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Kedves 
gödiek!
 
Szeretettel ajánlom olvasásra a Gödi Körkép 
következő számát, amelyben szeretnénk Önökkel 
megosztani, hogy milyen események történtek az 
elmúlt időszakban, hogyan működik most a város, 
mi minden történt a gödi közösség tagjaival.  
Lapunk legfontosabb célja a tájékoztatás,  
városunk életének bemutatása, a tényszerű  
beszámoló biztosítása.

Gödön elkészült a Polgári Védelmi Terv, amelynek 
részeként az önkormányzat feladata a lakosság 
minél gyorsabb tájékoztatása. Kiemelt jelentőségű 
egy természeti vagy akár emberek által okozott 
katasztrófa esetén, hogy minél hatékonyabban 
működjön a kommunikáció Önökkel. E kiadvá-
nyunkkal azt is „tesztelni” szeretnénk, hogy ha 
saját szervezésben juttatjuk el a lapot valamennyi 
gödi postaládába, mennyi  időre és hány személy-
re lesz szükségünk a terítéshez. A tavalyi viharkár 
megmutatta, hogy egy ilyen volumenű katasztrófa 
idején milyen kihívásokkal szembesül egy  
önkormányzat. Nekünk pedig felelősségünk,   
hogy minden a lehető leggördülékenyebben  
történjen ilyenkor. 

Mindezeken felül kiadványunk legfontosabb célja 
az általános tájékoztatás: a gödiek hosszú  
hónapok után ismét olvashassák, hogy milyen  
munkálatok folynak a városban, milyen tervek 
megvalósítása várható a következő időszakban;  
a közterületeken mihez van joga és mi a kötelessége 
a gödi ingatlantulajdonosoknak, illetve  
mi az önkormányzat feladata.

A következő oldalakon olvashatnak városunk  
költségvetéséről, a pandémia alatt hozott kor-
mányzati és önkormányzati intézkedésekről, az  
intézményeink és az önkormányzati osztályaink 
beszámolóiról, civil szervezeteinkről, a GSE-ről. 
Találnak néhány olyan írást is, ami a szürke hét-
köznapokat egy kicsit színesebbé teheti. Ez utóbbit 
azért is tartottuk fontosnak, hogy ne csupán egy 
hivatalos tényállásokkal teli tájékoztatót adjunk  
a lakosok kezébe, hanem a veszélyhelyzet, illetve 
a járvány miatt otthonaikba kényszerült embere-
ket legalább néhány szórakoztató vagy praktikus 
aprósággal segítsük a mindennapokban, egy-két 
ételrecepttel, kertészeti tippekkel, a legkisebbeket 
egy mesével.

Bár a kiadói költségeket több mint a felére csök-
kentettük, hiszen a város költségvetése a kormány-
zati elvonások miatt jelentős kiesést szenvedett,  
reméljük, Önök is úgy látják majd, hogy a tarta-
lom és a minőség nem szenvedett csorbát. Izgatot-
tan várjuk, mit szólnak az új külsőhöz, mi tetszik 
Önöknek, mi az, amit még hiányolnak, miről ol-
vasnának még szívesen. A következő hónapokban 
pedig az Önök visszajelzéseit és véleményeit is 
figyelembe véve szeretnénk még inkább az Önök 
igényeihez igazodni, még több olyan tartalmat 
szolgáltatni, amelyet érdeklődéssel olvasnak,  
vagy hasznosnak találnak. 
 
A lapot most szociálisan rászoruló személyek 
alkalmi foglalkoztatásával juttatjuk el minden gödi 
háztartásba. Remélem, hogy kiadványunk elnyeri 
tetszésüket, és sok hasznos információt találnak 
majd benne. Fogadják olyan szeretettel, mint  
amilyennel mi készítettük.

Szerkesztőségünk nevében jó olvasást kívánok!

Üdvözlettel:
Halász Márk
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  A százéves  
  Alsógöd
 
Egy település lehet az otthonunk, ahová  
hazajárunk, a mindennapjainkat éljük, ám lehet az 
identitásunk egyik fontos alapját jelentő közösségi 
helyszín is. Alsógöd mindenkinek mást jelent, de 
az egyéni emlékeink és örökségünk összessége 
megmutatja mindazt, ami közös bennünk.
 
A képviselő-testület januárban úgy döntött, hogy 
a 2021-es évet Alsógöd kisközséggé válása 100. 
évfordulójának szenteli. Az emlékév programjai 
arra szolgálnak, hogy az itt élő közösség jobban 
megismerje a történelmét, a jelenleg is látható  
épített örökségeket, mindazon történeteket,  
amelyek meghatározzák Alsógöd identitását.  
A járványhelyzet egyelőre megakadályozza, hogy 
személyesen találkozhassunk és rendezvényeket 
tarthassunk, ezért idén rendhagyó formákban 
igyekszünk méltó módon ünnepelni.
 
Több fontos jubileumra emlékezünk 2021-ben.  

• Alsógöd kisközséggé alakulásának 100. 
évfordulójára. „A Pest-Pilis-Solt-Kiskun várme-
gye 1921. október 11. napján a 63243/1921. 
B.M. Göd és Kisgöd telepeknek Alsógöd néven 
kisközséggé alakulását engedélyezvén...”  
Fontos megjegyezni, hogy Alsógöd község 
első választási alakuló ülése 1922. január 7-én 
volt, ezért a 2022. január 7-i dátum lesz az 
emlékév záró időpontja. 

• 
• Floch Alfréd születésének 150. évfordulója.  

Ő volt az, aki felparcellázta, és ezzel  
kialakította Alsógöd (Kisgöd) területét.  

• Dr. Scholtz Kornél orvos, gödi lakos  
születésének 150. évfordulója.  

• Az első hazai vasútvonalat 175 éve adták át a 
forgalomnak. 2021 nyarán lesz 175 éve, hogy 
József nádor és felesége 1846. július 15-én 
megnyitott, a Pest és Vác között épült vasútvo-
nalat és annak mentén a gödi megállóhelyet.

 
Az emlékév kapcsán az önkormányzat és a József 
Attila Művelődési Ház több programmal is készül. 
Mivel a koronavírus-járványhelyzet beárnyékolja 

a napjainkat, ezért minden program kialakítása-
kor azt tartottuk szem előtt, hogy biztonságos, és 
bármilyen feltételek között élvezhető  projekteket 
hozzunk létre. 

Többek között folyamatban van az előkészítése 
egy várostörténeti sétaútvonal kialakításának, ahol 
a fontos helyszíneken információs táblákat fogunk 
elhelyezni. Az útvonalat bárki a saját idejéhez 
mérten tudja bejárni, de természetesen készíteni 
fogunk útvonal-menetlevelet is, illetve a járvány-
helyzet függvényében egy-egy prominens személy 
által vezetett sétákat is szervezünk. A kötetlen 
városismereti program biciklivel is bejárható lesz, 
így később akár iskolás csoportoknak, baráti társa-
ságoknak, kluboknak színes, érdekes programként 
szolgálhat.
 
Terveink között szerepel továbbá egy Göd egész 
területére kiterjedő játékos verseny is, amivel  
egyszerre tudjuk szebbé tenni városunkat és  
saját portánkat is. Miután felélednek a kertjeink, 
bizonyára sokunkat tölt el büszkeséggel egy-egy 
szeglete, legyen az mérnöki gondossággal meg-
tervezett park, buja rózsaliget, konyhakert vagy 
családi virágágyás. Találjuk meg együtt a legszebb 
és legkreatívabb kerteket! Közönségszavazás és 
szakértői zsűri bírálja el a beküldött pályázati fotó-
kat, mialatt megismerhetjük a gyönyörű, zöld Göd 
egyedi kertjeit. 
 
Az írott történelmen túl igen sok itt élő családnak 
vannak történetei, fényképei, emlékei, amelyeket 
nem szabad elveszni hagyni. Idén ennek a jelentős 
emlékévnek szentelve a város ismét Gödi Alma-
nachot tervez kiadni. Szeretnénk, ha a közösség 
is részese lehetne ennek, így pályázatot írunk ki. 
Várjuk az önök alsógödi történeteit. Meséljenek 
arról, hogy önöknek mit jelent Alsógöd! Milyen 
fontos emlékeik fűződnek ide? Várjuk a családok-
hoz, helyszínekhez, programokhoz, élményekhez 
kapcsolódó írásokat!
 
Kérjük, amennyiben úgy látják, szeretnének  
írást küldeni a kötetbe, jelezzék nekünk minél 
hamarabb, hogy milyen témában számíthatunk a 
segítségükre. A teljes műveket, kérjük, küldjék el 
2021. május 31-ig az ertektar@god.hu e-mail-címre.
A történeteket a jubileumi Gödi Almanach-kötet-
ben, vagy az erre a célra létrehozott online  
felületen fogjuk bemutatni.
 
Írjuk együtt a történetünket!
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  A 2021-es  
  költségvetés,         
  avagy mit  
  várhatunk ettől  
  az évtől?
 
2020 márciusa óta a pandémia és az azzal kap-
csolatos veszélyhelyzeti intézkedések az egész 
ország, így az önkormányzatok életét is megnehe-
zítették, de a „gazdaságvédelmi intézkedéseknek” 
valószínűleg Göd a legnagyobb károsultja. Ennek 
oka, hogy 2020. április 18-tól kezdve a Különleges 
Gazdasági Övezetből (KGÖ) származó adóbevé-
teleinktől megfosztottak bennünket — nem csak az 
iparűzési, de az évtizedek óta rendelkezésre álló 
telek- és ingatlanadó is a megyéhez folyik be Göd 
területének egyötödéről.

Továbbá a gazdasági veszélyhelyzethez kötődő 
jogszabályok hatására:

• a gépjárműadó teljes összegét  
elvonták az önkormányzattól; 

• az önkormányzat nem módosíthatta, és ezzel 
nem állíthatta vissza a korábbi adókulcsot a 
helyben alkalmazott építményadó esetében; 

• nincs lehetőség az intézményi bérleti díjak 
megemelésére; 

• bizonyos bérleti díjaknál nem lehet bevételt 
szedni a vállalkozásoktól, meghatározott ideig; 

• a kkv-k esetében központilag csökkentették  
az iparűzési adó összegét, a kieső adóbevétel 
összegét Göd a 25 ezer fő alatti lakosságszá-
ma miatt kompenzációként év közben majd 
igényelheti és megkaphatja; 

• az adóerőképesség meghatározása során 
az előző évi bevételt veszik alapul, így nem 
lehetett eltekinteni a különleges gazdasági 
övezet miatt kieső adózók adójától, aminek 
következtében mintegy 202 millió Ft szolida-
ritási hozzájárulás fizetésére kötelezték az 
önkormányzatot; 
 

• mindezek eredményeképpen az önkormányzat 
az előző évi eredeti előirányzatának csupán a 
kétharmadával (68%) gazdálkodhat  
a költségvetési évben. 

Ennek tudatában kellett 2021-re olyan költségve-
tést felállítanunk, amiben kevesebb önként vállalt 
feladat szerepel a korábbi vállalásokhoz képest. A 
szükség azt kívánja meg, hogy az alábbi prioritási 
sorrendben tervezzük a feladatokat:

1. Kritikus infrastruktúra védelme
2. Meglévő infrastruktúra fenntartása
3. Munkavállalók álláshelyének megtartása
4. Önkormányzati határozatok végrehajtása
5. Hagyományossá vált támogatások nevesítése
6. Tartalék-feladatokhoz társítása

Szerencsére idén még biztonságban megmaradt 
mindegyik kötelező államigazgatási feladat,  
és még a termálfürdő üzemeltetését, a sportélet 
támogatását és a szociális ellátást is a megszokott 
mértékben tudjuk biztosítani.

A korábbi határozatok és a hatósági kötelezések 
tükrében — de egyelőre csak a szükséges mérték-
ben — folytatódik az alsógödi csónakház újjáépí-
tésének tervezése, a közterületi kamerarendszer 
kiépítése, az Alapszolgáltatási Központ épületének 
bővítése, a Feneketlen-tó rekultivációja, a Kincsem 
Box kialakítása, a beütőpályán épülő 24 tantermes 
iskola közművesítése és a póterdő telepítése.
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Felújítjuk a Komlókert utca és a Kóczán Mór utca 
egy szakaszát a Szívárvány Bölcsőde kerítésével 
együtt, illetve a Kastély Óvoda szennyvíz-elvezeté-
sét is újjáépítjük. A Sellő utcának egyik szakasza 
felújításra kerül, a másik része pedig aszfaltozásra. 
A Huzella utca aszfaltozását és Nevelek csapadék-
víz-elvezetését tudjuk még saját forrásból betervez-
ni, amit az ottani csatornázásra elnyert pályázattal 
összhangban igyekszünk megvalósítani, hogy az 
ne jelentsen akadályt a közlekedésben, de az utak 
járhatatlan állapotát is minél hamarabb helyre 
lehessen állítani.

Három fő feladatunk van, amit már idén meg 
kell kezdenünk, hogy a meglévő önkormányzati 
vagyonról felelősen gondoskodjunk, és jövőre is 
működőképesek legyünk:

• Szervezeti hatékonyságfejlesztés 

• Értékesíthető, illetve bérbeadható  
ingatlanok hasznosítása 
 
 
 

• Működési támogatást biztosító  
pályázatok benyújtása 

Mindhárom téren tettünk már lépéseket. Kész  
a Polgármesteri Hivatal helyettesítési mátrixa,  
és a munkaköri leírásokat több helyen frissítettük  
a kollégák eddig lappangó tudásának hasznosítása 
érdekében, így ez a kiadvány is jelentős részben  
a hivatali dolgozók munkájából született. Az önkor-
mányzati ingatlanok jelentős részét újrabecsültettük 
a lakáskoncepció szakmai alapú frissítéséhez. 
Pályázatfigyelőt bíztunk meg, aki várhatóan a  
költségeinek többszörösét tudja majd megkeresni 
az önkormányzatnak az önrészt nem igénylő  
pályázatok megírásával.

Úgy gondoljuk, hogy jó irányban haladunk,  
hogy a KGÖ elvesztésének hátrányait és a veszély-
helyzeti egyéb korlátozások veszteségeit feldolgoz-
zuk, és újra stabilizálódjon a gazdálkodásunk.  
Ha az sikerül, akkor a távlati terveket is újra érdem-
ben tudjuk majd pontosítani, és a helyi vállalkozáso-
kat is támogatni piaci szerepük megerősítésében.

A FIDESZ-KDNP frakciót és Göd Fejlődéséért frakciót is felkértük, hogy fejtsék ki véleményüket a költségvetés 
kapcsán, ők azonban nem kívántak élni a lehetőséggel.
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  Tisztelt Olvasók,      
  Kedves Gödiek!
Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem  
Önöket Göd Önkormányzata jegyzőjeként,  
s bemutatkozzam!
 
A közigazgatással 40 éve kerültem kapcsolatba, 
közvetlenül az érettségi után. A főiskolai évek, 
valamint a sorkatonai szolgálat idejét kivéve a köz-
igazgatásban töltöttem az „életemet”. Nem vélet-
len az elszólás, hiszen aki a közigazgatást választ-
ja, az az életét is erre teszi fel. Gyakran a család 
is háttérbe szorul az önkormányzat ügyes-bajos 
dolgainak intézése közben.

Több mint 30 éve vagyok hivatalvezető (vb-titkár, 
jegyző – Sárrétudvari, Tokod, Tahitótfalu, Csemő, 
Esztergom-Dömös), melyből több mint 18 éven át 
Tahitótfaluban tevékenykedtem jegyzőként.  
A közigazgatásban érzem a teljesítés lehetősége-
it.  Akár kisebb, akár nagyobb közösségben is jól 
érzem magam, így a feladatok, a kihívások nem 
riasztanak el.

Most egy gondolat arról, hogy mi motivált ennek 
az állásnak a megpályázásában: szakmailag kihí-
vást jelent, hiszen a több mint 30 éves vezetői múl-
tamat a szakma elismerte akkor, amikor 2015-ben 
a Jegyzők Országos Szövetsége elnökévé válasz-
tott. Most is gyakran fordulnak hozzám a kollégák 
szakmai kérdésekben. Szeretném kamatoztatni  
a megszerzett ismereteket és tapasztalatot.
 
