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  A helyi  
  buszjáratok  
  új menetrendje
Mivel lejárt az előző, a helyi buszjárat  
szolgáltatásáról szóló szerződés, új közbeszerzést 
kellett kiírnunk, ami eredményes lett, és a korábbi 
szolgáltató nyerte meg azt idén is. A szolgáltatást 
azonban már az újratervezés lehetőségével kértük 
meg, hogy a menetrendet a kihasználtság mértéké-
hez tudjuk igazítani.

Így májustól kezdve azt a hét járatot, amelyeknél 
kevesebb mint 50%-os volt a kihasználtság, 
egyelőre töröltük, és csak indokolt esetben állítjuk 
vissza a járatszámot. Bővítésre bármikor lesz  
lehetőség év közben is, új beszerzési eljárás  
nem szükséges hozzá. 

Hétvégi menetrend:
Göd város helyijárati menetrend; Autópihenő - Felsőgöd - Göd Újtelep - (Alsógöd - Pesti út - Autópihenő) útirány

Érvényes: hétvégén, 2021 május 01-től visszavonásig

Hétköznapi menetrend: 
Érvényes: tanítási napokon, 2021. május 01-től visszavonásig

Göd város helyijárati menetrend; Autópihenő — Felsőgöd 
— Göd Újtelep — (Alsógöd - Pesti út - Autópihenő) útirány

Göd város helyijárati menetrend; (Autópihenő — Pesti út — Alsógöd)  
 — Göd Újtelep — Felsőgöd — Autópihenő útirány  
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  Kedves 
  gödiek!
 
Szeretettel ajánlom Önöknek a Gödi Körkép 32. 
évfolyamának 2. számát! Lapunk idei, májusi 
kiadásában törekedtünk arra, hogy hangsúlyosab-
ban jelenjen meg a kultúra, a művészet, amelyek-
nek Gödön kitüntetett a szerepe. Az olvasói vissza-
jelzések alapján próbálunk reflektálni a lakosság 
elvárásaira mind tartalmi, mind formai elemekben. 
Köszönjük mindenkinek, aki véleményével segítet-
te szerkesztőségünket, hogy közelítsük lapunkat 
az olvasói igényekhez! Fontos nekünk, hogy egy 
olyan közéleti magazint tudjunk megjelentetni hó-
napról hónapra, amely elnyeri az Önök tetszését. 

A fentiek szellemében — amint azt látni fogják  
— változtattunk a hangsúlyokon. A politikai  
tartalmakat továbbra is csak a feltétlenül szük-
séges terjedelemben jelenítjük meg. A hivatali 
tájékoztatók számát ezúttal csökkentettük,  
hogy érdekesebb témákkal is tudjunk szolgálni
az Önök számára.  A kulturális élet ezáltal sokkal 
látványosabban tud megjelenni, ahogyan a sport  
és a „zöld kérdések” is előtérbe kerültek.

A közéleti témák között a gödieket érintő egyik 
legfontosabb területtel foglalkoztunk: a Samsung 
SDI képviseletében Oláh Katalin EHS-vezetőt szó-
laltatjuk meg környezetvédelmi kérdésekben. Ezen-
kívül a gödi ingatlanpiac jelenlegi helyzetéről, 
az utóbbi években történt változásokról közlünk 
áttekintő elemzést. 

A kulturális témájú írásainkban szerettünk volna 
minél több művészeti ágat bemutatni. A zenével 
kezdtük, ahol a Merry Go Round akusztikus duó-
val, továbbá Vámosi Katalin és Yanis Benabdallah 
operaénekesekkel készítettünk interjút. 
A József Attila Művelődési Ház hírei lapunk e 
számában is helyet kaptak, s közzétettük a Városi 
Könyvtár könyvajánlóját is. Az „Alsógöd 100” 
projekt kiemelt fontosságú Göd Város Önkormány-
zata számára, ezért az alsógödi történelmi örök-
ségről Bátorfi Ildikó írt cikket. Fontosnak tartottuk, 
hogy a „klasszikus” művészeti ágak mellett olyano-
kat is bemutassunk, mint a fotózás és a kézműves-
ség. Szeretettel ajánlom a Kurdi Imrével és Csiki 
Lóránttal készült interjúkat! Mivel a lovaglásnak, 
a lovas kultúrának Gödön kiemelt jelentősége van, 
ezúttal városunk lovardái számolnak be program-
jaikról a Gödi Körkép hasábjain. 

A tájékoztatók között több olyan problémával is 
foglalkozunk, amelyek mindennapi szinten érintik 
a lakosságot. A vízelvezetés kapcsán a szikkasz-
tóárkokról, a hulladékgazdálkodás  apropóján pe-
dig a zöldhulladék elszállításáról közlünk informá-
ciókat. A járvány idején fontosnak tartottuk, hogy 
első kézből, egy frontvonalban dolgozó orvostól 
kapjanak információt, így felkértük dr. Elor Judit 
háziorvost, hogy számoljon be a tapasztalatairól. 

Sport- és egyházi rovatunk az előző számhoz 
képest hosszabb terjedelemmel jelenik meg. 
Reméljük, hogy a témák hangsúlyosabbá tételével 
olvasóink több információhoz juthatnak majd  
a közösséget érintő kérdésekben.

Az előző lapszámhoz hűen végül receptekkel  
és kertészeti tippekkel zárunk, erre a Széchenyi 
csárda, az Ilka Csárda Panzió, illetve  
a Zanakert jóvoltából volt lehetőségünk.
A Gödi Körképben ismét közlünk hirdetéseket.  
Hirdetőink anyagait — következő havi megjelenéssel  
— minden hónap 28. napjáig fogadjuk  
a pirosgergely@god.hu e-mail-címen!

Jó olvasást kívánok!
Szeretettel, 

Halász Márk
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  Polgármesteri   
  beszámoló
 
Az életünket tavaly óta kísérő veszélyhelyzet még 
mindig nyomásként nehezedik ránk, de ahogy mon-
dani szokás: teher alatt nő a pálma. A Polgármes-
teri Hivatal a mindennapos és az egyedi feladatok 
elvégzésében is jó irányba halad, e pillanatban 
közel fele akkora az elmaradás, mint tavaly ilyen-
kor volt.
   
A visszajelzések alapján a lakosság jó része érzé-
kelte is a javulást. Ennek egyik oka lehetett, hogy  
a Polgármesteri Hivatal élére Tóth János jegyző lett 
kinevezve, aki a Jegyzők Országos Szövetségének 
elnökeként rengeteg tapasztalatot és kifejezetten 
színes kapcsolati hálót tud a város javára haszno-
sítani. 

Továbbra is vannak kulcsfontosságú, felelős állás-
helyek, ügyintézői pozíciók, amelyeknek a feltöl-
tése a közigazgatással szembeni bizalmatlanság 
okán nem könnyű feladat, de bízunk benne, hogy 
a családbarát munkavégzés lehetősége, illetve a 
dinamikusan fejlődő munkakörnyezet megihletnek 
majd másokat is, akik összetartó csapatunk része-
sei szeretnének lenni.

Sikeresen befejeződött a Kincsem Óvoda belső 
járdáinak, kerítésének és forgalomterelésének 
beruházása. Elkészült a fedett kerékpártároló a 
Polgármesteri Hivatalnál, és megtörtént az alsógö-
di csónakház tervezése is.

    
A közterületi kamerarendszer kiépítésére már 
megkötöttük a szerződést, és még maradt is az ere-
detileg tervezett keretből. A maradék összeg egy 
részéből a kamerák karbantartását rendeljük meg. 
A Komlókert utca és a Kóczán Mór utca felújítása 
megkezdődött, a tervek szerint ott több költség 
már nem fog keletkezni, de a műszaki átadás még 
hátravan.
    
A fel nem használt összegeket a sikeresen lezárt 
beruházások után átvezetjük a feladattal nem 
terhelt tartalékkeretbe.

Az alsógödi csónakház tervezésénél csak a meg-
határozott alapterületeket alakította ki a tervező. 
Ennek ellenére — a közelmúltban hasonló jellegű 
épületekre kapott árajánlatok alapján becsült  —
előzetes költségkalkuláció szerint a várható költ-
ségek meghaladják a meghatározott bruttó 250 
millió forintos keretet. Így a beruházás mellett —  
fedezet hiányában — még nem tudunk elköteleződ-
ni, de ezzel a tervvel pályázatot nyújtunk be  
a támogatás reményében.
    
A katasztrófavédelem által elfogadott 305 fős 
polgári védelmi munkacsoport feltöltése folya-
matban van. Elsősorban a könnyen mozgósítható 
önkormányzati dolgozókkal számolunk, így a 
parancsnokság már készen áll, a hozzájuk tartozó 
részlegek feltöltése érdekében hamarosan önkén-
tes jelentkezők toborzására is sor kerül.

A költségvetésben az alábbi tervezett beruházások  
és felújítások indultak meg:
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   Környezetvédelem    
   a gödi  
   Samsung-gyárban
Oláh Katalin EHS-vezetőtől kértünk  
interjút, aki közel három éve dolgozik  
a Samsung SDI kötelékében. Az EHS  
(Environmental, Health and Safety)  
feladata a környezet- és egészségvédelem, 
valamint a munkabiztonság.

— Mit kell tudnunk a gödi gyár  
környezetében kiépített MoLaRi kompatibilis 
monitoring és lakossági riasztórendszer  
üzembe helyezéséről?

— A jogszabályi kötelezettségeken felül lakossági 
igényekre reagálva vállaltuk az ún. MoLaRi rend-
szer kiépítésének feladatait és költségeit.
A MoLaRi olyan katasztrófavédelmi riasztórend-
szer, amely egy esetleges katasztrófahelyzet bekö-
vetkezése esetén nyújt jelentős segítséget  
a beavatkozás és lakosságvédelmi intézkedések 
során. A Samsung SDI mellé telepített rendszernek 
öt érzékelő oszlopa és két szirénája van. Fontos 
hangsúlyozni, hogy ez veszélyhelyzet idejére  
tervezett és létesített rendszer, napi környezetvé-
delmi adatok mérésére nem alkalmas.

Az érzékelők két vegyi anyag mérésére alkalma-
sak, az egyik az elektrolit egyik fő összetevője, 
a másik pedig egy tűz során keletkező mérgező 
égéstermék. Az ötből egy érzékelő meteorológiai 
állomásként üzemel. Ezek a folyamatosan mért 
adatok a Samsung SDI beavatkozási központjából, 
továbbá a katasztrófavédelemnél is nyomon követ-
hetőek, és jelenleg is működnek. 

A szirénák élőszavas és előre beállított riasztáso-
kat is lehetővé tesznek. A környéken élők és az 
érdeklődők a katasztrófavédelem honlapján 
további információkhoz juthatnak 
a rendszerről és a riasztások hangmintái 
meghallgathatóak: 
https://www.katasztrofavedelem.hu/49/molari-rendszer.

— Csökkenthető-e a jelenlegi  
por- és zajszennyezés?

— A tavalyi évben a Samsung SDI területén  
időjárástól függően alkalmanként erőteljes ki-
porzás volt tapasztalható. Ennek megoldására a 
területet növényzettel borítottuk, melynek egyértel-
műen pozitív a hatása. Idén szintén odafigyelünk 
erre a jelenségre. A zajjal kapcsolatban is történ-
tek előrelépések.

A gyár bővítése miatt keletkezett építkezési, illetve 
a működés okozta zajterhelések miatt az elmúlt 
években számos lakossági panasz érkezett válla-
latunkhoz, az önkormányzathoz, illetve az ille-
tékes hatósághoz. Vállalatunk célja az előírások 
betartása és az élhető környezet biztosítása a 
gödi lakosok számára, ezért folyamatosan hozunk 
zajcsökkentéssel kapcsolatos intézkedéseket. 

 Kiemelem az éppen folyamatban lévő zajcsök-
kentési intézkedési tervünket. Ezzel kapcsolato-
san szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy 
Samsung SDI Magyarország Zrt. vállalja, hogy a 
zajcsökkentési tervet három ütem helyett két lépés-
ben végzi el, és a kivitelezési munkálatokat még  
2021-ben befejezi.

Az intézkedéseknek köszönhetően a gyár teljes 
zajterhelése csökkeni fog. A zajcsökkentés a 
legnagyobb mértékben a telephely közelében lesz 
érezhető, hiszen ez a terület a leginkább érintett. 
A gyártól távolodva is csökkeni fog a zajterhelés, 
de már kisebb mértékben, mivel a meglévő  
zajterhelés mértéke is kisebb. 

— A gödi lakosok milyen fórumokon tájékozód-
hatnak a katasztrófavédelmi eljáráshoz kötött 
gyárfejlesztéssel kapcsolatban? Hol tehetnek 
észrevételeket?

— A katasztrófavédelmi engedélyezési eljárásnak 
jogszabály szerint is része a nyilvánosság bevoná-
sa. Ezalatt azt kell érteni, hogy a katasztrófavédel-
mi építési vagy üzemeltetési engedélyezés során 
a nyilvános dokumentációt elérhetővé kell tenni a 
lakosság számára, esetünkben minimum 15 napig. 
Ez idő alatt előzetesen és az után kötelező közmeg-
hallgatás során személyesen (veszélyhelyzetben 
online) is lehet észrevételeket, bejelentéseket tenni.   
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Jelenleg is folyamatban van egy építési  
engedélyezési eljárás, melynek dokumentációja  
a Pest Megyei Önkormányzat honlapján megtalál-
ható (valószínűleg e cikk megjelenésének időpont-
jában a véleményezés határideje lejár), valamint 
az észrevételek fogadására hivatott e-mail-címet 
közzétették.

A 2019-es évről elkészítettük az üzem környeze-
ti jelentését, melynek a fő célja az volt, hogy a 
lakosság érdeklődésére számot tartó témákat és 
környezetvédelmi információkat elérhetővé tegyük, 
könnyen érthető formában. A környezeti jelentés a 
cég magyar nyelvű honlapjáról letölthető, nyomta-
tott formában a Göd-Ért Egyesületnek is átadtunk 
számos példányt.

— Hogyan ítéli meg a gyár és a város kapcsolatát?

— Az eredeti gyár újranyitása és bővítése, valamint 
az egymást követő katasztrófavédelmi eljárások 
sok kérdést szültek a helyi lakosság körében. A 
jogosan felvetett kérdéseket közmeghallgatásokon 
igyekeztünk megválaszolni, valamint folyamatosan 
elérhetőek voltunk az önkormányzat számára is, 
kérdés esetén.

A kommunikáció fejlesztése érdekében tavaly a 
Samsung SDI PR-specialista pozíciót hozott létre, 
magyar nyelvű honlapot fejlesztettünk, létrehoz-
tunk egy e-mail-címet a külső kapcsolattartásra, és 
elkészíttettük a környezeti jelentésünket. A MoLaRi 
telepítése szintén lakossági igény volt, melyet a 
Samsung SDI vállalt, a tavalyi évtől pedig számos 
CSR (Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás) tevé-
kenységet hajtottunk végre.

