




3

Gödi Körkép

32. évfolyam 3. szám

ISSN: 0865-5820

kiadja: 
Göd Város Önkormányzata

2131 Göd, Pesti út 81.

felelős kiadó:
Balogh Csaba polgármester

főszerkesztő:
Halász Márk

munkatársak:
Vaczula Krisztina, V. Pálfai Kinga,

Vasvári Ferenc, Walter Béla

fotó:
Bokor Ádám, 
intézmények

tipográfia
Szőnyi Tibor 

nyomás: 
Prime Rate Kft.

megjelenik havi 8000 példányban

hirdetésszervezés:
Piros Gergely

pirosgergely@god.hu
+36303839567

Szerkeszői cikk 4

Polgármesteri beszámoló 5 

Online közmeghallgatás 
a gödi Samsung-gyár bővítéséről 6

Segítőkészség, gyorsaság, 8
megoldáskeresés

Újra lehet táborozni! 10

Táboroztatás a JAMH-ban 12
és az Ady Klubban  

Divatba jön a településmarketing? 13

Darázsgarázs vagy méhecske hotel 14

Mesterkurzus és Gödi Művészbejáró 15

Egyszer volt… 16

Gödön Élő Erdélyiek és Szimpatizánsok 17
Baráti Köre

Az érték a mérték 18

Göd településrendezési 20
koncepciójának kidolgozása

Településképi bejelentésköteles 22
tevékenységek

Komposzt kisokos 23

A zöldhulladék háztól történő elszállítása 24

A TESZ hírei 24

Oktatás-nevelés 25

Sport, szabadidő 28

Receptek 32

Mese 33

Tartalom

25-27_Layout 1  2021.06.14  18:24  Page 12



Kedves Gödiek!
A Gödi Körkép leköszönő főszerkesztőjeként szeret-
ném figyelmükbe ajánlani városi közéleti magazi-
nunk 32. évfolyamának 3. számát. Ebben a
lapszámban az előzőekhez képest a legnagyobb vál-
tozás a dizájn, amely próbál a Koditek Bernadett ko-
rábbi főszerkesztő által vezetett lap képi
megjelenéséhez közelíteni. Tartalmilag a hangsúlyt
pedig továbbra is a lokalitásra, a helyi történésekre
helyezzük, amelyek, remélem, hogy ezúttal is el-
nyerik majd tetszésüket.

A Gödi Körkép főszerkesztői pozícióját áprilisra, má-
jusra és júniusra vállaltam. Az önkormányzati fel-
adataim mellett ennyi ideig tudtam biztosítani, hogy
minőségi, igényes munkát rakjak le az asztalra és
juttassak el a gödiek postaládáiba. Most pályázatot
ír ki Göd Város Önkormányzata, amely alapján ki-
választjuk majd utódomat. Ezt a pályázatot meg
lehet tekinteni a www.god.hu felületen, és szeret-
nénk, ha minél többen jelentkeznének, hogy meg-
alapozott döntést tudjunk hozni. A pályázat
részeként a pályázóknak koncepciótervet kell írniuk,
amiben bemutatják, hogy milyen elképzeléseik van-
nak a lap jövőjéről. Az ez évi 4. szám így lehet, hogy
nem júliusban, csak augusztusban jelenik meg, ‒
emiatt szeretnénk kérni megértésüket. 

Visszatérve a mostani lapszámhoz, ebben több fon-
tos témát is körbejárunk. A májusi Gödi Körképben
a Samsung EHS-vezetője számolt be környezetvé-
delmi kérdésekről, most pedig a Pest megyei köz-
meghallgatás kapcsán a Göd-ÉRT Környezetvédelmi
és Városvédő Egyesület elnöke, Bodnár Zsuzsa
adott interjút lapunknak. 

Tóth János márciusban lett Göd új jegyzője. A vele
készült interjúban olvashatnak arról, hogy milyen
ügyek tartoznak egy jegyző hatáskörébe, milyen el-
képzelései vannak a jövőről, milyen szakmai elveket
vall, illetve milyen elvárásokat támaszt a Polgármes-
teri Hivatal dolgozóival szemben. 

Hírt adunk a nyitásról és a nyári rendezvényekről, s
további érdekes cikkeket és beszélgetéseket is ol-
vashatnak e lapszámban. A József Attila Művelődési
Ház beszámolója mellett írtunk a településmarke-
ting szerepéről a 21. században. A Minden Állatért
Alapítvány a „darázsgarázsról” ad tudósítást, majd
a Hruby Edittel és Baraczka Gergellyel készült inter-
júkat olvashatják. A Gödön Élő Erdélyiek és Szim-
patizánsok Baráti Körének  céljairól – a nemzeti

összetartozás napját követően – fontosnak tartot-
tunk egy beszámolót. Wagner Lászlóval, a Belépés
Családostul szabadidős mozgalom megálmodójával
szintén készítettünk egy interjút, akinél kevés „ak-
tívabb” gödi él városunkban.

A Főépítész Iroda segítségével beszámolunk a tele-
pülésrendezési tervekről és a folyamat társadalma-
sításáról, és szintén ők adnak hírt a településképi
bejelentésköteles tevékenységekről. A TESZ és a
Hulladékgazdálkodás beszámolója mellett oktatás-
nevelési rovatunkban a helyi tanintézményekről
közlünk cikkeket, majd a sportrovatban számolunk 
be a gödi sportélet legfrissebb eseményeiről.

Végül, de nem utolsósorban ismét két recepttel
szolgálunk a Belga Sörház, illetve az újonnan nyitott
Balkán Grill közreműködésével, s Nagy Dávidnak, a
Huzella Iskola 3.B osztályos tanulójának ötletes me-
séjét is olvashatják újságunkban.

Szerkesztőségünk nevében jó olvasást kívánok!

Üdvözlettel,
Halász Márk
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Az előző hónapban több izgalmas dolog is történt
Gödön. 2021. május 18-án a Pest Megyei Kormány-
hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fő-
osztályával együttműködve környezetvédelmi
mérőállomás került kihelyezésre a Termálfürdőnél,
ami a levegő tisztaságát, illetve szennyezettségét
méri. Azért a Termálfüdőnél telepítették, mert ez
pont kellő távolságra van a Samsung SDI üzemétől,
így láthatjuk, hogy Gödre kiterjedően található-e a
levegőben szennyező anyag.

Tervezünk majd a jövőben több helyen is hasonló
mérést végezni, mert fontos látnunk, hogy mit lé-
legzünk be. Ez jelenleg a fűtési szezonon kívüli
mérés, amely egy hónapig tart, az együttműködés
keretein belül pedig a fűtési időszakban is elvégez-
zük majd ugyanezt. A megbeszéltek alapján a Pest
Megyei Kormányhivatal biztosítja az eszközt, míg mi
az üzemeléshez szükséges áramot, így nagyjából 
50 000 forintba kerül az egyhavi mérés.

Sikerült tisztázni, hogy a Samsung mellett nem
szennyvíz-, hanem esővíz-elfolyás történt. Az eső-
zések okán megtelt a gyár csapadékvízgyűjtő rend-
szere, és a Pest Megyei Önkormányzat tulajdonába
került túlfolyó sem bírta kapacitással. A túlfolyást
megállítani nem lehet, ezért a kapacitás bővítése el-
engedhetetlen. Ez abból is látszik, hogy az eső meg-
terhelte a rendszert, pedig a csapadék nem is volt
extrém mennyiségű.

Lehet vitatkozni arról, hogy mennyire éri meg jelen
körülmények között
Göd lakosságának,
hogy a Samsung itt
folytatja a tevékeny-
ségét; de az nem
lehet kérdéses, hogy
nekik is, és a városnak
is egyaránt szükséges,
hogy az infrastruktúra
készen fogadja a bőví-
téseket. Napjainkban
a kapacitás látható
módon még a jelenlegi
terhelést sem tudja
biztosítani. 

Napi szinten dolgo-
zunk a Szolgáltató Kft.
vége l s zámo lásán ,
hogy az ne akadá-
lyozza a Duna-part
Nyaralóházak üzeme-
lését, és a munkavál-
lalók minél hamarabb
megkaphassák a fize-
tésüket a munkájukért. Ezek az egyeztetések mos-
tanra hoztak eredményt, így a képviselők kéréseit
is beleépítve, kérdéseiket megválaszolva tudtam el-
fogadni a határozatot. A megvalósítás részleteiről
tájékoztatást adunk a város honlapján. Addig is
nyugodtan intézzék a foglalásaikat a szezonra, a
megszokott rend szerint!

A megújuló god.hu létrehozásával is sokat foglal-

koztunk az utóbbi hetekben, aminek a látványterve
már elkészült, és a szerkezetét is sikerült egyeztet-
nünk annak érdekében, hogy minél áttekinthetőbb
legyen a sok információ. 

Megbeszélést tartottunk a város környezetvédelmi
témában beadható pályázatairól és a SECAP-minő-
sítés lehetőségéről. Természetvédelmi értékeink
megerősítésére és új, környezettudatos energiafel-
használás kiépítésére igyekszünk forrást szerezni.

A másik, szívemnek szintén kedves projektet a Lám-
pás Műhely Alapítvánnyal visszük közösen, hogy a
lakásrendeletünkben a fogyatékossággal élők meg-
segítése is kiemelt szerepet kapjon.

A fent említett haladás ellenére sajnos még mindig
foglalkoznunk kell aktívan régi hatósági, illetve
peres ügyekkel, amelyek kiegyezésre vagy érdekér-
vényesítésre várnak. Ezektől a város nem fejlődik,
de csak a lezárásukkal tisztulhat meg a város, gyó-
gyulhatnak be sebek.
Sokkal örömtelibb volt, amikor Báthory Dániel, 

Maszárovits László és Szabó Vilmos kiváló kajako-
sainknak, valamint Dézsi Yvett tánctanárnak Kóczán
Mór-díjat adhattam át, elismerve kiváló munkáju-
kat.

Balogh Csaba,
Göd polgármestere
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Május 5-én online formában tartott közmeg-
hallgatást a Pest Megyei Önkormányzat a
Samsung SDI Magyarország folyamatban lévő
bővítésével kapcsolatban. A több tekintetben
is rendhagyó eseményt dr. Szép Tibor, Pest
megye jegyzője moderálta. A közmeghallgatás
videofelvétele, valamint az annak alapján 
készített jegyzőkönyv városunk hivatalos hon-
lapján (www.god.hu), a „Különleges Gazda-
sági Övezet ‒ Pest megyei hírek”-re kattintva
megtekinthető, illetve elolvasható. A közmeg-
hallgatással kapcsolatban a Göd-ÉRT Környe-
zetvédelmi és Városvédő Egyesület elnökétől,
Bodnár Zsuzsától kértünk interjút.

‒ Ön nyílt levélben kérte az illetékes hatóságoktól,
hogy a gödi lakosság meghallgatása nélkül ne adja-
nak ki katasztrófavédelmi és építési engedélyt. Mi
volt erre a hivatalos reakció?

‒ A személyes részvétellel zajló közmeghallgatást
azért tartjuk fontosnak, mert az online adott vála-
szokra a lakosság nem tud reagálni és azonnal visz-
szakérdezni. A Samsung ügyében tartott utolsó élő
közmeghallgatáson is bebizonyosodott, hogy több
száz gödi lakost érdekel a beruházás. 

A személyes részvétellel történő közmeghallgatás
megtartását most a veszélyhelyzetre hivatkozva
utasították el. Ugyanakkor a Samsung kérésére el-
indított eljárás gyorsított ütemben lezajlott. Az épí-
tési engedélyt már a közmeghallgatás előtt kiadták,

környezetvédelmi engedélyt pedig most sem írtak
elő az üzem számára. Európában ez nem így zajlik.
Németországban például a módosítási tervek után
30 napot kap a lakosság, hogy véleményezze a ter-
veket. Nálunk viszont a kiemelt beruházások szá-
mára rohamtempóban adják ki az engedélyeket.
Ráadásul a gödi Samsung esetében üzleti titokra hi-
vatkozva nyilvánosságra sem hozzák a folyamato-
san módosuló terveket. 

‒ Született-e megnyugtató válasz a gyár területén
tárolt nagy mennyiségű veszélyes anyaggal kapcso-
latban?

‒ Sok gödi lakos leírta, hogy félelemmel tölti el az
otthonától néhány száz méterre lévő, több ezer
tonna veszélyes anyag tárolása és feldolgozása.
Szintén nem megnyugtató, hogy a veszélyes anya-
gok biztonsági adatlapjait, amelyeken az összes

egészségkárosító hatást fel kell sorolni, a Samsung
és a katasztrófavédelem nem teszi közzé. Nem de-
rült ki azt sem, hogy a tervezett 760 tonnás elekt-
rolittároló milyen távolságban lesz a lakóházaktól.
Már az első gyár 200 tonnás tűzveszélyes tárolójá-
nak a Zrínyi utca közelében való elhelyezése ellen
is erősen tiltakozott a lakosság.  

‒ Arra kérem, hogy röviden véleményezze az előre
benyújtott kérdésekre adott válaszokat.

Online közmeghallgatás 
a gödi Samsung-gyár 

bővítéséről

6



‒ A gödi lakosok nem szakértők, hanem a biztonsá-
gukért aggódó polgárok. Az itt élők félelmeit, illetve
tiltakozását megfogalmazó észrevételekre azonban
csak annyi volt a reakció, hogy ezek „nem igényel-
nek válaszadást”. 

A közmeghallgatás során konkrét kérdéseket vár-
tak a biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban. De
mivel a Biztonsági jelentés csupán a Pest megyei
önkormányzat honlapján jelent meg, kevesen olvas-
hatták. Ráadásul a Samsungtól márciusban még az
a választ kaptuk az újabb gyár építését is firtató le-
velünkre, hogy nincs róla végleges döntés. Amikor
a megye honlapján véletlenül rábukkantunk a Biz-
tonsági jelentésre, azt több gödi közösségi fórumon
megosztottuk. Nagy köszönet jár azoknak a gödiek-
nek, akik beküldték kérdéseiket, véleményüket! 

Az online közvetítés során sajnos éppen a legfon-
tosabb kérdéseinkre nem kaptunk választ. Nem de-
rült ki, hogy a gyár mely egységei rendelkeznek
jelenleg használatbavételi engedéllyel, hogy a ható-
ság végez-e éjszakai ellenőrzéseket, s haigen, azok-
nak mik a tapasztalatai.
Nem árulták el, van-e a
gyárnak felelősségbizto-
sítása, s hogy miért a
város felé nyílik majd a
legnagyobb teherforgal-
mat lebonyolító nyugati
kapu, ahol a tervek sze-
rint napi 860 kamion fog
közlekedni.
‒ A Göd-ÉRT Egyesület
milyen további lépéseket
tervez a gödi Samsung-
gyár működésével kap-
csolatban?
‒ A lakosság számára lé-
nyeges kibocsátási ada-
tokat a Samsung és a
hatóságok gyakran még
közadat-igénylésünkre
sem adják ki. Emiatt újra
és újra a hatóságokhoz
fordulunk, hiszen az
egészségünket befolyá-
soló információk és adatok megismeréséhez mind-
annyiunknak joga van. Kevés szó esik például arról,
hogy a meglévő gyár közel harminc légszennyező
pontforrása milyen jelentős mennyiségű légszeny-
nyező anyagot bocsát ki; a széndioxid mennyisége
például a háromszorosára nőtt Gödön. A kétszere-
sére bővülő gyár pedig még nagyobb környezetter-
helést fog okozni. Örülünk, hogy egyesületünk
javaslatára az önkormányzat megrendelte azt a mé-
rőbuszt, amely egy nyári és egy téli hónapban is
vizsgálni fogja a légszennyezettséget Gödön.  