A szakmai gondolataim és előéletem után néhány 
személyes információ még rólam.
Debrecenben születtem 1962-ben, de Vámospércs 
a szülőfalum, ahol a Hajdúság-Nyírség határán 
nevelkedtem. Két gyermekem és két unokám van. 
Egyedül élek.

Az Államigazgatási Főiskolát 1985-ben, majd az 
Önkormányzati gazdálkodás szakot 1998-ban 
fejeztem be. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
2010-ben közigazgatási menedzser, 2012-ben a 
Szent István Egyetemen lovastanár (hippológus) 
diplomát szereztem, közigazgatási szakvizsgát 
1999-ben tettem. Vezetői feladataim mellett  
megbízott jegyzőként Szigetmonostoron,  
Verőcén és  Visegrádon is helyettesítettem.

Civil tevékenységeim: 

• a Jegyzők Országos Szövetségének elnöke 
2015-től; a Jegyző és Közigazgatás című lap 
főszerkesztője; a Közszolgálati Tisztviselők 
Szakmai Szervezeteinek Szövetsége elnöke 
2015-től. 

• A Tahitótfalui Lovassport Egylet tiszteletbeli  
elnöke, a Szent György Vitéz Lovagrend tagja. 

• A Tahitótfalui Eperfesztivál ötletgazdája 
(1999.) és megvalósítója 2014-ig. 

• Fogathajtó világbajnokságokon és EB-n, vala-
mint Lovas Világkupán a sajtóközpont munka-
társa.

Dr. Tóth János
jegyző
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  Adóügyek
 
Göd Város Polgármesteri Hivatalának Adóosztá-
lya (továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) 
Göd város illetékességi területén ellátja a helyi 
adókkal (építményadó, telekadó, helyi iparűzési 
adó, idegenforgalmi adó), illetékekkel és egyéb 
díjakkal (talajterhelési díj, a közigazgatási eljárási 
illetékek), valamint az adók módjára behajtandó 
köztartozásokkal összefüggő feladatokat. 
 
Az önkormányzati adóhatóság feladatkörében 
nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak 
nem minősülő személyeket, akiknek jogait, illetve 
kötelezettségeit valamely törvény írja elő. Megálla-
pítja az adót, az adóvisszatérítést és az adó-vissza-
igénylést. Az adókat és az adók módjára behajtan-
dó köztartozásokat beszedi és/vagy végrehajtja, 
az adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi, az 
adó-visszaigénylést és az adóvisszatérítést pedig 
kiutalja, továbbá vezeti az adózók adószámláját.

Az önkormányzati adóhatóság — külön jogszabály 
rendelkezése alapján — az ügyfél kérelmére vagy 
a hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg  
megküldi az adó- és értékbizonyítványt.

  Új TESZ-vezető
Köszöntök minden gödi lakost!

Engedjék meg, hogy bemutatkozzak. Örömömre 
szolgál, hogy én lehetek a Településellátó Szerve-
zet új igazgatója, hogy Önökkel, Önökért dolgoz-
hatok Göd város kiegyensúlyozott működése ér-
dekében. Szó se róla, nehéz helyzetet örököltem, 
de bízom abban, hogy kollégáimmal összefogva 
olyan emberbarát és hatékony szervezetté alaku-
lunk, amit Göd mindig is megérdemelt. A jelenlegi 
vírushelyzetben kiemelten fontos a TESZ gördülé-
keny és biztonságos működése.

Dunaújvárosban születtem, az általános iskolát is 
ott végeztem sporttagozaton, majd Budapesten 
folytattam középiskolai tanulmányaimat. 1985-ben 
diplomáztam a Könnyűipari Műszaki Főiskolán.  
A főiskola után több cégnél szereztem gyakorlatot, 
hogy egy-két példát említsek, anyagbeszerzőként 
a Chinoin Gyógyszergyárban, külkereskedelmi 
asszisztensként pedig a Hungarofruct Külkereske-
delmi Kft.-ben. Munka mellett szereztem felsőfokú 
képesítést külkereskedelmi áruforgalomból és nem-
zetközi szállítmányozásból, majd megszereztem a 
vámügyintézői és közbeszerzési referens képesítést is.

1999-ben férjemmel saját vállalkozást indítottunk, 
ahol az üzleti élet számos területén dolgoztunk.  
Gyermekeim már elég nagyok ahhoz, hogy kipró-
báljam magam más területen is. A TESZ irányítása,  
amellett, hogy nagy kihívást jelent, fontos és  
felpezsdítő lehetőség arra, hogy részt vegyek a 
szervezet átlátható és lakosságorientált működésé-
nek kialakításában. Fontosnak tartom, hogy  
a munkaerő-kihasználtság minél optimálisabban  
alkalmazkodjon a megvalósítható feladatokhoz.

Természetesen a mi működésünket is moderálja  
az elhúzódó járvány, de már a pályázatomban is 
jeleztem, hosszú távra tervezek. Egy olajozottan 
működő, az önkormányzathoz és a városhoz is 
jól alkalmazkodó szervezetet kívánok működtetni, 
ahol öröm dolgozni és öröm a város lakóit szolgálni.

Ars poeticám szerint: Mi a város lakóit szolgáljuk.

Markó Éva 
TESZ-igazgató     
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  A Településellátó      
  Szervezet hírei 

Amint megkezdtem a Településellátó Szervezet 
(TESZ) átvilágítását, a vezetői programomat az 
optimalizált és tervszerű működés érdekében ala-
kítottam ki. Első körben megvizsgáltuk a dolgozók 
feladatuk ellátásához szükséges képesítését, és 
ahol igény merült fel erre, elindítjuk a beiskolázást.

Rövid távú feladataink között a szezonális közterü-
leti munkálatok mellett tervezzük a szociális bérla-
kások kisebb hibáinak kijavítását, karbantartását; 
a Huzella Iskola konyhájában az erősen megron-
gálódott ajtók sürgősségi javítását. A termálstrand 
zárva tartásának ideje alatt tovább folytatódik a 
zöldterület gondozása és  parkosítása. Tervezzük 
továbbá az Oázis Egészségházban a hőszivattyú 
meghibásodásából eredő problémák felszámolá-
sát, új karbantartók bevonásával.

Hamarosan elkezdjük a két évre szóló élelmezési 
nyersanyag közbeszerzését, hogy a szeptemberi 
tanévkezdés zökkenőmentesen indulhasson.
Még a nyár folyamán szeretnénk padokat kihe-
lyezni olyan közterületekre, ahol jólesik egy kicsit 
sütkérezni a napon (azaz nem zavaró a folyama-
tosan közlekedő gépjárművek légszennyezése és 
zaja), hiszen a napsugarak gyógyító hatása most 
mindenkinek különösen fontos a járványhelyzetben.
 

Markó Éva,  
a TESZ igazgatója

  Anyakönyvi 
  hírek 
2021. január 1. és február 28. között

        Gödön  
        házasságot kötöttek
Budaházi Balázs és Eördög Marianna 

Ferentzi Gábor János és Libor Beáta 

Csabai Béla és Abrán Erika 

Ferenci Roland Péter és Goldschmied Eszter Mónika 

Balla Ákos György és Herr Dorottya 

Szabó Richárd és Vona Dorina Kira 

Balogh Bence Attila és Gál Fruzsina Anna 

Zenyik Tamás és Nagy Ágota 

Máthé Ákos és Burda Brigitta 

Kiss István és Tóth Emese 

Kühlburger Tibor és Rosta Erika 

Nagy-Ferenc Gábor és Ferencz Andrea 

Víg Gábor és Leitner Rita Tímea 

Király Balázs Attila és Gazsó Orsolya 

Nyíri Dániel és Gruber Dalma 

Szajbert Balázs és Dunai Dóra 

Mészáros András és Kovács Ágnes 

Bod Szabolcs Norbert és Pető Noémi 

       Gödön  
       elhunytak
 
Polák Jenő Ferenc    71 éves 

Mihácsi Györgyné (sz.: Nagy Anna)  92 éves 

Szekeres László                                      78 éves 

Kiss Béláné (sz.: Lutterbach Ilona Katalin)    63 éves 

Wágner János Péter                              79 éves 

Budai Jánosné (sz.: Ligetfalvi Ilona)            90 éves 

Dinnyés Zoltán                                           52 éves 

Kovács Tiborné (sz.: Jassó Katalin)              89 éves 

Dávid Miklós                                          81 éves 

Vajda Gézáné (sz.: Horváth Éva)        84 éves 

Gazdag Józsefné (sz.: Holló Anna)        80 éves 

Herr István                                           76 éves

Rajcsok Gyuláné (sz.: Kovács Katalin)        63 éves 

Tóth Jánosné (sz.: Holló Jolán)                87 éves 

Horváth Sándor                                73 éves 

Serfőző Lajosné (sz.: Gubányi Erzsébet)      77 éves

Szalai Péter József                               66 éves

2021. január 1-jétől az Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatalnál lehet benyújtani a majd esedékes és a 
megelőző években esedékessé vált helyi iparűzési 
adóra (hipa) vonatkozó bevallásokat, javításokat 
és önellenőrzéseket. (A 2020. évi hipa-bevallás 
benyújtása és az adó befizetése 2021. május 31-ig 
esedékes.)

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval  
kapcsolatos adóhatósági feladatokat az  
önkormányzati adóhatóság helyett a NAV látja el.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gép-
járműadó-ügyekben az adókötelezettség megálla-
pítását, az adó beszedését, végrehajtását, az erre 
az időszakra vonatkozó ellenőrzést és a szankciók 
megállapítását továbbra is az önkormányzati  
adóhatóság végzi.
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Az önkormányzatok biztosítják az óvodákban és 
az iskolákban a gyermekfelügyeletet.  
A bölcsődék nem zárnak be.

 Este 10 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom 
van érvényben, mindenkinek haza kell érnie este 
10 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik 
esete a munkavégzés, amit igazolni szükséges. 
A munkáltatói igazolást rendőrségi igazoltatás 
esetén fel kell mutatni, egyéni vállalkozók saját 
maguknak is kiállíthatják az igazolást. Kijárási 
tilalom alól kivételt jelent továbbá az egészségká-
rosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenye-
gető helyzet. A kutyasétáltatás is megengedett a 
lakóhely 500 méteres körzetében.
 
A maszkviselés a lakott területen belül valamennyi 
utcán, közterületen kötelező. A másik embertől 
lehetőség szerint legalább 1,5 méter  
védőtávolságot kell tartani.
 
A munkavégzés lehetséges, de ahol lehet, otthoni 
munkavégzést javaslunk. Az államigazgatásban 
otthoni munkavégzés rendelhető el, kivéve a véde-
kezésben közreműködők esetében.

A szabadtéri sporttevékenység lehetséges, ahol 
tartható a másfél méteres távolság. Megengedet-
tek az igazolt sportolók edzései, a meccsek kizá-
rólag zárt kapuk mögött lehetségesek. A parkok, 
arborétumok és erdők látogathatóak.
 
Minden gyülekezés tilos. Mindennemű rendezvény 
megtartása tilos, ide értve a kulturális és sportese-
ményeket. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött 
kell megtartani.
 
A családi és magánrendezvényeken legfeljebb 
10 fő vehet részt. Esküvők csak lakodalom nélkül 
lehetségesek, az egyházi, illetve polgári szertar-
táshoz szükséges személyek, a tanúk,a házasulók 
szülei, nagyszülei, testvérei, valamint gyermekei 
vehetnek részt. A temetéseken maximum 50 fő 
vehet részt.
 
A vírus külföldről  történő behurcolásának veszé-
lye miatt beutazási korlátozások léptek életbe. A 
főszabály szerint külföldi állampolgár nem léphet 
be Magyarországra, a külföldről hazatérő ma-
gyar állampolgároknak pedig hatósági házi karan-
ténba kell vonulniuk.
  
Továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt 
térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a védőtá-
volságot, gyakran és alaposan mossunk kezet!
Továbbra is ingyenes a parkolás a közterületeken 
és az éjszakai parkolás a parkolóházakban az 
ország egész területén.
  

Mit kell tudnunk  
a veszélyhelyzetről?
A veszélyhelyzet egy, az Alaptörvényben meg-
határozott különleges jogrendi helyzet, ami arra 
szolgál, hogy a kormány az Országgyűlés nélkül, 
kormányrendeletekkel irányítson annak érdekében, 
hogy a döntéseket gyorsan lehessen mindenki által 
kötelezően végrehajtható jogszabályokba foglalni. 
Ezek a rendeletek néhány, az Alaptörvénybe fog-
lalt alapjogon kívül szinte mindent korlátozhatnak, 
elrendelhetnek. Ezek a rendelkezések akár más, 
hatályos jogszabályokkal ellentétesek is lehetnek. 
Ezért erős jogi eszköz a veszélyhelyzet. A jelenlegi 
kihirdetés május 23-ig hatályos, de ezt többször is 
meghosszabbíthatja az Országgyűlés. 

Melyek a jelenlegi  
korlátozások, és azok  
meddig hatályosak?
 
A fentebb taglalt felhatalmazás alapján a kormány 
szabályozta azokat a betartandó korlátozásokat, 
amelyekkel a járványterjedést kívánja lassítani, 
illetve megakadályozni. Ezen szabályok március 
28-ig voltak hatályban, de meghosszabbításuk 
vagy további szigorításuk, finomításuk  
bármikor bekövetkezhet. Nézzük tételesen  
a szabályokat. (Ezek a szabályok elérhetők  
a koronavirus.gov.hu/aktualis oldalon.)
 
Bizonyos üzleteket be kell zárni, bizonyos üzletek 
újranyithattak. Az alapterülethez mérten korlátozták 
az egy üzletben tartózkodó személyek számát. Tíz 
négyzetméterenként egy személy a megengedett.
 
Minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magán-
egészségügyi, szociális, pénzügyi, postai, ügyvédi, 
közétkeztetési, temetkezési, épületüzemeltetési és 
irodai,  valamint járműszerviz-szolgáltatásokat. 
 
Az éttermekben továbbra is van lehetőség elviteles 
vásárlásra. A vendég csak az étel elvitele céljából 
tartózkodhat az éttermekben. A házhozszállítás 
adminisztratív terheit a kormány csökkentette.  
Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.

Az óvodák és az általános iskolák a tavaszi szünet 
végéig nem nyithattak ki, a digitális oktatás tartalmi 
feltételeit az érintett miniszterek határozzák meg. 

  Koronavírus-
  hírek
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A fenti szabályok betartását a rendőrség ellenőr-
zi, és a szabályok megszegőit jelentős bírsággal 
sújthatja. De nem ezért kell betartanunk a szabá-
lyokat, hanem azért is, mert amíg a helyzet nem 
normalizálódik, addig csak ilyen korlátok között 
érhető el a világjárvány viszonylagos kordában 
tartása.

Mi a helyzet az oltásokkal?
 
Gödön minden háziorvos végzi az előzetesen 
regisztrált pácienseinek oltását. Ez két úton lehetsé-
ges jelenleg. Az egyik, amikor az oltandó pácienst 
felhívja az orvos, és időpont-egyeztetés után a 
páciensnek alkalmas oltást beadja a rendelőben. 
A másik lehetőség, hogy az oltandó személyt a 
háziorvosa egy kijelölt oltópontra irányítja, és ott 
kapja meg az oltást. Sajnos naponta halljuk, hogy 
az oltási tevékenység ütemét lassítja az oltóanya-
gok, vakcinák szűkössége.
 

Milyen segítséget tud  
nyújtani az oltásokhoz  
az önkormányzat?
 
Összehívtuk az orvosainkat, és megszerveztünk 
egy találkozót, ahol részt vett a területi oltáskoordi-
nációért felelős Dunakeszi Járási Hivatal vezetője 
is. Itt sorra tárgyaltuk mindazon kérdéseket, ame-
lyekkel az önkormányzatunk segítheti az oltóorvo-
sokat munkájukban.
 
A háziorvosaink három kérést fogalmaztak meg. 
Az első, hogy segítsük az oltásszervezési tevékeny-
ségüket, és támogassuk egy, az önkormányzat 
által fizetett telefonnal a megnövekedett költségeik 
csökkentését. Ezt a kérést egy héten belül teljesítettük.
 

