
Pest Megye Önkormányzata és Pest
Megye Sportigazgatósága 2005. de-
cember 16-án a megyeháza díszter-
mében tartotta meg a Sportkarácsony
díjkiosztó ünnepségét, ahol megjutal-
mazták a 2005. év legsikeresebb
sportolóit. Pest megye legjobb után-
pótláskorú férfi sportolója kategóriá-
ban 2005-ben a 3. helyen a gödi Pélyi
Dávid kajakozó végzett. 

Gödön, az Önkormányzat folyosó-
ján beszélgettünk.

- Ha jól tudom, sportcsaládból
származol.

- Igen, édesapám a KSI-ben, az
NB I-ben vízilabdázott, testvéreim, a
13 éves Rebeka és 10 éves Lóránt a
gödi vízilabda csapat edzéseire jár-
nak.

- Te hogyan lettél kajakos?
- Gödön a Huzella Tivadar iskolá-

ba jártam. Osztálytársaim mondták,
milyen jó kis csapat jött össze a kaja-
kosoknál, akikkel nagyon jól érzik
magukat. Nyolc éves voltam, amikor

én is lementem. Megszerettem ezt a
sportágat. Az elsõ edzõm Sinkó Lász-
ló volt. 

Folytatás a 23. oldalon.

GÖD POLGÁRAINAK ÉS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA
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Kedves Gödi Polgárok!
Ismét egy új esztendõ kapujában ál-
lunk. Mint mindig ilyen idõ tájt, re-
ménykedünk benne, hogy örömbõl
többet, bajból kevesebbet tartogat
számunkra, mint az elmúlt év. Sok
minden megváltozott bennünk és kö-
rülöttünk azóta, hogy tavaly ilyenkor
poharat emeltünk az újesztendõre. 
Nem vagyunk egészen ugyanazok,
mint voltunk, mert a minket körülve-
võ világ sem ugyanaz.

Tõlünk több ezer kilométernyire a

világra kényszerített háború zajlik,
amelyet akkor is tudomásul kell ven-
nünk, ha legszívesebben elfordul-
nánk tõle.

Itthon is lassan, de egyre észreve-
hetõbb módon ritkul a megértés, a
szolidaritás levegõje, és gyengülnek
az összetartozás szálai. Egyre többen
érzik úgy, hogy Magyarországon ma
szinte kizárólag csak az anyagi javak
és érdekek kerülnek elõtérbe. 

Folytatás a 3. oldalon.

Ilyenkor év elején szoktuk mondani,
mintegy összegzésként, hogy ismét el-
múlt egy esztendõ, idõsebbek lettünk és
sok mindent elkövettünk, megvalósítot-
tunk az év során. Nem szívesen, de be-
valljuk, hogy több minden pedig nem si-
került. Ezen gondolatok az otthoni éle-
tünkre és a hivatali munkánkra egyaránt
igazak.  

A2005-ös évrõl – természetesen a tel-
jesség igény nélkül – elmondhatjuk, hogy
a gödi Önkormányzat sikeres évet zárt.
Az elmúlt évben fejezõdött be a város
csatornahálózatának kiépítése, épült egy
minden labdajátékra alkalmas szép sport-
csarnok. Megkezdtük az óvodai felújítási
program végrehajtását, ennek keretében
ujjá varázsoltuk a Béke úti Kastély Óvo-
dát. Elindítottunk egy soha nem látott út-
építési programot az Önök segítségével.
E program keretében az egész város terü-
letén összességében mintegy 20 km út
fog megépülni, melyet nagyobb részben
az Önkormányzat,  kisebb részben pedig
a lakosság finanszíroz. 

Ennek elõszeleként készült el az Er-
dész utca az aluljárótól a Rómaiak útjáig.
Ugyancsak épülni fog egy új bölcsõde,
amelyhez 239 millió vissza nem téríten-
dõ támogatást nyertünk és 20 millió ön-
résszel kell, hogy az Önkormányzat hoz-
zájáruljon. Atovábbi beruházások és fel-

adatok a 2006. évi költségvetésben ke-
rülnek megfogalmazásra, ezekrõl akkor
tudok számot adni, amikor a jóváhagyá-
suk megtörténik.

A lakosság részérõl sok támogatást
kapott az Önkormányzat a 2005-ös év-
ben. Ezt a támogatást most megköszö-
nöm Önöknek, és kérem, hogy a 2006-
os évben is nyújtsanak munkánkhoz, ha
lehet még nagyobb segítséget. A2006-os
év igen mozgalmasnak ígérkezik, hiszen
országgyûlési képviselõk és helyi önkor-
mányzati képviselõk megválasztására is
sor kerül. 

Folytatás a 3. oldalon.

A Pélyi sportcsalád
Dávid tízszeres magyar bajnok

Pélyi Dávid

2006. január 22-én, vasárnap 15 órakor
ünnepség a MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából

Meghívó és mûsor a 20. oldalon olvasható

Pályázat Göd Város Vándordíjára: 
a KÓCZÁN MÓR DÍJ kiírása a 6. oldalon olvasható

Tisztelt Gödi Polgárok!

Hangulatkép a Szent István templomban rendezett 
Karácsonyi Hangversenyrõl

Óév búcsúztató



2ÜNNEPELT A VÁROS

ZÁVADA PÁL író szociológus, a Jadviga pár-
nája címû regény szerzõje, a könyvtárban
megrendezett író-olvasó találkozón a Gödi
Körkép olvasóinak dedikálta a meghívót.

EDVIN MARTON autogramján „árulkodó”
jelként, rajzban ott a hegedû… Grafológiai-
lag elemezve: az E és M betû találkozása is
egy vonós hangszer testét formázza, s a t-be-
tû meghosszabbítása a vonó!



„Hétköznap és ünnep: kölcsönös megter-
mékenyítõi egymásnak. Az egyik nemcsak
mértéke a másiknak, de emelõje is. Ha az
ünnepben életünk végsõ értelme, állomása
tûnik fel – a hétköznapok hosszú sorát út-
nak kell tekintenünk, mely - életre vagy
pusztulásra – vezet. 

A hétköznapok sora, ez a szürke vonal,
semmivel se kevesebb hát az ünnepnapok
kivilágított állomásainál. Nem is az a fon-
tos, hogy köves ez az út, hanem hogy hová
visz?„

Amikor az elmúlt esztendõrõl és az újév-
rõl gondolkodunk, különösen fontos, hogy
szem elõtt tartsuk Pilinszky János ezen so-
rait. Újra meg újra meg kell állnunk, meg
kell vizsgálnunk a kérdést: vajon jó irányba
haladunk – e? Így van ez mindannyiunk
személyes életében - amelyrõl költõ is írt -,
de különösen így van ez egy város életében. 

Aztán gondoljuk meg, mit terveztünk,
mi sikerült, mi nem?

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk
– és mindannyian tudjuk, hogy az ország
más régióinak ez nem adatott meg -, hogy
hazánknak ebben a fejlõdõ, gyarapodó köz-
ponti régiójában élünk. Ha azonban nem tu-
dunk élni a helyzetünk kínálta lehetõségek-

kel, akkor nem érdemeljük meg azokat az
elõnyöket, amelyeket a régió nyújtani tud
nekünk. 

Érdemes visszatekintenünk 2005-re. Ez
az esztendõ városunk és az országunk életé-
ben sikeresnek mondható. 

Számtalan eseményt sorolhatnék fel:
épületek, intézmények avatását, rendezvé-
nyeket, ünnepségeket, ezekrõl olvashattak a
helyi és az országos sajtóban. Jó úton já-
runk, elindultunk a növekedés, fejlõdés irá-
nyában, s ezen kell tovább mennünk. 

Sok munkába fog kerülni a további nö-
vekedés, de a már jelenlegi fejlõdés megtar-
tása, fenntartása is. De ha megvan bennünk
az erõs elhatározás, hogy továbblépjünk,
akkor nincs okunk kételkedni saját sike-
rünkben. 

Az új év: új lehetõségek, feladatok, gon-
dok és új örömök jönnek a régiek mellé.

Sorolhatnám bõven terveinket a lényeg
az, hogy számos a mindennapi életünket
megkönnyítõ elhatározás van bennünk. 

Itt utalnék a kormány száz lépés prog-
ramjára, melynek végrehajtása javarészt
megkezdõdött, és ez évben folytatódik.
Megígérem Önöknek, hogy tartani fogjuk a
szavunkat, ehhez kérem az Önök és mind-
annyiunk segítségét is. 

Nincs semmi, ami akkora lendületet ad-
hatna, mint az emberek együttmûködése,
támogatása jó szavak. 

Boldog Új Esztendõt kívánok, amely-
ben mindannyian gyarapodhatunk. 

Gyarapodhatunk anyagi javakban, tu-
dásban, lelkiekben, emberségben és emberi
kapcsolatokban is.

Olyan új esztendõt kívánok, amelyben
sokkal jobban láthatjuk el a feladatainkat,
mint eddig – pedig az sem volt rossz!  

Boldog Új Esztendõt Göd Város vala-
mennyi Polgárának.  

DR. BÓTH JÁNOS

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ

3 ÚJ ÉVI KÖSZÖNTÕ

Folytatás az 1. oldalról.
Mintha sokan túlságosan beletö-

rõdnének abba, hogy a dolgok a fe-
jük felett dõlnek el, és közülük egyre
többen nemhogy az ígért jólétbõl
nem részesülnek, de még a legszük-
ségesebb anyagi javakhoz sem tud-
nak hozzájutni. Az õ napjaikat a min-
dennapi kenyérért, a gyermekeik jö-
võjéért való aggodalom teszi nehéz-
zé. Sokak számára ezért a 2005-ös év
a bizonytalanság, a kiszámíthatalan-
ság éve volt annak ellenére, hogy né-
mely állítások szerint a magyarok
még soha nem éltek olyan jól, mint
most.

Egyre többen látják úgy, hogy a
mindennapok valósága más, mint
ami a média hasábjain közzétett ró-
zsaszín hirdetésekben olvasható,
vagy éppen amit a várost elborító
szórólapon, hirdetõoszlopokon és
óriásplakátokon egyes politikusok
magukról állítanak. Olyan világ ala-
kult ki szûkebb és tágabb környeze-
tünkben egyaránt, amely az életünk
szempontjából egy fontos dologra
sem képes garanciát adni, s a bizony-
talanság elsõsorban abból fakad,
hogy nincs egyenes és õszinte beszéd
azok részérõl, akiktõl a felelõs dönté-
sek meghozatalát várjuk.

Sokakat bizonytalanít el, ha vala-
kirõl azt látják, hogy városvezetõként
a karácsony közeledtével a Krisztusi
szeretetet és megbékélést, a hit meg-
újulását hirdeti, miközben a parla-
mentben szavazatával hozzájárul az
egyetemes egyházi világot megalázó
költségvetési döntés meghozatalá-
hoz.
Hihet-e még valaki azok szavában,
akik számára a felebaráti szeretet
csak karácsonyi írott malaszt, ha po-
litikai ellenlábasukról van szó; és
azoknak, akik ma a közös boldogulás
nemzeti felelõsségét hirdetik, miköz-
ben egy esztendõvel ezelõtt lelkiis-
meret furdalás nélkül csapták be az
ország kapuját határon túli honfitár-
saink orra elõtt.

De az eluralkodó bizalmatlanság-
gal, szeretetlenséggel szembe lehet
fordulni, és változtatni lehet rajta! Tu-
dom, sokan tartanak a változástól.
Mégis azt kívánom, hogy 2006 le-
gyen Magyarországon a változás
éve.

Változtatni kell elsõsorban az or-
szág sorsán, a haladás ütemén, de lel-
ki változásra és szellemi felfrissülés-
re is szükség van, mert csak így ve-
hetjük fel a versenyt az Európai Unió
piacán és érhetjük el azt, hogy a csat-
lakozástól várt felemelkedésnek Ma-
gyarország valamennyi állampolgára
részesévé váljék. El kell érni, hogy az
Európai Unió figyelmét ne költség-
vetési trükkjeink leleplezésével, ál-
lamháztartásunk kritikus helyzetével,
hanem valódi gazdasági teljesítmé-
nyeink elismerésével hívjuk fel.

Azt szeretném, ha a 2006-os évet

végre már a valódi gazdasági ered-
mények, és nem a nagyotmondás és
a félremagyarázás kormányzati pro-
pagandája jellemezné. Tudom mind-
ez nem lesz könnyû, hiszen 2006 a

választások évé válik. S mint minden
választás, ez is sok szempontból dön-
tõ jelentõségû lesz, amelynek mesz-
szire ható következményei lehetnek
országunk és személyes sorsunk ala-
kulása tekintetében. Mégis abban bí-
zom, hogy a választás légkörét az ed-
digi gyakorlattal szemben nem a
gyûlölködés, nem a polgárháborús
hangulat, nem a semmibe vezetõ lé-
gihidak építésérõl szóló propaganda,
hanem a józan ész és a bölcs megfon-
toltság szelleme fogja áthatni, ahol a
mérleg serpenyõjét a választópolgár-
ok iránt érzett, és felelõs képviseletük
érdekében tett valódi cselekedetek
fogják egyik vagy másik irányba bil-
lenteni. 

Ezen gondolatok reményében ké-
rem engedjék meg, hogy Márai Sán-
dor soraival kívánjak nemzetünk va-
lamennyi polgárának békés, boldog
új esztendõt,  a város számára pedig
áldott jövõt:

„ Mikor az élet, vagy valamilyen
emberi helyzet döntésre kényszerít,
vigyázz, hogy az elhatározásokat a
változás törvényének térfogatába ál-
lítsd: mert minden döntés az idõben
kap csak végsõ tartást és alakot.

Az élet – néha úgy érzed – csak-
nem elviselhetetlen. Sorsforduló és
korforduló pillanatában élsz, mikor
minden reng és változik, a hagyomá-
nyok, az erkölcsi törvények, az ismert
életformák. Mintha már nem is há-
zakban laknál, hanem az élet õserde-
jében.

S Te a változásban reménykedel.
Bízol abban, hogy egyszer hamuvá
ég a szívekben minden indulat, a per-
nye és a keserû füst, mely a szívekben
terjeng, eloszlik. Megint napfény hull
az emberi tájra. A tenger kék lesz és
a fák gyümölcse illatos. Aváltozás el-
hozza a békét. 

És a változás természetesen bekö-
vetkezik majd, ha itt lesz az ideje: s az
indulatok megpihennek.”

IMRE ZSOLT

országgyûlési képviselõ

Kedves Gödi Polgárok!

Kedves Gödi Polgárok!

Folytatás az 1. oldalról.
Ugyanakkor természetes az Önkor-

mányzatnak sajátos feladatait is megfe-
lelõ színvonalon és eredményességgel el
kell végeznie. 

Szeretnénk, ha az országgyûlési és az
önkormányzati képviselõ választások a
pártok programjainak versengésérõl
szólnának. Távoltartanák a város
közéletétõl a másik pocskondiázását,
vélt rágalmak, igaztalan megállapítások
hangsúlyozását, a politikai ellenfelek
(nem ellenségek) megsemmisítését cél-
zó hazugságokat. Ezekbõl eredmény so-
ha nem született, csak perek, és örökös
ellentétek. Véleményem szerint erre a la-
kosság nem kíváncsi. Arra viszont igen,
hogy ki mit szeretne az elkövetkezendõ
négy évben megvalósítani. Az ország-
gyûlési képviselõktõl azt várja, hogy
mondják meg, hogy pártjaik milyen jö-
võt szánnak az országnak, hogyan kí-
vánják az emberek sorsát könnyíteni és

milyen országot fogunk az utódoknak át-
adni.

Ahelyi választásokon pedig azt, hogy
ki tud több utat építeni, ki tudja jobban
mûködtetni a várost, ki tudja vonzóbbá
tenni Gödöt, hogy büszkék lehessenek a
lakók arra, hogy Õk ennek a városnak a
lakói. Hát én azt szeretném, hogyha ki-
egyensúlyozott békés kampányok lenné-
nek, mindkét választás során és felnõtt-
ként kezelve a választókat, megenged-
nék, hogy mi a fülkékben döntsük el, kit
szeretnénk önkormányzati képviselõ-
nek, és kit szeretnénk polgármesternek.

Mindezekben bízva és abban is, hogy
az egyéni sorsa minden gödi lakosnak
eredményesebb lesz az elõzõ évinél, kí-
vánom, hogy adjon a jó isten családi és
társadalmi békét, mindannyiunk számá-
ra erõt, egészséget és sok sikert, sok bol-
dogságot, a 2006-os évben.

SÁNDOR ISTVÁN POLGÁRMESTER

Tisztelt Gödi Polgárok!



4VÁROSPOLITIKA

- Már a kérdés komplexitása is
jelzi, hogy rendkívül sokrétû, a
város jövõjét is meghatározó fel-
adatok soksága vár ránk 2006-
ban. Több szempontból is izgal-
mas lesz az idei esztendõ, hiszen
egyrészt politikai, másrészt vá-
rosmûködtetõ és városfejlesztési
kérdések tömkelegét kell megol-
danunk. De ez nem baj, hiszen
politikusként arra „szerzõdtünk”
- a választópolgárok bizalmából -
, hogy legjobb tudásunkkal, mun-
kánkkal és döntéseinkkel a város
javát szolgáljuk. Nos, ami pedig
az önkormányzati testületek man-
dátumának meghosszabbítási
esélyét illeti, én nagyon szkepti-
kus vagyok, mert ezt az elmúlt
években már számtalanszor szor-
galmaztuk. Mindhiába. A „nagy-
politika” nem vette figyelembe az
önkormányzatok nagyon is racio-
nális érvelését. Most sem lesz
másképpen, mivel a két nagy párt
közül egyik sem tudja, hogy ki
nyeri a tavaszi országgyûlési vá-
lasztásokat, melynek eredménye
hatással lesz az õszi önkormány-
zati voksolásokra. Pedig a gya-
korlati élet bizonyítja, hogy az 5-
6 évig tartó önkormányzati ciklus
lenne az optimális nálunk is.
Ugyanis az egymásra épülõ köz-
beszerzési eljárások törvényessé-
gi ideje túl hosszú, szinte a ciklus
végére érünk, mire egy-egy el-
képzelést, beruházást meg tudunk

valósítani. A hosszabb önkor-
mányzati ciklus nagyobb teret

nyitna a polgármester és a képvi-
selõ-testület koncepciójának ki-
teljesedéséhez. Arról nem is szól-
va, hogy a „két választás” éve,

mint amilyen 2006 is, csak a
kampányról szól. Egy teljes évet
pazarolunk el!  Az unió országai-
ban sehol nem tartanak egy évben
országgyûlési és helyhatósági vá-
lasztást. Franciaországban példá-
ul 6 évente választanak polgár-
mestert, Németországban tarto-
mányonként más-más a ciklus
ideje, de van, ahol 5-6 év. 

- A köztársasági elnök úr január
19-én jelenti be az országgyûlési
képviselõ választás idõpontját, de
már javában tart a pártok versen-
gése. Ön szerint ez a tény milyen

hatással lesz Göd város 2006. évi
költségvetésének elfogadására? 

- A parlamenti pártok politizá-
lásának hatásai érzõdnek a vége-
ken is, kihatnak az önkormányzat-
ok tevékenységére is. Különösen
igaz ez a választások évében, s fõ-
leg ott okozhat „feszültséget”,
ahol szinte megegyezik a helyi
„kormányzó erõk és az ellenzék-
ben lévõ” pártok képviselõinek
aránya a képviselõ-testületben.
Ezen idõszakban igencsak felerõ-
södnek a pártok közötti politikai
ellenérdekeltségek. E megállapí-
tás független attól, hogy éppen ki
van többségben, vagy ki van el-
lenzékben.  Ilyen politikai hely-
zetben még nagyobb felelõsség
hárul a mindenkori polgármester-

re, akinek „kézben” kell tartani a
város zavartalan mûködtetését, a
költségvetés elõkészítését. S ez
igaz napjainkban is. Még arról is
gondoskodni kell, hogy a 2002-
ben tett ígéreteink megvalósítását
összegezzük. A megvalósítás kö-
zös, hiszen a polgármester kon-
cepcióját az alakuló ülésen az el-
lenzék is elfogadta! Az õ köteles-
sége is, hogy annak a megvalósí-
tását támogassa. 

Az elvégzett munka 
jó alap a folytatáshoz

- Milyenek azok az eredmények,
amelyek megbízható alapot jelen-
tenek a munka folytatásához?