Tavaly augusztus végén óriási vihar pusztított  
Gödön, rengeteg fa kidőlt, ágak hevertek az uta-
kon, s ez sok helyen a közlekedést is akadályozta. 
A Samsung SDI munkavállalói kilenc konténer 
zöldhulladékot gyűjtöttek össze, megtisztítva több 
gödi utcát. November elején megnyílt a modern 
fényterápiás szoba a gödi Gondviselés Házában, 
ahol azóta a súlyos és halmozott fogyatékkal élők 
ellátásában nagy szerepet kap a fényterápia. 
2020 novemberében és decemberében 40 000  
védőmaszkot osztottak szét Göd-szerte, intézmé-
nyeken és alapítványokon keresztül. December 
elején Samsung-Mikulás járta körbe Göd bölcső-
déit és óvodáit, aki minden gyermeket meglepett 
egy kis aprósággal, valamint minden csoport nagy 
értékű játékcsomagot kapott, melyeket a nevelők 
állítottak össze. Idén februárban elindítottuk a Sam-
sung SDI Babaverzum-programot, amelyre gödi 
lakcímmel rendelkező, féléves kort be nem töltött 
kisbabák szülei jelentkezhetnek. A programot egy 
hónap után bővítettük, és gödi anyukák termékei is 
belekerültek a meglepetéscsomagokba. A program 
nagyon sikeresnek bizonyult, már több mint 110 
gödi család jelentkezett, és nagyon pozitív vissza-
jelzéseket kaptunk. A Boldogságcseppek Alapít-
vánnyal több alkalommal is együttműködttunk, 
karácsonykor és húsvétkor is tartós élelmiszerado-
mányt juttattunk el a családoknak az Alapítványon 
keresztül. Jelenleg egy új gödi játszótér megépíté-
sén dolgozzunk, valamint hamarosan a Zrínyi utca 
felőli gyárkerítést fogjuk zölddé varázsolni.

Amennyiben a lakosságnak észrevétele merül 
fel a gyár működésével kapcsolatban, 
várjuk írásos megkeresésüket 
a kapcsolat@samsung.com e-mail-címen.
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  Ingatlanpiaci    
  helyzetkép
2014 óta fokozatosan tért vissza az élet a 
magyar lakóingatlan-piacra. A gazdasági 
konjunktúra időszakára általában jellemző 
volt, hogy egyre többen választják ottho-
nuknak a főváros környéki településeket. 
Először Budapesten robbant a piac, erős 
árnövekedéssel, majd fokozatosan az agg- 
lomeráció vette át a vezető szerepet. 

A gödi ingatlanpiacot is megmozgatta ez a trend, 
2017-ben 42%-kal több adásvételre került sor, mint 
két évvel korábban. 2018 és 2019 folyamán azon-
ban megtört a korábbi évekre jellemző lendület, 
enyhén csökkentek a tranzakciószámok. Ezt tetézte 
a koronavírus-járvány: a KSH (2020-as, féléves) 
előzetes adatai szerint 100 alá csökkent az eladá-
sok száma, ami azt vetíti előre, hogy a korábbi 
évekhez képest jobban megtorpant a piac.
 
Lakáspiaci tranzakciók száma  
Gödön (2015-2020. I-II. negyedév)

Forrás: KSH — a 2020. év adata előzetes érték, 
2020. január-június időszakra vonatkozik
 
Mindez az árakon még nem látszik, egyedül a 
használt családi házak átlagárában mutatkozott 
tavaly némi csökkenés. Ezek azonban még előze-
tes adatok, így 2020-ra vonatkozóan várhatóan 
augusztusban, a KSH és az illetékhivatali adatok 
feldolgozását követően lesznek pontos számok. 
(Az Otthon Centrum közvetítésével értékesített há-
zak esetében nem volt tapasztalható ilyen mértékű 
visszaesés.)

A meghatározó szegmens, mint mindenütt az agg- 
lomerációban, Gödön is a használt családi ház, 
jellemzően 60-75%-a az évente eladott lakóingat-
lanoknak ebbe a kategóriába tartozik. Azonban 
szép számmal akadnak társasházi lakások is. 

Az új építésű lakások adásvétele nagyon alacso-
nyan indult, aztán 2017-re felfutott 60 tranzakció- 
ra, 2019-ben már harmadával kevesebb volt az 
eladás a KSH adatai szerint. 

Fajlagos négyzetméterár (Ft/m2) változása 
Gödön ingatlantípusok szerint
(2015-2020. I-II. negyedév)
Forrás: KSH — a 2020-as év adata előzetes érték, 
2020. január-június időszakra vonatkozik

 
A fajlagos árak folyamatosan nőttek az elmúlt 
években, s némiképp gödi sajátosság, hogy a tár-
sasházi lakás és a családi ház fajlagos ára néhány 
éve még fej-fej mellett volt, de mára átlagosan 
mintegy 70 ezer forinttal kerül többe a lakás négy-
zetmétere, mint a házé. Természetesen jellegükből 
fakadóan a családi házak a drágábbak, mivel 
jóval nagyobb a hozzájuk tartozó telek.  Míg egy 
lakás esetében 100 négyzetméter nagynak számít, 
a családi házak alapterülete innen indul. 



9

A tranzakciószámok alapján úgy tűnik, elfogytak 
az eladásra kínált ingatlanok Gödön. Alaposan 
megugrott az érdeklődés városunk iránt az utóbbi 
10 évben – elég megnézni, mekkorát nőtt a lakos-
ságszám –, és nemcsak saját célra, hanem befekte-
tésnek is, hiszen a Samsungnál dolgozók részéről 
folyamatos a kereslet az albérletek iránt. Az ingat-
lanállomány egy jelentős része nem igazán minősé-
gi, azonban a nagy kereslet miatt felértékelődött, 
ezen az árszinten viszont stabilizálódni látszik a 
piac. Az építkezések jellege — egyedi ikerházas, 
kis társasházak — csak lassan bővíti a kínálatot, az 
Orgonaház és az Oázis lakópark bővítése (az ún. 
temetőtábla beépítése) ebben változást fog hozni 
a következő időszakban.
 
A gödi piac városrészenként eltérő: Alsógöd 
üdülővárosi, kertvárosi hangulatú, azonban a 
Samsung-gyár terjeszkedése miatt a kertvárosi rész 
némiképp veszített a vonzerejéből a saját célra vá-
sárlók körében (főként a Nemeskéri út környékén). 
A befektetők szívesen vásárolnának, de a kialakult 
árszint már nem annyira vonzó számukra. 
 
A Duna felőli oldalon viszont rendkívül kevés a 
piacon lévő ingatlan, ami mégis eladó, annak meg-
kérik az árát, tudva azt, hogy hiány van ezekből 
a típusú ingatlanokból. Alsógöd egyértelműen a 
drágább rész, itt már két éve is 30-40 milliós vagy 
még ennél is drágább ingatlanokat adtak el az 
Otthon Centrum gödi irodájának közvetítésével. 
Tavaly a koronavírus-járvány ellenére szépen fogy-
tak a 4-6 szobás, felújított, vagy újszerű állapotban 
lévő családi házak 60-80 millió forintért. 
 
Alsógödhöz hasonló pozíciójú a közép-gödi város-
rész is, a Penny Market környéke, a Homoksziget-
tel szembeni egykori üdülőterület a Duna-parton, 
egészen a Sparig, illetve az Oázis lakóparktól 

a golfpálya északi határán át futó patakig. Az 
Oázis lakópark is ide tartozik településszerkezet 
szerint, azonban új városrészként önálló szegmens 
az ingatlanpiacon. A 10-15 éve épült társasházi 
lakások már 30 millió környékén elérhetők a sor-
házas, ikerházas részen — 32-42 millió forint körül 
tart most az ár a 2021 első negyedévében
megkötött adásvételek alapján.
 
Felsőgödön az Ady Endre út környéke, a Thököly 
úttól a Délibáb utcáig tartó rész sűrűn lakott kertvá-
rosi jellegű, a dunai oldalon pedig üdülővárosi jel-
legű. Az utóbbi nagyon kedvelt, de nagyon kevés 
a piacon lévő ingatlan. Felsőgödön egyre több az 
ikerházas újépítés (régi családi ház átépítése vagy 
teljes bontásával új ház építése). Felsőgödön még 
két évvel ezelőtt is akadt 23 millióért 4 szobás csa-
ládi ház. Ma a legolcsóbb házak is 30 millió körül 
vannak, a legnagyobb számban 50-60 millióért 
voltak adásvételek, persze ez nem jelenti azt, hogy 
egy-egy régebbi, kisebb házat ne lehetne kifogni 
ennek töredékéért (jellemzően ezeket inkább építé-
si teleknek vásárolják).
 
Nevelek az Ilka-pataktól északra eső része Göd-
nek, a vasúttól keletre fekvő terület, ahol újépítésű, 
illetve újszerű családi házas, ikerházas ingatlanok 
vannak, valamint régi hétvégi házak, zártkerti 
jellegű ingatlanok. Nevelek infrastruktúrája nem 
vonzó. Akadnak vevők, akik számára Nevelek 
ennek dacára érték, mások viszont elkerülik ezt a 
városrészt. Ezt fejezik ki az árak is, az elmúlt 1-2 
évben volt 20 milliós és 60 millió feletti értékesítése 
is az Otthon Centrumnak a városrészben. 
 
A fenti elemzés elkészítéséért köszönetet mondunk 
dr. Jánoki Szilvia „Arany fokozatú Otthonszakértő-
nek” és Soóki-Tóth Gábornak, az Otthon Centrum 
vezető elemzőjének.

Forrás: KSH

Építési és használatbavételi engedélyek 
(épített lakások) száma Gödön (2005-2019.)
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   A vidámság 
   körbe megy!
A Merry Go Round akusztikus duó tagjai-
tól, Bokor Ádámtól és Bokor-Hajdú Anettől 
kértünk interjút.

— Kalandos és mozgalmas út vezetett el a jelen-
hez. Hogyan kezdődött a közös zenei életetek?

— A 2011-ben alakult duónk története budapesti 
klubokban indult, ahonnan hamarosan  tovább 
röppentünk Ciprusra, ahol hotelekben és bárokban 
játszhattunk fél éven át, napi fellépésekkel. Innen 
Bahreinbe sodort minket a sors, ott egy luxusho-
tel állandó fellépői lehettünk hét teljes hónapig. 
Ezután kezdődött óceánjáró hajós karrierünk, ami 
még nagyobb kalandnak bizonyult, mint a korábbi 
időszak. Számos szerződés után 2016 telén végleg 
hazaköltöztünk, s azóta rendezvényeken, kisebb 
fesztiválokon, esküvőkön, éttermekben, hotelekben, 
bárokban igyekszünk kamatoztatni zenei tapaszta-
latainkat.

— Ahol otthonra találtatok, az Göd.  Melyek 
a kedvenc helyeitek a városban? Mit csináltok 
szívesen? Melyek a gödi kötődések?

— Amikor elkezdtünk a családalapításban gondol-
kodni, kertes övezetbe akartunk költözni. Mivel 
Ádám Gödön nőtt fel, számunkra egyértelmű volt a 
választás. Ismerjük a város minden pontját, kisfiunk-
kal gyakran látogatjuk a játszótereket, de termé-
szetesen a Duna-partot imádjuk a legjobban.

—  Jó néhányszor léptetek fel nagy sikerrel 
gödi helyszíneken is. 

— Többször zenéltünk a Kincsem Udvarház melletti 
piacon, illetve egy alkalommal a Gödi Jazz Napo-
kon is felléptünk. Mindegyik  hatalmas élmény volt.

— Akusztikus duóként léptek fel. Mit lehet tud-
nunk a zenei stílusotokról?

— Célunk, hogy mindig alkalomhoz illő zenét 
játsszunk, ezért folyamatosan bővítjük a közel 250 
dalt felölelő repertoárunkat. Főbb profilunk az 
igényes lounge zene vegyítése híres, örökzöld és 
mai slágerekkel, de hangos pubzenét is szívesen 
játszunk, ha úgy hozza a hangulat. Feldolgozása-
ink között Gershwintől kezdve Michael Jacksonon 
át Bruno Marsig találhatóak dalok. Az utóbbi 
időkben azonban elkezdtünk saját számokat is 
írni. Legelső magyar nyelvű dalunk klipje nemrég 
debütált az M2 Petőfi TV-n, Lapozz tovább címmel. 
Most, a karantén idején ezt az irányt „lőttük be” 
magunknak, és nagyon élvezzük.

— Miért pont Merry Go Round?

— A Merry Go Round szó szerinti fordítása: 
vidámság megy körbe. Egyébként a hagyományos 
körhintákat hívják angolul merry go roundnak. 
Reméljük, hogy ezt az érzést és hangulatot tudjuk 
megjeleníteni a koncertjeinken. A magyar dalaink 
okán egyébként lerövidítettük a nevünket MGR-re.
 
— Ha jótékonysági koncertre kérnek fel benne-
teket, mindig azonnal a nemes ügy mellé álltok.

— A gödi piacon volt szerencsénk gyűjteni a 
Boldogságcseppek Alapítványnak „egy kis aprót”, 
illetve karácsonykor online jótékonysági koncertet 
adtunk, a bevételt szintén a gödi alapítványnak 
ajánlottuk fel. Mivel Ádám sokat találkozik a 
Cseppek munkatársaival, pontosan tudja, 
hogy jó helyre kerül az adomány.

— Gondolom, a vírushelyzet alatt sem állt le a 
stúdiómunka. Milyen újdonságokon dolgoztok?

— E pillanatban a magyar nyelvű dalok írása a 
legfőbb prioritás. Szerencsénkre felkarolt minket 
az ország egyik legmenőbb, Fonogram-díjas zenei 
producere, Vékony Zoli,akivel a Lapozz tovább 
című dalunk alatti közös munka során olyannyira 
megtaláltuk a közös hangot, hogy azóta más nó-
tákon is együtt dolgozunk. Izgatottan várjuk, hogy 
ezek elkészüljenek, és bemutathassuk őket. Persze 
leginkább azt várjuk, hogy újra koncertezhessünk.

(VK)
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   Itthon, Gödön
Ez alkalommal a Vámosi Katalin, Yanis Be-
nabdallah operaénekes házaspárral ültünk 
le beszélgetni. 

— Kati, milyen meghatározó élmények alakítot-
ták életed fordulópontjait?

— Sokáig egy eléggé egyenes, sima úton haladtam 
szakmai pályámon. Érettségi után felvételt nyertem 
a konzervatóriumba, majd onnan a Zeneakadémi-
ára. Eközben pedig egyre több helyre hívtak éne-
kelni idehaza. 2013-ban azonban úgy döntöttem, 
szeretnék külföldi tapasztalatokkal is gazdagodni, 
így Erasmus-ösztöndíjjal Stuttgartba mentem. 
Ugyanebben az évben — még Magyarországon  
— felfigyelt rám egy német ügynök, s általa jöttek 
az első külföldi felkérések. Innentől kezdve kissé 
göröngyösebb, de ugyanakkor sok utazással teli 
élet vette kezdetét. Budapesten ismerkedtem meg a 
férjemmel, akivel együtt énekeltünk egy koncerten. 
Ő akkoriban Párizsban tanult, végzős volt az ottani 
zeneakadémián.

— Yanis,  kérlek, mesélj magadról,  
a kezdetekről és a jelenről.