A klímaválság közepette szeretnénk kideríteni azt
is, hogy a Duna ökológiáját mennyiben befolyásolja
a Samsung hatalmas vízfelhasználása és szennyvíz-
kibocsátása. 

A legnagyobb problémát jelenleg a gyár állandó
zajszennyezése okozza. Mivel a hatóság nem vizs-
gálta ki a benyújtott panaszainkat, további lépése-
ket tervezünk. Egyesületünk független szakértővel
végeztetett zajvizsgálatot, amely nemcsak az éjsza-
kai határérték-túllépést igazolta, hanem azt is, hogy

a gyár hatásterületébe az alsógödi városrész is be-
letartozik. Célunk, hogy a Samsung ne csak utólag,
lakossági nyomásra tervezzen zajcsökkentő intéz-
kedéseket, és hogy a hatóságok rendszeresen vé-
gezzenek ellenőrzéseket. 

A beruházáshoz kapcsolódó tervek szerint csupán
Göd-Újtelepen épülne egy 500 méteres zajvédő fal.
Szerintünk elengedhetetlen, hogy a zajvédő falat a
Nemeskéri úttal párhuzamosan is kiépítsék, hiszen
a gyár köré tervezett, három és fél kilométeres,
többsávos út zaja szintén Alsógödöt fogja terhelni. 

Ugyanennyire fontos, hogy az iparterület és a la-
kóövezet között véderdő létesüljön. Ezért a célért
egyesületünk a megalakulása óta elszántan küzd.
Beadványainkban és felszólalásainkban minden al-
kalommal megfogalmaztuk ezt az igényt. Szeret-
nénk elérni, hogy gyár és a Nemeskéri út között
egybefüggő, valódi véderdő létesüljön, mentesítve
a városlakókat a beruházás ártalmaitól. A Gödtől el-
vett Samsung-adók ehhez is fedezetet biztosítaná-
nak, de akár a vállalat CSR-tevékenysége is

irányulhatna az oly fontos véderdő finanszírozására.
Emellett tavaly nyár óta követeljük, hogy kerüljön

sor olyan lakossági fórumra, ahol az életünket érintő
összes kérdést feltehetjük, és azokra választ is ka-
punk. 

Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy Göd önkor-
mányzata a Samsungtól leginkább sújtott város-
rész, Göd-Újtelep vonatkozásában dolgozzon ki
részletes koncepciót. Emellett minden érintett gödi
lakosnak nyújtson segítséget az életminőségüket ért
veszteségek kompenzálására, akár pertársaság lét-
rehozásával. Úgy gondoljuk, Gödnek sürgősen ki
kell alakítania egy egységes városi stratégiát a kü-
lönleges gazdasági övezettel kapcsolatban. Ebben a
munkában örömmel részt veszünk, és számítunk a
gödi lakosok véleményére és támogatására! Észre-
vételeiket és javaslataikat az egyesületünk honlap-
ján (http://www.godert.hu) és Facebook-oldalán
(https://m.facebook.com/godert.hu) tehetik meg.

(w)
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áprilisi lapszámunkban mutatkozott be olva-

sóinknak Tóth János, Göd Város Önkormány-

zatának új jegyzője, aki március közepe óta

látja el feladatát a Polgármesteri Hivatal élén.

A negyedfél évtizedes közigazgatási tapaszta-

lattal rendelkező szakember 2015 óta a Jegy-

zők Országos Szövetségének elnöke. Tóth

Jánost a jegyzői feladatokról, a szakmai elkép-

zeléseiről és a hivatal működéséről kérdeztük.

‒ Talán nem minden olvasónk tudja pontosan, hogy

milyen feladatokat kell ellátnia Göd jegyzőjének, il-

letve a vezetése alatt álló Polgármesteri Hivatalnak.

Arra kérem, hogy röviden ismertesse ezek közül a

legfontosabbakat.

‒ Magyarországon valamennyi jegyző ugyanazzal a

felhatalmazással rendelkezik, a vonatkozó jogsza-

bályok mintegy háromezer feladatkört utalnak a

jegyzők, illetve a polgármesteri hivatalok hatáskö-

rébe. Ezek közül a legfontosabb a hatósági ügyek

jogköre, amely önmagában is rendkívül széles terü-

letet érint, az ipari tevékenységek engedélyezésétől

a vendéglátóhelyek létesítéséig. Ugyancsak hatósági

feladat az anyakönyvi és a hagyatéki ügyintézés, to-

vábbá a szociális ügyek kezelése. Ez utóbbi eseté-

ben a döntés joga a képviselő-testület által létreho-

zott Szociális Bizottságé, ám maga az ügykezelés

már a hivatal dolgozóinak a feladata. Szintén ható-

sági tevékenység a köztisztaság, a hulladékelhelye-

zés és a belterületi ingatlanok rendezettségének

ellenőrzése, valamint az ingatlangazdálkodás. 

A külterületek állapotát viszont a földhivatalok jo-

gosultak szemrevételezni. A Polgármesteri Hivatal

feladata az önkormányzatot illető adók beszedése,

sőt munkatársaink járnak el például a rendőrség

által kiszabott bírságok behajtásában is. Hozzánk

tartozik a településképi véleményezési eljárás, a

Helyi Építési Szabályzat elkészítése, jóllehet mi nem

vagyunk építési engedélyezési hatóság, ez a járási

hivatal jogköre. Mi csupán szakvélemények kiadá-
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sára vagyunk jogosultak. A közbeszerzések lebo-

nyolításának előkészítése ugyancsak a mi felada-

tunk, nem beszélve a beruházások végrehajtásában

való közreműködésünkről. 

Azzal kellett volna kezdenem, hogy a jegyzőnek

segítenie kell a képviselő-testület munkáját, és biz-

tosítania a Polgármesteri Hivatal törvényes műkö-

dését. Az ő kötelessége továbbá a helyi

jogszabályok előkészítése, a rendeletek folyamatos

karbantartása és szükség szerinti módosítása. A Pol-

gármesteri Hivatal legfontosabb feladata az önkor-

mányzati döntések végrehajtása, elsősorban ide

értve a várost érintő fejlesztések és beruházások

végrehajtását, s természetesen magát a városüze-

meltetést.

‒ Miképpen zajlott az átadás-átvétel hivatali elődjé-

vel, zökkenőmentesen folytatódott-e a Polgármes-

teri Hivatal mindennapi munkája?

‒ A hivatal működésében semmiféle bonyodalmat,

pláne fennakadást nem okozott a jegyzőváltás,

ugyanis jogelőd kollégám, dr. Szinay József még

decemberben, a hivatalból történő távozásakor át-

adta a folyamatban lévő feladatait dr. Nagy Atilla al-

jegyzőnek. Így az átadás-átvétel rendje egyszerűvé

vált. Természetesen a munkába állásomat követő

első hónap, nagyjából április közepéig azzal telt,

hogy folyamatosan egyeztettem az aktuális teendő-

inkről a Polgármesteri Hivatal dolgozóival, szakmai-

lag és kollegiálisan is rendkívül konstruktív

légkörben. Elmondhatom, hogy a hivatal munkája

azóta is folyamatos, semmilyen tekintetben sincs je-

lentősebb lemaradásunk.

Azonban szeretném felhívni a Gödi Körkép olva-

sóinak figyelmét arra, hogy dacára a veszélyhely-

zetnek, a közigazgatási eljárásokra vonatkozó

szabályok nem változtak. Azaz, aki hivatalos eljárást

szeretne indítani, annak továbbra is aláírt beadványt

kell benyújtania a Polgármesteri Hivatal illetékes

osztályához személyesen vagy postai úton, de meg-

teheti ezt az ügyfélkapun keresztül is. Természete-

sen továbbra is válaszolunk az e-mailekre is, ám

azok nem indítják el a hatósági eljárást.    

‒ Melyek voltak az első tapasztalatai, miután átte-

kintette a Polgármesteri Hivatal működését? Hogyan

értékeli a hivatal dolgozóinak eddigi munkáját?

‒ A hivatal működése minden szakmai elvárásnak

és – az ügyfeleink visszajelzései alapján mondom –

jogszabályi követelménynek megfelel. A veszély-

helyzet mindannyiunkat korlátozott, nem csupán az

ügyfeleinket, hanem a munkatársaimat is. A lehe-

tőségeinkhez mérten sokuk számára biztosítottuk az

otthoni munkavégzést, ám mivel kollégáim között is

voltak Covid-fertőzöttek, bizony előfordult, hogy ne-

hezen tudtuk tartani az ügyintézésekre előírt határ-

időket. 

Összességében mégis azt kell hangsúlyoznom,

hogy köszönet illeti a Polgármesteri Hivatal vala-

mennyi dolgozóját lelkiismeretes, odaadó és ügyfél-

barát munkájukért. 

‒ Helyénvaló-e az a gondolatom, hogy amennyiben

szakmailag erős és jól működik a Polgármesteri Hi-

vatal, akkor a városvezetést megcélzó, bármilyen

irányból érkező politikai támadások veszítenek az

erejükből? 

‒ A felvetésével teljes mértékben egyetértek. Ami

pedig a Polgármesteri Hivatal megfelelő, szakmailag

magas színvonalú működését illeti, nos, azt három

szóval tudom jellemezni: segítőkészség, gyorsaság

és megoldáskeresés. Amennyiben kollégáimnak e

három célkitűzést sikerül megvalósítaniuk, akkor

ügyfeleink minden bizonnyal elégedettek lesznek a

munkánkkal. 

‒ Milyen szakmai elképzelésekkel kezdte meg hiva-

tali munkáját, és ebben partnerekre talált-e mun-

katársaiban?

‒ Az imént említett, mindennapi feladatvégzésünket

meghatározó hármas célkitűzéssel valamennyi kol-

légám egyetért.  Ez lehet a közös munkánk alapja a

jövőben is. Ami pedig az előttünk álló feladatokat il-

leti, azokat meghatározza az, hogy a kertvárosi jel-

legét mindmáig őrző Göd lakossága az elmúlt négy

év során mintegy négyezer fővel növekedett. Ha ez

a tendencia a következő esztendőkben is folytató-

dik, akkor öt-hét éven belül 25-27 ezres várossá

gyarapodhatunk. Ez nem kevés pluszfeladatot róhat

a Polgármesteri Hivatalra, amely feltehetően a hiva-

tal strukturális átalakítását és a dolgozói létszám

növelését teszi majd szükségessé. 

(w)
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Június 15-én csaknem másfél millió gyermek-
nek kezdődik meg a 11 hetes nyári vakáció.
Egyes családok bátrabban, előre lefoglalták a
nyári programokat, mások óvatosabban vagy
ráérősebben, csak júniusban kezdik el keresni
a lehetőségeket. A járványhelyzet enyhülésé-
nek köszönhetően a nyáron már napközis és
ottalvós táborokat is lehet szervezni.

A Táborfigyelő ügyvezetőjét kerestük meg kérdése-
inkkel. Tóth Béla elmondta: a kínálat hatalmas  ‒ ők
eddig 850 turnust gyűjtöttek össze ‒, a szülőknek
arra viszont érdemes figyelniük, hogy legálisan mű-
ködő tábort válasszanak: olyat, amit vállalkozás,
alapítvány vagy egyesület üzemeltet, és már az elő-
legfizetésről is számlát adnak. Ez egyfajta garancia,
hogy a hatályos egészségügyi és biztonsági szabá-
lyokat is betartják. 

Az ügyvezető elmondta, hogy a táborszervezők
70 százaléka nem emel árat idén, a díjak azonban
nagy intervallumban mozognak: található remek
ottalvós heti turnus 28 ezer forintért, de 300 ezer

forint környékén is. Minél korábban kezd nézelődni
valaki, annál szélesebb kínálatból választhat, jó ár-
érték arányban, figyelembe véve a gyermeke érdek-
lődési körét, a földrajzi távolságot. Persze nem ritka,
hogy valaki csak egy-két héttel az adott tábor indu-
lása előtt dönt a részvételről. A táborszervezők idén
csaknem 80 százalékos kihasználtsággal számolnak,
így valóban lehet esély utolsó pillanatban is szeren-
csésen foglalni. 

2020-ban szigorodtak a táborokra vonatkozó
egészségügyi szabályok, a Táborfigyelő felmérése
szerint a táboroztatók 80 százaléka már be van
oltva a koronavírus ellen, így a megfertőződés koc-
kázata – mint Tóth Béla fogalmazott – elhanyagol-
ható. Szerinte értékes attól lesz egy tábor, hogy
minél több aktív programja van, minél több impul-
zus és élmény éri a gyerekeket. Mindez minden
évben fontos, de most, egy online oktatással, kor-
látozásokkal terhelt időszak után még inkább hang-
súlyos.

A gödi iskolák, az Alapszolgáltatási Központ Gyer-
mekjóléti Szolgálata és a József Attila Művelődési
Ház gazdag kínálata mellett városunkban a sport-,
a művészeti és a kalandtáborok sokaságából lehet
válogatni.  

Megtarthatók a lakodalmak is

Újratervezés, halasztás – ismerős fogalmak az el-
múlt időszakból mindannyiunk számára, s talán kü-
lönösen a házasságkötést tervezőknek. Számukra,
és az őket segítő szolgáltatóknak is fontos mér-
földkő lett a pünkösdi hétvége, amikor kiderült:
egyéb rendezvények mellett a lakodalmak is újra
megszervezhetők. Arról, hogy pontosan milyen le-
hetőségek nyíltak meg, Szászvárosi Eszter gödi es-
küvőszervezőt kérdeztük. 

