éva titkársági 
ügyintéző és Ludmány Judit adóügyi 

ügyintéző. A felterjesztésben indok-
lásként szerepelt, hogy a rájuk bí-
zott feladatokat huzamosabb ideje, 
az átlagosnál magasabb színvonalon 
és eredményességgel látják el. Mind-
ezeken túl, Szokolainé Obermayer 
Éva hivatali munkája során önfelál-
dozóan, évek óta saját szabadideje 
rovására végzi a dolgát. Ludmány Ju-
dit munkájára jellemző a pontosság, 
precizitás, lelkiismeretesség, segítő-
készség. Igazi csapatjátékos.
A Gödi Polgárok Egészségéért Díjat 
– az egészségügyben dolgozó pálya-
társak javaslata alapján – kiemelke-
dően végzett szakmai munkájáért  

Pásztor Béláné Szénási Ágnes orvosi 
asszisztens és Dr. Lepp-Gazdag Anikó 
háziorvos vehette át Balogh Csaba 
polgármestertől 2020. július 3-án, 
a Duna-part Nyara lóházak színház-
termében megrendezett Semmelweis- 
napi ünnepélyes díjátadón. 

Elismerés az óvoda 
dolgozójának

Július végén került sor a Gödi Gyer-
mekekért Díj átadására, melyet idén 
Grécziné Dóka Melinda, a Kastély Óvo-
da dajkája vehetett át kimagasló szak-
mai tevékenysége elismeréseképpen. 
A díjra közvetlen munkatársai a rá 
adott szavazataikkal választották ki.  

Valamennyi díjazottnak gratulá-
lunk és pályájukon további sikereket 
kívánunk a szerkesztőség nevében!

GK

ELISMERÉSEK 

Kiosztották a Kóczán Mór-díjakat 
A gödi kötődésű lelkészről, olimpiai bronzérmes gerelyhajítóról, Kóczán Mórról 
elnevezett sportdíjat évente adja át az önkormányzat az előző esztendőben nyújtott 
kiemelkedő sportteljesítmény alapján, négy kategóriában. A pandémia miatt március 
15-ről elhalasztott díjátadóra az augusztus 20-ai ünnepség keretében került sor. 

ELISMERÉSEK 

Állami elismerés 
gödi művészeknek
A koronavírus-járvány miatt augusz tus-
ban adták át a március 15-e alkalmából 
odaítélt állami elismeréseket. Két gödi 
művész is a díjazottak között van.

ELISMERÉSEK 

Városi elismerések az értünk 
dolgozóknak
A nyár folyamán több területen is köszönetet mondtak azoknak, akik hivatásuk 
gyakorlása közben az itt élők segítésén fáradoznak. Sor került egyes helyi kitüntető 
címek, díjak átadására is.

A díjakat Göd díszpolgára, a háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán adta át. 
A díjazottak balról Paulov Dóra, Lendvai Sára, Kadocsa Anna és Szabó Vilmos.
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Július 19-én az Osztrák-Magyar Haydn Zenekar Egyesület 
adott hangversenyt Olajos György művészeti vezetésével. 
A mintegy 30 fős zenekar mellett városunk Kossuth-díjas 
operaénekese, Kolonits Klára énekelte J.S.Bach 51. kantátá-
jának szoprán szólamát. Vivaldi G-moll concerto oboára, 
fuvolára, fagottra című művét Horváth Béla, Kovács Imre és 
Olajos György, gödi fagottművész adta elő hatalmas sikerrel. 
J.S. Bach V. Brandenburgi versenyének csembaló szólóját 
Karosi Bálint, New Yorkban élő, szintén gödi előadóművész 
játszotta. Nem volt véletlen a nagy érdeklődés, ilyen sokan 
még sohasem voltunk „becsal”-koncerten ebben a templom-
ban. A zenekar 10 tagja egy 20 perces meglepetés koncertet 
is adott délután a Duna-parton az alsógödi Révnél. 

Az idei második barokk napon 8 mű hangzott el kilenc 
előadóművész tolmácsolásában. Változatos, igényes prog-
ramot állítottak össze a zenészek Karosi Bálint művészeti 
vezetésével. Öröm volt hallani Karosi Bálintot orgonán ját-
szani, hiszen ő elsősorban orgonaművészként vált ismertté 
hazánkban és a nemzetközi zenei életben. Ezen a napon aztán 
megmutatta, hogy klarinéton is ugyanolyan színvonalon ját-
szik, öröm volt hallgatni Mozart A-dúr klarinétversenyének 
Adagio tételét Jonghee Yoon, dél-koreai orgonaművész közre-
működésével. Nagyon izgalmas kortárs művel is megismerte-
tett minket Süle Dalma, zeneakadémiai operaénekes hallgató, 
mégpedig úgy, hogy a bolgár származású, de Magyarországon 
élő zeneszerző, Georgi Sztojanov is a közönség soraiban ült. 
Vastaps járt ezért az előadásért. Fantasztikus hangszeres tu-
dásról, játékintelligenciáról tettek tanúbizonyságot a többiek 
is, így Homoky Gábor – ő is Gödön élt sokáig – hegedűművész, 
Karasszon Dénes csellóművész, Olajos György fagottművész. 
Dalmán kívül még egy operaénekessel ismerkedhettünk meg, 
Sárosi Xéniával, ő egy Mozart operából adott elő részletet. 

Óriási sikerrel zárult augusztus 30-án a Börzsöny Barokk 
Napok, illetve a Gödi Barokk Napok közös záróhangversenye 

a gödi Szent István-templomban. Az Aura Musicale barokk 
kamaraegyüttes – művészeti vezetőjük Máté Balázs gordon-
kaművész – J.S. Bach versenyműveket adott elő a szép szá-
mú hallgatóság számára. Mindhárom darab elhangzása után 
vastaps fogadta a zenészek játékát, a ráadás kiharcolásával 
a közönség jelezte, hogy óriási igény van a barokk hangsze-
reken megszólaltatott művek előadására, és persze az ilyen 
magasfokú, igényes játékmódra. A III. Brandenburgi verseny 
olyan elementáris erővel, teret betöltő hangzással szólalt meg, 
hogy mindenki együtt élhetett ezzel a zenével, az előadók já-
tékával. Mit lehet mondani e három koncert értékeléseként? 
A legfontosabbnak azt érzem, hogy mind a föllépő művészek 
hosszú sora, mind az egyre szaporodó számú közönség na-
gyon várja a gödi barokk zenei eseményeket. Már ez is elég-
tétel lenne a szervezői, rendezői munkáért, de még többet ad, 
hogy minden egyes előadóművésznek hatalmas, maradandó 
élmény itt Gödön játszani. Úgy érzik, hogy őket, játékukat 
elismerő, zeneértő közönség előtt lépnek a színpadra, és ők 
is alig várják, hogy minél hamarabb térhessenek vissza zene-
szerető városunkba. 

Mindezért az élményért köszönet az előadóművészeknek, 
a közönségnek, a helyszínt biztosítóknak és támogatóinknak!  

Wagner László, főszervező

KONCERTEK

Gödi Barokk Napok – 2020
Az idei nyár sem nélkülözte a barokk muzsikát Gödön. 
A Belépés Családostul Mozgalom szervezésében ötödik 
éve élvezhetik az előadásokat a korszak kedvelői úgy, 
hogy a lábukat ki sem kell tenniük a városból. Júliusban 
rögtön két koncert is várta a közönséget a Szent István 
Templomban.

Az Osztrák-Magyar Haydn Zenekar Egyesület koncertjével indult az 
idei sorozat

Karosi Bálint, New Yorkban élő orgonaművész, zeneszerző volt 
a második koncert művészeti vezetője

Az Aura Musicale barokk kamaraegyüttes gödi hangversenye zárta 
a Börzsöny Barokk Napokat is 

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

Helyismereti séták kicsiknek  
és nagyoknak

ERZSÉBET LIGETE, ÉS MI MINDEN MÉG! 
Időpont: 2020. október 4., vasárnap, 14:00–17:00
Távolság: Kb. 4 km

Gyülekezés: Göd, Zimpel Károly u. 2. (gödi vasútállo-
más keleti oldala, Rómaiak útja eleje)
 A séta végén ugyanide fogunk visszaérkezni.

 „Már a régi rómaiak is” erre jártak, és előttük, meg 
utánuk is annyian, hogy még összeszámolni is nehéz.  
Mi azért teszünk rá egy kísérletet: 

1. Mi van a talpunk alatt?  Víz, víz, víz – de milyen? 
2. Ki küldte ilyen mélyen a Barbaricum területére a lé-

gionáriusokat, és miért gondolta, hogy ez jó ötlet?  
3. Törökök, Balassi Bálint és barátai: végvári élet a ha-

tár mentén – no, de hol a határ?    
4. „Si vis pacem para bellum” (ha békét akarsz, ké-

szülj a háborúra) – az 1871 évi nagy hadgyakorlat, 
70 ezer fős táborral, a Király őfelségével és And-
rássy Gyula miniszterelnökkel az élen. 

5. Tankszerelde a fenyőligetben és légi úton szállított 
pótalkatrészek. Hol lehet itt leszállni? 

Ahogy a fentiekből kiderül, ezúttal inkább az Erzsé-
bet-liget férfias-katonás múltját tekintjük át, de a Sis-
si-rajongók sem maradnak új ismeretek nélkül, ígérjük! 
  
A program gyermekbarát, de mivel csak keskeny 
ösvé nyeken fogunk haladni ezért csak nagykerekű 
babakocsival ajánlott.  Most a szokásosnál kicsit több 
beszélgetés lesz, de „örökmozgók” számára itt van tér 
bőven.    

