
Karácsony a ke-
resztény világ
legszen tebb

ünnepe. Titkokkal kö-
rülvett, várakozással
teli ünnep. Sokat be-
szélünk róla, próbál-
juk megfejteni a titkát.
Ám e titok megfejté-
séhez nem elsõsorban
értelem, sokkal inkább
szív kell. 

Olyan szív kell,
mely nem porlepte,
mely közel van még a
bölcsõhöz. Gyermek-
szív kell, gyermeki
képzelet. Ahogy Jézus
mondta:

��ha nem lesztek olyanok, mint a
gyermekek�". Mert õk igenis karácsony
angyalaivá lesznek, s szárnyalnak Istent
dicsõítõ énekeikben. És lesznek kicsiny,
de boldog Máriákká, s bájos kispászto-
rokká, kik ��ha volna kiscsizmám,
Jézuskám odaadnám�", igazán, vissza-
vonhatatlanul. S a titkos �betlehemi uta-

zás" olykor egy életre
meghatározza ember-
ségünket. 

Templomainkban
karácsony elõtt pász-
torjáték keretében fel-
idézzük ezen ünnep
misztériumát. Egy al-
kalommal a pásztorjá-
ték visszatérõ gondo-
lata ez volt: 

�Maradj az örök
szeretet körében, 

Tedd gyermekszí-
ved Isten tenyerébe." 

Egyik szereplõje a
mûsornak négy év
múltán eljött újra
megköszönni, hogy

akkor õ is szerepelhetett, s elmondta,
hogy a megmaradó élmény emléke

MINDENKI KARÁCSONYA
A Petõfi utcai tornacsarnokban 2003. december 21-én, 
vasárnap karácsonyi ünnepséget rendez a József Attila

Mûvelõdési Ház Göd Város Önkormányzatának támogatásával. 
Program:

16 órától Karácsonyi Pásztorjáték,
17 órától karácsonyi díszek készítése,

18 órától Gryllus Vilmos gyermek mûsora 
A rendezvényre a belépés díjtalan!

Szeretettel várnak minden érdeklõdõt a rendezõk.

GÖD VÁROS POLGÁRAINAK ÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJAA lap ingyenes
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Karácsony
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

ADY ENDRE

Pesellino: Mária gyermekével

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Marco Palmezzano: A Szent család
Alexandriai Szent Katalinnal és a kis
Keresztelõ Szent Jánossal

(folytatás a 2. oldalon)
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mentette meg attól, hogy
rossz társaságba kerüljön. 

A hittudomány így
foglalja össze karácsony
titkát: A második isteni
Személy, a Fiúisten, aki
az Atyától fogva születik,
magára vette emberi ter-
mészetünket. Hogy min-
ket bûneinktõl megvált-
son, idõbeli születést vállalt. Értünk, em-
berekért, a mi üdvösségünkért leszállott
a mennybõl, megtestesült a Szentlélek
erejébõl, Szûz Máriától és emberré lett. 

Karácsony vigíliáját a hívõ nép szent-
estének nevezte el. Az ünnepre való lelki
elõkészület, az imádsággal, böjttel, jócse-
lekedet által megtörtént már az Advent
napjaiban. A karácsonyi szentgyónást
sem hagytuk az utolsó napra, miként a
nagytakarítást sem. A szenteste az örven-
dezõ várakozás és a gyakorlati ünnepi

elõkészületek napja. A ka-
rácsonyi ajándékozás álta-
lános szokása nagyban
hozzájárul ahhoz, hogy az
egész esztendõ legmeghit-
tebb, legbensõségesebb
napja legyen. Minden csa-
ládban megvan a szenteste
ünnepi szertartásrendje
(imádkozás, éneklés a fe-
nyõfa körül), amelyet ad-

junk át a következõ nemzedéknek is! 
Befejezésül ismét a pásztorjátékból

idézek: �Születõben a Megváltó! Ezen éj-
jel megnyílnak az egek, zengve földre
szállnak angyali seregek. A föld bölcsõjé-
ben a napsugár ringatja, fénylõ csillagok
dala altatgatja. Fellegek hoznak patyolat
párnát, bárányfelhõk vigyázzák álmát. 

A kis Jézus itt van a közelben, legyünk
hát jobbak, s higgyünk rendületlen."         

Ország Tibor
római katolikus plébános

Karácsonynak éjszakáján,
Jézus születése napján
örüljetek, örvendjetek,
a kis Jézus megszületett.

A kis Jézus aranyalma,
Boldogságos Szûz az anyja,
lábaival ringázgatja,
két kezével ápolgatja.

� Aludj, aludj, én kisdedem,
aludj, aludj, én kisdedem,
nem királyné a te dajkád,
szolgálóból lettem anyád!

Nincs a Jézus ágyán paplan,
jaj, de fázik az ártatlan!
Takargatja édesanyja,
dirib-darab posztócskába.

Nincs a Jézusnak bundája,
posztóba van bepólyázva.
Elveszött a báránykája,
mibõl lett volna bundája?

Kirje-kirje kisdedecske,
betlehemi hercögöcske,
azért nekünk jót szörözté,
a pokoltól megmentettél.

Magyar népköltés

Lombard festõ: Imádkozó Mária az
alvó kis Jézussal

A József
Attila

Mûvelõdési
Ház elõtt

a
MMiinnddeennkkii  KKaarrááccssoonnyyffáájjáánn
december 23-án 14 órakor
gyújtjuk meg a gyertyákat.
Szeretettel várjuk minden

lakótársunkat!
Helyi Vöröskereszt

Értesítem az ügyfeleket, hogy a polgármesteri hivatal
2003. év végi munkarendje az alábbiak szerint alakul:

� 2003. december 12. (péntek) félfogadás 
8-tól 12 óráig, 13-tól 16 óráig

� 2003. december 24. (szerda) félfogadás szünetel 
� 2003. december 29. (hétfõ) félfogadás 

8-tól 12 óráig, 13-tól 18 óráig
� 2003. december 30. (kedd) félfogadás 

8-tól 12 óráig, 13-tól 16 óráig
� 2003. december 31. (szerda) félfogadás szünetel! 

A megjelölt félfogadási idõben az okmányiroda is az
ügyfelek rendelkezésére áll.         dr. Szinay József jegyzõ

(folytatás az 1. oldalról)

Karácsonynak éjszakáján...

Az év végi ünnepek miatt megváltozik a 
polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

KARÁCSONYI KONCERT
AZ ALSÓGÖDI 

SZT. ISTVÁN-TEMPLOMBAN
2003. DECEMBER 20-án 18 ÓRAKOR

KÖZREMÛKÖDIK:
DALLOS ERIKA CSEMBALÓMÛVÉSZ

REPTSIK ANNA SZAVALAT

Wekerle-telepi SZENT-JÓZSEF KÓRUS
vezényel: KAPOSI GERGELY

GÖD VÁROS VEGYESKARA
vezényel: UTASSY FERENC

A belépés díjtalan, adományokat az új 
plébánia javára köszönettel fogadunk.



A karácsonyi menü összeállítása sok fejtörést
jelent nekünk, háziasszonyoknak. Vannak bizo-

nyos ételek, amelyek elmaradhatatlanok az ün-
nepi asztalról. Ilyen a pulyka, a halételek, a bejgli,

a mézeskalács, a dió és az alma. Úgy gondolom, a tá-
gas kínálkozó lehetõség mellett örömmel fogadják az ol-

vasók a felsõgödi Ilka csárda kiváló szakácsának, Csabai
Attilának karácsonyi menü- és receptajánlatát, amit kérésünk-

re állított össze: fácánleves, vörösboros õzpörkölt, Ilka kehely.           G. K. Zs.
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Fácánleves
Hozzávalók: egy fácán, két-három sárgarépa (nagyságtól függõen), egy-két pet-
rezselyemgyökér, negyed zeller, egy cikk kelkáposzta, egy kisebb hámozatlan
hagyma, egy gerezd fokhagyma, egy késhegynyi piros-
paprika, néhány szem feketebors, só, két-két és fél li-
ter víz. A fácánt nem forrázzuk le, hanem szárazon
tisztítjuk meg. Jól megmossuk, felbontjuk, és
egészben hagyva vagy feldarabolva feltesszük fõ-
ni. Amint felforr, leszedjük a habját, hozzáadjuk
a zöldséget, megsózzuk, megfûszerezzük és na-
gyon lassú forrással puhára fõzzük. A fácánt sza-
lonnaszeletekkel betakargatva átsüthetjük, vagy a
húst a csontról leszedve a levesben is tálalhatjuk. 

Vörösboros õzpörkölt
Hozzávalók: õz apróhús, zsír, vöröshagy-

ma, fokhagyma, paprika, paradi-
csom, sárgarépa, gomba, só,

õrölt bors, pirospaprika, vö-
rösbor. Az õz apróhúst fel-
daraboljuk, bõ vízben tisz-
tára mossuk és ugyanúgy
készítjük el, mint a többi

pörköltet, azzal a különbség-
gel, hogy kissé erõsebben fû-

szerezzük. Zöld galuskával tálal-
juk, amibe parajt tettünk. 

Ilka kehely
Somlói galuska, 
csokiöntet, gyümölcs-
koktél, gyümölcs
fagylalt, tejszín-
hab, eperöntet.

Karácsonyi 
himnusz
Égi kertek permeteltek
Mámorító harmatot.
Mind a mennyek daltól zengnek,
Ujjongnak az angyalok.

Köszöntsétek, szántók, rétek,
Kik most kizöldeltetek,
Fürge csorgó s ti mosolygó
Nagy hegyek, a Kisdedet.

Sírva nézi, úgy becézi
Egyszülöttét Mária,
Néz ragyogva, mosolyogva
Szûz Anyjára szent Fia.

Jön a pásztor barikástól:
Jézus szentebb aklot ád.
A Fiúnak sípot fúnak
S énekelnek eklogát.

Még a néma ócska széna,
Még a jászol is nevet,
Úgy karolja, úgy ápolja
A megváltó Kisdedet.

Ottan állván, édes álmán
Jó barmok virrasztanak,
Ráhajolnak, udvarolnak
És fel-felsóhajtanak.

A kis házra havat rázva
Rárohannak a szelek.
Jaj puhácska kis babácska
Testecskéje didereg!

Édesanyja rácsavarja
Durva pólyarongyait,
Avval ójja Alkotója
Ázó-fázó tagjait.

Lelkem vágya: Krisztus ágya
Szívem immár hadd legyen,
Testem szalma, jászol alma
S istállója kebelem.

ismeretken szerzõ, 
Sík Sándor fordítás

Karácsonyi ínyencségek
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� Még néhány hét és véget ér a 2003-
as esztendõ. Ön, mint a Pénzügyi Bizott-
ság elnöke, a naptári év végével a gaz-
dasági évet is kell hogy zárja. Milyen
feladatot kapott egy évvel ezelõtt és ho-
gyan értékeli az elvégzett munkáját?

� Feladatom és hatásköröm, hogy
bármilyen pénzügyi döntést igénylõ
anyag kerül az önkormányzathoz, azt
nekem ismernem kell. Ezen túl figyel-
nem kell a hivatalban történõ pénzügyi
mozgásokat.  Véleményem szerint az
egy éve felállt testület jól gazdálkodik. 

� Hogyan teljesültek azok a célok,
amiket egy évvel ezelõtt elterveztek és a
költségvetésben meghatároztak? 

� Mindent ki tudtunk fizetni eddig,
amit kellett. Az iskoláinkat, óvodáinkat
és a többi intézményeinket zökkenõ-
mentesen el tudtuk látni. Elég sok se-
gélyt sikerült kifizetnünk. Lezárult a
szennyvízcsatorna-beruházás negyedik
üteme, sikerült a vállalkozónak minden
számlát kifizetnünk, készülhetünk a be-
fejezõ, ötödik ütemre. Nem volt szükség
mûködési hitel felvételére, sõt, sikerült
ledolgozni az elõzõ ciklusban felvett hi-
telek jelentõs részét, így 60 millió forint
az a hitelállomány, ami a város jelenlegi
tartozása. Ezt a kölcsönt az elõzõ ciklus-
ban vette fel az önkormányzat csatorná-
zásra és a Huzella Tivadar Általános Is-
kola építésére. Gazdálkodásunk sikerét
az is bizonyítja, hogy a közalkalmazotti
bérek emelését zökkenõmentesen ki tud-
tuk gazdálkodni, nem jelentett az önkor-

mányzatunknak ez problé-
mát. A jelenlegi vezetés a
polgármesterrel az élen
azon fáradozik, hogy vá-
rosunk mûködõképes le-
gyen s jövõre még nagyobb
eredményeket érjünk el,
mint eddig. A hivatal át-
szervezésével annyi pénzt
tudtunk spórolni, hogy
nem volt szükség intézmé-
nyeinkben megszorító in-
tézkedésekre. Azt is tudni kell, hogy mi-
óta ez a vezetés van a város élén, Göd
területén utak és járdák épültek. Ezért a
gazdálkodásunk véleményem szerint jó
volt. A jövõ évben fõ feladatunknak te-
kintjük az óvodák fejlesztését. Eddig az
iskolákat támogatta jelentõsen az önkor-
mányzat, jövõre az óvodákon a sor. Sok
a városban a gyerek, ez jó dolog, és mi
szeretnénk a kényelmes elhelyezésüket
biztosítani. Természetesen közös testü-
leti összefogásra van szükség ahhoz,
hogy ezek a kitûzött célok megvalósul-
hassanak. Az óvodák fejlesztésén túl jö-
võre szeretnénk, ha tovább folytatódna
az útépítés. Terveink szerint öt kilométer
aszfaltút épül 2004-ben és folytatódik a
már elkezdett sikeres járdaprogramunk.
A jövõ évre tervezett beruházások közül
elõkészítve vár az építésre a Kincsem
Mûvelõdési Ház, az új iskola, a strand-
fejlesztés és a Németh László Általános
Iskola sportcsarnoka. Ezeket a beruhá-
zásokat állami pénzek felhasználásával
pályázati úton szeretnénk megoldani,
amihez a város rendelkezik a szükséges
önrésszel. Most már csak az kell, hogy

elnyerjük a pályázatot és
indulhat az építkezés. 

� Májusban nyolc ellen-
zéki képviselõ vizsgálatot
kezdeményezett ön ellen az
Esti Hírlapban megjelent
cikk alapján. Akkor ön azt
nyilatkozta, hogy a vizsgálat
lezárultával tájékoztatja a
lakosságot annak eredmé-
nyérõl. Eltelt fél év, kérem,
nyilatkozzon ez ügyben. 

� A vizsgálat lezárult, és a vizsgálat
semmi olyat nem állapított meg, ami akár
összeférhetetlenség lenne, vagy bármilyen
bûnt, hibát elkövettem volna. Van egy
jegyzõkönyv, amit a vizsgálóbizottság ké-
szített, Bognár László vezetésével, s ebbõl
kiderül, hogy semmit nem követtem el. 

� Rendõrségi vizsgálat is indult ön
ellen.

� Tévedés a rendõrségi vizsgálat, ez
nagy tévedés, csak egy-két ember felke-
vert itt olyan dolgot, amit nem kellett vol-
na. A rendõrség az éves ellenõrzését tar-
totta, nem a Vidák Árpádnál, hanem a
Vida Security Kft-nél. Sok ember össze-
keveri a kft-t és a személyt. A kettõt külön
kéne választani egyes embereknek. A
Vida Security Kft-ben mint tulajdonos
szerepeltem, a fiam pedig ügyvezetõ igaz-
gatóként. Jelenleg a kft Gödön már sem-
milyen telephelyet nem õriz. Sem a pol-
gármesteri hivatalt, sem iskolákat. Egye-
lõre a kft szünetelteti a tevékenységét. Azt
még el kell mondanom, hogy az Esti Hír-
lap ellen becsületsértésért feljelentést tet-
tünk. Hangsúlyozom nem követtem el
semmilyen bûncselekményt.      G. K. Zs.