Másik kérésük volt, hogy nincs elég „Hozzájáruló 
nyilatkozat” nyomtatvány, ami nehezíti a gyors, 
gördülékeny munkát. Ennek megoldására  
500-500 db nyomtatvánnyal láttuk el a praxisokat 
két nappal a kérés után. 

Harmadikként azt kérték az orvosaink, hogy az 
önkormányzat segítsen az oltópontra utalt, de a 
mozgásukban korlátozott olyan betegek oltópont-
ra szállításában, akik sem önállóan, sem rokonok 
segítségével nem tudják megoldani a megjelené-
süket az oltóponton. Erre már másnap, az Alap-
szolgáltatási Központ bevonásával biztosítottunk 
egy mikrobuszt egy sofőrrel és egy egészségügyi 
végzettségű kísérővel, akik szombaton és vasárnap 
készen állnak erre a feladatra, ha ezt az oltóorvo-
sok minden héten, pénteken 11 óráig igénylik.
 
A Járási Hivatal azt kérte, hogy ha az oltóanyagok 
mennyisége oly mértékben megnő, hogy a Hivatal 
képtelen azokat kiszállítani a praxisokhoz, akkor 
ennek átvételére készüljön fel az önkormányzat. A 
szükséges szervezési intézkedést megtettük. Erre is 
készen állunk. Egyelőre más kérés nem érkezett.
 

Mivel tudjuk, a fentieken  
kívül, magunk is elkerülni  
a megfertőződést?
 
Nagyon fontos most, az új mutánsvírus megjele-
nésekor, hogy minél többen oltassák be magukat, 
csökkentsék minimálisra a társadalmi érintkezést, és 
lehetőleg a munkahelyeken is viseljenek maszkot. 
Több napra vásároljanak be egyszerre, tartsák be 
a fenti korlátozásokat és csak a halaszthatatlan 
utazásokat tegyék meg a következő időszakban. 
Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra!

Borbíró Mihály 
veszélyhelyzeti polgármesteri tanácsadó
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  Beruházási és  
  Városüzemeltetési    
  Osztály
(2021. január-március)

A Beruházási és Városüzemeltetési Osztály a fent 
jelzett időszakban elvégzett feladatai közül az 
alábbiakban, a teljesség igénye nélkül kiemelünk 
néhány fontosabb részfeladat.
 
Közbeszerzés/beszerzés

Összeállítottuk a 2021. évre tervezett közbeszerzé-
si eljárások több mint felének műszaki tartalmát. A 
„Göd, Komlókert és Kóczán Mór utca útfelújítása” 
tárgyú, valamint a „Göd közigazgatási területén 
közutak karbantartása” tárgyú közbeszerzési 
eljárás sikeresen lezárult.  A „Göd, Póterdősítés és 
fásítás” tárgyú közbeszerzés is hamarosan lezárul 
(a telepítés ősszel várható).
Néhány nagyobb (közbeszerzési értékhatár alatti) 
beszerzési eljárást is lefolytattunk, ilyenek például 
„Göd területén közvilágítási lámpatestek felszerelé-
se”, „Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépíté-
sére Gödön”, „Az alsógödi csónakház engedélye-
zési és kivitelezési terveinek elkészítése”, valamint 
„EUROVELO 6 kerékpáros útvonal gödi szakaszá-
nak forgalomtechnikai megújításának tervezése” 
tárgyú beszerzések.
 
Pályázatok

Kiírásra került a helyi közforgalmú autóbuszvona-
lak üzemeltetése (2021. 05. 01. — 2024. 04. 30.) 
közszolgáltatási szerződésre vonatkozó pályázati 
felhívás.

Teljesítettük a 2020 nyarán bekövetkezett viharkár 
(vis maior) költségeinek részbeni megtérítésére 
vonatkozó pályázati hiánypótlásokat.
Beadtuk az „Önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatása” című pályázatot 
az Alkotmány utca (Pesti út és Luther Márton utca 
közötti) burkolatának és járdájának felújítása 
tárgyában.

Beszámolót nyújtottunk be néhány tavalyi pályázat 
vonatkozásában, több különböző idei pályázati 
anyag pedig előkészítési szakaszban van.
 

Útkarbantartás, útfelújítás  
és közlekedés

Befejeződött a tavaszi első körös földút-karbantar-
tás, amely folyamán stabilizált földútjavítás történt 
földgyaluval (gréderrel) teljes felületen, 0/35 mm-
es szemcsenagyságú bazalt zúzottkő bedolgozás-
sal, vibro-hengeres tömörítéssel.
A Petőfi Sándor utcában a Huzella Tivadar Ál-
talános Iskola bejárata előtt módosítottuk a K+R 
parkoló használatát, valamint megkezdődött a 
Komlókert és Kóczán Mór utca útfelújítása is. 
Elkészült a város forgalomtechnikai terve, amelyet 
folyamatában dolgozunk fel.
A 048/10 (048/6) bekötőút forgalomba helyezé-
sét elindítottuk, és forgalomtechnikai tervet készítet-
tünk hozzá.
 
Vízelvezetés

A városban több helyszínen kezdődtek  
árokásási (például a Hajnal utcában) és árok- 
karbantartási munkálatok, amelyeket folyatni  
fogunk a következő hónapokban is.
 
Egyéb

Elkészült a Héder-villa pincefödémének megerő-
sítése. Véglegesítettük a Nemeskéri úti járda és a 
Nyaralóházak konyhafelújítási terveit. Az Alap-
szolgáltatási Központ bővítésére vonatkozó terv és 
a Bozóky téri tervezés pedig egyeztetés alatt áll.
A Lenkey utcai óvoda előtt pollereket helyeztettünk 
ki, az óvoda belső járdája elkészült.
Elkezdődött a közvilágítás-bővítési tender anyagai-
nak egyeztetése és a kandeláber-típusok meghatá-
rozása. Megkezdtük a játszótéri eszközök felméré-
sét, a karbantartási javaslatok előkészítését.

    Ujlaki Anikó
                                     Beruházási és  

városüzemeltetési  
osztályvezető
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  Fejlesztési    
  tervek
(2021. --- I. félév)

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2021-es költségvetési rendeletét alapul véve, a 
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 2021. 
első félévében tervezett feladatai közül az aláb-
biakban, a teljesség igénye nélkül emel ki néhány 
fontosabb részfeladat.
 
Közbeszerzés/beszerzés

„Göd Város Önkormányzata tulajdonában és 
kezelésében lévő helyszíneken burkolt árkok, 
csapadékelvezető rendszerek, iszapfogó aknák ta-
karítása” tárgyú, „Göd Város Önkormányzat tulaj-
donában és kezelésében lévő helyszíneken közte-
rület fenntartási, parkgondozási munkák elvégzése 
megismételt eljárás” tárgyú, „Keretmegállapodás 
keretében új utak építése, felújítása, közterületek, 
közművek felújítása és építése” tárgyú, „Nevelek 
Csíz utcai csapadékvíz-elvezetés kiépítése” tárgyú, 
„Villamosenergia-beszerzés” tárgyú, „Alapszolgál-
tatási Központ bővítése” tárgyú, „Közvilágítás-bő-
vítés” tárgyú és a „Gödi Kincsem Óvoda részére 
eszközbeszerzés — kültéri és beltéri játékok” tár-
gyú közbeszerzési eljárások lefolytatása. Továbbá 
több, kisebb és nagyobb (közbeszerzési értékhatár 
alatti) beszerzési eljárás lefolytatása.

 
Pályázatok

„2021. évi kompok, révek” tárgyú pályázat kidol-
gozása és benyújtása.
„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támoga-
tása” tárgyú pályázat előkészítése és benyújtása. 
Több, jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló 
pályázaton történő indulás elkészítése.

Útkarbantartás, útépítés,  
felújítás és közlekedés 

Útkarbantartás (gréderezés, kátyúzás), a közbe-
szerzésen nyertes kivitelező által, keretszerződés 
(150 millió forint 3 évre) alapján.
Forgalomtechnikai beavatkozások: terv alapján 
ütemezve, burkolati jelek festése.
Sellő utca — építés és felújítás. 
Útépítés  — Huzella utca.

Vízelvezetés

A városban több helyszínen árokásási  
és árokkarbantartási munkálatok.
 
Egyéb

A közvilágítás bővítése. A Kincsem Udvarház 
multifunkciós helyiségeinek világítás-bővítése és a 
Kincsem Box kialakítása. A Komlókert utcai bölcső-
de kerítésének felújítása. A Kastély Óvoda szenny-
vízelvezetésének rekonstrukciója. A Polgármesteri 
Hivatal épületében az elektromos hálózat felújí-
tása. A közterületi kamerarendszer kiépítésének 
megkezdése. A Bozóky tér fejlesztése (járdaépítés, 
térrendezés). Játszótéri eszközök cseréje  
és felújítása.
 
    Ujlaki Anikó

                                     Beruházási és 
 városüzemeltetési  

osztályvezető
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Az ellátások három típusa: pénzbeli, természetbeni és 
alapellátások. A pénzbeli ellátások formái a rendkívüli 
települési támogatás, a gyógyszertámogatás, a teme-
tési támogatás és a fűtési támogatás. A természetbeni 
támogatások az adománycsomagokat, a köztemetést, 
valamint a különböző térítési díjkedvezményeket – első-
sorban a szociális étkeztetés kedvezményeit – foglalják 
magukban. A szociális alapellátások helyben nyújtott 
szociális gondoskodási formák: ilyen a szociális étkezte-
tés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás, a családsegítés és az idősek nappali ellátása 
(Idősek Klubja).

Szociális ellátások

A pénzbeli és természetbeni támogatási formák kérelme-
ző formanyomtatványokon nyújthatóak be a Polgármes-
teri Hivatal Hatósági Osztályához. Minden támogatási 
forma esetében – az egyéb speciális rászorultsági 
feltételek mellett – jövedelemhatárhoz kötött a jogosult-
ság megítélése. A jövedelemhatárok segélytípusonként 
változóak, de mindegyik az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének bizonyos százalékában lett 
meghatározva. Ha a kérelmező háztartásában az egy 
főre jutó nettó jövedelem meghaladja a jövedelemhatárt, 
akkor nem jogosult az adott támogatásra. Néhány se-
gélytípus esetében azonban lehetőség nyílik méltányos-
ság gyakorlására. A különböző jövedelmeket csatolandó 
iratok benyújtásával kell igazolni. A beérkezett kérel-
mekről a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizott-
ság dönt. Veszélyhelyzet esetén a katasztrófavédelmi 
törvény rendelkezései szerint a bizottság hatásköreit a 
polgármester gyakorolja.

Szociális alapszolgáltatások

A szociális alapszolgáltatások iránti kérelmeket az 
Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez kell benyújtani. A 
kérelmező jövedelmének összege alapján az intézményi 
térítési díj mértéke a rendelet melléklete szerint sávosan 
csökken, tehát minél kevesebb jövedelemmel rendelkezik 
a kérelmező, annál kisebb mértékű térítési díjat kell fizet-
nie a szolgáltatásért (ez az úgynevezett személyi térítési 
díj). A 90 éven felüliek részére a szociális alapellátások 
ingyenesek, amennyiben a jövedelmük nem haladja meg 
a 100 000 Ft-ot.

A helyi gyermekvédelmi ellátások

Ezen ellátásoknak szintén három típusát különböztetjük 
meg: pénzbeli, természetbeni és az alapellátások. A 
pénzbeli ellátások formái: szülési, beiskolázási és tanul-
mányi támogatás. 

A természetbeni ellátási formák pedig a gyermekétkez-
tetés, a táboroztatási támogatás, valamint az újonnan 
bevezetett védőoltás-támogatás. A gyermekvédelmi alap-
ellátások körét képezik: a gyermekjóléti szolgáltatás, 
a bölcsődei ellátás, egyéb napközbeni ellátás (például 
bölcsődei játszócsoport, nyári napközis tábor, korrepe-
tálás stb.).

Alapvetően a gyermekvédelmi ellátásokra is vonatkozik 
az a szabály, hogy kérelemre vehetőek igénybe. Ez alól 
egy kivétel van, a gyermekjóléti szolgáltatás, amelynek 
igénybevétele hatósági határozat (például gyámhatósági 
határozat) alapján lehet kötelező is.

A pénzbeli és természetbeni támogatási formák  
kérelmező formanyomtatványokon nyújthatóak be  
a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályához, kivéve  
a táboroztatási kedvezmény iránti kérelmet, mert azt az 
Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez kell benyújtani. 
Itt is igaz a szociális ellátásoknál leírt szabály, mely 
szerint az egyéb speciális rászorultsági feltételek mellett 
jövedelemhatárhoz kötött a jogosultság megítélése.

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekvédelmi tör-
vény alapján ellátott alapszolgáltatás, melynek célja a 
gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítése, valamint a veszélyeztető 
körülmények megelőzése, feltárása és megszüntetése, 
különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű, valamint a rendkívüli élethelyzetbe került gyer-
mekekre. Ezen ellátási forma nem szükségszerűen indul 
kérelemre, mert igénybevétele kötelező is lehet hatósági 
határozat alapján (például a gyermek védelembe vétele 
esetén).

Bölcsődei ellátás

A bölcsődei ellátás iránti kérelmet a bölcsőde vezetőjé-
hez kell intézni. A bölcsődei ellátásért gondozási díjat, 
valamint étkezési térítési díjat kell fizetni. A gondozási 
díj összege – a családban egy főre jutó nettó jövedelem 
összege alapján – sávosan differenciált, tehát itt is igaz, 
hogy minél alacsonyabb az egy főre jutó jövedelem, 
annál alacsonyabb lesz a fizetendő térítési díj összege 
(személyi térítési díj).

A fenti támogatásokra való jogosultságot helyi és 
központi rendeletek szabályozzák, azok igénylése előtt 
érdemes a jogosultság mértékének utánanézni.

Dr. Kármán Gábor
osztályvezető,

Hatósági Osztály

  A helyi szociális   
  ellátások
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  Közösségi  
  összefogással is    
  szépül a város
 
Göd legfőbb erősségei a zöld környezet és a tenni 
akaró polgárok. E kettőre építve indítottuk el idén 
a városi főkertésszel együtt a „zöldkommandót”, a 
gondozásra váró zöldfelületek és az örökbefoga-
dásukra kész civilek  egymásra találását szolgáló 
programot. Az első eredmények már meg is szület-
tek: a képviselő-testület néhány tagja a Városháza 
előtti buszmegálló cigarettacsikkes rézsűjéből vará-
zsolt virágágyást, egy baráti kör pedig tetős kiülőt 
helyezett el a Feneketlen-tó mellé, sőt körülötte is 
rendet teremtettek. Felgereblyézték a tavalyi avart, 
és virágokat ültettek. A további projektek az időjá-
rás melegebbre fordulását várták: virágágyásokat, 
méhlegelőt, évelőkiültetéseket terveznek a tenni 
akaró gödi lakosok, miközben a város kertészei is 
teszik a dolgukat: március közepére megteltek a 
terek ágyásai árvácskákkal. Sajnos a járványhely-
zet komolyabb közösségi akciókat egyelőre nem 
tesz lehetővé, így a szokásos városi takarításban 
csak egyénileg-családilag vehetünk részt, és a Sza-
káts-kertbe tervezett közösségi cserjeültetést is le 
kellett mondanunk, a növényeket a TESZ munkatár-
sai fogják elültetni. A zöldkommandóhoz továbbra 
is lehet csatlakozni, az érdeklődők keressék Giczy 
Zsuzsannát  a fokertesz@god.hu e-mail-címen.

  Hóvirágot 
  a Szakáts-kertbe! 
 