Előkészületben: 2020. november 7.  Szombat
Téma: Mesélő gödi síremlékek #1 /A Pázmány 
Péter utcai temető 
Mindenszentek kései gyertyalángjai és bóloga-
tó krizantémjai felett körbejárva megidézünk 
néhány szép, szomorú vagy épp felemelő törté-
netet. A temető-látogatás után a Szakáts-kertben 
fejezzük be a programot. 

BESZÁMOLÓ

Séták karantén idején…
Sosem látott helyzettel találtuk magunkat szembe már-
ciusban, amikor a Covid-19 miatti karantén-szabályok 
bevezetésre kerültek. 

Megvolt az éves tervünk, és ebből meg is valósult a februá-
ri klubdélután, Kékesi Márk nagyszerű régészeti témájú 
előadásával, és még a Huzella-kertbe is el tudtunk menni 
már cius 7-én, de utána beköszöntött a bezárkózás ideje, 
és a sétá kat fel kellett függesztenünk, bizonytalan időre. 

Boccaccio Dekameronja adta az ötletet, hogy a négy 
fal közé zárva is – vagy akkor még inkább, az ember lel-
ke szomjazza a szépet és a jót; rövidebben mindent, ami az 
Életről szól. 

Kurdi Imrével még beszélnünk sem kellett róla, szinte 
egyszerre kezdtük el a „Hol járunk?” kvízkérdéseinkkel 
bombázni az Ismerjük meg Gödöt együtt csoport tagjait, és 
nagy örömünkre lelkes fogadtatásra találtunk ezzel a for-
mabontó virtuális séta-csomaggal.  

Sokan fedeztük fel a Facebook csoport terebélyessé növe-
kedett fényképalbumát, amit igazi felüdülés megnyitni és 
lapozgatni benne. Borús gondolatok elűzésére kiváló, igazi 
antidepresszáns, mellékhatások nélkül. 

A korlátozások miatt kihagytuk a Jancsi-hegyi nagyobb 
túrát és az Erzsébet-ligetet is, de júniusban már el tudtunk 
menni a Révtől-révig program 1. szakaszára, az Alsógöd- 
Szigetmonostor–Horány–Dunakeszi–Alsógöd útvonalon. 

A 2. (északi) szakaszt két részletben jártuk be, külön 
a Szentendrei-szigeten, körbejárva a néhai Fegyveresi-szi-
getet, majd a felsőgödi oldalon kalandoztunk a Kertváros 
villái, illetve a valaha volt bolgárkertészet tómedrei között.  

A program folytatása sem lesz egyszerű, mert az augusz-
tus 29-i vihar pörölyként sújtott le a Huzella-kertre, amelyet 
az igazgatóság ezért lezárt, és idén már bizonyosan nem lesz 
látogatható.  Helyette a kevés még szóba jöhető terep egyi-
két választottuk az októberi séta helyszínéül: az elmaradt 
Erzsébet-ligeti sétát újra fogalmazva.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a további-
akban is, a mindenkor aktuális veszélyhelyzeti szabályok 
betartásával!

(Senor Márquez, ugye megbocsájt nekünk híres regénye 
címének kitekeréséért?)

IMGE-szervezők
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Augusztus 21-én, a Nádirigó utcában 
a nádas partján, egy gyönyörűen karban-
tartott, füves rét adott otthont a rendez-
vénynek. „Mióta Gödön élek, azóta sze-
mezek ezzel a mesebeli réttel, a kulturális 
fesztivál szervezésének ötlete – művész 
szülők gyermekeként – pedig már gye-
rekkorom óta foglalkoztat” – vallotta meg 
a művésznő. A frissen ültetett diófacseme-
te-ültetvény árnyékában a gyermekeknek 
rendezett kirakodóvásár kapott helyet. 
Nagy volt a nyüzsgés, többen szebbnél 
szebb terítőkkel, vagy süteménnyel igye-
keztek vonzóbbá tenni asztalukat. Délután 
az akácfák árnyékában a Sergő Zenekar 
muzsikált autentikus magyar népzenét, 
a Kárpát-medence tájairól. A legkisebbek 
boldog futkározása hamar táncba csapott 
át. A népzenei koncert után bemutatko-
zott egy váci konzervatóriumban tanuló 

hegedűs tanítvány, majd a Vác Civitas 
Szimfonikusok szólamvezetőiből alakult 
vonósnégyes mezítlábas koncertjével zá-
rult az esemény. „Ebben a zenekarban 
a megalakulása óta koncertmester vagyok, 
a világjárvány idején megszámlálhatatlan 
szabadtéri koncertet adtak már az együt-
tes tagjaiból alakult különböző formációk 
a Dunakanyarban és környékén. A fesz-
tivál lebonyolításában a Neveleki Szom-
szédok Egyesület segített. Nélkülük nem 
válhatott volna valóra ez az álmom. A te-
rület tulajdonosa bevallotta, már őt is évek 
óta foglalkoztatja egy kulturális fesztivál 
életre hívása. Mivel ilyen csodás egybee-
sést ritkán tapasztal az ember élete során, 
ezért, és a rengeteg pozitív visszajelzés 
alapján is, nincs más választásunk, mint 
jövőre folytatni” – tudtuk meg a főszerve-
zőtől, Krulik Esztertől.

Hangversenyük egy sikeres állami pályázatnak köszönhe-
tően jöhetett létre, melynek értelmében vállalni kellett egy 
koncertműsor többszöri előadását országszerte. Sorozatuk 
két hangversenyét jótékonysági céllal hirdették meg: az első 
a Szent András Pusztai Kastélyban volt, a pusztuló kápolna 
felújításához tudtak ilyen módon hozzájárulni. A második 
pedig “idehaza”, Gödön, a Búzaszem Iskola tovább építésé-
nek javára meghirdetett koncertjük volt. Felléptek továb-
bá a békásmegyeri Megbékélés Háza templomban, illetve 
Gyula keszin, a Csigó Malomban. 

„A műsorunk izgalmasan alakult, ugyanis a férjem ere-
detileg ütőhangszeresként diplomázott a Liszt Ferenc 
Zene művészeti Egyetemen, azonban ebben a pályázatban 
mint zongorista indult, azon egyszerű oknál fogva, mert 
a karan tén alatt ez a hangszer volt velünk az otthonunk-
ban.  Módfelett izgalmas vállalkozásnak bizonyult ez a hú-
zás, azonban sem mi, sem a közönség nem bánta meg. He-
gedűre-zongorára, illetve brácsára-zongorára komponált 
művekből állítottuk össze a programunkat, a kora-roman-
tikától egészen Bartókig bezárólag” – nyilatkozta a Gödi 
Körképnek Krulik Eszter.

Apáról fiúra – Vujicsics és Söndörgő koncert 
Augusztusban adott akusztikus estet a két legendás együt-
tes a Búzaszem Iskola szabadtéri színpadán. A magyaror-
szági délszláv zenei hagyományok legrégebbi és legfonto-
sabb képviselője a szentendrei Vujicsics együttes, amely 
lassan fél évszádos múltra tekinthet vissza. Fiaikból ala-
kult a Söndörgő, nem kevesebb, mint huszonöt évvel ez-
előtt. Az együttes évek óta sorra kapja a legrangosabb kül-
földi koncerttermek meghívásait, nemzetközi színtéren 
is a világ legjobb világzenei formációi között tartják őket 
számon. Nem hiába, hiszen a tamburára épülő – de a fúvós 
és ütős hangszerekre, valamint a harmonikára is kiterje-
dő – hangszerelésével a Balkán legsűrűbb zenei rétegeit is 
hitelesen tudja megszólaltatni. A közös koncert a közön-
ség soraiból nehezen volt ülve hallgatható – a vérpezsdítő 

dallamok táncba hívtak mindenkit. Ezért aztán különösen 
jó ötlet volt, hogy táncosokat is hívtak a zenészek, és ilyen-
formán mód nyílt szakavatottaktól ellesni a kólót a kon-
cert után. Eredics Gábor (Vujicsics) az egybegyűlteknek 
elmondta, hogy a Búzaszem különösen közel áll a szívéhez 
– hiszen azok az iskolák, ahol a népzenei nevelés hangsú-
lyos szerephez jut, nagyon fontos feladatot végeznek el. 
Tapasztalatból mondta mindezt, a Kalász Művé szeti Isko-
la alapítójaként. Eredics Benjámin (Sön dörgő) pedig azt 
emelte ki, hogy a járványhelyzet miatt nagyon örül a zene-
kar is, hogy közönség előtt, végre élőben játszhat, kivált-
képp úgy, hogy a muzsikálás egyúttal egy nemesebb célt 
is szolgál. Az estet az egykori búzaszemes növendékekből 
alakult Suttyó Banda moldvai táncháza zárta, kicsik és na-
gyok örömére. 

A koncerteket a Belépés Családostul és a Búzaszem Iskola 
együttműködése hívta életre, ősszel pedig várható a folytatás.

A Búzaszem torna- és rendezvényterem építése lesz az is-
kola bővítésének következő állomása. Horváth Szilárd ala-
pító emlékeztetett: 12 évvel ezelőtt, azon a napon, amikor 
elhelyezték az alapkövet a Szakáts-kertben, mindössze 5 ezer 
forint volt az intézményt támogató alapítvány számláján. 
Néhány hét múlva – köszönhetően a rendkívüli összefogás-
nak és az adományoknak – állt az ötszáz négyzetméteres 
épület alapja. Majd ugyanígy, sokak fizikai, szellemi, anyagi 
hozzájárulásával készült el az első ütem, mely 10 éve szolgál-
ja iskolaépületként a búzaszemeseket, és vált az évek során 
a népi hagyományőrzés egyik kiemelkedő gödi központjává. 

Az építkezés folytatásához minden jószándékú segítséget 
szívesen fogadnak.