Jó pénzügyi helyzetben zárja az évet a város 
� mondja Vidák Árpád, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Pártsarok
A Gödi Körkép novemberi számában egy kissé megtévesztõ kép és felírás került a máso-
dik oldalra. Az Iván Kovács László emléktáblájánál valóban a MIÉP is koszorúzott, de a
POFOSZ rendezte és szervezte a megemlékezést. Ugyanis a POFOSZ országos elnöksége,
aminek én is tagja vagyok, olyan határozatot hozott, hogy azokon a településeken, ahol a
vezetésben túlsúlyban az �56-ot leverõ párt utódai vannak, ott a helyi szervezet határoz a
koszorúzásról. Mi itt így határoztunk. A képen egyébként két idõs �56-os barátom helyezi
el a POFOSZ koszorúját. Szász Feri bácsi, ha jól tudom, a város legidõsebb lakója és dísz-
polgára. Jelen volt több barátunk, és megtisztelte kis emlékezésünket Vén István, az Iván
Kovács-per másodrendû vádlottja. Itt volt Fördös Attila is, a MIÉP országos elnökségbõl,
aki nemcsak a választások idején jön Gödre. Koszorúzásunkhoz csatlakozott a helyi Kis-
gazda Párt is. A Magyar Igazság és Élet Pártja és a helyi POFOSZ kellemes karácsonyi ün-
nepeket és boldog új évet kíván Göd minden lakójának.   V. Zahorán Sándor �56-os elítélt

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a
Központi Statisztikai Hivatal 2003.
december 1-je és december 12-e kö-
zött reprezentatív összeírást hajt
végre. Az összeírás célja a mezõgaz-
daságban 2000 óta bekövetkezett vál-
tozások nyomon követése, valamint
pontos és hiteles gazdaságirányítási
tájékoztatás nyújtása az Európai Unió
és a gazdálkodók felé. Kérem a lakos-
ság közremûködését az adatfelvétel si-
keres végrehajtása érdekében.

dr. Szinay József jegyzõ

Tájékoztatás
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Az Észak-Pest megye Duna parti
térség civil együttmûködés elõkészíté-
sére találkozó zajlott november 22-én
a Duna-üdülõben. Az összejövetelt a
gödi civil szervezetek, a szõdi és fóti
civilek támogatásával szervezeték.

Magyarországon a rend-
szerváltással együtt járó
politikai, jogi és egyéb fel-
tételek hatására visszavon-
hatatlanul kialakult és erõ-
södik a civil társadalom.
Közel ötvenezer szervezet
mûködik ma már hazánk-
ban hivatalosan bejegyzett
civil szervezetként. A Par-
lament által június 23-án
elfogadott Nemzeti Civil
Alapprogramról (NCA)
szóló törvénnyel megte-
remtõdött az esély arra,
hogy egy új típusú pályáza-
ti rendszeren keresztül a ci-
vilek a programtámogatás
mellett a mûködésükhöz
szükséges pénzt is meg-
kapják. Az NCA 2004-ben
várhatóan hétmilliárd forint
elosztásáról dönthet, amely-
hez pályázati úton juthatnak hozzá a civil
szervezetek. Az elsõ pályázati kiírás vár-
hatóan 2004 elsõ negyedében jelenik
majd meg. Nyilvános lesz mind a kiírás,
mind pedig a döntés. A pályázati rend-
szer forrása a központi költségvetésbõl

az az összeg, amennyit az
elõzõ évben az adózók ci-
vil szervezeteknek aján-
lottak fel (1%-os felaján-
lások). 

Az Észak-Pest megye
Duna bal parti térség civil
összefogás kezdeménye-
zõi 2004. január 24-én
Gödön várják annak a
676 bejegyzett szervezet-
nek a képviselõit, akiket
meghívtak a rendezvény-
re, és várják mindazokat
a csoportosulásokat, ame-
lyek a településeiken ak-
tívan mûködnek. 

A civil együttmûkö-
déssel kapcsolatban Berta
Sándor

a 06-70-3314-520-as
telefonszámon hívható. 

G. Kovács Zsuzsa

Az országos civil rendszer alapja a civil együttmûködés

A rendezvényt megnyitó Sándor István
polgármester beszédében a civilek segít-
ségét kérte a település fejlesztéséhez.
Mint mondta, �akkor leszünk eredmé-
nyesek, ha összefogunk, mert csak a
korrekt együttmûködésben van az erõ." 

Berta Sándor, a gödi Civil
Tanács elnöke, a rendez-
vény fõszervezõje szerint a
kistérségek szintjén jól mû-
ködik a civilek közti kap-
csolattartás, de a hatéko-
nyabb kommunikációhoz
még meg kell találni a leg-
megfelelõbb módszereket.

Maradjon Gödön az adó 1%-a
Az adózóknak a 2004. évben is lehetõségük lesz személyi jövedelemadójuk
1%-áról rendelkezni. Szeretnénk a Gödi Körkép által hozzájárulni ahhoz,
hogy ebbõl a pénzbõl minél nagyobb összeget kapjanak meg a városban
mûködõ szervezetek. Ezért a lapban ezúttal ingyenes lehetõséget ajánlunk
fel a támogatásra jogosult gödi szervezeteknek tevékenységük bemutatá-
sára. (11-es betûmérettel írt maximum negyed oldal terjedelemben.) A várható-
an 10-15 szervezettõl beérkezõ információ alapján nagyobb az esélye annak,
hogy a gödi adófizetõk közül többen rendelkeznek majd a jövõ év elsõ negye-
dében egy városbeli szervezet javára az adójuk 1%-áról mint a korábbi években.
Kérjük az egy százalék támogatásra jogosult szervezetektõl, hogy a követ-
kezõ információkat december 31-éig juttassák el szerkesztõségünkhöz:
� a szervezet neve
� székhelye
� a szervezet képviselõjének a neve
� a jogerõs cégbírósági bejegyzés száma, idõpontja
� a szervezet adószáma
� a szervezet tevékenységi köre (miért jött létre)
� a szervezet legjelentõsebb programjai, tevékenysége az elmúlt két évben 
(felsorolás szinten)
A Gödi Körkép szerkesztõségének címe: 2120 Dunakeszi, Kazinczy utca 5.,
e-mail: viziostudio@wap.hu.                             G. Kovács Zsuzsa fõszerkesztõ

ÉRTESÍTÉS 
TÜDÕSZÛRÉSRÕL
Felhívom a lakosság figyelmét,
hogy az ÁNTSZ elrendelése alapján
a Tüdõgondozó Intézet szûrõvizsgá-
latot tart 
� 2004. január 6-a és január 20-a
között a Felsõgöd területén élõk
részére az Ady Klubban (2132 Göd,
Kálmán u. 13)
� 2004. január 22 � február 3. kö-
zött az Alsógöd területén élõk ré-
szére a József Attila Mûvelõdési
Házban (2131 Göd, Pesti út 72.)
� 2004. február 5-6-án a Göd - Újte-
lep területén élõk részére a TOPhÁZ
Egészségügyi Gyermekotthonban
(2132 Göd, Munkácsy u. 1-3.)

A szûrések idõpontja:
hétfõ, szerda: du.  12-18 óráig

kedd, csüt., péntek: de. 8-14 óráig
Kérem, hogy a személyi igazolvá-
nyát és a TAJ kártyáját a vizsgálatra
vigye magával! A tüdõszûrõ vizsgá-
lat az 1997. évi CLIV. tv. 59. §-a ér-
telmében minden 30 éven felüli la-
kos részére kötelezõ, 18 éven felül
ajánlott!    

dr. Szinay József jegyzõ
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A gödi képviselõ-testület egyetlen
nõi bizottsági elnöke, Bódiné Rábai
Zita a Környezetvédelmi Bizottság ve-
zetését látja el. 

� Milyen feladatokat jelent ez a pozí-
ció és ehhez milyen hatáskör tartozik? 

� A környezetvédelem olyan terület,
ami nem túl hálás feladat, meglehetõsen
nehéz úgy ellátni, hogy legkevésbé van
meg rá az anyagi forrás, ugyanakkor
rendkívül sok pénzt igényel. A bizottság-
nak hatósági jogköre nincs, nem járha-
tunk el sok esetben. Ilyen volt például a
Samsung kútfúrás iránti igénye, amit mi
önkormányzati bizottságként nem tudunk
elbírálni, mi a véleményünket elmond-
hatjuk, ami a hatóságot legfeljebb bizo-
nyos szempontból orientálhatja, de a ha-
tóság a törvények alapján hozza meg
döntését. A különbözõ szervezetekkel ál-
landó napi kapcsolatot tartunk, ilyen a
közterület-felügyelet, a rendõrség, a
TESZ, illetve az önkormányzat különbö-
zõ osztályai. Bizottságunknak tulajdon-
képpen évszakonként változó jellegzetes
feladatai vannak. 

� Tavasztól õszig sokan szenvednek az
allergén növények miatt. Milyen konkrét
intézkedést tettek a parlagfûvel fertõzött
területek megtisztítására?

� Úgy érzem, az allergén növények
csökkentése területén igen jelentõs vál-
tozás történt, ami még nem látványos,
de azt gondolom, hogy az elkövetkezen-
dõ évben már eredménye lesz. Felmé-
résre kerültek a kritikus területek, s a be-
ruházási osztály felvette azokkal az in-
tézményekkel, vállalkozókkal a kapcso-
latot, akik képesek megoldani ezt a fel-
adatot.

� Keszeg immár ötödik településként
elutasította a kilencvenkilenc település
szemetét befogadó regionális hulladék-
lerakó megépítését. Az már valószínûsít-
hetõ, hogy nem lesz olyan település,
amely hajlandó lesz befogadni a régió
szemetét. Van-e az önkormányzatnak il-
letve a Környezetvédelmi Bizottságnak
koncepciója a város hulladékának elhe-
lyezésére? 

� Göd város nagyon keményen kiállt
amellett, hogy Szõdre ne kerüljön a regi-

onális hulladéklerakó,
amivel személyemben
egyetértek, mert úgy gon-
dolom, hogy kilencvenki-
lenc település szemetét
senki nem szeretné, ha a
�nyakára" vinnék. Nem
véletlen, hogy eddig min-
den település lakossága el-
utasította, amelyik eddig
szóba jött. Azt tudom mon-
dani � és ez a személyes
véleményem �, hogy a ki-
sebb hulladéklerakók korszerûsítése vol-
na a megoldás, valamint olyan alternatív
megoldások, mint a hulladékudvar, a sze-
lektív hulladékgyûjtés, a komposztáló.
Ezeknek a monumentális hulladéklera-
kóknak a támogatása csak a nagy lob-
bycégeknek érdekük és nem maguknak a
településeknek. Hogy van-e az önkor-
mányzatnak illetve a bizottságnak elkép-
zelése? A bizottságnak számos elképzelé-
se van, sajnos, hogy a városvezetésnek
milyen elképzelései vannak, ezekrõl mi
sokszor nem értesülünk. Számos olyan
kezdeményezésünk van, ami testületi
szinten vagy a városvezetés szintjén el-
akad, nem kap támogatást. Nem azért,
mintha rossz kezdeményezések volná-
nak, igazából a környezetvédelemnek
egy rosszul felfogott politikai szintre va-
ló emelésérõl van szó. Nem véletlenül
lett egy ellenzéki képviselõre ruházva ez
az igen nehéz feladat, amiben eredmé-
nyeket nehéz elérni. Lépésrõl lépésre ta-
pasztalom, hogy információkhoz nem ju-
tunk hozzá, így például teljes joggal szá-
mon kéri a város lakossága, hogy a sze-
lektív hulladékgyûjtés ügyében nem tör-
téntek még lépések. Többször kértem al-
polgármester urat, hogy az árajánlatok-
ról, amik ide érkeznek (mert utalt rá,
hogy több árajánlat érkezett és tárgyalá-
sokat folytatnak) tájékoztasson bennün-
ket. Hiszen én bizottsági szinten semmit
nem tudok kezdeményezni, hogyha nem
vagyok tisztában a városvezetésnek a
szándékával. Ezt érzékelve és tudomásul
véve olyan területen tudok dolgozni, amit
városvezetési támogatás nélkül is meg tu-
dunk tenni, és itt elsõsorban a civilekre

számítok. Azokra az em-
berekre, akik önként, tár-
sadalmi munkában ajánl-
ják fel a kétkezi segítségü-
ket és nagyon sok esetben
a szaktudásukat. Az illegá-
lis hulladéklerakóknak a
felmérése ilyen civil segít-
séggel készül. 

� Lehet, hogy megbot-
ránkoztatja, amit most
mondok, de én azt gondo-
lom, az illegális szemétle-

rakók feltérképezése, a szemét elszállítá-
sa nem a lakosság, hanem az önkor-
mányzat feladata. Természetesen na-
gyon tisztelem azokat az embereket, akik
a szabadidejükben vállalják ezt a nem
éppen szívet melengetõ munkát, de sze-
rintem a lakosok természetes vágyát és
jogát a tiszta, egészséges környezet iránt
nem szabadna ily módon kihasználni.
Más megoldást kell keresni. Például a
szomszédos településen, Fóton 25500
köbméter szemetet szállítottak el az ille-
gális lerakókból, erre az önkormányzat
közel 4 millió forintos önrész mellett 35
millió forintot nyert el prorégiós pályá-
zaton. 

� Teljesen igazat adok abban, hogy a
lakosság önmaga nem képes az illegális
hulladék lerakatok felszámolására. Mi,
mint a Környezetvédelmi Bizottság ebben
a munkában a közvetítõszerepet látjuk el.
Javaslatunkra az önkormányzati bizottsá-
gok saját keretükbõl felajánlottak bizo-
nyos összeget, és kértük, hogy a testület a
jövõ évre szavazzon meg egy kétmilliós
keretet. A munkához valamennyi érintett
hivatalos fél teljes mértékben felajánlotta
a segítségét, meg tudom itt említeni a köz-
terület-felügyelõket, a TESZ-t és a beru-
házási osztályt.  Nemcsak a külterülete-
ken, hanem bent a városban is nagyon sok
a szemét. Ennek pedig egyik legnyilván-
valóbb oka, hogy nincsenek szemetes
edények. Ezt látva, a bizottsági keretünk-
bõl ebben az évben húsz darab szemetes
edény elkészítésére különítettünk el
pénzt. Ehhez a Városfejlesztési Bizottság,
a Sportbizottság tíz-tíz edény elkészítés-
nek a költségével járult hozzá. 

A hatékony környezetvédelem
rendkívül sok pénzt igényel
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Mit rejtenek a gödi erdôk?
Településünktôl keleti irányban, ve-

gyes, tûleveles lombos erdô terül el több
száz hektáron. A táj alföldi jellegû, né-
hol lankás homokdombokkal tarkítva.
Ôsszel csodálatos látvány a lomb-
színezôdés, a tisztásokon virító ôszi ki-
kerics, a melegszínû frissen lehullott
falevélszônyeg, az utak mentén látható
kecskerágó. Tavasszal az idelátogatót, a
szerényen meghúzódó ibolyák csoportja
és itt-ott a sárgán virító homoki pimpó
bûvöli el. A csertölgyes foltokon esôs
idô után gombák ütik fel fejüket az avar
alól, a magasban egerészölyvek köröz-
nek pockokat lesve. Sokan nem tudják,
hogy nekünk gödieknek, nemcsak a Du-
na-part az egyedüli értékünk, hanem
ezen kívül más természeti kincsünk is
van, ami említést érdemel. 15-20 évvel
ezelôtt a gödi erdôre nagyon vigyáztak.
Nagyjából egy órás gyaloglás után szin-
te mindig biztos volt a találkozás erdôk-
erülôvel, vadôrrel. Ekkor még igen sok
ôz, mezei nyúl, üregi nyúl, fácán, fo-
goly, mókus, elvétve borz és róka tanyá-
zott ezekben az erdôkben. Az állatállo-
mány rohamosan gyérül, különösen a
2/A út megépülése óta. Sajnos nemcsak
ez, ami szomorúsággal tölti el az erdô
ismerôjét, hanem az esztelen szennye-
zés, ami évrôl-évre egyre gyarapszik.
Lelkiismeretlen emberek, zugvállalko-
zók, úton-útfélen, erdei ösvényeken le-
borítják a különbözô környezetszen-
nyezô, mérgezô anyagokat. Ennek meg-
akadályozására látható intézkedés még
nem történt, sem a terület tulajdonosai,
sem a helyi hatóságok részérôl.