A Szakáts-kert megújítása elkezdődött. Tavaly 
ősszel facsemeték kerültek a sík területekre, most 
tavasszal pedig az iskola melletti rézsű beültetése 
következik. A kert természetvédelmi oltalom alatt 
áll, az országos ökológiai hálózat része, kezelési 
terve szerint nem kerülhetnek bele idegenhonos 
növények. A természetközeli állapot elérése ér-
dekében keményfás, a tölgy-kőris-szil ligeterdőre 
jellemző fákat és cserjéket ültetünk a kert egyes 
részeire. Jövő ilyenkor már virágozni fog a som,  
a kökény, majd a galagonya, a bangita és még 
több más erdei, erdőszéli cserje a kőrisek, vad-
körték és szilfák tövében. Azonban reményeink 
szerint leghamarabb a hóvirág bújik majd elő a 
déli fekvésű domboldalon. Az őshonos, hazánkban 
védett kikeleti hóvirág jellemző faja ligeterdeink 
aljnövényzetének, gyakran már decemberben 
kihajt a levele, és akkor virágzik, amikor lomb 
híján még elég fény jut le az erdők talajszintjére. 
A tavasz hírnöke. Sok növényfelajánlás érkezik 
jószándékú, a Szakáts-kertért tenni akaró gödi 
lakosoktól, melyeket a legtöbb esetben, lévén ter-
mészetvédelmi terület, sajnos nem tudunk beültetni. 
Azonban hóvirágot szívesen fogadunk bárkitől, 
akinek elburjánzott a kertjében, és rá tudja szánni 
idejét arra, hogy felszedjen pár hagymát. Erre a 
legalkalmasabb időpontot a levelek sárgulása, 
elszáradása jelzi. A hóvirágnak több, kertészeti 
forgalomban megtalálható fajtája létezik, ezek 
közül csak a kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis) 
őshonos. A természetvédelmi szempontok figye-
lembevétele mellett a védett területre csak ez a faj 
kerülhet, melyet biztos forrásból szerzünk be. A 
nyár közepéig felajánlott hagymákat pedig a kert 
bejáratainál, arra kijelölt helyeken – remélhetőleg 
már a lakossággal együtt – ültetjük el, ezzel utalva 
a közösségi összefogásra.  Legyen a hóvirág egy-
ben a kert megújulásának jelképe is!  

 
Giczy B. Zsuzsanna

főkertész
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  Zöldhulladék-
  begyűjtési  
  tájékoztató
 
A zöldhulladék-lerakó (a Nemeskéri úti temetővel 
szemközti út végén) az alábbi táblázatban 
feltüntetett napokon 8 és 16 óra között 
tart nyitva. Egy ingatlanról az átvételi napokon 
maximum 15 zsákot, vagy 15 köteget, vagy 1,5 m³ 
nem zsákolható hulladékot áll módunkban térítés-
mentesen átvenni, a többletért helyben kell fizetni. 
Lakcímkártya, üdülőtulajdonosok esetén az utolsó 
hulladékszállítási díj számlája vagy feladóvevénye 
bemutatása kötelező. A leadott zöldhulladékot ki 
kell önteni a zsákokból, rönköket és egyéb hulladé-
kot nem áll módunkban átvenni.

A lerakó nyitvatartása 2021-ben

hét hónap
nap

szerda szombat

12 március 24 27

13 március 31 -

14 április - 10

15 április - 17

19 május - 15

23 június - 12

27 július - 10

31 augusztus - 7

35 szeptember - 4

39 október - 2

A háztól történő zöldhulladék-elszállítás a 
következő táblázatban feltüntetett idősza-
kokban az adott körzetre érvényes hulla-
dékszállítási napon történik, a cégünk logójá-
val ellátott zöldhulladékgyűjtő zsákban. A szállítás 
alkalmával minden esetben 1 darab cserezsákot 
hagyunk, a továbbiakat meg kell vásárolni. 10 
zsák feletti szállítási igényt a tervezhetőség miatt 
minden esetben kérjük előre jelezni! A zsákokat  
a szállítás napján reggel 7 óráig kell az ingatlanok 
elé kihelyezni. Nem zsákolható zöldhulladékot  
a kialakított rendszerben nem áll módunkban 
elszállítani.

A háztól történő zöldhulladék-szállítások  
várható ideje:

A zsákban kihelyezett zöldhulladék nem keve-
redhet más olyan hulladékkal (kő, beton, vegyes 
hulladék), amely akadályozza a feldolgozási 
folyamatot. Amennyiben az elszállítandó zöldhul-
ladékot nem az előírtaknak megfelelően helyezi ki 
az ingatlanhasználó, úgy cégünk nem köteles azt 
elszállítani.

Zöldhulladék-elszállítások 2021-ben

hét hónap tól-ig

20 május 17-21

24 június 14-18

28 július 12-16

34 augusztus 23-27

36 szeptember 06-10

38 szeptember 20-24

40 október 04-08
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  Regisztrációhoz   
  kötött, házhoz  
  menő lomtalanítás
 
2021-ben a lomtalanítási szolgáltatás bejelentés-
hez kötött. Szállítási igényüket a Gödi Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán 
jelezhetik az info@godihulladek.hu e-mail-címen 
vagy a 06/27-530-611-es telefonszámon,  
legkésőbb 2021. április 29-ig.
Csak a nagydarabos hulladékot áll módunkban 
elszállítani, a zsákban kitett apró hulladékot nem. 
A zsákolható hulladékot az év bármelyik szemét-
szállítási napján az erre rendszeresített többlethul-
ladék-gyűjtő zsákban szállítjuk el. 
Kérjük NE helyezzék ki a lomtalanítás során az 
alábbi hulladékokat:

• a háztartásokban naponta képződő  
kommunális hulladékot

• veszélyes hulladékot (például elektronikai  
hulladékot, festéket, vegyszert, növényvédő 
szert, ezek göngyölegeit)

• építési-bontási hulladékot (sittet), ideértve  
az ablaküveget

• veszélyes építési hulladékot  
(például kátrányt, hullámpalát)

• PVC-tartalmú hulladékot
• szelektíven gyűjtendő hulladékot
• gumiabroncsot, gépjárműroncsot  

és egyéb járműalkatrészeket
 
A fent felsorolt hulladékok szállítási lehetőségéről 
tájékoztatást ad ügyfélszolgálati irodánk.
Kérjük, a lomot az ügyfélszolgálattal egyeztetett 
napon reggel 7 óráig kikészíteni.

A logóval ellátott többlethulladék-gyűjtő 
zsákok (zöldhulladék vagy kommunális 
hulladék) beszerezhetők: 

• Fakusz-H.B.Kft.  -  Gazdabolt (2131 Göd, Pesti út 82/a)
• Wolav Kft.  -  Gazdabolt (2132 Göd, Ady Endre út 8.)
• Mosoly ABC (2131 Göd, Alagút utca 12/6.)
• Virágzó Dunakanyar Bt. (2132 Göd, Révay utca 33.)

További információk:  
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
godihulladek.hu, +36 27/530-611,  
info@godihulladek.hu

  Figyelnek a  
  rászorulókra
 
A Gödi Alapszolgáltatási Központ munka-
társai folyamatosan biztosítják a városban 
élő rászorulók ellátását, és fokozottan 
ügyelnek arra, hogy az igénybevevők 
önálló életvitelének fenntartását minden 
rendelkezésre álló eszközzel segítsék.

A szolgáltatások igénybevevőinek figyelmét felhív-
ják azonban arra is, hogy a veszélyhelyzet alatt 
lehetőleg ne hagyják el saját otthonukat, a szemé-
lyes találkozásokat minimalizálják az ellátásukat 
segítő hozzátartozókra és a segítő szakemberekre.

A székhelyükön (2131 Göd, Vasvári Pál utca 9.) 
és a telephelyükön (2132 Göd, Ady Endre út 6.) 
történő — elkerülhetetlen — személyes ügyfélfoga-
dás helyét úgy alakították ki, hogy a dolgozók és 
az igénybevevők közötti távolság az ügyintézési 
idő alatt a másfél métert meghaladja. Több ügyfél 
esetén az épületen kívül biztosítanak várakozási 
lehetőséget. Minden egyes ügyfél távozását köve-
tően szellőztetik és fertőtlenítik az ügyfélfogadásra 
kijelölt irodát/helyiséget.

Az idősebb korosztály a koronavírus kiemelt  
rizikócsoportját képviseli, így elengedhetetlen a 
prevenciós intézkedések fokozott betartása az idő-
sek ellátását végző szociális szolgáltatások eseté-
ben. Az intézmény munkatársai igyekeznek, hogy 
minimálisra csökkentsék a személyes kontaktussal 
járó ügyfélforgalmat, az ellátottakkal telefonos 
vagy infokommunikációs eszközökön tartják a kap-
csolatot, állapotukról érdeklődnek, szükség esetén 
segítséget nyújtanak.

A szociális étkeztetés szolgáltatásnál az étel elvite-
lének lehetőségét megszüntették, a napi egyszeri, 
meleg ételt kiszállítással, egyszer használatos 
edényben biztosítják, a szolgáltatásnyújtásnál 
használt járművet naponta több alkalommal fer-
tőtlenítik. A szolgáltatással kapcsolatban további 
információ kérhető Szajbert Dóra szociális asz-
szisztenstől a 06-20/522-3339-es telefonszámon 
hétfőtől péntekig – munkaidőben.
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Házi segítségnyújtás és a jelzőrendsze-
res házi segítségnyújtás biztosítása során az 
igénybevevő ellátását megelőzően védőfelszerelést 
vesznek fel a dolgozók, a szolgáltatásnyújtás orrot 
és szájat eltakaró maszk viselése mellett valósulhat 
meg. Felhívják az igénybevevők figyelmét arra, 
hogy lehetőség szerint ők is viseljenek maszkot.  
A munkatársak fokozottan figyelik az ellátást igény-
bevevők esetében a tünetek megjelenését, és ha 
ilyeneket tapasztalnak, haladéktalanul értesítik a 
háziorvost. A szolgáltatással kapcsolatban további 
információ kérhető Kunvári Krisztina ápolónőtől a 
06-20/491-2410-es telefonszámon hétfőtől  
péntekig – munkaidőben.

Az idősek nappali ellátása a veszélyhelyzet 
időtartama alatt az igénybevevők lakókörnyeze-
tében vagy infokommunikációs eszközök igény-
bevétele útján biztosított. A nappali intézmény 
épületében nyújtott szolgáltatások szünetelnek, 
az intézmény fürdője, mellékhelyisége ügyfél által 
nem használható. A nappali ellátásban dolgozó 
munkatársak az igénybevevők önálló életvitelének 
fenntartása érdekében szükséges szolgáltatásokat 
lakókörnyezetükben biztosítják. A szolgáltatással 
kapcsolatban további információ kérhető Gyuris 
Irén szociális munkatárstól a 06-27/532-136-os 
telefonszámon hétfőtől péntekig – munkaidőben.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  
munkatársai a gyermekek veszélyeztetettségével, 
valamint az egyének és családok krízishelyzetével 
kapcsolatos jelzéseket fogadják, a jelzésekkel 
érintett egyénekkel, családokkal elektronikusan, 
telefonon veszik fel a kapcsolatot. Sürgős krízis-
helyzetben és veszélyeztetettség esetén vagy ha-
tósági megkereséskor a munkatársak felkeresik az 
ügyfeleket. Az azonnali és soronkívüliséget igénylő 
ügyeknél elkészítik a környezettanulmányt. A 
családokhoz látogató szakemberek számára az in-
tézmény védőeszközöket biztosít. A jogsegély-szol-
gáltatás, a pszichológiai tanácsadás, a felügyeleti 
kapcsolattartás a járvány ideje alatt folyamatosan 
biztosított a szakemberekkel egyeztetett formában. 
A szolgáltatásokkal kapcsolatban további informá-
ció kérhető Sokhegyi Györgyi szakmai vezetőtől a 
06-20/405-7576-os telefonszámon hétfőtől 
péntekig – munkaidőben.

A nyári napközis tábort idén is megszervezik, 
itt tudják az önkéntes, gödi diákokat is fogadni a 
2021. július 5-től július 30-ig tartó időszakban. A 
jelentkezési lapok április elejétől letölthetőek lesz-
nek a városi honlapról. A táborral és az önkéntes 
munkával kapcsolatban további információ kérhető 
Tóth Ildikó intézményvezetőtől  
a 06-20/563-8955-ös telefonszámon hétfőtől  
péntekig – munkaidőben.
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  A József Attila   
  Művelődési Ház  
  hírei
 
A művelődési ház épületei a pandémia időszaká-
ban a járványügyi intézkedések szerint a látogatók 
elől zárva tartanak. Ez idő alatt az intézmények-
ben elsősorban karbantartási és felújítási munká-
latok folynak, igyekszünk ezekre jól felhasználni 
az időt. Elkészült a színpad felújítása, az öltözők, 
mosdóhelyiségek, az emeleti klubhelyiségek és az 
Ady Klub teljes kifestése. Új bútorok várják majd — 
remélhetőleg mielőbb — a látogatókat. A felsorolt 
munkákat (festések, elektromos hálózat felújítása, 
bútorzat készítése) a Település-ellátó Szervezet  
munkatársai végezték.

A zárva tartás gátat vetett a közösségi események-
nek, digitális mederbe terelt szinte minden kulturá-
lis tevékenységet. Családi összejövetelek, rokoni 
és baráti találkozók maradtak el. Nemcsak a 
koncertek és a színházi előadások hiányával kellett 
megbarátkozni, átmenetileg megdermedt a klubé-
let is, szakkörök, művészeti csoportok nélkülözték 
a rendszeres együttlét inspiráló alkalmait.

Az átalakult közművelődési munkánk során azért 
igyekszünk sokféle tevékenységet megmutatni 
úgy, ahogy azt ilyen helyzetben lehet. Sikeres és 
egyben újdonság volt nemzeti ünnepünk rendha-
gyó programja: a Pilvax teraszunkkal és a közel 
egy héten át tartó Tábornokkereső játékunkkal 
is sok családnak szereztünk örömet. A Kincsem 
versenylóról és a szobor készítőjéről való meg-
emlékezésünkről is szép számmal kaptunk pozitív 
visszajelzéseket, a szabadtéri tablókiállításainkat 
sokan látogatták.

Az emeleti kiállítótermünkben egy KultúrKuckót  
rendeztünk be, ahol az online felvételek is  
készítjük, kapcsolódjanak azok bármilyen kulturális 
területhez. Ezek közül számos már megjelent a 
digitális tereinkben. Várjuk mindazok jelentkezését, 
akik ilyesmit terveznek.

Továbbra is szeretnénk folytatni az online kézmű-
ves foglalkozásainkat, melyeket a munkatársaink 
irányítanak. Egyes csoportok órái is az online  
térbe tevődtek át, kísérjék ezeket is figyelemmel.
Teljes gőzzel nekiláttunk egy helytörténeti emlékki-
állítás megrendezéséhez, melyet az első magyar 
vasútüzem megnyitása 175. évfordulójának  
megünneplésére szeretnénk megrendezni  
a gödi vasútállomáson.

Reménykedünk abban, hogy táboraink az idén  
már fogadhatják az alkotó kedvű gyerekeket,  
de addig is pályázatot hirdettünk kézimunkázók-
nak. Készülünk a szeptemberi Kakaós Csiga  
Fesztiválunkra, várjuk az ötleteket!

Kérünk mindenkit, figyelje felhívásainkat, kövesse 
eseményeinket, s vegyen részt azokon úgy, hogy 
örömét is lelje.

A mielőbbi találkozás reményében, szeretettel: 
Szabó Zsuzsa igazgató
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  Rendezvények  
  a vírus idején
A mindannyiunk számára ismert és megélt ko-
ronavírus-helyzet miatt jelenleg senki sem tudja 
megmondani, hogy mikor indulhat újra az élet, de 
töretlenül bízunk abban, hogy hamarosan vissza-
térhetünk a megszokott mindennapjainkba. Az ön-
kormányzati ünnepségeket és rendezvényeket egy 
ideig megtarthattuk  —  a járványügyi szabályok 
szigorú betartásával és persze korlátozásokkal. 
Tavaly ősszel még  megemlékezhettünk az aradi 
vértanúkról és az 1956-os forradalomról, valamint 
a Kincsem Udvarházban a Zenés Sörkert két alka-
lommal is várhatta az érdeklődőket. A Halloween 
Estre, a Piac Koncert-sorozatra még szintén sor ke-
rülhetett, de végül a programjainkat sajnos teljesen 
online térbe kellett helyeznünk, ami nem egyszerű 
feladat, hiszen semmi sem pótolhatja a személyes 
élményt. Ennek ellenére alkalmazkodtunk az új 
kihívásokhoz, és az állami ünnepségeket, díjátadó 
eseményeket is online szerveztük meg (Magyar 
Kultúra Napja, Kommunizmus Áldozatainak Emlék-
napja, 1848–49-es forradalom és szabadságharc). 
Sok színes programmal igyekeztünk a gödiek 
számára elviselhetőbbé tenni ezt a gondterhelt 
időszakot, például a Maszk Bábszínház betlehemi 
történetével, Potyó Imre vetített képes fotóbemu-
tatójával,  Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor 
ausztráliai úti beszámolójával találkozhatnak Göd 
Facebook-oldalán. 