„Wagner László, a BeCsal főszervezője úgy nyilatkozott: 
Mokos Béla kért meg, hogy az általam szervezett, rendezett 
búzaszemes koncertekkel segítsem a tornaterem építést, 
mivel ez a helyiség egyben hangversenyterem is lesz. Aztán 
Krulik Eszter is megtalált, hogy tudok-e segíteni a koncert-
jük szervezésében, így lett előadásuk az első jótékony sági 
esemény a Búzaszem javára. A Vuji csics pedig a szívem 
csücske a Söndörgővel együtt, így egyértelmű volt a hely-
szín kiválasztásában az iskola udvara. A „BeCsal” zenei 
jótékonysági rendezvényeivel szeretné építeni a Búzaszem 
tornatermét!”

További részletek, bővebb információ: a www.buzaszem.
hu honlapon, illet ve az iskola facebook oldalán talál hatóak.

VPK

Mátyás király korának zenéje eleve-
nedett meg a Jézus Szíve templomban, 
szintén augusztus 21-én. A koncert 
anyaga alapvetően a Visegrádi Palota 
kérésére állt össze, a reneszánsz zene-
irodalom hatalmas anyagából merítve. 
A címadó Medici család egyes tevé-
kenységei talán vitathatóak, ám művé-
szetpártolásuk közismert. Inspiráció-
jukra keletkezhetett számos műalkotás, 

pártfogásuknak köszönhetően pedig 
zenei téren a reneszánsz igen termé-
keny időszakát élhette meg.
„A próbák a felsőgödi plébánia kö-
zösségi termében zajlottak, és így 
jött az ötlet a helyi előadásra, melyet 
örömünkre nagy érdeklődés övezett. 
Gyakor latilag teltházas koncertet ad-
hattunk” – mondta el Szászvárosi 
Sándor. Hozzátette: a zenésztársak-
kal az elmúlt, járványos időszakban 
nehézkes volt a próbálás, a gödi kö-
rülmények ideálisak voltak, és úgy 
gondolták, a próbafolyamat végén 
megörvendeztetik a helyieket a kon-
certtel, mely egy kulturális felajánlás 
volt a művészek részéről az érdeklődők 
számára. Az előadáson közreműköd-
tek: Király Nóra – közép kori hárfa, 
ének; Tokodi Gábor – lant; Sipos Csa-
ba – ütőhangszerek; és végül, de nem 
utolsósorban, a Gödön élő Szászvárosi 
Sándor – viola da gamba művész.

VPK

Új fesztivál a gödi palettán
Mini koncert-sorozat a kertészetben, jótékonysági koncert az egyik helyi 
iskola javára, no és az Első Neveleki Utcazenefesztivál. A közös nevező nem 
más, mint Krulik Eszter, hegedűművész.

Jótékonysági hangversenyek
Krulik Eszter és Schlanger Tamás, Gödön élő zenész házas-
pár adta az első koncertet a Búzaszem Iskola torna te r em-
építésének javára, a nyár közepén. 

Medici koncert 
Gödön

A Sergő Zenekar muzsikája táncba csalta a résztvevőket 

Király Nóra, Tokodi Gábor, Sipos Csaba 
és Szászvárosi Sándor ajándékkoncertje 
a Jézus Szíve templomban

A Vác Civitas Szimfonikusok szólamvezetőiből alakult vonósnégyes mezítlábas koncertet adott 

A következő program: a Ránki család koncertje lesz 
november 3-án, este fél héttől

Zene világnapja  
Benedictus furulyaegyüttes koncertje
Zoller Ágnes, dr. Gulácsi-Bárdos Petra,  
Futó Melinda, Bojtár Noémi
2020. október 2., 18:00
József Attila Művelődési Ház

Krulik Eszter és Schlanger Tamás

Apáról fiúra című koncertjével lépett fel a Vujicsics és a Söndörgő

Fotó |  Krulik Ábel
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Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
A Huzellában a 2019/2020-as tanévben 96-an fejezték be álta-
lános iskolai tanulmányaikat. Mind a 4 búcsúzó osztály diák-
jai a felsőgödi Sportteraszon faültetéssel egybekötött osztály-
bulival köszöntek el egymástól és a pedagógusoktól.

A járványügyi előírások betartása és betartatása mellett ha-
gyományos tanrendben indítottuk az évet. Szeptember else jén 
891 fővel kezdett iskolánk, ebből 147 diák az első évfolyamon 
(5 osztály), 110 tanuló a nyolcadik évfolyamon. 

Nyári elismerések
Pedagógus Nap alkalmából két kolléganőnk kapta meg 
a Peda gógus Szolgálati Érdemérem miniszteri elismerést. 
Kovács Margit Mária 41 éves pedagógus pályafutásából 11 
évet dolgozott iskolánkban. Marjai Éva pedagógus pályáját 
az alsógödi, akkori nevén Kilián György Általános Iskolában 
kezdte 1980-ban. 

Szigetiné Illényi Judit intézményünk angol tanára. 2020-
ban részt vett a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete országos 
pályázatán, melyen első helyezést ért el.

Intézményvezetőnk, Horváth Ferenc két évtizedes kima-
gasló munkáját is elismerve kapta meg újabb 5 évre vezetői 
kinevezését. A 20 év kihívásait sikeresen teljesítette, így koor-
dinálta az iskolabővítést, a német és angol emelt és két tanítási 
nyelvű oktatás kiteljesedését. 

Ötödik éve iskolánk ad otthont az Alapszolgáltatási Köz-
pont Család- és Gyermekjóléti Szolgálata által szervezett nyá-
ri napközi tábornak. Idén június 6-tól augusztus 14-ig várták 
a gyerekeket.  H.K.A.

Gödi Németh László Általános Iskola és AMI 
32 osztállyal, 862 gyermekkel kezdjük a tanévet és jelenleg 
28 osztálytermünk van, így nem tudtunk ötödik első osz-
tályt indítani. 128 elsős tanítványunk van, ez azt jelenti, hogy 
a maximálisan engedélyezett 32 fővel indulnak az osztályok. 
A végzősök száma 109 fő. Intézkedési tervet fogadott el az is-

kola a központi ajánlásra támaszkodva. Erre figyelemmel, de 
hagyományos módon indítjuk a tanévet. Első feladatok között 
minden évfolyamon a szokásos éveleji tudásméréssel kezdünk, 
így kollé gáim a hiányosságok pótlására, felzárkóztatására több 
hangsúlyt tudnak fektetni. Nagyon elégedettek voltunk a tanu-
lók többségével. Szorgalmasan tanultak a digitális oktatás 
során. A szülők munkája a digitális oktatás idején emberfeletti 
volt. Dicséretet érdemelnek! Több programmal készülünk eb-
ben az évben is a művészeti iskolában. A járványra való tekin-
tettel online megvalósítást is tervezünk.

Akikre büszkék vagyunk
Galbavy Zsuzsanna (6.d), Ragács Anna (8.c) és Varró Csenge 
(6.c) tanulók a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója” elne-
vezésű minisztériumi elismerésben részesültek.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Elismerő Okleve-
let adományozott a Gödi Németh László Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola részére kiemelkedő szakmai tevé-
kenysége elismeréseként.

Vojtkó Katalin Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitün-
tetésben részesült pedagógus pályán eltöltött több évtizedes 
kiváló szakmai munkájáért.

Kimagasló nevelő-oktató, tehetséggondozó és a digitális 
oktatásban végzett munkájukért, vagy a főiskolai hallga-
tók mentorálásáért Tankerületi elismerő oklevelet kaptak: 
Vojtkó Katalin, Klimász Jánosné, Dávid Katalin, Sós Béláné, 
Varga Enikő, Némethné Máté Gabriella, Bartus Klaudia, 
Kádas-Kőku ti Gabriella, Tóth Tamás és Kolláth András.

Nyári felújítások, fejlesztések 
A nyári karbantartási munkákat elvégeztük. 4 elsős tante-
rem, a tornaterem és mellékhelyiségek festésére került sor. 
Ezen felül lépcső javítása, új járda készítése az új házban lévő 
tantermekhez. Táblafestés és táblavonalazás is készült.

Szünidei programok
A diákok számára többféle tábort szerveztek a pedagógusok. 
Diósjenőn Öko Táborban fejleszthették környezettudatos 
gondolkodásukat, Fonyódon zenei tanulmányaikat egészít-
hették ki a Hangerdei Alkotótáborban. A kreatív fotós tábor-
ban a szakma több területére is bepillantást nyerhettek, itt 
helyben, az iskolában, és szintén az intézmény adott otthont 
a kézműves tábornak is. B.I.

Búzaszem Általános Iskola és AMI 
A Búzaszemben idén 176 gyermekkel kezdődik a tanév – annyi-
val, amennyivel az előző befejeződött. Idén 24 nyolcadik osztá-
lyos ballagott el, és ősszel 22 kis elsős kezdte tanulmányait. A 24 
végzős több mint háromnegyede gimnáziumba ment tovább. 

A Búzaszem hagyományos formájú nevelésre készül. Ha kell, 
a tavaszi tapasztalatok alapján gyorsan bevezethető a digi tális 
vagy hibrid rendszer. de a személyes kapcsolatokban hisznek, 
ez nevelésük alapja, így nem örülnének, ha újra váltani kellene.

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEINK

Tanévkezdés 
Hosszú hónapok távoktatása után újra becsengettek a gödi intézményekbe is. Az iskolák és óvodák igyekeztek ki-
dol gozni a központi ajánlások alapján a helyi intézkedési terveket, hogy minél tovább taníthassanak, nevelhessenek 
ezúttal – a járványhelyzet ellenére – tantermekben.

A művészetoktatásban újdonság, hogy még több kis népze-
nei együttesük lesz – már nemcsak a nagyobbak, de a kiseb-
bek is játszhatnak majd kortársaikkal.