Tavasszal a Környezetvédelmi Bi-
zottság elnöke és a közterület felü-
gyelôk részvételével felmértük a Göd
külterületén lévô engedély nélküli sze-
métlerakókat, ahol kb. 20-22 lerakót
számoltunk össze. Most ôsszel néhá-
nyan GPS-el (mûholdas helymeghatáro-
zó) felszerelve felderítettük, hogy mit
rejtenek a gödi erdôk. Az eredmény
megdöbbentô és egyben siralmas. 110
helyen kb. 520 köbméter szemetet re-

gisztráltunk. Az elsô felderítés óta félel-
metesen nagy a gyarapodás. Feltûnô
volt több helyen leömlesztve a nagy
mennyiségû autógumi, a sok autóroncs
az erdôben. Ijesztô volt a kb. 60-80 köb-
méter építési törmelék kis területen, a
már bezárt Steinhor szennyvízülepítõ
elõtt. Ezt folyamatosan, szervezetten
hordja ide valaki. Feltûnô volt az a kö-
zelmúltban lerakott kb. 100 köbméter
csomagolóanyag (fa, mûanyag, és imp-
regnált fa, Samsung bontott csomagoló-
anyaga). Egy helyi vállalkozó több száz
régi kártyanaptárját - természetesen
névvel ellátva -, az erdôben találtuk meg
az építési törmelékével és egyéb szeme-
tével együtt. Elszomorító volt, hogy a
szippantókocsik az emésztôgödrök tar-
talmát milyen hosszan csurgatják el a
szántóföldek mellett és az erdei utakon
(ezt Újpestre kellene szállítani).

A GPS-szel bemért engedély nélküli
szemétlerakók Debreczeni Péter erdô-
mérnök segítségével felkerülnek egy
digitális térképre, melyet a gödi honla-
pokra is felteszünk. Ez késôbbiekben
nagy segítség lehet a szeméthalmok
felszámolásánál.

A futók nevében vállaltuk, hogy az
általunk készített digitális szeméttérké-
pet kiegészítjük a Felsôgöd környéki ré-
szekkel. Segítünk az összegyûjtésben is,
hiszen pontos információnk van, hol,
milyen jellegû hulladék található, ezért
külön kell gyûjteni a veszélyes anyago-
kat és az építési törmeléket. Bízunk ben-
ne, hogy az önkormányzat támogatni
fogja kezdeményezésünket pénzzel, esz-
közökkel, gépekkel és munkaerôvel.

Mi lehet a megoldás a további kör-
nyezetszennyezés megakadályozására?
Csak a fokozott ellenôrzés és az
elkövetôk súlyos büntetése. Amíg az ön-
kormányzat nem tudja biztosítani a fel-
ügyeletet a külterületen, nem alkalmaz
tettenérés esetén megfelelô szankciót,
addig környezetünk állapota nem fog ja-
vulni.      

Gödi Futók Baráti Társasága
Ráth Tamás

� Milyenek lesznek ezek a városi sze-
métgyûjtõk?

� Felvetõdött, hogy fából vagy fém-
bõl készüljenek. Abban maradtunk,
hogy vandálbiztos szemetes nem léte-
zik, ugyanakkor a fából készült szeme-
tes az, ami városunk jellegéhez illesz-
kedik. Végül kitérnék arra, hogy a Civil
Tanács elnöke, Berta Sándor nyilatko-
zott a Gödi Körkép októberi számában,
miszerint a Környezetvédelmi Bizott-
ság az egyetlen, amely nem fogadta be
a civil delegáltat. A Civil Tanács elnö-
ke, Berta Sándor a delegáltak személyét
a polgármester úrhoz juttatta el, hoz-
zánk ez semmilyen formában nem ke-
rült. Így a bizottság a civil delegáltakról
tárgyalni illetve szavazni nem tudott. A
bizottság elnökeként nem javasolhatom
a Civil Tanács nevében az õ delegáltja-
ikat, ezt nekik kell megtenni. Errõl nem
volt tudomása Berta Sándornak, így,
miután ez a cikk megjelenése után ki-
derült, természetesen a következõ bi-
zottsági ülésen beterjesztettük és sza-
vaztunk mind Debreczeni Péter, mind
pedig Nagy László személyérõl. Most
már õk is a bizottság tagjai. Szeretném
az olvasók figyelmét felhívni hon-
apunkra, a http://www.freeweb.hu/kvb
címre, ahol olvashatnak az érdeklõdõk
a városban végzett tevékenységünkrõl,
szerepelnek ott a bizottság üléseirõl ké-
szült jegyzõkönyvek és a következõ
ülés idõpontja, témái.                     

G. K. Zs. 

A Pest Megyei Munkaügyi
Központ felhívása

A Pest Megyei Munkaügyi Központ
foglalkozási, információs, tanácsadó
irodája álláskeresõk, pályaválasztás
elõtt álló fiatalok és a pályaváltásra
kényszerülõ munkanélküliek számára
nyújt tájékoztatást. Tanácsadó munka-
társ segít a pályaválasztás, munkaerõ-
piaci-képzés, munkába állás kapcsán
felmerülõ problémák tisztázásában.
Közösen alakíthatók ki reális munka-
erõ-piaci célok. A tanácsadó iroda vár
minden olyan fiatalt és felnõttet, akinek
a pálya- vagy szakmaválasztásában se-
gítségre van szüksége. 
Az iroda címe: 1117 Budapest, Ka-
rinthy Frigyes u. 3. Nyitva tartás: H-K-
Sz-Cs.: 9.00-16.00. Tel.: 06-1-279-
4718, 06-1-358-2411/249.

Környezetünk szennyezése
ijesztôen növekszik
Városunk környékét ellepte a szemét
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Kistérségi szemétügyek
ADunakeszi-Fót-Göd Kis-

térségi Társulás november
4-én tartotta soros ülését

Fóton a Tudásházban, Szent-
Iványi Géza fóti polgármester el-
nökletével. Az ülésen részt vett dr.
Gerõné Ladányi Anna kistérségi
megbízott, László Zoltán és Szabó
Tamás, Dunakeszi alpolgármesterei,
Passa Gábor, a Dunakeszi Fõépíté-
szi Iroda munkatársa és Balogh Fe-
renc, Dunakeszi Önkormányzat kép-
viselõje. Göd sajnos nem képvisel-
tette magát. A fõ napirendi pont a
térség hulladékkezelésének ügye
volt. A kommunális hulladék elszállítása akut problémája e ré-
giónak, hiszen a Dunakeszi-Fót határában mûködõ hulladékle-
rakó, ahová jelenleg a településeink  szállítják a szemetet
(Göd kivételével), egy éven belül megtelik. Az ülésen résztve-
võk megállapodtak abban, hogy mindenképpen kistérségi
szinten kell az új hulladéklerakó helyét kijelölni. Egyetértettek
abban is, hogy ki kell dolgozni egy közös, térségi szelektív-
hulladékgyûjtési � újrahasznosítási koncepciót. Dr. Gerõné
Ladányi Anna kistérségi megbízott felhívta a figyelmet az ez-
zel kapcsolatos pályázati lehetõségekre, beszámolt a potenci-
ális uniós forrásokról és a Nemzeti Fejlesztési Terv - Pályázat
Elõkészítõ Alapja kapcsán felmerülõ lehetõségekrõl is.

November 17-én Dunakeszin tartotta elsô megbeszélését
a Fót-Dunakeszi-Göd Kistérségi Társulás Környezetvédel-
mi Munkacsoportja. Göd most sem vett részt a megbeszélé-
sen. Az ülésen a szilárd kommunális hulladék kezelésének

megoldási lehetôségei kerültek na-
pirendre annak apropóján, hogy a
Dunakeszi területén mûködô sze-
métlerakó 2004. december 31-ig fo-
gadhat be szemetet. A találkozón
több alternatíva vetôdött fel a
jövôbeni települési hulladék elhe-
lyezésére. Konkrétan öt lehetôséget
fogalmaztak meg a probléma lehet-
séges megoldásaiként.

� Az ISPA pályázaton való rész-
vétel, melynek keretében megvaló-
suló EU konform hulladéklerakó
megépítését már 5 település népsza-
vazáson elutasította. Decemberben

várhatóan Valkón és Versegen lesz a témában népszavazás.
Csömör pedig jelezte, hogy a már mûködô lerakója bôvítésé-
vel lehetne részt venni a pályázaton.

� Felmerült az is, hogy más településeken már meglévô
hulladéklerakók felújításával biztosítanák a regionális szemét
elhelyezését.

� A fôváros magasítási engedélyt kért a meglévô, Dunake-
szi határában mûködô szeméttelepéhez. Az engedélyezett
szintet 22 méterrel emelnék meg.

� A negyedik megoldás lehetne, a környékünkön keresni
egy területet, ahol egy hulladékudvart hoznánk létre. Itt meg-
valósulhatna a szelektív hulladékgyûjtés.

� Végül egy szemétégetôt lehetne valamilyen konstrukció-
ban létrehozni, vagy egy jelenleg épülôfélben lévô égetôhöz
juttatnánk el a térség hulladékát

Kárpáti � Szabó

A fóti tanácskozás résztvevõi

SSeeggííttsséégg  aa  HHaabbiittaattnnaakk!!
Hangyabolyhoz hasonló állapotok uralkodtak november 8-

án és 9-én a Habitat felsõgödi építkezésen! Szombaton az ING
Bank 27 dolgozója - brókerek, vezetõk, beosztottak - lepték el
az építési területet. Nagy lendülettel lapátoltak, gletteltek.
Mint Jurányi Lilla, az ING Bank csoportjának szervezõje el-
mondta, nagy örömmel segítenek és remélik, hogy ez a kap-
csolat, amelyet most alakítottak ki a Habitattal, tartós marad.
A munka végeztével egy remek gulyásleves volt a dolgozók
jutalma, amit a Habitat családokkal együtt fogyasztottak el. 

Vasárnap a GE Elfun Szövetség több mint 50 tagja folytat-
ta az elõzõ napon megkezdett munkát. A csapat saját maga
biztosított minden eszközt és felszerelést a napi munkához és
a marha lábszárból készült pörkölthöz is. Jó hangulatú társal-
gás alakult ki a lakás-várományosok és az önkéntesek között.

Mindkét napon jelen volt Kuntz Nóra a Habitat országos
igazgatója, aki végig együtt dolgozott a családokkal és önkén-
tesekkel.

Vasárnap kissé fáradtan jelent meg Kruzslicz István tanács-
nok, önkormányzati képviselõ. Mint megtudtuk: az elõzõ éj-
szaka részt vett a helyi cigány bálon. A fáradtságot gyorsan le-
gyûrte, hiszen egész nap keményen lapátolt.

A két nap mérlege:  120 köbméter föld elterítése, terepren-
dezés, 2 lakás gipszkarton glettelés, 4 lakás belsõ ajtók mázo-
lása, járda zsaluzás, sok apró munka elvégzése.

A Habitat for Humanity Magyarország országos és helyi
szervezetei ezúton mondanak köszönetet a két cég önkéntese-
inek ezért a nagy segítségért, ami módot ad arra, hogy négy
család a karácsonyt új otthonban töltheti.            Varga Péter

A Habitat for Humanity helyi igazgatója
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Asors jóvoltából, pontosabban munkahelyem képvisele-
tében az osztrák Karintiában, a csodálatos szépségû
Faak-tó partján egy nemzetközi konferencián vehet-

tem részt. Az elbûvölõ alpesi környezet a vidék bejárására ser-
kentett. Így akadt meg a szemem � teljesen véletlenszerûen �
egy különös helység-névtáblán: Gödersdorf (magyarul:
Gödfalu). Nosza bementem városunk névrokonának utcáira, s
kíváncsian megszólítottam az utamba kerülõ elsõ embert, egy
bútorasztalos mûhely elõtti virágrengetegben szorgosan
gyomláló asszonyt. Szerencsém volt! Az illetõben véletlenül
épp a kis falu történetének krónikusát ismerhettem meg. A de-
rék asszony szemei felcsillantak, amikor a különös névrokon-
ságról kezdtem beszélni, majd elsõ kíváncsi kérdésem is el-
hangzott: honnan eredhet a gödi elnevezés? A falu történeté-
ben járatos asszony felvilágosított, hogy semmi nyomra nem
akadt a különös, az osztrák fülnek is szokatlan névre vonatko-
zólag. Esetleg jó pár száz éve a �mi" Gödünkrõl áttelepedett
valaki nevezte el (vagy nevezeték el róla) a települést.  Ki tud-
ja? Mindenesetre nekünk �magyar gödieknek" igen sok titkot
rejteget a közös elnevezés. A derék osztrák falukutató a közös
�Gödökrõl" fellelkesedve felvetette, milyen jó lenne, ha a két
gödi polgármester felvenné egymással a kapcsolatot a testvér-
településsé nyilvánítás ügyében. A potenciális �testvértelepü-
lés" csak kb. 3-400 lakosú, mi pedig város vagyunk. Azt sem
tudom, van-e Gödnek osztrák testvérvárosa. Egyáltalán egy

város (Göd) létesíthet-e �partnerschaft"-kapcsolatot egy oszt-
rák faluval? Mindenesetre hamarosan jelentkeznek a karintiai
�göd-falusiak", s a többi a két gödi polgármester dolga. Az
biztos, hogy nem járnánk rosszul, ha megnyernénk �testvérte-
lepülésnek" a festõi szépségû környezetben fekvõ apró karin-
tiai falut. Biztos sok gödi látogatna majd el � élvezni a névro-
konságra épült �testvértelepülés" és annak csodálatos alpesi
környezetének varázslatos hangulatát. Meg aztán a �testvér-
nél" az ember külföldön is otthonosabban érzi magát�

Dr. Kölcsei Tamás

Karintiában Gödfaluban járva

Az elõzõ lapszámban Dr. Bognár László, az önkormányzat ci-
vil tanácsnoka a vele készült interjúban - többek között - arról be-
szélt, hogy a következõ évben megvalósulhat a Civil Ház létreho-
zása. De mi is ez a Civil Ház, és hogyan szolgálhatja a civil szer-
vezeteket és a civil-önkormányzati kapcsolatok alakulását? Ennek
jártunk utána. 1998 nyarán a Miniszterelnöki Hivatalban létrejött
a Civil Kapcsolatok Fõosztálya, amely kezdeményezte a Civil
(Nonprofit Szolgáltató) Központ program elindítását. Azzal a cél-
lal indult el ez a program, hogy olyan otthont teremtsen a civil
szervezetek számára, amely megfelelõ hátteret biztosít a munká-
jukhoz. Nem új közigazgatási intézmények jöttek létre ebben az
idõszakban, hanem olyan házak, amelyek alapvetõ szolgáltatáso-
kat nyújtanak a szervezetek számára, kiemelt feladatuk pedig a
kétirányú kapcsolattartás (önkormányzat, civil szervezetek). Az
ország megyei jogú városaiban jöttek létre elõször az úgynevezett
Civil Házak, de az utóbbi idõben több város is létrehozott és mû-
ködtet ilyen információs központokat.

Általában a Civil Házat mûködtetõ szervezet egy ernyõszerve-
zet, amely több szervezetet tömörít, és pályázat útján nyerte el a
mûködtetés jogát, általában 3-5 évre. Az önkormányzat minden
Civil Ház esetében biztosítja a mûködéséhez szükséges feltétele-
ket: a rendelkezésére bocsát egy önkormányzati tulajdonban lévõ
épületet térítésmentesen, és állja a rezsiköltséget is, a jobb hely-
zetben lévõ önkormányzatok 1-2 fõ munkabérét (vagy egy részét)
is fizetik. Ennek a pénznek a forrása több helyrõl jöhet össze, pél-
da van arra, hogy az önkormányzat a helyi adó 10%-át fordítja er-
re a célra, de vannak más megoldások is.

A Civil Házak több városban inkubátorházként mûködnek:
helyet és infrastruktúrát (telefon, fax, Internet-hozzáférés, te-
rem igénybevétele rendezvényekre vagy közgyûlésekre, meg-
beszélésekre stb.) biztosít azoknak a szervezeteknek, akik nem
rendelkeznek saját székhellyel.