— A marokkói Rabatban születtem, zenész csa-
ládban. Magyar édesanyám karnagy és szol-
fézstanár, marokkói édesapám fizikus, egyetemi 
professzor, de ezek mellett ő is tanít szolfézst, sőt 
kórust is vezet. Testvérem zongorista. Szüleim útjai 
különváltak, anyukámnak francia férje lett, aki a 
munkájából kifolyólag sokat utazott. Így kerültem 
Párizsba, ahol négy évet töltöttünk el, ezután Pe-
kingben éltünk három évig. Ott érettségiztem, majd 
újra Párizsba kerültem. A Sorbonne-ra és a párizsi 
konzervatóriumba jártam párhuzamosan karnagy, 
muzikológia, ének és zongora szakra. Az egyetem 
után egy éven át Brüsszelben éltem, ahol nehéz 
sorsú gyerekek zenei oktatásán munkálkodtam. 
Jelenleg a hetedik évemet töltöm Gödön.

 — Mire vagytok a legbüszkébbek?

Kati: Anyukaként mit is mondhatnék mást, 
mint hogy a kisfiamra.  

Yanis: Elsősorban a családomra. Büszke és hálás 
vagyok azért is, hogy tíz éve a „hangomból élek”, 
és ennek jóvoltából rengeteg fantasztikus élmény-
ben volt részem. 

— Milyen szempontok szerint választottátok  
Gödöt lakóhelyül, s volt-e korábbi  
helyi kötődésetek?

Kati: Anyukám keresztszülei laktak Gödön. Már 
gyerekként szinte minden hétvégét itt töltöttük a 
családdal. Sok kedves élmény fűz ide.

Yanis: A nagyvárosokban eltöltött sok-sok év  
után Göd az igazi nyugalmat jelenti számomra. 
A vízpart közelsége, a zöld környezet és a csend 
az, ami miatt Göd mellett tettük le a voksunkat.

— Ha sétálni indultok egy vasárnap délután, 
leggyakrabban merre veszitek az irányt? 

— A Feneketlen-tó és az alsógödi Duna-part 
közötti kis erdős sétány a kedvencünk.

— Milyen a zenei élet a járvány idején,  
vannak-e stúdiófelvételek, próbák? Milyen 
tervek foglalkoztatnak titeket?

— Sajnos elég csendes most a zenei életünk. 
Operai fellépések legutóbb nyáron voltak a Tra-
viatában és a Carmenben.  Október óta néhány 
stúdiófelvétel-készítés volt csupán, illetve templomi 
miséken való közreműködés. Ezt az időszakot leg-
főképp szerepek tanulásával, gyakorlással, online 
tanítással töltjük. Terveink persze mindig vannak, 
most éppen egy koncertsorozat előkészítésén dol-
gozunk, hogy amint megnyílik a lehetőség közön-
ség előtt is énekelni, készen álljunk. 

— Gyakran vállaltok jótékony célú fellépést. 
Milyen érzés tudni, hogy rászorult embereken 
tudtok segíteni a művészet által?

— Felemelő érzés számunkra, hogy a művészetünk-
kel tudunk segíteni embertársainkon. Ezt mindig 
is fontosnak tartottuk, művészként kötelességnek 
is érezzük. Hisszük,  hogy a zene révén nem csak 
szépet lehet alkotni a világban, hanem hasznos 
részévé válhatunk ezáltal a társadalom számára is. 

 
(VK)
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ALKOTÓTÁBOR
2021. JÚNIUS 28.-JÚLIUS 2.

2021. JÚLIUS 5-16

   Meghirdeti nyári  
   táborait a JAMH 
Egy év kényszerű kihagyás után ismét meghirdeti 
népszerű, csaknem három évtizedes hagyományok-
ra visszatekintő gyermektáborait a József Attila 
Művelődési Ház.

A Népművészeti Alkotótábor 2021. június 28-tól 
július 2-ig, az Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótá-
bor pedig július 5-től 16-ig várja a jelentkezőket. 
Bővebb információt az intézmény elérhetőségein 
(info@godimuvhaz.hu, 20/254-5124) lehet kapni. 

Maradandó tablók
Az idei Madarak és fák napi programok részeként 
a neveleki utcanevekre reflektálva színes kis tablók 
kerülnek ki a madárneveket őrző utcanévtáblák 
alá. Akik a május eleji kincskeresős programokról 
lemaradtak, vagy éppen szeretnék feleleveníteni 
azokat, a JAMH munkatársainak reményei szerint 
még sokáig megtalálják majd ezeket a kedves tájé-
koztató anyagokat.

Mit hozott a vasút Gödnek?
Ebben az esztendőben éppen 175 éves a Buda-
pest—Vác vasútvonal. Az évfordulóra készülve 
helytörténeti értékmentésbe kezdett Szabó Zsuzsa 
és csapata. A gödi állomásépületben a MÁV a 
rendelkezésükre bocsátott egy helyiséget, melyben 
kiállító- és foglalkoztatótermet rendezhetnek be. A 
festés és felújítás mellett gőzerővel zajlik az elméle-
ti felkészülés is. Egy magángyűjteményből izgal-
mas, értékes relikviákat ajánlottak fel a megemléke-
ző kiállítás céljaira, amelyeket tételesen átnéznek, 
értékelnek, majd a tisztogatás és a szükség szerinti 

felújítást követően előkészítenek a bemutatásra. 
Az egyik helyi civil szervezet, a Gödi Lokálpat-
rióták felajánlották segítségüket abban, hogy az 
állomásépület melletti egykori várakozásra szol-
gáló parkosított területet megtisztítják, hogy újra 
alkalmassá váljon az utazóközönség szabadtéren 
való várakozására, illetve hogy megidézhetővé 
váljon a terület egykori jellege. A helytörténeti 
kiállítás ünnepélyes megnyitóját 2021. július 15-ére 
tervezik.

Aktív tervezés
A népszerű Kakaós Csiga Fesztivál idén várha-
tóan szeptember 4-én várja majd a gödieket. A 
szervezők bíznak abban, hogy ezúttal akár egy 
nagyobb koncertet is kínálhatnak a résztvevőknek, 
bár tavaly már abban is tapasztalatot szereztek, 
hogy több helyszínen, párhuzamosan zajló ese-
ményekkel is megtartható a fesztivál, elkerülve, 
hogy egyszerre nagyobb tömeg verődjön össze. A 
gödi fesztiválhoz szívesen veszik az itt élők ötleteit, 
gondolatait is.

Szintén az első őszi héten lesz a VIII. Gödi Kézi-
munka-kiállítás megnyitója. A különféle kategóri-
ákban díjazásra kerülő munkadarabok, alkotások 
leadási határideje augusztus 20.

A közösségi események nélküli időszakban az 
épületek felújítása mellett pályázatok írásával is 
foglalkozik a művelődési ház vezetője. Például a 
Röcögő Néptáncegyüttes táncosainak gardróbját 
igyekeznek megújítani a Csoóri Sándor Program 
keretében.  Ha sikerrel járnak, mezőségi viselet 
készül majd az elnyert támogatásból. 

A művelődési ház emeletén berendezett Kultúr 
Kuckó továbbra is várja a tehetségeket. A muzsiku-
sokat, énekeseket, festőket – mások mellett Bartos 
Csabát, Szászvárosi Sándort és  Vaczula Krisztinát 
— már láthatták az ott felvett és az online térben 
bemutatott kisfilmeken, a lehetőség valamennyi 
Gödön élő művész előtt nyitott.

VPK
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   Újra elindult a kölcsönzés  
    – a Göd Városi  
    Könyvtár hírei
A járványhelyzet alaposan felforgatta a könyvtár 
megszokott mindennapjait. Az intézmény munka-
társai tavaly novemberben kitaláltak egy rendszert, 
amely szerint a könyvkölcsönzés biztonságos 
keretek között mégis működhetett. Márciusban 
azonban a kormányrendeletnek megfelelően ezt 
is kénytelenek voltak beszüntetni. Áprilisban, elsők 
között reagálva az enyhítésekre, újra elindították 
a szolgáltatást. A „Covid-üzemmód” szerint az 
olvasók e-mailben (konyvtar@god.hu) és telefonon 
(központi: 27/532-155, fiók: 27/345-101) kérhetik 
a kiválasztott könyvek összekészítését, a csomago-
kat pedig az előtérben vehetik át. 

Az aktuális helyzetről minden esetben a honlapon 
(godikonyvtar.hu) adnak tájékoztatást. Lapzár-
tánkig még nem volt biztos információ arról, hogy 
május elejétől a védettségi igazolvánnyal rendel-
kező olvasók már beléphetnek-e a könyvtár belső 
terébe. Az előzetes megrendeléssel, csomagátvé-
tellel működő szolgáltatást ettől függetlenül tovább-
ra is mindenkinek biztosítják.

A könyvtár júniusban is megtartja hagyományos 
programját, az olvasókört (online vagy szabad 
térben), ezúttal Rakovszky Zsuzsa: A kígyó 
árnyéka című regénye lesz az esemény témája.
Bár idén októberre halasztják, készülnek az  
Ünnepi könyvhéthez kapcsolódó szokásos  
KÖNYVHÉT végére is, egyebek mellett gyermek-
rendezvényekkel, játékkal, könyvek és illusztráci-
ók vásárával. A gyerekeknek „kedvenc mesém” 
témában rajzpályázatot hirdetnek. A pályamun-
kákat online is fogadják, illetve azok beadhatók a 
könyvtárba. 

A könyvtár munkatársai rendszeresen készítenek 
ajánlókat gyerekeknek és felnőtteknek egyránt.  
Ízelítőként az alábbiakban olvashatnak Ian 
McEwan egyik legmegkapóbb könyvéről, Kurucz 
Andrea tollából: 

Könyvajánló

Ian McEwan: A Chesil-parton 

Olvasás előtt-után-közben érdemes meghallgatni 
Mozart D-dúr vonósötösét (K. 593). Nemcsak 
azért, mert erről a darabról elhangzik a könyvben 
valami – talán a regény legfontosabb monda-
tai –, hanem azért is, mert ez a (nem mellesleg 
rendkívül zenei) kisregény épp olyan végtelenül 
finom és végtelenül pontos, mint a Mozart-mű. 
Nem hinném, hogy afféle korrajznak kell tekinte-
nünk – amire egyébként sokan hajlanak. Ha így 
lenne, boldogan hátradőlhetnénk: lám!, milyen 
jó, hogy mi már egy sokkal nyíltabb, konvenciók-
kal, „osztálytudattal”, „avítt vallási előírásokkal” 
sokkal kevésbé terhelt világban élünk. Ez persze 
igaz, mégsem azt látjuk, hogy csupa felhőtlenül 
boldog pár nyüzsög körülöttünk. Rendben, azért 
nem, mert vannak más problémáik. De akkor miért 
dolgozik bennünk tovább McEwan története? Az 
olvasó, az írónak köszönhetően, belekukkanthat a 
szereplők fejébe, és kap egy csomó külső informá-
ciót róluk. De vajon ők maguk ebből mit, és főként 
hogyan tudnának közölni egymással? Bennem nem 
az kattogott napokig, hogy mik is a kommunikáció 
gátjai, hanem hogy mik is a lehetséges csatornái – 
ha vannak egyáltalán olyanok, amik valóban, és 
nemcsak látszatra vagy ideig-óráig visznek köze-
lebb a másik emberhez. Amúgy Mozart nélkül is, 
sőt bármiféle utólagos elmélkedés nélkül is érde-
mes elolvasni a Chesil-partont, egyszerűen azért, 
mert gyönyörű.
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   Néphagyományok  
   szövetében – interjú  
   Csiki Lóránt kézműves  
   mesemondóval
Nincs az évnek olyan napja, amit ne le-
hetne a magyar hagyományból merítve 
kézművességgel, szokásokkal, népdalok-
kal, népzenével, néptánccal gazdagítani. 
A kalendárium jeles napjai pedig egyfajta 
rendet szolgáltatnak ahhoz, hogy melyik 
tevékenységnek éppen mikor van az ideje. 
Aki egész évben ebben él, annak a viselet 
nem csupán a munkaruhája, s a tudás nem 
egy-egy foglalkozás anyaga…

— Szövőként 1996-ban a Népművészet Ifjú 
Mestere címet kapta meg, napjainkban  
a Hagyományok Háza oktatójaként adja 
tovább a tudást. Honnan indult a kötődés?

— Egy kis borsodi faluban születtem, ahol a könyv-
tárostól megtanultam szőni. Később a felesé-
gemmel, 1990-ben vásároltuk meg tőle az első 
szövőszékünket.  A szőtteseimmel kerültem be a 
népművészeti mozgalomba a Pomázi Faluház egy 
nemzetiségi találkozója után, ahol népi kézművese-
ket vártak. Akkor annyi támogatást kaptam, hogy 
a szövés mellett elkezdtem mindenféle népi hang-
szert, termésekből játékokat, eszközöket készíteni. 
Ezekkel aztán, óvodásoktól az idősekig minden 
korosztályban kedvelt foglalkozásokat tudtunk tar-
tani. Bár nincsenek kőbe vésett szabályok, az év-
szakokhoz alkalmazkodva télen szövünk, fonunk, 
gyertyát öntünk, farsang közeledtével csörgőt, 
sípot készítünk, hogy elűzzük a telet  
– s így tovább.

— A jeles napokról a gödiek is hallhatták  
gondolatait, még a húsvétot megelőző, nagy-
böjti időszakban. Mennyire határozzák meg  
a mindennapjainkat most ezek az alkalmak,  
a rájuk való készülődés?

— Vannak egyrészt az ünnepeink, amelyekből 
mára jóval kevesebbet s szerényebben tartunk, 
értékelünk, mint őseink. És vannak azok a tapasz-
talatok, amelyek például a mezőgazdaságban 
kamatoztathatók – még egy kis konyhakertet tekint-
ve is. Hogy egyebet ne említsek: a fagyosszentek 
előtt kiültetett palántákkal előfordulhat, hogy hiába 
vesződtünk hónapokon át. Tudni, hogy minek hol 
van helye, mikor van ideje: támpont, amihez iga-
zodni lehet, és bizony sokszor beigazolódik, hogy 
őseink megfigyelései helytállóak lehetnek napjaink-
ban is. 

— Májusban nem csupán a fagyosszentek,  
de maga a Szentlélek is eljön. Pünkösd kapcsán 
mi él a hagyományban?

— A keresztény ember számára a Szentlélek eljö-
vetelének, kiáradásának ünnepe ez; kicsit elfelej-
tettük, hogy Krisztus Urunk mennybemenetele után 
a vigasztaló Szentlélek maradt itt velünk az isteni 
Szentháromságból, tehát az Atya, a Fiú és a Szent-
lélek egységéből. A hagyományban a pünkösdi 
királyválasztás időszaka ez, amikor a legények 
maguk közül sportversenyekkel – korábban lovas 
versenyen – kiválasztják a legügyesebbet, aki egy 
évig viseli a címét. Régen előjogok is megillették 
erre az időszakra, egyebek mellett az, hogy az 
állatait ingyen őrizték meg, a kocsmában ingyen 
rovása volt, a bálokba, menyegzőkbe hivatalos 
volt, egyszóval: elismert személynek számított a 
falujában. S ha megvédte a címét a következő esz-
tendőben, a pünkösdi királysága is tovább tartott.

VPK
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   Alsógöd 100
Száz év. E száz év minden órája, perce jelentéssel 
és tartalommal bírt mindazok számára, akik valaha 
itt éltek. Remélhetőleg hamarosan összeáll egy 
újabb almanach-kötet családjaink történeteiből.
Mi kerülhet mindebből egy rövid újságcikkbe?  
Nem sok, de néhány adat segítségével például 
meg lehet idézni a település száz évvel ezelőtti 
állapotát. Forrásként az amúgy nem túl izgalmas 
nevű „Közigazgatási tájékoztató lap” szolgálhat 
(Gödi Almanach 2002, 123.o., Láng József írása).  