- Harminc kilométer út építésé-
re tettünk ígéretet a választási

kampányunkban, melyben ki-
emeltük, hogy elõbb be kell fejez-
nünk a csatornahálózat kiépítését.
Igen kevesen hittek akkor abban,
hogy mi ezt a feladatot négy év
alatt teljesíteni tudjuk. S lám, még
közel egy év hátra van a ciklusból
és már az egész várost behálózza
a szennyvízcsatorna. Ráadásul
már kilenc kilométer utat is meg-
építettünk. Az önkormányzat és a
lakosság anyagi összefogásával
tavasszal pedig hozzáfogunk a
mintegy 25 kilométer út építésé-
hez. Mint közismert a program-
hoz csatlakozó családok 72 ezer
forinttal járulnak hozzá az útépí-
téshez, melyet 3 év alatt törleszt-

hetnek. A képviselõ-testület ezek-
ben a napokban választja ki – a
pályázó bankok közül – azt a
nyertes pénzintézetet, melytõl 504
millió forint hitelt vesz fel a to-
vábbi költségek finanszírozására
20 éves futamidõre az önkor-
mányzat. A beruházást finanszíro-
zó pénzintézet kiválasztása után
hamarosan döntünk - közbeszer-
zési eljárás keretében - a kivitele-
zést végzõ cégrõl is, s azt követõ-
en kezdõdik a város legnagyobb
útépítési programja. E program
részeként már az elmúlt év végén
elkészült az Erdész utca aszfalto-
zása.  A 2006-os esztendõt joggal
nevezhetjük az útépítések évének,
hiszen mind a 10 választókörzet-
ben épül út. Kérjük a lakosságot,
mindenhol kísérje figyelemmel a

Ütközések nélkül nem lehet építkezni
Sándor István: A nagy döntések meghozatalához politikai és emberi bátorság kell

Az idei esztendõ a politika formálók számára éppúgy számos érdekes és izgalmas történés lehetõségét hordozza magában, mint ahogy
a választópolgárok életében is. A pártok versengése már javában tart, pedig még csak ezekben a napokban jelenti be a köztársasági
elnök úr a 2006. évi országgyûlési választások idõpontját. A választási kampány hevületében készülnek az önkormányzatok a telepü-
lések 2006. évi költségvetésének megalkotására miközben még azt sem dõlt el, hogy törvénymódosítással esetleg egy évvel meghosz-
szabbítja a jelenlegi önkormányzatok mandátumát az országgyûlés. 

A gödi képviselõk számára is az idei esztendõ elsõ nagy próbatétele a város költségvetésének elfogadása lesz. Ebben a „pártpoliti-
kai környezetben” milyen célok megvalósítására helyezik a fõ hangsúlyt, milyen fejlesztési, beruházási elképzelések élveznek priori-
tást a város 2006. évi költségvetésében? – kérdeztük Sándor István polgármestertõl.

Sándor István polgármester

A Béke utcai Kastély Óvódát 2005-ben újította fel az Önkormányzat

2004-ben új köntöst kapott a József Attila Mûvelõdési Ház
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munkálatokat, hogy a tájékoztató-
kon elhangzottaknak és a szerzõ-
désben foglaltaknak megfelelõ
tartalommal és minõségben épül-
jenek az utcák. Természetesen az
önkormányzat is kiemelt figyel-
met fordít a beruházásra. Közel
egy milliárdos fejlesztést valósí-
tunk meg 2006-ban, a mintegy
600 milliós útépítés mellett sze-
retnénk átadni az új bölcsõdét is,
melynek megvalósításához 240
millió forintot nyertünk pályáza-
ton. A tavaly felújított alsógödi
óvoda után idén újabb óvodát újí-
tunk fel korszerûsítési progra-
munk jegyében. Ezen kívül ter-
mészetesen sok egyéb - kisebb
költséggel járó - munkát végzünk
el. Ebben az esztendõben végre új
épület készül a strand faépülete

helyén, amely a késõbb megvaló-
suló strandrekonstrukciós tervek-
hez illeszkedik. Folytatjuk a la-
kosság körében is igen kedvelt
buszvárók kialakítását. 

Egy milliárd értékû fejlesztések 
- út és bölcsõde építés

A tavalyi esztendõben a csator-
nahálózat kiépítése és a sportcsar-
nok felépítése volt a legjelentõ-
sebb fejlesztés. Idén minden kétsé-
get kizáróan az útépítés lesz az,
még akkor is, ha a hitel törlesztése
a következõ ciklusban kezdõdik. A
most formálódó költségvetésben
lesz-e elegendõ forrás a város éle-
tét meghatározó jelentõs felada-
tokra, az intézmények zavartalan
mûködtetésére?

- Az egy milliárd forintos fej-
lesztési beruházások mellett a vá-
ros üzemeltetése, mûködtetése a
legjelentõsebb kihívás az önkor-
mányzat számára. A korábbi évek
szakmai tapasztalati alapján meg-
gyõzõdésem, hogy komoly meg-
takarítást érhetünk el a város gaz-
dálkodó egységeinek korszerûsíté-
sével. Ezt segíti az irányítási struk-
túra átalakítása, a végrehajtás mi-
nõségének javítása, az állandóan
növekvõ követelményrendszer
igényesebb és felkészültebb ki-
szolgálása. A változtatást elõsegítõ

elképzelések kimunkálásán dolgo-
zunk, melynek hatásai már a 2006.
évi költségvetésben érzékelhetõek
lesznek. Egy-egy területet olcsób-
ban, gazdaságosabban, jóval haté-
konyabban lehet majd mûködtet-
ni, mint eddig.  

- Az elképzelést konkrét példá-
kon keresztül is lehetne illusztrál-
ni?

- Természetesen. Példaként
említhetném a Duna Üdülõt és a
Balázsovits János Sportcsarno-
kot, melyek jellegüknél fogva
egy közös non-profit szervezet-
ben mûködhetnének. Összevont
mûködtetésük milliós nagyságú
anyagi tehertõl szabadítaná meg a
várost. De mondhatnám a stran-
dot is. Áttekintjük a termálfürdõ
mûködésének gazdaságosságát

is. Úgy ítéljük meg, hogy a ki-
sebb fejlesztések költségeit saját
magának ki kellene tudni gazdál-
kodnia. Már most szeretném
hangsúlyozni, hogy nem a belé-
põjegy árának emelésére gondo-
lunk. Nyugdíjasaink továbbra is
élvezhetik az ingyenes belépõ-
jegy elõnyeit. Sõt, azt vizsgáljuk,
hogy a nem nyugdíjas gödi pol-
gárok milyen kedvezményben ré-
szesülhetnének. Természetesen
azt sem hallgathatom el, hogy a
fõvárosból és más településekrõl
érkezõ vendégek belépõjegyei
árának emelésén gondolkodunk,
mivel a régióban nálunk a legol-
csóbb a jegy. A kulturált öltözõ és
környezet kialakítására, a fürdõ-
höz vezetõ aszfaltozott út meg-
építésére áldozni kell. Azt is ele-
mezzük, hogy milyen hatékony-
sággal és eredményességgel le-
hetne önálló egységként mûköd-
tetni a termálfürdõt. 

A város érdeke felülírja 
az egyéni ambíciókat

Megfontolandónak tartjuk,
hogy a szemétszállítást saját cé-
günk helyet közbeszerzési pályá-
zat nyertesével végeztessük. S
még számos példát mondhatnék,
köztük a gyermekintézményekben
történõ étkeztetések újragondolá-

sát, de megemlíthetem a korszerû-
sítést, vagy a hatékonyságot szol-
gáló intézkedések sorában a csa-
torna meghibásodásokat végzõ
egység kialakítását. Ezen intézke-
dések nemcsak megtakarítással
párosulnak, hanem színvonalasab-
bá teszik a város mûködtetését.

- Nem tartja túlzottan „me-
rész” elképzelésnek az említett

korszerûsítési törekvéseket a vá-
lasztások évében, amikor a költ-
ségvetés elfogadása is jelentõs
próbatétel lehet. Ön szerint lesz
elég elszántság és eltökéltség a
hosszú távú célokat szolgáló –
olykor fájdalmas – korrekciók
meghozatalához a képviselõkben?
Elvárható-e a választás évében
egy képviselõtõl, hogy megszorító
intézkedéseket hozzon, noha meg-
lehet – mint tavaly is – csak
mondjuk mínusz 90 millióval tud-
ják elfogadni a költségvetést? 

– Teljes mértékben jogos a kér-
dés felvetése, hiszen rendkívül je-

lentõs érdekütközések kerülnek
felszínre. Ellenvetésekre számí-
tunk, hiszen mindannyian tudjuk,
hogy az új gondolatok, elképzelé-
sek elfogadtatása, bevezetése sok
nehézséggel jár. Különösen akkor,
ha az intézkedések révén egy-egy
gazdasági egység súlya csökken,
amit az érintettek nehezen tudnak
elfogadni. De be kell látni – párt-

és gazdasági hovatartozás és párt-
funkciótól függetlenül -, hogy a
gazdasági kényszer nagy úr,
amely a korszerû és hatékony in-
tézkedések meghozatala irányába
terel bennünket. Minden felelõsen
gondolkodó politikusnak - az ese-
ti kényszerhelyzetek kivételével –
fel kell ismernie, hogy hosszú tá-
von nem lehet ingatlanok értéke-

sítésébõl és hitelekbõl mûködtetni
a várost. Megállj-t kell monda-
nunk! Ugyanis meggyõzõdésem,
hogy akkor cselekszünk bölcsen
és igazi lokálpatriótaként, ha a vá-
ros érdekeit az egyéni ambícióink
fölé emeljük. Göd hosszú távú ér-
dekei azt kívánják tõlünk, hogy új
és hatékony forrásokat vonjunk
be a város színvonalas mûködte-
tésébe, korszerûsítsük intézmé-
nyeink gazdálkodását, megte-
remtsük az iparûzési adóbevéte-
lek növelését szolgáló ipari park
létesítésének feltételeit a 2/A
szõdi oldalán. Fel kell tárnunk a

Kistérségi Társulásban -, Dunake-
szi, Fót és Göd mind jobb együtt-
mûködésében – rejlõ érdekazo-
nosságot, szakmai és gazdasági
lehetõséget. Ezen az úton az elsõ
bíztató lépest, akkor tehetjük meg,
ha a 2006. évi költségvetést ebben
a szellemben alkotja meg a képvi-
selõ-testület.

VETÉSI IMRE

Ülésezik a képviselõ-testület

Tavaly készült el a 300 férõhelyes Balázsovits János Sportcsarnok

A Plus élelmiszer áruház sok gödi lakos ellátását végzi
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Felhívás: kérjük ismertesse fel-
hívásunkat munkatársai, ismerõ-
sei, sporttársai körében, hogy ja-
vaslataikat meg tudják tenni.

A jelöltek anyagát juttassák el
2006. február 7-ig a Polgármes-
teri Hivatalhoz, hogy azt a Sport
Bizottság elé terjeszthessük,
majd a bizottság javaslata alap-
ján Göd Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete februári ülésén
döntés születhessen.

Kóczán Mór Vándordíj Göd

A testületi határozat értelmé-
ben a „Kóczán Mór Vándordíj
Göd” évente kerül átadásra.

A díj a tárgyévet megelõzõ év-
ben nyújtott legjobb sporttelje-
sítmény alapján, bármely sport-
ágban, három kategóriában ke-
rül kiosztásra:

- legjobb sportteljesítményt
nyújtó férfi,

- legjobb sportteljesítményt
nyújtó nõ,

- legjobb sportteljesítményt
nyújtó csapat.

Tehát, olyan személyek jelölé-

sét várjuk, akik gödiek – viszont
nem feltétel a helyi sportegyesü-
leti tagság, máshol is sportol-
hatnak –, és a 2005-ös évben ki-
emelkedõ sportteljesítményt
nyújtottak, öregbítve városunk
hírnevét.

A díjak odaítéléséhez kérjük
az Önök segítségét. Amennyi-
ben van olyan személy, illetve
csapat, akiket méltónak tarta-
nak e díjra, javaslataikat 2006.
február 7-éig juttassák el ré-
szemre a Polgármesteri
H i v a t a l b a . ( E - m a i l :
hamarneadrien@god.hu) Kér-
jük, hogy a javaslathoz csatol-
ják a sportoló rövid sportpá-
lyafutását, és az elõzõ évi
sportteljesítményét,  illetve
munkáját, mely alapján e díj-
ra javasolják.

(A részletes anyag és adatlap
Göd város honlapjáról letölthe-
tõ! – www.god.hu)

HAMARNÉ

KISMARTONI ADRIENN

Ön kit javasolna a
Kóczán Mór Díjra?

Idõsek Napja
a helyi Vöröskeresztnél

A Pest Megyei Munkaügyi Hi-
vatal Váci Kirendeltségével már
2005-ben is szerzõdésben állt
Göd Város Önkormányzata an-
nak érdekében, hogy a helyi ci-
gány kisebbség tagjainak közö-
sen biztosítsanak munkalehetõ-
séget. November 31-ig egy gödi
brigád takarította a város egyes
területeit. Összeszedték a gon-
datlanul eldobált szemetet, és
megszûntettek egy-egy illegális
szemétlerakót is. Parlagfüvet
vágtak és gyomos területeket
tettek rendbe, s ezzel látványo-
san javítottak Göd közterületei-
nek kinézetén.

2006. január 5-én ismét létre-
jött a szerzõdés, és március 31-
ig folytatódnak a munkálatok.
Pocsári Sándor, a brigád vezetõ-
je tájékoztat bennünket, hogy
kilenc fõ (köztük egy nõ) kap-
csolódott be a közhasznú mun-

kába. Lett volna még jelentke-
zõ, de sajnos a GYES-es anyu-
kák jogszabály szerint még e
részmunkaidõs feladatot sem
vállalhatják. A csapat idén elõ-
ször a Nemeskéri út teljes hosz-
szában, majd az OVIT melletti
erdõrészen gyûjtötte össze a ka-
rácsonyi és újévi ünnepek fele-
lõtlenül széjjelszórt szemetét. A
brigádvezetõ örömmel számolt
be arról, hogy múlt évi munká-
juk visszajelzése pozitív, a hiva-
tal és a gödiek elégedettek ve-
lük, hiszen a takarítás, és az
összegyûjtött hulladék saját te-
herkocsijukkal való elszállítása
látványos változást eredménye-
zett. A tevékenységet szeretnék
lehetõség szerint majd meg-
hosszabbítani, például áprilistól
további faültetéssel, és a tavasz-
szal megjelenõ gyomnövények
írtásával.

Közhasznú munka 
A gödi cigány kisebbség munkaszerzõdése

A helyi Vöröskereszt ezúton kö-
szöni meg az Idõsek Napja meg-
rendezéséhez nyújtott önzetlen
támogatást Sándor István pol-
gármesternek a terem biztosítá-
sáért, és a Népjóléti Bizottság-
nak az anyagi támogatásért, va-
lamint az alábbi cégeknek, sze-
mélyeknek:

Felsõgödi COOP Sláger ABC,
Csernus volt, Family bolt, Fujer
bolt, Guszti zöldséges, Scheffer
bolt, Dávid sörözõ, Elek István
borozó, Kis Bálint borozó, Varjú
borozó, Vince család.

KÖSZÖNETTEL: 
A VÖRÖSKERESZT VEZETÕSÉGE

Köszönetnyilvánítás!

Az Idõsek Napja alkalmából a Du-
na Üdülõben fogadta vendégeit a
helyi vöröskeresztes szervezet. Frey
Lászlóné elnök köszöntötte a sok-
sok megjelent idõs korút, konferálta
fel a mûsor szereplõit, köztük

Kállay Borit,  Berkes Jánost és Ma-
ros Gábort, akik hangulatos ének-
számokkal szórakoztatták a hálás
közönséget - felajánlásként. A meg-
vendégelés lehetõségét sok tisztele-
tet érdemlõ szponzor tette lehetõvé.
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A közelmúltban lehetõségem
nyílott az uniós pályázatok pénz-
ügyi forrásainak hatékony fel-
használásáért felelõs úgyneve-
zett Monitoring Bizottság tagjai-
val tanulmányúton részt venni
Burgenlandban. Bár egy orszá-

gos civil érdekképviseleti szer-
vezet munkatársaként lehettem
jelen, tanulságos volt számomra
a kirándulás mint képzett pályá-
zati tanácsadónak, egyben ön-
kormányzati képviselõnek is.
Hogy az összehasonlítás érthe-
tõbb legyen, tekintsük át röviden
az uniós pályázatok rendszerét.

NFT, HEFOP, KTK 
és egyéb betûrejtvények

Az úgynevezett Elõcsatlako-
zási Alapokat az Unióba belépni
kívánó országok számára hozták
létre, ennek három programja
közül az ISPA környezetvédelmi
és közlekedési, a SAPARD me-
zõgazdasági fejlesztéseket, a
PHARE program pedig elsõsor-
ban intézményépítéseket és be-
ruházásokat támogat.  Az Euró-
pai Unióhoz csatlakozott orszá-
gok számára – így hazánk szá-
mára is – már a Strukturális és a
Kohéziós Alapok forrásai nyíltak
meg, melyek célja az unión belü-
li regionális különbségek ki-
egyenlítése, a legszegényebb or-
szágok felzárkóztatása, a társa-
dalmi különbségek csökkentése. 

Az úgynevezett Operatív
Programok (OP) pályázatai „ab-
lakai” nyitják meg a pályázók
elõtt a forráslehetõségeket. Ezek
a Gazdasági Versenyképesség,
az Agrár- és Vidékfejlesztési, a
Humánerõforrás-fejlesztési, a
Környezetvédelmi és Infrastruk-
túra-fejlesztési, valamint a Regi-
onális Fejlesztési OP (röviden
GVOP, AVOP, HEFOP, KIOP és
ROP). E kiírásokra beérkezett
pályázatokon 2005. decemberéig
összesen több mint 567 milliárd
forintot sikerült a hazai pályá-
zóknak elnyerniük. Fontos tudni,

hogy az adott ország számára
meghatározott összeget nem fi-
zeti ki automatikusan az unió.
Csakis pályázati úton, a közössé-
gi és a nemzeti célkitûzésekkel
összhangban álló projektek szá-
mára hívható le. 

Hazánkban az intézményrend-
szer egyik része a Közösségi Tá-
mogatási Keret (KTK) Monitor-
ing Bizottsága. A KTK Monitor-
ing Bizottság tagjai között a
partnerség elvének értelmében
50-50%-os arányban kormány-
zati és nem-kormányzati képvi-
selõk szerepelnek. Jómagam a
nem-kormányzati oldal képvise-
letében vettem részt a tanul-
mányúton.

Hogyan csinálják 
a „sógorok”?

A hazánkkal szomszédos oszt-
rák tartományban a miénknél
gazdagabb tapasztalatokkal bír-
nak e témakörben, hiszen õk a
Strukturális és Kohéziós Alapok
felhasználásának úgynevezett
„phasing out”, azaz kifutó sza-
kaszában vannak. 

Érdekes volt megfigyelnünk,
hogy az uniós források felosztá-
sa nem a miénkhez hasonló or-
szágos, hanem tartományi szin-
ten mûködik. Az EU-pénzekhez
a tartományi fejlesztési források
is hozzáadódnak, és így egy kö-
zös pályázati rendszerbõl,
ugyanazon szisztéma szerint
hívhatóak le a támogatások. A
pályázati rendszer a miénkénél
jóval egyszerûbbnek tûnik.

Kérdésemre, hogy segítik-e
szakemberek a pályázatírást és
elszámolást, Jozef Maitz úr, az
ottani egyik regionális fejlesztési
tanácsadó kft. (ÖAR) munkatár-
sa csodálkozva kérdezett vissza,
hogy ”Minek?” Majd értetlenke-
désemre elõkereste egy uniós
pályázat kész dokumentációját.
Ez a következõkbõl állt: egy da-
rab kétoldalas, a pályázó legfon-
tosabb adatait tartalmazó adat-

lap, továbbá 2-3 melléklet (a
megvalósítandó fejlesztés rövid
ismertetése, a pályázó pénzügyi
eredménye, a projekt pénzügyi
tervei). Összehasonlításként: egy
hazai uniós pályázat terjedelme
akár kötetekre is rúghat, és a pá-
lyázó külön fejezetet kénytelen
szentelni az úgynevezett hori-
zontális szempontoknak, a célfá-
nak, logikai keretmátrixnak és
hasonló „finomságoknak”, me-
lyeknek a „sógorok” hírét sem
hallották. A pályázati rendszer
egyszerûsítése nálunk is napi-
renden van, amit a program kor-
mányzati és nem-kormányzati
résztvevõi egyaránt idõszerûnek
tartanak.

…és hogyan csinálják 
más hazai települések?

Részt vettek a kiránduláson
önkormányzati képviselõk, pol-
gármesterek, megyei polgármes-
teri hivatalok és regionális fej-
lesztési ügynökségek munkatár-
sai, valamint a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetségének elnö-
ke, egyben a kisvárosi települé-

sek szövetségének elnöke is. Az
elõadások és egyéb kötött prog-
ramok közötti szünetekben, az
utazás közben természetesen sok
minden szóba került. Így például
az a kérdés is, hogy a résztvevõk
által képviselt városok mennyi
uniós pénzt tudtak az elmúlt
években településük fejlesztésé-
re fordítani. Bizony, szomorúan
kellett megállapítanom, hogy

Göd az egyetlen – a bölcsõde
építésére elnyert – 240 millió fo-
rintos eredményével igencsak a
legutolsók között kullog.