Nyári gondok és gondtalanságok
Az iskola nyara a táborokkal és a felújításokkal telt. A közös-
séghez tartozó családok közel fele jelezte egy felmérésen, hogy 
kisebb-nagyobb gondot jelent a gyerekek nyári elhelyezése. Így 
ebben az esztendőben népzenetábor, kézművestábor, színházi 
tábor, szablyavívó tábor, cserkésztábor és erdei vándortábor is 
a búzaszemes gyerekek rendelkezésére állt.

A nyár folyamán önkéntes munkával felújították az étkező 
tetejét. A nagyjából kétmillió forint értékű munkát a szülői 
csapat úgy végezte el, hogy a kiadások alig ütötték meg a há-
romszázezer forintot. Ez a közösségi összefogás újabb ered-
ménye a Búzaszemben. H.Sz.

Újítások a gödi PIAR-ban
Dolgos nyári szüneten van túl a gödi piarista iskola.

„Iskolánkban a nyári szakmai gyakorlat után nagy ener-
giákat helyeztünk a hagyományos karbantartó munkákra. – 
kezdte beszámolóját Galsa László, a Piarista Szakképző Iskola 
és Kollégium igazgatója. – Külön öröm, hogy a régi iskolaépü-
letben is sikerült kialakítani egy, az orientációs évfolyaméhoz 
hasonló közösségi teret. Úgy gondoljuk, hogy az innovatív 
pedagógiánk szerves részét képezik azok a terek, amelyek 
lehetőséget teremtenek a projektmunkáknak és a személyes 
találkozásoknak egyaránt.”

Ahogyan az igazgató elmondta, az újonnan induló orientáci-
ós évfolyamot sikerült maximálisra, 48 főre feltölteniük. Ez há-
rom csoportra bontva ideális a személyes kísérés tekintetében.

„Nagy öröm számunkra, hogy az ács szakmában 16 fős cso-
portot tudtunk indítani. A közeljövő nagy újdonsága lehet, hogy 
a következő beiskolázási évben orientációs évfolyamunkat meg 
kívánjuk nyitni a lányok előtt is. A működésünket hagyományos 
tanítási formában kezdjük, s a járványügyi előírások szellemé-
ben mindent megteszünk közösségünk tagjai egészségének vé-
delme érdekében. Amennyiben át kell állni a digitális oktatásra, 
a tavaszi tapasztalatok alapján néhány nap alatt meg tudjuk ol-
dani. Bár a szakmai oktatás tekintetében ez nem egy egyszerű 
kihívás!” – zárta gondolatait Galsa László igazgató. O. É.

Kincsem Óvoda
Az intézmény 2 éve tartó fejlesztési projektje, a Gödi Kincsem 
Óvoda újraépítése 275 férőhellyel megvalósult, az épület ün-
nepélyes átadása megtörtént. Szeptember 1-én a nevelési évet 
már az új épületben is kezdtük, ezzel mind a 16 csoportunk 
egy telephelyen működik. Az épülethez tartozó játszóudvar 
kialakítása még folyamatban van.

A nyári zárás 2 hetes időszaka alatt megtörténtek a kötelező 
tisztasági festések, szükséges karbantartási munkálatok a te-
lephely többi épületében.

 Létszámunk jelenleg 401 fő, a beiratkozók még folyamato-
san jelentkeznek.

A nevelési évre a hagyományostól eltérően készülünk, az 
EMMI járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárás-
rendjének figyelembevételével, melynek alapján felkészültünk 
a védekezésre és a megelőzésre. A protokoll bevezetéséről és 
alkalmazásáról a szülőket tájékoztattuk.

Intézményünkben ebben a nevelési évben kiemelt feladat-

ként tekintünk a környezettudatos nevelésre és a tehetséggon-
dozó műhelyek megszervezésére.  K.K.

Kastély Óvoda
Szeptemberben 367 kisgyermek lesz nálunk óvodás. Harma-
dik életévük betöltése után, további 33 kisgyermeket várunk 
2021 januárig. A 136 iskolaköteles korú gyermekből 101 gyer-
mek kezdi meg első osztályos tanulmányait. A többiek, az 
új rendszerű vizsgálatok alapján szakértői vélemény szerint 
további egy évet töltenek óvodában. 

Igyekszünk felkészülni az esetleges újabb veszélyhelyzetre, 
speciálisan tervezünk, cselekszünk, ellenőrzünk és szükség 
szerint beavatkozunk. Igyekszünk folyamatosan tájékoztat-
ni mindenről a szülőket, mint fő partnereinket.  Az egészség 
megőrzése közös célunk.

Ez az év a veszélyhelyzet miatt bővelkedett nem várt, nem 
ismert, de azonnali, és még annál kreatívabb megoldásra váró 
feladatban. Így például már tavasszal megkezdődtek a kar-
bantartási munkálatok. Nagy előrelépést jelentett, hogy fenn-
tartónk további nagyobb összeget fordított intézményünk 
állagmegóvására, az elavult játszótéri eszközök cseréjére, 
a bale setveszély elhárítására. A Kastély épületben egy újabb 
csoportszoba mennyezetének gipszkartonozása, villanyveze-
ték, valamint padlóburkolat cseréje, teljes festése, és az aula 
tisztasági festése készült el. Az udvari balesetveszély is meg-
szűnt, mert az épület gazdasági területén lévő használaton 
kívüli emésztő felszámolásra került, a terület parkosítva lett. 
Hasonló a helyzet a föld alatt lévő olajtartály megszüntetése 
kapcsán is és végre megoldódott a szennyvízelvezetés több éves 
problémája. A TESZ, a Beruházási osztály, és a DMRV aktív 
közreműködése által fény derült a hiba forrására is. Az utcai 
vezetékben egy benőtt faág akadályozta a vízelvezetést.

A Hétszínvilág épületben a csapadékvíz elvezetés, és az 
épület falai vizesedésének megállítása érdekében komoly 
kertrendezés történt. A játszóudvar hintaállvánnyal bővült. 
A zöldfelület átvizsgálását követően a veszélyes fák eltávolí-
tása folyamatban van. Fácán épületünkben a belső tisztasági 
festések a tornaszobát, mindkét épületszárny közlekedő folyo-
sóját és a csoportok öltözőit érintették. Elkészült a nyomó-
gombos beléptető rendszer mindkét bejárathoz. Intézményi 
szinten a bútorok pótlása, egyéb eszközök cseréje folyamatos 
az anyagi lehetőségek függvényében. K. Á.

A hagyományos Mihály napi vásárt az aktuális járványügyi 
helyzet függvényében 2020. szeptember 29-én, délután  
4 órától szeretnénk megrendezni óvodánk udvarán.
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Egy átlagos szombaton 22-24 árus kínálja a portékáit, de 
idényjelleggel legalább még egyszer ennyien jelennek meg 
szezonális gyümölcsökkel, zöldségekkel, frissen vágott, házi 
nevelésű szárnyas hússal. És a megújulás jegyében a szervezők 
törekszenek is árusok bevonására: szeptembertől egy újabb 
stand kínál majd gombát, és csatlakozik egy levendulás ter-
mékekkel foglalkozó eladó is. Mint minden egyéb területen, 
a termelői piacon is érezteti hatását a vírushelyzet. Szerencsé-
re csak két alkalom maradt el teljes egészében, és a vásárlók 
többsége visszaszokott már. Áthidaló megoldást jelentett az 
a lehetőség, hogy a hét közepéig leadott rendeléseket össze-
készítve, gyakorlatilag percek alatt át lehetett venni, így az 
is kimerészkedett a járványos időszakban, aki nem szeretett 
volna hosszabban elidőzni a tömegben. A lakossági visszajel-
zések alapján a parkolás okoz némi gondot a környéken, de 
a legtöbben kerékpárral vagy gyalogosan érkeznek. A legki-
sebbeket gyereksarok várja, ahol kukoricát lehet morzsolni, 
meg főzőcs kézni a kis konyhában.  A téren többször volt jóté-
konysági koncert a piac nyitvatartási ideje alatt.  Volt példa ki-
állításokra is: több alkalommal fülbevalókat, szeptember 5-én 
pedig különleges ásványokat nézhettek meg az érdeklődők. 

Az első születésnapjára tortát is kapott a piac, mely-
ből minden arra járót megkínáltak. A családoknak Sáfrán 
Edináék az ünnepre SzabaduLó szobás játékkal készültek. 
A napsütésben, kellemes zene mellett kóstolgatott és vásárolt 
a piac közönsége.

Fontosak a gyökerek
Kapával a kezemben nőttem fel – mondta Mokos Béla, akinek 
a szülei a vecsési svábokkal dolgoztak a TSZ-ben. Gyerekként 
látott savanyítóüzemet háznál, édesapja kézzel írt receptgyűj-
teménye és az átadott tapasztalat a tudásuk egy része. Felesége, 
Zakar Eszter, aki családja cseresznyéskertjében dolgozott sokat 
Szentendrén. Szüleik is jártak a terményeikkel piacozni. Gödöl-
lőn ismerkedtek meg, mindketten agrármérnökként végeztek. 
Az egyetem után, 2000-ben költöztek Gödre, a „mézeskalács-
házba” a Béke út és a Petőfi utca sarkára. Már régóta tervezgették 

a gazdálkodást, végül 2010-ben vásároltak egy hatalmas kertet 
a Somogy megyei Zalán, épp a Zichy kastély mellett. A lepusztult 
gyümölcsös és szőlő helyére az első évben 150 vegyes gyümölcsfa 
került. Ezek mára szépen teremnek. A közismertek mellett a régi 
magyar fajták is beválogatásra kerültek. Tavaly szeptemberben 
jött a visszajelzés a gödi piacon az idősebb nemzedék képviselői-
től, – amikor felismerték a Londoni pepint, az arany parment vagy 
a húsvéti rozmaringot – hogy ilyen almákat gyerekkorukban ettek 
utoljára.  A szilvák közül pedig a stanley lett az, amiből cukor 
(és más édesítő) hozzáadása nélkül lehet kiváló lekvárt főzni.