Az önálló községgé válás nem ment egyik napról 
a másikra: A Belügyminiszter 1921.09.07-én kelt 
leiratában engedélyezte a Sződ község határához 
tartozó Göd és Kisgöd telepeknek ideiglenesen  
Alsógöd néven kisközséggé való alakulását, amit 
egy több lépésből álló folyamat követett, amely 
aztán a 1922. 01.07-i közgyűléssel zárult le. 

Az adatlapon szerepel, hogy a községgé alakulás 
előtt „29 évvel úgy Göd mint Kisgöd házhelyekre 
parcelláztatott, s mint ilyen, lakott nyaralóhellyé 
vált.” Vagyis 1892-ben jött létre a jelenlegi utca-
szerkezet, és e 29 év alatt épült fel a ma ismert 
nagypolgári villák zöme!

„A község területének nagysága 302 kat. hold, 
aminek közel a fele terméketlen (út, udvar, mocsár, 
kőbánya), …lakossága 1500 fő;… nemzetiség 
szerint 95% magyar, 5 % német. Kizárólag tiszt-
viselők, köz- és magán alkalmazottak, ipari és 
segédmunkások alkotják az állandó lakosságot.” 
A területen „215 lakóház, 839 szobával” számol-
tatott össze.

A községi szervezet elöljárókból és képviselőkből 
áll. Az előbbiek közé tartozik egy bíró, egy tör-
vény(másod)-bíró, négy esküdt, és egy közgyám.
A képviselőtestület 12 fős: 6 virilista (a legtöbb 
adót fizető polgár) és 6 választott tagból és  
5 póttagból tevődik össze. A virilisták: lovag  
Floch-Reyhersberg Alfréd és testvérhúga, mint  
földbirtokosok, Zsuffa István és Palkovics Pál 

kereskedők, Barcs Samu felügyelő, és — meglepő 
módon, negyedikként a sorban — egy halász, 
Kovács László. A póttagok közt találjuk Huzella 
Eleket és Hesp Edét.  

Csendőrőrs, kötelezett tűzoltóság és bába  
helyben, orvos és gyógyszertár Felsőgödön 
(2 km), állatorvos és járásbíróság Vácon (10 km), 
kórház és törvényszék Budapesten (25 km).   
Ivóvize „jó, egészséges”, csatornázás nincsen. 
Kocsma nincs, vendéglő 3, kávéház 1. 

Egy állami iskola, 3 tanerővel, 3 tanteremmel. 
Könyvtár, mozi, színház nincs, de van egy Társas-
kör és egy Sportegylet.

A község a Budapest–Bécs állami út és vasút 
mentén fekszik, vasútállomása Göd, megállója 
Alsógöd. Hajóállomása nincsen. Posta-távírda és 
távbeszélő állomása Göd-pusztán, a községben 
posta-ügynökség. A községi utak hossza 20 km.

Az Adatlap VI. (záró) pontja egy előremutató 
kérdést fogalmaz meg:

„Mily feladatok megoldása volna a legszüksége-
sebb a községben?” 

A válasz, hangyányi betűkkel beszorítva a szűk 
helyre: „Tekintettel arra, hogy az újonnan alakult 
Alsógöd kisközség szerencsés és kellemes földrajzi 
fekvésénél fogva közismert Duna-parti nyaralóhely 
strandfürdővel, miért is fejlesztése érdekében szük-
séges állami iskoláinak, községházának megépí-
tése, utcáinak rendezése, a közvilágítás — így a 
villanyvilágítás — lehetővé tétele és a csatornázás 
elkészítése, egyben iparának és kereskedelmének 
előmozdítása, és az adott természeti lehetőségek 
felhasználásával gyógyfürdővé nyilvánítása, mert 
Alsógöd község a székesfőváros közelében fekvő 
egyik legkellemesebb nyaralóhely, a Duna mentén 
fenyvesligettel és sok bővizű forrással. Duna menti 
része szanatóriumok létesítésére igen alkalmas, 
mondhatni erre van predesztinálva.”

Bátorfi Ildikó
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   A dunai fotós
Kurdi Imre gödi természetfotós  
az elmúlt esztendőkben komoly 
szakmai sikereket ért el munkáival. 
Tőle kértünk interjút.

— Arra kérlek, hogy mesélj magadról...

— 1960-ban születtem, az általános iskolát itt 
végeztem Gödön, majd Újpestre mentem továbbta-
nulni. 2003-ban átestem egy infarktuson, ami után 
leszázalékoltak. El kellett döntenem, hogy mikép-
pen tovább. Az eredeti szakmámban már nem 
helyezkedhettem el. Ilyenkor az emberbe beleköl-
tözik a kisördög, hogy azért is megmutatom!

— Mikor kezdtél el komolyabban foglalkozni a 
fotózással?

— Igazi hobbiként csak a kétezres évek elején, 
amikor is 2004-ben megvettem életem első digitális 
gépét.  Az unokahúgom elhívott egy kerékpáros ki-
rándulásra Kisorosziba, aminek Wagner László volt 
a szervezője. Az első részvételem a Belépés Csalá-
dostul programsorozatban meghatározta a további 
sorsomat, mert 16 éven át, minden hónapban velük 
voltam és dokumentáltam a tevékenységüket.

— Kik inspiráltak, kik bíztattak?

— Tagja lettem a Dudás Gyula által vezetett Szen-
zor Fotókörnek, ahol fantasztikus emberek vettek 
körül. Rengeteget tanultam tőlük, és büszke vagyok 
rájuk, Potyó Imrére különösen, aki nagyon tudott 
motiválni fergeteges képeivel.

— A fotóiddal jelen vagy  a város kulturális éle-
tében. Ez hogyan alakult ki?

— Megkerestek a Gödi Körképtől, hogy tudnék-e 
a koncertekről és az egyéb eseményekről képeket 
küldeni. Tudtam! Később saját ötlettől vezérelve 
elkezdtem a Facebookon egy Hol járunk? című 
fényképes játékot, amelyet meglepően nagy érdek-
lődéssel fogadott az internet közönsége. A Gödi 
Naptárakban is rendszeresen megjelennek képeim. 
2018-ban Bátorfi Ildikóval létrehoztuk az Ismerjük 
meg Gödöt együtt! csoportot a Facebookon.

— Beavatsz minket egy-két fotózási kulisszati-
tokba?

— Sokan azt mondják, én vagyok a dunai fotós, 
és biztos, hogy van benne némi igazság. Gyerek-
korom óta szeretem a Dunát, a partján nőttem fel, 
és 300 méternél messzebb még nem laktam tőle. 
A Duna-part mellett az Erzsébet-liget, a Jancsi- és 
a Debegió-hegy a legkedvesebb helyeim;  felka-
varóan szép látnivalók vannak körülöttünk! Olyan 
képeket próbálok készíteni, amelyek helyszínei mel-
lett naponta több százan mennek el, de mégsem
tudják megmondani, hogy hol készült a kép. 
A kedvenc napszakom egyértelműen a kék óra, 
ami a naplemente azon része, amikor még épp 
hogy van fény, de a nap már elkezdett eltűnni az 
égről. Napfelkelte, naplemente, a két csoda, 
amiben nem lehet csalódni. 

— Idén elnyerted az önkormányzat Göd Város 
Alkotó- és Előadóművész különdíját.

— Nagyon meglepődtem,  mert váratlanul ért. 
Örülök, hogy ennyi embernek tetszik a munkám, 
jólesik az elismerés, mert ezt is a Gödön lakóknak 
köszönhetem.  Örömmel és büszkeséggel tölt el, 
hogy fotóim több gödi művészt is megihlettek, és 
továbbgondolva a témát ezekből merítettek ötletet.

— Üzensz valamit a gödieknek?

— Talán csak azt, hogy járjanak nyitott szemmel 
Gödön, és meg fognak lepődni, mennyi szépséget 
rejt a város és környéke. Sőt, tehetnek is azért, 
hogy Göd még szebb és még élhetőbb legyen.

(VK)
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  Négy láb jó!
 
Szavak nélküli párbeszéd: nincs  
oly titok, amely bensőségesebb  
lenne annál, mint az, amit ló és 
lovasa őriz egymásról. A ménesek-
ben a lovak ösztönösen tiszteletben  
tartják egymást. Sokat  
tanulhatunk tőlük…

Gödön tucatnyinál többen tartanak lovakat, néme-
lyek „csupán” hobbilovasként, akadnak azonban 
olyanok is, akik négylábú barátaikkal bérlovagolta-
tást is vállalnak.
   
Városunkban jelenleg két professzionális lovarda 
működik. Közülük az egyik, a 12 Betyár Lovasis-
kola Alsógödön, a Szabó Ervin utcában található. 
Hangulatos, tiszta és családias környezetben vár-
ják a lovaglás szerelmeseit. Szakképzett oktatókkal 
és szelíd, tapasztalt lovakkal biztosítják a lovaglás 
élményét minden korosztály számára, legyen szó 
akár kezdő, akár haladó szintű lovasokról. Négy-
lábú társaik között az „egyszerűbb” lovaglású-
aktól a komolyabb ugróképességekkel megáldott 
lovakig mindenfajta megtalálható. A lovastanyán 
a következő programlehetőségek közül választ-
hatnak az érdeklődők: futószáras oktatás, kezdő 
és haladó osztálylovaglás, tereplovaglás és lovas 
túra, ugróedzés, ajándék sétalovaglás és nyári 
lovastáborok. Az árakról a lovasiskola honlapján 
(www.12betyar.webnode.hu) tájékozódhatunk, 
illetve minden egyéb információt megszerezhetünk 
a (20) 297-3030-as telefonszámon.
   
A Szálender Lovastanyán — családi vállalkozásként 
— 2005 óta foglalkoznak lovas oktatással. Szer-
dán és pénteken délután, szombaton és vasárnap 
pedig délelőtt várják azokat a gyermekeket és 
felnőtteket, akik szívesen kipróbálnák ezt a csodá-
latos sportot. Náluk lehetőség nyílik arra, hogy a 
hobbiszinttől akár a versenyzői kvalitásokig elsajá-
títhassuk a lovaglás csínját-bínját. 

Futószáras, valamint osztálylovaglásra és egyé-
ni (önálló) edzésekre, tereplovaglásra egyaránt 
jelentkezhetünk. A lovastanya oktatói állandó és 
eredményes résztvevői a magyarországi western  
és díjugrató versenyeknek. 
  
Nyáron kéthetente ötnapos, hétfőtől péntekig tartó 
napközis lovastáborokat szerveznek, a kezdő 
szinttől a haladókig várják a gyermekeket. Napi 
kétszeri lovaglással, három étkezéssel és különbö-
ző programokkal színesítik a táborozók napjait, 
van például lovas kocsikázás és „kincskeresés” is. 
Elérhetőségeik a Facebookon: Szálender Tanya, 
e-mailen: pottompoti@gmail.com. 
   
Végezetül, jóllehet Sződliget a telephelyük, min-
denképpen illendő megemlítenünk a Gusztos csa-
lád két lovardáját, ugyanis 2006 óta ők szervezik 
Gödön a szüreti lovas fesztiválokat. A Gusztos Lo-
varda — idehaza egyedüliként — fríz lovakon törté-
nő lovagoltatással várja az érdeklődőket. Elsősor-
ban haladó lovasokat fogadnak, akik a Duna-part 
szépségeit és a Göd körüli erdőket fedezhetik fel 
egy-egy tereplovaglás során. Születésnapi, egyéb 
évfordulós vagy éppen karácsonyi ajándékként is 
tökéletes választás egy hangulatos lovas kaland. 
Az áraikról és az időpontfoglalásról a Facebook-ol-
dalukon találunk bővebb információkat.   
   
A Kincsem Sportlovardában ugyancsak hozzáértő 
oktatók, ápolt, egészséges és jól táplált, vendég-
hez szoktatott lovak, tiszta istállók várják a lova-
sokat és az alkalmi látogatókat, hétfő kivételével 
mindennap. A lovaglás mellett bértartásra is van 
lehetőség, emellett gyermektáborokat is rendsze-
resen szerveznek. Érdeklődni a holnapjukon és a 
Facebook-oldalukon megadott elérhetőségeiken 
lehet.
   Ne feledjék: minden jó, ha ló a vége! (w)
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    Szikkasztóárkok,     
   átereszek, 
   közterület-beépítés
Göd város közigazgatási területén belül jelentős problé-
mákat okoz, hogy sok helyen nem megfelelően kezelik 
az ingatlantulajdonosok a telkükön összegyűlt csapadék-
vizet, vagy túlzott mértékben (sokszor engedély nélkül 
is) leburkolják az ingatlanuk előtti közterületet.

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy miért fontos és közös érdek, hogy mindenki 
betartsa a vonatkozó szabályokat, és szeretnénk felhívni 
a figyelmet arra is, hogy a szabályok be nem tartása 
esetén bírság kiszabására is sor kerülhet.

Az országos településrendezési és építési követelmé-
nyekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
előírja, hogy a telek, illetve az adott terület csapadék-
víz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz 
a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos 
telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt 
(átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a ren-
deltetésszerű használatot ne akadályozza.

Számos helyen épültek a városban úgy gépjárműbejárók 
vagy parkolók, hogy feltöltötték az árkokat vagy leszűkí-
tették, esetleg el is tömték az átereszeket, ezzel megaka-
dályozva a lefolyást és a természetes elszikkadást. Ez 
egyértelműen szabálytalan, mindemellett a felgyülemlett 
víz kárt tehet az útburkolatban és a szomszédos ingatla-
nokban is.

Göd Város Önkormányzatának a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövet-
kezményeiről szóló 29/2015. (XI. 26.) rendelete szerint 
a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes 
magatartást valósít meg az, aki közterületre csapadék-
vizet vezet ki. A közösségi együttélés alapvető szabá-
lyainak elmulasztása, megszegése esetén az elkövető 
akár 150 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal is 
sújtható.
 
Göd Város Önkormányzatának a településkép védelmé-
ről szóló 40/2017. (XII. 21.) rendelete szerint 20 méter 
telekszélességig telkenként 1 db gépkocsi-bejárásra 
alkalmas kapubejáró létesíthető, maximum 4 méter 
szélességben (a 20 méternél szélesebb telek esetén 2 x 
4 méter, amennyiben két vagy annál több lakás van a 
telken), amelyet csak engedély birtokában lehet kivite-
lezni, ahogy bármilyen más közterület-használati vagy 
bontási/beépítési munkálat esetén is.
 
Találkoztunk jó néhány esetben azzal a problémával 
is, hogy egy-egy tulajdonos tiltakozik az ingatlana előtt 
létesítendő szikkasztóárok miatt. A szikkasztóárkok, 
amellett, hogy a környezetvédelmi szempontok miatt is 
fontosak (a terület kiszáradásának elkerülése érdekében) 
az alábbi indokok miatt is szükségesek:
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    A TESZ 
   beszámolója
Tovább folytatjuk a már megkezdett szezonális közterü-
leti munkákat, ahogy az időjárás engedi. A Kossuth téri 
vízgyűjtő aknafedőjét lelakatoltuk, feliratoztuk   
— a balesetek elkerülése érdekében.