A legtöbb polgármesteri hiva-
talban ma már képzett és gyakor-
lott pályázatíró csoport dolgozik,
ez azonban önmagában nem kul-
csa a sikernek. A pályázatokat
azok a települések tudják igazán
kihasználni, amelyek vezetõi ott-
honosan mozognak a pályázati
rendszerben. Képesek nagyívû
projektekben gondolkodni, s
ezek megvalósítása érdekében a
szomszédos településekkel ösz-
szefogni, kistérségi, régiós szin-
ten tervezni. Az, hogy 2006-ban
milyen típusú pályázati kiírások
várhatóak, már javarészt ma is
ismert, mi több, kirajzolódnak
lassan a 2007-2013. között vár-
ható pályázati célok is. Ezek is-
meretében, az NFT és az uniós
prioritásaihoz igazítva kellene a
település fejlesztési irányait, cél-
jait meghatározni, tudatosan ké-
szülve a megnyíló források lehí-
vására. 

Sajnos a tudatosság, a szak-
szerûség az, ami Göd pályázati

stratégiájából hiányzik, ponto-
sabban az, hogy egyáltalán nincs
pályázati stratégiánk. E hiányos-
ságot a 2006-os költségvetési
koncepció képviselõ-testületi vi-
tájában is élesen bíráltam, sajnos
fogadókészségre nem találtam.

RÁBAI ZITA

PÁLYÁZATI TANÁCSADÓ

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ

Pályázzunk, de hogyan?

„A jó szándék kevés, több kell: az értelem”

A monitoringbizottság tagjai közül néhánnyal Martonvásár utcáin

Jászberény polgármestere és az NFH munkatársai 
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Advent második hetében a mûvelõdési házban karácsonyi hangulat-
ébresztõ rendezvényekre került sor, mint pl. a Régi idõk karácsonyi
hangulata kiállítás, Tahi Tóth László önálló estje, a Röcögõ gyermek
néptánccsoport bemutatója, a Mesébe szõtt táncház, vagy a
mézeskalácssütõ játszóház. Ugyanakkor kézmûves kirakodóvásáron
választhattak ajándékokat szeretteiknek a résztvevõk és arra járók.

Karácsonyi 
ébredés volt…

RENDEZVÉNYEK

„Hull a pelyhes fehér hó, Jöjj
el kedves Télapó!…” Igen, de-
cember 6-a Mikulás napja. A gö-
di 1 sz. Óvoda Alapítványa im-
már 5. alkalommal rendezte meg
Mikulás-napi jótékonysági bál-
ját.

Feszler Gézáné óvodavezetõ
köszöntõje után az óvodai ének-
kar télapós dalokkal kedveske-
dett a vendégeknek. Az „Akroba-
tikus Rock and Roll” csoport –
Pelczéder Zsuzsa vezetésével –
pergõ ritmusú táncot adott elõ.
Kékesi Annamária, az alapítvány
elnöke számolt, hogy az alapít-

ványi pénzbõl milyen fejlesztés
valósult meg az óvodában.

Ezt követõen már a bálozók
tánca kezdõdött, Hanka Péter és
barátai jó muzsikát szolgáltatták,
ennek hatására egy-kettõre meg-
telt a táncparkett. Szünetben a
„Fittnes és fitt lesz” verseny-aer-
obik csapat lányai stepp-aerobik
számmal szórakoztattak bennün-
ket, majd Stefán Tivadar külön-
leges elõadása következett djem-
bén. Aztán folyt a buli tovább jó
hangulatban, vidáman… 

Éjfélkor, a tombolahúzásnál,
szponzori felajánlásból szebb-
nél-szebb ajándékok kerültek ki-
sorsolásra, amit az Impetus and
Dancing Alapítvány táncosainak
latin-amerikai táncai követtek.

Éjjel 2 óráig húzták a zenészek a
talpalávalót, és egy nagyon vi-
dám, jó hangulatú bált fejeztünk
be.

Köszönetet kell mondanunk
azoknak a lelkes szülõknek, akik
fáradtságot nem kímélve felke-
resték a szponzorokat; a szpon-
zoroknak, akik a felajánlásokkal
támogatták az óvodát; a fellépõk-
nek, akik hozzájárultak a bál
színvonalasabbá tételéhez; és vé-
gül, de nem utolsó sorban az
óvoda dolgozóinak fáradhatatlan
munkájukért.

Külön köszönet a szponzora-
inknak:

UNO Grafik Bt.; Gyetvai And-
rea; Kaméleon Szépségsziget –
Gudics Tímea; Familia ABC;
Varga és Tsa. Bt. – Lottózó;
Drajkó Sándor – Üvegesmester;
Pólus Palace; Copy Special;
Szakáts Sándorné – Fodrász; Al-
földi Attila – Autószerelõ; Mé-
száros Melinda – 100 Ft-os bolt;
Mészáros Gábor – Zöldséges;
Éjjel – nappali Közért – 2-es Fõ-
út; Márton Olga – Papírbolt;
Hong-Kong Áruház; Wolav Kft.
– Gazdabolt; Borostyán Közért;
Z – Húsbolt; Gyöngyvirág – Vi-
rág, Ajándékbolt; Marczipán
Cukrászda; Margaréta Illatszer-

bolt; Makk László – Gépszervíz;
Piramis Építõház Kft.; Lilla Ba-
babolt; Fehér Rózsa Virágüzlet;
Ricsi Zöldséges; Protorg Bt. –
Vas -, Mûszaki üzlet; Binder és
Társai – Pékség; Vili a Zöldsé-
ges; Simon István – Zöldséges –
gyümölcs; László Pékség; Ferr –
Pléh Bt. – Rab Márton; Unimer
Bt. – Feszler Géza; Piarista diá-
kok – Bencsik Kálmán; Veszelik
Nóra – Kozmetikus; Fornetti –
Stefán Tivadar; Oriflame –
Kukusikné O. Katalin; Olitax
Kft. Imréné – Komlósiné; Mé-
száros Emília.

Reméljük, hogy jövõre is talál-
kozunk! 

1. SZ. ÓVODA

VEZETÕ TESTÜLETE

Ovi-bál

Meghívó
Lions 

farsangi bál

A Gödi Lions Club nagyszabású
farsangi bált rendez

2006. február 18-ikán 19 órai kezdettel:
Szeretettel meghívunk és várunk mindenkit,

aki szereti a jó zenét és a vidámságot!
Aki jelmezben jön, vagy a helyszínen beöltözik,

tombola jeggyel jutalmazzuk
– értékes tárgyakat nyerhet.

Jelmezverseny: a legjobb, a legvidámabb és
a csoportos jelmezeket külön jutalmazzuk.
A zenét a Gesarol együttes szolgáltatja, 

a jó hangulatról gondoskodunk.
Helyszín: Dunapart Üdülõ (BM, Jósika u.14.)

A belépõjegy ára : 8000,- Ft

A bál bevételét 
az idei zöldhályog-szûrésre fordítjuk. 

Érdeklõdni a 30/301-6755 telefonon lehet:
Tóth Lászlóné Saci klubelnök
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A klub megalapítójának és egy-
kori vezetõjének, Selmeci Lász-
lónak elvesztése után hosszabb
ideig szüneteltette mûködését az
irodalmat kedvelõk társasága. A
megújult klub eredeti célját meg-
tartva a különbözõ irodalmi és
mûvészeti ágak értékeinek is-
mertetését vállalja fel. Elsõsor-
ban a gödi mûvészek és alkotá-
sok felkutatását és bemutatását
tekintik feladatuknak.

December 16-ikán mûsoros
összejövetelt tartottak a szép
számban megjelent tagok és ven-
dégek. Kovács Endréné, a klub
megbízott vezetõje bevezetõjé-
ben elmondta, hogy soraikba ak-

tív résztvevõket várnak. Hogy
vannak ilyenek, bizonyítja a je-
lenlegi est résztvevõi létszáma és
szereplõ gárdája.

A megnyitót Erdélyi István ré-
gész professzor elõadása követte.
Beszédében történelmi áttekin-
tést adott a Karácsony ünnepérõl.
Kitért a különbözõ vallások ün-
neplési módjaira, a hazai és más
népek karácsonyi szokásaira. Ér-

dekes volt hallani a Vácon és
környékén elterjedt régi hagyo-
mányokat, pl. a karácsonyi étke-
zést követõ morzsaégetést. 

Az elõadást szavalatok és
énekszámok követték. Dunake-
szirõl érkezett vendég elõadók
mutatták be mûsorukat: Vincze
József saját verseit zenésítette
meg, s azokat Semes-Bogya Esz-
terrel közösen énekelve, gitárkí-

sérettel adták elõ. Õket a gödiek
erre az alkalomra alakult „Kö-
szöntõ Együttese” követte. Tag-
jainak – Határiné Koczka Ilona
(ének, vers), Antal György Bálint
(vers), Czibulka József (vers),
Péterszegi Sándor (ének, vers) –
zenés, verses elõadását Kovács
Géza kísérte tangóharmónikán.

A sikeres est közös beszélge-
téssel, megvendégeléssel zárult.

M. Gy. – K. É.

A Horizont Klub összejöveteleit
minden hónap 3. péntekjén a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Házban
tartja.

Karácsonyi ünnepség
a Horizont klubban

RENDEZVÉNYEK



Ha Karácsony, akkor minden év-
ben Tánckarácsony is! A Németh
László iskola tánctagozatos diák-
jainak  bemutató elõadása - im-
már két táncpadagógus betanítá-

sában - a karrácsonyi ünnepkör
eseményeit, hagyományait idé-

zik. Az igényes, színes koreográ-
fia, és a gyerekektõl szinte meg-

lepõen pontos és fegyelmezett
elõadás mód idõrõl-idõre lenyû-
gözi az összesereglõ - nem csak a
családtagokból álló - közönsé-
get!
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A Mindenki Karácsonya évrõl-évre
visszatérõen lehetõséget nyújt a gö-
dieknek, hogy kicsik és nagyok kö-
zösen ünnepeljenek, és szórakozza-
nak a város önkormányzatának tá-
mogatásával. Immár harmadik alka-
lommal került megrendezésre arany
vasárnap az ünnepség. A nap meg-
nyitójaként Sándor István polgár-
mester kívánt minden jót az ünne-
pekre a közönségnek és a város lakó-
inak.

Idén a huzellás diákok adtak mû-
sort. Elõször Reptsik Ancsa néni és
tanítványai betlehemes játékot adtak
elõ, majd Halmai Gábor harmadikos
osztálya skandináv karácsonyi han-
gulatot varázsolt a Petõfi utcai Tor-

nacsarnokba. A gyermekek után Fá-
bián Éva – színes mûsorral szóra-
koztatva – közös játékokra invitálta a
kicsiket és a nagyokat egyaránt. 

A program végén az intézmé-
nyek javaslata alapján gyermekes

családoknak ajándékcsomagot ad-
tunk át, melyet Göd Város Önkor-
mányzata biztosított, remélve,
hogy ezzel is egy kis melegséget
tudtunk nyújtani a karácsonyfa
alá.

Mint mindig, idén is a mûvelõ-
dési ház munkatársai és a huzellás
tanárok, Széll Éva néni, Botosné
Éva néni és Oláhné Zsuzsa néni
segítettek a dekorálásban, az egész
program lebonyolításában. Ezúton
szeretnénk megköszönni minden-
kinek a csomagok összeállításá-
ban, szállításában és az elõkészítõ
munkálatokban való közremûkö-
dését.

HAMARNÉ ADRI

Ismét jól sikerült 
a Mindenki Karácsonya

Tánckarácsony

RENDEZVÉNYEK



És a Karácsonyi Hangversenyt
sem hagyhatjuk ki! A zeneiskolá-
sok valóságos komolyzenei elõ-
adást interpretáltak felkészítõ ta-
náraik odaadó és türelmes mun-

kájának, és saját kitartásuknak
köszönhetõen. A Németh László

iskola mûvészeti tagozatos diák-
jainak bemutatóinak természetes

jellemzõje a nézõket, hallgatósá-
got magával ragadó elõadásmód,
a látványosság, és a kerek törté-
netté formált, felépített „színpadi
kompozíció”.

11

Évértékelõ és köszönet
- fehér asztal mellett 

Göd polgármestere, Sándor Ist-
ván meghívására gyülekeztek a
Belga Sörházban az önkormány-
zati képviselõ-testület tagjai, és
a város érdekében, pártállás nél-
kül, kiemelkedõ szakmai és ön-
zetlen társadalmi munkát végzõ
meghívottak december 30-ikán,
hogy közösen búcsúztassák az
Óévet. A polgármester úr rövi-

den összefoglalta a 2005-ben el-
ért eredményeket, megköszönte
a jelenlevõk tevékenységét. Kí-
vánta, hogy mind a város, mind
kistérség, mind a régió a 2005-
ös évhez hasonlóan legyen ered-
ményes 2006-ban is. A Kará-
csonyhoz és az új évre legjobb
kívánságait kifejezve invitálta
koccintásra a vendégeket. 

Karácsonyi hangverseny

RENDEZVÉNYEK
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2005. december 17-ikén 18 órakor az
alsógödi Szent István katolikus templom
zsúfolásig megtelt. Négyéves hagyomány
immár, hogy Göd városának támogatásával
színvonalas mûsort rendez Karácsonyt vár-
va, Advent idején a gödi Gaude Kórus
Utassy Ferenc vezetésével. Ilyenkor félreté-
ve minden egyenetlenséget egy padba ül
mindenki: egyek lesznek abban az örömben,
amelyet itt lelnek. Mert ezen a napon a bé-
kesség ünnepére készülve olyan versek és
dalok, olyan zene hangzik fel e falak között,
amely méltó ahhoz a szellemiséghez, amely
az ÚR várásához illik.

Miután a Gaude Kórus, a “Huzella” kisdi-
ákjai, és a kórustagok gyermekeibõl álló kar
a padok elõtt rendben elhelyezkedett, szo-
káshoz híven a felnõttek kezdték a mûsort.
Amikor Kodály feldolgozásában felhangzott
a régi adventi ének elsõ, Jézus egyik szép ne-
vét idézõ “Veni, veni Emmanuel …” (Jövel,
jövel Emmanuel …) kezdetû sora, valóban
mindenki úgy érezhette, amit e név jelent:

“VELÜNK AZ ISTEN” (Máté Evangéliuma
1,23.). Ezután a kicsinyek kórusa három ma-
gyar karácsonyi dalt énekelt Wisinger Violet-
ta tanítványa, Pásztor Benedek zongorakísé-
retével. A hallgatóság szûnni nem akaró tap-
sát valóban megérdemelték. Kóréhné Szûcs
Mária és Nagy Gabriella, a Huzella iskola
felkészítõ tanárai csodát mûveltek a gyere-
kekkel ezen az estén. Ezután a vegyeskarral

közös elõadás következett, elõször a gyerek-
kar magyarul, majd a Gaude Kórus izlandi
nyelven énekelt el egy izlandi gyermekdalt,
amely az északi ország karácsonyi várakozá-
sát idézte. A másik közös énekük az angol
Amazing Grace (Csodálatos Kegyelem) volt,
majd a Gaude megszólaltatásában Händel:
Örvendj világ c. mûve csendült fel. A közön-
ség úgy érezhette a mûvet hallván, hogy a
lelki felemelkedést ez után a dal után már

nem lehet fokozni, de a mûsor további része
nem ezt igazolta. Mozart B-dúr fagott-
versenyének II. tétele, amelyet Pusztai Vik-
tória adott elõ Szotyori Nagy Gábor reformá-

tus lelkész kíséretével, elõkészítette az est
újabb csodáját. A tapsot követõen a Gaude
Kórus felvonult a karzatra, majd megkezdte
a zeneirodalom egyik legcsodálatosabb mû-
vének, Mozart Koronázási miséjének elõadá-
sát a Kyrie és a Glória tételekkel.

A “KYRIE eleison…” (URAM irgal-
mazz…) ilyen mennyei hatású dallammal,
amelyet Mozart egy salzburgi Mária-szobor
koronázási ünnepségére írt egykor, ritkán
hangzik fel még akkor is, ha a Requiem mel-
lett ez a másik olyan mûve, amit szeretnek
mûsorra tûzni az igényesebb elõadók. Annak
különösen örülhettek a jelenlévõk, hogy
olyan jeles szólisták elõadásában hallhatták a
mûvet, mint Pászthy Júlia (szoprán) énekmû-
vész, a Magyar Állami Operaház énekmeste-
re és tanítványai: Borsos Edit (mezzo),
Medenczi Román (tenor) és Molnár Levente
(bariton). Biztos vagyok benne, hogy a tanít-
ványok neve gyakran fog szerepelni a jövõ-
ben a magyar zenei élet jeles helyein, olyan
színvonalas elõadást hallottunk tõlük. A kó-
rus és a szólisták énekét orgonán kísérõ ifj.
Szotyori Nagy Gábornak nem lehetett köny-
nyû dolga, a bonyolult ritmus és dinamika
megszólaltatását mégis kiválóan megoldotta
a „még csak” orgonaszakos növendék. A
Gloria tétel után vers következett. Reptsik
Anna, aki szinte állandó szereplõje e kará-
csonyi alkalmaknak, Ady Endre Békesség
ünnepén címû versét szavalta el.

“Békesség most tinéktek, emberek.
Örvendezzél, derék világ, 

Hangozzatok jámbor legendák, 
Zsolozsmák, bibliák, imák.
Kicsi gyertyák, lobogjatok föl, 
Bóduljunk tömjénnek szagán!…
Szép dolog ez!… Így kell csinálni
Minden karácsony éjszakán…”

Már ebbõl az elsõ pár sorból is kiérti az
ember a vers gondolatmenetét, hogy a “derék
világ” csak formálisan ünnepel, s az ÍRÁST
jámbor legendának tekinti, a karácsony már
csak eszköz számára az élet “széppé” tevésé-
re – az ünnep lelkisége elveszett! A vers a to-
vábbiakban is ebben a szarkasztikus hang-
nemben megfogalmazott bírálatban folytató-
dik. Az ISTEN megváltási terve, amely JÉ-

ZUS születésével és halálával “elvégezte-
tett”, a világnak ma már csak “istenes legen-
da”, amelyet kigúnyol: “a betlehemi félhiva-
talosban meg van írva … Te meg vagy vált-

va tudniillik”. Ha ugyanis a megváltás neki
csak legenda és gúny tárgya, akkor azt is el-
hiszi, hogy nincsen bûn és nincsen ítélet…

Az Ady versében leírt hitetlen világ ellen-
téteként szólalt meg ezen az estén a Koroná-
zási mise harmadik tételével a hívõ ember
hûségnyilatkozata: “Credo in UNUM
DEUM …” (Hiszek az  EGYISTENBEN …
) Ezután Reptsik Anna Nemes Nagy Ágnes
Karácsony címû versét szavalta el, majd a
Gaude Kórus és a szólóénekesek az ünnep-
ség lezárásaként a Mozart-mise három befe-
jezõ tételét énekelték el (Sanctus,
Benedictus, Agnus Dei). 

Aki befogadta szívébe azt a szépséget, ami
ezen az estén Mozart mûvébõl felénk áradt,
az felfoghatta ISTEN megváltásának titkát
is. Hiszem, hogy a Gaude Kórus és a mûvé-
szek fáradozása, és az este összes szereplõjé-
nek-támogatójának munkálkodása nem volt
gyümölcstelen.

VIZVÁRY VILMOS

Örvendj világ…
Békesség ünnepén egy padban



A Dunake-
szi Rendõr-
kapitányság
eltûnése mi-
att keresi a
képen látha-
tó Sorbán
Elemért, aki
2005. szep-
tember 18-

án lakásáról eltávozott, azóta
életjelt nem adott magáról.
Utoljára a Budapest Árpád híd
felé tartó menetrendszerinti
buszjáraton látták õt.

Sorbán Elemér kb. 165 cm
magas, sovány testalkatú,
õszes rövid hajú, szürkés sze-
mû, fehér bõrû férfi.  Szájzug-
tól szájzugig tartó rövidre nyírt
bajuszt visel. Különleges is-
mertetõjegyekkel nem rendel-
kezik. Eltûnéskor viselt ruhá-
zata nem ismert, iratait nem
vitte magával.

Kérjük, aki a képen látható
férfit látta, ismeri tartózkodási
helyét, elérhetõségét, vagy ve-
le kapcsolatban bármilyen ér-
demi információval rendelke-
zik, jelentkezzen a fenti tele-
fonszámokon, vagy hívja a te-

lefontanú számát – 06/80-555-
111.