A Civil Házakban folyó munka rendkívül sokrétû és gazdag:
szerveznek és lebonyolítanak képzéseket a szervezetek számára;
feltérképezik és rendszerezik a civil szervezeteket; pályázati-
pénzügyi-jogi-szervezetépítési stb. tanácsadással állnak a szakér-
tõk a szervezetek rendelkezésére; civil expókat és találkozókat
szerveznek kistérségi/regionális szinten; civil könyvtárat mûköd-
tetnek; civil adattárat, újságot adnak ki; segítik  a Civil
Kerekasztal vagy a Civil Tanács munkáját; segítséget nyújtanak a
gyermek- és ifjúsági önkormányzatok mûködtetéséhez; folyama-
tosan végeznek pályázatfigyelést és segítenek a szervezeteknek a
pályázatok megírásában is. Nonprofit Klubot, teaházat szervez-
nek, hogy a szervezetek egymással kötetlenül beszélgethessenek
különbözõ témákról. Részt vesznek az önkormányzatok által ki-
alakított, civil szervezeteknek szóló pályázati rendszerek össze-
hangolásában és a döntésben is. Szoros munkakapcsolatban áll-
nak a civil referenssel, aki az összekötõ kapocs a civil szervezetek
és az önkormányzat között, valamint tevékenyen részt vállalnak
pl. a civil koncepciók kidolgozásában is. 

A Civil Házban hozzáférhetõk a képviselõ-testület üléseinek
anyagai, a pályázati szaklapok (Pályázati Figyelõ, Sansz stb.),
és az Internetrõl is letöltik a szervezetek számára a pályázati
adatlapokat, ha szükséges. A Civil Házak mûködésének eddigi
tapasztalatai kedvezõek, mind az önkormányzatok, mind pedig
a civil szervezetek elismerõen nyilatkoznak munkájukról és az
általuk biztosított lehetõségekrõl.                                R. Éva

A Civil HázakrÓl

Felhívás a felvidéki
származású gödiekhez
Göd lakói közül sokan az 1947-48-as kitelepítések során

kerültek Magyarországra. Végül itt otthonra találtak. Jó vol-
na tudnunk egymásról. Ehhez szeretnénk lehetõséget terem-
teni azzal, hogy a József Attila Mûvelõdési Házban összejön-
nénk egy tea melletti beszélgetésre, emlékezésre a felvidéki
évekrõl. Minden felvidékrõl származó gödi családot (vagy
leszármazottait) kérünk, az alábbi telefonszámon vagy cí-
men jelezze, ha igényt tart a találkozásra, megismerkedésre:
531-520, Török Ignác u. 7.                     Lengyel Erzsébet
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Ötszázhuszonnégy óvodás gyermek mozgásszervi szû-
rõvizsgálata történt meg az õsszel. Néhány évvel ezelõtt
már sor került hasonló szûrésre, akkor is és most is a Gödi
Lions Club finanszírozta a vizsgálatot. Errõl és még sok
más dologról beszélgettünk Tóth Lászlóné Sacival, a helyi
�oroszlánok" szervezetének titkárával, a szûrõvizsgálat
egyik szervezõjével.

� A Lions (oroszlánok) a világ minden országában ugya-
nazt jelenti: karitatív szervezet, amely felvállalja a gyerekek,
az idõsek és a betegek segítését, támogatását. Nincs ez más-
ként a gödi szervezetnél sem, hiszen õk is a gyermekek támo-
gatását tûzték ki célul. Hogyan illik bele a mozgásszervi szû-
rõvizsgálat megszervezése ebbe a tevékenységi körbe?

� A gyermekekkel való törõdés és segítségnyújtás minden
tagunk számára elsõdleges motiváció. Látjuk és tapasztaljuk,
hogy a felnõttek körében egyre inkább elterjedt egészségügyi
probléma a szív- és érrendszeri betegségeken túl a mozgás-
szervi elváltozások, ame-
lyek nagyrészét meg lehe-
tett volna elõzni az idõben
elkezdett kezeléssel. Saj-
nos, a TB nem finanszíroz-
za a mozgásszervi szûrõ-
vizsgálatokat, ezért nem is
nagyon hallani ilyen jelle-
gû felmérésekrõl. Mivel a
szervezetünk a gyermekek
egészségének megõrzését
is fontos feladatának te-
kinti, ezért már második
alkalommal szervezi az
óvodáskorú gyermekek
szûrését.

� Mikor volt az elsõ
szûrõvizsgálat?

� Négy évvel ezelõtt került sor az elsõ vizsgálatra. Az ered-
ményeket megküldtük az önkormányzat akkori vezetésének,
de nem volt rá reakció. Ez azt jelentette, hogy bár az eredmé-
nyek ismeretében szükség lett volna a rehabilitáció megoldá-

sára, ez nem következett
be.

� Milyen eredménnyel
zárult a második vizsgá-
lat?

� A megvizsgált óvodás-
korú gyermekeknél durva
mozgásszervi elváltozást
nem találtunk. A leggyako-
ribb elváltozás a bedõlõ bo-
ka és a lapos talp volt, en-
nek is inkább az enyhébb
formája. Ez erre a korra jel-
lemzõ lábforma, melyet he-
lyes cipõviseléssel és torna-
gyakorlatokkal kisiskolás korig rendezni lehet, hogy megelõz-
zük a késõbbiekben kialakuló lúdtalpat, mely sok mozgásszervi
panaszt okozhat. Észleltünk néhány esetben hanyag tartást is, de
összességében azt mondhatjuk, hogy a vizsgált gyerekek kifeje-
zetten jó általános állapotban vannak.

� Ez nagyon jó hír, hallva a serdülõkori és a felnõttkori sta-
tisztikákat! Tehetünk - e valamit annak érdekében, hogy ez az
állapot továbbra se romoljon?

� Rendszeres tornát, célzott gyakorlatok elvégzését javasol-
tuk, ehhez a szülõket és az óvónõket is elláttuk írásos anyaggal.
Az nagyon jó hír számunkra, hogy az önkormányzat felismerve
a prevenció szükségességét és fontosságát, egy gyógytestnevelõi
státusz létesítését javasolja a képviselõ-testületnek. A fõállású
szakember bérét az önkormányzat finanszírozná, és mindhárom
óvodában speciális tornán vehetnének részt a gyerekek.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az önkormányzatnak
ezért a támogatásért.  Köszönet illeti meg a szûrõvizsgálat enge-
délyezéséért az ÁNTSZ-t is, valamint az óvónõket és a szülõket
a sikeres lebonyolításért. Nagyon köszönöm két klubtársamnak
is a munkáját: Kántor Lászlónak, aki koordinálta, és Dr. Lipták
Lászlóné Ildikónak, aki fáradhatatlanul szervezte a szûrést.

� Mennyibe kerül egy ilyen szûrõvizsgálat ?
� Közel 400 ezer forintba került, melyet a Gödi Lions Club

finanszírozott: 75 ezer forintot a 2001. évi 1%-os felajánlások-
ból, a többit pályázatokból és önerõbõl fizettünk ki.

� Milyen tevékenységeket végez még a Lions Club?
� Bizonyára emlékeznek az olvasók a Nyárnyitó napok két-

napos rendezvényére, amelyet már második alkalommal ren-
dezett meg klubunk azzal a céllal, hogy a családok jól érezzék
magukat, épüljön és formálódjon a közösség itt a városunk-
ban. Évek óta adunk ajándékot karácsony elõtt a rászoruló
gyerekeknek is. December 13-án a BM üdülõben Luca-napi
bált szervezünk, melynek bevételét szintén karitatív célokra
használjuk majd fel. A bálra minden érdeklõdõt hívunk és vá-
runk. Szeretnénk megköszönni a tavalyi évben felajánlott 1%-
ot az adózóknak, és továbbra is köszönettel vesszük, ha mun-
kánkat segítik a felajánlásaikkal (adószámunk:18661538-1-
13). Szervezetünk nevében mindenkinek nagyon boldog ünne-
peket és sikeres új évet kívánok!

� Köszönöm a beszélgetést!                       Rakaczky Éva

OOOO rrrroooosssszzzz llll áááánnnnooookkkk    aaaa     ggggyyyyeeeerrrrmmmmeeeekkkkeeeekkkkéééérrrr tttt

Meghívó
Az alsógödi Szent István Alapítvány december 6-án 18

órakor rendezi következõ elõadását a katolikus közösségi
házban (Pesti út 73.). Meghívott elõadó: Dr. Éger György
szociológus. Elõadásának címe: A kisebbségi kérdés Kö-
zép-Európában. 

Ugyanitt kerül megrendezésre 2004 január 10-én 18
órakor az elõadássorozat negyedik elõadása. Meghívott
elõadó: Dr. Farkas Attila, a róm. kat. egyházi gyûjtemé-
nyi központ igazgatója, lelkész, mûvészettörténész. Az
elõadásának címe: A Szent Jobb története

Mindenkit szeretettel várunk!
Ország Tibor róm. kat. plébános

Tóth Lászlóné: Szervezetünk a
gyermekek egészségének meg-
õrzését fontos feladatának te-
kinti

A megvizsgált gyermekek kife-
jezetten jó általános állapotban
vannak
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Szerb pravoszláv keresztelõ
A Gödi Szerb Kisebb-
ségi Önkormányzat
szervezésében szerb
pravoszláv keresztelõt
tartottak november
15-én a gödi Zöldfa
étteremben. A hagyo-
mányos szerb ünnep-
ség során Marko,
Krszta, Dorinka, Milu-
tin és Zorán kapták
meg a keresztséget.       

G. A.

Elsõ alkalommal került meg-
rendezésre gödi cigány kulturá-
lis összejövetel november 8-án
a Duna üdülõben. Göd Város
Önkormányzata és a Gödi Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat
támogatásával száznyolcvan
vendég érezhette jól magát Ban-
gó Géza és népi zenekara, Bódi
Guszti és a Fekete Szemek vala-
mint a Scarabeus zenéjére. A
rendezvény védnöke Sándor
István polgármester, a díszven-
dég Solymosi Imre, a kormány
Romaügyi Tanácsának tagja, a
Pest Megyei Roma Propaganda
Iroda vezetõje volt. 

Régóta hiányolta már a gödi lakosság
az olyan rendezvényt, ahol jó cigányzenét
hallgathat. A bálon, ahol a finom ételeket
az Autópihenõ Csárda, a büfét a Patak bo-
rozó szolgáltatta, remek hangulat volt. 

Szeretnénk a jövõben a kulturális
rendezvényeinket kiállításokkal bõvíte-
ni, ahol cigány mûvészek állítják ki
munkájukat. 

Horváth Andor
Gödi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

I. Gödi Cigány Kulturális
Összejövetel

Elõkészületek 
folynak Jánosiban és
Gödön a gyermekek
nyári üdültetésére
2004. július 12-19-éig a kárpátal-

jai Jánosi község vezetõi húsz gödi
tíz-tizenhat éves gyermeket  vendé-
gül látnak. Úgy gondolom, az lenne
igazságos, ha mindkét általános is-
kolánkból tíz-tíz gyermek utazhatna. 

A jelentkezéseket december
20-áig az iskolák igazgatói írják
össze. Útlevélen kívül más hivata-
los iratra nincs szükség. A gyerme-
keket egy-egy tanárnõ és én kísér-
ném el. Bízom abban, hogy hason-
lóan a 2002-es évhez, a gyermekek
jól fogják érezni magukat. Várjuk a
jelentkezõket!

***
2004-ben folytatódik a kárpátaljai

Jánosi községbõl érkezõ gyermekek
nyaraltatása. Július 5-12-éig húsz,
tíz-tizenhat éves gyermeket szeret-
nénk vendégül látni. A szállásról és a
gyermekek élelmezésérõl mint ed-
dig is a kedves gödi családok gon-
doskodnának. A fogadó családok je-
lentkezése már most szükséges, mert
a jánosi gyermekeknek az útlevélre
és vízumra négy hónapot kell várni. 

Bízva a fogadó családok nagy-
lelkûségében, várom a jelentkezé-
seket a 336-353-as telefonon reggel
8 óra elõtt vagy este 8 óra után.

dr. Faragó László

Gödön elhunyt: 
Lugosi Györgyné 79 éves
Gyalókai Béláné 79 éves
Meister Gábor 64 éves
Farkas András 84 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják
õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:
Gyõri Zsolt � Skultéti Beatrix
Bélteki Bálint � Bernáth Mária
Hetzman Zsolt � Kulcsár Dolli

Sok boldogságot kívánunk!

Anyakönyvi hírek
Köszöntõ Idõsek Napja 

alkalmából
Szívem minden melegével köszöntelek Titeket.
A jó Istenem Szeretete így vezérel engemet.
Szeretném, ha mondandómmal sok örömet szereznék,
Ha ez a vágyam teljesülne még boldogabb lehetnék.

Szívem minden dobbanása e sorokban benne van.
Szeretem az Idõseket � Ez Lelkemhez közel van. 

Kívánom, hogy vágyaitok szépen teljesüljön,
A Család, s a gyerekek mind körétek gyûljön.
Békességben, egészségben töltsétek az éveket,
Gondot ûzõ vígassággal éljétek az életet. 

Határiné Koczka Ilona 

***
A Vöröskereszt gödi szervezete köszöne-
tet mond a Scheffer, a Csernus, a Family
boltnak, a Varjú, az Ani, az Elek, a Kis
Bálint borozónak, a Dávid sörözõnek, a
Fujer, a Patai zöldségboltnak, a Mini és a
Sláger ABC-nek, Takács György hentes-
nek, a Nagy Károly pékségnek, a Helmes
virágboltnak valamint Göd Város Önkor-
mányzatának, hogy adományaikkal segí-
tették a 2003. október 28-ai Idõsek Napja
rendezvényünket.                

Frey Lászlóné 
Vöröskeresztes titkár
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A fenti címmel jelent meg a harmadik
évkönyv a Huzella iskolában. A címla-
pon a szép új épület látható, melynek át-
adása 2002 októberében volt. A legelsõ
négy tantermes iskola még nyolc tante-
remmel bõvült, így a kicsinyek tizenkét
tantermet vehettek birtokukba. A hátsó
borítón �Iskolánk igazgatói" címû már-
ványtábla képe van, melyet ebben a tan-
évben avattak. Az idei kötet is foglalko-
zik az iskola múltjával � mint példaké-
pünk a Gödi Almanach a városéval.
Illyés Gyula írja: �Kinek múltja nincsen,
a jövõbe sem láthat." A könyv egyik cél-
ja a múlt bemutatása. 

A kötet iskolatörténeti része megemlé-
kezik az elhunyt Hivessy László egykori
igazgatónkról, aki több mint húsz éven át

vezette az intézményt.
Gondolatokat közöl
még az iskolatörténet
kutatásiról. Hûen tükrö-
zi azokat az eseménye-
ket, melyek a tanév fo-
lyamán történtek. Így
iskolaátadás, a tanév
eseményei, rendezvé-
nyei, tanulmányi verse-
nyei, jeles napjai, tábori
élete, testvéri kapcsola-
tai, alkotómunkái. Be-
számol az �A+V a Gödi
Ifjúságért" Alapítvány
tevékenységérõl, tervei-
rõl, tartalmazza az alapítvány közhasznú-
sági jelentését, köszönetét, a mûködésével

kapcsolatos dokumen-
tumokat. A sorozat
szerkesztõje: Vízváry
Vilmos, az A+V alapító-
ja. Szerkesztõ: Gréczi-
né Berencsi Katalin ta-
nárnõ. Az almanach
számos fényképpel il-
lusztrált. Nagy kincs
azok számára, akik eb-
ben az iskolában tanul-
nak, dolgoznak. Jó lesz
fellapozni évek, évtize-
dek múlva, hisz oly sok
dolog a feledés ho-
mályába merül. Szere-

tettel készült, fogadják hasonlóan!
Lászlóczkyné Ács Éva kurátor

�Huzella� Almanach 2002-2003 � Új épület a kicsiknek

Különleges élményben lehetett ré-
sze a felsõgödi iskolásoknak novem-
ber 6-án: két japán mûvésznõ, Imai
Tadaco és tanítványa, Ishii Atsuco lá-
togatott el a Németh László Általános
Iskolába, ahol vendéglátójuk, Fazekas
László tanár úr tanítványaival, a zene-
iskola ütõs kamarazenekarával rögtön-
zött koncerttel fogadta õket. A japán
hölgyek ugyanis az ütõhangszeres ze-
ne mesterei. Elõször a vendéglátó kamarazenekar szerepelt,
majd a két japán mûvésznõ lépett színre: elõadásukban a tradi-
cionális japán hangszerek és hangzás mellett bõven helyet ka-
pott az európai zene is. Imai Tadaco ugyancsak bizonyságot tett
zenepedagógusi képességeirõl, amikor a publikumot nem csu-

pán megénekeltette, hanem még meg is
mozgatta: a dallamokat kísérõ-magya-
rázó mozdulatait az egész közönség
utánozta. Ezen az oldott, vidám hangu-
latú délutánon fontos találkozó zajlott
le: európai és japán, könnyû és ko-
moly zene szólt ritmus- és dallam-
hangszereken, találkozott egymással
két korosztály, két zenei hangzás, két
kultúra � s velük a közönség. S hogy

ne csak a zene gyönyörködtessen: a két japán mûvésznõ a
koncert elõtt origamival (papírhajtogatással) szórakoztatta a
gyerekeket, majd az est végén egy-egy mûalkotásnak is beillõ
képpel ajándékozták meg õket: mindenki megkapta a saját ne-
vét - japán átírásban.                                 Gergelyi Katalin

Japán zene Felsõgödön

Hawaii az iskolában
Hosszú, könnyû szoknyák, selymes toppok. Egzotikus csípõ-

mozgások, virágözön, színkavalkád. Az idei Huzella jótékony-
sági bál Hawaii és az egzotika jegyében zajlott. 