Előkészítettük a termálstrand medencéit, parkjait, így a 
május elsejei nyitás zökkenőmentes volt. A szabadstran-
dok engedélyeztetési eljárását is megindítottuk, hogy  
a könnyítések után azokat is megnyithassuk.
Felmértük a szociális bérlakásoknál felmerülő karbantar-
tási feladatokat, amelyeket a napokban kezdtünk  
el, előzetes egyeztetések után.

A jó idő közeledtével egyre többen vágyakozunk  
a szabadba, a gyerekek a játszóterekre. A növekvő 
használat következtében meghibásodás, rongálás is 
gyakrabban fordulhat elő, ezért a gyors és közvetlen 
hibabejelentések érdekében a TESZ táblákat helyezett  
ki minden, a TESZ gondozásába került játszótérre, ame-
lyeken megtalálható az az e-mail-cím, amire elküldhető 
az észlelt probléma. A TESZ így közvetlenül kapja meg 
az értesítést a rá vonatkozó karbantartási munkáról, 
ami az intézkedési időt rövidítheti le. Szeretnénk minden 
gödi játszótérnek nevet adni, amihez a lakosság javas-
latait kérnénk. Az ötleteket a telepulesellato@god.hu 
e-mail-címre lehet elküldeni. A játszóterek sajátosságai, 
a környék érdekességei tükrözhetnék egy-egy játszótér 
nevét, amit aztán ennek tükrében tovább színesíthetünk, 
melyre mindannyian büszkék lehetünk.

Az iskolai tanévnek lassan vége, ami az étkezéssel fog-
lalkozó kollégáink számára azt jelenti, hogy ismét elké-
szítik az online formában elérhető étkezési kérdőíveket. 
Ezúton is szeretnénk informálni a szülőket arról, hogy 
amennyiben a 2021/22-es tanévre étkezést igényelnének 
gyermekük számára, azt a http://www.goditesz.hu/
szolgaltatasok/kozetkeztetes honlapunkon az étkezési 
kérdőívek kitöltésével tehetik meg.
 

a TESZ dolgozói

a)  Szilárd burkolatú utaknál:

Az útburkolat oldalesése szerinti mély oldalon az útbur-
kolaton összegyűlt csapadékvizek elszikkasztása, az út 
pályaszerkezetének állagmegóvása miatt fontos.
Az árok megléte még nem elégséges, az is fontos, hogy 
a burkolat és az árok közötti padka is rendezett legyen, 
azaz nem lehet magasabban az út szintjénél, és az árok 
felé kell lejtenie. Kisebb hosszirányú lejtésű utaknál szük-
séges, hogy a teljes hosszon készüljenek árkok. Nagy 
hosszirányú lejtésű utaknál a mélypont felé közeledve 
kell egyre több és nagyobb árok.
 
b)  Burkolatlan (föld-) utaknál:

A kiképzett keresztszelvény szerinti mély oldalon 
szükségesek az árkok (akár mind a két oldalon is) az út 
„kátyúsodásának” elkerülése érdekében. Az árkok felé 
folyamatos lejtést kell biztosítani, a csapadékvíz egyenle-
tes lefolyásának biztosítására. Kisebb hosszirányú lejtésű 
utaknál fontos, hogy a teljes hosszon készüljenek árkok. 
Nagy hosszirányú lejtésű utaknál a mélypont felé köze-
ledve szükséges egyre több és nagyobb árok.
 
Kérjük, a fenti szabályok betartását a közösség  
egészének érdekében.

Ujlaki Anikó
Beruházási és városüzemeltetési

osztályvezető
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  Zöldhulladék-
  begyűjtési  
  tájékoztató
 
A lakosság számára idén is lehetőséget 
biztosítunk ingyenes zöldhulladék-leadásra, 
illetve háztól történő zöldhulladék-elszállítás-
ra, az alábbi feltételek és időpontok figye-
lembevétele mellett.
 
1. A zöldhulladék átvételi pont működését a 
veszélyhelyzetre vonatkozó szabályok be-
tartása mellett továbbra is biztosítjuk, mely 
a Nemeskéri úti temetővel szemközti útról 
közelíthető meg. 2021-ben az alábbi táblázatban 
feltüntetett napokon 8 és 16 óra között fogadjuk a 
lakosság által kiszállított zöldhulladékot. Egy ingat-
lanról az átvételi napokon maximum 15 zsákot, vagy 
15 köteget, vagy 1,5 m³ nem zsákolható hulladékot 
áll módunkban térítésmentesen átvenni. Amennyiben 
ennél több hulladékot szeretne leadni, az térítéskö-
teles. A térítési díjat a helyszínen kell kifizetni. Az 
átadásnál lakcímkártya bemutatása kötelező. Üdülő-
ingatlannal rendelkező ügyfeleink az utolsó hulladék-
szállítási díj számlájával, vagy annak feladóvevényé-
vel igazolhatják, hogy gödi nyaralójukból származik 
a zöldhulladék. Az átvételi ponton leadott zöld-
hulladékot ki kell önteni a zsákokból, mert a 
kezelő csak így fogadja be cégünktől.

2. A önkormányzati elszállítási akción felül 
a 2021. május 17. és október 8. közötti 
időszakban a Gödi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. folytatja a háztól történő 
zöldhulladék elszállítását.

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

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálat

www.godihulladek.hu

A zöldhulladék begyűjtése kizárólag a közölt
táblázatban feltüntetett időszakokban az adott körzet-
re érvényes hulladékszállítási napon történik. A köz-
szolgáltatás keretein belül minden szállítás alkalmával 
1 darab, cégünk logójával ellátott zöldhulladékgyűj-
tő-zsák kerül térítésmentesen elszállításra. A szállítás 
alkalmával minden esetben 1 darab cserezsákot 
hagyunk a helyszínen. Ha több zsákot szeretne elszál-
líttatni, az térítésköteles. 10 zsák feletti szállítási igényt 
a tervezhetőség miatt minden esetben kérjük jelezni! 
A zsákokat a szállítás napján reggel 7 óráig kell az 
ingatlanok elé kihelyezni. Nem zsákolható zöldhulla-
dékot a kialakított rendszerben nem áll módunkban 
elszállítani.

A cégünk feliratával ellátott zöldhulladékgyűjtő-zsák 
beszerezhető az alábbi üzletekben:

- 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.
 
A háztól történő zöldhulladék-szállítások várható ide-
jét megtekinthetik az alábbi táblázatban:
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  Méhbarát 
  zöldfelületek 
  a városban
„Ha a méhek kipusztulnak, az emberiségnek még 
négy éve van hátra” hangzik a (tévesen) Einstein-
nek tulajdonított mondat. A beporzó rovaroknak 
nagyon sokat köszönhetünk, nélkülük nem teremne 
a legtöbb gyümölcsfánk, zöldségünk, és ezeket az 
apró, de számunkra, illetve az egész ökoszisztéma 
számára pótolhatatlan szolgálatot nyújtó lényeket 
sok veszély fenyegeti: maga a klímaváltozás, 
a mezőgazdaságban használatos vegyszerek,  
az életterük csökkenése, és egyes időszakokban  
— amikor a nagy tömegben megjelenő virágok után 
hirtelen alig nyílik valami — a táplálékhiány is.
Számos városi kezdeményezés indult szerte a 
világban a méhlegelők kialakítására. Ezek a hosz-
szú időn keresztül virágzó, változatos növényeknek 
teret adó ágyások folyamatosan képesek terített 
asztallal szolgálni a méhek és egyéb beporzó 
rovarok számára, és a szemet is gyönyörködtetik. 
A gyep- és pázsitfelületek között a legnagyobb 
különbség, hogy míg a pázsit monokultúra és  
kizárólag fűféléket tartalmaz, addig a gyep fűfélék 
és kétszikű, színes-illatos, lágyszárú virágok összes-
sége, tulajdonképpen vadvirágos mező, melyen 
szinte egész évben nyílnak a rovarok számára 
táplálékul (is) szolgáló virágok. Nyugat-Európá-
ban kifejezetten méhlegelő céljára összeállított 
magkeverékeket is lehet vásárolni, és a fővárosban 
szintén kísérleteznek ilyesmivel.

Miközben a gödi parkokban továbbra is meg-
maradnak a nyírt gyepek és a „hagyományos” 
virágágyások, egyes újonnan kialakított vagy fel-
újítandó zöldfelületeket már a fenntarthatóság és 
a biodiverzitás növelésének jegyében szeretnénk 
megvalósítani. 

2020-ban a golfpálya gyepfelületeit eleve ritkáb-
ban nyírtuk, mint a város egyéb közterületeit, idén 
pedig kizárólag a természetvédelmi oltalom alatt 
nem álló, sík felületeket fogjuk kaszálni, a dom-
bokat egyáltalán nem. Ez nem csak a méheknek, 
szöcskéknek, hanem a területen megmaradt, illetve 
ismét megjelenő értékes, őshonos növényfajoknak 
a védelmét is szolgálja. Emellett tovább szeretnénk 
bővíteni a méhbarát zöldfelületeket: két olyan 
baráti kör is jelentkezett közterületek örökbefo-
gadására, melyek ilyen ágyásokat szeretnének 
kialakítani.

A beporzóbarát gyepfelületek a talajt sem zsige-
relik ki: a különböző növények eltérő mélységekből 
szívják a vizet és tápanyagot, a magasabbra ha-
gyott föld feletti részek pedig árnyékolják a talajt, 
így a gyepfelület ideális esetben a csapadékon 
kívül nem igényel öntözést. A spontán elszáradó 
növényi részek pedig visszajuttatják a szerves 
anyagot a talajba, így az élővilágnak kedvező 
megoldás városi szinten egy nagyon alacsony 
fenntartási igényű, költséghatékony zöldfelületet 
eredményez.

Vannak olyan helyek is, ahol más szempontok 
indokolják a ritkább kaszálást: a gáton a tulajdo-
nos Vízügyi Igazgatóság azzal a céllal hagyja a 
növényzetet magasra nőni, hogy magot hozzanak 
és azt elszórják, ezzel is hozzájárulva a védmű 
stabilitásának megőrzéséhez. Természetesen a 
kerékpárút melletti fél méteres sávot gyakrabban 
kell nyírni, egyrészt a közlekedés biztonsága, más-
részt amiatt, mert a felújítás okán megbolygatott 
padkán a parlagfű talál ideális élőhelyre, aminek 
a pollenszórását az allergiások védelmében kell 
megakadályozni.

Reméljük, nem csak a beporzók, hanem az Önök 
tetszését is elnyerik az új, fenntarthatóbb gödi 
zöldfelületek!

Giczy B. Zsuzsanna
főkertész

Május-júniusban virágzik a felhagyott golfpálya mocsaras részének egyik védett növénye, a szibériai nőszirom (Iris sibirica). Vári Ágnes felvétele
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   A szennyvízlefolyó  
   nem szemetes 
   kuka!
Gödön az utóbbi hónapokban sajnos többször elő-
fordult üzemzavar a szennyvízcsatorna-hálózaton. 
Ezek az üzemzavarok nem csupán kellemetlenség-
gel járnak, hanem közegészségügyi kockázatot is 
rejtenek magukban. Mindezek mellett olyan plusz- 
terhet rónak a szolgáltatóra, amely komoly erőfor-
rásokat von el más területekről.

A csatornahálózaton kialakult üzemzavarokat 
döntő többségükben az úgynevezett „csatornaide-
gen” anyagok okozzák. Ez alatt olyan matériákat 
értünk, amelyek a hálózatba kerülésükkel eltömítik 
a szűrőket, szivattyúkat, és akár komoly meghibá-
sodásokat is okozhatnak. A legnagyobb problé-
mát a szálas anyagok, textilhulladékok, rongyok, 
nedves kéztörlők, egészségügyi betétek, pelenkák 
jelentik, hiszen ezek nem csak a szűrőket tömítik 
el, de könnyen feltekerednek az átemelő szivattyúk 
forgó alkatrészeire, meggátolva azok működé-
sét. A csatornahálózatba kerülő ételmaradékok, 
gyümölcshéjak és a használt háztartási zsiradékok 
tovább fokozzák a problémát, hiszen ezek semle-
gesítésére nem képesek az alkalmazott eljárások. 

A zsírok és olajok a csatornában kihűlnek, majd 
reakcióba lépnek a szennyvíz más összetevőivel, 
és kemény, szappanszerű lerakódást okoznak. A 
csatorna emiatt előbb beszűkül, majd eldugul. A 
csatorna csak akkor tudja a szennyvizet továbbíta-
ni, ha a szennyezőanyagok a vízben feloldódnak, 
vagy legalábbis elkeverednek.

Tovább fokozzák a meghibásodások kockázatát a 
szennyvízcsatornába illegálisan bekötött esővíz-ki-
folyók is. Egy-egy nagyobb esőzés alkalmával a 
hirtelen bekerülő nagy mennyiségű víz a korábban 
esetleg felhalmozódott csatornaidegen anyagokat 
átmossa a szűrőrendszereken, így okozva na-
gyobb dugulásokat, meghibásodásokat — akár a 
szennyvíztisztító telepeken is.

Nagyon fontos, hogy a felhasználók ne tekintsék 
a vécéket és a csatornahálózatot szemetesnek. So-
kan hajlamosak azt gondolni, hogy ami eltűnt a le-
folyón, amit „levitt” a víz, attól egyszer és minden-
korra megszabadult, bármi is volt az. Azt képzelik, 
hogy a szennyvíztisztító majd úgyis ártalmatlaníta-
ni fog minden leeresztett anyagot. Ez bizony nem 
így van! A tisztítási technológia csak bizonyos hatá-
rokon belül képes zavartalanul működni, ráadásul 
rendkívül sérülékeny is. A szennyvízcsatornába 
kerülő, oda nem illő anyagok évente több száz óra 
üzemzavart és szolgáltatás-kimaradást okoznak.

Gyakorlatilag néhány egyszerű lépés megtétele, 
néhány fontos szabály betartása és egy kis odafi-
gyelés már elegendő ahhoz, hogy elérjük a kívánt 
eredményt, könnyebbé és kényelmesebbé téve 
mindannyiunk életét.

DMRV

  Van megoldás! 
  Ne öntse 
  a lefolyóba!
A használt étolajat Alsógödön a Huzella Iskola 
konyhájánál (bejárat az Alkotmány utcából), 
Felsőgödön pedig a TESZ udvarán 
(bejárat a Kisfaludy utca felől) lehet leadni.

A konyhai zöldhulladékot a legjobb 
komposztálni, de az egyéb zöldhulladékkal 
együtt elszállíttatható vagy leadható 
a lerakóban.

Egészségügyi betétet, pelenkát, nedves 
törlőkendőket soha ne dobjon a lefolyóba, 
WC-be!

Csapadékvizet a szennyvízhálózatba 
engedni nem csak káros, 
de jogszabályellenes is.
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   Vigyázzunk magunkra,    
   vigyázzunk egymásra!

Beszélgetésünk idején, április utolsó 
hetében még érvényben a járvány- 
ügyi veszélyhelyzet. Dr. Elor Judit 
gödi háziorvossal a praxisában ta-
pasztaltakról kértünk tájékoztatást.

— Az ön háziorvosi körzetében 
milyen az oltási kedv?