‒ A 2020-as novemberi korlátozásokat követően jel-
lemző lett az esküvőre készülődők körében az óva-
tosság és a türelmes várakozás. Ennek megfelelően
sokan foglaltak inkább a 2022-es szezonra, mások
azonban kitartóan folytatták a szervezést az idei
nyárra, hiszen számosan már tavalyról halasztották
el a lakodalmukat. Szervezőként arra biztattuk a
késő tavaszi, nyári párokat, hogy ne álljanak le a
szervezéssel. Inkább segítjük őket abban, hogy
minden egyes esküvői mozzanatot megszervezünk,
és ha úgy adódik, akkor azt a teljes pakkot tudjuk
átmozgatni a következő szezonra. Ilyenkor a legna-
gyobb feladat, hogy minden szolgáltatót egy dátum
köré hozzunk ismét. Vannak olyan párok is, akik úgy
döntöttek, hogy megtartják a szertartást szűk csa-
ládi körben, ahogy a vírus éppen engedte, és a nagy
ünnepléssel megvárják, míg tisztázódik a COVID19
körüli helyzet. Viszonylag sokféle esküvőszervezési
móddal találkozhatunk, mégis egy mindegyikben
közös: a pároknak nehéz döntéseket kellett hoz-
niuk, ami olykor az esküvő elhalasztásáig vezetett. 

A korlátozások enyhítését követően is minden pár
tudatosan, a körülményeket átgondolva hozza meg
a döntést arról, hogy megtartja-e az esküvőjüket.
Jómagamat a szerencsés szervezők közé tudom so-
rolni, hiszen az első idei esküvőm június 12-én lesz,
és azt követően mindenkivel elindítottuk már az
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utolsó simításokat is. Viszont vannak olyan párok is,
akik inkább visszaléptek, mert sok lenne a külföldi
vendégük, akik nem tudnak Magyarországra jönni.
Május végétől úgy készülhetünk, hogy a násznép
létszáma akár 200 fő is lehet, és csak azoknak kell
védettségi igazolvány, akik a rendezvény helyszínén
szállást is igénybe vennének. Összességében na-
gyon jó, hogy lassan ugyan, de elindulhat újra az
élet az esküvők terén is, mégis nagy kihívásnak mi-
nősül az egyes rendeletek betartása.

Érdemes állandó figyelemmel kísérni a változásokat
azoknak, akik idén esküvőre készülnek. Egy felké-
szült esküvőszervező az állandó változásokban is

biztonságot tud nyúj-
tani a pároknak a kü-
lönböző jogszabályok
ismeretével. A pandé-
mia arra is rámutatott,
hogy a szolgáltatókkal
kötött szerződések
mindkét felet védik, és
iránymutatóak a le-
mondási feltételek
kapcsán is. 

Újra találkozhatunk
a rendezvényeken

Az ötmilliomodik ma-
gyar beoltott után el-
törölték a kijárási
tilalmat és a közterü-
leti maszkviselés köte-
lezettségét. Újra lehet

rendezvényeket tartani. A szabadtéri, 500 fős lét-
számot meg nem haladókon – a zenés-táncos prog-
ramok kivételével – bárki részt vehet. Az ennél
nagyobb létszámú, zárt térben megtartandókat, il-
letve a zenés-táncos rendezvényeket csak védett-
ségi igazolvánnyal lehet látogatni. A 16-18 éves
korosztály védettségi igazolvánnyal felnőtt kísérete
nélkül is élvezheti az említett programokat, illetve a
szintén igazoltan védett szülők kiskorú gyermekei-
ket is magukkal vihetik azokra. Fontos tudni, hogy
azoknak, akik nem veszik fel a védőoltás második
dózisát, érvénytelenné válik a védettségi igazolása.

VPK

Nyári rendezvénytervek Gödön
Kincsem Piackoncertek (Kincsem Udvarház)

Zenés Sörkert (Kincsem Udvarház)
Szabadtéri kiállítás (Kincsem Udvarház)

Szent István-nap augusztus 20-án, három helyszínen 
(Széchenyi Ödön Park, Kincsem Udvarház, Duna-part Nyaralóházak ‒ elsősorban gödi fellépőkkel)

A programokról bővebb információ Göd Város Önkormányzatának honlapján 
(www.god.hu) és hivatalos Facebook-oldalán olvasható. 

Falunap Elizabetért
2021. július 3. (esőnap: július 17.) 9:00 és 19:00 között

Ingyenes, létszámkontrollált esemény a Nemeskéri Kiserdőben a GSE pálya melletti füves terüle-
ten.

Programok: felnőtt és gyermek versenyek, játékok 
(zsákban ugrálás, nyomozós játék, gumicsizmadobó-verseny, retrókvíz), gyermektáncház, hangtá-

lazás, kreatív foglalkozások, színpadi programok, jótékonysági tombola.
Szervezők: Gödi Jó Arcok, főszervezők: Kovács Viktória és Szőke Kriszta
Bővebb információ: Gödi Jó Arcok Facebook-csoport, www.god.hu

Gödi Barokk Napok
2021. július 23.: Karosi Bálint és a Gödi Barokk Ensemble koncertje

2021. július 25.: Osztrák‒Magyar Haydn Zenekar Egyesület koncertje
2021. augusztus 29.: A Börzsöny Barokk Napok és a Gödi Barokk Napok közös záróhangversenye

További részletek: becsal.org



A kormány bejelentése óta gőzerővel folynak a
nyári táborok előkészületei a József Attila Műve-
lődési Házban. A napközis jellegű foglalkozások
széles skáláját kínálják a gyerekeknek, az egész-
ségügyi szabályok mindenkori betartásával és be-
tartatásával. 

lassan újraindul a klubélet is

Májusban védettségi igazolvánnyal újra látogat-
hatók lettek a közművelődési intézmények. 
A József Attila Művelődési Ház számos klubja

közül óvatosan reagált a nyitásra már jó néhány,
de a többség még tart a járványhelyzettől, vagy
nincs kellő számú védett tag a zárt térben való

találkozásra. Mások a szabadtéri helyszíneket ré-
szesítik előnyben. A Kertbarátok tanyáján zsúfolt
a naptár: először rendbe tették és kitakarították
a portát. Őket követve egymás után jelentkeztek

be programjaikkal a helyi nyugdíjasokat, galam-
bászokat, sakkozókat tömörítő klubok. Június 15-
étól, a nyári gyermektáborok időszaka alatt is a
szabadtéri programokon, kirándulásokon tudnak
találkozni egymással a klubok tagjai. 
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Táboroztatás a
JAMH-ban és

az Ady Klubban

Ady Klub:
Néptánctábor 

Czinóber Klára vezetésével:
2021. június 21-től 25-ig

Aikidó edzőtábor 
Balkányi András vezetésével:

2021. június 28-tól  július 2-ig 

Nemezelés tábor 
Haász Gabriellával:

2021. július 5-től 9-ig

Angoltábor Pénzes Barbarával:
2021. július 12-től 15-ig

Részletek a József Attila Művelődési Ház 
elérhetőségein: 

info@godimuvhaz.hu; 
(06 27) 532-160

-



Ha abból a marketinghipotézisből indulunk
ki, hogy egy-egy település komplex termék,
amely tárgyiasult (közutak, iskolák, sport-
és kulturális létesítmények, infrastrukturá-
lis szolgáltatók stb.) és arculati elemekből
(helyi média, turisztikai attrakciók, kulturá-
lis és sportesemények, fesztiválok stb.) áll,
akkor a településgazdálkodás fogalma új ér-
telmezést nyerhet.

Egy-egy település főterének díszburkolattal és
korszerű világítással történő felújítása, a főutca

rendbetétele nagyon is helyénvaló dolog, ám az
ilyen rekonstrukcióknak évről évre lesz egy bizo-
nyos fenntartási költsége, míg egy célirányos
(például gazdaságfejlesztési) beruházás folyama-
tosan termeli a pénzt, melyből aztán lehet jóléti
célú beruházásokat meg-
valósítani, akár díszteret
építeni. (Félreértés ne
essék, a korábbi uniós
ciklusokban a települések
százainál fontos beruhá-
zások valósultak meg, ám
azok sok esetben nem
voltak képesek megter-
melni a létrehozásukra
fordított forintokat.) A kö-
zeljövőben feltehetőleg
olyan pályázatok lesznek
kiírva, amelyek egyszerre
hasznosak és szüksége-
sek a települések szá-
mára.

Meggyőződésünk, hogy a
településvezetésben is al-
kalmazhatóak az üzleti
életben már bevált mar-
ketingszemléletű irányí-
tási és menedzsment-
módszerek mind a teljes
település vonatkozásában, mind pedig az egyes
projektek szintjén. 

Fontos, hogy a településmarketingre költött fo-
rintok arányban legyenek az adott település mé-
retével, illetve gazdasági erejével. Vannak
gyönyörű falvak és akadnak ronda városok. Nem
mindig az elköltött forintok mennyisége, hanem
sok esetben az egyes projektek testreszabottsága
lehet a siker záloga.

Ha egy település nem alakít ki önálló arculatot,
nem dolgoz ki saját marketingstratégiát, akkor az
országos kínálaton belül alulreprezentált marad.
A különféle ajánlatok között böngésző potenciális
vendég fantáziáját gyakran egy-egy ízléses kiad-
vány, hangulatos fotó, frappáns szlogen mozgatja
meg, amikor úti célját kiválasztja. 

S hogy a címben feltett kérdésre is válaszoljunk:
a hatásos piaci megjelenéshez szükséges arculat-
és marketingstratégia még jó néhány hazai tele-
pülésen hiányzik. Pedig ez része lehetne a lako-
sok identitását, valamint a város megjelenését
erősítő stratégiának.

Véleményünk szerint a jövőben azok a települé-
sek boldogulnak majd igazán, amelyek képesek
lesznek megfogalmazni egyfajta településstraté-
giát. A folyamat első lépése a város belső vonz-
erejének a növelése, a különböző érdekcsoportok
megelégedettségének javítása és végül a polgá-
rok identitásának erősítése. Ennek valódi hátterét
a helyi társadalom önszerveződő képessége, kol-
lektív élményei, valamint sikerei (sport, kulturá-
lis, gazdasági stb.) biztosítják. A külföldi
tapasztalatok egyértelműen arra intenek bennün-
ket, hogy a tudatos városmarketing sehol sem
nélkülözhető.

Ha a napóleoni marsallbot nem is, de városunk
jövőjének kulcsa ott lapulhat legtöbbünk zsebé-
ben. S végezetül, amiben egészen biztosak lehet-
nek: a Gödi Körkép az önkormányzatnak, a civil
szervezeteknek, a közintézményeknek és a helyi
vállalkozásoknak minden tőle telhető segítséget
meg fog adni ahhoz, hogy Göd tovább szépüljön
és gazdagodjon – mindannyiunk örömére.

(w)
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Divatba jön a
település-
marketing?



Gondolkodtak már azon, hogy vajon mi lehet a
fák törzsére erősített, kívülről gyakran házikó
alakú, belülről kettévágott bambusz- és nád-
szálakkal, fahánccsal vagy éppen tobozokkal
„bélelt” kültéri dekoráció?

Nem kerti manók és nem is erdei tündérek lakhelye,
bár hasonlóan színes népek forgolódnak körülötte:
ez a darázsgarázs vagy méhecske hotel, aminek te-
lepítéséért sok repülő rovar lesz hálás nekünk. 

A magányosan élő méhek és darazsak ugyanúgy
részt vesznek a beporzásban, mint családokban élő
társaik, azaz kimondottan hasznos állatok. Ráadá-
sul, életmódjukból adódóan, mivel nem verődnek
csoportokba, nem kockáztatnak meg támadást a
náluk jóval nagyobb emberrel vagy társállatával
szemben, tehát kimondottan békés állatok. 

A darázsgarázsokkal ezen állatok szaporodását se-
gíthetjük: a szűk kis csövecskékben tápanyagot hal-
moznak fel, itt helyezik el a petéiket is, majd sárral
betapasztják a járatot. Amikor az utód kikel a peté-
ből, elfogyasztja a felhalmozott tápanyagkészletet,
bebábozódik, és kész rovarként előbújva kirágja
magát a sárfalú bölcsőből, hogy újra indulhasson a
körforgás. 

A méhecske hotel a bölcső mellett otthont is nyújt
számos rovarnak: vannak, aki csak alkalmilag, át-
utazóban szállnak meg benne pár éjszakára, és van-
nak, például a lepkék és a katicák, akik a telet töltik
itt hibernált állapotban.

Darázsgarázst vagy méhecske hotelt beszerezhe-
tünk szinte bármelyik lakberendezési vagy kerté-
szeti áruházban, de magunk is készíthetünk
bambusznád szárából, nádkötegből, kifúrt farönkből
vagy éppen régi, lyukacsos téglából ‒ a lehetősé-
geknek csupán a képzeletünk szab határt. 

Telepítsük darázsgarázsunkat virágzó növények és
rovaritatók közelébe, félárnyékos helyre, így a be-
porzó rovarok hamar rátalálnak, és az első beta-
pasztott nyílások megjelenésekor tudhatjuk, hogy
sikerült pár szobát kiadnunk. Fajgazdag lakóközös-
séget és izgalmas természetbúvár megfigyeléseket
kívánunk! 

Minden Állatért Alapítvány (MINDA) 

Darázsgarázs vagy méhecske hotel
csinos kerti dísz, hasznos természetvédelmi eszköz
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Bemutatkozik a
Minden állatért 
Alapítvány

2019-ben hívtuk életre a
MINDA-t azzal a céllal,
minél többet tehessünk az
állatokért.

Jelenleg főként kutyákon és macskákon segí-
tünk, de mentettünk már kanárit, sünt, rigót és
tollát vesztett papagájokat is. Célunk egy olyan
menedék létrehozása, ahol minden bajba ke-
rült állat otthonra talál fajától, fajtájától és
életkorától függetlenül.

Kutyákon chipolvasással segítünk, azonban ér-
kezésünkig arra kérjük a megtalálót, hogy vi-
gyázzon az ebre. Gyakran találkozunk kidobott
macskákkal is, ha nem találunk gazdájukra,
akkor új otthont keresünk nekik.

Küzdünk a macskakolóniák túlszaporodása
ellen, ezért ivartalanítási akciót szervezünk
gazdás állatoknak. A Göd Város Önkormányza-
tának támogatásával 2020-ban szervezett ak-
ciónkban 46 gödi kutya és macska ivartala-
nítása történhetett meg.

Rászoruló gazdikat is támogatunk, hogy csak
az anyagiak miatt ne kelljen megválniuk ked-
vencüktől.

Szívügyünk az állatbarát szemlélet tovább-
adása, ezért e hónaptól állatbarát rovatot indí-
tunk. Fogadják első cikkünket szeretettel!

Szeretettel várjuk önkéntesek jelentkezését is
a minda@mindenallatert.hu-n.

Grabow Nikolett kuratóriumi elnök
Minden Állatért Alapítvány



Interjú Hruby Edit operaénekessel, a Debre-
ceni Egyetem Zeneművészeti Karának mester-
oktatójával.

A kisújszállási születésű operaénekesnő 15 éve él
Gödön. Aktív énekesi pályafutása alatt beutazta Eu-
rópát, Amerikában, Olaszországban, később Buda-
pesten élt családjával. Gyermeke születése után
költöztek ide, kertes házba. Munkájában az ének-
lésről a tanításra helyeződött a hangsúly. Tanított a
Shakespeare Színművészeti Akadémián, majd tíz
éven át tanított Újpesten a magánének-tanszak ve-
zetőjeként, alapítója az Erkel Operastúdiónak, mely
azóta – nagy büszkeségére ‒ bekerült a Magyar
Alapfokú Művészetpedagógia Értéktárába. 2014 óta
tanít a Debreceni Egyetemen.