Minden ember álma, hogy eljusson Hawaii-ra. November
8-án több mint 200 ember kap-
hatott egy csipetnyi ízelítõt az
egzotikus ország hangulatából.
Szülõk és tanárok lelkesen
kezdtek a tradicionális �hula �
hula" tánc tanulásába. Profi
mûsort láttunk. A sok gyakor-
lás meghozta gyümölcsét óriá-
si siker formájában.  A Gézen-
gúzok színjátszó csoporttal
mindenki együtt énekelt és bi-

zonygatta, hogy �nemcsak a húszéveseké a világ". Meglepe-
tésvendég Balogh Andrea hastáncosnõ volt, aki mûsorával
lázba hozta a nézõközönséget. A forró hangulat tetõfokán a
vendégek jéghideg koktélokkal hûsítették magukat. Az árvere-
zésen a legnagyobb sikert Berci bácsi - testnevelõ tanárunk -
lejáró fejû kalapácsa �ütötte". A boldog tulajdonos 40.000 Ft-
ért magáénak mondhatja a felbecsülhetetlen értékû tárgyat. Az
iskola a bevételt oktatási eszközökre fordítja. Kíváncsian vár-
juk, hogy jövõre milyen ötlettel veszik le lábukról a szervezõk
a vendégeket!                                            Süle Barbara 7.c

(Fiatal Újságíró-tehetségek Szerkesztõsége)
Hálásak vagyunk mindazoknak, szülõknek, magánszemé-

lyeknek, akik támogattak bennünket. Külön köszönjük azoknak
a szervezetnek a segítségét, akik hozzájárultak a jótékonysági
bál sikeréhez: Göd Város Önkormányzata, Életforrás Alapít-
vány, Szerb Kisebbségi Önkormányzat, Lila Biliárdszalon, és
a Göde László vezette konyha.
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Nyílt napot tartottak no-
vember 21-én a Jávorka utcai
Piarista Szakmunkásképzõ Is-
kolában. A Duna-parti épület-
ben, ahol valaha a Nobel-díjas
Wigner Jenõ töltötte gyer-
mekkorát a rendszerváltást
követõen, 1991-ben kezdte
meg a szakmunkásképzést a
piarista rend. Az iskolában a
kõmûves, kõfaragó, ács, asz-
talos és mûlakatos mesterség
elsajátítására van módjuk a
növendékeknek. A jövõ évtõl
a karosszérialakatos szakmá-
val bõvül a fiataloknak kínált lehetõség. Mint Guba András igazgató elmondta, azt
szeretnék, ha az iskolából olyan szakemberek kerülnének ki, akik visszahozzák a ré-
gi mesterségek becsületét. A kétszáznegyven fõs diákság hatoda gödi fiú, a többiek
Vácról és a Vác környéki falvakból valók, de az ország távolabbi vidékeirõl, Pécs-
rõl és Debrecenbõl is érkeztek ifjak mesterséget tanulni a Piarista Szakmunkáskép-
zõ Iskolába.                                                                               Gombos András

A tanmûhelyben a mûlakatos mesterség fortélyait
leshették el a tanulóktól

A piaristák szeretnék visszahozni
a régi mesterségek becsületét

Köszönetnyilvánítás!
Ezúton szeretnék köszönetet mon-

dani Göd Város Önkormányzatának,
hogy a Váci Múzsa Egyesület és a
gödi csoportunk felkerülhetett az
Internetre. 

Kérjük Önöket, hogy a jövõben a
kiállításaink megvalósításához adójuk
1%-át szíveskedjenek felajánlani a
Múzsa Egyesület javára. Adószám:
19186412-1-13. 

Határiné Koczka Ilona 
A Váci Múzsa Mûvészet és 

Tudománypártoló Egyesület 
referense (gödi csoport)

Az Accordia Kiadó irodalmi pályá-
zatot hirdet önálló kötettel még nem
rendelkezõ szerzõknek - életkortól
függetlenül. 

Mûfaji, tematikus és terjedelmi
megkötés nincs. A 36 legjobbnak ítélt
szerzõ mûveibõl 2004-ben válogatott
kötetet jelentetünk meg. 

Beküldési határidõ: 2004. január
15. Bírálók: a Magyar Írószövetség
tagjai. 

Eredmény: 2004. március 31.,
melyrõl minden pályázót levélben ér-
tesítünk. Az írásokat kizárólag postai
úton várjuk, nyomtatott vagy kézírá-
sos formában, kiadói címünkre:
ACCORDIA Kiadó 1062 Budapest,
Lehel u. 3/B. 

További tájékozódás: tel./fax: 06-1-
239-2330 vagy 06-30-531-7028, vala-
mint honlapunkon: www.accordiakia-
do.hu.

A becsapott székely szegénylegények
Ma már mindenki tudja, hogy Románia milliói otthon maradtak a saját hazájukban,

csak néhány erdélyi magyar próbált szerencsét az anyaországban. Fölcsillant a remény
számukra, hogy Magyarországon magyarok lehetnek. Örült a szívük a zsebükben lapu-
ló magyar igazolványnak, ami igazolta ország-világ elõtt is, hogy õk ízig-vérig magya-
rok, hogy õk közénk tartoznak. Szülõföldjüket és otthonukat hátrahagyva eljöttek hoz-
zánk szerencsét próbálni, mint a népmesékben a szegényember. Így került ide, Gödre
is két székely Csík megyébõl, azzal a vágyakozással, hogy itt kapnak tisztességes mun-
kát, amiért tisztességes fizetség jár, amit, ha hazavisznek a családnak, akkor az könnyít
kicsit a sorsukon. Nem gondoltak szegények arra, hogy munkaadójuknak ismeretlen
fogalom a becsület. Betéti társaságot alapíttatott velük, és folyamatos munkáról bizto-
sította õket, ha elfogadják a feltételeket. A feltételek abból álltak, hogy csak és kizáró-
lag ennek a bizonyos vállalkozónak dolgozhatnak, aki a nehéz építõipari munkáért fi-
zetett volna bruttó 4500 forintot fejenként. Aki járatlan a vállalkozások és munkaügyek
útvesztõiben, az elsõ hallásra talán azt mondja, hogy nem is rossz napibér egy külföl-
dinek. Igen ám, de ott van a betéti társaság, az összes járulékos költségeivel együtt (tár-
sadalombiztosítás, nyugdíj, egészségbiztosítás, eho, ÁFA, szja, tánya stb.). Itt van az
úgynevezett munkaadó becstelensége elásva, aki fölhajtja a megrendelést jó pénzért és
tovább adja a munkát az erdélyieknek potomért. Õ lerázta magáról a kellemetlen kiadá-
sokat és a vele járó adminisztrációt. Azokat fizesse és csinálja más. Õ nem tart alkal-
mazottat, õ nem bajlódik velük, de nem is fizeti meg rendesen az elvégzett munkát. De
õ ügyes és rafinált, mert anyagköltségei vannak, mert az anyagot is õ adja a munkához,
ami az õ vállalkozása nyereségét csökkenti. A két erdélyi magyar meg gebedjen bele a
munkába éhbérért, és éljen meg úgy, ahogy tud, vagy ha nem tetszik, menjen vissza,
ahonnét jött, Romániába! 

Mára lecsillapodtak a kedélyek, már senki sem félti a munkahelyét az erdélyi ma-
gyaroktól. A becsapott székely szegénylegények visszamentek õseik földjére és estén-
ként ágyaikban álmaikról álmodoznak álmatlanul, mert velünk együtt hisznek egy jobb
világban.                                                             Farkas Éva MNF ideiglenes elnöke

Olvasói levél

Karitász hírek! 
A Karitász 2003 december 
15-étõl 2004. január 31-éig

zárva tart.

INTERNETELÉRÉS:
www.god.hu

IRODALMI 
PÁLYÁZAT

KEZDÕKNEK
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December 10.: �Napos Oldal" Nyugdíjas Klub karácsonyi összejövetele
December 12-14: KARÁCSONYI ÉBREDÉS
December 12. 16 óra: Bábkiállítás: mese, vers gyerekek elõadásában; 
17 óra: Giovannini Kornél bábmûsora: Gazsi kalandja; 18 óra: Holiday Akrobati-
kus rock&roll csoport évzáró mûsora
December 13. 10 óra: Luca napi játszóház: búza ültetés, boszi készítés; 
16.30 óra: Operett-nóta-sláger-humor est
Fellépnek: Kalmár Magda (Kossuth díjas, a Magyar Állami Operaház magánéne-
kese) magyarnóta-operett mûsorral, Baranyi László (Jászai Mari-díjas, a Mik-
roszkóp Színpad mûvésze) humorral, Albert Dezsõ (énekes-zongora kísérõ) Szécsi
Pál egyveleggel. Belépõk elõvételben válthatók 250 forintos egységáron a mûvelõ-
dési ház irodájában, hétköznapokon 8-19 óra között.
December 14. 10 óra: Vasárnapi matiné- gyerek mozi; 16 óra: Röcögõ gyermek
néptánccsoport karácsonyi bemutatója: Lucázás, Regölés, Karácsonyi kánta,
Vitnyédi bölcsõcske; 16.30 óra: Horty Zoltán �Táncba szõtt mese-mesébe szõtt
tánc" (mese és táncház)
A rendezvények díjmentesek az operett mûsort kivéve.
A rendezvény sorozat alatt karácsnyi kézmûves kirakodóvásár!
December 15.: Mûvészetek keresztény szemmel � kiállítás megnyitó.
December 17. óra: Vöröskereszt Klub karácsonyi összejövetele
December 19. 17 óra: Horizont irodalmi klub
December 20. 17 óra: Jazz balett csoport karácsonyi bemutatója

Olajfa Mûvészház januári programja
Január 6-án nyílik Szalma Edit grafi-

kusmûvész kiállítása, mely január 31-
éig tekinthetõ meg

Január 22-én, a Magyar Kultúra
Napján Dr. Medvigy Endre, a Magya-
rok Házának igazgatója lesz vendé-
günk, Sinka János költõrõl tart elõ-
adást. Áldott ünnepeket kívánunk! 

Olajfa Mûvészház

Pandurovics Anica, mint a Gödi Szerb Önkormányzat ve-
zetõje igen szép ajándékcsomaggal lepte meg könyvtárunkat.
Az itt felsorolt új könyveket vásárolta meg a gödi olvasóknak
63.800.- Ft. értékben: Turizmus Európában; Romsics Ignác:
Nemzet, nemzetiség és állam; Romsics Ignác: Volt egyszer egy
rendszerváltás; A sámánhit emlékei; A szerb irodalom történe-
te; Nemeskürty: Magyarnak számkivetve; Coetzee: A barbá-
rokra várva (õ az idei Nobel-díjas); Berne: Sorskönyv;
Vekerdy: Gyerekek, óvodák, iskolák; Vekerdy: Kérdezz! Fe-
lek�; Vekerdy: Kicsikrõl nagyoknak; Vekerdy: Milyen iskola
kell a gyerekeknek?; Társadalmi riport 2002.; Szerepváltozá-
sok; Intelligencia teszt; IQ.; Szabó Magda: Für Elise;
Cunningham: Az órák; Vércsoport-
diéta; A magyar helyesírás szabá-
lyai; Neveléstörténeti tankönyv;
Bp.-Közép-Duna-vidék régió gaszt-
ronómiai hagyományai; Magyar-
ország társadalomtörténete I.-II.;
Magyar sport enciklopédia 1.-2.;
Századformáló magyarok

Olvasóink és látogatóink létszá-
ma az idén is azt tükrözi, hogy a
város lakói szívesen veszik igénybe
szolgáltatásainkat.

A központi könyvtár a minap
egy ajándék könyvvel köszöntöt-
te ezredik olvasóját, Vízvári Ju-
ditot.

Az Ady Fiókkönyvtárba már a négyszázadik olvasó iratko-
zott be, a gyermekkönyvtárnak pedig 355 tagja van. Ezenkívül
a csak internetezõk létszáma: 100 fõ.

Vizsgázók, figyelem! Könyvekért nem kell több könyvtárt és
antikváriumot bejárniuk. Az Országos Dokumentumellátó Rend-
szeren belül (ODR) szívesen meghozatjuk Önöknek mindazon
könyveket, amelyeket nálunk sem találnak meg. Az Internet segít-
ségével kapcsolatban állunk az ország minden nagyobb könyvtá-
rával, s térítésmentesen tudjuk az Önök számára elhozatni. 

Az idei utolsó kézmûves gyermekfoglalkozást, a
Bütyköldét, december 12-én pénteken tartjuk 13 és 17 óra kö-
zött. Szokásunkhoz híven diafilmeket is vetítünk a gyermek-
könyvtárban.

Program elõzetes: Jövõre, február-március táján várjuk ven-
dégségbe Vekerdy Tamás pszicholó-
gust. Az érdeklõdõket arra kérjük, je-
lezzék, hogy milyen témáról hallaná-
nak szívesen. 

Köszönet alábbi olvasóinknak az
ajándékba hozott könyvekért, CD-
ért.: Mészárosné Kiss Edit, Kalla
István Árpád, Kovács Istvánné,
Tihanyiné, Melegné Zima Gabriella,
Guba Tibor.

A Gödi almanach bemutatójá-
nak várható dátuma dec. 19., pén-
tek 18 óra. 

Internetezzen az alsógödi Köz-
ponti Könyvtárban! (félóra: 100 Ft)

A könyvtárosok

Könyvtári hírek

A képen jobbról balra: Nagy Ágnes könyvtá-
ros, Vízvári Judit, az 1.000. olvasó és Sáfrán
Edina könyvtárvezetõ

Meghívó
Az alsógödi Szent István Alapítvány kiállí-
tást rendez a József Attila Mûvelõdési Ház
emeleti kiállítótermében december 15-én
18 órától. Kiállításra kerülnek festmények,
dombormûvek, kerámiák, bélyegek és ké-
zimunkák. A kiállított tárgyak vallásos jel-
legûek, részben a karácsonyi, részben a
húsvéti ünnepkörhöz kacsolódnak. Többek
között Szommer József, Hangya Anna,
Mógorné Gyõrffy Anikó, Császár Ernõ,
Császár Ernõné, Szente Mónika, Ráksi
Miklós, Maglai Ferenc és dr. Faragó
Lászlóné munkái kerülnek kiállításra. A ki-
állítás 2003. december 15-étõl 2004. janu-
ár 2-áig tekinthetõ meg.