Segítségüket köszönjük!
DUNAKESZI

RENDÕRKAPITÁNYSÁG
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DUNAKESZI 
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

2120 DUNAKESZI Tábor u. 2-4.
Telefon:27/341-544

27/341-402

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

A Dunakeszi Rendõrkapitányság felmérést készít az alábbi kérdé-
sekben, melyekre a választ kérjük február 20-ig a
dunakeszirk@freemail.hu e-mail címre, vagy pedig a korábban már
kihelyezett rendõrségi postaládákba bedobva szíveskedjenek ré-
szünkre eljuttatni!
A válaszokat kérjük úgy adják meg, hogy megjelölik a települést, a
kérdés számát, majd mellé az I vagy a N betût írják! / pl. Göd: 1. I./
A kérdõív kitöltése teljesen anonim és önkéntes! Válaszaikkal se-
gítséget nyújtanak számunka a még hatékonyabb stratégia megha-
tározásában és végrehajtásában. 
Segítségüket elõre is köszönjük! 

Kérdések:
Dunakeszi – Fót – Göd

1. Szokott-e találkozni területünkön /közterület, vasútállomás, lakó-
helye környéke, egyéb hely, stb./ rendõrrel? I-N

2. Az ország más településihez képest Ön szerint rosszabb-e  Duna-
keszi, Fót, Göd közlekedésbiztonsága? I-N

3. Sötétedés után el mer-e menni sétálni területünkön? I-N
4. Bátran le meri-e engedni gyermekét napközben területünkön fel-

ügyelet nélkül a játszótérre? I-N
5. Amennyiben rendõrrel találkozott, vele kapcsolatba került (sza-

bálysértõként, sértettként, segítséget kérõként) meg volt-e eléged-
ve a rendõri intézkedés kulturáltságával, segítõkészségével? I-N

Tisztelt Gödi Polgárok!

Az év utolsó hónapja Göd Rendõr-
õrs életében az ittas jármûvezetõk ki-
szûrésével és bûnmegelõzési propa-
ganda terjesztésével telt el. A bûnmeg-
elõzés elsõ sorban az év végi nagy be-

vásárlásokkal kapcsolatos javaslatok
tükrében telt, és a gépkocsi tulajdono-
soknak egy pár jó tanácsot is adtunk az
autóikkal kapcsolatosan: pl. hogy hol
ne, vagy hogyan ne hagyják ott jármû-
veiket. A területen elõfordult intõ pél-
dák támasztják alá a bûnmegelõzés
szükségességét a lakosság körében.

December derekán történt az eset,
hogy egy hideg reggelen a gépkocsi tu-
lajdonos kiment az autójához, azt bein-
dította, hogy jól bemelegedjen, mire
elindul vele. Mindezt az udvaron, zárt
kapu mögött tette, majd bement a ház-
ba. Mire ismét kijött, az autónak csak a

hûlt helyét találta! Igen, ezt az autót
már figyelték, és valljuk be õszintén,
egy járó motorú autót még úgy is kön-
nyebb ellopni, ha egy lakatot le is kell
vágni a nagykapuról. Nehezebb eset,
ha a tett színhelyén kell megpróbálni
elindítani – mégha jó bevált bûnözõ
módszerek segítségével is – az autót.

A bevásárlások alkalmával történõ
zseblopások, és a bevásárló kocsiból
történõ táskalopások a mai világban
már nem csak az év végi ünnepek jel-
lemzõi, hanem sajnos a mindennapok
részévé váltak. Tehát nem lehet elég-
szer elmondani, hogy ha vásárolni
megy a Kedves Olvasó, ne hagyja tás-
káját vagy más egyéb értéktárgyát a
parkoló autó utasterében. A pénzt sen-
ki ne a kabát zsebébe rakja, hanem
olyan helyre a ruházatban, ahol a ruha-
darab szorosabban érintkezik a testtel.
Soha ne hagyják ott a táskákat, retikü-
löket, tárcát a bevásárló kocsin úgy,
hogy attól eltávolodnak. A bankkártya
PIN kódját minden esetben a fejünk-
ben érdemes tartani, és nem kis cetlire
vagy a kártya tokjára felírva. Ha útba-
igazítást kér tõlünk egy idegen, ne en-
gedjük magunkhoz olyan közel, hogy
kézzel elérhetõ távolságba kerüljünk
hozzá. Ha többen mennek bevásárló
körútra, akkor figyeljenek egymásra
„több szem többet lát” alapon.  

Az ittas vezetõkre meghirdetett na-
gyobb odafigyelés meghozta az ered-
ményét decemberben. Az ünnepek
megkezdéséig 5 ittas vezetõvel szem-
ben jártunk el, ami valamelyest kedvét
szegte a szórakozó helyekre autóval
érkezõknek, és a „vezet vagy iszik”
szlogen elgondolkodtatóvá vált szá-
mukra. 

A téli hónapokra való tekintettel a

korai sötétedés miatt a késõbbiekben
szintén nagyobb érdeklõdést fogunk
tanúsítani a kerékpárral kivilágítatla-
nul közlekedõkre. A cél nem az, hogy
„agyon bírságoljuk” õket, hanem fi-
gyelemfelhívás arra, hogy mindenki-
nek csak egy élete van, és azzal kell
gazdálkodnia. 

Az év végi ünnepekkel kapcsolatos
petárda és házi tûzijáték õrület is lezaj-
lott, de tisztelettel felhívom a lakosság
figyelmét arra, hogy a 245/2005. (XI.
8.) kormányrendelet nem csak a kérdé-
ses idõszakra szól, hanem egész évben
érvényes. Vagyis akinél vagy akinek
az autójában petárdát, vagy a II. beso-
rolású osztályban tartozó pirotechnikai
eszközt talál a rendõr intézkedés köz-
ben,  az illetõ súlyos szabálysértési bír-
ságra számíthat. 

Mindenkinek sikerekben és egész-
ségben gazdag, boldog új esztendõt kí-
vánnak a Göd Rendõrõs dolgozói! 

TÓTH ZOLTÁN R. ÕRGY. 
ÖRSPARANCSNOK

A gödi rendõrõrs munkájáról
A megelõzõ intézkedések szükségesek
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Az alsógödi Hetedhét Ifjúsági Iroda új
kulturális programsorozatot indít 18-25
év közötti fiatalok számára. Célunk, hogy
közelebbrõl megismertessük Európa or-
szágait és eloszlassuk az esetleges tévhi-
teket és elõítéleteket, melyeket hallottunk
valakitõl, aki látott valamit… Egy ország
egy hónapig lesz terítéken, melynek so-
rán a hónap teljes ideje alatt tartó fotóki-
állítás, valamint egy kulturális est nyújt is-
merkedési lehetõséget Európával.

Januárban melyik ország lenne alkal-
masabb az elsõ kulturális hónap megren-
dezésére, mint Spanyolország! Mind-
annyian forróságról álmodozunk… most
megkapjátok! Lesz itt castaòeta, paella és
talán még Sangria is. A spanyol kultúrát
garantáltan egy beavatott, az egzotikus
országban huzamosabb idõt töltõ magyar
fiatal mutatja be. Az Európai Önkéntes
Szolgálatban résztvevõ ifjú társunk hosz-
szú külföldi tartózkodása során megis-
merhette a spanyol mentalitást, kultúrát,
konyhát, zenét, és még sorolhatnánk.
Gyere el, a latin kultúra elvarázsol Téged
is!

Várunk minden érdeklõdõ fiatalt elõ-
adásunkra, ahol – magyar fiatal tapaszta-
lataival, élményeivel teletûzdelt országis-
mertetõ után – egy „elsõ spanyol nyelv-
órára” invitáljuk vendégeinket, és a lebi-
lincselõ „Megváltó szex” c. film kerül ve-
títésre. 

A kulturális est január12-én délután
17 órakor kezdõdik. Helyszín: Hetedhét
Ifjúsági Iroda, Alsógöd, Béke út 24. eme-
leti iroda (Mógor Ház). 

Arendezvényen való részvétel díjtalan,
de a férõhelyek korlátozott száma miatt
elõzetes regisztráció szükséges e-mail
küldésével Vámos-Hegyi Hajna szerve-
zõnek: vamos-hegyi.hajna@fve.hu

Ha véletlenül lemaradnál a januári
spanyol hónapról, sebaj! Folytatjuk prog-
ramsorozatunkat. Februárban Svédor-
szág kerül nagyító alá. Február 16-án ha-
sonló szervezésben kerül megrendezésre

egy svéd nap, amikor a „Zsernyákok” c.
filmet láthatjátok.

Márciusban ismét megmelegszünk;
Olaszország lesz virtuális úti célunk.
Március 16-án a „Tudatlan tündérek” cí-
mû nagysikerû filmet nézzük meg. 

És hogy hogyan juthatsz ki te is Spa-
nyolországba? Vagy jobban érdekelne
Olaszország? Esetleg Anglia? Bárhova
eljuthatsz, ahova csak szeretnél! Ha éve-
id száma még nem érte el a 26-ot, és na-
gyon vágysz arra, hogy megismerhess
egy másik kultúrát, ez a te lehetõséged…

Az Európai Önkéntes Szolgálat
(EVS) lehetõséget nyújt arra, hogy fia-

talok hosszabb idõre (legfeljebb 12 hó-
napra) bekapcsolódjanak egy külföld-
ön mûködõ non-profit intézmény, civil
szervezet mindennapos munkájába, ké-
pességeiket fejleszthessék, nyelvet ta-

nuljanak, új területeken tapasztalatokat
szerezhessenek. Az Európai Unió által
támogatott programban a résztvevõ tel-
jes anyagi támogatást élvezhet; finan-

szírozzák az önkéntes egyszeri oda-vis-
sza útját, a szolgálat idejére biztosítást
kötnek részére, ingyenes nyelvtanfo-
lyamon vehet részt, szállást, zsebpénzt
és ellátást kap. Az önkéntes szolgálatát
egy helyi szervezet koordinálja, amely
köteles mentort kijelölni az önkéntes
számára, aki személyesen foglalkozik
vele. 

A programban való részvételhez az
önkéntesnek egy küldõ szervezet támo-
gatására van szüksége. 

AHetedhét Ifjúsági Iroda tájékoztatást
és gyakorlati segítséget nyújt az Európai
Önkéntes Szolgálattal kapcsolatban. Im-
máron 5 éve küldünk és fogadunk önkén-
teseket a program keretében. Tapasztala-
tainkra alapozottan megválaszoljuk kér-
déseidet, segítséget nyújtunk a fogadó
szervezet felkutatásában, elkészítjük és
benyújtjuk a pályázatokat a program ma-
gyar nemzeti irodájához, teljes körû ad-
minisztratív és szakmai támogatást nyúj-
tunk az önkéntes szolgálati projektek
megvalósításához, volt önkéntesek rész-
vételével zajló élménybeszámolókat
szervezünk, információs napokat és ta-
nácsadást tartunk a programba bekacso-
lódni kívánó hazai szervezeteknek. To-
vábbi információt honlapunkon talál-
hatsz: www.fve.hu.

Európa 4 fal közt

IFJÚSÁG - KULTÚRA

Tisztelt Gödiek!
A Gödi Almanach 2005. évi számát
különbözõ technikai akadályok miatt
kiadásra elõkészíteni nem tudtuk. A
szerkesztés most befejezés elõtt áll, és
2006. elsõ félévében, megfelelõ aktual-
itásokkal bõvítve nyomdai kivitelre átad-
juk.

Amennyiben valaki még újabb cikket
vagy információt szeretne az
Almanachban megjelentetni, akkor kér-
jük, hogy legkésõbb február 25-éig a
szerkesztõbizottságnak eljuttatni
szíveskedjék.

A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG NEVÉBEN

LÁNG JÓZSEF, TEL.: 27-333-367

Gödi Almanach 

Monográfia: valamely dolgot kimerítõen
tárgyaló tudományos mû. Ebben az esetben
a könyv címe találó, hiszen terjedelme 632
oldal, melyben 320 fekete-fehér és 80 szí-
nes fotó illusztrálja nemcsak Szõd község,
hanem a szûken vett régió - Göd, Szõdliget,
Csörög - 750 éves történetét.

Hosszú évek helytörténeti kutatását és
forrásanyagainak feldolgozását tartalmazza
a kötet, mely 190 forrásmunka - könyv,
közlöny, jegyzõkönyv, jelentés, dolgozat,
újságcikk, napló, levél, riport – felhaszná-
lásával készült. Szõd története gazdag. A
XX. század elejéig mind az egyházi, mind
a polgári közigazgatás terén központi sze-
repet töltött be a környezõ településekhez
képest.

Több szaktudomány ismeretanyagának
egy része is visszaköszön ebben a könyv-
ben, így történelem, néprajz, földrajz, ge-
nealógia, építészet, mûvészettörténet, de-
mográfia, statisztika.

A kötet egyik legérdekesebb anyaga a
Néprajzi Múzeumban fellelt, a néprajzkuta-
tók által az 1950-60-as években Szõdön
végzett kutatások kéziratainak publikálása
– a korabeli temetõi fa fejfák és sírkeresz-
tek, népi építészet leírása, népszokások,
néptáncok, népviselet, hajviselet is megis-
merhetõ. Megtudhatjuk, hogy név szerint
kik laktak a török korban a településen, mi
a XVIII. századi vízimalom története, mi-
kor pusztítottak tûzvészek, a mai családne-

veket mikor említették elõször az anya-
könyvekben, mi történt a letelepedett erdé-
lyi székelyekkel, és mikor érkeztek felvidé-
ki tótok a településre, kik vettek részt a Rá-
kóczi-féle és az 1848-49-es szabadságharc-
ban, mi a Muszka-kereszt története. Megis-
merhetjük a volt helyi arisztokraták, így
többek között a Floch, Gajáry, Szalachy,
Bornemissza, Tragor, Nemeskéri, Schäffer
családok történetét, s hogy kik voltak a
községi alkalmazottak az elmúlt 250 évben.

A szerzõt a Gödi Almanachból már jól
ismert szerkesztõk is segítették, így többek
között Nagyréti Tamás készítette el a
könyv borítóját és a Török-kútról készült
grafikákat, Gyüre János a Mayerffy család
történetével ismerteti meg az olvasót. E ter-
jedelmes munka irodalmi lektorálását a
szõdi iskolában tanító Tóthné Barcs Ágnes
irodalomtanár végezte el. A könyv szerzõ-
szerkesztõjét, Volentics Gyulát konzulens-
lektorként a felsõgödi Láng József helytör-
téneti kutató segítette.

A korábban nagy kiterjedésû Szõd te-
lepülésbõl kivált Alsó- és Felsõgöd,
Szõdliget és Csörög települések helytör-
ténet iránt érdeklõdõ lakóinak, lokálpat-
riótáinak is ajánljuk e tartalmas és igé-
nyes könyvet!

A könyv megvásárolható Szõdön a Pol-
gármesteri Hivatalban (2134 Szõd, Dózsa
György út 216.) hétfõn 8-17, szerdán 8-16,
pénteken 8-12 óra közötti idõpontban.

Könyvajánló
Szõdbõl Gödök és 750 év

Néhány hete jelent meg Szõd Község Ön-
kormányzatának kiadásában Volentics
Gyula: SZÕD KÖZSÉG TÖRTÉNETI MO-
NOGRÁFIÁJA 1255-2005 címû könyve. 
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A Fõvárosi Mûvelõdési Házban
a Jól-Lét Alapítvány programján
vettem részt. Érdekelt a divatos
részmunkaidõ és a távmunka té-
ma, no meg találkozni akartam
Pintér Zsolt „fejvadász guruval”,
aki régi ismerõs szakmai és bará-
ti körbõl egyaránt. A hallott in-

formációk nem voltak érdektele-
nek, ezért átadok belõlük annyit,
amennyi a Gödön élõket, elsõ-
sorban a kisgyermekes anyuká-
kat érintheti. A Fõvárosi Munka-
ügyi Központ képviselõjétõl pl.
megtudtuk, hogy a gyermek 1,5
éves korától minden kismama
jogosult a központok támogatott
átképzésben részt venni! Ennek
intenzitása a gyermeknevelési
idõszakban heti 20 órás, az állás-

keresõknél már heti 25 órás le-
het! Segítenek az anyának, de a
munkáltatók számára is tudnak
bizonyos támogatást nyújtani, ha
vállalják az alternatív foglalkoz-
tatást.

Az alapítvány az Európai Nõi
Lobby-hoz tartozó Magyar Nõi
Érdekvédelmi Szövetség tagja.
„A Jól-Lét mûhelyt értelmiségi
nõk hozták létre, mert bár a fér-
fiakkal egyenlõnek születtünk,
nevelkedtünk, nem valósíthatjuk
meg azt a jövõt, amelyet elkép-
zeltünk: a munkaerõpiacon nõ-
ként, anyaként diszkrimináció-
val nézünk szembe, magánéle-
tünket és szakmai pályafutásun-
kat igen nehéz egyensúlyban tar-
tani” – vallják magukról. 

A megoldást az emberhez
méltó élet értékeinek tudatos fel-
vállalásában, a nemek és generá-
ciók közti partnerség megerõsö-
désében, az egyéni adottságok-
nak és élethelyzeteknek megfe-
lelõ munkavállalás elõsegítésé-
ben, a családi és a munkahelyi
kötelezettségek harmonikusabb
összeegyeztetését támogató ru-
galmas, illetve részmunkaidõs
foglalkoztatás elterjesztésében

látják. Az elsõ hazai anyabarát
állásközvetítõ és karrier-tanács-

adó létrehozásával az utóbbiak-
hoz kívánnak hozzájárulni.

Az alapítvány szolgáltatásai-
val a terhességtõl a sikeres újra-
kezdésig segíti a gyermeket vál-
laló nõket. Tanácsadásukra vár-
ják mindazokat, akik bizonytala-
nok lehetõségeiket, esetleg célja-
ikat tekintve, vagy szakember
véleményét kérik a munkáltatók-
kal folytatandó eredményes
kommunikáció, sikeres álláske-

resés érdekében. Adatbázisukba
azok jelentkezését várják, akik
határozott elképzelésekkel ren-
delkeznek az általuk megbízha-
tóan vállalható feladat- és fele-
lõsségkörrõl, illetve munkaidõ-
rõl, és a munkahely lakóhelytõl

való elfogadható távolságáról.
(Februárban folytatás: A karrier-
tanácsadó, a távmunkáltató és az
önéletrajz)

Jól-Lét Közhasznú Alapít-
vány, 1118 Budapest, Budaörsi
út 52. Tel.: 06-20-582-8238, 06-
30-973-2803; E-mail: jol-
let@.datanet.hu Honlapok:
www.jól-lét.hu és www.jol-
let.com.

KÁSA ÉVA HUMÁN MANAGER

Jól-Lét Alapítvány I.
Az elsõ hazai anyabarát munkaközvetítõ

Drágáim!
Akár hiszitek, akár nem, most egy praktika áldoza-
ta áll itt elõttetek. Bárki megkaphatta volna közü-
lünk ezt a szerepet, vagyunk „itten” (ugyan elenyé-
szõ számban) védtelen férfiak, kitéve egész éle-
tünkben e fifikáknak az udvarlás elsõ percétõl
kezdve mindhalálig. De rám, az elesett, öreg, süket
fickóra esett a választás. Nálam szólt a telefon vál-
tott nõi hangokon, hogy „csak te és mindenkép-
pen”.

Megnyugtatásunkra azért elmondom, hogy mi,
akiknek a személyi száma 1-gyel kezdõdik, hamar
rájövünk a stiklikre, – igaz, csak utólag: egy óra,
egy-két nap vagy hét, és már fel is ülünk az ágyban:
AHA! Tudtam én is – igaz, hogy csak napok múl-
va –, hogy ebben az esetben mi is a praktika… 

Õk a teremtés igazi koronái, ezek a csodálatos
lények, a lányok, asszonyok!  Szerintem már a szü-
letésük pillanatában tudják, hogyan kell a világot
irányítani. Mi pedig – ahogyan jó férfiakhoz illik –

csak ülünk, és bambán bámulunk a világba. Boldo-
gan nézzük, ahogyan sürögnek-forognak, szeret-
nek, nevelnek, istápolnak.

A„szent ember, az egri remete” – akinek fõmû-
vét, az Egri csillagokat tartotta (s tartja ma is) az or-
szág a legnagyobb magyar könyvnek –, Gárdonyi
Géza arról volt nevezetes, hogy szentként tisztelte
a nõket, és mûveiben mesés nõalakokat teremtett –
Cecei Évát, Árpádházi Margitot stb. Mégis, egy-
szer már öreg korában a következõket mondta: „ha
azt hallom, hogy valamely ficsúr a kaszinóban az-
zal dicsekszik, hogy ezt vagy azt az asszonyt elcsá-
bította, az nekem olyan, mintha azt mondaná: meg-
tanított egy halat úszni”!

Mert mirõl is van szó?
Nem azért kellett szeretett tréningruhám és pa-

pucsom helyett a húsz éve vásárolt új ruhámat fel-
vennem, hogy szép legyek, és így mondjam az új-
évi jókívánságokat! Nem. Hanem azért, mert ha
egy virágjában lévõ nõi személy tenné ezt e napon,

abból a hagyomány szerint – hogy finoman fejez-
zem ki magamat – az egész évre szólóan nagy ba-
jok származnának… MOST férfi kell!