Termékeik között tehát szörpök, lekvárok, saját birsal-
mából készített sajt is megtalálható. Ez utóbbinak a szintén 
gödi Sári Adél és Csíki Virág font vesszőből emeletes szárítót, 
hogy a hosszú hetekig forgatott gyümölcsíz sajttá kérgesed-
jen. Emellett vágott vegyes savanyúság, savanyúkáposzta és 
csípős almapaprika is szerepel a kínálatukban. Idén ősszel 
cukkinikrém, kemencében füstön sült zöldségekből főzött 
zakuszka és sűrített paradicsom is kapható lesz.

A termékcsalád – gyakorlatilag a piac miatt – augusztusban 
nevet is kapott, a házaspár hölgy tagja után, és a házias ízekre 
utalva: „Eszter-házi – Minden, amiből nem lett pálinka”. GK

PIAC

Egy éves a Termelői Piac 
A Kincsem Park 12 hónapja ad otthont szombat reggelenként 
a helyi piacnak. A gödiek szívesen járnak ki, egyrészt 
a kamra feltöltésének lehetősége miatt, másrészt azért is, 
mert egyfajta közösségi térré alakul ilyenkor az agora.

SOROZAT

PiacSarok 
Színek, illatok, zamatok, történetek. Bemutatjuk a ter me-
lői piacot. 1. rész: Mokos házaspár    

2020. júniustól augusztusig

Gödön házasságot kötöttek
Nagy Péter és Gábori Annamária
Nagy András és Vasicza Mária Rebeka
Bandoh Dániel Kwabena és Mayer 
Katalin
Muraközi Gábor és Borzi Zsófia
Pongó Gergő és Áll Rita Diána
Juhász Balázs és Sassara Claudia Eszter
Farkas Tibor és Varga Eszter
Magyar János és Bacskó Renáta
Katona Zoltán Zsolt és Nyilas Evelin
Suhajda Dániel és Ternay Andrea
Menyhárt András és Pálfalvy Szilvia 
Ilona
Nerpel Balázs József és Vincze Tímea
Sólyom István és Bácsvány Andrea 
Mária
Ferencz Gábor és Páj Mária
Miholcsek Zsolt és Papp Zsuzsanna
Katona Zsolt és Katona Beáta
Hegedűs Norbert Bence és Szász-
Vadász Emőke
Szentjánosi Zsolt és Váradi Aranka 
Margit
Sófalvi Előd és Nagy Nikolett
Kántor Balázs és Virányi Ágnes

Együd Dárius Patrik és Friess Helga
Szász Ádám és Mohai Mónika Melinda
Horváth Ákos és Faragó Anna
Tóth Zoltán és Kovács Viktória
Locskai Zsolt Győző és Bozsoki 
Henrietta
Domaházi Nándor és Nagy Katalin
Bukosza István Rudolf és Mikó Éva Judit
Dévényi András és Szászvárosi Eszter
Vona Csaba és Váczai Enikő
Szanka Attila Péter és Varga Enikő
Sándor Tibor Mátyás és Fodor Éva
Pataky Tamás és Stiglincz Orsolya Edina
Szép Máté József és Fedor Krisztina
Berta Bence és Tóth Noémi
Máté Zoltán és Firtkó Alexandra
Lugosi Tamás és Oláh Dóra

Debreceni Tamás és Migléczi Renáta 
Gyöngyi
Bánáti András és Áder Katalin
Hatvani Tamás és Kolat Krisztina Erika
Bokor Péter és Ficsor Tímea
Tóth Miklós és Kiss Bernadett
Milton Simon John és Sáfrány Réka

A József Attila Művelődési Ház 
klubjainak programjai

MINDEN HÓNAP 1. HÉTFŐ 13.00
Kertbarát klub

HÉTFŐ 18.00, CSÜTÖRTÖK: 19.00 
Anonim Alkoholisták csoportja

PÁROS HETEK KEDDJÉN 15.00
Pedagógus klub

KEDD 18.00-21.00 ÓRÁIG
Bridzs Klub

MINDEN HÓNAP 1. SZERDA 10.00 - 12.00
Dunakanyar Babahordozó Klub

MINDEN HÓNAP 1. SZERDA 13.00
Őszikék Egészségmegőrző Klub

MINDEN HÓNAP 2. HÉTFŐJE 13.00
Mozgáskorlátozottakat pártolók klubja

MINDEN HÓNAP 1. CSÜTÖRTÖK 10.00
Kerekasztal beszélgetések - Kismama Klub Göd

MINDEN HÓNAP 1. ÉS 2. CSÜTÖRTÖK 18.00
Növénykedvelő klub

MINDEN HÓNAP 2. PÉNTEK
Napos Oldal Nyugdíjas Klub

Ady Klub  
programjai
2132 Göd, Kálmán u. 13. • Telefon: (06 27) 532-160, (06 20) 254-5124

HÉTFŐ: 17.00 - 19.00
Munkásdalkör

SZERDA 10.00 - 12.00
Baba-mama Klub

MINDEN PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK 19.00
Nő klub

MINDEN HÓNAP 2. CSÜTÖRTÖK
Napos Oldal Nyugdíjas Klub

MINDEN HÓNAP 1. SZOMBAT 15.00
Neveleki Szomszédok Egyesülete

MINDEN HÓNAP 3. SZOMBAT 14.30
GÖCE - Cukorbetegek Klubja

MINDEN HÓNAP 4. SZOMBAT 17.00
Retró Ady Klub

NEGYEDÉVENTE
Gödön Élő Erdélyiek és Szimpatizánsok Baráti Köre

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

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

Gödön elhunytak

Tóth István 72 éves
Reich Jánosné (sz.: Bahil 
Róza) 87 éves
Cseh Sándor 85 éves
Józsa Vilmos 76 éves
Kelemen Sándorné  
(sz.: Kanizsa Mária) 94 éves
Gergő Attila 45 éves

Cseh Józsefné (sz.: Szász 
Ilona) 91 éves
Gelléri Zoltán Dezső  
70 éves
Kerekes Ágnes Gabriella 
70 éves
Győri György 71 éves
Hodován Jánosné (sz.: 
Fehérvári Gizella) 88 éves
Csabai Gézáné (sz.: Takács 

Erzsébet) 87 éves
Lamm Günter 79 éves
Prepok József 89 éves
Nagy Lajos 77 éves
Boda Miklós 48 éves
Légrádi Lászlóné  
(sz.: Gondár Julianna)  
89 éves
Büti Istvánné (sz.: Berki 
Georgina Mária) 64 éves

Központi Könyvtár és Katica Gyermekkönyvtár:
H: 14-18,  K: 9-14,  Cs: 14-18, P: 9-14, Szo: 9-12
Ady Fiókkönyvtár: H: 14-18,  K: 9-14, Cs: 14-18, P: 9-14
Várjuk Önöket könyvtárainkban! Szabóné Hegyi Valéria, könyvtárvezető
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Eredményesek, és még a hangulat is kiváló. A kép bal szélén Rabnecz Károly, a csapat lelke, motorja.

„Mivel egy nagyon erős szabadidős csapat vagyunk, nem 
támasztok semmi féle elvárást afelé, hogy csak az eredmény 
és az érem legyen a fontos. A részvétel mellett elengedhetet-
len a jó hangulat is. Azon felül, hogy a csapat tagjai folya-
matosan készülnek, edzésre járnak, támasztanak egy igényt 
arra, hogy alkalmanként megméressék magukat. Nagyon 
összeszedettek vagyunk, régóta evez együtt egy bizo nyos 
mag, köréjük csoportosulnak az újak, ez nagyban meg-
könnyíti a versenyre való mentális, magabiztos felkészülést. 
De az értékelés úgy egész, ha elmondom a negatívumot is: 
a 20-as hajót 200 méteren súlyban nem sikerült jól össze-
raknom, de azért így is szorongattuk az előttünk lévőket, és 
negyedikként épphogy lecsúsztunk a dobogóról.”

A sportember elmondta, hogy a csapat számára nem fel-
tétlen az élsport a fontos, hiszen sokaknak csak munka után 
fér bele az edzés. Számukra meghatározóak a több napos 

kirán dulások, a különböző fesztiválokon való részvétel, 
valamint a külföldi programok. Idén, amellett, hogy ter-
veznek több napos túrákat – például a Bodrogon –, a bajai 
maratont is megcélozzák ősszel. A sportág részükről a gyer-
mekek felé is nyitott, hiszen idén már negyedik alkalommal 
rendezték meg a napközis sárkányhajótábort. A létszámon 
jól látszik, hogy évről évre növekszik az érdeklődés, mivel 
az első táborban még csak 12-en vettek részt, idén augusz-
tusban pedig már 34-re nőtt a lapátolók száma.

„Ebben a szezonban megint beigazolódott, hogy jó felé 
megyünk, és jól csináljuk, hiszen a tatai verseny előtt folya-
matosan kéthajós edzéseink voltak 33-35 fővel, verseny-
zőkkel és szabadidősökkel együttvéve. De azt nem szabad 
elfelejtenünk, hogy itt egy hajóban ugyanúgy ülhet akár egy 
3 éves és egy 70 éves is, és mindenkinek jól kell éreznie ma-
gát” – zárta beszélgetésünket Rabnecz Károly.   VLK

SÁRKÁNYHAJÓZÁS

„Az érmek mellett a szabadidős programok is fontosak nekünk”
Kiválóan teljesített a pandémiás időszak után a gödi Szabad Sárkányok versenycsapata. A tatai 
tavon rendezett sárkányhajó-fesztiválról 10 fős hajóban 200 méteren arany-, 20 fős hajóban 2000 
méteren pedig bronzéremmel tért haza mix-kategóriában a legénység június végén. Az eredmé-
nyeket Rabnecz Károly csapatkapitány értékelte, aki arról is beszélt, hogy számukra az érmek 
mellett a szabadidős programok és a gyermektáborok is egyaránt fontosak. 