‒ Minden körülmény Göd felé terelt minket. A fér-
jem született gödi, és jó néhány kolléga él itt, akik
állandóan invitáltak. Sok jó ismerőst és néhány
igazi, életre szóló barátot is hozott nekem a gödi lét.
Szeretek kiülni a kertbe, élvezem a gyönyörű 
környezetet. Cicákat és kutyákat tarthatunk. Séta-

távolságra találtunk anno óvodát és iskolát a fiunk-
nak – ezek mind fontosak a számunkra. A gödi kö-
zönséggel első ízben egy Juniális alkalmával
találkoztam. Ezt később számos koncert követte a
Nemeskéri-kúriában és a templomokban, Pászthy
Júliával, Berkes Jánossal, Kállay Borival, Oberfrank
Péterrel… Nagyon emlékezetes alkalmak voltak. 
Az éneklés mellett kezdettől fogva tanítottam is. 
Az intézményi oktatás mellett  a nyári mesterkurzu-
sokon, melyeket az ifjú énekesek igényeltek. 
Volt, aki felvételire, más versenyre vagy vizsgára
készülve szerette volna csiszolni a tudását. Pászthy
Júliával karöltve szerveztük ezeket a kurzusokat,
egymást erősítve, támogatva. Nagy élmény ez min-
den résztvevő számára. Sok kolléga eljött Gödre
megnézni, hogy mit és hogyan oktatunk. Az itt élők
számára nyitott ez a pár nap, az utcáról is bejöhet-
nek, belehallgathatnak. 

A kurzus záróhangversenye szintén
nyitott, idén június 26-án várjuk 

szeretettel az énekesek koncertjére 
az érdeklődőket a 

József Attila Művelődési Házban.

Az ifjú művészek közben megismerik a várost, a gö-
dieknek pedig helybe hozunk egy kis operát. 

A világjárvány sokféle módon ösztökélte kreativi-
tásra az erre fogékonyakat. A JAMH védőszárnyai
alatt elindult a Gödi Művészbejáró című beszélgetős
műsor – egyelőre internetes közvetítésben ‒, mely-
nek Edit a háziasszonya.

‒ Szeretek beszélgetni, s bár nem vagyok profi mű-
sorvezető, könnyen rá tudott venni Szabó Zsuzsa
arra, hogy indítsunk el egy olyan beszélgetés-soro-
zatot, amelyben a Gödön élő művészembereket szó-
laltatjuk meg. Nem annyira szakmai, de nem is
bulvár tematika alapján, hanem leginkább arra tö-
rekedve, hogy kötetlen formában megismerjük a
szomszédunkban lakó zenészt, énekest, képzőmű-
vészt, illetve az embert, aki a művész mögött van.
Május végére a művelődési ház internetes felületein
már elérhetővé váltak a Pászthy Júlia operaénekes-
nővel és Szabó Judit gordonkaművésszel készült be-
szélgetések. Következő vendégem Budai Lívia
operaénekes lesz, de a későbbiekben teret kapnak
a könnyűzene helyi neves képviselői is. 

VPK

Mesterkurzus 
és Gödi Művészbejáró
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Interjú Baraczka Gergővel, a gödi Kuckó
Óvoda és az Iszkiri zenekar vezetőjével

‒ Egyszer volt, hol nem volt egy gödi fiú, aki hirtelen
gondol egyet, és úgy dönt, hogy otthagyja a sikeres
reklámszakmát a gyerekek és a zenei pálya kedvé-
ért. Mesekönyveket, pedagógiai publikációkat jelen-
tet meg, óvodavezetőként dolgozik, az Iszkiri
zenekarral írt dalai pedig több milliós nézettségűek.
Ez úgy hangzik, mint egy igazi tündérmese…

‒ Verseket már hatéves koromtól írtam, és a zene
is nagyon fiatalon rabul ejtett. 12 éves korom körül
kezdtem el gitározni, teljesen autodidakta módon.
Mivel a reál tárgyakból is elég jó voltam, először egy
elektronikai szakközépiskolában tanultam, de
hamar kiderült, hogy nem ez az én pályám. Ezért a
középiskola után a Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Főiskolára jelentkeztem, ahol reklám szakirányon
végeztem. 18 éves koromban így kerültem a rek-
lámszakmába, ahol viszonylag gyorsan egy kreatív
osztályon találtam magam, mint szövegíró, majd
kreatívigazgató.

‒ Ez idáig tényleg nagyon szép történet. Miért dön-
töttél mégis úgy, hogy pályát módosítasz? Hogyan
lettél óvóbácsi?

‒ Közel húsz éven át zenéltem a régi gödiek szá-
mára ismerősen csengő Scarabeus zenekarban, de
egy rövid ideig a Karib-tengeren is muzsikáltam,
egy óceánjárón. Mivel többgenerációs pedagógus
családból származom, senkit nem lepett meg, hogy
már középiskolás koromban is örömmel vállaltam
munkát diákszervezetekben, például a Fiatal Sasok
Gödi Egyesületében is. Édesanyám időközben egy
kis magánovit indított el, ahol szintén örömmel se-
gítettem be, és táborokat is szerveztem, ha futotta
erre az időmből. Az igazi fordulópontot azonban a

kislányom születése hozta. Akkor éreztem rá, hogy
nekem a gyerekek között a helyem. Negyvenéves
fejjel beiratkoztam hát az Apor Vilmos Főiskola Óvo-
dapedagógus szakára – egyetlen fiúként ‒, majd át-
vettem édesanyámtól a Kuckó Óvoda vezetését.
Nagyjából ezzel egy időben alapítottam meg Dombi
Ádám pedagógus-zenész kollégámmal az Iszkiri ze-
nekart, később  több barátommal előbb az Atomku-
tyát, majd a Kispéntek együttest. 

‒ Magánovi és gyerekzenekar. Két olyan terület,
amely különösen nehéz helyzetbe került a pandémia
kapcsán. Hogyan sikerült átvészelnetek az elmúlt
évet?

‒ Hazudnék, ha azt mondanám, hogy könnyű volt.
A zenekar koncertjeinek száma a megszokott évi
90-ről közel nullára csökkent, az óvoda hónapokig
zárva tartott… Persze megpróbáltunk mindent meg-
tenni azért, hogy távolról is segítsünk a gyerekek-
nek az otthon töltött hónapokat izgalmasabbá tenni.

‒ Hogyan sikerült az újrakezdés?

‒ Most szerencsére már jók a kilátások. A zenekar
május végétől újra koncertezhet. Nagyon sok felké-
rés érkezik hozzánk, így igen gyakran találkozha-
tunk majd a közönségünkkel. A Kuckó oviban is
újraindult az élet, most éppen a ballagásra, a nagy-
csoportosok búcsúztatására készülünk. Van egyéb-
ként még néhány hely nálunk szeptembertől, így
szívesen látjuk az új jelentkezőket is. Ezen felül jú-
lius első három hetében táborokat szervezek az ovi-
ban. Lesz Kincskereső Tábor, Iszkiri Zenetábor és
Ősembertábor, szóval biztosan nem unatkozik majd
az, aki csatlakozik hozzánk. Ide is nagy szeretettel
várjuk a 4-9 éves gyerekek jelentkezését.

‒ Ez valóban nagyon biztatóan hangzik. Köszönöm,
hogy időt szakítottál rám, és további sok sikert kí-
vánok neked!

‒ Köszönöm én is a lehetőséget, és remélem, minél
több gödi gyerekkel találkozom majd az Iszkiri-
koncerteken, a Kuckó táborokban vagy a Kuckó ovi-
ban.

VK

Egyszer
volt…
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A baráti kör megálmodója Szabó Csaba felső-
gödi lakos, akinek tudomására jutott, hogy
több Erdélyből áttelepült család él Gödön, akik
nem ismerték egymást.  Eldöntötte, hogy töb-
bet szeretne megtudni a településen élő erdé-
lyiekről, megismertetni őket egymással és egy
kis közösséget létrehozni a városban. 

Megkérte Szász-Vadász Endrét, aki Gyergyószent-
miklósról költözött családjával Gödre 1997-ben,
hogy segítsen megvalósítani az álmát, és felkutatni
az erdélyi származású, illetve kötődésű családokat
és szimpatizánsokat. A szervezőkhöz csatlakozott
Vargáné Both Marika, aki székelyudvarhelyi szárma-
zású, és 2008 óta lakik családjával Gödön.  

A szervezést 2014-ben kezdték el, de hivatalosan
2016. november 26-án alakították meg a Gödön Élő
Erdélyiek és Szimpatizánsok Baráti Körét. A József
Attila Művelődési Ház civil közösségeinek keretein
belül működnek és vesznek részt aktívan a város
életében. Összefogásuknak köszönhetően ma már
Göd város egyik legnagyobb létszámú civil szerve-
zetévé váltak, több mint száz fő feletti létszámmal. 

Igyekeznek jelen lenni a városi rendezvényeken.
Valamennyi nemzeti ünnepünk alkalmával székely
szalagos koszorút helyeznek el a gödi emlékhelye-
ken.

A baráti kör küldetése a családok összefogása és
a hagyományőrzés. Minden évben négy-öt alkalom-
mal szerveznek találkozókat. Tavaly februárban bált
tartottak, májusban kirándultak, szeptemberben

bográcsoztak, októberben őrtüzet raktak, novem-
berben „mártonoztak”.   
Részt vesznek az adománygyűjtésekben is. A Böjte

Csaba által alapított gyermekotthon lakóinak tartós
élelmiszert vásároltak, melyet a Tusnádfürdőn lévő
otthon lakóinak adtak át. Göd Kárpátalján fekvő
testvérvárosa Jánosi. Átérezvén az anyaország ha-

tárain kívül rekedtek élethelyzetét, az itt élő magyar
gyermekek és Jánosi egyes intézményei számára a
karácsonyi cipősdoboz akció keretein belül nyújtot-
tak támogatást. 

A baráti kör megalakulása óta évente buszos ki-
rándulást szerveznek önköltségi áron tagjaiknak és
szimpatizánsaiknak. Kirándultak Ópusztaszerre, és
két alkalommal Erdélybe szerveztek utat, 50 fő
részvételével. A két külföldi kirándulás alkalmával a
partiumi és az erdélyi városok érintésével, a meg-
számlálhatatlan székelyföldi nevezetesség megte-
kintését követően, a csíksomlyói búcsún való
részvétellel zárták útjaikat. 

A járványhelyzet és a szigorítások miatt sajnos
hosszú hónapokon át nem találkozhattak, és a ki-
rándulásuk is elmaradt, de a pandémia alatt is igye-
keztek tartani a kapcsolatot a tagjaikkal, és a
jövőben is folytatni szeretnék tevékenységünket. 

A májusi oltottsági mutatók alapján ismét lehet
összejöveteleket tartani ötven főig, ezért június 20-
án megtartják a korábban meghirdetett találkozót

az Ady Klubban. Csak érvényes oltási igazolvánnyal
látogatható e rendezvény.

A Jó Isten adjon egészséget és jó kedvet a folyta-
táshoz! A baráti kör nyitott, lehet csatlakozni, sze-
retettel várják az új jelentkezőket. 
Elérhetőségük: erdélyiekgodon@gmail.com.

Gödön Élő
Erdélyiek és

Szimpatizánsok
Baráti Köre
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Interjú Wagner László testnevelő tanárral, a
Belépés Családostul szabadidős mozgalom
megálmodójával, aki néhány éve elnyerte a
gödi Művészetoktatásért, Kultúráért és Neve-
lésért Díjat. 

‒ Mesélted, hogy édesanyád már 9-10 éves korod-
ban rád bízott a nyolc fős családotokat érintő fel-

adatokat, olyan elgondolásból, hogy „Lacika majd
elintézi”.

‒ Igen, így van! Szervezői, pedagógusi vénával le-
hetek megáldva,  mert tényleg ösztönösen kezdtem
bele minden ilyenfajta tevékenységbe. Mindig is azt
éreztem, már kicsi koromtól fogva, hogy ha valami
élményben volt részem, azt meg kellene osztani
másokkal, hogy ők is örömmel éljék át a nekem
sokat jelentő eseményt. Ez így teljesedett ki, s ezt
megtapasztalhatják a tanítványaim a testnevelés
terén, és ugyanígy a szabadidős programok részt-
vevői is. 

‒ A neved sokak számára ismerősen cseng váro-
sunkban, már-már ikonikus fogalomként, mely ösz-
szefonódott a Belépés Családostul mozgalommal.
Minek köszönhető, hogy idáig eljutottál, mi táplálja
ezt a fantasztikus hajtóerőt, ami benned lobog?

‒ Az, hogy idáig eljutottam, elsősorban annak kö-
szönhető, hogy az embert fiatalon tartja, ha gyere-
kekkel foglalkozhat, ha biztos alapokon nyugszik a
családi élete, ha szereti a munkáját, és a hobbijával
‒ jelen esetben a szervezői tevékenységgel ‒ 
sokaknak szerez örömet. 25 év tapasztalata segített

abban, hogy 2003-ban meghirdettem a gyerekek-
nek, a felnőtteknek, a családoknak, a lakosságnak
szóló szabadidősport és kulturális, zenei program-
sorozatot, s megalapítottuk a „Belépés Családostul”
civil mozgalmat, a „Becsal”-t., melynek célja a la-
kossági szabadidősport beindítása volt. A kirándu-
lásokkal, biciklis túrákkal a mozgás mellett baráti,
jó hangulatú, családok számára elérhető élménydús
kikapcsolódást kínálunk évek óta.  Szeretném meg-
kedveltetni az emberekkel a mozgást,  a testneve-
lésórán például, amikor lehetséges, együtt játszok
a gyerekekkel,  így próbálok példát mutatni a
sportos életmódra.  Időnként úgy érezhettem az el-
múlt közel két évtizedben, hogy a sportszerető, a
programjainkra lelkesen járó gödi lakosoknak is
testnevelője vagyok. 

‒ Meséltél nekem korábban felejthetetlen emberek-
ről, kedves emlékekről...

‒ Büszkeséggel tölt el, hogy a nem régen elhunyt
Wichmann Tamás, a legendás kenus és  Monspart
Sarolta tájékozódási futó világbajnok nagy rokon-
szenvvel tekintettek a gödi Belépés Családostul
mozgalomra. Sőt, Saci aktív tagja volt a 2011-es In-
tersport Túranapon induló 80-100 fős csoportunk-
nak. De járt itt nálunk családtagjaival az egyik
adventi élő betlehemes programon is, és a közel-
múltban eljött az egyik klasszikus zenei koncer-
tünkre is a Búzaszem Iskola aulájába. 