Április-május folyamán folytatni szeretnénk a Jeles 
Napok előadássorozatot, valamint a Művészetek 
Szabadegyeteme keretében Grandpierre Attila csil-
lagász tart előadást Lélek és világegyetem címmel. 
Amennyiben lesznek enyhítések, a Kincsem Udvarház-
ban szeretnénk folytatni a Zenés Sörkertet, a filmklu-
bot, a fotókört,   megrendezzük a Piac Koncerteket, 
a Madarak és Fák Napját, valamint kiállításokat is 
tervezünk. A nyári szezonban szeretnénk a helyi sár-
kányhajósokkal, evezősökkel egy családi hajós napot 
tartani. Célunk, hogy programjainkba kreatív módon 
bevonjuk a lakosságot, ezért rajzpályázatot hirdettünk 
Kincsem tiszteletére, 1848-as és Kincsem kvízt készítet-
tünk, s a jövőt illetően közös májusfa-díszítést, meseíró 
pályázatot is tervezünk Gödi Mesevirágok címmel. A 
Kóczán Mór-díj odaítélésében  – a Göd Város Alkotó 
és Előadóművész Díjhoz hasonlóan   
– a lakosság segítségét kértük a javaslattételben, 
s a beérkező ajánlások figyelembevételével fogjuk  
a díjat átadni négy kategóriában.
Mi már nagyon várjuk a személyes találkozást,  
a közös élményeket, a vidám, mosolygós arcokat.  
Kitartást kívánunk mindenkinek, továbbra is  
vigyázzunk magunkra és egymásra.

A rendezvényekkel, programokkal, illetve a felhívások-
kal kapcsolatos legfrissebb információkat keressék a 
Göd Facebook-oldalon és a honlapunkon. Göd Város 
Önkormányzata az általa szervezett minden rendez-
vényhez kapcsolódóan elégedettségmérést végez, 
mert célunk, hogy rendezvényeink az érdeklődők 
igényeit és elvárásait minél inkább kielégítsék.

Göd Város Önkormányzata
PR Rendezvényiroda
rendezveny@god.hu
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  Oktatás-nevelés
 
Március végétől egy miniszteri rendelet értelmében 
rendkívüli szünet van az óvodákban, nincs online 
nevelés. Az óvodapedagógusok ügyeletet tarta-
nak, illetve szakmai dokumentációs tevékenységet 
folytatnak az intézményen belül. A nevelőmunkát 
segítő, valamint a technikai alkalmazottak a saját 
munkakörüknek megfelelően végzik a tavaszi nagy-
takarítást, a leltározást és a selejtezést.
 
NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA
 
Elkezdődött a Gödi Németh László Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola kilenc tanteremmel való 
bővítése. A szülők, a diákok és a pedagógusok nagy 
örömmel fogadták a hírt, mivel így osztálytermet kaphat-
nak a szükségtantermekben, illetve a saját teremmel nem 
rendelkező osztályok is.

A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) Zöld Megoldás 
pályázatán intézményünk egy ökotanterem megépítésé-
re kapott lehetőséget az iskola udvarán. A szabadtéri 
tanteremben a diákok természetközeli környezetben ta-
nulhatnak. A DDC 2 millió forinttal támogatja az iskolát. 
Köszönjük Bereginé Antal Csillának a pályázatírást, Ga-
rabuczi Andreának a látványterveket, a Piramis Építőház 
Kft.-nek, iskolánk Gyermekekért Alapítványának, Göd 
Város Önkormányzatának és a Dunakeszi Tankerületi 
Központnak a támogatását.

Az Országos Zománcművészeti Biennálén első helyezést 
ért el Garay Zsófia, másodikat Polónyi Natália, Boda 
Kincső és Jászai Johanna, Deák Réka pedig a harmadik 
helyen végzett. Felkészítő tanáruk Báron Laura volt.

Februárban a XIX. Sistrum Országos Hegedűversenyen 
Megadja Blanka ezüst, Szöllősy Boróka bronz minősítést 
szerzett. Felkészítő tanáruk: Gecséné Szitha Márta.

A szinkronkorcsolya országos bajnokságon Buránszki 
Zita a második helyen végzett.

Március 13-án rendezték meg a Bolyai Természettudo-
mányi Csapatverseny országos online döntőjét, ahová 
iskolánk két csapata jutott be megyei első helyezettként. 
A döntőn nagyszerű eredményt értek el a 7. és a 8. osz-
tályosok. A 7.d csapata (Baranyák Domonkos, Bedécs 
Dávid, Gabányi Bálint és Galbavy Zsuzsanna) hatodik 
lett, míg a 8.b osztály (Balogh Ákos, Nyikes Lőrinc, Pet-
hő Márton és Török Zalán) a negyedik helyen végzett. 
Felkészítő tanárok: Bereginé Antal Csilla, Bartus Klaudia, 
Benkő Csilla, Juhászné Pozsonyi Petra és Ligetiné Szabó 
Klára. Nagyon büszkék vagyunk tanítványainkra, és a 
felkészítő tanároknak köszönjük a sok-sok munkát!

B. I.

(fotó: Az országos döntőn hatodik helyet szerzett  
diákok (balról Baranyák Domonkos, Gabányi Bálint, Bedécs 
Dávid és Galbavy Zsuzsanna) felkészítő tanáraikkal)

HUZELLA TIVADAR ÁLTALÁNOS ISKOLA
 
Egy iskola élete rendszerint előre tervezett, programok-
kal és eseményekkel teli forgatókönyv mentén alakul. 
Erre a tanévre is készült munkaterv, amelynek pontjait je-
lentősen felülírta és átfogalmazta az egy éve köztünk élő 
vírus. A legnagyobb nehézséget kétségkívül a jelenlegi, 
digitális tanrendű oktatás jelenti tanuló, szülő és peda-
gógus számára egyaránt. A személyes kontaktust nem 
pótolhatja a legmodernebb IKT-eszközök és lehetőségek 
által nyújtott program vagy egyetlen  
„csodaplatform” sem.

A pedagógusaink hatalmas lendülettel láttak hozzá 
a technika vívmányainak eszközhasználatába, ki-ki 
meglévő tudásához mérten igyekezett újabb ismeretekre 
is szert tenni. Nem könnyítette meg a munkát, hogy a 
preferált platform működése nem volt zavartalan a kez-
deti időszakban, gyakorta meghiúsítva ezzel az online 
oktatást. Gyors és rugalmas válaszreakciót kívánt tőlünk 
a rendszer, amelynek összehangolása jó néhány napot 
igénybe vett.

Nem kis feladat hárul a diákokra sem: követniük kell a 
szaktanárok által diktált tempót, koordinálniuk a tanulási 
folyamataikat a felületeken, sokkal több önálló munká-
ra kényszerülnek, mint ahogyan ez elvárható lenne. A 
szülőkre is jelentős terhet ró mindez, különösen az alsó 
tagozaton. A gyerekek közül nagyon sokan még nehe-
zen kezelik a digitális felületet, még tanítói iránymutatás 
mellett is döcögősen haladnak a tananyaggal, bizony-
talanok az elsajátítás menetében, személyes támogatás 
szükséges számukra, amit jelen esetben  
csak a szülő tud pótolni.

Igen nehéz megfelelnünk 900 család igényeinek: van, 
aki gyorsabb tempót szeretne, akad, aki nem tud lépést 
tartani velünk, mások több online órát igényelnek, s 
nem ritka, hogy arra kérnek, csökkentsük a kontaktórák 
számát, mert körülményeik nem teszik lehetővé a gyakori 
kapcsolódást, s félnek az esetleges hátrányoktól… 
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Minden nevelő, mester és szakember azon dolgozik, 
hogy az online térben is folytatódjon mind az iskolai, 
mind pedig a gyakorlati képzés.

— Mint szakképző iskola, kiemelt fontosságú számunkra 
a diákjaink szakmai gyakorlata – mondta Galsa László 
igazgató. — Március elejéig erre lehetőségünk volt, s így 
elmondható, hogy nincs elmaradásunk e területen. A 
szigorúbb szabályozás azonban új helyzetet teremtett. 
Gyakorlati oktatást is kizárólag online módon lehet foly-
tatni. Ez első hallásra nehezen elképzelhető, de oktató-
ink ezt is megoldották. Első körben az elméletei hiányo-
kat pótolták a fiúkkal, majd a gyakorlathoz kapcsolható 
tervezési feladatokat helyezték a fókuszba.

A gödi intézmény híres arról, hogy – amint a mottónk 
is mondja: „Iskola másképp” – valóban másképp, szó 
szerint diákközpontú módon és személyes figyelemmel 
gondolják a nevelést, az oktatást, és nem csupán a sze-
mélyes jelenlétet megengedő időkben.

Az osztályfőnökök, a mentorok, a kísérőpárok és az 
ifjúságvédelmi felelősünk kiemelten követi azokat a 
diákjainkat, akik el-eltünedeznek az online rengetegben. 
Az orientációs évfolyamon, illetve felmenő rendszerben 
immár a kilencedikes diákoknál is működik az úgyneve-
zett segítőpár rendszer: a digitális térben is megvalósul 
az a szoros követés, figyelem, amely iskolánk sajátja. 
Nagy köszönet jár az oktatóinknak, akik a fáradtság 
és kialakult járványhelyzet ellenére napi szinten kísérik 
diákjainkat!

Idén kettős jubileumot ülünk: a magyar piarista tarto-
mány ugyanis 300., a gödi iskola pedig 30. születés-
napját ünnepli. A tartományi ünnepi programsorozat 
keretében az intézmény nevelői és mesterei egy, az 
iskola udvarán kiállítandó „gömbtorzóba” foglalták azo-
kat az értékeket, azokat a vezérelveket, amelyek mentén 
megvalósul a gödi PIAR hagyományainak megfelelően a 
fiatalok nevelése, oktatása, azaz a „szak-emberképzés”.

O. É.

(fotó: A piaristák vezérelveit láttató dodekaéder)

A technikai felszereltség, az élethelyzetek annyi félék, 
ahány család gyermekei járnak iskolánkba. S akkor 
még nem esett szó a mentális és egészségügyi terhekről, 
amelyek tovább súlyosbítják a helyzetet.
Nehéz feladat ez mindannyiunk számára. Igyekeztünk 
kijelölni egy „arany középutat”, Horváth Ferenc intéz-
ményvezető iránymutatásával, s ennek mentén haladva 
próbálunk megtenni minden tőlünk telhetőt.

Mindeközben nyolcadikosaink a felvételi eljárások 
folyamatosan változó körülményeihez igazodva tettek 
tanúságot tudásukról. Ezekben a napokban is zajlik a 
továbbtanulás koordinációja és adminisztrációja Nagy 
Leventéné intézményvezető-helyettes irányításával.

Készülünk leendő elsőseink beíratására is, várjuk a 
pontos iránymutatást ezzel kapcsolatosan, addig is 
igyekszünk felkészülni a lehetőségekre.Hiszem, hogy 
amennyiben együtt összefogva, mindenki saját oldaláról 
teszi be a „közösbe” lelkesedését, munkáját, törődését 
és gondviselését, megerősödve zárhatjuk majd le ezt  
a nehéz időszakot! Talán jobban megbecsülve az iskolá-
ban bennünket körülvevő színes programvilágot,  
a személyes kapcsolaton alapuló oktatást és nevelést,  
a mindennapi életünket.

Ezúton is őszinte tisztelettel szeretném megköszönni a 
szülők áldozatos munkáját és támogatását, kollégáim 
véget nem érő kitartását és megfeszített munkáját, nem 
utolsósorban pedig diákjaink szorgalmát és idomulását a 
megváltozott körülményekhez.

A-T. Á.

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA
 
Üres tantermek és csoportszobák, csöndes műhelyek, — 
a pandémia miatt elrendelt óvintézkedések okán ismét 
a digitális térbe kényszerültek az oktatási intézmények, 
így a gödi Piarista Szakképző Iskola és Kollégium is. Az 
iskola – lévén a gyakorlati oktatásra különösen nagy 
hangsúlyt fektető szakképző intézmény – még nagyobb 
kihívás elé került ebben az időszakban. Ám az, hogy a 
szerkezetlakatos vagy asztalosműhely környékén most 
a gépzúgás helyett legfeljebb madárcsicsergést hallani, 
nem azt jelenti, hogy megállt az élet az iskolában. Sőt! 

(fotó: A Huzella Iskola épülete)
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  Bölcsődei  
  és óvodai  
  beiratkozások 
Kérdésünkre Ráczki Marianna, a Gödi Szivárvány 
Bölcsőde vezetője elmondta, hogy náluk a beirat-
kozás egész évben folyamatos, szülői kérelemre 
történik.  A bölcsődei ellátást a hatályos jogsza-
bályok szerint 20 hetes kortól 3 éves korig lehet 
igénybe venni. Mivel az óvodai ellátás hároméves 
kortól kötelező, ezért az év közben megüresedő 
férőhelyeket folyamatosan betöltik.

A bölcsődébe kerülés módja: a felvételi jelentkezé-
si lapon a szülő megjelöli a felvétel időpontját, a 
lakóhelyéhez közelebb eső bölcsődei épületet és  
a felvétel indokát. A járványhelyzet miatt e-mail-
ben és telefonon történik a felvételhez kapcsolódó 
kommunikáció.

A bölcsőde igénybevétele nem kötelező, elsősor-
ban a munkát vállaló, de a nehéz szociális hely-
zetben lévő szülők is igényelhetik az ellátást. A 
bölcsőde gyermekvédelmi színtér, ezért a gyám-
hivatal, a család- és gyermekjóléti munkatársak, a 
védőnők és a házi gyermekorvosok javaslatára is 
kerülhet bölcsődei gondozásba kisgyermek.

A járványhelyzetet megelőző években az óvodai 
beiratkozások előtt a bölcsőde felvette a kapcsola-
tot a városban működő önkormányzati és magánó-
vodák vezetőivel, hogy szülőcsoportos beszélgetés 
keretén belül ismertessék a beiratkozás rendjét, az 
óvodába lépés fontosabb tudnivalóit. Sajnos idén 
ez a program elmaradt.

Amikor a beiratkozások várható rendjével kapcso-
latban első alkalommal kerestük meg a Kastély és 
a Kincsem óvodák vezetőit, Karaszek Ernőnét és 
Kocsis Katalint, arról még nem született végleges 
döntés, jóllehet az illetékes szakminisztérium irány-
adó útmutatása már megjelent. Annak értelmében 
nem feltétlenül szükséges online jelentkezni, hanem 
a szülők akár személyesen is megjelenhetnek az 
óvodákban beíratni a gyermekeiket, ám a belső 
védekezési szabályzatokat az intézményeknek kell 
kialakítaniuk. (Ez a döntés véleményünk szerint 
megkérdőjelezhető.) Március második hetében az 
intézményfenntartó a beiratkozások rendjéről még 
egyeztetett az óvodákkal.

Március 23-án, az érintett gödi óvodákkal egy 
időben szerkesztőségünkhöz is megérkezett, dr. 
Tóth János jegyző aláírásával a hivatalos Óvodai 
beiratkozási hirdetmény. Ebből idézzük a legfonto-
sabb tudnivalókat.

A 2021. szeptember 1-jétől 2022. augusztus 31-ig 
terjedő nevelési évre a gödi lakóhellyel legalább 
három hónapja rendelkező gyermekek, illetve a 
városban dolgozók gyermekei számára a gödi 
önkormányzati fenntartású óvodákba jelentkezni a 
következők szerint lehet:

Online módon: 2021. április 20-a (kedd) és 
2021. május 4-e (kedd) között folyamatosan a 
lentebb megadott e-mail-címeken.

Személyesen: a gyermek családnevének  
kezdőbetűje szerint az alábbi napokon (egyezte-
tendő időpontban!) a következő helyszíneken:

-   a – h:   2021. április 20. (kedd) 8-12 és 13-16 óra között

-   1 – p:   2021. április 21.(szerda) 8-12 és 13-16 óra között

-   q – z:   2021. április 22. (csütörtök} 8-12 és 13-16 óra között.