Mindezt felismerve kívánok minden jelenlévõ-
nek mindent, amit csak szeretne, jó egészséget, bol-
dog új évet.

És kislányok, arra kérlek benneteket, ne változ-
zatok meg!

Ezt még külön kívánom magunknak, férfiak-
nak.

Erre emelem poharamat!
EGY NYUGDÍJAS IFIÚR

Óév búcsúztató a Napos Oldal nyugdíjas klubban
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Svájci hangulat Gödön

Pólus Palace Thermal Golf Klub Ho-
tel***** a 2006-os esztendõ különle-
gességeit a januári svájci héttel vezeti
fel. Errõl tájékoztatta a nemzetközi saj-
tó képviselõit Róna Andrea szálloda-
igazgató, és Hegedûs Katalin, a PPT-
GKH értékesítési és marketing igazga-
tója. Az ünnepélyes megnyitón megje-
lent Stephan Reimann úr, a Budapesti
Svájci Nagykövetség helyettes konzulja
, és a Svájci Kereskedelmi Kamara ré-
szérõl dr. Halász Csilla igazgató. 

Amúlt májusi nyitás óta már számos
sikeres rendezvénynek adott otthont a
Hotel Pólus. Évente több nemzeti hetet
tartanak, az ünnepekre készülve a skan-
dináv országok, Hollandia és Franciaor-
szág téli ízeit élvezhették a karácsonyi
készülõdés közepette megpihenõk.
Ezek sorába illeszkednek az új évben a
Svájci Gasztronómiai Napok. A szálló-
és betérõ vendégek bepillantást nyer-
hetnek az ország színes kultúrájába, vál-
tozatos konyhamûvészetébe. Lakóik
közt egy 2 személyre szóló üdülést sor-
solnak ki Vierwallstattersee-re nézõ
Grand Hotelbe. 

A gödi szálloda és a svájci Seehotel
Waldstatterhof***** között szakmai
kapcsolat bontakozik, melyet a Magyar
Túrizmus Rt. is támogat. Sandra
Szathmári Bonyai (édesapja és férje
magyar, õ maga felnõtt korában tanult
meg magyarul) 2005 áprilisa óta a MT
Rt. képviselõje Zürichben, s készsége-
sen tájékoztat bennünket a Svájci Hét
történetérõl és lényegérõl – magyarul:
2005 októberében vették fel a kapcsola-
tot a szállodák képviselõi, már tartottak
magyar hetet Svájcban, ahol a mi étel-
különlegességeinket szolgáltak fel, s a
vendégek közül kikerültek a 2 fõs Pólus
Palace-beli vendéglátás nyertesei is. Ja-
nuár második felében delegáció érkezik
Gödre a Brunnen melletti, a
Vierwaldstatter tó
partján levõ, szinte a
víz fölé benyúló
Seehotel-bõl, hogy
megbeszéljék a továb-
bi partneri lehetõsége-
ket, pl. a szakszemély-
zet, a gyakornokok ta-
pasztalatcseréjét. A
svájci fél komolyan
érdeklõdik az új, igen
nívós magyar szálloda
„mesterfogásai” iránt.

A konyhafõnök,
Maráczi Imre vezeté-

sével készülnek majd a svájci ínyencfo-
gások a Pólus kulináris mûhelyében.
Hétköznap az á la carte étlapot egészítik
ki ételspecialitások, hétvégén az
Aktivity Brunch program keretében mu-

tatják be a svájci ízvilágot. Agasztronó-
miai élvezetek mellett más meglepetés-
sel is kedveskednek vendégeiknek. Eb-
bõl kaptunk egy kis ízelítõt, s igazi sváj-
ci köszöntést a chef-tõl: „Grüezi mitte-
nand!”

Edvin Marton 
mint meglepetés

A gödi Pólus Palace a Budapesthez
legközelebbi és a legattraktívabb golf és
wellness szálloda. Igényes szolgáltatá-
sok kínálatával széleskörû lehetõséget
nyújt a minõségi, tartalmas, hatékony és
aktív pihenésre, regenerálódásra, kikap-
csolódásra, mûvelõdésre. 

A 220 férõhelyes Imperial Étterem
és Terasz nemzetközi és magyar kony-

hával, a 60 férõhelyes
Master’s Steak House &
Club Lounge látvány-
konyhával és mediterrán
különlegességekkel várja
az ínyenceket.

Kerubina Spa &
Wellness Központjuk ter-
málvizes bel-és kültéri él-
ménymedencével, finn és
fényterápiás infraszauná-
val, merülõmedencével,
masszázzsal, a szépség-
szalonban professzionális
test-arckezelõ programok-

kal, és sok más kényeztetõ szolgáltatás-
sal – természetesen szakképzett sze-
mélyzettel – várja a megújulni vágyó-
kat.

Akonferenciák, tréningek, mûvésze-

ti elõadások, egyéb rendezvények részt-
vevõi számára három, 21. századi felsz-
ereltségû különteremmel szolgálnak.

A 18 lyuk, nemzetközi elõírásoknak
megfelelõ par 72-es, 72 hektáros golf-
pálya – mint mi gödiek jól tudjuk – bo-

tanikai ritkaságokkal tarkított termé-
szetvédelmi területen fekszik. A válto-
zatosan elhelyezett 41 homokakadály a
gyakorlott és a kezdõ játékosok számá-
ra egyaránt vonzó. Az egészében meg-
világított Driving Range-en 16 fedett el-
ütõ, valamint Pitching és 

Putting Green nyújt tanulási és gya-
korlási lehetõséget. Az aktív pihenést

teniszezéssel, lovaglással, kerékpáro-
zással és íjászattal tölthetik az épület kö-
rüli lenyûgözõ környezetben.

A szálloda valóban igyekszik a ven-
dégek kedvében járni. Karácsonykor
gáláns ajándékkal lepték meg lakóikat.
Edvin Marton adott exkluzív mûsort –
csakis az õ számukra – a PPTGKH Cé-
zanne-termében!

Gödieket hívunk… 

Az étterem és wellness részleg nyi-
tott a külsõs – nem bent lakó – vendé-
gek számára is. Nagyon kedvezõ fit-
ness- és wellness-bérleti konstrukciók-
ból választhatnak Göd lakosai is. „Jöjje-
nek, tapasztalják meg, hogy a szálloda
az Önök számára is megfelelõ szolgál-
tatást nyújthat! Fitness termünk a
Techno Gym legkorszerûbb kardio- és
erõgépeivel felszerelt. A gyönyörû koz-
metikában francia tengeri termékekkel
dolgozunk, a hatóanyag nagyon meg-
bízható és látványos hatást fejt ki. De
hagyományos kozmetikai kezelésekre
is van ehetõség – megfizethetõ áron. A
gödiek március végéig „Egy kezelés
áráért kettõt” kapnak – bátran próbálják
ki!”

A családok érdekében folytatják
Akivity brunch programjukat, melynek
lényege, hogy nem kell a háziasszony-
nak fõznie, miközben a többiek a „TV

elõtt kuksolnak”. Ahétvégét közös für-
dõzéssel, szaunázással, játékkal tölthe-
tik, kipróbálhatják a golf alapütéseit,
lovagolhatnak. Mindezt családbarát
áron! 

KKÉ

Telefon: 06-27-530-500; 
Http//: poluspalace.hu

Tóparti hotelek
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Az õsszel ismét összegyûlt a felsõgödi
„nagy kiránduló csapat”, s ezúttal a Fel-
vidékre látogattunk el Farkas Márton
földrajz szakos tanár vezetésével. Mö-
göttünk áll már jó néhány erdélyi közös
út, jártunk együtt Franciaországban is.
Hogy mindig meglegyen a kellõ lét-
szám, Sumina Vilmosné Erzsike verbu-
válta az embereket. Csatlakoztak hoz-
zánk Marci tanár úr kollégái is az újpesti

Bródy Imre Gimnáziumból, ahol a szer-
vezésért László volt a felelõs. Õk hár-
man, vezetõk, gondoskodtak szellemi el-
látásunkról is idegenvezetéssél, útikala-
uz-lapokkal és irodalmi-zenei aláfestés-
sel… 

Az elsõ megálló Szklabonya, Mik-
száth Kálmán szülõháza, mely éppen fel-
újítás alatt állt. Sztregován a Madách-

szülõházat hatalmas park veszi körül,
szélén, a domboldal felé áll Madách Im-
re síremléke. A családi kastélyában kiál-
lítást láthattunk „Az ember tragédiája”
relikviáiból.

Losonci rövid városnézõ séta után
(mindent zárva találtunk) Rimaszomba-
ton a református és katolikus templomot,
Ferenczy István és Blaha Lujza szobrát
is megnéztük.

Kraszna Horka vára nagyon gondo-
zott, 26 termet és 200 lépcsõt jártunk be
a vármúzeum, a vártemplom és a családi
kripta megtekintése közben. Andrássy
István gróf és felesége, Seredy Zsófia ko-
porsója, és a Fekete madonna képe egy-
aránt látható. Itt játszódik Jókai Mór re-
génye, „A lõcsei fehér asszony” történe-
tének egy része is. Az Andrássyak a ri-

deg-hideg várból késõbb az István által
építtetett betléri kastélyba költöztek,
mely szintén múzeum, ahol szép búto-
rok, képek, egyéb mûkincsek, vadásztró-
feák õrzik egy letûnt kor és életmód em-
lékeit. Nekem leginkább a hatalmas,
gazdag könyvtár tetszett!

Elsõ napunk végén Iglón foglaltuk el
szállásunkat, ahonnan további csillagtú-
ráink indultak másnap. Aszepescsütörtö-
ki Szent László templom útba ejtése után
az egykori Szepes vármegye székhelyét,
Lõcsét látogattuk meg. A szászok lakta
települést 4 kapujú városfal õrizte, és a
17 bástyájából több is áll még. A csupa
virág és nagyon tiszta város látnivalói a
Szt. Jakab, a Minorita és az Evangélikus
templomok; a Városháza, a Harangto-
rony, a Szégyenketrec, a Kereskedõ ház
és a Thurzó-ház.

Szepeskáptalan egyházi város a Szt.
Márton hegyen épült. Székesegyház,
püspöki palota, kanonok sor a látnivalók.
Autóbuszunkkal elgurultunk a
szepesváraljai – 614 m magas gránitte-
tõn épült – Szepesvár alatt, miközben
Csák Máté, Hunyadi László, Zápolya Já-
nos, a Thurzók és a Báthoryak emléke
köszönt ránk. A Szlovákia legnagyobb
várromjának számító építmény jelenleg
nem látogatható.

Eperjesen betértünk a Szt. Miklós és
az Evangélikus templomba, elsétáltunk a
Fekete Sas-ház vendégfogadó és a Rákó-
czi-ház mellett. Láttuk a Mária-emlék-

mûvet, melyet a 24 leggazdagabb család
– tagjait Caraffa végeztette ki - emlékére
emelték.

Nem volt szerencsénk a herlányi gej-
zírhez, ahonnan 32-36 óránként 17-20 m
magas forróvíz oszlop tör a felszínre.

Kassa most Szlovákia második legna-
gyobb városa. Megnéztük a Dómot, ahol
koszorúztunk is a Rákóczi kriptában. Az
Orbán torony, a színház, a Mária szobor,
a Premontrei templom, a Miklós börtön
következett a látnivalók sorában.

Harmadik napunk attrakciója a
Dobsina jégbarlang volt, bejárata a
Ducsa-hegy oldalában, 972 m magasan
nyílik. A Magas Tátra csúcsai felé törve
lanovkával sikerült feljutnunk 1947 m
magasra: gyönyörû idõnk volt, csodála-
tos lett volna a kilátás, ha nem a tornádó

pusztította fenyvesek látványa tárult vol-
na elénk!

Késmárkon a régi fatemplom az üldö-
zött egyház kiszolgáltatottságból való ki-
törését tanúsítja. A Thököly várra nem
jutott már idõnk, de az Új Evangélikus

templomban Imre fejedelem mauzóleu-
mánál koszorút helyeztünk a síremlékre. 

Szepesszombaton a Szt. Egyed temp-
lom és a Mátyás király-ház mellett jutot-
tunk el az 1848-as emlékmûhöz, amit – a
vértanúkra ’48-as dalokkal emlékezve –
megkoszorúztunk. Este felé még sétál-
tunk egyet Poprádon, a Szt. Egyed és az
Evangélikus templom, valamint a Ha-
rangtorony árnyékában.

Utolsó kirándulási napunkon, már ha-
zafelé tartva az idõjárással futottunk ver-
senyt. Szakadt az esõ, amikor a Balassi
Bálint sírjára szánt koszorút csak a zárva
talált Római Katolikus templom kapujá-
ra tudtuk elhelyezni Hybbén.

Besztercebánya fejlett ipari város és
püspöki székhely. Székesegyházában ki-
áltották ki magyar királlyá Bethlen Gá-
bort. Megnéztük a Thurzó-házat, a Má-
tyás-házat, a Várostornyot és az Ezüst
kaput.

Zólyomban született Balassi Bálint. A
költõnek a négyszögletes, saroktornyos,
csipkés tetõszegélyû vár falán levõ em-
léktáblájára koszorút helyeztünk.

Selmecbánya teraszos építkezésû bá-
nya-, ipar- és iskolaváros. Aranyat, ezüs-
töt és rezet hoztak felszínre évszázad-
okon át a mélybõl, itt használtak elõször
puskaport a kitermelésükhöz. Esernyõ
alatti sétánk során láthattuk a Plébánia és
a Szt. Katalin templomot, a Szenthárom-
ság szobrot, a Hellenbach-házat és mesz-
szirõl az Óvárat.

Utunk során rengeteg volt a látnivaló,
s hozzá kicsit kevés a négy nap. Szeren-

csére az idõjárás sokáig kegyesen kelle-
mes volt, csak a végén vált könnyessé –
talán bánta õ is, hogy haza kell jön-
nünk…  

J. K.

Négy nap Felvidéken

A Városvédõk Egyesülete 2006-os 
rendezvénysorozata megnyitásaként
EGY GÖDI AZ ÉSZAKI SARKON

címmel
számítógépes kivetítéssel egybekötött

élménybeszámolót tart
DR. HORVÁTH GÁBOR 
egyetemi docens (ELTE)

2006. február 18-ikán, szombaton délután
17.00 órakor

a József Attila Mûvelõdési Ház nagytermében.
Minden érdeklõdõt szívesen várunk!

Az elõadást követõen lehetõség nyílik 
az elõadóval és  az egyesület tagjaival való

kötetlen beszélgetésre is.
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- József Attila különleges helyet
foglal el az Ön számára a költõk
között?

- Igen, bár a századik évfor-
duló hangsullyosabbá tette a ve-
le való foglalkozást, az anyag-
gyûjtéskor egész korát jobban
megismertem, és így a költõ
egész környezete, szellemi hát-
tere is világosabban kirajzoló-
dott elõttem. Az a József Attila-
kép ami élt bennem, kiteljese-
dett, minden összefüggés érthe-
tõbb. Ezt próbáltam érvényesí-
teni a szerkesztésben, az elõ-
adásban is. Legmeglepõbben
hathattak az Istenes versek, szo-
katlanok, nem ezt az arcát is-
mertük meg tanulmányaink so-
rán. A vidám versei sem voltak
az érdeklõdés központjában, so-
kan nem is tudtak róluk, pl. a
Kínálgatóról:  õ ilyet nem írt,
reklámszöveget… Korábbi Jó-
zsef Attila mûsoraimhoz képest
ezek most újdonságok, a száz-
éves évforduló kapcsán az én
gondolatvilágomban és mûkö-
désemben is helyet kaptak,
színfoltokká váltak. Ez a telje-
sebb József Attila kép jelenti
majd a jövõben a gyakorlatot
számomra.

- Sokat hallottunk mostaná-

ban róla a médiában, televízió-
ban, új ismereteket szerezhet-
tünk róla. Egy teljesebb ember-
képet, világképet. Új, teljesebb
üzenetet is hordoz ez a kép? 

- Azt mondta Arany János,
hogy „puszta, elvont ideállal in-
kább nem is zengenék”. Pedig
ilyen elvont ideállal zengettünk
József Attilát… Most egy kicsit
kézzel foghatóbb a valóság, em-
beribb lett, közvetlenebb, de
sokrétûbb is. Lehoztuk magunk
közé, jobban tudunk azonosulni
vele. Mint szoborra, néztünk rá.
Bámultuk, esetleg éppenséggel
az ellenkezõjét éreztük, és el-

lenérzések támadtak bennünk
attól függõen, hogyan tanították
õt és mûveit. Kevésbé volt az a
képe alkalmas arra, hogy a sze-
retetet és megértést is felkeltse
bennünk irányába. 

- Ön a Magyar Rádió munka-
társa, és a Katolikus Félóra Ta-
núim lesznek címû mûsor narrá-
tora. Az újonnan felfedezett ver-
seket hogyan tudja a rádión ke-
resztül jobban megismertetni?

- Az év folyamán többször is
idõztünk ezen versek között a
mûsorainkban, hogy ezt a telje-
sen új József Attila képet átad-
juk azok számára, akik a mûsort
hallgatják. Sajátos közönség,
nyilván, õket is sikerült meg-
érinteni. 

- Ha verset, prózát mond, ak-
kor elõadómûvész. Ha bemutat
egy alkotót, vagy mûsort vezet a

rádióban, akkor rádiós szakem-
ber. Olyan sokrétû mûvelõdési
tevékenységet folytat, hogy Önt
a Magyar Kultúra Lovagjává
„ütötték”! Mi ennek a történe-
te?

- A magyar kultúra lovagja
úgy lehet valaki, ha bizonyos
egyesületek, intézmények, kö-
zösségek ajánlják, akik ismerik
az õ tevékenységét. Engem a
Krúdi Gyula Irodalmi Kör aján-
lott, õk sokféle tevékenysége-
met ismerik a körön belül, és
azon kívül is. Ezt a kitüntetést a
Magyar Kultúra Napján szokták
átadni a Stefánia palotában, ün-

nepélyes körülmények között, a
lovaggá avatás hagyományos
szertartásával. Ott a Szent Ko-
rona mása koronaõrökkel. A lo-
vagrendnek nagy-
mestere a karddal
megérinti az avatott
vállát, és elmondja
az avató szöveget.
Megalakult a Ma-
gyar Kultúra Lovag-
rendje, tagjai idõrõl-
idõre összejönnek,
kicserélik gondolata-
ikat. 

- Ön tulajdonkép-
pen elõadómûvész?

- Igen, elsõdlege-
sen elõadómûvész va-
gyok. Tanár voltam,
pedagógiai-magyar
szakot végeztem,
majd évtizedeken ke-
resztül tanítottam.
1964-ben megszerez-
tem a hivatalos elõ-
adómûvészi mûködé-
si engedélyt, azóta hi-
vatalos mûködöm.
Visszatekintve pálya-
futásomra, fontosnak
tartom még az általam tartott
rendhagyó irodalom órákat. Mint
pedagógus, belülrõl látva a ma-
gyartanítás problémáit, úgy alakí-
tottam ki az órák rendszerét, hogy
szerves részei legyenek a tanítás-
nak, és a gyerekekkel megszeret-
tessék a verseket. Kidolgoztam
ennek bizonyos fortélyait, úgy
jártam az országot-világot. Volt
olyan év, amikor 343 szereplésem
volt. Azokon kívül pedig 32 önál-
ló estem van. Az itt hallott har-
mincketted része volt az egész-
nek. És van még bõven a tarsoly-
omban… Szinte minden évben
összeállítok egy aktuális emlék-
mûsort, megpróbálom a magam
tapasztalatait és a mához szóló
üzeneteket érvényesíteni bennük.
Ez a lényeg! 

Az elõadó mûvészet repro-
duktív mûvészet, de produktu-
mot is tud nyújtani: az elõadó
saját gondolatait, érzésvilágát, a
maga meggyõzõdését és habitu-
sát. Bizonyos mondanivalót
megpróbál meggyökereztetni az
emberekben. 

- Amit olvas, amit befogad, az
leképezõdik Önben, és valami-
lyen úton-módon új formában,
többet ad tovább? 

- Különben nem lenne létjo-
gosultsága az elõadó mûvészet-
nek. Ha nem tud hozzáadni va-
lami többletet, akkor csak ol-
vassa el, ne akarja továbbadni,
mert öncélú a próbálkozás. Az
én stílusom például agitatív,
szeretném meggyõzni az embe-
reket; érzelmi, tehát nem a hû-
vös hírolvasó versmondás, ha-
nem inkább azonosuló. 

- Úgy tudom, hogy Dunakeszi
illetõségû. Gödön többször volt
mûsora. Mit jelent országot, vi-
lágot járni, kik jelentik a közön-
séget külföldön? 