Wichmann Tamás
két fiát tanítottam
még az 1970-es
években. Tamás
2003-tól 15 éven
keresztül hol dísz-
vendégként, hol 
díjátadóként jött el

a Sárkányhajó Kupákra. Volt, amikor ő is beszállt a
hajóba, egyszer még zenélt és énekelt is nekünk két
zenész kollégájával a Széchenyi csárda színpadán.
Többször is ehettünk a főztjéből a decemberi Miku-
lás Sportnapokon. Olyan sokszor jött el városunkba,
hogy talán tiszteletbeli gödi lakosnak is nevezhet-
nénk őt. 

‒ A mozgalom néhány éve szintet ugrott, és egyre
színesebb zenei programokat kezdtél szervezni.

‒ Kezdetben a Piarista Juniálisokon a helyi művé-
szek közül örömmel lépett fel Hruby Edit, Kállay
Bori, Pászthy Júlia, Berkes János, Karosi Bálint, Ho-
moki Gábor, majd ők a 2014-ben elindított klasszi-
kus zenei koncerteknek is résztvevői lettek. Valóban
magas szintre jutott ez a civil kezdeményezés, kö-
szönhetően az alapító Szent Jakab Egyesületnek, az
önkormányzatnak, s azon cégeknek, vállalkozók-
nak, segítő barátoknak, egyéb támogatóknak, és
persze családom tagjainak, akik mindig készséggel
álltak mellém ötleteim megvalósítása érdekében.  A
már hagyományos szabadidősport eseményeken túl
mára nagy híre lett a Gödi Jazz Napoknak, a Gödi
Barokk Napoknak, a Családi Templomi Koncertek-
nek, a Gödi Művészek Koncertjének, kamarakon-
certjeinknek az országos, sőt nemzetközi hírű

Az érték a mérték 
Interjú Wagner László testnevelő tanárral
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zenészek, énekesek fellépésének köszönhetően.
Megszámoltam, az eddigi „Becsal” programokon
2003 és 2020 között 12 Kossuth-díjas előadómű-
vész lépett fel Gödön, köztük Ránki Dezső kétszeres
Kossuth-díjas zongoraművész, aki 2020-tól a Nem-
zet Művésze! 

Elmondható tehát, hogy ma már komoly igény van
a helyi zeneszerető közönség részéről ezekre a
koncertekre, Budapesttől Zebegényig a Duna-parti
településekről is sokan érkeznek városunkba. Mind
a zenészek, mind a közönség jó hírét viszik Göd-
nek! 

‒ Laci, köszönöm szépen a beszélgetést, s kívánok
még sok-sok „becsalos” évet. Beer Miklós püspök
atya, fővédnök szavait idézem: „Ez a remek kezde-
ményezés arról szól, amire nagy szüksége van a
társadalmunknak ‒ jókedvre, életörömre, közösségi
élményekre.”

VK

Figyeljék a Becsal programokat, 

mindenkit szeretettel várunk!

www.becsal.org

https://www.facebook.com/becsal6/

Gödi Jazz Napok 

https://www.facebook.com/godijazznapok/
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Beiskolázási támogatás

Tisztelt Gödi Lakosok!
Göd Város Önkormányzata az idei
évben is meghirdeti a beiskolázási tá-
mogatást. A támogatást az Önkor-
mányzat a gyermekvédelmi ellátások
helyi szabályairól szóló rendeletben
foglalt jogosultsági feltételek szerint,
rászorultság alapján nyújtja. A kérel-
met a Polgármesteri Hivatalnál, vala-
mint a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatnál beszerezhető forma-
nyomtatványon lehet benyújtani. 
A benyújtására nyitva álló határidő:
2021. július 31. A határidő elmulasz-
tása jogvesztő! Felhívjuk figyelmüket,
hogy a csatolandó iratok között szere-
pel a tanulói jogviszony igazolása,
melynek beszerzése július hónaptól az
iskolai titkárságokon csak ügyeleti idő-
ben lehetséges.

Göd Város Önkormányzata

Anyakönyvi hírek
2021. április 28. és május 31. között 

Gödön kötöttek házasságot:
Pokornics Tamás Antal és Getz Beáta

Király Zsolt és Szilágyi Éva Tímea
Nagy Péter Imre és Andóczi-Balog Rita

Labus Balázs és Dobrocsi Nikoletta
Magériusz Márk és Bus Barbara

Lakatos Kristóf és Németh Julietta
Kövecses Norbert és Bari Kinga
Ocsovai Gergő és Németh Réka

Jeni Gábor és Karacs Dóra
Nagy Krisztián és Szabó Szandra

Gödön hunytak el:
Szénási Lajos  78 éves
Béres Lászlóné sz.: Kelemen Szilvia Mária 94 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
Lukács Zoltánné sz.: Bajza Aranka 89 éves
Balogh Sándor Pálné sz.: Batár Zsuzsanna  61 éves
Göntér Györgyné sz.: Gárdonyi Mária  91 éves
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Szükségessé vált Göd város Településfejlesz-
tési Koncepciójának és településrendezési
eszközeinek – Településszerkezeti terv, Helyi
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv (HÉSZ
és SZT) ‒ felülvizsgálata, valamint Település-
képi Arculati Kézikönyvének (TAK) és Telepü-
lésképi Rendeletének (TKR) újszerű
elkészítése és szinkronba hozása.

A megújítási folyamatot a város jelen helyzetének
széles körű vizsgálatával és a lakossági vélemények
összegyűjtésével, elemzésével szeretnénk kezdeni.

A tervezés során intenzív társadalmi részvételi le-
hetőséget kívánunk biztosítani, tervezői metodi-
kai/mediációs módszer keretében.
A részvételi tervezés korszerű infokommunikációs

és digitális tervegyeztető felületek alkalmazásával
és fórumsorozat megrendezésével történik.

A teljes körű felülvizsgálat alapvető, kiemelt szem-
pontjai között említhetjük
– a 2019-ben hatályba nem lépő szabályozás átfogó
rendelkezéseinek aktualizálását;
– a szálláshely-kialakítások szabályozását a mun-
kásszállók megjelenésével összefüggésben;

– általánosságban a lakóterületek túlzott sűrűsödé-
sének vizsgálatát és lehetséges szabályozási meg-
oldásait (rendeltetés- és parkolószám-előírás);
– vegyes övezetekben kereskedelmi és szolgáltató
rendeltetés szükségszerű előírását;
– a város egésze szempontjából meghatározó terü-
letfejlesztések irányának vizsgálatát – kiemelten a
temetőtábla és a Golf lakópark területének tekinte-
tében;
– a meglévő gazdasági területek szabályozását az
ipari és kereskedelmi-szolgáltató gazdasági rendel-

tetések vizsgálatával, a tevékenységek nevesítésé-
vel;
– egyes várományos területek (például a 050-es
tábla) övezeti szabályozását, tekintettel a tulajdo-

nosi helyzetre és a környező lakóterület városren-
dezési szempontjaira;
– a Duna-part erőteljesebb védelmét;
– a városi zöldfelületek, zöldterületek kialakításá-
nak, megőrzésének vizsgálatát, beültetési kötele-
zettségek/védő zöldsávok kialakításának
lehetőségét;
– a településképi szempontú településkarakter 
területi lehatárolások elkészítését;
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Göd településrendezési 
koncepciójának kidolgozása
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– az eltérő karakterű területek településképi szem-
pontú meghatározását és vonatkozó településképi
előírásait;
– a helyi védelemre javasolható épített értékek
meghatározását, értékleltár készítését;
– a településrendezési és településképi rendelkezé-
sek közötti teljes összhang, és ezzel a jogbiztonság
megteremtését.

A településtervezéssel összefüggő egyes törvények
és egyéb felettes jogszabályok a napokban változ-
nak, mely változások kihatással lesznek a készülő
dokumentumokra is.
A Településfejlesztési és Településrendezési Terv
(HÉSZ és SZT), a Településképi Arculati Kézikönyv
(TAK) és a Településképi Rendelet (TKR) egymással
tartalmi összhangban készül.

A fejlesztési és rendezési tervek, valamint a telepü-
lésképi dokumentumok országos, megyei, térségi és
települési szinten így épülnek egymásra.
Röviden az egyes dokumentumokról:

Településfejlesztési Terv: A település tervszerű,
fenntartható, valamint gazdaságos fejlesztése és
üzemeltetése érdekében a település egészére készí-
tett, integrált, stratégiai és területi alapú, a környe-
zeti, társadalmi és gazdasági adottságokra alapozott
– a településrendezést elősegítő – dokumentuma.
Meghatározza a település jövőképét.

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ): Az építés rend-
jét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító
és biztosító települési önkormányzati rendelet.

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK): A te-
lepülésképi rendelet szakmai megalapozása érdeké-
ben készített, a települési döntéshozók és a
lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló ki-
advány. Segíti az építtetőket és a beruházókat, akik
Gödön szeretnének építkezni. Tájékoztatja őket a

város elvárásairól az
épített környezettel
kapcsolatban, bemu-
tat pozitív példákat, a
város épített öröksé-
gét, továbbá javasla-
tot tesz az épületek
elhelyezésére, formai
kialakítására, építő-
anyag-használatára. 

Településképi Ren-
delet (TKR): A tele-
pülési sajátságok,
építészeti értékek
megőrzésére, kialakí-
tására szolgáló helyi
rendelkezés, a telepü-
lésképi véleményezési
és a településképi be-
jelentési eljárások in-
tézményével. Ennek
során a polgármester
képviseli a település
építészeti elképzelé-

seit a főépítész szakmai véleményére támaszkodva. 
A TAK és a TKR megújítással egy időben elkészít-
hető Göd város épített örökségének értékleltára, a
korábban elkészült, védendő épületekről szóló
anyagra alapozva. Az értékleltár alapján felülvizs-
gálható a helyi védett épületek jegyzéke, javaslat
tehető egyes értékek helyi védelem alá helyezésére,
illetve konkrét elemek (épület, épületrész, kerítés,
kapu, utcabútor, növényzet stb.) helyi védetté nyil-
vánítására.
A helyi védelmi program keretében javasolt kidol-
gozni egy támogatási ösztönzőrendszert, ami a vé-
dett értékek megóvását, szakszerű felújítását tudja
segíteni. Ez fontos eleme a helyi védelmi program-
nak, hiszen e nélkül egyes magántulajdonosok ki-
zárólag teherként értelmezhetik a védetté
nyilvánítást és az ezzel járó kötelezettségeket.

A társadalmasítás folyamata részvételi terve-
zéssel

A tervezés során a civil vélemények összegyűjtésére
és elemzésére intenzív társadalmi részvételi lehető-
séget szeretnénk biztosítani, tervezői metodikai/
mediációs módszer keretében.
A részvételi tervezés nyitottságot eredményez.
Alapja, hogy az egyeztetés eredményei beépítésre
kerülnek a településfejlesztési koncepcióba.
A részvételi tervezés során korszerű infokommuni-
kációs felületek, digitális tervegyeztető felületek al-
kalmazása segíti a készülő településfejlesztési
koncepciót.
A településképi, valamint a településfejlesztési ren-
dezési dokumentumok készítésével összefüggésben
egy-egy ötalkalmas, alkalmanként háromórás, rész-
vételi tervezés metódusú fórumsorozat megtartását
tervezzük. Lehetőséget teremtve ezzel a lakossági
igények, partneri vélemények széles körű megisme-
résére és a hatékony együttgondolkodásra.
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Az alábbi esetekben 
szükséges, hogy Ön településképi

bejelentést tegyen:

(A felsorolás nem teljes körű, a pontos előírásokat
a www.god.hu-n található Göd Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének a településkép védel-
méről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati
rendelete tartalmazza!)

• Építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati
nyílászáró cseréje, a homlokzat felületképzé-
sének megváltoztatása

• Előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése
• Az épületben az önálló rendeltetési egységek

számának változtatása
• Melléképület építése, átalakítása, felújítása,

valamint bővítése (nettó 100 m3 térfogat 
és 4,5 m gerincmagasság alatt)

• Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő
megváltoztatása

• Növénytermesztésre szolgáló 3 m magasságot
meghaladó üvegház, fóliasátor építése 

• Támfal építése, meglévő felújítása (1,5 m ma-
gasságig)

• Közbenső kerítés építése, amennyiben a kerí-
tés magassága meghaladja az 1,8 m-t, tömör-
sége az 50%-ot

• Utcai kerítés, kerti építmény építése,  átalakí-
tása, korszerűsítése, bővítése a fonatos kerítés
kivételével

• Napenergia-kollektor,  klímaberendezés az
építmény utcáról látható homlokzatán   való el-
helyezése

• Háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló 
10 m2-nél nagyobb hulladékgyűjtő és tároló

• A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 
20 m3 légterű pince építése, a meglévő bővítése

• Telek természetes terepszintjének az építési te-
vékenységgel összefüggő 50 cm-nél nagyobb,
max. 1,0 m végleges jellegű megváltoztatása 

• Meglévő építmények rendeltetésének – rész-
leges vagy teljes – megváltoztatása

• Cég- és címtábla, cégér vagy cégérszerű rek-
lámtábla, egyedi tájékoztató tábla, hirdető-

tábla, hirdetővitrin, reklámvitrin, óriásplakát
tartó-, illetve hordozó-berendezése, reklám-
tábla (hirdetőtábla), hirdetőberendezés elhelye-
zése esetén.

A településképi bejelentés 
folyamata

A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a
polgármesterhez benyújtott – papíralapú – bejelen-
tésre indul. A kérelemhez papíralapú dokumentációt
kell mellékelni. (A járványügyi helyzetben elektro-
nikus formában kell benyújtani a foepitesz@god.hu
e-mail-címre.)

A dokumentáció tartalma: érintett
alaprajz(ok), érintett homlokzat(ok), 

helyszínrajz, tereprajz, műszaki leírás, kiegé-
szítő látványterv, fotó, fotómontázs. 

Mi történik, ha Ön elmulasztja
bejelentési kötelezettségét?

A településképi kötelezési eljárás hivatalból, vagy
kérelemre indul, és az alábbi eseteket vizsgálja:

• a településképi eljárás elmulasztása; 
• a településképi bejelentési eljárásban megtiltott
tevékenység folytatása;

• a településképi bejelentési eljárásban tudomásul
vett tevékenység eltérő végrehajtása; vagy

• a településképi rendeletben szereplő 
követelmények nem teljesítése.

A polgármester a településképi követelmények 
teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az
építmény/építményrész

• felújítására,
• átalakítására, vagy
• elbontására kötelezheti.
Az eljárás során településképi bírság kiszabására is
sor kerülhet!

A településképi bírság mértéke 
50 000-től 1 000 000 forintig 

terjedhet! 