Jelentkezési helyek:

• Felsőgödi körzet: Gödi Kincsem Óvoda - 2132 Göd, 
Ady Endre út 14. (Csalogány óvodaegység).  
A Kincsem, Csalogány és Kék Duna) óvodaegységek 
vonatkozásában az e-mail-cím: kincsemovoda@god.hu 

• Alsógödi körzet: Gödi Kastély Óvoda - 2131 Göd, 
Rákóczi Ferenc u. 3. (Fácán óvodaegység). A Kas-
tély, Fácán és Hétszínvilág óvodaegységek vonatko-
zásban az e-mail-cím: kastelyovoda@god. hu

 
A szülők gyermekük adottságainak, képessége-
inek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, 
világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozá-
sára tekintettel szabadon választhat óvodát.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési 
év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai 
nevelésben részt venni. Az Oktatási Hivatal a szülő 
kérelmére ez alól a gyermek négyéves koráig 
felmentést adhat. Amennyiben a gyermek e köteles-
ségét külföldön teljesíti, akkor a beiratkozás utolsó 
határnapját követő 15 napon belül a szülőnek erről 
írásban kell értesítenie az Oktatási Hivatalt.



24

Az óvodába a gyermek harmadik életévének 
betöltése után vehető fel. Kérjük, hogy a csoport-
szervezés tervezhetősége miatt ama gyermekükkel 
is most jelentkezzenek, aki csak 2021. augusztus 
31-e után, a nevelési év közben tölti be harmadik 
életévét.

Az Óvodai beiratkozási hirdetmény teljes szövege a 
város hivatalos honlapján (www.god.hu) olvasható.

A városunkban található alapítványi és magánóvo-
dákba történő beiratkozásról az adott óvodákban 
érdeklődjenek:

• Karácsony Sándor Waldorf Óvoda – 2132 Göd,  
Tél utca 2., telefon: 30/567-7219 

• Csiga-Biga Óvoda – 2131 Göd, Pesti út 152.,  
telefon: 70/517-5110 

• Ugri-Bugri Óvoda – 2132 Göd, Rákóczi  
Ferenc u. 130., telefon: 27/638-088

  Az egyházak hírei 
Református egyház

Húsvét múltán immár elmondhatjuk, hogy az idei 
böjti időszak egybeesett a mindannyiunk életét 
átalakító válsághelyzettel, a vele járó félelemmel, 
szorongással. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a gödi 
vallási közösségek vezetői miképpen élték meg az 
elmúlt hónapokat, gyülekezetük mindennapjaiban 
mit jelentett a segítő helytállás.
 
Sipos-Vizaknai Gergely református lelkésztől 
megtudtuk, hogy gyülekezeti alkalmaik nagy 
része online formában történik, a vasárnap déle-
lőtti istentiszteletek éppúgy, mint a csütörtök esti 
bibliaórák. Ezeket a YouTube-csatornán élőben is 
közvetítik, de természetesen utólag is megtekint-
hetőek. (A keresőbe ilyenkor ezt írjuk: Felsőgöd 
– Alsógöd – Sződligeti Református Gyülekezet, de 
segítséget kaphatunk ehhez a siposvg@gmail.com 
e-mail-címen és a 30/639-2975-ös mobilszámon 
lelkész úrtól.)
   
Azonban az otthoni imádságokat, az odafigye-
lést Úr Jézus Krisztusra nem korlátozza semmi. 
Kérdezzük Őt, kéri a híveket a református lelkész: 
„Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek?” (ApCsel 
9,6). Könyörögjünk a betegekért, hogy az Úr 
adjon nekik élő hitre jutást, hitben megerősödést és 
gyógyulást. Hálát adunk, fogalmaz Sipos-Vizaknai 
Gergely, többek között sok beteg gyógyulásának 
megtapasztalásáért. Bűnbánatot tartunk, folytat-
ja gondolatait, s kérjük Őt, hogy mutassa meg, 
melyek azok a bűneink és engedetlenségeink, a 
személyestől egészen a társadalmi szintűig, ame-
lyek miatt ezt a próbát megéljük. Fontos az odafi-
gyelés egymásra: az imádság mellett „gyakorlati” 
segítségnyújtás a szükségben lévők számára.
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Evangélikus egyház

2020 tavasza óta az evangélikus gyülekezet tag-
jai, tudtuk meg Chikán Katalin parókus lelkésztől, 
vasárnaponként jó néhány postaládába helyeznek 
el igehirdetéseket, lelki táplálékul szolgáló anyago-
kat Dunakeszi, Göd, Sződliget és Sződ területén. 
Sokan és sokféleképpen jeleznek vissza, hogy 
szívükbe is megérkezett az üzenet.     
 
2021. január végétől élő, valós idejű Zoom-os 
istentiszteleteket tartunk – mesélte Chikán Katalin 
–, hogy lássuk, érzékeljük egymást valódi közös-
ségként. A gyermek és felnőtt hittanosainkat is a 
legváltozatosabb módszerekkel igyekszünk meg-
szólítani. Szinte minden délután meghívunk beszél-
getésre egy-egy korosztályt. A legidősebb testvé-
reink végképp elszigeteltnek érezhetik magukat, 
de egy-egy „kerítés melletti” vagy sétás találkozó, 
egy-egy hosszabb telefonbeszélgetés megsegíti 
őket. Minden este 19 órakor imalánc indul, és a 
dunakeszi evangélikus testvérek kezdeményezésére 
egymástól távol is elcsendesedve tudnak imádkoz-
ni. Élünk, de másképpen, mint bármikor korábban.
   
Olvasóink közül sokan megtapasztalhatták, hogy 
a húsvéti ünnepnapokon érdemes volt megállnunk 
az evangélikus templomok kerítéseinél, ahol kisebb 
ajándékok, elvihető idézetek vártak ránk kedves 
meglepetésként.

Katolikus egyház

Miklusiak Krzysztof plébános elmondta, hogy a 
járvány miatti állami és püspöki korlátozó intéz-
kedések katolikus közösségük megszokott életét is 
megnehezítik. Templomaik ugyan nyitva vannak, 
de nyilvános szentmisékre nem jöhetnek össze. 

Híveik online módon, a plébániák YouTube-csator-
náin keresztül követhetik az általa mondott szent-
miséket. Kiscsoportjaik sem tudnak személyesen 
találkozni, így online módon tartják egymással a 
kapcsolatot. Imádkoznak egymásért, a betegekért, 
és nem csupán lelkileg, hanem fizikailag is próbál-
ják segíteni az elesettebbeket, például bevásárlá-
sokkal, az ügyes-bajos dolgok intézésével.
   
A Katolikus Karitász felhívására a nagyböjti élel-
miszergyűjtés a tavalyihoz hasonlóan ebben az 
évben is akkor kezdődött, amikor a szigorításokat 
bevezették.  Ennek ellenére a hívek nagylelkű ada-
kozásából a helyi Karitász sok rászoruló családot 
tudott megajándékozni.
   
Ezekben a nehéz időkben az egyházközség tagjai 
otthonaikban próbálják megélni a Gondviselésbe 
vetett hitüket, bízva abban, hogy hamarosan véget 
ér a járvány, és újra közösen ünnepelhetnek a 
templomokban.
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  Együtt könnyebb,   
  együtt zöldebb!
A Gödi ÖkoKlub egy civil szerveződés, amely 2019 
végén jött létre lelkes helyi lakosok kezdeményezésére. 
Facebook-csoportunk – amit témafelvetésekkel, cikkekkel 
és online programokkal igyekszünk színesíteni – azóta 
közel 500 főre nőtt, önkéntes szervezőink csapata jelen-
leg 23 aktivistát számlál.

A Gödi ÖkoKlub környezettudatos mozgalom, amely  
cselekedni akaró, jól informált és tudatos embereket 
összefogva képes lehet változást előidézni a háztar-
tásokban, városunkban és tágabb környezetünkben. 
Olyan közösséget szeretnénk létrehozni, amelynek 
tagjai foglalkozni szeretnének a jelenlegi ökológiai 
válsággal, készek megismerni és alkalmazni a lehetséges 
megoldásokat egy ökológiailag fenntartható életmód 
megvalósításának érdekében. A Gödön már meglévő 
hasonló kezdeményezéseket, szervezeteket összefogva, 
szakértői előadásokat szervezve, közös beszélgetéseket 
tartva gyarapítjuk az itt lakók tudását, és műhelymunkák-
kal támogatjuk az egyének és háztartások szokásainak 
környezettudatosabbá tételét. „Együtt könnyebb, együtt 
zöldebb”, közös erővel tisztább, élhetőbb, fenntartha-
tóbb várost formálunk.

Aktuális terveink:
Zacskómentes napot, cserebere piacot és javító műhelyt 
szeretnénk szervezni, amint a korlátozások lehetővé  
teszik. A gyerekek és fiatalok számára rajz-, fotó-, 
kisfilm- és 3D-s „jövő szatyra” pályázattal készülünk. 
Támogatjuk a gödi biciklis és tömegközlekedést,  kosár-
közösség (egyfajta  bevásárlói társulás — a szerk.) és 
online ÖkoFilmKlub indításán dolgozunk. Szeretnénk 
az önkormányzat bevonásával szemétszedési akciókat 
szervezni, közösségi kertet és  közösségi komposztálókat 
kialakítani.
  
Online előadásaink és kerekasztal-beszélgetéseink  
a YouTube csatornánkon is visszanézhetők.
Elérhetőségeink: Gödi ÖkoKlub FB-csoport,  
www.godiokoklub.hu

  Mert minden   
  csepp számít!
Alapítványunk a vírushelyzet alatt is gőzerővel dolgozik, 
természetesen a járványügyi szabályok betartásával. 
Általában heti 2-3 alkalommal vagyunk a raktárunkban. 
A hajtogatás, válogatás, szortírozás mellett csomago-
kat készítünk, egyedi, helyi és régión belüli kéréseket 
teljesítünk, intézményeket támogatunk, valamint nagyobb 
mennyiségű adományt juttatunk el más vidéki települé-
sekre. Rendszeresen kapunk a Lipóti pékségtől pékárut, 
melyet helyi családok között osztunk szét.
 
Nagyobb mennyiségű tisztaságiszer-adományt kaptunk, 
melyből három alkalommal juttattunk gödi rászorult  
családok számára.  Emellett támogattunk a régióban  
és azon kívül élő családokat, helyi és környékbeli 
intézményeket. Húsvétkor szétosztottunk 60 csomag 
tartós élelmiszert és tisztasági csomagot, elsősorban 
gödi rászoruló családoknak, együttműködve az Alsógödi 
Karitásszal. Áprilisban szeretnénk felújítani Csepprak-
tárunkat, valamint ültetést is tervezünk. A szigorítások 
enyhítése után elkezdjük klubfoglalkozásainkat, részle-
teket erről a Facebookon fogunk közzétenni. Folytatjuk 
a „Növény cserebere”, valamint a „Könyvvásár és 
könyvmoly klubot” is.  Alapítványunk fogad jó állapotú, 
tiszta ruhaneműt (öltönyt nem), cipőt, lakástextilt, hasz-
nálati tárgyat, játékot, könyvet, konyhai eszközt, működő 
elektronikai eszközt, sporteszközt. Bútorokat csupán 
közvetíteni tudunk. Amire rendszeresen szükségünk van, 
azok a tartós élelmiszerek és tisztasági szerek, valamint 
anyagi támogatást kérünk szervezetünk fenntartására. 
Számlaszámunkra küldött pénzadományokkal közvet-
lenül lehet segíteni alapítványunknak vagy támogatott 
családjainknak is. 

Számlaszámunk: 10403253-50526881-56511001. 
Emellett a Facebookon a Boldogságcseppek Cha-
rity-shopban,  jelképes összegért árulunk jó dolgokat, 
melyek megvásárlásával vagy felajánlásával szintén  
az alapítvány és támogatottjai jutnak bevételhez. Idén 
már a személyi jövedelemadók 1%-át is tudunk fogadni. 

Adószámunk: 19037181-1-13.  
 
Keressék oldalunkat és gödi csoportunkat  
a Facebookon: Boldogságcseppek Alapítvány – Göd.  
Itt olvashatóak nyitvatartásunk, aktuális híreink,  
munkánk, kéréseink. 

Elérhetőségünk:  
Szőke Kriszta: 06-70/771-6676,  
Kiss Móni: 06-70/385-3048.

Boldogságcseppek Alapítvány
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  Támogatás  
  gödi civil  
  szervezeteknek
Göd Város Önkormányzatának célja a gödi, 
illetve a Gödön is működő civil szervezetek, 
szerveződések és gazdasági társaságok társa-
dalmilag hasznos tevékenységének támogatása 
a 36/2013.(XII. 21.) önkormányzati rendeletben 
foglaltak szerint.

A támogatást azon közérdekű vagy projektet megvaló-
sító szervezet igényelhet, amely korábbi támogatásával 
határidőre, rendben elszámolt, Göd Város Önkormány-
zatával vagy annak bármely költségvetési szervével 
szemben nincs lejárt tartozása –  ideértve az adóhátra-
lékot is –, nincs az államháztartás bármely alrendszere 
felé lejárt tartozása (szerepelniük kell a NAV által 
nyilvántartott köztartozásmentes szervezetek adatbázi-
sában), s mindez vonatkozik a szervezet képviseletére 
jogosult képviselőjére is. Az 500 000 forintot meghala-
dó támogatás esetén a szervezetnek a 30 napnál nem 
régebben kiállított bírósági bejegyzés kivonatát és a 
szervezet vezetőjének aláírási címpéldányát is be kell 
nyújtania. A civil támogatási kérelem benyújtásának 
határideje a tárgyév január 31. napja, de rendkívüli, ha-
lasztást nem tűrő, közérdekű célok és projektek támoga-
tása érdekében az év bármely időpontjában beadható 
egyedi támogatás iránti kérelem. Az ilyen kérelemben 
viszont alaposan és külön-külön indokolni kell azt, hogy 
miért  nem az általános kérelmezési időszakban lett 
benyújtva.

Az igénylőlap letölthető a város honlapjáról. Az igény-
lőlapon fel kell tüntetni egyéb adatok mellett a megva-
lósítandó, tervezett célokat. Hiánypótlásra egy alka-
lommal van lehetőség. Amint a határozat megszületett, 
az ügyintéző elkészíti a támogatási megállapodást, s 
aláírás után 15 napon belül utalásra kerül a megigényelt 
összeg.  Az önkormányzat támogatási célt csak kivéte-
les közérdek esetén, pályázati úton támogat 100%-os 
mértékben, egyébként a támogatás a teljes költségek 
legfeljebb 90%-ig terjedhet. Minden pályázatnak vagy 
egyedi támogatási kérelemnek legalább 10% pénzügyi 
önerőt kell kimutatnia, illetve biztosítania, megvalósulás 
esetén pedig felhasználnia. A támogatási szerződésben 
foglaltak szerződés szerinti teljesülését az önkormányzat 
bármikor ellenőrizheti. Az ellenőrzés történhet iratok 
bekérésével vagy a támogatott projekt szemléjével. 

A támogatottnak a kért adatokat és iratokat rendelkezés-
re kell bocsátania, meghatározott határidőre  
pénzügyi beszámolót kell készítenie.

További információ: www.god.hu

  A közösség ereje     
  sziklákat tud  
  megmozgatni
 
A Neveleki Szomszédok Egyesület annak érdekében jött 
létre, hogy Nevelek településrész fejlesztéseit gyorsítsa, 
a Neveleken élők közösségi kezdeményezéseit  
támogassa, elősegítse.Hiszünk abban, hogy közösség-
ben lenni jobb, mint egyedül. Például növeli a  bizton-
ságérzetet, főleg a mostani nehéz időszakban, amikor 
jobban figyelünk egymásra. Máshonnan megközelítve 
pedig azt gondoljuk, hogy Napóleon sem egyedül nyert 
csatát, azaz a közösség ereje azon múlik, hogy hányan 
építik azt! Mi ezért évente több alkalommal rendezünk 
családbarát közösségi programokat, városszépítő ak-
ciókat, ahol ezt az építkezést – nagy  örömünkre – meg 
tudjuk valósítani.