- Magyar nyelvi közegekben
lépek fel. Végigjártam Kanadát,
az USA-t: New York, San Fran-
cisco, Los Angeles, Chicago,
Denver, Colorado, Washington,
Florida, New Orleans Toronto.
Bécsben a Pazmneumban, Prá-
gában a Csehországi Magyarok
Szövetsége meghívására a Ma-
gyar Kultúra Házában, Párizs-
ban a Magyar Katolikus Misz-
szió jótékonysági estjén mond-
tam József Attila verseket.  Tri-
anonra évfordulója apropóján a
Psalmus Hungarikust is elõad-
tam Dzsida Jenõtõl. A Felvidé-
ket is rendszeresen járom, Jász-
ón pl. a Felvidéki Magyarok
Nyári Egyetemére minden év-
ben meghívnak, s ott bemuta-
tom az éppen aktuális mûsoro-
mat.

Kké

A Magyar Kultúra Lovagja 
Riport Sellei Zoltán elõadómûvésszel 

A mindenséggel mérd magad címû emlékmûsor részesei voltunk
az ünnepek elõtt az Olajfa Mûvészházban. Sellei Zoltán - aki
Dunakeszi díszpolgára - elõadómûvész válogatása „József Attila
költészetének sokszínûségét érzékelteti. A költõ megszokott képét
olyan vonásokkal egészíti ki, melyek eddig elkerülték a figyelmet.
A humoros, játékos és fõleg istenes versek elõadásával, az ismert
nagy versek új értelmezésével egy aktuális, mához szóló alkotó
mutatkozik meg elõttünk.” József Attila verseihez a keretet egy-
egy Szentmihályi Szabó Péter, Márai Sándor és Nagy László vers
jelentette.
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ATerületi Gondozási Központról a 2005.
áprilisi számában írtunk. Az igazgatónõ,
Mikó Istvánné nem egészen fél éve ve-
zette az intézményt, s akkor terveirõl be-
szélgettünk. Azóta már több, mint  egy
éve teszi feladatát a megváltozott nevû,
most Alapszolgáltatási Központban. E
névváltoztatásra az Eu-ban kötelezõ ön-
kormányzati szociális alap-kötelezettsé-
gek ellátása ad magyarázatot. Közben
megalakult a Dunakeszi-Fót-Göd Több-
célú Kistérségi Társulás is, melynek kere-
tein belül elõször a szociális terület volt
az, mely a három városra kiterjedõen kö-
tött ellátási szerzõdéseket. 

Így kapott az Alapellátási Központ
plusz normatív finanszírozást már a
2005-ös évben, ami 10 millió Ft-ot jelen-
tett pluszban mûködésre és fejlesztésekre.
(Külön 8 millió Ft-ból pedig a Pedagógi-
ai Szakszolgálat valósítja meg 2006-ban
a „családsegítõ” épülete tetõterének be-
építését az Ady Endre utcában.)

A kistérségi társulás 2005 júliusától
kezdett el aktívan mûködni, augusztus
elejétõl a Munkaszervezet és a szociális
intézményi vezetõk megválasztották
Mikóné Évát a szociális terület vezetõjé-
vé, mellyel egy koordinációs munkát vál-
lalt.

- Három település képviselõi választot-
tak meg, mik a közös, koordinálásra szo-
ruló feladatok?- kérdeztem tõle. 

- Igen. Egy munkaértekezleten történt,
akkor indultunk… Készítettünk egy fel-
adat-ellátási tervet arról, hogy a három
város mit szeretne a szociális területen
együtt megoldani. Ahosszú távú koncep-
ció a lényeges ebben, és hogy mindhá-
rom városban jelenleg hiányzó szolgálta-
tást pótoljunk. Ilyen a hajléktalan ellátás,
az idõsek gondozó háza, ahol idõlegesen
(amikor a család valami miatt nem tudja
ellátni õket), pl. egy félévre el lehetne he-
lyezni a rászorulókat. A fogyatékos-ellá-
tás hiányosságait is közösen gondoltuk
megszüntetni. A családok és gyermekek
átmeneti otthonát is együtt valósítanánk
meg. Eközben végezzük mindennapi fel-
adatainkat, amiközben egyeztetésre van
szükség, de az anyagi háttér megteremté-
séhez szükséges pályázatok benyújtása
érdekében is koordinálnom kell a másik
két várossal. Fontos körülmény, hogy pá-
lyázni már csak kistérségi szinten lehetsé-
ges!

- Vannak terveitek a társulás jövõjére
nézve. Mi valósult meg abból, amit múlt

évi megbízásod alkalmával a Gödi Kör-
kép olvasóinak leírtunk?

- A 2005-ös év egy nagyon nehéz év
volt, de a három település szociális ellátó
rendszerének tevékenysége beindult. Kö-
zös rendezvényeket szerveztünk az idõs-
ellátás területén, a klubok, a családsegítõ

szolgálatok életében. Ilyen volt a család-
segítõsök szervezésében a Salkaházi Sára
szavalóverseny, kistérségi szintû rendez-
vény a Dunapart Üdülõben. A családok
számára egy tájékoztató jellegû elõadás
hangzott el a háztartási hitelekrõl az Ady
Klubban. Beindult a gyermekjóléti szol-
gálat berkein belül egy kreatív mûhely,
ahol olyan gyermekek foglalkoztatása fo-
lyik, akik szeretnek ügyeskedni,
kézmûveskedni. A csellengés megelõzé-
sének ez aktív színhelye, ahová jöhetnek
Dunakeszirõl és Fótról is gyermekek.
Egy önismereti csoportot is be tudtunk in-
dítani kisamaszok számára Mese mátka
címmel - klubdélutáni foglalkozás jelleg-
gel. Nagyon sikeres a fejlesztõ korrepetá-
lás a Családsegítõ és Gyermekjogi Szol-
gálat keretein belül, ahol két fejlesztõ pe-
dagógus dolgozik a hátrányos helyzetû
családok gyermekeivel foglalkozva.
Bábszakkört indítottunk, és volt egy na-
gyon sikeres rendezvényünk: a kistérségi
Mikulás est. 

AJózsef Attila Színházba, Budapest-
re vittünk kistérségi idõskorúakat, Göd-
rõl 150-en mentünk. Nem csak a nap-
köziseket vittük, hanem a Napos Oldal
nyugdíjas klub, a helyi vöröskereszt és
a mozgáskorlátozottak is aktívan részt
vettek benne. Az idõsek világnapját ün-
nepeltük így meg régiós szinten. Egy
dobogókõi kirándulásunkon is Fót, Du-
nakeszi, Göd idõskorúi vettek részt –
nagyon szép volt az idõ és nagyon él-
vezték valamennyien. Volt több kirán-
dulásunk is az õsszel, pl. a verõcei

nyugdíjas klubbal fenntartott jó a kap-
csolat keretében.

Úgy gondolom, hogy a Pólus Palace
Hotelben tartott Idõsek Napján nagyon
nívós találkozóval koronáztuk meg a kis-
térségi együttmûködést az elmúlt év vé-
gén.

- Mik az említett fejlesztések?
- Akedvezõ finanszírozásnak köszön-

hetõen belsõ átcsoportosítással meg tu-
dunk oldani olyan jellegû felújításokat is,
melyekre a két telephelyen már nagyon
szükséges volt: a fûtés korszerûsítését
mindkét épületben elvégeztünk.  Az Idõ-
sek Klubján a tetõ felújítását is sikerült
megvalósítani. Ez utóbbi olyan állapot-
ban volt, hogy már nem tudtuk tovább
üzemelni, és két hétre, amíg itt a munkák
folytak, sikerült a dunakeszi idõsek klub-
jában elhelyezni az idõs korúakat. 

- Hogyan biztosítjátok a tervek megva-
lósításához szakmai és partneri hátteret? 

- A Közép Magyarországi régió szá-
mára adtunk be egy olyan projekt ötle-
tet, ami a 2007-es 2013-as fejlesztések-
be kapcsolódik be. Mind a három város
szociális ellátó rendszerétõl begyûjtöt-
tem az adatokat, hogy mit szeretnének
fejleszteni. Szerencsére jó a visszajelzés.

A szociális területre megfelelõ szakem-
bereket és megfelelõ infrastruktúrát tu-
dunk majd biztosítani, fõleg az új szol-
gáltatások közös beindítására gondol-
tunk.

Acivilek is belépnek Gödön a ház éle-
tünkbe. Antal György Bálint Életmód
Klubbal jár hozzánk minden héten, és
nagy sikere van. ANapos Oldal klubosok

is ide jönnek minden kedden foglalkozá-
sokat tartani – a ház nyitott. Az volt az el-
vem, ha már fûtünk és költségeink van-
nak, akkor nyissuk ki a kapunkat… Avö-
röskeresztesek is eljönnek a mi rendezvé-
nyeinkre, mi is szívesen megyünk hozzá-
juk. December folyamán sok meghívás-
nak tettünk eleget. Egy jótékonysági fel-
ajánlás keretében az Ilka csárdába min-
den évben meghívják idõs klubtagjainkat
egy jó karácsonyi ebédre. Voltunk a Na-
pos Oldal és a Vöröskereszt Karácso-
nyán. A családosoknak a Német László
általános iskola ebédlõjében tartottunk
ünnepséget, amit a Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat szervezett és rende-
zett, itt adtuk át a karácsonyi csomagokat.

- Tavalyi beszélgetésünkkor a város
szociális térképének szükségességérõl be-
széltél.

- Azóta készül a térkép. 1000 fõs min-
tát vettünk fel a lakosságtól a különbözõ
városrészek több pontján, és kor-specifi-
kusan. A Civil Art Alapítvány munkatár-
sai végzik ezt a munkát, központunk saját
költségvetésébõl, és a népjóléti bizottság
keretébõl finanszírozva. 15 éves lemara-
dást pótolunk vele. Most kezdõdik a fel-
mérés feldolgozása, annak eredménye

lesz a szociális térkép, aminek alapján tu-
dunk majd szolgáltatás-tervezési koncep-
ciót kidolgozni. Így a valós igények alap-
ján tudunk ellátásokat beindítani, szolgál-
tatásokat bevezetni, melyek a lakosság
szükségleteihez mérten mûködnek majd.

Sok sikert kívánok munkátokhoz ez év-
re is, köszönöm az interjút!

Kké

Felhívás 
Bócsáról elveszett idõs –  8
éves –  ivartalanított, zsömle-
színû, japán AKITAkutyánk. A
megtalálója jutalomban része-
sül. Telefon: 06-30-508-7895

ÁTFORMÁLÓDÁS AZ ÚTKERESÉS FELÉ
címmel tart elõadást
GABURI EDITH

parapszichológus, író
február 3-ikán, pénteken 18.00 órai kezdettel

a József Attila Mûvelõdési Házban.
Mindenkit szeretettel várunk!

Alapszolgáltatások a lakosságért
Szociális alapon, de emberbarátságból is…
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Városunkban több éve mûködik a
szervezet.

Jelenleg három fõ látja el a város
közterületeinek ellenõrzését. A te-
vékenység koordinálását a Közte-
rület-felügyelet vezetõjeként vég-
zem. Vezetõi tevékenységemet
2005. október 17 - tõl gyakorlom.
Munkámhoz tartozik még a Páz-

mány Péter u., Délibáb u. és a 2-es
számú fõút által határolt terület, va-
lamint Göd - Újtelep (Bócsa) rend-
szeres, ütemterv szerinti ellenõrzé-
se.

Elhatározott célunk, hogy a la-
kosságot ezúton havi rendszeres-
séggel, (egyes területek gondjainak
kiemelésével) tájékoztatjuk a meg-

lévõ és a már sikeresen felszámolt
hiányosságok, szabálytalanságok
megszüntetésérõl.

Ezúton kérjük a Tisztelt Gödi
Polgárokat, hogy észrevételeikkel,
javaslataikkal, segítsék munkánkat
a minél hatékonyabb munkavégzés
érdekében.

Elérhetõségem  
Telefon: 06-30-296-1771

06-30-256-3723

Tisztelettel

BARBOLA JÓZSEF

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

VEZETÕ

Göd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Közterület-felügyelet
Göd, Pesti út 81. E-mail: kozteruletf@god.hu

Közterület-felügyeleti tájékoztatók

Tisztelet Gödi Lakosok! 
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam! Szeles Péter vagyok, Göd Város
Közterület-felügyeletének egyik köztisztviselõje. 2004-ben kerültem a hivatal
alkalmazásába. Az én területem Alsó-gödnek a 2-es fõúttól jobbra esõ területe,
pontosabban a következõ utcák határolják: Pesti út, Battyhány u., Nemeskéri
Kiss Miklós út, Köztársaság u. és az Oázis lakópark is.

A napi rendszerességgel folytatott járõrözéseim során rengeteg hiányossá-
got, szabálysértést észlelek, melynek megoldása közös érdekünk. Sajnos rossz
tapasztalataim azt mutatják, hogy a parkoló autók a vendéglátó ipari egysé-
geknél, élelmiszer boltoknál, a vasútállomásnál és környékükön a parkolási
rendet, illetve a tiltótáblák által jelzett tilalmakat nem tartják be, és ezzel egyes
helyeken gondot okoz a gyalogos közlekedésben is.

Gyalogos járõrözéseim által többször szembesültem azzal a ténnyel, hogy
az úttesten közlekedõ gépjármûvek az úton felhalmozódó csapadékot a gyalo-
gosokra fröcskölik. Ez az út rossz csapadékvíz-elvezetése miatt történik. Saj-
nos az árkokat több helyen is eltömõdtek, vagy lefedték õket, és ezért a csapa-

dék, nem tud elfolyni. Pedig, ha az árkokat rendszeresen karbantartanák, akkor
ez a probléma megoldódna.

Több helyen tapasztaltam például azt a problémát, hogy a lakó a ingatlana
elõtt levõ úttesten azzal próbál segíteni, hogy az ott keletkezett gödröket sóder-
rel feltölti, holott ezzel szabálysértést követ el. Ezúton kérem önöket, ha ilyen
problémát észlelnek, szíveskedjenek jelezni hivatalunknak.

A mindennapok során tapasztalt problémák megoldásának érdekében
kérem szíves közremûködésüket, s ha bármi észrevételük akad, akkor biza-
lommal forduljanak hozzám.  

Elérhetõségem
Telefon: 06-30-676-8187

E-mail: szelespeti@freemail.hu

Tisztelettel                                                                                 SZELES PÉTER

KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕ

Ezúton szeretnék bemutatkozni Önöknek:
Szeri Mihály vagyok, a Közterület-felügyelet
egyik köztisztviselõje. 2000-ben kezdtem
meg munkámat Göd Város Önkormány-
zatnál. A napi munkámat kollegáimmal
egyenruhában, gépkocsival, illetve gyalogo-
san látom el. Ellenõrzéseinket gyakran a
Rendõrség és a Polgárõrség állományával
együtt végezzük.

2006-tól Göd területét ellenõrzés szem-
pontjából három részre osztottuk. Az én fel-
ügyelõségem alá a felsõgödi terület tartozik -
2-es sz. fõút, Szt. László, Kinizsi u., Szõdi u.,
Jácint u. és az Ilka u. által határolt rész - és e
területen kezdeményezek intézkedéseket.

Én mint gödi lakos, nap mint nap észlelem,
tapasztalom a területemhez tartozó problémá-
kat, hiányosságokat, és a naponta felmerülõ
szabálytalanságokat közös erõvel próbáljuk
megoldani, adott esetben alkalmazva a tör-
vény szigorát is.

A téli idõszakban jelentkezõ gondok közös
megoldására kérném a lakosságot.

Sok problémát jelent Felsõgöd területén a
csapadékvíz elvezetése, és a belvízzel folyta-
tott állandó harcunk. Ennek érdekében kérem
Önöktõl, hogy a meglévõ árkok folyamatos ta-
karítását végezzék el, így több olyan területrõl,
ingatlanról el tudnánk vezetni a belvizet és a
leesett csapadékot, ami jelen pillanatban ve-
szélyezteti a lakások és a lakosok biztonságát.

Többen jelezték, hogy az egyes ingatlanok
elõtti zöld területeket úgy próbálják védeni,
elzárni, hogy nagy köveket, oszlopokat, vas-
darabokat helyeznek ki a közterületre. Azon
túl, hogy a fenti tárgyak elhelyezése jogsza-

bályba ütközik, nagyobb a veszélye a súlyos
személyi és anyagi károk elõidézésének, me-
lyért az oda nem illõ tárgyakat elhelyezõ sze-
mély (ingatlan tulajdonos) a felelõs.

Ellenõrzéseim során sokszor tapasztaltam
és láttam is, hogy a gyalogosan közlekedõ
emberek nem tudnak végigsétálni a járdán
úgy, hogy ne karcolják végig õket, és a ruhá-
jukat ki ne szakítsák a járdákra rányúló fa-
ágak, bokrok. Esõs idõben megpróbáltam a
járdán esernyõvel kisétálni a vasútállomásra,
de sajnos a gépjármû vezetõk rémálmaként
én is az úttesten tudtam csak közlekedni! Na-
gyon nagy segítség lenne a gyalogosan közle-
kedõknek, ha az ingatlantulajdonosok gon-
doznák az ingatlanuk elé kiültetett fákat, sö-
vényeket, így kevesebb ember szorulna ki az
így is veszélyes úttestre.

Tisztában vagyok az Ady Endre út megnö-
vekedett forgalmával és parkolási rendjével is.

A Bozóky tér környékén kihelyezett tiltó-
táblák elõsegítették az így is szûk Révay
Testvérek útján folytatott közlekedést, de
ezen táblák tiltó hatálya nem csak a hétköz-
napokra vonatkozik, hanem a hétvégi napok-
ra is.

Nagy problémát jelent a felsõgödi vasútál-
lomás, a Honvéd sor és a Duna utca parkolá-
si rendje. Hivatalunk több helyen is kialakí-
tott parkolókat a vasút közelében. Ennek elle-
nére a kényelmesebb gödi lakók a boltok be-
járatánál szabálytalanul várakoznak-parkol-
nak, semmibe véve a KRESZ szabályait és a
kihelyezett tiltó táblákat. Ezáltal veszélynek
teszi ki a forgalomban résztvevõ többi autóst
és gyalogost, ide értve az iskolába sietõ kis-

gyerekeket.
Munkába menet mindig elcsodálkozom

azon, hogy mennyi ember sérti meg a
KRESZ szabályait azzal, hogy a Németh
László Általános Iskola diákjait a szülõk - a
tiltó tábla ellenére - gépjármûveikkel az isko-
la bejáratáig viszik. Ezzel a a tiltó táblát fi-
gyelmen kívül hagyják, a célirányos forgal-
mat, az ott dolgozók közlekedését akadályoz-
zák. Nem beszélve arról, hogy egy ki- és be-
állás mennyi levegõszennyezést okoz, amit a
diákok lélegeznek be akaratuk ellenére. Nem
hinném, hogy a kisdiákok eltévednének a 100
m-es egyenes útszakaszon. (Ha hagynák,
önállóbbá válna a diákok iskolába menetele
is.) Kérem, hogy a Tisztelt Szülõket, szakít-
sanak arra 5-percnyi idõt, hogy gyalogosan
közelítik meg az iskola területét, ahelyett,
hogy veszélyeztetik a gyalogosan közlekedõk
testi épségét.

Nagyobb odafigyeléssel és gondoskodás-
sal szebbé, tisztábbá tudjuk tenni Göd váro-
sát, elkerülve így a törvény kényszerû betar-
tatását.

Problémájával, észrevételével bárki bátran
forduljon hozzám, és közös erõvel szebbé
tesszük városunkat!

Elérhetõségem
Telefon: 06-70-337-1069

E-mail: szerimisi@freemail.hu

Üdvözlettel

SZERI MIHÁLY

KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕ

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET



21 KÖZÖTTÜNK ÉLNEK...

Körmendi Viktória fotómûvész pá-
lyafutása alig másfél-kétéves múlt-
ra tekint, mégis számos egyéni és
csoportos kiállítás, szakmai elisme-

rést jelentõ felkérés áll már a háta
mögött. Október végén nyílt meg
elsõ önálló tárlata a váci Madách
Imre Mûvelõdési Központban, ahol
48, fõként portrékból és tájképek-
bõl összeállított kollekció volt lát-
ható. Az alkotások többsége valami
elementáris életörömöt, vitalitást
sugall: megörökíti az emberi érzé-
seket, vidám gyerekarcokat, jóízû
nevetést, kötõdéseket, az emberi
test szépségét s a természet csodá-
latos képzõdményeit. A kiállított
anyag a mûvelõdési központból
egyenest a váci Madách Imre Gim-
náziumba került. Nagymaroson
szintén a közelmúltban mutatták be
alkotásait, ahol a NAKE (Nagyma-
rosi Kézmûvészeti Egylet) tagjaként
szerepel. De képei kijutottak a hatá-
ron túlra is, konkrétan a szlovákiai
Sahiba, ahová a NAKE csoportos
kiállítást szervezett. A fõvárosban,
az újpesti Pataki Mûvelõdési Köz-
pont csoportos tárlatán egy mûve
került a szélesebb nyilvánosság elé.
Nemrégiben tagja lett egy inter-
netes fotótársulatnak, ahol jelenleg
33 mûalkotása látható. Képei meg-
jelentek már hazai szaklapokban,
folyóiratokban is. 