KÉRJÜK, NE MULASSZÁK EL MEGTENNI 
BEJELENTÉSEIKET!
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Településképi
bejelentésköteles

tevékenységek
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A tavaszi kerti munkák alkalmával gyakran felme-
rülő probléma a kertvárosokban, hogy hová helyez-
zük a keletkező zöldhulladékot. Gödön erre többféle
megoldás létezik: 
● a városi zöldhulladék átvevő ponton 

térítésmentesen átveszik; 
● a nyári időszakban havonta egyszer elszállítják a

kommunális hulladék gyűjtési napján;
● a kertes házakban mindenkinek lehetősége van

egyénileg komposztálni;
● ahol rendelkezésre áll, a közösségi komposztálók

használata.

Az első két lehetőség azonban csak részleges meg-
oldást nyújt a szerves hulladékok helyes és környe-
zettudatos kezelésére. Zöldhulladék nem csak a
kertünkben, de a háztartásban is keletkezik: közel
25-30%, „azaz megközelítőleg 800 000 tonna
mennyiségben olyan biológiailag lebontható hulla-
dék alkotja [az elszállított települési hulladékot],
amelynek döntő része komposztálás útján haszno-
sítható, értékes növényi tápanyaggá alakítható.”1

Sokat tehetünk a környezetünkért a saját kertünk-
ben vagy egy közös összefogással kialakított kom-
posztáló használatával. A házi komposztálás
helyben tartja a keletkezett biológiailag lebomló hul-
ladékokat, körforgásban tartja a szerves anyagokat,
így elkerülhetjük a lerakást és az égetést.
Érdemes néhány alapszabályt betartani, de ezen
felül nem igényel sok pluszmunkát a házi komposz-
táló kialakítása és fenntartása. A hiedelmekkel el-
lentétben a komposzt nem büdös és nem vonzza a
kártékony rovarokat vagy rágcsálókat, amennyiben
odafigyelünk az alábbi szabályokra:

Komposztálható anyagok
Háztartásban keletkező zöldhulladék:
★ Gyümölcsök és zöldségek maradékai
★ Kávézacc, őrölt kávé 
★ Teafilter, teafű, fűszer- és gyógynövények 
★ Tojáshéj 
★ Kedvtelésből tartott állatok trágyája (nyúl, 

kanári, tengerimalac) 
★ Vegyszermentes faforgács, fűrészpor

Kertben keletkező zöldhulladék:
★ Kerti növények levágott ágai, gallyai,

nyesedéke, fakéreg  
★ Hervadt virágok  
★ Kihúzott gyomok, felszámolt növényi kultúrák  
★ Frissen lenyírt fű, szárított fű  
★ Hullott gyümölcsök  
★ Lehullott falevelek  
★ Használt virágföld

Mértékkel komposztálható!
❖ Déligyümölcsök és maradékai 

(banán citrom, narancs)
❖ Fenyő- és tujafélék
❖ Fahamu (a többi alapanyaghoz viszonyítva

legfeljebb 3%-os  arányban adagoljuk)
❖ Tojástartó, hullámpapír, kartonpapír, 

nem színes újságok
❖ papírzacskó
❖ Gyapjú-, pamut- és lentartalmú anyagok

Nem szabad komposztba tenni!
➢ Nem lebomló anyagot részben vagy egészben

tartalmazó dolgokat: műanyag (például 
hungarocell), fém (alufólia), üveg, építési 
hulladék, gyógyszer, elem, tisztítószer

➢ kompozit anyagok (forgácslap, italoskarton)
➢ Használt kozmetikai törlőkendők, papír 

zsebkendő, szalvéta, vattapamacs, pelenka
➢ Ételmaradék, hús, csont, kolbászhéj, chips
➢ Növényi zsiradék, használt olaj
➢ Porszívózsák
➢ Hús- és mindenevő állatok trágyája
➢ Cigarettacsikk
➢ Festett, vegyszerrel kezelt fahulladék, faforgács,   

fűrészpor
➢ Csávázott vetőmagvak
➢ Színes újságok, nyomtatványok

★ Válasszunk árnyékos és szélvédett helyet 
kertünkben a komposztáló kialakítására.

★ Használjunk egyutas raklapokat vagy más, 
kidobásra ítélt faanyagot a kialakításhoz.

★ Forgassuk át időnként a komposztot a megfelelő
keveredés érdekében.

Ne csak kerti zöldhulladékot
tegyünk bele!

➔ Magas nitrogéntartalmú „zöld” színű, lédús
anyagokat keverjünk

➔ szénben gazdagabb sötétebb, általában „barna”
színű, elfásodott, száraz elhalt növényi részekkel!

Komposzt 
kisokos 

‒ a Gödi ÖkoKlubtól

23

Nagy Dina 
Gödi Ökoklub

Ábra: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

1 Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. Budapest, 2017. A komposzt is érték
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A zöldhulladék begyűjtése kizárólag az alábbi táb-
lázatban feltüntetett időszakokban, az adott kör-
zetre érvényes hulladékszállítási napon történik. 

A közszolgáltatás keretein belül minden szállítás al-
kalmával 1 darab, cégünk logójával ellátott zöldhul-
ladékgyűjtő-zsák kerül térítésmentesen elszállí-
tásra. A szállítás alkalmával minden esetben 1 darab
cserezsákot hagyunk. Ha több zsákot szeretne el-
szállíttatni, az térítésköteles. A 10 zsák feletti szál-
lítási igényt a tervezhetőség miatt minden esetben
kérjük jelezni! A zsákokat a szállítás napján reggel

7 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni. Nem zsá-
kolható zöldhulladékot a kialakított rendszerben
nem áll módunkban elszállítani. 

A zsákban kihelyezett zöldhulladék nem keveredhet
más hulladékkal (kő, beton, vegyes hulladék),
amely akadályozza a feldolgozási folyamatot.
Amennyiben az elszállítandó zöldhulladékot nem az
előírtaknak megfelelően helyezi ki az ingatlanhasz-
náló, úgy cégünk nem köteles azt elszállítani.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
www.godihulladek.hu

24

A zöldhulladék 
háztól történő 
elszállítása

A cégünk feliratával ellátott 
zöldhulladékgyűjtő-zsák

beszerezhető az 
alábbi üzletekben:

- Fakusz-H.B. Kft.
- Gazdabolt Göd, Pesti út 82/A

- Wolav Kft.
- Gazdabolt Göd, Ady Endre út 8.

- Mosoly ABC 
Göd, Alagút utca 12/6.

- Virágzó Dunakanyar Bt.
Göd, Révay utca 33.

A háztól történő zöldhulladék-szállítások 
várható idejét megtekinthetik a táblázatban.

A TESZ hírei

A termálfürdő mindennap reggel 6 és 20 óra kö-
zött látogatható. A fürdőben egy időben maxi-
mum 650 vendég tartózkodhat. A belépés
feltétele a védettségei igazolvány és a személyi
igazolvány egyidejű bemutatása, illetve 18 év
alatti látogatók esetén védettségi igazolvánnyal
rendelkező felnőtt kísérő jelenléte. 
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki, ha a higié-
niai és beléptetési szabályokat betartják!

A szabadstrandok vízminősége megfelelő, a ha-
tósági engedélyek megérkezése után azonnal
nyitnak. A mosdók Felsőgödön és Alsógödön is
10-től 18 óráig tartanak nyitva, június folyamán
a felsőgödi helyszínen is létesül egy szabadtéri
tusoló.

A www.goditesz.hu honlapon, a közétkeztetés
menüpontban elérhetőek iskolánkénti bontásban
a 2021/2022. tanévre vonatkozó közétkeztetési
megrendelők. Kérjük, legyenek kedvesek a kö-
vetkező tanévre az étkezést megrendelni. 
A kitöltés határideje 2021. június 28., a kedvez-
ményre jogosultak vagy a diétás étkezést igény-
lők a dokumentumokat az elelmezes@god.hu
címre a kérdőív kitöltésével egy időben küldjék
el. A kérdőív nyomtatott formában elérhető a
TESZ titkárságán. A megrendeléssel kapcsolatos
kérdéseiket feltehetik a telepulesellato@god.hu
e-mail-címen, vagy a (06-27/)530-601-es tele-
fonszámon.

A Németh László Iskola konyháján év eleje óta
új szakácsok dolgoznak. Örömünkre szolgál,
hogy sok pozitív visszajelzés érkezett az ételek
minőségével kapcsolatban!

Honlapunkon (www.goditesz.hu) megtalálhatják
az aktuális információkat, észrevételeiket pedig
közvetlenül jelezhetik nekünk e-mailben a tele-
pulesellato@god.hu címen.

Településellátó Szervezet
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Szerkesztőségünk és olvasóink nevében is
nagy tisztelettel köszönjük a gödi tanintézmé-
nyek pedagógusainak és az őket segítő dolgo-
zóknak a járványügyi veszélyhelyzet
hónapjaiban végzett odaadó munkájukat, s
azt, hogy az iskolák valamennyi tanulója meg-
alapozott tudással, felkészülten kezdheti meg
a nyári vakáció után a következő tanévet! 

BÚZASZEM ISKOLA

Hívogató – elsősök

Nagyjából háromszoros túljelentkezés mellett 23
gyermekkel indul ősszel a Búzaszem első osztálya.
A tanító már javában készíti elő a júniusi szülői 
találkozót és a nyárvégi programokat, hogy az isko-
lába már ismerősökként érkezzenek a gyermekek és
a szülők.

Óvoda

A Búzaszem óvoda indítását tervezi. Egy csoporttal
indulnának, a végcél három csoport. Eddig 70 gyer-
mekről jelezték a szüleik az iskola@buzaszem.hu 
e-mail-címen, hogy szeretnék ide járatni őket. 
Az óvodában keresztény, magyar néphagyományra
alapozott, szeretetteljes, családias és közösségi 
nevelést biztosítanak a gyermekeknek.

Bömbölő

Kéthetente csütörtökön újra működik a Búzaszem-
ben a férfi népdalkör, a Bömbölő. Vezetője Farkas
Márton népdalénekes. A Bömbölő résztvevői ‒ édes-
apák, szívesen és örömmel éneklő férfiemberek – a
magyar népdalkincs javát tanulják meg. A körhöz
bárki csatlakozhat, érdeklődni az iskola@buza-
szem.hu címen lehet. A Bömbölő az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának támogatásával, a Csoóri
Sándor Alapból valósul meg. 

Dúdoló

Újraindul a Dúdoló is Navratil Andreával, a magyar
táncházi és egyházi zene magasan kiemelkedő
egyéniségével. Közel egy évtizede tartja kéthetente,
kedd esténként hattól Gödön a Dúdolót, ahol az
évkör jeles napjaihoz, az emberi életfordulókhoz
kapcsolódó népdalokat tanulnak. A nyári szünetig
három alkalmat hirdettek meg, de ősszel kezdenek
újra!

Mesterkurzusok a Búzaszemben

Folytatódnak a Búzaszemben a népzenei, néptánc-
és népdalos mesterkurzusok, amelyek találkozási
lehetőséget teremtenek a népdalokat örökségül ka-
pott őrzőkkel, a magyar néphagyomány leghitele-

sebb közvetítőivel. A mesterkurzusok kicsiknek és
nagyoknak, szülőknek és nagyszülőknek egyaránt
szólnak. Május 29-én és 30-án Navratil Andrea ven-
dége volt Kis Zsolt és Tálas Ági a mezőségi Fekete-
lakról. Népdaléneklés, daltanulás, tánctanulás
szerepelt a programban, de a népdalok mellett vi-
seleteket is bemutattak, és meséltek arról, hogy
régen milyen volt az élet a faluban.

Újabb mesterkurzusok július 3-án és 4-én, valamint
augusztus 22-én lesznek. Moldvai, mezőségi és gyi-
mesi népdalokat tanulhatunk majd ezeken az alkal-
makon. A Dúdolóról és a mesterkurzusokról további
tájékoztatást az érdeklődők Mészáros Erikától kap-

hatnak a (06 30) 501-0933-as telefonszámon vagy
a szilarda71@gmail.com e-mail-címen. 

A Búzaszem népdaléneklő műhelyeit és mester-
kurzusait az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
létrehozott Csoóri Sándor Alap támogatja. A részle-
tes ismertetők és az énekesekkel készült interjúk
megtalálhatók a www.buzaszemalapitvany.hu hon-
lapon.

B. A. és B. I.

HUZELLA ISKOLA

Nagyon vártuk a közösségi élet, a személyes kap-
csolatok és a nyugodtabb körülmények visszatéré-
sét. Fokozatosan igyekeztünk visszavezetni
mindenkit abba a szociális térbe, ahol korábban gör-
dülékenyen folyt a munka.

Számos tanulónk lépte túl a megengedett 250 órás
hiányzást ebben a tanévben (a digitális oktatás idő-
szaka természetesen nem tartozik ide). A rendkívüli
vírushelyzetben ez nem meglepő. Minden távolma-
radási kérelmet igyekeztünk maximális megértéssel
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Oktatás-nevelés

A Navratil Andrea (a képen jobbról a harmadik) 
vezette Dúdoló délutánok örömteli hangulatban telnek
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kezelni, ezért a tanév végéhez közeledve, a tantes-
tület döntése alapján, azokat a tanulókat, akik a sok
hiányzás mellett elegendő érdemjegyet szereztek,
nem hívjuk be osztályozó vizsgára, megszerzett ér-
demjegyeik alapján értékeljük őket.

A leendő első osztályosaink beiratkozása idén nagy
kihívásokat jelentett számunkra. Az új rendelkezé-
sek értelmében sajnos sok hozzánk készülő gyer-
meket kellett elutasítanunk, mert jelentős
helyhiánnyal küzdünk. A tervezett négy első osz-
tályba 158 nebulót regisztráltunk, ezért egy ötödik
elsős osztály megszervezése elkerülhetetlenné vált.
A hiányzó osztályterem pótlásán és a megfelelő kö-
rülmények biztosításán jelenleg is dolgozunk (az is-
kola területén nem tudunk több osztálytermet
kialakítani). Minden erőnkkel azon munkálkodunk,
hogy a hozzánk érkező kis elsősök megfelelő körül-
mények között, vidáman és tartalmasan kezdhessék
meg nálunk tanulmányaikat.

Szintén a mögöttünk álló hónapok kihívása volt
nyolcadikosaink középiskolai felvételi eljárása. A ta-

nulók „nehezített pályán”, vírushelyzetben, részben
a digitális oktatás keretei között készültek a nagy
döntésre, és birkóztak meg a felvételi feladatokkal.
Iskolánkban a 111 nyolcadikos 66,7%-a nyert fel-
vételt gimnáziumba, 6,3%-a szakgimnáziumban
tanul tovább, és 27%-a fog szakmát tanulni. Sok si-
kert kívánunk mindannyiuknak!