Ilyen akciónk volt néhány éve a Kapcsolat park kialakí-
tása, így a hozzánk érkezőket azonnal egy kedves hely 
fogadja Nevelek kapujában. Önkormányzati segítség-
gel, közösségi erőforrásokból járdát építettünk. Azóta 
egy újabb „köztérrel” bővült Nevelek: az önkormányzat 
vásárolt egy 1500 négyzetméteres ingatlant közösségi 
céljaink megvalósítására. E közösségi tereket többnyire 
az egyesület és annak önkéntesei gondozzák, szebbé, 
élhetőbbé téve ezzel környezetünket.  

Évente rendezünk a gyermekeknek közös húsvéti és  
adventi programokat, s minden évben tartunk legalább 
egy nagy közös, szabadtéri családi napot.
Ezt a munkát továbbra is folytatni szeretnénk, még több 
igényes programmal, azonban talán jelen pillanatban 
a legizgatottabbak a sok éve várt szennyvízcsatorna 
kiépítése miatt vagyunk, hiszen sokat dolgoztunk ezért. 
A projekt már szerződéskötési szakaszban van a DMRV 
Zrt. és a közbeszerzés nyertes pályázója között. A lebo-
nyolítást szeretnénk zökkenőmentessé tenni az informáci-
ók közreadásával, lakossági fórum szervezésével.
További nagy terveink között a Pacsi parkra keresztelt 
közösségi helyünk fejlesztése áll. Ennek érdekében moz-
gatunk meg minden követ, hogy ott hamarosan játszótér, 
valódi közösségi szabadidős park létesülhessen.

Szeretettel várjuk a csatlakozni szándékozó neveleki 
lakosokat az info@nevelek.hu e-mail-címen vagy a Face-
book-oldalunkon: facebook.com/nevelekiszomszedok.

                           Neveleki Szomszédok Egyesület
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  A Gödi SE  
  él minden  
  lehetőséggel
Az egyesület – fennállásának 100. évében – ta-
valy novemberben online formában tartotta meg 
esedékes tisztújító közgyűlését. Dr. Horváth László 
elnök további négy évre kapott bizalmat, valameny-
nyi elnökségi tagot szintén újraválasztották, tehát 
személyi változás nem történt. A GSE elnökét arra 
kértük, adjon tájékoztatást arról, hogy mi minden 
történt az egyesület háza táján az elmúlt három 
hónapban.
 
Januárban új sportággal bővült a GSE: megalakult 
a Kerékpáros Triál Szakosztály, melynek vezetője 
Szilágyi Levente, s bázisukat az alsógödi sportte-
lepen alakították ki. (A triál szakágban speciális 
kerékpárokkal versenyeznek egy akadálypályán.)
 
A szakosztályok működésére természetesen rá-
nyomja bélyegét a Covid-fenyegetettség, és 
az emiatti korlátozások. A kosár- és a kézilabda, 
valamint a labdarúgás szakágban többször kellett 
egyes korosztályok csapatainak kihagyniuk hosszú 
heteket karanténhelyzet miatt, és a bajnokságok 
lebonyolításában is észlelhető a korlátozó intéz-
kedések miatti zavarodottság. A tollaslabdázók 
például úgy döntöttek, elővigyázatosságból nem 
tartanak edzéseket. Az viszont minden szakosztály 
működésére érvényes, hogy a járványhelyzethez 
alkalmazkodva igyekeznek a sportolás lehetőségét 
biztosítani.

A Sakk Szakosztály idei tevékenysége egyelőre 
kizárólag online térben zajlik. Mivel a Magyar 
Sakkszövetség 2020-ban nem indította el a bajnok-
ságokat, és ezen januárban sem változtatott, legkö-
zelebb ősszel indulhat el a csapatbajnokság,  – ha 
a helyzet engedi. Addig kizárólag online versenyek 
zajlanak idehaza. Gödön a gyerekfoglalkozásokat 
Zoom-meetingen keresztül tartják. (A fiatalok felad-
ványokat oldanak meg, és érdekes partikat, meg-
nyitási elméleteket, csapdahelyzeteket elemeznek. 
Mindezeken kívül páros meccseket is játszanak.) A 
személyes találkozások hiánya azonban rányomja 
bélyegét a szakosztály működésére.

A kungfusok továbbra is online edzéseken vesznek 
részt heti két alkalommal, továbbá az oktatók lehe-
tőséget biztosítanak  –  magánórák keretében  –  a 
haladó tanítványoknak eddigi tudásuk fejlesztésére. 
(A kungfusok versenyrendszerben korábban sem 
indultak, ezért a mostani veszélyhelyzet különösebb 
fennakadást nem okoz a szakosztály életében.)

A teniszezők a szabadtéri edzéseket április 12-én-
kezdték meg. A Covid-járvány miatt a szövetség 
a téli versenyeket nem rendezte meg, így eredmé-
nyekről sem tudunk beszámolni. Viszont időközben 
elkészült két teniszpálya világítása, április elejétől 
pedig használatba vehették az új padel pályát.

A triál kerékpárosok, noha a szakosztály csupán 
januárban jött létre, évek óta jelen vannak Gödön. 
Céljuk a technikai tudásuk fejlesztése az ügyességi 
feladatok kombinálásával e látványos és akroba-
tikus sportág keretein belül. Tavasztól szeretnék 
bevonni a fiatalokat is a gödi kerékpáros életbe. 
Ehhez a szakosztály gyermekméretű triál bringákat 
tud biztosítani.

A Labdarúgó Szakosztályban folyamatosak az 
edzések. A Bozsik-programot felfüggesztették 
ugyan, ám a bajnokságok és a különböző utánpót-
lás ligák (MFS Téli Liga, Kölyökliga stb.) biztosítják 
a csapatoknak a versenylehetőséget. A téli időszak 
a futsal jegyében telt: az U11-es csapat ezüst-, míg 
U15-ös és U17-es csapat bronzérmet szerzett a II. 
osztályú Pest megyei Futsal7vége sorozatban. 
Ezúton is gratulálunk nekik! Utánpótlás-csapataink 
közül az U8-as ezüstérmes lett a több fordulós 
MFS Téli Ligán, míg az U7-es és U9-es csapataink 
egyaránt a negyedik helyen zártak.
   
A Kajak-Kenu Szakosztály a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetségnél nyert pályázat révén eszkimó kaja-
kokat kapott. Februárban szakmai látogatáson járt 
a szakosztálynál Dónusz Éva, a szövetség női sza-
kágának vezetőedzője. A hagyományokhoz híven 
a Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya köszöntötte 
a 2020-ban magyar bajnoki címet szerzett 21 (!) 
versenyzőjét. A téli alapozó edzések után immár 
minden kajakos csoport a vízen van, az edzések 
a járványügyi korlátozások betartása mellett 
rendben zajlanak. 2021 nyarán is lesznek kajakos 
kalandtáborok, jelentkezni már lehet a szervezők-
nél! Részletek a szakosztály honlapján: https://
godikajak.hu/

A lovas, a kézilabda, az asztalitenisz, a kosárlab-
da és a tollaslabda szakosztályok munkájáról 
a májusi lapunkban számolunk be.

Dr. Horváth László 
elnök
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  Vigyázat!
  A betörők  
  nem pihennek!
Lakóháza biztonságáért Ön tehet a legtöbbet!
 
A betörők a családi házakat, sorházakat részesítik 
előnyben. Számukra elsődleges, hogy ne legyen 
otthon senki, ne legyenek szemtanúk. Az értékes 
zsákmány megszerzésének reménye mellett nagyon 
fontos szempont a könnyű bejutás és menekülés is!
 
Az elkövetőnél további mérlegelés az, hogy van-e 
kamera felszerelve, van-e kutya a lakásban. 

A profi betörők általában 1-2 perc alatt, szinte 
hangtalanul jutnak be olyan ingatlanba, ahol a 
tulajdonos nem megfelelő módon gondoskodott a 
biztonságról. Gyakran udvarokon, hátsó ajtókon, 
garázsokon keresztül jutnak be az épületbe. A legy-
gyengébb pontot keresik meg, legyen az akár egy 
kis méretű ablak, régi zárral ellátott ajtó.
 
Ne feledje: kellő elővigyázatossággal rengeteg 
kellemetlenség és kár előzhető meg!
 
Az első és hátsó ajtók, ablakok megerősítése 
rendkívül fontos!
 
Az ajtólap, ajtótok, pánt, zárszerkezet megerősíté-
se acéllemezzel, fémrács-szerkezet kialakításával 
lehetséges. Az ajtó befeszítése ellen hatékony 
védekezés a hevederzár, amennyiben az megfele-
lően van kialakítva, lehetőleg falban záródik és jó 
minőségű a zárszerkezet. 
 
Fontos szempont, hogy az ajtó 
több ponton záródjon!
Az ablakra szerelt törésvédelmi fólia láthatatlan 
védelmet biztosít.

A biztonságot nagymértékben fokozza az elekt-
ronikus jelző-riasztó berendezés kiépítése. Fontos, 
hogy ha kamerarendszert szereltet fel, akkor azt 
folyamatosan ellenőrizze és tartsa karban, hiszen 
az elkövető azonosításához, elfogásához nagyban 
hozzá tud járulni a felvétel megléte!                             
Fontos megemlíteni, hogy az okostelefonok és a kö-
zösségi oldalak terjedésével olyan újabb veszélyek 
is leselkednek a gyanútlan internetezőre, ame-
lyek korábban nem voltak jellemzőek. A betörők 
naprakész információkat kaphatnak a közösségi 
oldal felhasználóitól, akik valós idejű (úgynevezett 
real time) megosztásokkal tudatják a nagyvilág-
gal, hogy hol tartózkodnak (nyaralás, kirándulás), 
vagyis hosszabb ideig üres a házuk, lakásuk. Az 
ingatlanról készített fotók pontos képet adnak a 
tulajdonos vagyoni helyzetéről is.
 

Ha elmegy otthonról:   
                                          
• Zárja be az ajtókat, ablakokat, kapukat! 

• Kérje meg rokonát, barátját, megbízható 
szomszédját lakása, lakóháza ellenőrzésére! 

• hosszabb távollét esetén gondoskodjon  
a postaláda ürítéséről! 

• Kérje meg szomszédját, hogy figyeljen  
a gyanús körülményekre, idegenekre!

Figyeljen a szomszédjaira és a lakókörnyezetébe 
látogató idegenekre is! Egy bűncselekmény felde-
rítésében nagy segítséget nyújthat, hogy mit látott, 
hallott. Minél több információt, adatot (például 
ruházat, testmagasság, pontos időpont, rendszám 
vagy rendszámtöredék) tud megjegyezni, an-
nál nagyobb az esély a további bűncselekmény 
megelőzésére és a tettes felkutatására! Értesítse a 
lakóközösséget, hogy minél többen figyelhessenek, 
hiszen több szem többet lát! 
 
Segítse a munkánkat!
 
Amennyiben betörést észlel otthonában, ne változ-
tasson semmit a helyszínen (ne kezdjen el takaríta-
ni, mert ezzel a nyomok rögzítését akadályozza)!
 
Haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 107-es 
vagy a 112-es ingyenes segélyhívó számokon!

Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
1145 Budapest, Róma utca 124.
Telefon: 06-1-460-7101 
BM: 28-810
e-mail: elbir@pest.police.hu
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  „Minden apró  
  lépés számít”
Február elejétől fogadja vásárlóit az Ady Endre 
úton a BEKA környezetbarát élelmiszerbolt,  
melynek vezetőjétől, Kádas Beátától  
kértünk rövid interjút.

— A környezettudatos csomagolást a gyakorlat-
ban is alkalmazó élelmiszerüzlet alig két hónap-
ja nyílt meg, ám a családi vállalkozás már több 
mint egyéves… 

Az édesanyámmal és a nővéremmel kezdtünk el 
környezetbarát csomagolóanyagokat készíteni, 
egyebek mellett natúr ökozsákokat vászonból, 
uzsonnás tasakokat, kenyeres zsákokat, nejlonzacs-
kót helyettesítő textilháló-szatyrokat, asztali textil-
szalvétákat. E termékeket a webshopunkon keresz-
tül értékesítettük. Idén pedig, immár a férjemet is 
bevonva, környezetbarát élelmiszerboltot nyitot-
tunk Felsőgödön. 

— Miben különleges egy  
környezettudatos ételkereskedés? 

Mindenekelőtt el kell mondanom, hogy elsősorban 
helyi termelők portékáit árusítjuk, de törekszünk 
arra is, hogy zömében hazai termékeket kínáljunk. 
A nálunk árusított élelmiszerek többsége kimérve 
kapható, a vásárlóink a magukkal hozott dobozok-
ban, üvegekben vihetik haza az élelmiszereket. 
Természetesen mi is tudunk segíteni ebben, papír-
zacskót, üveget biztosítunk azoknak, akik saját 
tárolóedény nélkül érkeznek. Fontos, hogy nálunk 
pontosan azt a mennyiséget vásárolhatják meg, 
amennyire szükségük van. Ezzel is elősegítjük, 
hogy az élelmiszerek egy része végül ne hulladék-
ként végezze. 

  Kertészkedés    
  egészséges élet
Számos tanulmány bizonyítja, hogy a kertben el-
töltött aktív kikapcsolódás, azaz a kertészkedés és 
az egészséges, hosszú élet között nagyon komoly, 
tudományosan is igazolható összefüggés van.
Ezért arra bátorítjuk olvasóinkat, hogy kertészked-
jenek, töltsenek minél több időt a szabad levegőn. 
Különösen nagy szükségünk van erre a jelenlegi, 
immár bő egy éve tartó, korlátozásokkal teli éle-
tünkben. De milyen előnyünk származhat a kertész-
kedésből azon túl, hogy jótékony hatással van az 
egészségünkre?

— Hogyan fogadták a gödiek ezt a sok  
tekintetben újfajta élelmiszer-vásárlási módot?

Az érdeklődés minden várakozásunkat felülmúlta. 
Máris igen sok a visszatérő vendégünk, hetek alatt 
kialakult a törzsvásárlóink köre. S ami a legfonto-
sabb, nagy örömünkre pozitív az emberek hozzá-
állása, erősödni látjuk városunkban a környezettu-
datos szemléletet. Ha ehhez a BEKA élelmiszerbolt 
is hozzájárulhat valamennyivel, akkor elértük a 
céljainkat.

(w)
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A  kertbe kilépve és az ásót a kezünkbe véve  
alapvetően kétféle céllal ültethetünk növényeket:

• Ültethetünk azért, mert valamiféle hasznot 
remélünk tőlük. Ide soroljuk a gyümölcsfákat, 
a bogyós gyümölcsöket, a zöldségpalántákat 
és a fűszernövényeket. 

• Ám pusztán a szemünk kényeztetése miatt is ül-
tethetünk a kertbe valamilyen növényt. Fákat, 
cserjéket, rózsákat, évelőket, egynyári növé-
nyeket, muskátlit vagy balkonnövényeket. 

Ebből a kétféle céllal ültetett csoportból szeretnénk 
most egyet-egyet kiemelni, hogy néhány jó  
tanáccsal tudjuk ellátni a kertbarátokat.

Konyhakert: Nagyon örvendetes látni, hogy 
egyre többen szakítanak ki a kertjükből egy kis 
területet konyakert céljára. Nincs jobb dolog, mint 
egy harmatos nyári reggelen kisétálni a zöldséges-
kertbe, és frissen leszedni a vegyszermentes, érett 
terméseket a reggelihez. Van néhány tippünk arra 
is, hogy miként lehet egyszerűen és kényelmesen 
megtermelni a család ellátására szánt zöldséget.
Az utóbbi időben egyre népszerűbbek az úgyneve-
zett kiemelt ágyások. Ez egy kb. 60-80 cm magas 
ágyás, mely különböző anyagokból kapható a 
kereskedelmi forgalomban, de mi magunk is köny-
nyedén elkészíthetjük használt raklapokból vagy 
akár bontott téglából. A talajjal való feltöltés során 
különböző rétegeket alakítunk ki. A magas-
ágyás aljára kerülhetnek a kertünkben levágott 
ágak, gallyak apróra szelve vagy ledarálva, a 
középső rétegbe pedig felhasználhatjuk a kom-
posztot, akár 20 cm vastagságban. A legfelső 
20-25 cm-t érdemes jó minőségű általános virág-
földdel vagy kifejezetten palántafölddel feltölteni. 
A kiemelt ágyás nagy előnye, hogy a termésért 
nem kell nagyot hajolni, és az ápolási munkák is 
kényelmesen elvégezhetők.