- Hogyan kezdõdött a fotómûvé-
szeti karriered; hiszen a sors – úgy
tudom, - teljesen más területrõl so-
dort a fényképezés felé?

- Eredeti végzettségem szerint
kozmetikus vagyok, így a középis-
kola elvégzése után tanult szak-
mámban tevékenykedtem egy da-
rabig. Hamarosan azonban rá kel-
lett döbbennem, hogy ezen a pá-
lyán – minden szépsége ellenére
sem – tudom tökéletesen megvaló-
sítani magam, kifejezni mindazt,
ami legbelül foglalkoztatott. Úgy
éreztem, meg kell keresnem a saját
utamat. Gyerekkorom óta szeret-
tem fényképezni, de ez a szenve-

dély mindvégig csak hobbiszinten
maradt, igazából álmomban sem
gondoltam volna, hogy valaha a fo-
tózást mûvészi szinten gyakorolha-
tom, illetve, hogy az egykor megél-
hetési forrás is lehet. Mégis merész
döntésre szántam el magam: fel-
számoltam a korábbi kozmetikai
stúdiót, s a befolyt összegbõl meg-
vásároltam az elsõ komoly fényké-
pezõgépemet, és ezzel egyidejûleg
– mivel szerettem volna szakmai-
lag is tovább képezni magam, - be-
iratkoztam egy fotós iskolába, a
Fotó Art tanfolyamára, ahol elsajá-
títottam a fényképezés elméleti és
gyakorlati alapjait. Az itt eltöltött
idõ rengeteget adott; lényegében
ennek köszönhetem az elsõ ko-
moly inspirációt. Túl a szakmai is-
mereteken, összehozott egy sor ki-
váló szakemberrel és fotómûvész-
szel, akik nem csak elméleti taná-
csokkal láttak el, de segítettek az el-
indulásban is. 

Az iskola elvégzése után az elsõ
jelentõs munkám Szandi CD borí-
tófotója lett, amit a kismama ruha-
kollekcióval foglalkozó nõvérének,
Pintácsi Viktóriának a felkérése kö-
vetett. Hamarosan elkészítettük a
honlapomat, aminek a napi látoga-
tottsága ma már száz körül mozog.
Természetesen ezen keresztül is ka-
pok újabb és újabb megbízásokat. 

- Volt a családban valami elõz-
ménye, hagyománya a fotózásnak,
vagy általában véve a mûvészi al-
kotómunkának?

- A családban a bátyám volt az,
aki szenvedélyesen szeretett fény-
képezni, sõt néhány éven keresztül
filmgyárban is dolgozott. De õ –
sajnos – már régóta nincs velünk.
Így a fotózásban talán egy kicsit az
õ emlékét is tovább viszem.

- Van kedvenc mûfajod, mi az,
ami számodra a fotózást igazán
vonzóvá teszi?

A portré és a tájkép tartozik min-
denekelõtt a kedvenc mûfajaim kö-

zé, de újabban a makro is mind
többször kap helyet az alkotásaim
között. Az emberábrázolás különö-
sen érdekel, a portréfotó, amiben
benne rejlik egy egész emberi sors,
az élet epizódjai. A portré akkor jó
igazán, ha egy véletlenszerûen el-
kapott mosoly, fintor vagy szemvil-
lanás mögött fölsejlik egy-egy tipi-
kus lelkiállapot, ha az – a nézõben
– érzések tucatjait képes fölébresz-
teni, s így egy arc mögül – ha csak
töredékesen is, - de elõbújik egy
egész életút, egy mélyebb gondola-
tiság. Ebbõl a szempontból különö-
sen érdekesek az idõs emberekrõl
készített fotók, ahol néhány ránc
évtizedek hosszú soráról mesél. A
gyerekportrékkal persze más a
helyzet. Nagyon szeretem fotózni a
gyerekeket. Azt hiszem, ez a tény –
a kiállított kollekcióm anyagából –
is kiderül, amiben a gyerekfotók je-
lentõs helyen szerepelnek, arányai-
ban is. A gyerekekben épp az a ma-
gával ragadó természetesség, a
mesterkéltség teljes hiánya a cso-
dálatos, amit mi, felnõttek, sajnos,
többnyire már magunk mögött ha-
gyunk. A felnõttek nagy része, ha
leül a fényképezõgép elé, azonnal
pózolni kezd; valamilyennek lát-
szani akar. A kicsikben nincsen ef-
féle akarat, vágy, a gyerek mindig a
maga teljes valóságában, elõzetes
mérlegelés nélkül képes visszaadni
az érzéseit. A kirobbanó örömöt, a
játékosságot, a bosszúságot, kendõ-
zetlenül, bármi legyen is az. Évek-
kel ezelõtt, mikor Egyiptomban
jártunk, készítettem egy megdöb-
bentõ, szívfacsaró képet, amin be-
duin gyerekek láthatók, arcukon

mindaz a szomorú értetlenség és
rettegés, amit környezetük, mint
óriási terhet – nap mint nap, rájuk
pakol. Elsõ fotóim egyébként kislá-
nyunkat örökítik meg, aki szeren-
csére nagyon fotogén, és szívesen
veszi, ha fényképezem. Másik

nagy kedvencem, - ahogy említet-
tem, - a természetfotó, valamint a
makro, ami érdekes megvilágításba
helyezi a rész-egész viszonyt. Lé-
nyege, hogy az egészbõl, - például
egy teljes növénybõl – kiemel egy-
egy részt, egy kisebb alkotóelemet.
A sajátos fókuszálás következtében
így a látvány különössége mellett
ez a technika átvittebb tartalmat,
többletjelentést is sugall. Ezen be-
lül új szerelem számomra a víz-
cseppek megörökítése; a folyadék-
ba dobott apró tárgyak, amik kon-
centrikus, a középponttól távolod-
va egyre halványuló köröket, alak-
zatokat rajzolnak a víz színén.

- A színes vagy a fekete-fehér fo-
tózás áll hozzád közelebb?

- Ezt az adott mûfaj határozza
meg: a természetfotó rendszerint
színes, míg a fekete-fehér portré és
emberábrázolás specifikus hangu-
latokat és emóciókat tud felkelteni.  

- Mik a közelebbi és a távolabbi
terveid?

- Tavasszal szeretnék Pesten ki-
állítani, akár egyéni, akár csoportos
tárlatokon, így már most keresgé-
lem a fõvárosi lehetõségeket, a po-
tenciálisan szóba jöhetõ galériákat,
mûvelõdési házakat. Ezen kívül –
szintén valahogy a tavasz, nyár fo-
lyamán – a Mogor Ház összeállítá-
sában és gondozásában megjelenik
majd egy Gödrõl szóló képes-
könyv, mely a város jellegzetes ar-
culatát, mûemlék jellegû épületeit,
nevezetességeit mutatja be. A kiad-
ványban szereplõ fotók elkészítésé-
re Mogor Lászlótól és feleségétõl,
Mogorné Gyõrfy Anikótól kaptam
felkérést, amit természetesen nagy

örömmel fogadtam el. Távolabbi
terveim között – többek közt – egy
hollandiai kiállítás szerepel, amit
néhány holland barátunk segítségé-
vel szeretnék megvalósítani.

MACZKAY ZSAKLIN

Egy gödi fotómûvész bemutatkozása
Körmendi Viktória pályakezdésérõl, munkáiról
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1899. május 11-én született, isko-
láit a tanítónõi diploma megszer-
zéséig Kassán végezte. Határozott
felépítésû erõs akaratú, kellemes,
tréfacsináló, mélyen érzõ, szociá-
lis lelkületû kis teremtés volt -
vallották róla testvére és barátnõi.

Tanítónõ, könyvkötõ, újságíró,
novellaíró volt. Irodalmi mûvei
gyakran burkolt mondanivalóval
jelentek meg. Harcolt az élet
szépségeitõl megfosztottak mel-
lett. A mai szociális munkások
elõdjének tekinthetõ.

Vallásos lelkületû volt
Salkaházi Sára. 10 évig tartó harc
volt az övé, amit a hivatásáért ví-
vott. Élére állt a karitász munká-
nak, gyermekkonyhára felügyelt,
szegények menedékházát látogat-
ta. Létrehozta a Katolikus Nõszö-
vetséget, és országos vezetõje is
lett a mozgalomnak. Számos szer-

vezet élharcosa volt.
„Szembeszállt a náci népírtás-

sal.” 1944. december 27-én a nyi-
lasok körülzárták a vezetése alatt
álló Bokréta utcai munkásnõ ott-
hont. 5 társával együtt elhurcol-
ták, mezítelenre vetkõztették, és a
jeges Dunába lõtték. A kivégzése
elõtti percben Sára testvér gyilko-

sai felé fordulva letérdepelt és az
égre emelt tekintettel keresztet ve-
tett magára. Isten elfogadta élet-
felajánlását, vértanúsága betelje-
sedett. Salkaházi Sára boldoggá
avatását a szentszék 1997 január-
jában engedélyezte.

(Keresse az Interneten
„Salkaházi Sára”-t, több honlapon
olvashat róla:

h t t p / / : c o m m u n i o . h u ;
ujember.hu; sofar.hu; plebania.hu;
csipetnyiso.hu stb.)

Salkaházi Sára
A szociális szeretet apostola

2005. december 31-én a göd-fel-
sõi templomban délután 4 óra-
kor, hálaadási ünnepséget tartott
a katolikus közösség.

Ezen az ünnepségen – a szo-
kásos beszámolók után – ifj.
Balázsovits János a gödi lakosok
nevében emlékplakettet adott át
Országh Tibor plébános úrnak.

Méltatta a göd-felsõi Mária
Kápolna felépítésében végzett
kiemelkedõ munkáját, valamint

a templom megszépítésében
végzett segítségét. Köszönetet
mondott mindazoknak, akik
anyagilag – Gödi Polgármesteri
Hivatal - és munkájukkal támo-
gatták, hogy ez megvalósulhas-
son.

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik segítették közös-
ségünket.

A GÖDI KATOLIKUS LAKOSOK

Ország Tibor atya 
elismerése

Helyreigazítás
A lap decemberi számának 2-
3. oldalán a Dr. Bíró László
püspök atyáról szóló, Hívom a
családokat címû írás mellett té-
vesen Dr. Barsi Balázsról és
hallgatóságáról jelent meg fotó.
Az érintettektõl és olvasóinktól
elnézést kérünk a tévedésért.

SZERKESZTÕSÉG

A szociális munka napján

A Családsegítõ és Gyermek-
védelmi Szolgálat munkatár-
sainak szervezésében, az
Alapszolgáltatási Központ tá-
mogatása mellett a Szociális
Munka Napja alkalmából ke-
rült sor a Salkaházi Sára Vers-
mondó Versenyre, kistérségi
szinten - múlt számunkban
bemutattuk a résztvevõket és
közöltük a gyõztesek névso-
rát. A névadó, mint fentebb
olvashatják, a szociális mun-
kások elõdjének tekinthetõ. 
A lelkes, szavaló gyermekek
a szegénységet, mint a versek
témáját nagyrészt csak az
elõadott mûveken át “ismeri”
- szerencsére!
A zsûri tagjai voltak: Molnár
Sándorné Erzsike, Szegvári
Andrea és Szurominé Liptai
Györgyi.

Ország Tibor atya a felsõgödi katolikus templom 
Mária Kápolnájának avató ünnepségén
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„Ne legyen magyarság kultúra, 
és kultúra magyarság nélkül”

Kodály Zoltán

Szeretettel hívjuk Önt, barátait, ismerõseit

2006. január 22-én, vasárnap 15 órakor a
MAGYAR KULTÚRA NAPJA

megünneplésére
a Gödi Konzervatív Baráti Kör rendezésében

a felsõgödi Duna Üdülõ (volt BM) színháztermébe
(2132 Göd, Jósika u. 14.)

Ünnepi beszédet mond:
Berta László tanár

A mûsorban közremûködnek:
A váci Pikéthy Tibor Zenemûvészeti Szakközépiskola 

népzene tagozatos hallgatói
Ónodi Béla táncmûvész és táncoktató

Éliás Eszter táncmûvész 
Péter Pál elõadómûvész

Az est szeretetvendégséggel zárul

A rendezvény támogatói:
Göd Város Önkormányzata, Településellátó Szervezet, József

Attila Mûvelõdési Ház,
Hagyományteremtõ Klub és az MDF Gödi Szervezete

2005 januárban tartottuk alakuló összejövetelünket, és
már túl vagyunk a decemberi klubnapjainkon is. Egy-
egy eseményt megszervezni is komoly elõkészítést igé-
nyel, de hogy arra különféle módon az érdeklõdést is
kellõképpen felkeltsük, hogy ezzel a megfelelõ létszá-
mot is el lehessen érni, ez már szinte bravúr!
A Gödi Körképben megjelenõ cikkek a visszajelzések
szerint eredményesek voltak.

Az, hogy szinte az év utolsó alkalmával Pataky Le-
vente, az INSIDE Kábeltévén közzétette programunkat,
bizonyított, hogy a hirdetéseket is nézik a TV nézõi. A
lehetõséget látva minden eddiginél többen jelentek meg,
még olyanok is, akik nem cukorbetegek, de odafigyel-
nek, mert el akarják kerülni a cukorbetegség bekövetke-
zését, következményeit.

Decemberi klubnapjaink pezsgõ hangulatban zajlot-
tak, valószínûleg az is sokat számított, hogy dr. Madani
Shahram fül-orr-gégész audiológiai vizsgálatot végzett
azokon, akik ezt igényelték. Sok résztvevõ alávetette
magát a vizsgálatnak, és sokan a rendelést is igénybe
akarják venni. (Ami bár magánrendelés, a klubtagoknak

ingyenes!) Avizsgálatokat a doktor úr kiselõadása elõz-
te meg, amelyben közérthetõen beszélt arról, hogy mi-
lyen jelzések vannak a cukorbetegnél a halláskárosodás
esetében. Pl. fülzúgás, bizsergõ- vagy hangyamászásér-
zés, bizonytalan egyensúly, stb. Közvetlen elõadásmód-
jával nyerte meg a bizalmát a hallgatóságnak, bizonyá-
ra ezért is igényelték annyian a vizsgálatot.

Feltétlenül írni kell arról, idézve a Cukorbetegek Bu-
dapesti Egyesületének lapját „a Nemzetközi Cukorbe-
teg Alapítvány kezdeményezésére társadalmi szinten
óriási ismeretterjesztõ munka indult meg. Ehhez oktató-
nevelõ programokkal a cukorbeteg klubok is hozzájá-
rultak.”

A novemberben lezajlott Diabetes Világnapon dr.
Halmos Tamásné „Adiabetológiai szakápolás jelentõsé-
gérõl” beszélt. Mint mondta, ezekre az ismeretekre a
szakorvosi rendelõintézetek mellett a háziorvosi asszisz-
tencia is igényt tart. Ezt a lehetõséget megragadva GÖD
városának is lett egy diabetológiai szakápoló hallgatója
Barabás Gáborné Ildikó személyében. A szakirányító
orvosok részérõl Helmeczi Ferencné Éva és Frey

Lászlóné Gizi asszisztensek a vércukorméréseket vé-
gezve, és az ottlétükkel erõsítve, a klubnapok jelentõsé-
gét fokozták.

Dr. Leep Gazdag Anikó háziorvos, dr. Lantos István
házorvos a felsõ-, ill. alsógödi klub szakirányítói egy-
egy összejövetelen elõadást is tartottak. Agödi cukorbe-
teg klubok tagjai köszönettel tartoznak nekik.

Köszönettel tartoznak még az összes, a József Attila
Mûvelõdési Ház tevékenységünket munkájukkal támo-
gató dolgozóinak, a Göd Város Önkormányzatának, a
Népjóléti Bizottságnak, hiszen anyagi támogatásukkal
segítették a klubok mûködését, és lehetõvé tették a kará-
csonyi „ajándékozást” is.

Felhívom a cukorbeteg társaim figyelmét, hogy min-
den klubtag levélben megkapja a 2006.  I. félévére vo-
natkozó összejöveteli idõpontokat. Kérem, hogy szíves-
kedjenek naptárjukba bejegyezni azokat, és más cukor-
beteg ismerõsüknek, érdeklõdõ barátoknak átadni az in-
formációt.

Mindenkinek jó egészséget! Aviszontlátásig üdvözlettel:
PINKE SÁNDOR, A KLUBOK VEZETÕJE

Megelõzéshez - nem csak cukorbetegeknek
Egy éve mûködik a cukorbetegek két klubja Gödön

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy
az ÁNTSZ elrendelése alapján a Váci

Tüdõgondozó Intézet
szûrõvizsgálatot tart 

2006. január 23 – február 3. között
a Felsõgöd területén élõk részére

az Ady Klubban 
(2132 Göd, Kálmán u. 13)

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

péntek: de. 8-14 óráig

Felhívom figyelmüket, hogy a koráb-
bi évektõl eltérõen külön értesítõt

nem küldünk ki!
Kérem, hogy  személyi igazolványát

és TAJ kártyáját
a vizsgálatra vigye magával!

A tüdõszûrést a megjelölt idõpon-
tokban bármelyik 

helyszínen elvégzik.
DR. SZINAY JÓZSEF JEGYZÕ

Az ortomolekuláris medicina a természetgyógyászat és a holisztikus
orvosi gyógyítás új ága, mely a vitaminokkal, ásványianyagokkal,
nyomelemekkel, aminosavakkal, kvázivitaminokkal és pseudovita-
minokkal való helyes ellátással, valamint a vércsoportok szerinti táp-
lálkozással kiegészítve éri el jó hatást. Az egészség – a betegségek
megelõzésével – egy évszázadig is fenntartható, vagy a betegségek –
melyek egyébként a fentiek hiánybetegségei – mellékhatások nélkül
meggyógyíthatók, s nem okoznak stresszt a szervezetnek. A fenti
nem testidegen anyagok, hanem természetes táplálékok, azonban az
élelmiszerekben – a legtöbb esetben – a szükséges mennyiségben
nincsenek jelen.

Ezzel a gyógymóddal eklektikus lehetõséget tárok fel a természe-
tes orvoslás – a homeopata gyógyászat – egy új ágának lehetõségé-
ben. Elõadássorozatommal mindazokhoz szólok, akik – a test, a szel-
lem és a lélek egységében – szeretnének hosszú, egészséges életet él-
ni, vagy az ilyen életet segíteni, létrehozni.

Helyszín: József Attila Mûvelõdési Ház 
Az EGÉSZSÉG-BÉRLET ára: 1000, - Ft 

Idõpontok: 2006. február 1. szerda, 13-16 óra
március 1., szerda 13-16 óra 
április 7., péntek 13-19 óra 

ANTAL GYÖRGY BÁLINT

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ

Ortomolekuláris 
medicina

Elõadássorozat a mûvelõdési házban

ÉRTESÍTÉS TÜDÕSZÛRÉSRÕL
Tisztelt Szülõk! 
Értesítjük Önöket, hogy 2006. február 13-ikán
1700 órai kezdettel a Huzella Tivadar Általános
Iskola ebédlõjében tájékoztató szülõi értekezle-
tet tartunk a leendõ elsõ osztályos gyermekek
szüleinek.
2006. február 16-ikán 1700 órai kezdettel a ma-
gyar-angol kéttanítási nyelvû osztályba jelent-
kezõ gyerekek szüleinek tartunk tájékoztatót.

Huzella Tivadar
Általános Iskola vezetõsége

Felhívás
Leendõ elsõsök szüleihez 
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Fogadóórák Göd, Polgármesteri Hivatalban
Jegyzõ: minden hó 1. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra 
Alpolgármester: minden hó 2. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra
Aljegyzõ: minden hó 3. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra
Polgármester: minden hó 4. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra

Imre Zsolt országgyûlési képviselõ fogadóórái
Január 19., csütörtök 15-17 óráig Göd, Polgármesteri Hivatal

Február 2., csütörtök 13-15 óráig Vác, Városháza
Február 9., csütörtök 15-17 óráig Szõdliget, Polgármesteri Hivatal 

Február 16., csütörtök 15-17 óráig Göd, Polgármesteri Hivatal
Érdeklõdni vagy üzenetet hagyni a 06-70 284 8942 mobilszámon lehet.

A GÖDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET következõ, tervezett ülése 
soros ülése február 23., csütürtökön 09.00 órakor kezdõdik.

Érdeklõdni vagy üzenetet hagyni az 530-030-as telefonszámon lehet.