A seregnyi feladat mellett igyekeztünk pihentető,
vidám napokat is varázsolni a gyerekek életébe.
Május 28-án ünnepeltük a suliban a gyereknapot,
amely minden évben tematikus élményjátékokkal,
iskolai programokkal és fantasztikus habpartival zaj-
lott ez idáig. A vírushelyzet azonban idén átírta ezt
a hagyományt, ezért osztálykeretben zajlottak a ki-
rándulások, szervezett játékok, vidám meglepeté-

sek és a kalandok. Volt osztály, amely túracipőt hú-
zott és erdőben barangolt, volt, amely vidám vetél-
kedővel töltődött, mások a „Cool-túra” program
keretein belül fedeztek fel egy várost, megint mások
pedig palacsinta-partin vettek részt.

A tanév végi utolsó hetekben javában zajlanak a fel-
mérések és a tudáspróbák. 

Örömmel tölt el bennünket, hogy újra az iskola fa-
lain belül taníthatunk és tanulhatunk: sokkal jobban
megbecsüljük az együtt töltött időt, amelyet igyek-
szünk kihasználni a tudás megosztására, a közösség
kovácsolására, a személyes kapcsolatok elmélyíté-
sére és arra a sok-sok örömforrásra, amit csak
együtt élhetünk meg.

A-T. Á.

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola művészeti tagozataira a felvételi
eljárások június 8-án és 9-én megtörténtek, azok
eredményeit június 18-án teszik közzé.

A tanintézmény diákönkormányzata június köze-
pén idén is megszervezte a papírgyűjtést az iskola
udvarán.

Versenyeredmények

Szabolcs Márton 2.c osztályos tanuló a Zrínyi Ilona
Matematikaversenyen 8. lett. Baros Gergő (2.c)
pedig bejutott a Tudásbajnokság országos matema-
tikadöntőjébe. (Felkészítő tanára Gyányi Ibolya.)
Zámbor Nina Gabriella az országos bajnokságon
óriás műlesiklásban, a szlalom síelés országos baj-
nokságán és a Diákolimpián alpesi síelésben egya-
ránt az első helyen végzett. (Edzője Nagy Csaba.)
Dudás Viktor és Badics Levente sikeres junior nyelv-
vizsgát tettek angolból. (Felkészítő tanáruk Né-
methné Máté Gabriella.) Az Arany János Helyesírási
Verseny országos döntőjében harmadik lett Soós-
Kakasi Ádám nyolcadik osztályos tanulónk. (Felké-
szítette Birkás Mónika.) Gratulálunk a szép
eredményekhez!

DÖK-ÖKO Gyereknap

E vidám eseményre osztálykeretben került sor
május 10-én, a korábban erre a napra meghirdetett
Családi nap helyett, ‒ a járványügyi korlátozások
miatt. A tanárok sok érdekes feladattal készültek, a
gyerekek az internetes felületeken játékos fejtörő-
ket és vicces feladatokat oldottak meg. (Például a
Kahoot és a Redmenta felületeken: Disney Kahoot
játék, Emoji játék, országismeret, majális.) A leg-
nagyobb sikere a „kicsi én” feladatnak volt: a peda-
gógusokat kellett felismerni gyermekkori fotóik
alapján. Az iskola udvarát aszfaltrajzverseny színe-
sítette, amelynek a témacíme Óvd a Földet! volt.
Részt vettünk a Jerusalema tánckihíváson, ahol a
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fiúk is bátran vállalkoztak. Az alsó tagozat játékos
vetélkedőn vett részt. 

A felsőgödi Rotary-parkban a negyedik évfolyam

fát ültetett, majd egy izgalmas sorverseny követke-
zett. A Virágzó Dunakanyar Kertészet adományozta
a fát, az ültetésben Szabó Árpád főkertész segített
nekünk. Köszönjük a pedagógusoknak a szervezést!

A gyermeknapon a jutalom sem maradt el. A leg-
jobban teljesítő osztályokat a Németh László Álta-
lános Iskola Gyermekekért Alapítványa jutalmazta
egy kis édességgel, illetve fagyizással.

Idén ismét megszerveztük az 1 osztály 10 palánta
programot. A gyerekek a pedagógusok segítségével
ültették el a virágokat. Köszönjük a szülők támoga-
tását a lelket simogató, szép virágos udvarért! 

B. I.

PIARISTA 
SZAKKÖZÉPISKOLA

Idén ősszel is várja a leendő Szak-Embereket a gödi
piarista iskola!

A tanévzárás mellett már a 2021/2022-es tanév
nyitására is gőzerővel készül a gödi Piarista Szak-
képző Iskola és Kollégium. 

E mostani „hibrid” tanévet és az online ballagást kö-
vetően ‒ remélhetőleg ‒, ám még a személyes je-
lenléttel startoló szeptemberi iskolakezdésen innen,

a nyári szünet beköszöntével sem áll meg az élet a
Duna-parti, idén 30 éves intézményben.

Annál is inkább, mivel három szakmára, illetve ‒ az
országban elsőként Gödön elérhetővé tett ‒ orien-
tációs, azaz szakképzést előkészítő évfolyamra még
mindig várják a fiatalok jelentkezését. 

‒ A kilencedik évfolyamon három szakmában van
még lehetőség leendő Szak-Emberként csatlakozni
hozzánk ‒ mondta Galsa László igazgató. ‒ Ács, ka-
rosszéria-, illetve szerkezetlakatos szakra várjuk a
diákokat, ugyanis korlátozott számban még akad-
nak nyitott helyeink. Ezenkívül lehetőség van még
bekerülni a 2021/2022-es orientációs évfolyamba is.
Iskolánk diákjai az intézmény saját, remekül felsze-
relt műhelyeiben tudják elsajátítani a választott
mesterséget, így a szakmai gyakorlat kapcsán sincs
szükség arra, hogy külső képzőhelyet keressenek.
A magas színvonalú szakmai képzésen túl pedig kü-
lönösen és hagyományosan nagy gondot fordítunk

a fiatalok személyes támogatására, mentorálására
is ‒ foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat Galsa
László igazgató.

A jelentkezéseket 
2021. június 18-án pénteken 15 óráig várják 

az iskola e-mail-címén (god@god.piarista.hu), 
illetve a központi telefonszámon: (06 27) 345-167.

O. É.
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„Kertész leszek, fát nevelek / Kelő nappal és is kelek.”

Kevesen tudják, hogy az iskola központi épületét 
jelentő villában annak idején a 
Nobel-díjas Wigner Jenő töltötte gyerekkorát
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Elismerés: Táncpedagógus és kajakosok 
kapták a Kóczán Mór-vándordíjat

Az olimpiai bronzérmes gerelyhajító, atlétaedző
és versenybíró, református lelkész Kóczán
Mór 1955-ben költözött Gödre, ahol aktívan részt
vett a község sportéletében. Emlékére Göd önkor-
mányzatának képviselő-testülete 1999-ben vándor-
díjat alapított. A 2020-as eredmények alapján
májusban a Kincsem Parkban Balogh Csaba polgár-
mester adta át az elismeréseket.

Legjobb férfi
sportoló: 
Báthory Dániel
Dani tízéves korá-
tól a Gödi SE kaja-
kosa, nevelőedzője
Sinkó László, je-
lenlegi edzője Ár-
kosi Gábor. Dani
váci Boronkay
György Műszaki
Technikum és Gim-
názium diákja. A
hosszabb távokon
érezte jól magát,
így az ifjúsági kor-
osztályban már
nemzetközi lehető-
séggel is bíró maratoni kajakozást választotta, ami
a versenyeken 22 kilométer kajakozást és hat, közel
150 méteres futószakaszt jelent. A 2020-as Európa-
bajnoki válogatón Tokajban 2. lett, jogot szerezve
az indulásra, ám a nemzetközi szövetség a versenyt
a Covid-járvány miatt törölte. 
A 2020-as eredményei: Ráckeve, felnőtt maraton
edzésverseny 5. hely (legjobb ifjúsági eredmény);
Szolnok, ifjúsági magyar bajnokság, K1  4000 méter
2. hely, K4 1000 méter 3. hely, K1 3 x 200 méter
váltó 2. hely; Tokaj, felnőtt és ifjúsági maraton ma-
gyar bajnokság, Eb-válogató, 2. hely.

Legjobb csapat: Maszárovits László és Szabó
Vilmos kajakpáros
Maszárovits László 6 éves korától a GSE kaja-
kosa, a Németh László Általános Iskolában idén fe-
jezi be a 8. osztályt. A legelső versenyén elnyerte a
Dunakanyar legfiatalabb sportolója díjat. 2017-ben
maraton bajnok lett, és váltóban is felálhatott a do-
bogó tetejére. 2018-ban váltóban ismételt, Szabó
Vilmossal párosban lettek a legjobbak. 2019-ben és

2020-ban is sikerült megvédeniük a címüket, majd
Laci 2020-ban egyéniben maraton bajnokságot
nyert. Tízszeres korosztályos magyar bajnok, 2019
óta utánpótlás-válogatott.  

Szabó Vilmos 2016-tól kajakozik a GSE-ben.
2017-ben az U10-es fiúváltóval megszerezte az első
magyar bajnoki címét, amit 2018-ban kettő, 2019-
ben három győzelem követett. 2020-ban Maszáro-
vits Lászlóval 2000 méteren harmadszor is győztek,
és maraton bajnoki címét is sikerült megvédenie. Ki-
lencszeres magyar bajnok, 2020 óta korosztályos
válogatott. Felvételt nyert a budapesti Kölcsey Fe-
renc Gimnázium sportosztályába.
2021-ben az U14-es korosztályban versenyeznek,
az olimpiai 1000 méteres távra összpontosítanak. A
Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya, Schulcz Mizser
Diána edző és Fazekas Botond segítik őket céljaik
elérésében. 

Legjobb sport-
szervező: Dézsi
yvett táncpeda-
gógus
Tánctanulmányait
5 éves korában
kezdte Gödön
Vizy Valériánál,
művészi tornát
tanult a gödi mű-
velődési házban,
majd Budán foly-
tatta a táncot Ke-
veházy Gábor
balettiskolájában.
10 évesen a Ba-
lettintézet növen-
déke lett Orosz
Adélnál és
Dorszky Erzsé-
betnél. Profi tán-
cosként bejárta a világot, képezte magát. Tudását
és a tánc szeretetét igyekszik átadni tanítványainak.

28

Sport,
szabadidő
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2009-től Hirsch Anettel, a Gödi Diáksport Egyesület
táncszakosztályának vezetőiként számos fellépést
és jótékonysági előadást szerveztek, támogatva
ezzel a sportoló fiatalokat. Göd kulturális életében
kiemelkedő szerepet vállal, évről évre színvonalas
fellépéseket, színházi előadásokat koreografál. Du-
nakeszin a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
balettpedagógusa. 

Bagócsi Sándor 70 éves

Számtalan kisdiák köszönhette neki a sport iránti
szeretetet. Tanított testnevelést, oktatta a sízést,
szervezte a jégkorongozást, sikerre vezette a kézi-
labdás lányokat, irányította a városi sportegyesüle-
tet. Göd város önkormányzata tíz évvel ezelőtt,
2011. augusztus 20-án Pro Urbe-díjjal ismerte el a
város sportéletében betöltött több évtizedes meg-
határozó szerepét, 2008-ban az év pedagógusa lett
a Németh László Általános Iskolában. Bagócsi Sán-
dor a közelmúltban lett 70 éves.

‒ Köszönöm, jól vagyok, igaz, kissé nehézkessé vált
a mozgás; fáj a vállam, és két térdprotézisem is
van. Az orvosom azt javasolta, ússzak vagy kerék-
pározzak. Emellett persze kertészkedem, örök hob-
bim, azt nem hagynám ki – nyugtat meg májusi
beszélgetésünkkor. Elmondja azt is, büszke három
gyermekére és hamarosan a nyolcadikat kezdő uno-
kájára. 

A sportéletben ugyan már nem vesz részt aktívan,
olykor azért ellátogat korábbi sikerei helyszínére, a
Balázsovits Sportcsarnokba, ahol Németh Andrásék-
kal szurkol a női csapatunknak. Mikor múltidézésbe
kezdünk, legjobb eredményeként az 1992-es ifi lá-
nyokat emeli ki, akik megnyerték a megyei felnőtt
bajnokságot, és játszottak az NB II-ben is.

Ugorjunk vissza 1960-ig: tízéves volt, amikor egy
Szekszárd melletti kis faluból Gödre költöztek. A bu-
dapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium után elvégezte
a Testnevelési Főiskolát. A hetvenes évek elején már
a gödi kézilabdásokat edzette; friss diplomásként a
Németh László Iskola elődjében lett testnevelő, az
intézményben egészen 2010-es nyugdíjazásáig ta-
nított. Ekkor adta át a kézilabdás lányokat utódá-
nak, egykori tanítványának, a ma is aktív trénernek,
Tősér Tibornak. Büszke arra, hogy számtalan diákot
tanított telente síelni, és a hetvenes évektől meg-
határozója volt a korábban jelentős gödi jégkorong-
életnek is. Sokszínűségét mutatja, hogy atlétáival,
labdarúgóival megyei döntőkben voltak érdekeltek.
Sportvezetőként 1988-tól néhány éven keresztül a
megújult, tavaly 100 esztendős városi sportegyesü-
let, a Gödi SE elnöke. Az elmúlt évtizedben vissza-
vonult, alkalmanként a hazai szurkolótábor tagja.

Sanyi bácsi, isten éltessen!

Vasvári Ferenc

Táncsport: 
Bernát Violett és Szabó Bianka 
sikere ob-kvalifikációt ért

Szép sikereket értek el a Gödön is működő TAZE
TSE gödi táncosai május 30-án a Magyar Látvány-
tánc Sportszövetség budapesti területi kvalifikációs
bajnokságán. Bernát Violett mini szóló tánctermi
táncok kategóriában arany-, míg Szabó Biankával

alkotott párosuk gyermek duó tánctermi táncok ka-
tegóriában ezüstérmes lett. ‒ A lányok első verse-
nyen elért eredménye nagy öröm számukra, hiszen
bejutottak a június végi magyar bajnokságra. Fel-
készítő tanáruk MarkovicsEmese, aki Göd színeit
szeretné minél több táncversenyen képviselni tanít-
ványaival – tájékoztatott Bordás Györgyi, a TAZE
TSE vezetője.
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Sárkányhajó: 
Kerékpáros programokat is kínál a szervező

A Szabad Sárkányok idén is nagy létszámban száll-
nak vízre. Alkalmazkodtak az egészségügyi helyzet-

hez, de ‒ kültéri sport révén ‒ kevésbé érintették
őket a korlátozások.

‒ Idén is különleges helyszínek szerepelnek az el-
képzeléseink között. A versenyeket mindig úgy ter-
vezzük, hogy maradjon idő jobban kiszakadni a
mindennapokból. Június végén Tatára utazunk. Kü-
lönlegességnek szánjuk, hogy a vízi programjainkat
összekötjük kerékpározással, az ország szinte bár-
mely részén. Van szétszedhető sárkányhajónk is,
amit könnyedén tudunk szállítani. Várjuk a jelent-
kezőket a keddi, csütörtöki és szombati gyakorláso-
kon; az érdeklődőket a (+36 30) 933-3818-as
telefonszámon várom – mondta Rabnecz Károly
csapatvezető, szervező.