Díszkert: Az ember valahogy úgy van megteremt-
ve, hogy vágyik a szépre, a színekre, az illatokra. 
Mindezeket megtalálhatjuk a tavaszi virágokban. 
Áprilisban, májusban sok kertes ház ablakaiból 
integetnek felénk a muskátlik, s az előkerteket is 
sokféle színben pompázó egynyári virágok díszítik.

De mitől függ, hogy az egyik ablakban egész 
nyáron át az első fagyokig virágoznak a muskátlik, 
máshol pedig alig virágzik, és sok esetben már 
nyár közepére elpusztul? A titok az apró részle-
tekben rejlik: az egyik legfontosabb tényező maga 
a növény. Soha ne vásároljunk bevásárlóközpont-
ban, barkácsáruházban virágokat. Az odaszállítás 
után szakszerű gondozás és napfény hiányában 
napok alatt leromlik e növényeknek a minősége, 
így sokkal kiszolgáltatottabbak a kártevők és kór-
okozók támadásaival szemben. Százszor inkább 
javasoljuk hogy kertészetekből, virágüzletekből 
vásároljanak virágokat, hiszen egy kertészetben 
a növényeket naponta gondozzák, tápozzák, és 
természetesen nem elhanyagolható az sem, hogy 
szakképzett eladók segítenek tanácsokkal a vásár-
lás során. A következő apró titok a balkonláda, 
pontosabban annak az űrtartalma. Általánosan 
elterjedt méretek a 40-60-80 cm hosszúságú bal-
konládák, de az egyes gyártók azonos hosszúságú 
ládái között űrtartalomban akár 15-30%-os kü-
lönbség is lehet. Hogy miért is fontos ez? Nagyon 
egyszerű a magyarázat: minél több virágföld-meny-
nyiség jut egy-egy tő muskátlira, annál stabilabb a 
víz- és tápanyag-ellátottsága a növénynek. A har-
madik titok pedig a virágföld minőségében rejlik. 
Válasszunk jó minőségű, laza szerkezetű, ha lehet, 
kifejezetten muskátliültetésre szánt virágföldet, és 
ne feledkezzünk meg a rendszeres tápozásról sem.

Bő termést, virágos kertet és jó egészséget kíván 
Szabó Árpád és Szabó Diána

 Virágzó Dunakanyar Kertészet
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  Minőség,  
  megbízhatóság,   
  felelősségtudat
A gödi Piramis Építőház 25. születésnapja alkalmá-
ból az építőanyag-kereskedés tulajdonosát, Juhász 
Attilát kérdeztük a vállalkozásépítés titkairól és a 
társadalmi szerepvállalás fontosságáról.
 
— Az alapításkor gondolta volna, hogy az épí-
tőanyag-kereskedése mára a környék megha-
tározó vállalkozása lesz?

Az induláskor egyetlen célom volt: mindig azt adni 
az ügyfeleinknek, amit mi is elvárnánk egy jó ke-
reskedőcégtől. Ma is az igények minél magasabb 
színvonalú kiszolgálása a fő célunk. Lépésenként 
jutottunk el oda, hogy mára az újHÁZ Centrum-cso-
port tagjaként Pest megye északi régiójának 
legnagyobb építőanyag raktárkészletével, húsz 
tehergépkocsiból álló saját flottával, számtalan 
szolgáltatásunkkal – köztük a legfrissebb az állami 
otthonfelújítási támogatás teljes körű ügyintézése  
- a térség megkerülhetetlen szereplői legyünk.

— A vírushelyzet számos vállalkozásnak nehe-
zítette meg az életét. Önöknél hogyan sikerül 
átvészelni ezeket a hónapokat?

Már a COVID-helyzet elejétől fogva nagyon figye-
lünk vásárlóink és a saját biztonságunkra. A szo-
kásos védekezési módokon túl erősítettük a home 
office munkarendet, valamint a webshopos és a 
telefonos értékesítést. Ezeknek is köszönhető, hogy 
vevőink nem tapasztalhatnak fennakadást a szolgál-
tatásainkban. Mindent megpróbálunk elkövetni an-
nak érdekében, hogy ez a jövőben is így maradjon, 
annak ellenére, hogy a vírus harmadik hullámában 
sajnos erősen érintettek a munkatársaink is.

— Önökről a társadalmi szerepvállalásaik  
kapcsán talán azok is hallottak, akik még 
sosem jártak a kereskedéseikben. A kialakult 
vírushelyzet erre sem lesz hatással?

Mindent megteszünk azért, hogy ne legyen. A 
téli időszakban a már hagyományos tűzifa-ado-
mányozásunkkal több gödi családot segítettünk, 
mint bármikor korábban. Részt vettünk a Heim Pál 
Gyermekkórház támogatásában, vállalati véradást 
szervezünk, legutóbb pedig két raklap friss gyü-
mölccsel igyekeztük megköszönni a váci Jávorszky 
Ödön Kórház dolgozóinak önfeláldozó munkáját. 
Dolgozunk azon, hogy az idei születésnapunk al-
kalmából még jó néhány hasonló akció keretében 
ajándékozhassuk meg a helyi közösségeket.

(w)
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  Csigabiga  
  szülinapja
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy előkelő 
állatóvoda Göd szívében. Ebben az óvodában 
mindenféle állatnak helye volt. Ide járt Kincsem,  
a ló, Csalogány, a cica, de még a kis Csigabiga is.

Történt egyik nap, hogy elmentek a kiserdei játszó-
térre, és ahogy megérkeztek, nagy szaladgálásba 
kezdtek mindannyian. Kivéve persze Csigabiga. 
Pontosabban mondva, ő is elindult, csak mire 
odaért ő is a mászókához, a többiek már rég új 
játékba kezdtek. Utánuk ment a homokozóhoz,  
de addigra a többiek már a csúszda tetején voltak. 
Este Csigabiga szülei kérdezgették gyermeküket, 
hogy mitől biggyed úgy a szája, miért annyira  
szomorú. Csigabiga először nem akarsz válaszolni, 
de végül csak-csak elárulta,  attól fél, hogy ha nem 
tud játszani a barátaival, akkor őt sosem fogják 
meghívni szülinapi buliba.
Csigabiga szülei megértették csöppségük bánatát. 
Megvigasztalták, hogy ők is eljárnak az ovisok 
szüleivel a Duna-parti összejövetelekre. A csigák-
nak türelmesnek kell lenniük. 

Nem sokkal később Csigabigának érkezett el a 
születésnapja. Szülei segítségével gyönyörű meg-
hívókat készített, és az óvodai barátainak odaadta 
azokat. 

Nagyon megörült Csigabiga, hogy  
mindannyian eljöttek hozzájuk. 
El sem fértek a csigaházukba, de szerencsére a 
hatalmas udvaron igen. Egy helyes kis nyári kony-
hában szolgálták fel az inni- és rágcsálnivalókat. 
Csigabiga a kedvenc süteményét is ott sütötte meg a 
többieknek, amíg azok odakint szaladgáltak. Élvez-
te a vidám hangulatot, miközben békésen tett-vett.

Ahogy elkészült, a barátai kiszimatolták az ínycsik-
landó, finom és édes illatot. Letelepedtek körülötte, 
és megkérdezték, hogy mi ez.

— Ez itt a csokoládés tekerge — felelte. 

Nagyon finom volt. Miután mindenki megette,  
Kincsem már fel is pattant volna, hogy szaladjon 
újra fogócskázni, de Csalogány nyugalomra intette. 

— Várj még, Kincsem.  
 
Ez most Csigabiga szülinapi bulija. 

— Menjetek csak nyugodtan kergetőzni!  
— mondta Csigabiga, 
ám Csalogány pajkosan azt felelte:
— Nem, Csigabiga, inkább tekergetőzz tovább!  
Mi pedig itt maradunk veled.
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     Gödi éttermek    
  receptjei
Gödi Nyárikonyha

A Gödi Nyárikonyhában húsos, vegetáriánus, és 
vegán ételeket egyaránt főzünk. Alapelvünk, hogy 
igyekszünk minél több hazai termelői, illetve sze-
zonális alapanyagot használni, és amit csak lehet, 
magunk készítünk, így a kenyérféléket, tésztákat, 
szószokat, savanyúságokat is. Az alábbi recept az 
egyik legnépszerűbb desszertünk. A fűszerek és 
gyümölcsök természetesen tetszés szerint variálha-
tók, az évszaknak megfelelően. Ha marad belőle, 
reggelire vagy uzsonnás dobozba is tökéletes.

KÖRTÉS-SZILVÁS SÜLT ZABKÁSA

Hozzávalók (4 személyre):

• 20 dkg zabpehely
• 4 dl házi tej
• 5 dkg cukor vagy méz
• 1 teáskanál fahéj
• fél teáskanál szerecsendió
• 2 dkg házi vaj
• 2 házi tojás
• 5 dkg mazsola
• 1 nagyobb körte, kockákra vágva
• 8 szem szilva vagy aszalt szilva

A sütőt 180 fokra előmelegítjük. A tejet és a vajat, 
a cukrot vagy mézet egy lábasba tesszük, és kis 
lángon addig melegítjük, amíg a vaj felolvad. 
Habverővel elhabarjuk benne a tojást, hozzáadjuk 
a zabpelyhet, a körtét, mazsolát, szerecsendiót 
és fahéjat, majd 10 percig állni hagyjuk. Egy 10 x 
22 centiméteres sütőformába sütőpapírt simítunk, 
beleöntjük a masszát, a tetejére helyezzük a szilvát 
vagy aszalt szilvát, és 20-25 perc alatt megsütjük. 
Langyosan vagy hidegen fogyasztjuk.

Tó Bisztró

Fogadják szeretettel a Tó Bisztró egyik kedvenc 
menüs tésztaételének receptjét, ami mindig nagy 
sikert arat. Egyszerű, 30 perc alatt bárki elkészít-
heti otthon. Mindenki szereti, és nem kell hozzá 
szakácsnak lenni.

THAI CSIRKÉS PIRÍTOTT TÉSZTA

Hozzávalók (4 személyre):

• 1 csomag (500 g) üveg- vagy rizstészta
• 1 marék földimogyoró (kutterezve)
• 1-2 dl szójaszósz, ízlés és típus szerint: van  

hígabb és sűrűbb fajta nekünk a Kikkoman 
“light salted” a kedvencünk

• 1 ek. halszósz (nélküle is finom)
• 1 ek. tamarind szósz (elhagyható)
• 1 csokor koriander, petrezselyem (száraz is jó)
• 50-70 dkg csirkemell, csíkokra vágva
• 1-1 púpos marék káposzta, póré, répa  

(gomba, mungo babcsíra, ízlés szerint)

Megfőzzük a tésztát sóval. Kevés olajon megpirít-
juk a tésztát magas hőfokon pirosra (kevés sóval, 
mert a szójaszósz nagyon sós), majd félretesszük 
lefedve, hogy ne száradjon ki. Ugyanabban a 
serpenyőben megpirítjuk a zöldségeket félkészre, 
hogy roppanós maradjon. Ráöntjük a szószok 
keverékét, majd átforgatjuk. Jöhet a tészta, a 
csirke, és azzal is átforgatjuk. A végén rászórjuk a 
mogyorót, a zöldeket, és már fogyaszthatjuk is.

Tipp: elkészíthető sima spagetti tésztával és rizzsel is.

Jó étvágyat!
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  Kedves Gödiek!
Az alábbi tájékoztató segít önöknek eligazodni a 
Polgármesteri Hivatal rendszerében, hogy kihez 
milyen ügyekben és mely elérhetőségeken tudnak 
fordulni. 

A járványhelyzet miatt elsődlegesen mindig  
e-mailben vagy telefonon keressék ügyintézőinket! 
Amennyiben nem biztosak abban, hogy kihez  
tartozik az adott feladat, kérjük, hogy a Ügyfél-
szolgálatot hívják (0627/530-064), ők pedig  
készséggel segítenek önöknek!

Osztály Pozíció Név E-mail cím Telefonszám

Vezetők Polgármester Balogh Csaba polgarmester@god.hu  

Vezetők Alpolgármester Hlavács Judit hlavacsjudit@god.hu  

Vezetők Alpolgármester Andrejka Zombor andrejkazombor@god.hu  

Vezetők Aljegyző dr. Nagy Atilla aljegyzo@god.hu 530-045

Vezetők Jegyző Tóth János jegyzo@god.hu  

Adóosztály Osztályvezető Katona István katonaistvan@god.hu 530-059

Adóosztály Ügyintéző (építményadó) Benyó Paula benyopaula@god.hu 530-061

Adóosztály Ügyintéző (gépjárműadó) Bíró Erika biroerika@god.hu 530-052

Adóosztály Ügyintéző (utalás, talajterhelés) Ludmányi Judit ludmanyjudit@god.hu 530-067

Adóosztály Ügyintéző (építményadó,végrehajtás) Nyilassy Rita nyilassyrita@god.hu 530-043

Adóosztály Osztályvezető-helyettes Táborosi Ilona taborosiilona@god.hu 530-060

Adóosztály Ügyintéző (iparűzési adó) Szigeti Ágnes Éva szigetiagnes@god.hu 530-042

Adóosztály Ügyintéző (építményadó) Szolgai Bernadette szolgaibernadette@god.hu 530-039

Adóosztály Anyakönyvvezető Szegedi Barbara szegedibarbara@god.hu 530-057

Adóosztály Hagyatéki ügyintéző Pokornyné Kis Krisztina pokornyne@god.hu  

Beruházási Osztály Osztályvezető Ujlaki Anikó ujlakianiko@god.hu 530-047

Beruházási Osztály Osztályvezető-helyettes Espár Zsolt esparzsolt@god.hu 530-037

Beruházási Osztály Beruházási ügyintéző Márk Eszter markeszter@god.hu 530-036

Beruházási Osztály Beruházási ügyintéző Huszti Benjámin husztibenjamin@god.hu 530-055

Beruházási Osztály Beruházási ügyintéző Sápi Zoltán sapizoltan@god.hu 530-046

Beruházási Osztály Beruházó - pályázati ügyintéző Jórász-Nagy Eszter jorasznagyeszter@god.hu 530-050

Beruházási Osztály Városüzemeltetési ügyintéző Mucsi László mucsilaszlo@god.hu  

Hatósági Osztály Osztályvezető dr. Kármán Gábor karmangabor@god.hu 530-062

Hatósági Osztály Hatógási és szociálpolitikai ügyintéző Csányi Krisztina csanyikrisztina@god.hu 530-044

Hatósági Osztály Hatósági ügyintéző Bíró Veronika biroveronika@god.hu 530-066

Hatósági Osztály Szociálpolitikai ügyintéző Dénes Gáborné denesgaborne@god.hu 530-048

Hatósági Osztály Környezetvédelmi ügyintéző Rapay Tamás rapaytamas@god.hu 530-054

Hatósági Osztály Szociálpolitikai ügyintéző Kertészné Antal Márta kerteszne@god.hu 530-044

Hatósági Osztály Környezetvédelmi ügyintéző Jakab Júlia jakabjulia@god.hu 530-054

Önk. Koordinációs 
Osztály Titkársági ügyintéző Koller Andrea kollerandrea@god.hu 530-030

Önk. Koordinációs 
Osztály Titkársági ügyintéző Szabó Cintia szabocintia@god.hu 530-065

Főépítészi iroda Osztályvezető Nagy Éva nagyeva@god.hu  

Főépítészi iroda Településrendezési ügyintéző Sápi Katalin sapikati@god.hu 530-051

Ügyfélszolgálat Ügyfélszolgálati ügyintéző Gergely Márta gergelymarta@god.hu 530-064

Ügyfélszolgálat Ügyfélszolgálati ügyintéző Molnár Imréné molnarimrene@god.hu  

Közterület-felügyelet Vezető Illés Béláné illesbelane@god.hu 530-038
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Termelői piac a Kincsem Udvarházban  
minden szombaton 7-12 óra között
gödi és környékbeli kistermelők,  
egészséges élelmiszerek

Vegyen helyit, egyen helyit! Jó Önnek,  
a helyi gazdaságnak és a bolygónak is.