A József Attila Mûvelõdési Ház
decemberi programja
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Ha az égiek továbbra is a szervezõk-
kel maradnak � amint azt tették novem-
ber 3-án is, azon a csodálatos késõ õszi
napon �, akkor jövõre a Szarvasbõgõ
Európa Bajnokságnak a gödi Nemeskéri
� Kiss kúria ad otthont - tudtuk meg
Lukács Mariann PR menedzsertõl, a
harmadik alkalommal megrendezett St.
Hubertus-napi rendezvényen. 

A vadászok védõszentjének tiszteletére
gazdag programok várták az érdeklõdõket
a Nemeskéri � Kiss kúriában november el-
sõ hétfõjén. Az idõjárásra nem lehetett pa-
nasz, hiszen gyönyörû napsütés és a szo-
katlanul meleg idõ sok száz érdeklõdõt
vonzott a park évszázados fái alá.

Már kora délelõttõl szorgos kopácsolá-
sokat és motorfûrész hangokat lehetett hal-
lani, hiszen dolgoztak azok az erdészek és
vadászok, akik az országban elsõ alkalom-
mal megrendezett motorfûrészes fafaragó
versenyre érkeztek. Feladatuk az volt,
hogy nagyméretû rönkfából állatalakokat
faragjanak ki. Az ország különbözõ terüle-
teirõl és még Szlovákiából is érkeztek a
versenyzõk, akiknek keze � és fûrésze � nyomán gyönyörû al-
kotások kerekedtek, amelyek  megtekinthetõk az õsparkban.

A St. Hubertus napi programok nyitányaként a Galériában

Csergezán Pálnak, a világhírû természet-
festõnek a képeit csodálhattuk meg, majd a
parkban vadászkutya- és terepjáró bemuta-
tó és vadász erõpróba következett. A kúria
termeiben vadászkönyvek, alkalmi és báli
vadászruhák, vadászékszerek, festmények,
vadászfelszerelések kiállítása és vására
vonzotta az érdeklõdõket, majd kezdetét
vette a rendezvény egyik fõ programja, a
St. Hubertus Vándorkupa nemzetközi
szarvasbõgõ verseny. A második alkalom-
mal megrendezett nemzetközi versenyre a
magyar vadászokon kívül szlovákok, hor-
vátok németek és osztrákok is érkeztek,
hogy összemérjék tudásukat. A csodálatos
akusztikájú pincében versengtek abban,
hogy ki tudja a legjobban utánozni bõgõ-
kürtjével a szarvasbika hangját. Évek óta
Európa Bajnokságot is rendeznek belõle,
és ha minden sikerül és nyertes lesz a pá-
lyázat, akkor jövõre egy országos vadász
napi rendezvénnyel együtt a Nemeskéri �
Kiss kúriában rendezik meg a szarvasbõgõ
Európa Bajnokságot. Este három új taggal
gyarapodott a Vadász Borrend. Az avatási

ünnepséget a Szent Hubertus mise és a hagyományos St. Hu-
bertus napi koccintás követte.

R. Éva
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EGY HAJDANI 
BORBÉLYÜZLET

(Nyíri László emlékére )
Valamikor az ötvenes évek végén a Fõ út és a Hámán Kató,

mai Szent István utca sarkán egy kis üzletben kezdett el dolgoz-
ni egy dunakeszi fodrászmester, majd a fia és egy fiatal fodrász-
nõ, akik ugyan nem voltak tõsgyökeresek, de mégis a hosszú
évek során tisztelt gödi polgárokká váltak, és a Nyíri Fodrászat
�intézmény" lett, mára visszahozhatatlan hangulatával. 

Sokaknak még most is felrémlik a régimódi üzlet légköre,
sietve a vonathoz, vagy elsétálva az épület elõtt. Mint annak
a volt kislánynak is, akinek itt vágták le elõször a hosszú ha-
ját, az õsszé vált nagymamának, aki már nem tûsarkokon
szalad a Tanácsház elõtti buszmegállóba, és aki rakott kon-
tyot viselt annak idején, és a kefe frizurás kisfiúnak, aki már
családapa, és hajdan a szülõi szigor ellenére iskola után be-
szökött egy kicsit Laci bácsihoz vicceket hallgatni. A hely
keserédes történeteket õriz, melyekbe sorsok szövõdtek egy
emberöltõ alatt. 

Emlékszem, elõttem van a borbélyüzlet az illataival, papa
a fájós derekával, ahogy alpakka kehelyben keveri a borot-
vahabot, apu az állandó jó kedvével, és a festékes körmeivel
(az Ursula hajfesték fogta be állandóan). Nézem anyut a pla-

tinaszõke, félhosszú
hajával, ahogy a for-
ró sütõvas utáni gön-
dör fürtöket szelídíti
frizurává, és látszik
az egyik ablakon a
g y e r e k k o r o m b a n
annyiszor belülrõl
visszafelé olvasott,
kézzel festett, kék
felirat: Férfifodrá-
szat, borotválás. 

A jólesõ nosztal-
gia és azoknak a
gödieknek a történe-
tei, kedves emlékei
idéztették fel velem
a családom hajdani
üzletét � ami az éle-
tük is volt �, akiknek
hiányzik a Laci bá-
csi, Nyíri Laci és Erzsike �békebeli" fodrászata.

Igen, látom, ahogy egy fáradt nap után anyu szedi össze a
száradt törölközõket, és apu bezárja az üzletet, lehúzza a bar-
nára festett hullámos vasredõnyt, végleg�     

Nyíri Erzsébet

A St. Hubertus-napi rendezvé-
nyen a pincében szarvasbõgõ ver-
senyt, a parkban fafaragó ver-
senyt tartottak. A képen látható
�vadállat� az õspark új lakója
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Belépés családostul � gyalogtúra
November 23-án vasárnap 6 családot képviselõ 20 fõvel in-

dultunk neki a Királyrét � Foltán -kereszt � Csóványos �
Nagyhideg-Hegy � Magas-tax � Királyrét útvonalon 18 km-es
túránknak. Maga a táv nem hosszú, de a 600m szintkülönbség
eléggé nagy próba elé állítja az embert. A csoport a  Foltán-
keresztnél kettévált: az edzettebbek tovább mentek az eredeti
útvonalon, 12-en egy másik úton visszaindultunk Királyrétre,
így is épp sötétedés elõtt, 4 órakor érkeztünk meg a kiinduló
helyünkre, a többiek 5 körül érkeztek vissza. Végül is fárasz-
tó volt mindenkinek ez a nap, de az élmények mindannyiunk
számára vonzóak voltak és szívesen gondolunk arra, hogy ta-
vasszal egy másik útvonalon újból kipróbáljuk teherbíró ké-
pességünket. Legközelebbi programunk az asztalitenisz ver-
seny lesz januárban, érdeklõdni wagner@g-piar.hu címen,
vagy telefonon lehet: 331-825. Köszönet támogatóinknak: a
Szt. Jakab Zarándok Egyesületnek és a CBA-nak.

Minden olyan családnak, családtagnak, barátoknak, akik az
õszi öt program bármelyikén részt vettek vagy januártól csat-
lakoznak hozzánk, és minden támogatónknak kellemes kará-
csonyt, boldog új esztendõt kívánunk!           Wagner László

Sakk 
A Gödi SE Pest megyei I. osztályában szereplõ csapata novem-
ber 9-én a Duna Csárdában fogadta Zsámbék csapatát és 5,5:4,5
arányban gyõzött. November 23-án Gödöllõre utaztunk és a
Gödöllõi Sakkbarátok Egyesületétõl 7,5:2,5 arányú vereséget
szenvedtünk. Az I/A osztályban szereplõ csapataink november
16-án nyert Alagon az Alagi Diák Sakk Klub ellen 3,5:1,5 arány-
ban. A Gödi Se II. csapata a Duna Csárdában Dunakeszi Kinizsi
csapatát fogadta és 1:4 arányú vereséget szenvedett.

November 9-étõl a Duna Csárda támogatásával játsszuk az
otthoni mérkõzéseinket. Köszönjük Sárközi Károlynak! Leg-
közelebbi itthoni mérkõzéseink: december 7-én Göd II. � Vác
I., I/A és december 14-én 10-16 óráig Tököl csapatát fogadjuk
a Pest megyei I. osztály ötödik fordulójában. Várjuk a nézõk
látogatását hazai mérkõzéseinkre a Duna Csárdában. 

Antal György Bálint

SPORT

Karácsony mindig a várva várt ünne-
pek közé tartozik, mert ebben van a béke, a
szeretet, a reménység és a családi összetar-
tozás szimbóluma is. Rejtvényünkben We-

öres Sándor Nõ dér, álom jár címû versé-
nek négy sorát idézzük, amelyet a vízszin-
tes 9., 33., valamint a függõleges 18. és a 37.
számú sorok tartalmaznak. 

Vízszintes: 1. Európai hegység. 6. Perzsa
uralkodói cím. 9. Az idézett vers elsõ sora (zárt
betû: M). 11. Attila, az isten� 12. Szoknya. 13.
Névelõ. 14. Balti nép. 16. Hosszú Morze-hang.
17. Névelõs gólya. 21. Einsteinium. 23. Majo-
néz. 26. Kopasz. 27. �József labdarúgóedzõ.
30. I.E.R. 31. Díjazási forma. 33. Az idézett
vers második sora (zárt betûk: G, K). 35. Víz-
ügyi dolgozó. 36. Szilárd anyagot cseppfolyós-
sá tesz. 38. Afrikai ország. 39. Acetil. 40. Rizs-
bor; a japánok nemzeti itala. 43. Tagadószó. 44.
Névelõ. 45. Kétes! 47. A dohányzás kelléke. 49.
Álarc, de fordítva. 51. �-Alpok, helység
Olaszországban. 53. Teréz, becézve. 55. Kevert
gát! 56. Csontkötõ szalag. 57. A kutya nyakán
található. 59. Gépjármû, röviden. 60. Kamion-
jelzés. 62. Szerencséje van! 64. Szigligeti � 66.
Rádió és televízió. 67. Vesd össze, röviden. 68.
Az állami tevékenység egyik fontos ága.  71.
Számjegy. 

Függõleges: 1. Vadtulok. 2. Muníció. 3.
Thaiföldi hírügynökség betûjele. 4. Fogkrém-
márka. 5. Hívatják. 6. Fél Sári! 7. Épületszárny.
8. Élettelen. 10. Szovjet vadászgép a 2. vh-ban.
15. Ókori három evezõsoros hadigálya. 17.
Egykori római viselet, névelõvel. 18. Az idézett
vers huszadik sora (zárt betû: N). 19. Ó-val a
végén: a szerelmi költészet múzsája. 20. Mezei
rágcsáló. 22. Mint a vízsz. 6-os. 24. A tea alka-
loidja. 25. Satírozott. 28. Argon. 29. Lehetõség.
32. �-Nagymaros. 34. Szántóeszköz. 36. Tanít,
nevel. 37. Az idézett vers befejezõ sora (zárt be-
tûk: A, K). 41. Kenõanyag. 42. Csak félig áraz!
43. Kisközség Dombóvár körzetében. 46. Saint,
röviden. 48. Adria-tengeri sziget. 50. Orosz
uralkodói cím volt. 51. Horgany. 52. Gnóm,
manó. 54. Roham. 58. Általa. 61. Papírmérték.
63. Elnök, elnöki, röviden. 65. Korrövidítés,
fordítva. 66. Kevert rák! 67. Létfontosságú
elem. 69. Opus. 70. Monte Cristo várbörtöne e
szigeten volt. 71. Számjegy, fordítva.

Csankó Miklós

Karácsonyi rejtvény
Csankó Miklós, kedves nyugdíjas olvasónk az alábbi rejtvényt küldte be szerkesztõségünk-
be, melyet ezúton is köszönünk. A megfejtéshez rejtvénykedvelõ olvasóinknak kellemes
idõtöltést, jó fejtörést kívánunk.
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2003. augusztus 6-án a Magyar Állatorvosi Kamara és a
Pest megyei Állategészségügyi Állomás állatkórházzá mi-
nõsítette Gödön a Profivet Állatorvosi Sebészeti Központot
és Rendelõt.

Az állatkórházi minõsítés feltétele volt a legmagasabb szintû
állatorvosi felszereltség a diagnosztikai berendezésektõl a steril
mûtõig, valamint az ott dolgozó állatorvosok kiemelkedõ kép-
zettsége. Az újdonsült állatkórház hiánypótló feladatot lát el az
Észak-Pest megyei régióban. Minden olyan új diagnosztikai
eszközzel rendelkezik, amelyekkel lehetõvé válik az egyes ál-
latbetegségek korai felismerése, a röntgentõl az ultrahangig,
mindemellett teljes állatorvosi laboratórium is mûködik, ahol
helyben elvégezhetõ vér és vizeletvizsgálatok segítik az állator-
vosok munkáját. Hivatalos diszplázia szûrõ-állomásként bármi-
kor megoldhatók a kutyatenyésztéshez ma már elengedhetetlen
szûrõvizsgálatok. Az említett vizsgálatok többségéért eddig
Pestre kellett utaznia a gazdiknak kedvencükkel, a gödi állat-
kórháznál jóval magasabb vizsgálati költségek mellett.

Az állatkórház vezetõje Dr. Muka Péter Pál kisállat speci-
alista klinikus szakállatorvos, nemzetközi csont és izületsebé-
szeti oklevéllel rendelkezik, az ország minden részérõl érkez-
nek hozzá betegek, speciális, nemegyszer csak itt elvégezhetõ
mûtétek miatt. A mûtétre kerülõ állatokat indokolt esetben,
vagy ha az otthoni ellátásuk nem megoldható állatkórházi,
bentlakásos ellátásban részesítik az erre a célra kialakított

boxokban, folyamatos állatorvosi el-
lenõrzés mellett. A kórházban mind-
emellett kutyakozmetika is mûködik,
hogy a beérkezõ �paciensek" ne csak
gyógyultan, de megszépülve is távoz-
hassanak igény szerint.

A rendelési idõk délelõtt (8-10) és
délután (17-19) is lehetõvé teszik a be-
tegek folyamatos ellátását, a köztes
idõben pedig háznál is vállalnak az itt
dolgozó állatorvosok betegellátást ki-
szállással együtt. Szükség esetén megoldható a sérült betegek ál-
latkórházba való szállítása is. A kimagasló szakmai háttér mellett
mégis talán a leginkább elismerést érdemel az itt dolgozó orvo-
sok és asszisztensek állatszeretete, kedvessége és fáradhatatlan
munkája kedvenceink gyógyulása érdekében.                    Sz. G.

Profivet Állatorvosi Sebészeti Központ és Állatkórház
Dr. Muka Péter Pál kisállat specialista klinikus 

szakállatorvos, 
Dr. Szetei Viktória állatorvos, okleveles biológus, 

Dr. Csépányi Gergely állatorvos
2131 Göd, Berzsenyi D. u. 2. (a 2. sz. fõút mellett)

Tel: 06-27-330-195, Mobil: 06-20-317-09-88
Rendelési idõk: H-P de.8-10-ig du.17-19-ig, szomb.: de.9-11-ig

(PR riport) 

Észak-Pest megye elsõ állatkórházát avatták Gödön

Aperetif:
� Puszta-koktail

Elõétel:
� Jérce-koktail serlegben

Vegyes Tál:
� Ropogós malacsült
� Párolt kacsa comb - baconba göngyölve
� Töltött sertésborda - ínyencmester módra
� Pezsgõs káposzta
� Hagymás burgonya
� Tavaszi rizs
� Hasábburgonya
� Burgonya fánk

Vegyes saláta
Desszert: 

� Tejszínhabos dobostorta

Pohár pezsgõ
� Kapros töltött káposzta
� Roppanós virsli
ketchup - mustár - torma

Részvételi díj:

8.000, - Ft/fõ

BELÉPÕJEGYEK A HELYSZÍNEN KAPHATÓK.
2132. FELSÕGÖD, PESTI ÚT 204.  TEL: 27/345-214
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Nyelvtanulás Gödön?

A HERRIOT STÚDIÓ
szeretettel várja Önt is nyelvtanfolyamain Alsógödön, a 
József Attila Mûvelõdési Házban, valamint Felsõgödön, 

az Ady-Klubban.
társalgás középhaladóknak és haladóknak, kezdõ, újrakezdõ,

középhaladó és haladó tanfolyamok, szombat délelõtti
kurzusok, közép- és felsõfokú nyelvvizsgaelõkészítõk

Beiratkozás és szintfelmérés januárban, félévkezdés 
februárban.