Augusz tus utolsó hétvégéjén rendezték  
meg második alkalommal a Feny ves 
Tenisz Park pályáin a Dunakanyar Kupa 
elnevezésű tornát, amelyen Göd ről, 
Pécsről, Gyöngyösről, Veszprémből és 
Budapestről összesen 60 játékos érke-
zett. A szervezők női páros, férfi open, 
férfi 80+ és férfi 110+-os kategóriában 
hirdettek győztest.

„A férfi open-kategóriában sike-
rült csak a címvédés a dunakeszi 

Sipos Andrásnak és párjának, a váci 
Kenéz Attilának, a Fenyves Tenisz 
Park OB II-es igazolt játékosainak; 
a női verseny vándorserlege a jövő 
évi versenyig Gyöngyösre költözött. 
Összes ségében nagyon jól sikerült 
a verseny. Újdonság volt, hogy idén 
először használtunk elektronikus 
eredményjelzőt” – mondta Sümegi 
Miklós főszervező. 

V.F.

TENISZ

Hazai címvédés a Dunakanyar Kupán

Az új klubtulajdonos, Watzke Gábor is 
beszállt a „ringbe”. Balról Theisz József, 
Magyar Attila (Pécs) és Picz András,  
Watzke Gábor (Göd).

Fotó | Bea István

LABDARÚGÁS

A Gödi SE csapatainak eredményei, értékelések, hírek röviden

Világos mezben a gödi öregfiúk, sötétben  a vendég ’94-es váci bajnokcsapat Csank Jánossal

 Megye II.
Gödi SE – Aszód 3-1 (gólszerzők: Sápi Márton, Székely Ákos 2.) 
„A mérkőzést pozitív előjelekkel vártuk, mivel a felkészülési 
időszakban a csapatunk jól teljesített, bő keretünknek köszön-
hetően több játékost is ki tudtunk próbálni más-más poszton. 
Győzel münk egyik kulcsa a megfelelő erőnlét volt” – értékelt 
Batári Gergely edző.
 Csömör – Gödi SE 0-0. „A mérkőzés előtt tudtuk, hogy nem 
lesz könnyű dolgunk, de magabiztos és jó játékkal megteremt-
hetjük annak a lehetőségét, hogy elhozzuk a három pontot. 
A második félidőben már a mi akaratunk érvényesült, a cse-
réink jól szálltak be a mérkőzésbe. Összeségében egy értékes 
pontot hoztunk el, egy jól szervezett csapat otthonából.” 
Hazai mérkőzések
szeptember 19. 16.00 Gödi SE – Vác-Deákvár SE
október 3. 16.00 Gödi SE – Leányfalui SE
október 17. 15.00 Gödi SE – PILE-Szántó SE
október 31. 13.30 Gödi SE – Tápiószecső FC
Megye III. 
Szigetgyöngye SE – Gödi SE 2-4 (Román Gergely, Tóth Zsolt, 
Hiervarter Károly 2)
Gödi SE – Kék Duna SE 9-0 (Martin-Gál Miklós, Mórocz Vilmos, 
Balázs Máté 2, Szakács Péter, Hiervarter, Sebő András 2, Román)
Hazai mérkőzések
szeptember 27. 16.00 Gödi SE – GEAC
október 11. 15.00 Gödi SE – Csomád 
október 25. 14.00 Gödi SE – Nagymaros FC
Nők
A Gödi SE női csapata a PMLSZ II. osztályú női felnőtt bajnok-
ság Északi csoportjában a ¾ pályás tornákon vesz részt. Az első 
hazai mérkőzésre szeptember 20-án kerül sor. A felkészülést 
heti 5 edzéssel vitték végig, így egy jól felkészült és lelkes gár-
dával vágnak neki a bajnokságnak. 
U9, Karnevál Kupa, Debrecen
Játékosok: Takács Ádám, Eszes Huba, Szécsi-Zelei Dávid, Pertl 
Balázs, Nagy Dávid, Dubéczi Zolta, Katona Máté, Rezneki 
Rajmund, Török Barnabás, Császár Boldizsár.
Gödi SE – Monor 2-3 (Dubéczi, Szécsi-Zelei)
 Gödi SE – Debreceni Olasz Focisuli „piros” 7-1 
(Eszes 4, Katona, Pertl, öngól)

Gödi SE – Nyíregyháza „B” 4-2 (Dubéczi, Eszes, Pertl, 
Szécsi-Zelei)
Nyíregyháza „A” – Gödi SE 5-2 (Eszes, Szécsi-Zelei)
Gödi SE – Mészöly FS „fehér” 1-0 (Eszes)
5. helyért: Gödi SE – MTK 5-1 (Takács, Katona, Szécsi-Zelei, 
Dubéczi, öngól)
„Nagyon hasznos volt ez a torna. Láthattuk, a sok kihagyás, 
szünet után ki hol tart. Többen nagyon sokat léptek előre játék-
ban. Jó volt látni, hogy mindig több helyzetet dolgoztunk ki 
ellenfeleinknél, amiket értékesíteni majd akkor tudunk, ha az 
edzéseken eleget gyakoroljuk a befejezéseket” – foglalta össze 
Szabó Ferenc.
U7, Juniális Kupa, Gödöllő
Játékosok: Czabán Dénes, Solti Tamás, Mátyus Zoltán, Sztan-
kay Marcell, Sárecz Diána, Eke Gábor, Schell Kornél. Góllövők: 
Solti (4), Sztankay (3), Schell (2), Mátyus (2), Sárecz.
„Ez a júniusról augusztusra halasztott gödöllői torna volt 
a korosztály első 4+1-es mérkőzése, hiszen eddig 3-3 el-
leni játékban vettek részt. A srácok becsülettel küzdöt-
tek, a 10. helyen végeztek” – tájékoztatott Sáreczné Deák 
Andrea edző.
Az U15, U17-es csapatok felkészülési mérkőzésekkel készülnek 
a bajnoki rajtra, egyelőre nem az eredményen, hanem a hibák 
kijavításán van a hangsúly.

A ’94-es bajnok Vác elleni tornával ünnepelték a 100 éves GSE-t
A Gödi SE – annak labdarúgó-szakosztálya – fennállásának 
100. évfordulóját ünnepli a 2020/21-es szezonban. A méltó 
megemlékezés egyik állomásaként augusztus 14-én a Vác 
FC SAMSUNG 1994-es bajnokcsapatát fogadták az alsógödi 
pályán egy gálameccs keretében. A mérkőzés első félidejében 
a Gödi SE akkori öregfiúk-csapata mérkőzött meg a váciak-
kal, a második fél időben a jelenlegi gödi öregfiúk léptek pá-
lyára a korábbi bajnokok ellen. Mindkét játékrészben a ven-
dégek dia dal maskodtak.

Vasvári Ferenc

Fotók | Lukács Zoltán Gabriel

A GSE várja a futballhoz kedvet érző kicsiket és nagyokat,  
fiúkat és lányokat, hölgyeket. További információ  
a godise.2131@ gmail.com email-címen kérhető.
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„A jó hangulatú Rekord Kupára egyre 
több településről érkeznek a játékosok. 
Az idei rendezvényre egy hölgy is ne-
vezett, aki az ifjúsági-gyermek kate-
góriában játszott a fiúkkal, és győzni 
is tudott. A résztvevők megelégedés-

sel távoztak, bízva abban, hogy egy 
év múlva már nem kell félnünk a CO-
VID-vírustól” – számolt be a tornáról 
Gulyás Miklós edző-szervező.

Érdekességként, az első torna felnőtt 
egyéni számát több mint 20 éve Bea 

István nyerte, aki azóta is archi válja 
fényképezőgépével az eseményt – a mel-
lékelt fotót is ő készítette. V. F.

Az útvonalat Dunakeszi és Vác között 
a kerékpárúton jelölték ki. A legfiatalab-
bak 14, a rangidősek 60 év felettiek voltak.

„Az alapvető célunk, hogy ezzel a ver-
sennyel megünnepeljük ezt a szép kör-
nyéket, ami annyi örömöt ad minden 
nap az itteni amatőr sportolóknak. Mivel 
a résztvevők száma szépen nő, szeretnénk 

2021-ben egy társadalmi célt is magunk 
elé tűzni. Az egész verseny jó hangula-
tú, azonban a legjobban a verseny végét 
várják a futók, mert akkor teljesedik ki 
a rendezvény igazi ereje, a társasági élet, 
az együvé tartozás, amit a négy település 
futói adnak. Mi úgy hívjuk, hogy a mi ver-
senyünk; helyben, egymással, egymásért. 

A frissítést, az adminisztrációt, logisztikát 
a négy település önkéntesei biztosították. 
Van, akinek a családtagok adták át az ér-
met, ami nagyon jó érzés, mert ilyenkor 
ők is osztoznak a futó sike rében. Min-
dennek oszlopos tagjai a helyi futókö-
zösségek futónagykövetei, az ő to bor zó 
és szervezőmunkájuk: Szekeres Andrea 
Gödről, Simon Zoltán Vácról és Bakos 
Gábor Duna kesziről” – foglalta össze 
a gödi Szilágyi Jenő főszervező. V. F.