— Jóformán mindenki szeretne oltást. Eddig körül-
belül ötszázan már megkapták legalább az első 
dózist, kétszázan még várakoznak, s mindösz-
sze alig száz azoknak a száma, akik eddig nem 
regisztráltak. Többségük a médiában egymásnak 
ellentmondó hírek miatt tétovázik.  Fontos tudni, 
hogy az oltás egyetlen feltétele jelenleg a regiszt-
ráció, ami a www.vakcinainfo.gov.hu-n lehetséges. 
Szintén kiemelendő, hogy a Covid-fertőzésen 
átesetteket is oltani kell, mert önmagában az átvé-
szeltség nem véd meg az újrafertőződéstől. Anti-
test-vizsgálatkor az oltottakban sokkal magasabb 
szinteket észlelünk, mint azokban, akik „csak” 
átestek a betegségen.

— Jellemző az, hogy az oltásra jelentkezők ra-
gaszkodnak egy bizonyos oltóanyaghoz?

— Kétségkívül jó néhányan ragaszkodnak egy adott 
vakcinához. Érdekes viszont, hogy ezt mennyire 
meghatározzák az éppen aktuális médiahírek: 
ha valamelyik oltóanyagról negatív véleményeket 
szellőztetnek meg, akkor a lakosság körében azon-
nal csökken az adott vakcina iránti bizalom. Bár 
szerencsére sokan bármilyen oltásnak örülnek, és 
így ők hamarabb is lesznek védettek.
   
Ezzel együtt a praxisomban eddig minden oltó-
anyag gazdára lelt. És ez a legfontosabb! Lehe-
tőleg mindenki és minél előbb oltassa be magát, 
gyakorlatilag mindegy, hogy melyik oltóanyaggal.

— Valóban mindegy?

— Igen, mert a különböző oltóanyagoknál elvégzett 
vizsgálatok nem mutatnak lényeges eltéréseket. 
Azt hiszem, valamennyi kollégám nevében kérhe-
tem azt, hogy az emberek ne a bulvárújságokban 
olvasható cikkek alapján döntsenek.  Ha egy be-
tegem megkérdez egy oltással kapcsolatos hírről, 
azt szoktam visszakérdezni, hogy melyik orvosi 
szaklapban olvasta, mert pletykarovatokkal nem 
foglalkozom. 

A beoltottak mielőbbi magas száma az, amely 
valóban életeket menthet. Az oltóanyagok körüli 
médiafelhajtás szerintem inkább a pénzről szól. 
A Pfizer-oltóanyag tárolása nehézkes, beadása 
komoly szervezést igényel, ha azt szeretnék, hogy 
oltóanyag ne vesszen kárba. Míg például az Astra 
Zeneca vakcinája több hónapig eláll a hűtőben, 
és a felbontása után is 48 óra a biztonságos 
alkalmazásának időtartama. Ugyanilyen könnyen 
használható oltóanyag a Sinopharm. A Szputnyik 
V tárolása pedig még egyszerűbb.

— Mielőtt engem beoltottak volna  
Sinopharm-vakcinával, tanácsot kértem régi  
barátomtól, egy korábbi országos tisztifőorvos-
tól. A legfontosabb, mondta, hogy továbbra is  
viseljek maszkot, és ügyeljek a távolságtartásra.

— Ezzel a legmesszemenőbbekig egyetértek. A 
távolságtartás, a maszkviselés, a kézfertőtlenítés 
továbbra is rendkívül fontos. Annál is inkább, mivel 
a gyermekeket egyelőre nem oltjuk, így ők tovább-
ra is gyakori hordozói lehetnek a koronavírusnak. 
Sőt, e pillanatban még abban sem lehetünk teljes-
séggel bizonyosak, hogy a már beoltott felnőttek 
– tünetmentesen – terjeszthetik-e a vírust. 
   
A jó hírem az, hogy a praxisomban folyamatosan 
csökken a Covid-fertőzöttek száma, és nagyon-na-
gyon ritkán találkozunk olyan beteggel, aki már 
megkapta a védőoltást és mégis megbetegedett. 
Sajnos azt tapasztaljuk, hogy az éppen védőoltás-
ra várók között van a legtöbb fertőződés, a meg-
betegedettek többsége pedig e pillanatban 40-50 
éves vagy annál is fiatalabb.

(w)
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    Bemutatkozik 
   a Formabontó 
   Iskola
A Formabontó Tanulóközösség szakmai 
vezetőjét, Dégi Júliát kértük meg arra, 
hogy meséljen az iskolájukról. 

— Mikor és kik alapították az iskolát?

— 2017-ben szülői összefogással hívtuk életre a 
Gödi Tanulókör Egyesületet azzal a céllal, hogy 
a magántanuló gyermekek számára biztosítsunk 
egész napos oktatást és vizsgafelkészítést a Forma-
bontó Tanulóközösségben, alternatív pedagógiai 
módszerekre támaszkodva. A nálunk tanuló diákok 
kis létszámú, családias közösségben korszerű, a 
későbbiekben jól hasznosítható ismereteket sze-
rezhetnek, s emellett támogatást kapnak a 21. 
században elengedhetetlen személyes kompeten-
ciák – például az együttműködés, az empátia, az 
önbizalom, a kommunikáció, a kreatív gondolko-
dás – fejlesztéséhez is. 
    
Az elmúlt négy évben a tanulóközösség és a peda-
gógus csapat is folyamatosan bővült, munkánkat 
számos alternatív pedagógiai képzés és műhely 
(Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Dunakanyar 
Alternatív Magániskola, Meixner Alapítvány, ReSu-
li Alapítvány) segítségével fejlesztettük. Jelenleg 
22 alsó tagozatos gyermek jár hozzánk, akiket öt 
tanító és öt óraadó tanár kísér.

— Milyen szakmai elképzeléseket  
fogalmaztak meg?

— Pedagógiánk középpontjában az áll, hogy 
minden gyermek megkapja a számára szükséges 
egyéni figyelmet. Mindegyiküknek van egy olyan 
kísérő tanára, aki mind a tanulmányi, mind a sze-
mélyes fejlődésük valamennyi mozzanatát követi. 

A pedagógusok,  a szülők és a gyermekek közö-
sen alakítják ki a tanulmányi követelményeket, a di-
ákok egyéni képességeit és érdeklődését egyaránt 
maximálisan figyelembe vevő, személyre szabott 
oktatási célokat és fejlődési utat. Ezt félévente 
egyeztetjük, s ha szükséges „finomra hangoljuk”.
   
6-10 fős csoportokban segítjük a gyermekeket 
egyéni fejlődési útjukon. Ehhez rugalmas, az 
aktuális oktatási célokhoz igazodó, differenciált 
tanulásszervezést, illetve alternatív pedagógiai esz-
közöket és módszereket alkalmazunk.  A tananya-
gok átadásának legfontosabb eleme a tapasztalati 
alapon történő ismeretszerzés. Nagy hangsúlyt 
fektetünk a szociális kompetenciák fejlesztésére, 
melynek részét képezik a tanórákba épülő művé-
szeti és drámapedagógiai elemek, a meseterápia, 
a nyílt, resztoratív konfliktuskezelés és a tudatos 
közösségépítés.
   
Kiemelt fontosságú a természettudományos okta-
tás és a környezeti nevelés. A kezdetektől fogva 
rendszeresen tartunk úgynevezett kistudós szak-
köröket, ahol érdekes jelenségeken, kísérleteken 
keresztül tanítjuk meg az alapos megfigyelést és a 
tudományos gondolkodásmódot. Kistudós szakkö-
reink nyitottak a környékbeli gyerekek számára 
is. Szeretettel várjuk az érdeklődő óvodás vagy 
kisiskolás gyermekeket. Jelentkezni a honlapunkon 
(www.formabontosuli.hu) lehet.

— Milyenek az eddigi tapasztalatok?

— A Formabontó Iskolába nem csupán a gyerekek, 
hanem a szülők is nagy örömmel járnak. Igazi kö-
zösség vagyunk. A tanulóinkkal együtt alakítjuk ki 
a belső szabályainkat, közösen oldjuk meg problé-
máinkat, és közösen teszünk lépéseket azért, hogy 
fejlődjünk. Nálunk minden gyermek felszólalhat, 
beszélhet, lelkesedhet vagy kételkedhet, új ötletet 
vethet fel és valósíthat meg. Mi ott állunk mögötte, 
és meghallgatjuk őt, segítjük. 
   
Mindezek mellett diákjaink rendre kiválóan telje-
sítenek a vizsgákon, számos pályázaton és tanul-
mányi versenyen indulnak sikerrel, kiteljesednek 
tanulmányaikban. Nagy örömünkre szolgál, hogy 
a gödi családok körében évek óta folyamatosan nő 
az igény erre az oktatási formára.
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  Akikre mindig  
  süt a napfény 
Dr. Farkas Ágnest, a Napos Oldal  
Nyugdíjas Klub vezetőjét arra kértük, 
hogy röviden számoljon be lapunknak  
arról, hogy mi minden történt közösségük-
kel az elmúlt bő egy esztendőben.

2020-ban, a március 12-ére meghirdetett klubna-
pot – a veszélyhelyzet kihirdetése miatt — már nem 
rendezhettük meg. Azóta elsősorban online tudjuk 
fenntartani a klubéletet. 
   
Facebook-oldalunkon, e-mailben és telefonon 
továbbra is mindenkit köszöntünk név- és születés-
napja alkalmából.
   
Az Iván-napi és a szüreti összejövetelt, megfelelő 
távolság tartásával, a Duna-part Nyaralóházak 
büféjének napernyői alatt, lángosozás-üdítőzés 
mellett tartottuk meg. A nyár és az ősz folyamán 
szerveztünk néhány gödi sétát és bakancsos 
kirándulást, két alkalommal pedig nyitott fedélzetű 
hajókiránduláson is részt vettünk. A városi központi 
ünnepségeken minden alkalommal koszorúk elhe-
lyezésével képviseltük a klubot.
   
A szeretet ünnepén sem hagytuk magára a tagtár-
sainkat: mindenki örömére házhoz vittük az önkor-
mányzati ajándékcsomagokat és falinaptárakat, a 
Rotary Klub kézfertőtlenítő adományát, valamint a 
klubunk által vásárolt meglepetéseket.
   
Három halottunk családjainak részvétet nyilvánítot-
tunk, koszorúval és az előírt távolságtartással részt 
vettünk a búcsúztatásukon.
   
A közelmúltban a József Attila Művelődési Ház 
által szervezett Tábornokkereső sétán és a Homok-
sziget szemétszedési akcióján is jelen voltunk.
   
Klubunk vezetősége, mivel a mandátumunk hivata-
losan lejárt, a tavalyi szüreti klubnapon lemondott. 
Megalakult a jelölőbizottság, ám az új választást 
már nem tudtuk megtartani.

Továbbra is örömmel tesszük a dolgunkat, s re-
ménykedünk a mielőbbi vezetőségválasztás lehe-
tőségében, amire a járványhelyzet utáni nyitásig 
várnunk kell.

  Idén is lesz 
  nyári tábor 
Áprilisi lapszámunkban Figyelnek  
a rászorulókra címmel részletes  
beszámolót olvashattak  
az Alapszolgáltatási Központnak  
a veszélyhelyzet hónapjaiban  
végzett munkájáról. 

A cikk végén említést tettünk az Alapszolgáltatási 
Központ szervezésében, önkormányzati és kistér-
ségi támogatással megvalósuló, hosszú esztendők 
óta igen népszerű nyári napközis táborról.
   
Mivel a jelentkezés még nem zárult le, ismét felhív-
juk az érdeklődő szülők figyelmét erre a lehetőségre. 
   
Július 5-től július 30-ig várják a szervezők a gyer-
mekeket a Huzella Tivadar Általános Iskola épü-
letében és annak sportudvarán megrendezendő 
indiántábor (!) turnusaiba. Mivel továbbra sem 
árt az óvatosság, lesznek fertőtlenítő-adagolók, 
érintésmentes hőmérők és ózongenerátort is felál-
lítanak. A jelentkezési lapokat május elejétől lehet 
letölteni az önkormányzat honlapjáról. A Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaitól elekt-
ronikus úton és személyesen is átvehetőek ezek a 
nyomtatványok. 
   
Azok a gyermekek, akik rendszeres gyermekvé-
delmi támogatásban részesülnek, térítésmentesen 
vehetik igénybe az ellátást, e határozattal nem 
rendelkezőknek pedig ezen a nyáron is napi há-
romezer forint a térítési díj. 
   
A tábor programjaiban segédkező önkéntes diá-
koknak július 2-án 10 órai kezdettel tűz- és munka-
védelmi oktatást szerveznek.
   
További információkért keressék a táborvezetőt 
(ő Golyós Toll, a törzsfőnök) a 20/563-8955-ös 
telefonszámon, hétfő reggeltől péntek délutánig, 
munkaidőben. 
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   Sport, 
   szabadidő
Kosárlabda: Modern technológiával 
gyártott pályát avattak  
a Huzellában 

Akik Alsógödön a Huzella Iskola utcájában jár-
nak-kelnek, örömmel nyugtázgatták, hogy az udva-
ron néhány hónapja elkészült egy kültéri sportpá-
lya, amit napközben az iskolások, délután pedig a 
Gödi SE kosárlabdázói vehetnek birtokba.

— A Huzella Iskola területén kialakított kültéri 
pálya a Dunakeszi Tankerületi Központ, a gödi 
önkormányzat és a Gödi SE együttműködésével jött 
létre, és a legmodernebb technológiával készült, 
megfelel az uniós szabványnak, B33-as bajnokság 
rendezésére is alkalmas. Nagy öröm, hogy Gödön 
megvalósulhatott egy ilyen fejlesztés, amire ez 
idáig nem volt példa. Tanítási időben az iskolások 
számára nyújt kültéri sportolási lehetőséget, és test-
nevelésóra tartására is kiválóan alkalmas. Tanítási 
időn kívül pedig a Gödi SE sportolóinak kültéri 
edzéseihez biztosít megfelelő helyszínt. Köszönjük 
a támogatóknak, akik tao-felajánlásukkal lehetővé 
tették a projektet, és mindenkinek, aki valamilyen 
formában hozzájárult a létrejöttéhez – tájékozta-
tott Nyíri Csaba. 

A szakosztályvezető azt is elmondta, hogy az idei 
szezon a vírushelyzet miatt számukra is okozott 
nehézségeket, de az U14-es fiúcsapatuknak azok 
ellenére is sikerült az ország legjobb 32 együttese 
közé kerülnie. Hozzátette: továbbra is várják kosa-
razni vágyó lányok és fiúk jelentkezését; érdeklőd-
ni a Facebook-oldalukon (Gödi SE Kosárlabda) és 
a csaba.nyiri14@gmail.com e-mail-címen lehet.

Kézilabda:  
„Az idei évünk a túlélésről szólt”

A Gödi SE Kézilabda Szakosztálya felnőtt női  
csapatának aktualitásairól Tősér Tibor edző  
számolt be.