"Régi diák"-kedvezmény: 10 %! Családi kedvezmény: 5 %!
HERRIOT STÚDIÓ

Tel.: 27-337520 és 20-5785190

Víz-, gáz-, fûtésszerelõt 

felveszek Göd és 
környéke 

munkahelyekre!

Telefon: 06-70/500-51-96

(felcsapódott kövek sérülésének javítása)

(benzines gépkocsikhoz)

DÍZEL ÉS BENZINES GÉPKOCSIK 
TELJESKÖRÛ JAVÍTÁSA

Burger Péter
autószerelõ mester

2132 Göd, Család u. 7/b.
tel: 06-27/332-403, 06-20/334-0125

SZÉLVÉDÕ JAVÍTÁS 

ZÖLDKÁRTYA KIADÁS

APRÓHIRDETÉS
Bécsi páncéltõkés zongora eladó 70 ezer forintért. Tel.: 20/333-5417
Angol közép- és felsõfokú nyelvvizsgára felkészítést vállal angol nyelvta-
nár. Tel.: 27/331-741. 
Egy telet futott téli gumi 135/70*13-as felnivel eladó. Telefon: 27/331-830.
Esztergályos, marós szakmunkást felveszünk gödi telephelyre. 
Telefon: 06 30 311-5593
Cipõjavítás, zipzárcsere, szõnyeg-ruhatisztítás, búvárszivattyú tekercse-
lés a Kincsem parkban. Nyitva: 8-17 óráig.
Háznál mosást, vasalást vállalok! (ágynemû, függöny, törölközõ, lepedõ
stb.) Tomeg Vilmosné Göd, Akácfa u.10/b. Tel: 06 20 424-5965
Angol közép- és felsõfokú nyelvvizsgára felkészítést vállal angol nyelv-
tanár. Telefon: 27/331-741
Eladó Gödön Polski Fiat 126P 650/E tip. személygépkocsi olcsón (34 e
km, 90-es évjárat, elsõ tulajdonostól, éppen lejárt forgalmival). Érdeklõdni
lehet: 20 49-19-650
Szakképzett varrónõt keresek 4 órás délutáni mûhelymunkára. 
Telefon: 20 471-3898
Alsógödön a Dunánál 420 négyszögölös telek 120 m2-es házzal telekáron
eladó. Telefon: 06-1 233-1200; 06 30 597-0307

HITELCENTRUM
Fóti CORA Áruház (Posta mellett)

Tel.: 06-27-360-172; 06-20-203-7323
vicoinvest@vicoinvest.hu     www.vicoinvest.hu, 

Nyitva a hét minden napján 10-tôl 19.30-ig

JELZÁLOGHITELEK
JÖVEDELEMIGAZOLÁS NÉLKÜL
� SZABADFELHASZNÁLÁSRA, 

HITELKIVÁLTÁSRA
� 10 ÉVRE, 3-TÓL 100 MILLIÓ FORINTIG
� 8,5 %-TÓL AZ ÉRTÉK 40-50 %-ÁIG

(Budapesten és a kiemelt településeken)

LAKÁSCÉLÚ HITELEK
MINIMÁLBÉRRE

� TÁMOGATOTT LAKÁSCÉLÚ HITELEK
2,75 %-TÓL

� 15 MILLIÓ FORINTIG, 4 HÉT ALATT!
� VÁSÁRLÁSRA, ÉPÍTÉSRE, 

KORSZERÛSÍTÉSRE
Kérésére személyre szabott

hitelajánlatot küldünk.

Közhasznúsági beszámoló
A Városvédõk Egyesülete országos hatáskörû közhasznú szerve-
zet 2002. augusztus 23-án alakult, bírósági bejegyzése 2003.  janu-
ár 18-án emelkedett jogerõre. �Az egyesület fõ célkitûzése, hogy a
mûködési területén élõknek, más civil szervezetek, egyesületek tag-
ságának város- és környezetvédõ kezdeményezéseit az egyesületi
tagok tudásán, gyakorlati tapasztalatán, a kiépített információs
adatbázisokon és hálózatokon keresztül segítse." (Alapító Okirat)
Mûködésünk elsõ évében bevételeink és kiadásaink az alábbiak
szerint alakultak: Induló vagyon: �
Bevétel: ISM Mobilitás pályázat 238 700 Ft, adomány: 210 700
Ft, összesen: 449 400 Ft
Kiadás: Gödi Fétis Crossfutó bajnokság támogatása: 238 700 Ft
Egyenleg: 210 700 Ft. Az egyesülethez beérkezett adományokat
(nyomravezetõi jutalom) elkülönítetten kezeljük. Központi költ-
ségvetési szervtõl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi ön-
kormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a tele-
pülési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitõl támo-
gatásban nem részesültünk. A szervezet tisztségviselõi juttatás-
ban nem részesültek. Jelen beszámolót az egyesület legfõbb szer-
ve (közgyûlés) 2003. november 24-én elfogadta. 
Tevékenységünk az alábbi Internet-címen nyomonkövethetõ:
http://www.freeweb.hu/varosvedok

Bódiné Rábai Zita elnök Városvédõk Egyesülete
2132 Göd, Rózsa u. 33./C. Telefon: 06 20 43 48 128.

e-mail: varosvedok@fw.hu
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SZOLÁRIUM

Pedikûr, manikûr, mûkôröm Nôi-, férfi-, gyermek fodrászat
Cellulit kezelés + fogyasztás Ildi: 06-20/9364-749
Talp- és testmasszírozás Ria: 06-20/450-4097
Urbanekné Timi Kozmetika, fülbelôvés
06-20/212-1774 Viki 06-70/244-14-47

2132 Göd-felsô, Pesti út 194.
Telefon: O6-27 331-198

Kedves Hölgyeim és Uraim!
Vegyék igénybe szolgáltatásainkat, kellemes környe-

zetû, korszerûen felszerelt szépségszalonunkban.

Ez a szórólap 10% kedvezményre jogosít

SZOLGÁLTATÁSAINK
Épületek bontása, törmelék 

elszállítása
KONTÉNER-rel és GÉPI

elszállítással

valamint
sóder, homok, kôpor

cement, mész, vasanyagok
és építési anyagok

kis és nagy tételben

FUVAROZÁS
06-30-659-4953
06-30-9000-703

A SZOKÁSOSTÓL 
ELTÉRÔ MÓDON,
ÚJ RENDSZERBEN,
A LEGKORSZERÛBB
MÓDSZERREL.

ALAKFORMÁLÁS, FOGYÁS
(MÁR EGY KEZELÉS UTÁN 

IS MÉRHETÔ!)
� LAZÍTÁS, IZOMERÔSÍTÉS,

� MOZGÁSSZERVI PROBLÉMÁK
ENYHÍTÉSE,

� FRISSÍTÔMASSZÁZS,
� CELLULIT KEZELÉS,
� TESTTEKERCSELÉS,

� INFRASZAUNA:
MÉREGTELENÍTÉS,

� ELEKTROMOS IZOMSTIMULÁLÁS!
Idõpont egyeztetés: 06 70 228-0591

Kisgépszerviz gépköl-
csönzõ, benzinmotoros
gépek javítása, villany-

motor tekercselés
Mobil: 06-30/951-9502

Üzlet: az Autópihenõnél 
Telefon/fax: 06-27/337-624

Nyitva: hétfõ-péntek: 7-17,
Szombat: 9-13

www.ingatlancenter.com

Ingatlanközvetítés-
értékelés

Építési, korszerûsítési,felújítási,vásárlási
hitelek, elõzetes hitelbírálat

Generali Biztosítások
Tel: 06-30-9319-609
Tel./Fax:27-331-499
Göd, Pesti út 112
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DDoonn  PPaappaa  PPiizzzzéérriiaa
GGöödd,,  BBéékkee  uu..  2222..

DDííjjttaallaann  hháázzhhoozzsszzáállllííttááss Dunakeszi,
Göd és Szõdliget területén!

Rendelésfelvétel: 27/331-993
Kellemes karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet kívánunk!

Betanított dolgozó;
Targoncavezetõ

Min. 8 általános iskolai végzettséggel 

Ajánlatunk:
Megszakítás nélküli munkarend,
Fiatal, dinamikus csapat,
Betanított jellegû munkavégzés kb. 90�120
ezer Ft bruttó havi fizetéssel (pótlékokkal
együtt),
Ingyenes Samsungos mûszakos buszjáratatok, 
Kedvezményes meleg étkezési lehetõség.
Pályakezdõk jelentkezését is várjuk, azonnali
kezdéssel!

Technikus
Villamos-; gépész-; vegyésztechnikus 

végzettséggel,
Ajánlatunk:

Többmûszakos munkarend,
Fiatal, dinamikus csapat,
Kb. 140�170 ezer Ft bruttó havi fizetéssel
(pótlékokkal együtt),
Ingyenes Samsungos mûszakos buszjáratatok,
Kedvezményes meleg étkezési lehetõség. 
Külföldi betanulási lehetõség!
Szakmai gyakorlat elõnyt jelent!
Pályakezdõk jelentkezését is várjuk, azonnali
kezdéssel!

DDOOLLGGOOZZZZOONN  GGÖÖDDÖÖNN,,  
AA  SSAAMMSSUUNNGG  SSDDII--NNÉÉLL!!!!!!

Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba nagy létszámban

Ingyenes Samsung buszok indulnak a felvételire minden hétköznap:
ll Göd-Felsõ, Vasútállomás, 7.30 �kor.       ll Fót, Autóbusz pu., 6.45 �kor.

További információ és jelentkezés: hétfõtõl péntekig 8 és 12 óra között a 27-530-714-es vagy 27-530-719-es 
telefonszámokon, illetve személyesen a Göd-újtelepi gyárban; Garaba József, személyzeti osztály.

SDIHU

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
SZÁMÍTÓGÉPEK FORGALMAZÁSA

JAVÍTÁSA

SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK,
KOMPLETT RENDSZEREK TELEPÍTÉSE

KARBANTARTÁSA
ÜZEMELTETÉSE

LUKÁCS ISTVÁN
2131 GÖD, PÁLYA U. 1.

TEL: 06-70-211-6838

Bejegyzett mérlegképes könyvelõ egyéni vállalkozók, 
bt-k, kft-k részére vállal:

� könyvelést /visszamenõleg is/
� adótanácsadást
� bérszámfejtést
� TB ügyintézést

� szabályzatok, adóbevallások, mérlegek készítését. 

Martinezné Baraczka Eszter
Tel:06-27-332-994, 06-20-314-7445

E-mail: martinez@vnet.hu 

KÖNYVELÉS 
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24-féle kenyérrel és közel
100-féle egyéb sütõipari 
termékkel várjuk kedves 

vásárlóinkat!
LÁSZLÓ PÉKSÉG Kft.

Felsõgöd, Terv u. 47.
Telefon: 06 27 337-481

Helyszíni árusítás vasárnaptól péntekig!
Nyitva 17.00-22.00-ig

MINDENNEMÛ ÉPÍTÕANYAGOK,
TÜZELÕ ÉS EGYÉB ANYAGOK
Fuvarozás 1-20 tonnáig, önrakodós

gépkocsival is! 2132 Göd, Duna út 20.
Telefon: 06/30 9497-921, 06/30 9338-554

06/27 345-065, 06/20 9725-290

Zöldkártya! Mûszaki vizsgáztatás!
Teher és személyautó javítás és

autóvillamosság
Max Trans Autójavító - Göd

Nemeskéri K. M. u. 33.
Papp István autószerelõ mester

Munkahely: 06-27-345-187
Lakás: 2132 Göd, Szõdi út 5.

Tel.: 06-27-337-757, Mob: 06-20-9273-405

SZÁMÍTÓGÉPES 
AUTÓDIAGNOSZTIKA

Szinte minden típuson:
� hibakiolvasás-törlés (motor, ABS, airbag, stb)
� szervizesedékesség jelzõ nullázása, � tesztelés

� kulcsok és távirányítók programozása
Gyors, helyszíni kiszállás, szerelõknek,

autókereskedõknek kedvezmény!
Tel:. 06 20 420-6870

LAPSZABÁSZAT, 
BÚTORKÉSZÍTÉS

Ingyenes helyszíni felmérés, tervezés
konyhabútor, fürdõszobabútor
irodabútor
szekrények

2131 Göd, Nemeskéri K. M. út 33.
(volt TSZ udvar)

Tel.: 27/330-785, 20/974-3116

*
*
*

Cégünk megtervezi és kivitelezi családi házának, 
lakásának, üzlethelyiségének, nyaralójának, stb. 

elektronikus betörésvédelmét.
Teljeskörû MABISZ tanúsítvány.
Cégünkrõl referenciát kérhet a
BRFK Tanácsadó Szolgálattól,
(Bp, V. Belgrád rakpart 13.)

Ingyenes felmérés, árajánlat adás
Távfelügyeletre csatlakozás. 
Riasztás a saját GSM telefonjára

3 ÉVES TELJES
KÖRÛ GARANCIA!

*
*

*
*
*

A rendszer kiépítése után az Önnek legkedvezõbb (kedvezményes)
BIZTOSÍTÁSI lehetõséget tudjuk ajánlani, melyre a helyszínen

megkötjük Önnel a szerzõdést.
Várjuk megkeresését a következõ telefonszámokon:

06 (27) 363-776, vagy 06 (20) 944-3838
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�Köves Bt.��Köves Bt.�
Sírkõ- és épület-

mûköves munkák,
márvány, gránit

síremlékek, fedkövek,
párkányok, lépcsõk
és baluszter korlát

készítése 
Lakatos Kálmán
Mûhelycím: régi TSZ udvar

Göd, Nemeskéri u. 33.
Mobil: 06-20-9413-977

Lakás: Göd, Hétvezér u. 6.
Tel: 06-27-331-636 17 órától

Egyedülálló ingatlan iroda hálózat 
decembertõl már Gödön is!

Göd, Pesti út 42/a (Mógor-ház)
az alsógödi lámpánál (Béke út sarok)

A térség legnagyobb kínálatával rendelkezõ ingatlanirodája
várja eladni vagy vásárolni kívánó kedves ügyfeleit! Több
éves ingatlanközvetítõi gyakorlattal, nagy helyismerettel,
nyilvántartott széles vevõkörrel és a térségben a legnagyobb
adatbázissal rendelkezünk! Irodáink számítógépes össze-
köttetésben állnak.
Hivatalos értékbecslést, hitelügyintézést, adás-vételi szerzõ-
dések készítését (ügyvédi közremûködéssel), teljes körû
földhivatali ügyintézést vállalunk.

Ingyenes szolgáltatások:
� kiszállás, digitális fényképezés, helyszíni értékbecslés
� számítógépes nyilvántartás
� címkiadás
� tulajdoni lap beszerzés
� tanácsadás
� ingatlanok fényképes bemutatása számítógépen keresztül

Az irodánk díja sikeres értékesítés esetén 2%+Áfa
Kizárólagos megbízási szerzõdéskötés alapján 1%+Áfa

HA NÁLUNK HIRDET, EGYSZERRE 
ÖT HELYEN HIRDET!

Göd, Pesti út 42/a Mógor-Ház, (Béke út sarok)
Tel: 06/27/540-805

További irodáink:
Dunakeszi, Fõ út 39. Tel: 06/27/540-805; 543-240, 

Fax: 06/27/540-806
Fót, Németh Kálmán u. 41. (Madách út sarok) Tel/fax:

06/27/358-855
Szõdliget, Ország út 1. (a buszmegállónál) 

Tel: 06/27/590-140; 590-141
Vác, Széchenyi u. 19. (a Margaréta házban, a 
Megcsí-pipi fölött) Tel: 06/27-501-440; 501-441

06/309/322-305; 06/30/2287-918
Nyitva tartás: hétköznap: 10-18h; szombat: 10-13h.

Internet: www.partneringatlan.hu
E-mail: keszi@vnet.hu

ÚJ!  ÚJ!  ÚJ!  ÚJ!  ÚJ!  ÚJ!  ÚJ!