  Fojt Attila szakosztályvezető (jobbra) a főtámogatója, Gulyás Miklós edző a főszervezője a Rekord Kupának   

EREDMÉNYEK:

Ifjúsági/gyermek: 1. Vidéki Tímea 
(Galgamácsa), 2. Török Barnabás (Göd),  
3. Török Tamás (Göd).
Amatőrök: 1. Bruck Gyula (Budapest),  
2. Bata Károly (Délvidék), 3. Dudás Balázs 
(Veresegyház).
Igazoltak: 1. Bercsényi Marcel (Bp. PTSE),  
2. Török Attila (Bp. Palotai Titánok),  
3. Ujvári Tibor (Göd).
Nyílt: 1. Oroszki Viktor (Dunakeszi), 2. Klucsár 
Péter (Vác), 3. Németh Roland (Zsámbék). 

ASZTALITENISZ

13 egyesületből, klubból érkeztek  
a 22. Rekord Kupára
A Gödi SE asztaliteniszezői és a névadó Rekord Kft. idén 22. alkalommal ren-
dezték augusztus 20-án a Balázsovits János Sportcsarnokban a hagyományos 
tornájukat. A Rekord Kupára 13 településről vagy egyesületből érkeztek a zöld 
asztal mellé a labdazsonglőrök. Négy kategóriában, 9 asztalon ment a játék, 
az igazoltak közt 19-en fogtak ütőt.

EREDMÉNYEK:

21.1 km, nők: Kuruczné Vivien (1:45, Göd), 
Demeterné Andrea (1:48, Göd), Baracka Rézi 
(1:49, Göd)
21.1 km, férfiak: Berán Attila (1:19, Dunakeszi), 
Fenyvesi Péter (1:30, Göd), Tagaj Tibor (1:31, Vác)
12.5 km, nők: Kovács Zsóka (1:02, Sződliget), 
Jancskar Ildikó (1:04, Vác), Szilágyi Ágota  
(1:10, Göd)
12.5 km, férfiak: Scheibert Gábor (0:52, Vác), 
Luczó Péter (1:03, Göd), Menczer Péter  
(1:04, Vác)

Dunakeszi és Vác között gyönyörű Duna-parti környezetben futottak a verseny résztvevői 

SZABADIDŐSPORT

Több mint 1200 kilométert teljesítettek a gödi futóverseny résztvevői
Második alkalommal rendezték Gödön és térségében július végén az Összes Kilométer Félmaraton elnevezésű 
futóversenyt. A COVID-19 világjárvány miatt limitált volt az indulói létszám, a 74 futó összesen 1,252 km-t futott 
a 21.1 és 12.5 km-es távokon. A versenyközpont a Göd és Sződliget határában található Sportterasz volt. 

Fotó | Dombi Vera

A koronavírus-járvány miatt, mint sok más sportágban, 
úgy a kézilabdában is befejezés nélkül ért véget a bajnoki 
szezon március közepén. Nagy volt a bizonytalanság, az 
edzéseket határozatlan ideig szüneteltetni kellett a Gödi 
SE-ben. Tősér Tibor edző ennek ellenére bizakodó a baj-
noki kezdést illetően.

„Nem várt helyzetet teremtett a járvány. Legfontosabb fel-
adatunk a csapat egyben tartása volt, ami nagyrészt sike-
rült. A játékosokat otthoni edzéstervekkel próbáltuk szin-
ten tartani. Szigorú intézkedések mellett, két és fél hónap 
kényszerpihenő után június 9-én háromhetes edzéstervvel 
kezdtük el a közös munkát, majd kéthetes pihenő után, 
július 14-én startolt el a hathetes felkészülésünk az idei 
szezonra. Kapus, beálló és lövő posztra igazoltunk játéko-
sokat az NB I/B-ben játszó csapatunk számára, de termé-
szetesen voltak távozók is. A felkészülési időszak alatt hét 
edzőmérkőzést játszottunk, folyamatosan tudtuk javítani 
a hibákat, és beépíteni az újonnan érkezőket. Öt hónap ki-
hagyás után augusztus 8-án játszhattunk újra tétmérkő-
zést. Gárdonyba kaptunk meghívást egy háromcsapatos 
tornára, ahol NB I/B-s csapatok: a Tempo SE és a hazai 
Pázmánd-Gárdony SE ellen játszhattunk. Biztató volt 
a játé kunk. Mindkét ellenfelünket sikerült két góllal felül-
múlni, így tornagyőztesként térhettünk haza. Jól haladunk 
a felkészülésünkben, és reménykedünk, hogy elkezdődik 

a bajnokság, amit végig is tudunk játszani. Ha nem így 
történne, az beláthatatlan károkat okozna a kézilabdának 
az utánpótlástól kezdve a legmagasabb szintig” – foglalta 
össze lapunknak Tősér Tibor. 

NBI/B felnőtt NBI/B felnőtt

Gödi SE  Orosházi NKC 2020.09.13 18:00 Gödi SE Gyömrői VSK 2020.09.13 13:00

FTC U20 Gödi SE 2020.09.19 16:00 Százhalombattai KE Gödi SE 2020.09.20.  16.00

Gödi SE Vasas SC 2020.09.27 18:00 Gödi SE Mogyoródi KSK 2020.09.27 15:30

 Kecskeméti NKSE Gödi SE 2020.10.04 18:00 Dunavarsány TE Gödi SE 2020.10.03 19:00

Gödi SE VS Dunakeszi 2020.10.18 18:00 Gödi SE Csömöri SSZN Kft. 2020.10.11 11:30

Gödi SE Tempo KSE 2020.10.25 18:00 Bugyi SE Gödi SE 2020.10.17 18.30

Kispest NKK-Vajk Gödi SE 2020.11.08 18.00 Gödi SE Aranyszarvas SE 2020.10.25 13:00

Gödi SE Hajdúnánás SK 2020.11.15 18:00 Alsónémedi SE Gödi SE 2020.11.08 18.00

PC Trade SZNKE Gödi SE 2020.11.21.18.00 Gödi SE Albertirsa SE 2020.11.15 11:30

Gödi SE Eszterházy SC 2020.11.29 18:00 Gyömrői VSK Gödi SE 2020.11.21 16.00

Pénzügyőr SE Gödi SE 2020.12.05 11.00 Gödi SE Százhalombattai KE 2020.11.29 11:30

Mogyoródi KSK Gödi SE 2020.12.06 17.00

Gödi SE Dunavarsány TE 2020.12.13 11:30

Serdülő II. Ifjúsági II.

Gödi SE Balmazújvárosi LKSE 2020.09.10 17:10 Gödi SE DKA II. 2020.09.13 15:40

Ferencvárosi TC II. Gödi SE 2020.09.19 12:00 Szeghalmi NKC Gödi SE 2020.09.06 14.00 

Gödi SE Kazincbarcikai KSE 2020.09.24 17:10 Gödi SE Kazincbarcikai KSE 2020.09.24  18.30 

 Kecskeméti NKSE Gödi SE 2020.10.04 16:00 K. Szeged SE Gödi SE 2020.10.10 16.00 

Gödi SE Csepel DSE 2020.10.18 14:00 Gödi SE Dabasi KC VSE 2020.10.15 18:30

Gödi SE Gyömrői KA 2020.10.22 17:30 Gödi SE Tempo KSE 2020.10.25 15:40

Kispest NKK Gödi SE 2020.11.08 14.00  Kispest NKK Gödi SE 2020.11.08 16.00 

Gödi SE Hajdúnánás SK 2020.11.15 14:00 Gödi SE DVSC SCHAEFFLER III. 2020.11.15 15:40

Fiatal Kézilabdások SE 
(Algyő) Gödi SE 2020.11.21 14.00  Fiatal Kézilabdások SE 

(Algyő) Gödi SE 2020.11.21 16.00 

Gödi SE Eszterházy SC 2020.11.29 14:00 Gödi SE Eszterházy SC 2020.11.29 15:40

Hódmezővásárhelyi LKC Gödi SE 2020.12.05 11:45 DVSC SCHAEFFLER II. Gödi SE 2020.12.06 14.00 

Tősér Tibor edző és a lányok optimisták a bajnoki rajt előtt

KÉZILABDA

Bizakodva várja a bajnoki kezdést az NB I/B-s női csapat
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Öt bajnoki cím a Pest megyei bajnokságról 
Öt bajnoki címet, összesen 27 érmet nyertek a Budapest, 
Pest megye-bajnokságon a Gödi SE utánpótlás-korú kaja-
kosai. A regattán a Duna-parti klubot 50 fiatal képviselte.

Nőtincsen a Gödi SE kajakosai nyerték az 
összetettet is
Szép sikert könyvelhetnek el a gödi kajakosok, hiszen az augusz-
tus végi nőtincsi Wichmann Tamás Emlékversenyről elhoz-
ták az összetett elsőségért járó díjat, a GSE megnyerte a női 
és a férfi kajak versenyt is a 17 nevezett egyesület között. A 38 
gödi utánpótláskorú versenyző (49 beülő) összesen 14 arany-
érmet, 9 ezüstöt és 8 bronzot nyert.

Két bajnoki cím az országos utánpótlás-
bajnokságról – 208-nál tartunk
Az idei kajak-kenu utánpótlás országos bajnokságnak – 
a pandémiás időszak miatt kissé megkésve – Szolnok adott 
otthont. A serdülő, ifjúsági és U23-as ob-ra 74 egyesület 1160 
versenyzője nevezett, köztük 25 gödi kajakos, akik 2 magyar 
bajnoki címet, összesen 11 érmet és további értékes ponto-
kat gyűjtöttek. A GSE lapátforgatói 1990-től, 30 év alatt 208 
orszá gos bajnoki címet nyertek.