Kajak-kenu: 19 évesen felnőtt világkupát
nyert Kőhalmi Emese

A szegedi Maty-éri pályán élete első felnőtt világ-
kupa-győzelmét aratta a KSI tavaly még ifjúságiak
közt világbajnok kajakosa, a gödi Kőhalmi Emese.
A jól sikerült téli alapozó edzések és a tavaszi, már
a gyorsításokra is fókuszáló felkészülés meghozta
gyümölcsét, sikerült egyéni számban, 1000 méteren
győznie.
A világkupa utáni olimpiai válogatón ugyan nem lett
érmes helyezése, de bebizonyosodott, hogy Emese

jó úton halad, korosztályának meghatározó kaja-
kosa, aki a nemzetközi felnőtt mezőnyben is letette

már a névjegyét.  ‒ Most az U23-as korosztályos
nemzetközi versenyek kerülnek előtérbe, az idei
célom az U23-as világbajnokságon minél jobb ered-
ményt elérni – jegyezte meg Emese a versenyek
után.

Kajak-kenu: Kulifai Tamás párosban legyőzte
a világbajnokot

A májusi kajak-kenu válogatón a GSE-nevelésű, né-
gyesben olimpiai ezüstérmes, ma MTK-s Kulifai
Tamás párosban, Noé Bálinttal a férfiak K2 1000
méteres versenyében a világbajnok Kopasz Bálinttal
felálló egységet is legyőzve nyerte meg versenyét
Szegeden, ahol az olimpiai és az Európa-bajnoki

csapatba kerülés volt a tét. A győri színekben ver-
senyző gödi Kammerer Zoltán párjával a 7. lett.

Szabadidő: 
Bringapont létesült a Kincsem Park mögött

Kerékpáros szervizállomást, bringapontot alakított
ki a Gödi Rotary Klub május végén a gödi Kincsem
Park mögött, a kerékpárút mellett. Az ötlet megva-

lósulásában a
klubtagok mel-
lett Muka
Ádám vállalt
oroszlánrészt.
A Stahl-Vo-
lánspec Kft.-
nek köszön-
hetően néhány
hét alatt elké-
szült a festett
acélszerkezet,
majd beszerez-
ték a szerelés-
hez szükséges
szerszámokat.
A szervizpont a
pumpa mellett
csavarhúzókat,
különböző, ke-
rékpárszere-
léshez szük-
séges szerszá-
mokat is tartal-
maz. A rota-

rysok további tervei között köztéri pad és informá-
ciós tábla felállítása is szerepel.
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fotó: Gödi SzabadSárkányok

fotó: Luczó Péter

fotó: 
MKKSZ/Szalmás Péter

fotó: 
Gödi Rotary Klub
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Kosárlabda: Bevált az új pálya a Huzellában

Mint arról a májusi Gödi Körképben beszámoltunk,
új, korszerű kosárlabdapályát vettek birtokba a
sportág kedvelői a Huzella Iskola udvarán. A pályát

délelőtt az iskola diákjai, délután a GSE kosarasai
használhatják. 
A Gödi SE szakosztálya 2008 és 2013 között szüle-
tett fiúk és lányok jelentkezését várja, informálódni
és érdeklődni a  csaba.nyiri14@gmail.com címen és
a Facebook/ Gödi SE Kosárlabda oldalon lehet.

Labdarúgás: a GSE csapatainak eredményei

Egy rendkívül akadozó, kihívásokkal teli szezon
vége felé közeledünk. Női csapatunknak már véget
ért az egész éven át tartó versenyek szakasza, de
több helyen még dobogós helyekért lépnek pályára
játékosaink. Kupák és tornák sora vár még a legki-
sebb csemetéinkre. Végre – a hatályos járványügyi
szabályok betartása mellett – nézők, szülők, szur-
kolók előtt mutathatjuk meg hová fejlődtünk, mit
tudunk szeretett játékunkból prezentálni.  

U6, Pünkösdi Labdarúgó Kupa
Gödi SE – Gyömrő 5-2 
Gödi SE – Ikarus 6-2 
Gödi SE – Gyöngyös 9-3 
Gödi SE – Gödöllő 3-10 
Gödi SE – Főnix 8-6 
Gödi SE – Plútó SE 3-0 
3. hely; különdíjas: Tamás Benett
A korábban felfüggesztett Bozsik-program újra elin-
dult. Körzetünkben a legnagyobb létszámban a
gödi gyerekek vettek részt a fesztiválon. 

U7, Pünkösdi Labdarúgó Kupa 
Göd – MFS fehér 10-0 
Göd – Főnix 3-1 
Göd – Gyömrő 2-3 
Göd – Sződ 0-2 
Göd – FTC 3-7 
Göd – Barca 3-5
2. hely; Aros Kristófé a legjobb 
játékos különdíja.

U8, kölyökliga
Gödi SE – III. Kerület 3-3 
Gödi SE – Barca Academy 6-2 
A felsőház 3. helyén végeztünk.

U9, kölyökliga 
Gödi SE – Barca Academy 5-8 
Gödi SE – Balassagyarmat 4-1 
Pertl Balázs bekerült az 
All Star csapatba. 
A felsőház 3. helyén végeztünk.
A Bozsik egyesületi programban 
nagy számban képviseltük 
városunkat az U9 korosztályban is.

U10, kölyökliga
Gödi SE – Mészöly Focisuli U9 kék 0-6 
Újpest FC – Gödi SE 6-4 
A felsőház 12. helyén végeztünk.   

U11, kölyökliga
Gödi SE – Mészöly Focisuli U11 2-7
Mészöly Focisuli U10 – Gödi SE 6-1 
A felsőház 3. helyén végeztünk.

U13-14, bajnokság
Gödi SE – Vác VLSE 1-7 
Fortuna SE Kismaros – Gödi SE 0-4 
Szobi SC – Gödi SE 1-4 
Diósjenői SE – Gödi SE 2-1 
Csapatunk a 6. helyen áll.

U15, bajnokság
CSO-KI Sport – Gödi SE 1-3 
Galgahévíz SK – Gödi SE 1-3 
Gödi SE – Petőfi DSE Hévízgyörk 3-0 
(ellenfelünk nem állt ki)
Gödi SE – Vác-Deákvár SE 2-2 
Csapatunk a 3. helyen áll.   

U17, bajnokság
Gödi SE – Solymári SC 7-0 
Pille-Szántó SE – Gödi SE 2-2 
Gödi SE – Fortuna SE-Kismaros 6-0 
Csapatunk a 4. helyen áll.

Felnőtt megye III., bajnokság
Csomádi KSK – Gödi SE 2-1 
Gödi SE – BLSE-Sződliget 2-4 
Nagymaros FC – Gödi SE 2-4 
Gödi SE – Mogyoród KSK 3-0 
(ellenfelünk nem állt ki)
Püspökszilágy SE – Gödi SE 3-4          
Csapatunk a 4. helyen áll.

Felnőtt női bajnokság
Vác-Deákvár SE – Gödi SE 2-3 
Gödi SE – Gödöllői SK 0-1
Gödi SE – Kék Duna SE 0-0
Eger SE – Gödi SE 2-1  
A bajnoksága véget ért, a 4. helyen zártunk. 
Elkezdődtek a női utánpótláscsapat edzései is, 
a folyamatos jelentkezések mellett 10-12 fővel 
zajlanak a foglalkozások. 

Felnőtt megye II., bajnokság
Gödi SE – Pomáz-ICO SE 2-3 
Pille-Szántó – Gödi SE  4-1
Gödi SE – Dunabogdányi SE 2-0 
Tápiószecső FC – Gödi SE 1-2  
Gödi SE – Mogyoród FC 2-1   
Csapatunk a 12. helyen áll.

Öregfiúk, bajnokság
Rétság-Bánk – Gödi SE 6-3 
Gödi SE – Penci SE 2-1  
Vác-Deákvár SE – Gödi SE 0-1     
Csapatunk a 4. helyen áll. 
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fotó: Gödi SE/Labdarúgás
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Belga Sörház

A vadast, gyermekkorunk egyik ked-
vencét hoztuk el az Önök számára.

VADAS
Hozzávalók: 
marhahús
zöldségek 

(sárgarépa, fehérrépa, zeller, vö-
röshagyma)
borókabogyó 
babérlevél
mustár
tejföl
cukor

zsemlegombóc:
Vöröshagyma, zsiradék, 
tojás, liszt, só, bors, petrezselyem 

Elkészítése: 
A marhahúst tegyük fel főni hideg vízben, mint a vasárnapi húslevest. A lehabozás után gazdagon zöldsé-
geljük be, főként sárgarépával, de tegyünk mellé néhány szem borókabogyót, babérlevelet és vöröshagy-
mát is. Ha a hús megfőtt, óvatosan emeljük ki, majd szedjünk le kevés levet, és az edényben
visszamaradt zöldségeket egyszerűen turmixoljuk le. Ezt helyezzük vissza a tűzhelyre, és enyhén mustá-
ros-tejfölös habarással sűrítsük, ha szükséges, a leszűrt lével hígítsunk. Ízlés szerint, cukorral és mustár-
ral játszhatunk az ízekkel, ezt Önökre bízzuk. Köretként spagetti tésztát vagy szalvétagombócot
javaslunk. Az utóbbi elkészítését itt olvashatják:

A zsemléket kockákra vágjuk, majd sütőben megpirítjuk. Eközben a finomra vágott vöröshagymát kevés
zsiradékon üvegesre pároljuk. Tojásból és lisztből a palacsintatésztához hasonló, de annál sűrűbb masszát
keverünk, majd hozzáadjuk a pirított zsemlekockákat és a hagymát. Ízlés szerint sóval és borssal ízesítjük,
petrezselyemzölddel fűszerezzük, majd kiterített fóliára (folpack) gombócozzuk. Ezt légmentesen összecso-
mózzuk, és sütőben 100 OC-on készre pároljuk. 

Jó étvágyat kívánunk!

Balkan Grill

CSEVAPCSICSA

Hozzávalók: 
0,5 kg marhanyak

0,4 kg marha oldalas (csont nélkül) 
0,25 kg bárányhús 

0,1 kg marhafaggyú 
1 fej fokhagyma

Só és bors, ízlés szerint
1 evőkanál olaj 

A legfontosabb a jó alapanyag! A bárány kivéte-
lével ügyeljünk arra, hogy zsíros húsokat válasz-
szunk! A faggyút és a húsokat kétszer ledaráljuk,
majd alaposan összekeverjük. 

A fokhagymát apróra vágjuk, és hozzáadjuk a le-
darált húsokhoz, összedolgozzuk, sózzuk és bor-
sozzuk. A fűszerezést követően egy éjszakán át
fedett edényben, hűtőben állni hagyjuk. 

A pihentetés után jöhet a formázás: 2-3 dkg-os kolbászkákat készítünk, majd megkenjük őket olajjal,
és már tehetjük is a grillsütő rácsára. 

Jó étvágyat kívánunk!

Receptek
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy renge-
teg erdő. Ebben az erdőben élt, éldegélt egy asz-
szony-férfi egypárember, akik oly szegények
voltak, mint a templom egere. A házuk olyan rozoga
volt, hogy a tetőn bekandikált a holdsugár. A kerítés

ledőlt, a kert kiszáradt, víz csak a kútban volt, vil-
lany egyszer volt, hol nem volt, de leginkább sehogy
sem volt. Nem volt egyebük, csak egy fekete kan-
dúrjuk.

Egyszer az ember elment egy kis szedret szedni a
csíkos hajléktalan szatyorjába. Szedte, szede-
gette a friss szedret, amely zsenge volt, mint a ta-
vaszi újborsó. Hirtelen zajt hallott a háta mögül.

Megijedt az ember: ez meg mi a gombócos puty-
porgás? Látja ám, hogy a szúrós szederindákba be-
leakadt egy nagy bagoly lába, sehogy se bír
kiszabadulni. Nézi a bagoly esdekelve az embert, a
szeme, mint az aranyszínű desszertbor. Az
ember jószívű volt, odament és kiszabadította. Azt
mondja neki a bagoly: 

‒ Jó tett helyébe jót várj! Itt egy tollam, ha segít-
ségre szorulsz, csak ereszd a szélnek, s nyomban
ott termek! 

Azzal szárnyra kapott és elrepült.

Hazamegy az ember a tollal, s mondja az asszony-
nak, mi történt vele az erdőben. De az csak neveti
s csúfolja, mert bizony csípősebb a nyelve, mint
a kalocsai paprika, nem hisz neki. Másnap hírét
veszik, hogy a király a lányával az erdőben kocsiká-
zott, mikor egy rút, fekete varjú kikapta a leány ke-
zéből a kedvenc babáját, s felrepítette a

legmagasabb fenyőfa tetejibe. Akörül három ször-
nyű nagy medve ólálkodik, senki emberfia nem
tudja megközelíteni. A király nagy jutalmat ígér
annak, ki a leánya babáját mégis visszaszerzi!

Azt mondja az asszony az urának: 

‒ Na, most bebizonyíthatod, hogy igaz a meséd! Je-
lentkezz a királynál, s szerezd vissza azt a nyavalyás
babát a baglyoddal!

Így is lett. A szegény ember szélnek eresztette a tol-
lat, s a bagoly nyomban ott termett.

‒ Mi bajod édes gazdám?

A szegény ember megkérte szépen a madarat,
hozza le neki azt a babát a fa tetejéről. No hiszen,
röppent is a bagoly fel, hozta a babát, az ember
meg vitte a királyhoz s a leányához. Volt nagy öröm,
s kapott az ember három zsák aranyat meg egy hi-
telkártyát. Vett magának házat, kastélyt, heli-
koptert, hatökrös kocsit, elektromos sítalpat. Hol
volt már az a rozoga viskó, kicsi kert, pottyantós
vécé! Került a házba lapostévé, okostelefon,
számítógép, tévé mindjár’ kettő! Az egyiket a sze-
gény ember föltette hamar a Vaterára, eladta jó
pénzért, és nem is volt már szegény. Az asszonnyal
bevásároltak, a hűtő tele lett disznósajttal, kol-
básszal meg Túró Rudival. Vettek az asszonynak

új ruhákat, meg elemes elemcserélő gépet, ami
csak a saját elemét tudja kicserélni, s a kandúrnak
játékegeret.

Még most is boldogan élnek, nézik a tévében a Ma-
gyar Népmeséket, ha a cica rá nem ült a távirányí-
tóra.

Írta és rajzolta: Nagy Dávid 3.b

Megjegyzés: Nagy Dávid 3.b osztályos tanuló nyerte
meg a Huzella Iskola meseíró pályázatát alsó tago-
zaton. Tudni kell, hogy a pályázatban kulcsszavak
voltak megadva, amelyeknek feltétlenül szerepel-
niük kellett a mesében (ezeket vastagabban szedve
találjuk a szövegben).
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