— Az idei bajnoki szezonról sajnos nem mondhat-
juk, hogy a kézilabdáról, a játékról szólt volna. 
Mint az élet más területein, így a kézilabdasport-
ban is komoly károkat okozott a járvány. A mérkő-
zések sokszor nem a pályán dőltek el. Az egész 
szezon alatt tartalékosan kellett kiállnunk a mérkő-
zéseken, így az idei évünk a túlélésről és a szak-
osztály életben tartásáról szólt. A szezon elején 
kiderült, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az 
NB I-es bajnoksághoz hasonló versenyrendszert 
alakít ki az NB I/B-ben a 2021—2022-es bajnoki 
szezontól. Ez annyit jelent, hogy egycsoportos 
bajnokság lesz a másodosztályban, ami több 
utazással, bizonyos esetekben hétközi fordulókkal 
jár. Félprofi bajnoki rendszert alakítanak ki, amit a 
szakosztállyal nem tudunk vállalni, hiszen játéko-
saink munka mellett sportolnak. Ennek tudatában, 
és a járványhelyzet okozta károk miatt már az 
idei szezonban elkezdtük a következő évi csapatot 
építeni, amellyel az NB II-es bajnokságban fogunk 
szerepelni. Továbbra is az az elképzelésünk, hogy 
egy energikus, fiatal csapatot építsünk, melyben a 
saját utánpótláskorú játékosainkra is számítunk – 
foglalta össze az eseményeket a szakember.

Szabadidőport: Gyalogtúra,  
biciklitúra hamarosan

A Belépés Családostul programsorozat szervezői 
a tervek szerint május 22-ére gyalog-, május 29-ére 
pedig biciklitúrát hirdetnek. Részletek a becsal.
org és a Facebook/belépés családostul oldalakon 
olvashatók.
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In memoriam  
Monspart Sarolta

Április 24-én elhunyt Monspart Sarolta világbaj-
nok tájékozódási futó, többszörös magyar bajnok 
táj- és sífutó, az első női maratonista, a Nemzet 
sportolója, mesteredző, sportvezető, szakíró, 
fair play-díjas sportember. A szabadidősport, a 
magyar amatőr futás egyik legjelentősebb hazai 
népszerűsítője 76 esztendős volt. „Saci” többször 
járt Gödön, a város szabadidősport-programjainak 
szervezője, Wagner László emlékezik rá.

— 1978-ban egy egész ország izgult azért, hogy 
meggyógyuljon a kullancscsípés okozta agy-
velőgyulladást követően. Hónapokig tartott küz-
delme az egészséges, aktív életért. És sikerült! 
Beteg lábbal, de ép lélekkel az elmúlt bő négy 
évtizedben rendíthetetlenül hitt abban, hogy az 
emberek rávehetők a szabadidős testmozgásra, az 
aktív életmódra. Könyveket írt, járta az országot, 
példaképpé vált a szabadidősportban tevékenyke-
dő szervezők, a rajta keresztül elcsábult kocogók, 
futók, gyaloglók, nordic walkingozók sokasága 
számára. Büszkeséggel tölt el, hogy nagy rokon-
szenvvel tekintett a gödi Becsal-mozgalomra, aktív 
tagja volt a 2011-es Intersport Túranapnak. Járt 
nálunk adventi élő betlehemes programon, és 
eljött az egyik klasszikus zenei koncertünkre is a 
Búzaszem Iskolába. Egy mindenki által szerethető, 
tisztelhető, kivételes, igaz embertől búcsúzunk.

Kajak-kenu: Jó kezdés  
az újpesti nyitányon

Az A-Híd Kupa, Öbölkör-bajnokság a fiatalok 
hagyományos szezonnyitó versenye. A Gödi SE az 
U13-17-es korosztályokban 27 kajakossal képvisel-
tette magát az Újpesti-öbölben, a 2000 méteres 
távon.

Eredmények (1-3. helyezés):
1. hely: Szabó Vilmos (K1 U14), 
Káplár Zille (MK1 U13)
2. hely: Varga Zalán (MK1 U13)

Kajak-kenu: Kaposváron  
rajtoltak a maratonisták 

A maratoni kajakozás népszerűsítésére, Kadler 
Viktor maraton-szakágvezető ötletére hozták létre 
az új, négyfordulós versenysorozatot, a Marathon 
Challenget. Az első állomást, a Vígh Sándor-em-
lékversenyt Kaposváron rendezték meg. Zoboki 
Zoltán a felnőttek 30 km-es távján 4., Sinkó Panna 
26 km-en 3., Tubak Zalán az ifjúságiak 22 km-es 
versenyében, élete első futószakaszos maratonján 
8. lett. 

Labdarúgás: Háziverseny volt  
a 32. Hó Kupa
 
Igaz, december végéig kell visszatekintenünk, de 
a Gödi Körképből nem maradhat el egy több mint 
három évtizedes múltra visszatekintő sportesemény 
krónikája. Azért, hogy a vírushelyzet miatt egy 
32 éves hagyomány ne szakadjon meg, tavaly év 
végén is megrendezték a GSE-pályán a Hó Kupa 
Balázsovits János-emléktornát – igaz, háziverseny 
jelleggel.

— Az előírásoknak megfelelően, nézők nélkül, csak 
az igazolt játékosok vehettek részt a tornán. Jó 
hangulatú, sportszerű mérkőzéseket láthattunk. 
Köszönjük a lehetőséget Takács Ádám szakosztály-
vezetőnek, Deésy Gézának és a Donpapa pizzéri-
ának – mondta Tuza József szervező.
Eredmények: 1. GSE Megye III. felnőtt, 2. Edzők, 
3. Öregfiúk, 4. GSE Megye II. felnőtt, 5. Öregfiúk 
A, 6. GSE U-17. Gólkirály: Martin-Gál Miklós (8 
gól, Megye III); legjobb kapus: Duhony Dániel 
(Megye III.).
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Asztalitenisz:  
Érmes remények NB III-ban

A 2020—21-es csapatbajnokságban, szeptember-
ben a GSE két megyei és egy NB III-as csapattal 
kezdte a menetelést. — Novemberben, a Covid 
második hullámában hat forduló után felfüggesz-
tették a bajnokságot. Idén januárban az NB III-as 
bajnokság szigorú előírások mellett folytatódott; a 
megyei bajnokság értékelés nélkül befejeződött – 
emlékezett vissza Gulyás Miklós edző.

— Az NB III-as csapatnak – Buzás Zoltán, Felker 
Domonkos, dr. Várnagy Ákos, Felker Zoltán – 
sűrített program szerint kellett pótolnia az elmaradt 
fordulókat, és indítani a tavaszi sorozatot. Április 
24-ig lement tíz forduló, ebből kilenc győzelem és 
egy vereség született. Ezzel a sikeres sorozattal a 
nemzeti bajnokság közép-magyarországi csoport-
jában a második helyre léptünk fel. Még öt forduló 
van hátra, bízunk benne, hogy sikerül megszerezni 
egy érmes helyet.  

Novembertől csak igazolt, bajnokságban részt-
vevő, kijárási engedéllyel rendelkező versenyzők 
látogathatták az edzéseket. Sokan elmaradtak; 
voltak, akik a járványtól tartva voltak távol; az 
utánpótláskorúak számára sem volt engedélyezve 
a csoportos foglalkoztatás. A létszám csökkenése 
tagdíjbevétel-csökkenéssel is párosult.

Karate: Hajdúnánáson arattak 
a gödi karatékák
A pandémia a mindig eredményes Életforrás Do 
karatésait is megviselte. Karakó Sándor arról szá-
molt be, hogy az elmúlt bő egy év alatt a megszo-
kott 20-25 helyett csupán négy versenyük volt, a 
többit törölték.
— Az utolsó versenyünk február közepén volt 
Hajdúnánáson, ahol 14 arany-, 9 ezüst- és 15 
bronzérmet szereztünk. Megszakítás nélkül tud 
edzeni a 20-25 versenyzőnk, de csakis az igazol-
tak. A Huzella Iskola tornatermében nem edzhe-
tünk, jelenleg az Aphrodite Hotelben készülünk 
a májusi versenyekre, és tartjuk fent a formánkat. 
A nyári edzőtáborban négy tanítványom tervezi, 
hogy vizsgázik fekete övre: Vass Réka Virág, Berki 
Bence, Bauer Ármin és Karakó Roland. Távolabbi 
célunk a svájci Európa-bajnokság, bízunk a novem-
beri megrendezésben. Akit érdekel a sportág, a 
Facebookon az Életforrás Do-t keresse, amint lehet, 
felvételt hirdetünk hatéves kortól – mondta a négy 
danos karatemester.

Kézilabda: Fotón az ’59-es női 
kézilabdacsapat
 
A Gödi Körkép tavaly évvégi számában hosszabb 
visszatekintést szenteltünk a 2020-ban 100 esz-
tendős Gödi Sport Egyesület krónikájának. A cikk 
megjelenése után egy olvasónk, Müller Mihályné 
Vaczula Judit egy archív fotóval, és az ott látható 
csapat tagjainak felsorolásával gazdagította a 
Duna-parti település sporthistóriájának értéktárát.
A kép a felsőgödi kézilabdázás kezdeti éveibe 
röpít vissza; az 1959-es leánycsapatot ábrázolja, 
akinek edzője Szabó Géza, intézője Nyitray Jó-
zsef volt. Az akkori pályát széles körű összefogás-
sal építették. Ezt az időszakot tekinthetjük a gödi 
kézilabdázás úttörő korszakának.

A fotón Bányai Sári, Angyal Mária, Pecsenka 
Márta, Garamszegi, Szabó Géza, Hohner Má-
ria, Nyitrai Józsefné, guggol Hohner Cinó, Tábor 
Panni, Kozma Ilona, Vaczula Katalin, Bitter Mária, 
Vaczula Judit és Horeczky László.
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Labdarúgás: A GSE  
csapatainak eredményei

A szakosztály a hatályos járványügyi szabályok 
betartása mellett igyekszik minden korosztálynak 
biztosítani a versenylehetőséget; az edzésekkel 
sem kellett leállni. A legfrissebb információk és 
beszámolók a Gödi SE Labdarúgó Szakosztály 
Facebook-oldalán olvashatók. 

U7
Az MFS téli ligában 4. helyen zártunk.

U8
Az MFS téli ligában 2. helyen a kölyökliga 
felsőházában a 4. helyen állunk.
Gödi SE – Szent Pál Akadémia HSE 3-0
Gödi SE – RAFC 7-3
Gödi SE – Monori SE 2-11
Szilády RFC – Gödi SE 2-8
VS Dunakeszi – Gödi SE 4-0
Gödi SE – KLC-KTE SI 3-1  
 
U9
Az MFS téli ligában 4. helyen, a kölyökliga 
felsőházában a 3. helyen állunk.
Gödi SE – Monori SE 1-10
Gödi SE – Vác VLSE 4-3
Gödi SE – RAFC 3-3
Gödi SE – Újpest FC 5-3
Gödi SE – Mészöly Focisuli U8 7-2 

U10, futsal
A II. osztályú Futsal7vége sorozatban 6. helyen, 
a kölyökliga C csoportjában a 3. helyen állunk.
Gödi SE – ASI DSE 4-4
VS Dunakeszi – Gödi SE 4-6
Gödi SE – 4 Trainerz SE 5-5
Mészöly Focisuli U9 fehér – Gödi SE 1-2    

U11, futsal
A II. osztályú Futsal7vége sorozatban 
2. helyen, a kölyökliga 
C csoportjában az 1. helyen állunk.
ASI DSE – Gödi SE 5-1
Gödi SE – 4 Trainerz SE 13-3 
Gödi SE – Szigethalom SC 2-4
Testvériség SE – Gödi SE 1-10

U13-14, bajnoki eredmények
Gödi SE – Zebegény Gravitax 5-0 
Galgagyörki SE – Gödi SE 3-1 
Gödi SE – Foci Suli Alapítvány 1-1 
Csapatunk a bajnokság 5. helyén áll.

U15, futsal

A 3. helyen zártunk a II. osztályú Futsal7vége 
sorozatban.
Bajnoki eredmények:
Gödi SE – Iklad KFC 3-0 (ellenfelünk nem állt ki)  
Aszódi FC – Gödi SE 1-13 
Tura VSK – Gödi SE 1-7 
Foci Suli Alapítvány – Gödi SE 4-2 
Gödi SE – Veresegyház LUA 7-0
A bajnokság 3. helyén állunk.  
U17, futsal
A 3. helyen zártunk a II. osztályú Futsal7vége 
sorozatban.
Bajnoki eredmények:
Gödi SE – Budakalászi MSE 4-2 
Nőtincs SE – Gödi SE 0-2 
Gödi SE – Pomázi Focisuli SE 2-2 
Gödi SE – Foci Suli Alapítvány 4-2  
Leányfalui SE – Gödi SE 0-8 
SZE-FI LSE – Gödi SE 0-3 
A bajnokság 4. helyén állunk.

Felnőtt férfiak, Megye III., 
bajnoki eredmények:
Gödi SE – Szobi SC 9-0  
Váchartyán KSE – Gödi SE 0-3  
Gödi SE – Iklad KFC 1-2 
Gödi SE – Szigetgyöngye SE 2-2  
Kék Duna SE – Gödi SE 1-4  
Püspökhatvani SE – Gödi SE  0-5  
Gödi SE – Erdőkertesi SE 3-0  
GEAC – Gödi SE 3-2  
Gödi SE – Zebegény Gravittax 4-1  
A bajnokság 3. helyén állunk. 

Felnőtt nők, futsal
Az I. osztályú Futsal7vége sorozatban 
6. helyen zártunk.

Bajnoki eredmények:
Gödi SE – Gyöngyösi AK 1-4 
   
Felnőtt férfiak, Megye II., 
bajnoki eredmények:
Gödi SE – Bagi TC 2-2 
Gödi SE – Isaszegi SE 3-1
Valkói KSK – Gödi SE  3-3 
Aszódi FC – Gödi SE  0-0
Gödi SE – Csömöri KSK 0-1
Piliscsabai SE – Gödi SE 0-2 
Gödi SE – UFC Gyömrő 0-3
Vác-Deákvár SE – Gödi SE  2-1 
Gödi SE – Szentendre VSE 5-1 
Leányfalui SE – Gödi SE 5-0        
A bajnokság 13. helyén állunk.

Öregfiúk, bajnoki eredmények:

FC Sződ – Gödi SE 1-3 
Gödi SE – Zebegény Gravittax 4-2  
Vácduka KSK – Gödi SE 3-1 
Verőce SE – Gödi SE 2-1 
Gödi SE – Szendehely FC 3-1  
Vácrátót KSE – Gödi SE 0-2 
A bajnokság 3. helyén állunk. 

(Vasvári Ferenc)
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   Fiatalítana a 
   Karitász – várják    
   a nyitást, és az 
   új lendületet
Mindkét gödi római katolikus egyházközség mellett 
régóta működik a Katolikus Karitász egy-egy helyi 
csoportja. A koronavírus-világjárvány rávilágított 
arra, hogy a szépkorú segítők mellé elkelne a fiata-
labb korosztály támogatása is.

Ahogy Bogdányi Krisztina megfogalmazta: az 
elmúlt időszakban egyrészt ők is inkább a nyugdí-
jas segítőikre vigyáztak, másrészt a rászorulók is 
visszahúzódtak, a ruhaadomány csekély mértékű-
re apadt, ráadásul a karitász boltot zárva kellett 
tartani, — szinte teljesen megállt az élet.