KAJAK-KENU

Ismét remekeltek a gödi kajakosok 

A gödi kajak négyes a szolnoki ob-n Korompai László, Zoboki Zoltán, 
Báthory Máté, Báthory Dániel összeállításban bronzérmes lett

EREDMÉNYEK:

Budapest, Pest megyei bajnokság
1. hely: Korompai László, Machán Félix, Boskovitz Áron, Velky Donát 
(K4 U17-18 500m), Zoboki Zoltán, Korompai László, Báthory Dániel, 
Báthory Máté (K4 U17-18 1000m), Berencsi Bendegúz (K1 U15-16 2000m),  
Rif Barnabás, Kiss Gergő, Berecz Bálint (MK1 U13 3x200m váltó), Polónyi 
Liliána, Varró Csenge, Csáti Csenge (MK1 U13 3x200m váltó)

2. hely: Gál András, Szabó Vilmos, Przymuszala Nándor, Maszárovits 
László (K4 U13-14 1000m), Rácz Zsuzsanna, Gál Tímea, Lukács Katalin, 
Lehotai Vivien (K4 U15-16 1000m), Gál Tímea, Lukács Katalin (K2 
U16 2000m), Káplár Adél, Rácz Brigitta (K2 U14 2000m), Gál András, 
Przymuszala Nándor (K2 U14 2000m), Szabó Vilmos (K1 U13 2000m), 
Szilva Simon, Maszárovits Miklós, Tubak Zalán (K1 U15-16 3x200m 
váltó), Gál Tímea, Lukács Katalin, Rácz Zsuzsanna (K1 U15-16 3x200m 
váltó), Vizsy Botond, Kramer-Boga Ábel, Galba Zsombor, Varga Zalán 
(MK1 U12 4x200m váltó), Keszthelyi Péter, Csáti Zsombor, Rózsa 
Julianna, Kramer-Boga Emma (MK1 U10-11 4x200m váltó)

3. hely: Rácz Zsuzsanna, Gál Tímea (K2 U16 500m), Szűcs Anna (K1 
U15-16 2000m), Maszárovits László (K1 U13 2000m), Varró Csenge 
(MK1 U13 2000m), Rácz Benedek (K1 U15-16 2000m), Kramer-Boga 
Emma (MK1 U10 2000m), Bús Huba, Volentics János, Galba Botond (K1 
U13 3x200m váltó)

Wichmann Tamás Emlékverseny
1. hely: Gál András, Berecz Bálint, Lukács Katalin, Kramer-Boga Emma, 
Szabó Vilmos, Maszárovits László, Csáti Csenge, Varró Csenge, Rácz 
Brigitta, Rácz Zsuzsanna, Szabó Vilmos, Lukács Katalin, Maszárovits 
Miklós, Korompai László.  

2. hely: Maszárovits László, Kiss Gergő, Varró Csenge, Berencsi Ben de-
gúz, Maszárovits Miklós, Kramer-Boga Ábel, Varga Zalán, Przymu szala 
Nándor, Boskovitz Áron, Rácz Brigitta. 

3. hely: Keszthelyi Péter, Csáti Zsombor, Bús Huba, Kiss-Kovács Tamara, 
Rácz Brigitta, Gabányi Bálint, Gál András. Przymuszala Nándor, Kiss Gergő, 
Velky Donát

Országos utánpótlás-bajnokság
1. hely: Machán Félix, Korompai László, Velky Donát (K1 U17-18 3x200m 
váltó), Rácz Benedek (K1 U15-16 2000m)

2. hely: Báthory Dániel, Boskovitz Áron, Zoboki Zoltán (K1 U17-18 
3x200m váltó), Sinkó László, Tubak Zalán, Maszárovits Miklós (K1 U15-
16 3x200m váltó), Báthory Dániel (K1 U17-18 4000m), Berencsi Ben-
degúz (K1 U15-16 2000m)

3. hely: Korompai László (K1 U18 200m), Báthory Máté, Velky Donát (K2 
U17-18 200m), Korompai László, Zoboki Zoltán, Báthory Máté, Báthory 
Dániel (K4 U17-18 1000m), Rácz Zsuzsanna, Gál Tímea, Lukács Katalin 
(K1 U15-16 3x200m váltó), Szűcs Anna (K1 U15-16 2000m)

Fotó | godikajak.hu

A 13 esztendővel ezelőtt alapított gödi Orkhesztika Has-
táncklub tagjai idén is sikeresen szerepeltek a Holdfény 
Lányai Nemzetközi Hastáncversenyen. A hölgyek több 
dobogós helyezést is szereztek.

„A versenyt Mahasti 14. alkalommal rendezte, ő elsők 
között alapított Magyarországon hastánciskolát, amit világ-
szinten is eredményesen működtet. A Csili Művelődési 
Házban ezúttal csehek, szlovákok és ukránok is színpad-
ra léptek. A gödiekből álló csoportunk ‚Díva’ nagycsoport 
kategóriában két különböző stílusú tánccal indult, amivel 
első és harmadik helyezést értünk el, továbbá több külön-
díjat is kaptunk. Követ kező megmérettetésünket november 
közepére tervezzük” – tájékoztatott Sághy Judit, a tánccso-
port vezetője.

HASTÁNC

Újabb sikerek a nemzetközi találkozón

A hölgyek a versenyekről rendre érmekkel térnek haza. Középen 
Sághy Judit, a tánccsoport vezetője.
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Kedves Olvasóink!

Kérjük, hogy megfejtéseiket október 
2-ig küldjék meg szerkesztőségünk-
nek postai vagy elektronikus
levélben.

A kiadó postacíme:
Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.,
Gödi Körkép Szerkesztősége,
2131 Göd, Pf. 12.
E-mail-cím: berenyi.god@gmail.com

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

A Gödi Körkép 2020. májusi/júniusi 
számában közölt rejtvény megfejté-
se: „Lajos, de hiszen vége már
az itthoni karanténnak!”

A nyertesek ezúttal: Kiss Imre, Kocka 
Istvánné, Petriné Egyed Ágnes

Szerencsés megfejtőink az Inczeffy 
Patika felajánlásával (Pesti út 86.) 
3 db, egyenként 5000 Ft értékű
szabadon összeállítható korona-
vírus-fertőzés elleni védekezési 
csomagot nyertek.
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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

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.
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AUTÓBONTÓ
Regisztrált autóbontó 
személy- és tehergépjárműveket
bontásra, újrahasznosításra 
INGYEN átvesz.
BONTÁSI ÁTVÉTELI IGAZOLÁST ADUNK!

GÖDI IPAROS CENTRUM
2133 Sződliget, 2-es főút, 27,5 km
Telefon: (06 30) 552-7332

S Z E P T E M B E R

Szeptemberben :
hétfőtől-péntekig 9:00-18:00
szombaton : 8:00-14:00
vasárnap : zárva

N Y I T V A

E L É R H E T Ő S É G

Árvácska
Krizantém
Hangafélék
Fák , cserjék
Örökzöldek
Évelők
Virághagymák
Vetőmagok
Mikrozöldség vetőmagok
Barenbrug minőségi fűmagok
Viano szerves tápok
Nortene kerti termékek
Stanley kerti szerszámok
Növényvédő szerek
Virágföld, fenyőkéreg
Vakondháló, geotextília

K E R T

Levéldísz növények
Virágzó cserepes növények
Kaktuszok
Orchideák
Rovarfogó növények
Bonsai-ok
Kaspók
Tápok 
Dekoratív lábtörlők

L A K Á S

facebook.com/kerteszet

www.viragzodunakanyar.hu

2132 Göd , Révay utca 33

06-27-744-124

info@viragzodunakanyar.hu

Véget ért a nyár. Ilyenkor érdemes
tavaszi virágainkat ősziekre cserélni. Az
illatos mini árvácskák nagyon hálás
növények . Most van az ideje a tavaszi
hagymás virágok ültetésének is. Az őszi
hónapok ideálisak a fűmag vetéshez.  A
már meglévő gyepünket is érdemes
felkészíteni a télre őszi gyeptrágyával.
Kertészetünkben nagy választékban
megtalálsz mindent amire szükséged
lehet a kertészkedés során .

KOMPLETT 
SZEMÜVEG 
PRÉMIUM 
LENCSÉVEL

LÁSS
TISZTÁN!

19.900 Ft55%
KEDVEZMÉNY

AKÁR

39.900 Ft45%
KEDVEZMÉNY

AKÁR

OPTIC WORLD VÁC • SZÉCHENYI ÚT 4-6. • +36 30 983 8121
OPTIC WORLD VÁC TESCO • DERES U. 2. • +36 30 432 1050
Az ajánlat 2020. szeptember 7. - november  30. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel 
nem összevonható, készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

www.opticworld.hu

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ

GÖD

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

ÉS 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. 10. 16-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.
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 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

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

Szőnyegtisztítás: 
1900-2150 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

Lakások, lépcsőházak festését, 
mázolását, tapétázását, kerítések, 
faházak lakkozását és kültéri festését, 
valamint kosaras kocsi segítségével 
széldeszka karbantartását, festését 
vállalom.  Kardos Ferenc
Telefon: (06-70) 576-8925

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

Ismét munkába álltam! 
Andi fodrász és pedikűrös
Duna út 8., Tel.: (06 20) 529-2708
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Az aktuális koronavírus-szűrésről érdeklődjön  
telefonszámunkon! Vigyázzunk egymásra!



Meghívó
IDŐSEK VILÁGNAPJAIDŐSEK VILÁGNAPJA

A Mozgáskorlátozottak Pártoló Klubja meghívja a szépkorú gödieket 

IDŐSEK NAPI ünnepségére

2020. október 1-én, csütörtökön, 13:00 órakor

a gödi Művelődési Ház nagytermébe.

Köszöntőt mond Lenkei György, 

a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke.

(József Attila Művelődési Ház, 2031 Göd, Pesti út 72., Tel.: 06 27 532-160)