Néhány ajánlatunk:
4810 Gödön 1+3 félszobás önálló ház 20,4m Ft
4788 Dunakeszin 1+3,5 szobás sorház 20,8m Ft
4107 Gödön 1+2,5 szobás új építésû ház 28,5m Ft
4221 Gödön 2+3 félszobás új építésû 

ikerház 23m Ft
4707 Dunakeszin 1+2,5 szobás új építésû 

ház 29,8m Ft
4647 Dunakeszin 1,5 szobás ikerház 12,5m Ft
4633 Gödön Dunához közel szerkezetkész

ikerház 19,9m Ft
4787 Dunakeszin 3 szobás ház bútorozva 

kiadó 120eft/hó

Mi&Lá Húsbolt
Kis- és Nagykereskedés

Göd, Rákóczi út 15. (a régi Tüzéppel szemben)

Nyitvatartás: Kedd�péntek: 7-17-ig, Sz: 7-13-ig
Tel.: 06 (27) 345-176 Tel./Fax: 06 (27) 334-658

ÁRAINKBÓL:
� SERTÉS OLDALAS 640 FT/KG
� SERTÉSKÖRÖM 250 FT/KG
� SERTÉS ZSÍR 160 FT/KG
� FÜSTÖLT OLDALAS 760 FT/KG
� FÜSTÖLT CSÜLÖK 760 FT/KG
� FÜSTÖLT KOLBÁSZ 890 FT/KG
� ERDÉLYI SZALONNA 760 FT/KG
� FÜSTÖLT CSÁSZÁR 860 FT/KG
� TEPERTÕ 680 FT/KG

KKaarrááccssoonnyyii  hhaallvváássáárr!!



2003. december 23Gödi Körkép

Régiséggyûjtõ vásárolna
antik, régi bútort, festményt, órát, 

lakberendezési tárgyat és bármilyen
más antik tárgyat gyûjteménye
bõvítésére. (Hibás, sérült 

darabok is szóba jöhetnek).
Telefon: 06-20-9357068

ÉP LAK 99 Gyártó Szerelô és Szolgáltató Bt

Ajtók, ablakok, kerítések, kapuk, korlátok,
lépcsôk, tetôszerkezetek, biztonsági 

rácsok, zártszelvények, csövek nagyívû
hajlítása, és mindenféle vasszerkezetek

gyártása, helyszíni szerelése és 
karbantartása.

Helyszíni felmérés, tanácsadás, 
gyártás és felszerelés

Mûhelycím: Régi TSZ udvar
Vályi Rudolf 06-20-9-725-645, 06-27-331-254

MMAACCKKÓÓJJÁÁTTSSZZÓÓ  
GGYYEERRMMEEKKFFEELLÜÜGGYYEELLEETT

Óvónõi képesítéssel családias
környezetben gyermekfelügye-
letet vállalunk!

� Készségfejlesztõ játékok (természetes 
alapanyagúak), hasznos szabadidõtöltés

� Felkészítés óvodai szokásokra
viselkedési normákra

MACKÓJÁTSZÓ GÖD-ALSÓ, Nemeskéri út 32/b. 
Tel.: 27 332-198, 27/532-596, 06 30 560-5406

ADJON MAGÁNAK 
HETI 1 ÓRA AKTÍV

PIHENÉST

Váczi Pál László gyógymasszôr
� Stresszoldás, 1 órás relaxáló egész 

testmasszázs keretében
� A mozgás szervrendszer problémáinak

enyhítése, kezelése
Kérésére saját otthonában is.

Idôpont egyeztetés és információ: 06 30/211-84-27

Olasz, spanyol, magyar, lengyel és szlovák csem-
pék és padlólapok nagy választékban, raktárból
és rendelésre. Mapei segédanyagok, GENESI
élvédõ rendszerek. Újdonság laminált padló!

Nyitva: h-p: 8-16 óráig, szombat: 8-12 óráig
Cím: Fót, Károlyi (volt Szabadság) u. 15.

Tel: 06-30-222-7677, 06 30 650-2525, 06-27-358-218/54 m.

Focus csempeüzlet

Folyamatos kedvezmények egész évben!

vállalunk, precíz, pontos, gyors
munkával!

Hívjon a 06/30-949-3336-os telefonon.

NÕI � FÉRFI
fodrász házhoz megy

Göd, Alsógöd 
területén.

Tel: 06-20-39-74-079

� Könyvek, 
� Kötelezõ olvasmányok,

� Nyomtatványok,
� Papír-írószer, Ajándék,

� Bizsuk, Bõráru, � Fénymásolás!
Bagoly könyvesbolt FELSÕGÖDÖN az Ady E. u. 7/a 

(a labdagyár mellett, a fodrászat udvarában)
Telefon: 06/30 906-8034

Nyitva: H-P 9-17-ig, Szombat 9-12-ig

TTTTUUUUDDDDJJJJAAAA    MMMMÁÁÁÁRRRR????
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ÉPÍTÕANYAG- 
ÉS VASTELEP
GÖDI ÁMBITUS KFT

2131 Göd, Pesti út 174. (A faiskola mögött)
Telefon: (27) 336-247, fax: (27) 532-500
Nyitva: hétfôtôl péntekig: 7.30-17.00-ig

szombaton: 7.30-13.00-ig

Göd, Pesti út 82/a. 
Tel.: 06 (27) 531-005, fax: (27) 531-007

� Szerszámok
� Faáruk
� Csavaráru
� Vetõmag
� Kerti szerszám
� permetszer

mûtrágya
� Bádogos 

termékek

Növényvédelmi szaktanácsadás,
telefonon keresztül: 30 853-3178

FAKUSZ H.B BT.
Nyitva tartás: Hétfõtõl�péntekig:

7-17 óráig, Szombaton: 7-14 óráig.

BARKÁCS-, GAZDA-
ÉS FESTÉKBOLTMÁRKAKERESKEDÉS

Bázis telephely: Dunakeszi, Rákóczi út 137. Tel.: 27/540-525,
Tel/fax: 27/540-526, Mobil: 30/924-3106

2. telephely: Dunakeszi, Kárpát u. � Széchenyi u. sarok
(Frédikevill mellett) Tel/fax: 27/342-738, Mob: 06 30/230-8246

e-mail: neutobt@westel900.net        www.neuto.hu

Külsõ homlokzati szigetelõrendszer AKCIÓ REVCO 
vakolattal, amit kérésére 1 órán belül 1000 szín közül 

kikeverünk! TONDACH cserép akció!
Telephelyeinken megtalál mindent, ami a házépítéshez 
szükséges, és az ehhez kapcsolódó összes szolgáltatást:

Gépi földmunkák:
� Sávalapásás, pincetömb kiemelés, 

épületbontás, tereprendezés
� Konténeres sittszállítás, sóder, homok-, föld szállítás

� Raklapos áru, gerenda 
szállítás darus autókkal

Építõanyag értékesítés - szállítás
Konténeres sitt-, szemét szállítás

Gépi földmunkák

NYITVA: H-P: 7-17, SZ: 7-13-IG
DECEMBER 24 � JANUÁR 5-IG

ZÁRVA TARTUNK!

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN

KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK!

Éva virágüzlet
Vállaljuk alkalmi és menyasszonyi csokrok, 
sírcsokrok, koszorúk készítését rendelésre is.

Cím: Göd, Új köztemetõ Nemeskéri út
Tel: 06/20-918-5789, este: 06/27-332-143

Kaphatók dísznövények, palánták, vágott és 
cserepes virágok, ajándéktárgyak. 

Téli nyitvatartás kedd-péntek: 9-16, sz, 
v: 9-16. Hétfõ szünnap.

Kellemes karácsonyi
ünnepeket, 
kívánnak az
Ambitus Kft.
dolgozói!

Szénási Vaskapu Ipari Kft.
2131 Göd, Nemeskéri u. 33. 

Telefon: (27) 532-300,
Fax: (27) 532-301. Tel.: (30) 950-9638, (20) 952-6939

Lakatos munkák: kerítések, kapuk, korlátok, 
lépcsõk, aluredõny, garázsajtók, villanyszerelés
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Veszelik  Nóra
MESTERKOZMETIKUS

Egyénre szabott szolgáltatásai:

Professzionális 
arc- és testkezelések
Arcfiatalítás speciális

kezelésekkel
Paraffinos kézápolás

Füllyukasztás
Ajándékutalványok

L�oreál Szépségszalon
Göd-felsõ, IV. Béla király útja 22. 
Bejelentkezés: 06-20/465-2320

Többféle módszer a 
zsírpárnák ellen

ÕSZI AKCIÓ!

�A szépség boldoggá tesz�

Göd város polgárainak
és önkormányzatának lapja

Kiadó:
Göd Város Önkormányzata

Kiadásért felelõs személy:
Pinczehelyi Tamás alpolgármester

Fõszerkesztõ: 
Gombosné Kovács Zsuzsa

2120 Dunakeszi, Kazinczy u. 5. 
Tel./fax: (27) 346-919
viziostudio@wap.hu

Fotók: VÍZIÓ STÚDIÓ
Tervezõ szerkesztõ, DTP:

Rácz Ervin
Nyomás: 

Royal Press Hungary
2131 Göd, Pesti út 14. 

HIRDETÉSFELVÉTEL: 
Gombos András

2120 Dunakeszi, Kazinczy u. 5.
Tel/fax: (27) 346-919  

Telefonhívásra felkeressük hirdetõinket!

Gödi Körkép

Minden névvel aláírt írásért
a szerzõje felel. 

A kéziratok rövidítésének
jogát fenntartjuk! 

A szerkesztõségbe érkezett
anyagokat nem õrizzük meg!

ISSN 0865-5820 

� sóder,
homok

fuvarozás.
Rendelés-

felvétel
telefonon 

szombaton és
vasárnap is.

2120 Dunakeszi,
Szent István u. 1.

27 341-497
27 341-789

VÁLLALKOZÁSI KFT.

MEGNYITOTTUK ÚJ IRODÁNKAT
Szolgáltatásaink:

OTP JELZÁLOGHITELEK
Új és használt lakásra, építésre, bõvítésre, felújításra (2+2, 3+2, 4+2 % kamat)

Pl.: 5 MFt 15 évre: 31.275,-Ft/hó

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK
(autóvásárlásra, utazásra, stb...) 

TELJESKÖRÛ BIZTOSÍTÁSOK
Élet- és Nyugdíjbiztosítás, Épület, lakás- és vagyonbiztosítás, Felelõsségbiztosítás, Kiegészítõ biztosítások

Díjmentes Hitelügyintézés
Nyugdíjtervezés � Megtakarítások � Adókedvezmények

KÖNYVELÉS
(Kft.-k, Bt.-k, egyéni vállalkozók részére): 

Bérszámfejtés, APEH,- TB ügyintézés, bevallások elkészítése

IRODÁNK CÍME: 2131 Göd-alsó, Béke út 41.
Telefon: lakáshitel, biztosítás: 06-20-337-2696, könyvelés: 06-20-388-5677

-LAKÁSHITEL
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Várjuk a Sulinetexpress megrendeléseiket
1091 Budapest, Üllõi út 119. alatt lévõ

üzletünkben. 
Telefon: 06 1 456-0727, 06 70 234-7275

Áruvásárlási hitel intézés!
GÖDÖN ÉS A KÖRNYEZÕ TELEPÜLÉSEKEN

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

BECO KFT www.beco.hu

60.000 Ft
adókedvezmény!

Függöny, dekor és kárpitanyagok
hatalmas választéka ll függönyvarrás,

karniskészítés szereléssel ll kárpitozás, restau-
rálás ll klasszikus bútorkészítés, konyhák, há-
lók, nappali és kiegészítõ bútor nemes fából ll

igényes lakásdíszek, ajándéktárgyak 

Gerle lakberendezés
Anno 1930

Nyitva tartás: 
hétfõ: zárva, 

kedd-péntek: 10.00-18.00-ig, 
szombat: 9.00-13.00-ig

Boldog békés
ünnepeket kíván 

Kalmár Judit 
Gerle lakberendezés

tulajdonosa

Göd, Pesti út és 
Szt. István u. sarok 

Tel.: 06-20-9-209-178

boldog, békés, 
karácsonyi ünnepeket kívánnak!

Ne feledjék jövõre sem 
�A mindennapok megoldása� 

mi vagyunk. 
Keressenek bennünket!

Pénzügyi szolgáltatás, ami házhoz megy!
� Nehezen igazodik el a banki 

szolgáltatások között?
� Nincs ideje információt gyûjteni?

� Diszkrétebb, személyes kapcsolaton alapuló
kiszolgálást várna? 

Hívja mobilbankárát, aki személyes 
tanácsadással és helyszíni ügyintézéssel áll az 

Ön rendelkezésére, közvetítõi jutalék 
felszámítása nélkül. 

Takács Gábor 
06-30/523-3881

A Gold King� s Kft 
tulajdonosa és dolgozói

minden kedves vásárlónak

A mindennapok
megoldása

Felsõgöd, Ady E. u. 30. Nyitva:
Hétfõ: 6-17 óráig, Kedd-Péntek: 6-20 óráig, 
Szombat: 6-14 óráig, Vasárnap: 7-11 óráig



VÁC
MÁRCIUS 15. TÉR 16-18.
(A SZÉCHENYI UTCAI 

LOTTÓZÓ MÖGÖTT) 
TEL: 27/306-702

H-P: 8-17-IG 
SZO: 9-12-IG

copyspecial@vnet.hu
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Akkumulátor kereskedés

Külföldi akkumulátorok két éves 
garanciával

A használt akkumulátorok felvásárlása! 
Indítóképesség bemérése és kivezetések

felforrasztása, tartozékok árusítása.

NYITVA: HÉTFÕ-SZOMBAT: 7-16 
Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33.

a betonüzem mellett. 
Tel.: 06-30-318-1442, 06 27 331-802

Budapest III., San Marco u. 72.
Tel.: 06 (1) 387-7908

Bruttó ár

6V 80 Ah 7.700
12V 45 Ah SUZUKI 9.200
12V 45 Ah 8.300
12V 55 Ah 9.000
12V 72 Ah 13.100
12V 100 Ah 15.500
12V 155 Ah 22.800
12V 170 Ah 26.000
12V 180 Ah 27.500
12V 210 Ah 29.800

MOTORKERÉKPÁR ÉS ROBOGÓKHOZ AKKUMULÁTOROK NAGY VÁLASZTÉKA

Boldog  Karácsonyt!

AAKKCCIIÓÓ!!!!!!
FEKETE-FEHÉR 
FÉNYMÁSOLÁS 

A4-ES MÉRETBEN

10 Ft
EGYEDI KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK KÉSZÍTÉSE

HOZOTT FÉNYKÉPEK ALAPJÁN,
BÖGRÉRE, PÓLÓRA, EGÉRPADRA,

KÉPKIRAKÓRA, NAPTÁRRA, PÁRNAHUZATRA
SZÁMÍTÓGÉPES LÉZERNYOMTATÁS

SZÍNES- ÉS FEKETE-FEHÉR 
FÉNYMÁSOLÁS, 

TERVRAJZMÁSOLÁS A0-ÁS MÉRETIG

IRATFÛZÉS SPIRÁLKÖTÉSSEL, LAMINÁLÁS 
SZÓRÓLAPOK, PLAKÁTOK, MEGHÍVÓK

SZERKESZTÉSE ÉS ELKÉSZÍTÉSE,
NÉVJEGYKÁRTYA ÉS BÉLYEGZÕKÉSZÍTÉS

RÖVID HATÁRIDÕVEL
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A következõ szám lapzártája 2003. december 29-én (hétfõn), az újság megjelenése 2004. január 8-án (csütörtökön) lesz.

PIONEER TRUCK KFT
Göd, Nemeskéri út 33.
Telefon: 06 27 531-505,

Fax: 06 27 531-506,
Mobil: 06 30 297-1880

NAGYKERESKEDELMI ÁRAK
� Teherautó, munkagép gumiabroncsok nagy

választékban.
� Személygépkocsi új és használt gumiabroncsok,

könnyûfém felnik.
� Szerelés a helyszínen.

NYITVA: H�P 8.00�17.00-ig, Sz 8.00�12.00-ig
Elõzetes megbeszélés alapján munkagépek és teherautók 

gumiszerelése hétvégén is. 
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