A csoportok vezetői elmondták: alig várják, hogy 
visszatérjen az élet a megszokott mederbe, meg-
nyithassanak a raktáraik, fogadhassanak tárgyi 
adományokat, melyekkel célzottan segíteni lehet a 
rászorulókat. A karitász boltokban jelképes össze-
gért megvásárolt ruhákért, háztartási eszközökért 
kifizetett forintok is azt a célt szolgálják, hogy egy-
egy bajba került gödi családon segíthessenek a 
szervezetek munkatársai. Szajbert Istvánné szerint 
a korlátozások feloldása után a beérkező ruhák 
és egyéb adományok szortírozása, rendszerezése, 
pakolása lesz olyan feladat, amelyhez nagyon jól 
jönne minél több fiatal önkéntes segítsége. Évente 
több alkalommal pedig tartós élelmiszer gyűjtésé-
be is belefognak a csoportok, legutóbb húsvétkor 
500-500 kilogrammnyi felajánlást kellett meg-
mozgatnia a karitászosoknak. Az elhivatottabbak 
számára a karitatív szolgálat látókörébe tartozó 
rászorultakkal való folyamatos kapcsolattartás, 
segítségnyújtás — vagy annak megszervezése  — is 
feladatává válhat. 

Elérhetőségek: 

Alsógödi Karitászcsoport 

— Rk. Plébánia, 2131 Göd, Pesti út. 73.
A karitászcsoport vezetője: Bogdányi Krisztina
E-mail: bbog@t-online.hu, telefon: 30/984-4628

Felsőgödi Szent Antal Karitászcsoport 

— Rk. Plébánia, 2132 Göd, Bozóky tér 2.
A karitászcsoport vezetője: Szajbert Istvánné
E-mail: szajbertne@freemail.hu, 
telefon: 30/642-3855
 

  Anyakönyvi 
  hírek 
2021. március 1. és április 27. között

        Gödön  
        házasságot kötöttek
Vincze Kevin és Matány Vivien
Fövényesi László és Bartucz Tamara
Réz Ádám és Krivarics Dzsenifer
Hegedűs István és Szőllősi Anikó
Mórocz Vilmos és Kaló Szilvia
Juhász György és Johonyák Zsanett
Nevelő János és Szavári Anita
Dávid Zsolt és Dobos Henrietta
Szokolyai András Endre és Orosz Viktória
Feldvébel Károly Zsolt és Matula Zita
Lakatos Sándor és Muresan Laura
Kiss Gábor és Mezei Marianna
Haljárszki Dominik és Oláh Ágnes
Vas Norbert és Lajtai Beatrix
Négyesi Máté Jonatán és Nagy Viktória
Mohácsi Máté és Siegler Eszter Angéla
Maglódi Tamás és Veréb Bettina
Markó Csaba és Simó Alexandra
Kelemen Jenő és Szabó Petra
Pocsári András és Faragó Klaudia
Király Zsolt és Szilágyi Éva Tímea

       Gödön  
       elhunytak
 

Szénási Lajos                                            78 éves

Takács László Bálint                                   71 éves

Németh Tiborné (sz.: Kónya Rozália)         89 éves

Hidasi László Zoltán                                   69 éves

Juhos Pál                                                      78 éves

Gajdóczy Gyula                                           69 éves

Mészáros Lajosné (sz.: Gyurina Rozália)      85 éves

Lukács Zoltánné (sz.: Bajza Aranka)          89 éves
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  Pünkösdi  
  gondolatok
Húsvét után ötven nappal – idén május  
23-án – ünnepeljük pünkösdöt, a Szentlé-
lek kiáradását, az egyház születésnapját. 
A gödi lelkipásztorok ünnepre készülő 
gondolatait osztjuk meg alább 
a kedves olvasókkal.

Gyülekezetnek nevezzük magunkat, hivatalosan 
egyházközségnek. Templomhoz, állandósághoz 
szoktunk. Nevünk, az evangélikus szó örömhírt 
hordozót jelent. 2020 márciusa óta mindezt 
újraértelmezzük, hogy lássuk: tényleg komolyan 
vesszük-e? A vírushelyzet hullámaiban távol ma-
radtunk egymástól, és az istentiszteletek anyaga a 
postaládákon vagy internetes felületeken keresztül 
jutott el az emberekhez. Biztató írások, üzenetek 
kerültek a templomok kerítésére.  Lelkes segítőink 
gyakorta hírleveleket vittek, bevásároltak, adakoz-
tak.  Új istentiszteleti formák születtek, előkerült 
a gyerekek evangéliumához egy aranyos báb, és 
sokan felfigyeltek ránk egyházon belül és kívül. 
Szó szerint csodákat éltünk meg anyagi értelemben 
is, mert amikor pénztárunk már éppen kiürült vol-
na, mertünk segítséget kérni régen hozzánk fordult 
evangélikusoktól is. Kaptunk, és maradt felesleg 
is, amelyből mi tudtunk másokat megajándékozni 
karácsonykor. A nehéz helyzetben az emberek 
világszerte megtanultak cselekedettel szeretni. Ez 
minekünk, gödi evangélikusoknak Jézusra mutatott, 
aki keresztáldozatával a világ nagyobb szere-
tetcselekedetét adta nekünk. Benne bízva, kitárt 
lélekkel várjuk a templomnyitást.

Dr. Petriné Chikán Katalin 
evangélikus lelkész

Április elején megünnepeltük húsvétot. A járvány 
miatt más volt ez az ünnep. Szerencsére április 
17-től a hívek már részt vehetnek a szentmiséken. 
Május Szűz Mária hónapja, gyönyörű ilyenkor 
a természet: zöldülnek a fák, nyílnak a virágok, 
melegít bennünket a napsugár. Nagyon jólesik a 
mozgás, séta a szabadban, találkozások a bará-
tokkal. Most még jobban értékelhetjük, hogy ezek 
az egyszerű dolgok milyen nagy ajándékok az 
életünkben. Pünkösd előtt az apostolok be voltak 
zárva. Bizonytalanság, félelem övezte gondolatai-
kat, sok kérdés foglalkoztatta őket. Eljött a pünkösd 
napja, az apostolokra rászállt a Szentlélek, és 
reménnyel, a Szentlélek ajándékaival megerősödve 
elindultak hirdetni az   evangéliumot. Nekünk is, 
az otthonmaradás időszakában sok kérdés volt 
a szívünkben csakúgy, mint az apostoloknak. 
Mindenre még nem kaptuk meg a választ, de 
megtapasztaltuk, hogy mennyire nagy ajándék a 
törékeny életünk. Az életünkben minden napnak 
nagy jelentősége és értelme van. Éljünk tehát 
okosan, becsüljük meg azt, ami körbevesz bennün-
ket: a szeretetet, a hitet, a baráti kapcsolatokat. 
Reménnyel, bátorsággal és bölcsességgel merjük 
végezni az előttünk álló feladatainkat, ugyanúgy, 
mint ahogyan az apostolok tették. 
       
Miklusiak Krzysztof  
katolikus plébános 

A Szentlélek kitöltetése megértésében segíthet 
bennünket ez a történet: Egy vállalat a csőd 
szélére jutva arról értesült, hogy egy másik ország-
ban lehet olyan gépeket kapni, amelyekkel talpra 
állhatna, de már nem tudta ezeket megvásárolni. 
Ebben a helyzetben egy nagy pártfogó a gépeket 
ajándékba elküldte. Az óriási segítség ellenére 
nem tudták használni, mert az új eszközökhöz 
senki sem értett. A jótevő ekkor egy másik pártfo-
gót küldött, aki megtanította az embereket a gépek 
kezelésére. A vállalat felvirágzott.

Az ember a bűnbeesés után a csőd szélére került, 
nem tud magán igazán segíteni. Isten azonban 
készített megoldást egy másik országban, a  
Mennyben. Ez önerőből elérhetetlen számunkra. 
Jézus, a hatalmas Pártfogó ezt a segítséget hozta 
el a Mennyből a földre, s fizette ki helyettünk a 
váltságdíjat a kereszten. Ezután elküldte a másik 
Pártfogót, a Szentlelket, aki megtanít minket s 
zemélyesen élni a Golgotán kapott ajándékkal.
                                                 
Áldott életet kívánva: 
Sipos-Vizaknai Gergely  
ref. lelkipásztor
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     Receptek:
1. Széchenyi csárda 

HARCSAPAPRIKÁS, 
JUHTÚRÓS SZTRAPACSKÁVAL

Hozzávalók 3-4 fő részére: 

600 g harcsafilé
50 dkg liszt
 1 fej vöröshagyma
1 egész tojás
1 tv paprika
30 dkg juhtúró
1 paradicsom
10 dkg füstölt szalonna
1 dl étolaj
5 dl tejföl
só, bors, fűszerpaprika

Elkészítése:
 
Mi afrikai harcsafilét használunk, ez semlegesebb 
ízű, mint a szürke harcsa, ezért azok körében is 
népszerű, akik kevésbé szeretik a halat. Hagy-
mából, paprikából, paradicsomból pici olajon, 
mélyebb serpenyőben alapot készítünk, kis vízzel 
felengedjük, s ha szükséges, a 2 x 2 cm-es kocká-
zott halfilét hozzáadjuk. Hamar megfő a halhús. 
Hogy ne törjük össze, inkább rázogassuk, semmint 
keverjük. Tejfölös habarással sűrítjük, és készre 
főzzük. Sóval, borssal, paprikával ízlés szerint 
ízesítjük. A paprikára ügyeljünk, ne égessük meg, 
mert akkor keserű lehet...

A sztrapacskához a meghámozott nyers burgonyát 
lereszeljük, egy keverőtálban liszttel, tojással, 
sóval, borssal összekeverjük, majd forrásban lévő 
vízbe szaggatva kifőzzük. Ha úszik a víz tetején, 
elkészült, ekkor szűrővel leszűrjük. Közben a 
kockára vágott füstölt szalonnát kisütjük, a juhtúrót 
tejföllel keverve lazítjuk, a tányérra szedett sztra-
pacskára rászedjük, esetleg keverőtálban össze is 
keverhetjük. A szalonnát semmiképpen ne felejtsük 
el a tetejére rászórni. A tálalásnál szépen egymás 
mellé szedjük a harcsát és a sztrapacskát, tejföllel, 
pirospaprikával meghinthetjük.

2. Ilka Csárda Panzió

Az Ilka Csárda Panzió 23 éve népszerű, családi-
as légkörű, tradicionális gödi étterem, konyhája 
az örök klasszikusoktól a modern ízekig széles 
választékot kínál helyi és átutazó vendégei szá-
mára, akiknek egyik nagy kedvencét ajánljuk most 
önöknek.

BÉLSZÍN STEAK ZÖLDBORS MÁRTÁSSAL
 
Steak:

18 dkg marhabélszín, ízlés szerint sózva és bor-
sozva. Rostlapon vagy felforrósított serpenyőben 
vékony kérget sütünk, majd a sütőben 12 percet 
sütjük 180 fokon.
 
Köret:

A brokkolit, a bébi kukoricát és a répát  sós vízben 
előfőzzük, majd vajon átpirítjuk.
Tört főtt burgonyát sóval, borssal, egy tojással és 
annyi liszttel, amennyit felvesz összekeverjük, ada-
gokra porciózzuk, formázzuk és bő zsiradékban 
megsütjük.
 
Mártás:

Az egész zöldborsot mozsárban összetörjük, 
majd vajon lepirítjuk, míg zöldes színét kiadja. 
A vajon lepirított borsot egy fél teáskanál mustár-
ral, 0,5 dl húslével/ alaplével felfőzzük.
A felfőzött zöldborsot tejszínnel, egy 
csipet sóval és egy tojás sárgájával 
megfelelő sűrűségűre készítjük.

Jó étvágyat kívánunk! 
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  Itt a tavasz, 
  ültessenek 
  gyümölcsfát!
Tapasztalatunk szerint a megfelelő fa kiválasztása 
sok fejtörést tud okozni. Viszont amint megszületik 
a döntés egy fa mellett, az hosszú évekig örömet 
fog okozni az egész családnak.

A gyümölcsfák például kifejezetten hálás növé-
nyek, hiszen amellett, hogy terményeikkel gazda-
gítják asztalunkat, igen mutatós részei lesznek a 
kertünknek. Kellemes, hűs árnyékot adnak majd 
a nyári melegben, valamint búvóhelyet és élelmet 
biztosítanak kertünk lakói számára is. Cikkünkben 
csokorba gyűjtöttük a leggyakrabban felmerülő 
kérdéseket és a legfontosabb szakmai tippeket, 
amiket a gyümölcsfák ültetéséről tudnunk érdemes!
Általában, gyümölcstől függően 2,5-3,5 méter 
távolságot érdemes hagyni a fák között, hogy 
legyen elég helyük szépen terebélyesedni.

Fontos, hogy napos helyre kerüljön a fa, hiszen a 
termés cukortartalmát nagymértékben befolyásol-
ja a napfény mennyisége. Árnyékban lassan fog 
fejlődni, gyengébb lesz, és számos növényvédelmi 
problémával is számolnunk kell majd.

Fagyzugos és szeles helyre csak téli védelem 
mellett szabad csemetét ültetni. Ahogy erősödik, 
cseperedik a fa, ezt a védelmet a legtöbb gyü-
mölcsnél el lehet majd hagyni (kivéve mediterrán 
gyümölcsöknél, például a fügénél).

Szem előtt kell tartanunk azt is, hogy bizonyos 
gyümölcsök esetében nem elég egyetlen fát ültetni, 
hanem porzópárra is szükség van hozzá. 

Így minimum két fa ültetésével kell majd terveznünk 
a fajtaválasztás során.

Legyen az gyümölcsfa vagy díszfa, az ültetéshez 
szükség lesz ásóra, marhatrágyára, általános 
virágföldre, támasztékra, vízre és egy facsemetére.
Ássunk minél nagyobb gödröt, amely legyen 
akkora, hogy kényelmesen beleférjen a fa alá 
szánt trágya és föld, valamint konténeres fa eseté-
ben a gyökérközeg.

Az ültetőgödröt mindenképpen töltsük fel jó mi-
nőségű trágyával, erre kerüljön legalább 15 cm 
virágföld! Így a marhatrágya biztosan nem égeti 
meg a frissen fejlődő gyökeret.

A konténeres facsemetét helyezzük olyan mélyre, 
ahogyan a konténerben is volt. A szabadgyökeres 
csemeténél figyeljünk arra, hogy az oltás helye 
mindenképpen kint legyen a talajból!
Helyezzük a karókat az ültetőgödör széléhez, 
minél mélyebben leszúrva a megfelelő tartás 
érdekében. A rögzítéshez rugalmas, puha kötözőt 
használjunk.

Töltsük fel földdel a gyökerek körül, alaposan 
öntözzük meg, és már készen is van!
 
A fák gondozása és növényvédelme során 
a következőkre ügyeljünk.

Hűvös, esős idő esetén a csemete nem igényel 
öntözést, nyáron azonban fokozott odafigyelésre 
van szüksége. Az első évben a fiatal fácskának 
még sekély a gyökérzete, ezért a nyári, szárazabb 
hetek kritikusak lehetnek számára.

A gyümölcsfák és lombhullató díszfák növényvédel-
mének alappillére a megelőzés: megfelelő víz- és 
tápanyagellátás, metszés és lemosó permetezés. 
A tavaszi és az őszi lemosó permetezés környezet-
tudatos és kiemelten fontos eszköze a gyümölcsök 
védelmének.

Reméljük, hogy ön is kedvet kapott  
egy kis kertészkedéshez!

 Szeder Fruzsi
Zanakert



És még 1000 más munka
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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 Hatósági 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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