Anyakönyvi hírek
Sebián László 41 éves
Angyal Lászlóné sz: Kiss Gizella 92 éves
Major Ákosné sz.: Kõvári Zsuzsanna 77 éves
Törõcsik Andrásné sz.: Göczõ Erzsébet 80 éves
Baranyai Tibor Pál 67 éves
Dobos Ferencné sz.: Fa Terézia 90 éves
Szabó Tibor István 60 éves
Sallai Józsefné sz.: Mondok Ilona 92 éves
Péter Ferencné sz.: Várnai Gizella 83 éves
Rajcsok Károly 75 éves
Janicska Józsefné sz.: Hudec Anna 91 éves
Patály Zoltán 11 éves
Borovits Balázs 22 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik drága gyermekünk, 
Borovits Balázs temetésére eljöttek, 

sírján virágot, koszorút helyezetek el, személyesen, 
távíratban vagy telefonon kinyilvánították részvétüket, s akik

részt vettek az engesztelõ gyászmisén.
Borovits család 

Gödön házasságot kötöttek:
Patona Krisztina Zsófia Tóth Bence
Szántai Tünde Edit Paulovits Sándor
Frey Zsuzsanna Vatai Gyula

Sok boldogságot kívánunk! 

Értesítjük az érintetteket, hogy a város teme-
tõiben a sírhelyek megváltási ideje 25 év, a
kolumbárium használat 10 évre szól.
Kérjük, hogy amennyiben a temetéstõl szá-
mított fenti idõszakok elteltek, a sírhelyeket
szíveskedjenek újra megváltani. 
Az 1980 elõtti sírhely-megváltás, illetve
1995 elõtt váltott kolumbárium használat
járt le idén. 
Alejárt és meg nem váltott sírhelyek 1 év
türelmi idõvel újra felhasználhatók temet-
kezés céljára. 

A sírhely-megváltás díja: egyes sír-
hely 10.300 Ft, kettes sírhely: 20.500 Ft,
gyermek sírhely 5.100 Ft. Kolumbárium
használat díja: egyes: 5.200 Ft, dupla
10.300 Ft. 

A megváltás a Településellátó Szer-
vezet központjában lehetséges: 2132
Göd, Duna u. 5., hétfõtõl - csütörtökig
07.00-órától 15.00 óráig, pénteken:
07.00-órától 13.00 óráig. 

Telefon: 531-155, 531-156. 
Ügyintézõ: Kovácsné Szabó Rita.

Közlemény sírhelyek megváltása

MEGHÍVÓ
VÁSÁRHELYI MÁRIA

szociológus

„MÉDIUMOK 
ÉS A POLITIKA” 

címû elõadására, a József
Attila Mûvelõdési Ház

Nagytermébe.

Idõpontja 2006. január 28.,
szombat 18 óra

Gödi Kulturális 
és Közéleti Klub

Magyar Nemzeti Front
Gödi Szervezete

Felsõgöd, Margit u. 7.
Tel./fax:  06-27-330-404
Mobil:  06-70-537-33-85

E-mail: klubturul@invitel.hu

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk 
Önt és kedves barátait

2006. február 4-én 
szombat du. 4 órára

Dr. Bognár László:
Kaukázusi magyarok

címû elõadására 

Helyszín:
Turul Madár Klub

Felsõgöd, Margit u. 7.
*

Érdeklõdni lehet fenti címen
és telefonszámon
Farkas Évánál

2006-ban is változatlan nyit-
vatartással és egyre bõvülõ
könyvválasztékkal várjuk Önö-
ket!

GÖD VÁROSI KÖNYVTÁR
ADY FIÓKKÖNYVTÁRA
2132 Göd, Kálmán u. 13.

Tel: 27-345-101

NYITVATARTÁS
Hétfõ 13-17.30
Kedd 9-12 13-17.30
Szerda szünnap
Csütörtök 9-12 13-17.30
Péntek 13-17.30

GÖD VÁROSI KÖNYVTÁR
2131 Göd, Pesti út 72.

Tel: 27-532-155, 27-532-156
e-mail:

godikonyvtar@mail.dkvk.hu
godi-vkonyvtar@freemail.hu

NYITVATARTÁS
Hétfõ 13-18
Kedd 9-12 13-18
Szerda szünnap
Csütörtök 9-12 13-18
Péntek 13-18
Szombat 9-12

GYERMEKKÖNYVTÁR
2131 Göd, Pesti út 72.

e-mail: 
godi-vkonyvtar@freemail.hu

NYITVATARTÁS
Hétfõ 13-17
Kedd 13-17
Szerda szünnap
Csütörtök 13-17
Péntek 13-17

Beiratkozási díjak: 
Felnõttek: 670,- Ft
16 éven felüli diákok 340,- Ft
nyugdíjasok: 340,- Ft
Gödön tanító pedagógusok: in-
gyenes
Könyvtári, levéltári, múzeumi
dolgozók ingyenes
70 év felettiek:ingyenes
16 év alattiakingyenes

-Internetezzen nálunk! 5 szá-
mítógép, internet, nyomtatási
lehetõség, CD-író áll az Önök
rendelkezésére. Félóra inter-
netezés 100,- Ft-ba kerül.

- Kézmûves gyermekfoglalko-
zásunk, a Bütykölde legköze-
lebb február 24-én lesz. Indián
fonatot fogunk készíteni és ve-
títünk is!

- Bócsán a TOPhÁZ-ban febru-
ár 8-án köcsönzünk 10-12 órá-
ig. 

- Megköszönjük, ha adójuk
1%-ával minket támogatnak!
Adószámunk: 16798801-1-13
A kedvezményezett neve: Göd
Városi Könyvtár

Szeretettel várjuk Önöket
könyvtárainkban!

KÖNYVTÁROSOK

Kedves Olvasóink!

AZ OLAJFA MÛVÉSZHÁZ
SZERETETTEL VÁRJA

VENDÉGEIT!
január 25. szerdán, 19:00

órakor a Magyar Kultúra Napja
alkalmából:

Pregitzer Fruzsina 
színmûvésznõ

“URAM, NEM LÁTTA
MAGYARORSZÁGOT?”

/JÓZSEF ATTILA/
címû elõadóestjére

Belépõjegy ára: 600 Ft
-.-

február 1. szerdán, 18:30 órára 
Báli Péter grafikus tanár
TÁNC - SZÍN - TÉZIS

CÍMÛ KIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÓJA

Megnyitja: Vass István 
festõmûvész

A belépés díjtalan!
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Ebben az évben is hagyományo-
san megrendezésre került a
Balázsovits János kispályás lab-
darugó kupa, 2005 december 18-
án Gödön. A nevezett 15 csapa-
tot babgulyás, valamint kupák
várták. Igen jó hangulatban zaj-
lottak az események.

Eredmények:

A csoport
Pomáz – Szokolya 3:0
Brasil – Burunkó Team 1:4
Pomáz – Brasil 8:1
Szokolya – Burunkó Team 1:4
Pomáz – Burunkó Team 6:2
Szokolya – Brasil 6:2

B csoport
Csúcs – Viperák 9:1
Nézsa – Juszt Duit 2:2
Csúcs – Nézsa 1:2
Viperák – Juszt Duit 1:7
Csúcs – Juszt Duit 2:0
Viperák – Nézsa 1:3

C csoport
Leverpool – Jung Boys 1:0

Jéger FC – Bimbó 2:1
Leverpool – Jéger FC 3:1
Jung Boys – Bimbó 4:0
Leverpool – Bimbó 1:0
Jung Boys – Jéger FC 3:0

D csoport
Makulátlanok – Villa 7:0
Makulátlanok – UMSZK 7:3
Villa – UMSZK 3:5

Negyeddöntõk:
Pomáz – Jung Boys 1:2
Csúcs – Makulátlanok 2:1
Burunkó – Leverpool 2:0
Nézsa – UMSZK 1:1  
(tizenegyesek 3:4)

Elõdöntõk:
Csúcs – Jung Boys 2:0
Burunkó – UMSZK 0:1

Döntõ:
Csúcs – UMSZK 0:0 
tizenegyesekkel 2:3

A Balázsovits Kupát az Újpes-
ti Mûszaki Szakközépiskola
nyerte.

Külön gratulálunk a Csúcs csa-
patának, akik izgalmas küzde-
lemben tizenegyesekkel veszí-
tettek.

Végsõ sorrend:
UMSZK
Csúcs
Burunkó Team (Vácrátót)
Jung Boys

Különdíjak:
Gólkirály: Nyilas Elek 8 góllal
Legjobb kapus: Tóth Krisztián
(UMSZK)
Legjobb fiatal játékos: Sintár
Márton
Legsportszerûbb játékos: Bene
Zoltán
Legsportszerûbb csapat: Villa
Legjobb bírók: Karámos Béla,
Hodován József

Külön gratulálunk Nyilas Elek-
nek, aki ismét elnyerte a gólkirá-
lyi címet. Bene Zoltán, mint a
legsportszerûbb játékos külön
kiemelést érdemel.

Nagyon köszönöm a rendezõk-

nek: Mudri Józsefnek, Petró Já-
nosnak, Szilágyi Sándornak a se-
gítségét a rendezésben.

Köszönöm a Polgármesteri Hi-
vatalnak és a Gödi SE Labdarú-
gó Szakosztály támogatását.

Ismét szeretném megköszönni
mindenkinek, aki hozzájárult,
hogy édesapánkról nevezzék el

az új sportcsarnokot, így tovább
segíti a gödi sportéletet.

Jövõre is mindenkit szeretettel
várunk!

IFJ. BALÁZSOVITS JÁNOS

18. Balázsovits János Labdarúgó Kupa

A torna másodikhelyezettje a Csúcs csapata

A gólkirály Nyilas Elek és a Makulátlanok csapat játékosai

A gödi õszi crossfutás fõ szervezõje, a
FÉTIS Iparos Centrum Kereskedelmi
Kft. telephelyén Süle József tulajdonos-
ügyvezetõ köszöntötte a meghívottakat,
támogatókat – köztük Mudri Józsefet, a
gödi önkormányzat Sportbizottsága elnö-
két –, újságírókat és az elõkészítésben,
megvalósításban részt vevõ munkatársa-
it. Ráth Tamás, a crossfutások gödi kez-
deményezõje és egykori szervezõje saj-
nos nem tudott jelen lenni a megbeszélé-
sen. Horváth Rita ügyvezetõ asszisztens,
az idei fõ szervezõ vetítéssel kísért pre-
zentációt tartott a Fétis Crossfutás 2005
rendezvényrõl, a futásról és a kispályás
labdarúgó kupáról. Megnéztük a Sport 1
tévécsatorna – Gajdos Tamás készítette –
Futtában címû mûsorát, a Spuri újságban

és a Gödi Körképben megjelent képes tu-
dósításokat most a vetítõvásznon láthat-
tuk viszont. 

Újításként
a 2006-os év-
ben – különös
tekintettel a
sokszáz je-
lentkezõre – a
nevezésnél, s
az eredmé-
nyek kétsége-
ket kizáró mé-
rési lehetõsé-
ge érdekében
új, technikai rendszerek bevezetését terve-
zi a Fétis Kft.. Lehetõséget biztosítanak
a számítógépes elõnevezésre, az érkez-
tetésben és értékelésben chipes rend-

szert alkalmaznak majd, valamint a fu-
tás közben megtett kilométereket jelölni
fogják. Céljuk továbbá, hogy az ered-

m é n y l i s t a
gyorsan elké-
szüljön. Ez
utóbbihoz tar-
tozóan el kí-
vánják érni,
hogy már
másnap olvas-
ható legyen az
In te rne ten
minden szám-
adat, s a rend-

szeresen versenyzõk összehasonlíthassák
eredményüket saját elõzõ évekbeli telje-
sítményükkel, lássák saját fejlõdésüket, s
másokkal is összevethessék magukat.

A Fétis más sportágakban is rendsze-
resen jelen van, szponzorál, szervez. Töb-
bek között támogatja Kovács Fatima tri-
atlon versenyzõt, és több sportrendez-
vényt is. A minden év szeptember elején
megrendezésre kerülõ gyöngyösi Mátra
Kör országúti kerékpárverseny fõ szpon-
zora. Legutóbb több, mint 300 induló a
Mátra gyönyörû tájain két távon, 14 és 75
kilométeren bizonyíthatta erõnlétét. 2005
nyarán a Gumi Profi Kft-vel közös szer-
vezésben a fétisesek is részt vettek azon
rafting-túrán, melyen a Salza vizét (és
medrét) kellett leküzdeniük, valamint a
Mont Blanc meghódítására indult egy
csapat. Végül közülük 15 fõ ért a csúcsra!
A lap készítésének idején éppen sítúrára
indult egy társaság.

2006. szeptember 16-ára ismét szere-
tettel várják a FÉTIS Crossfutásra je-
lentkezõket!                                      

KÉ

Crossfutós tervek a Fétisnél
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Folytatás az 1. oldalról.
- Hét éve évrõl évre elõbbre lépsz,

mi a sikered titka?
- A sport iránti szeretetem és az,

hogy mindent megteszek a siker érde-
kében. Továbbra is jól érzem magam
Gödön. Makrai Csaba edzõ vezetésé-
vel, hétfõ, szerda, péntek Vácon
úszás, délután erõnléti edzés, kedd,
csütörtökön futás szerepel az edzé-
sünkben. Szombat délelõttönként az
egész csapatnak - mintegy húsz 13 –
18 éves fõ részvételével - futóedzése
van a Börzsönyben. 

- Úgy tudom, az elsõ sikered 2001-
re tehetõ?

- Igen a diákolimpián 2001-ben K2
2000 méteren elsõk lettünk Kulifai
Tamással, akivel általános iskolában
és most Vácon a Boronkay György
Szakközépiskolában is együtt tanu-
lunk és versenyzünk. Az újabb arany-
érem 2002-ben következett a K2
2000 méteren. Az azt következõ há-
rom évben - K2 1000 méteren -
aranyérmet nyertünk. Ötszörös diák-
olimpiai országos bajnokok vagyunk
Tamással együtt. Nagyon büszkék va-
gyunk rá. 

- A 2005. év emlékezetes marad
számodra?

- A válogató után bekerültem az
utazó csapatba és július 4-8-ig az
olaszországi Lignanoban megrende-
zésre kerülõ nyolcadik Nyári Európai
Ifjúsági Olimpia Fesztiválon vehet-
tem részt, ahol K4 1000-en aranyér-
mesek lettünk, K2 1000 méteren pe-
dig a gyõri Péter Kristóffal bronzér-

met nyertünk. Július végén a bulgári-
ai Ifjúsági EB-n Kulifai Tamással K2
100 méteren nyolcadiknak érkeztünk
be. Tudni kell, hogy negyven pár in-
dult, s mi serdülõként az ifik között
versenyeztünk, így is elégedettek vol-
tunk, bár szerettünk volna hatodik-
ként célba érni. Szeptemberben az
Európa Olimpiai Reménységek ver-
senyét Csehországban rendezték
meg, itt harminc páros között K2
1000 méteren második, a K4 500 mé-
teren pedig negyedikként érkeztünk
be.

- Hobby?
- Ennyi elfoglaltság mellett nem

sok idõm jut rá, de szeretek olvasni,
és zenét hallgatni.

- 2006-ban mit szeretnél elérni?
- Bekerülni az ifjúsági válogatott

keretbe, az Európai Reménységek
versenyét megnyerni. Ott lenni
Athénban a síkvízi EB-n. A válogatón
kell mindig jól szerepelni, ez nyitja
meg az utat a nagyobb versenyek
elõtt. Ki szeretném próbálni magam a
maratoni versenyszámban is…

Dávid barátjával együtt jó tanuló.
Pest megye legjobb középiskolás di-
áksportolója kitüntetés 3. helyét a vá-
ci Boronkay György Mûszaki Szak-
középiskola V. korcsoportos fiú me-
zei futó csapata nyerte el. Ennek a
nagyszerû csapatnak tagja volt a gödi
Pélyi Dávid és Kulifai Tamás is. A két
fiatal sportolónak, valamint a gödi ka-
jak szakosztálynak további sikereket
kívánunk! 

SOLYMOSI LÁSZLÓ

A Pélyi sportcsalád
Dávid tízszeres magyar bajnok

2005. december 17-ikén újból
sokan jöttek el pingpongozni a
piarista iskolába: a nagyobbak
(szülõk, ifik) versenyeztek, a ki-
sebbek Sápi Vera irányításával
karácsonyi ajándékokat készítet-
tek. Nagy sikerrel! Volt lehetõ-
ség népdal- és tánctanulásra a
Katrinca együttes jóvoltából. Az
ebédet ismét Wichmann Tamás,
kilencszeres kenus világbajnok
fõzte a szabadban – el is fogyott
a kb. 100 adag. 

Családi sportnapunk különle-
gességeként a pingpongasztal 2
oldalán két ismert ember állt föl
egymással szemben: Beer Mik-
lós püspök atya és Wichmann
Tamás. Üde színfoltja volt ren-
dezvényünknek a majdnem „
vérre menõ” küzdelem . Hogy ki
gyõzött? Õk mindketten, mi né-
zõk mindannyian!!!

Megerõsítést nyert, hogy a
sport  különbözõ utakon járó ne-
ves embereket is össze tud hoz-

ni, számukra is emlékezetes nap-
pá válhat egy ilyen jellegû talál-
kozás. Köszönet Nekik, és kö-
szönet minden családnak, akik
eljöttek hozzánk!

Támogatóink voltak: Göd Ön-
kormányzatának Sportbizottsá-
ga, Szt. Jakab Zarándok Egyesü-
let, Életforrás Alapítvány, Fétis
Iparos Centrum, Váci Egyház-
megye, Budapest Sportiroda,
Barkácsbolt, Betûbolt. Köszön-
jük!

WAGNER LÁSZLÓ

Belépés családostul 
Amatõr asztalitenisz verseny

A 2005-ös évet 4 pontos elõnnyel
zárta a Gödi SE nõi kézilabda csa-
pata az NB II. északi csoportjában.

A makói mérkõzés után, mint
minden évben ifj. Balázsovits János
a Bosch cég nevében díjakat adott át:

1. Legjobb kapus: Juhász Zsu-
zsanna

2. Legjobb védekezõ játékos: Bé-
kési Melinda

3. Legjobb átlövõ: Birkás Anikó
4. Legszorgalmasabb játékos:

Orosz Krisztina
5. Legrutinosabb játékos: Lázár

Ildikó
6. Legjobb szélsõ: Baksa Roxána
7. Legjobb hétméteres lövõ:

Balázsovits Mónika
8. Az év játékosa: Szentes Éva

Szurkolói díjat kapott: Juhász
László, Orbán László, Bazsó Gábor
és Majoros Krisztián.

Az év edzõje: Bagócsi Sándor
Az év média támogatója: Inside

TV (Pataki Levente)
Külön köszönetet mondunk tá-

mogatóinknak: Gödi Polgármesteri
Hivatal, Pannontransport GmbH.,
Bosch Bt., Haga Build Pool Kft.,
Crescom Kft., Poly-Mix Kft. Sipos
és Társa Kft., Dunamenti Tûzvéde-
lem, Tücsi Bt., 

Gratulálunk Schütt Istvánnak a
szakosztály sikeres munkájához.

Jövõre is mindenkit szeretettel
várunk mérkõzéseinkre!

IFJ. BALÁZSOVITS JÁNOS

A decemberi lapszámban ol-
vashattak a tizenkét fordulós
megyei bajnokság elsõ hétben
elért eredményeinkrõl. Közben
eltelt egy kis idõ, a verseny foly-
tatódott, s most a nyolcadik for-
dulótól folytatom az ismertetést.

8. forduló, Göd – Eurokapu
Szentendre 7 : 11

A bajnokságot nyert és most is
az élen álló vendégeknek na-
gyon meg kellett kûzdeni a gyõ-
zelemért. Három olyan mérkõ-
zés is volt, ahol akár mi is nyer-
hettünk volna. A szerencse in-
kább a szentendreieket segítette.
Eredmények: Félix 3, Ifj. Gulyás
2, Újvári 1. Párosban: Nagy-
Újvári

9. forduló, Göd – Vác  16 : 2
„Könnyû falatnak” ígérkezett

az utolsó helyen tanyázó
vendégegyüttes, mindössze két
mérkõzést sikerült elrabolni a
gödiektõl. Eredmények: Ifj. Gu-
lyás M. 4, Szemendri A. 4, Fojt
A. 3, Hajdu Z. 3. Párosban: Ifj.
Gulyás- Szemendri, Fojt-Hajdu

10. forduló, Cegléd – Göd  3
: 15

Ismét jó teljesítményt nyújtott
a gödi gárda, végig fölényesen

vezetett, esélyt sem adtak a ha-
zaiaknak. A gyõzelemben így
osztoztak játékosaink: Id. Gu-
lyás M. 4, Újvári 4, Ifj. Gulyás 3,
Hajdu 3. Párosban: Ifj. Gulyás –
Újvári

11. forduló, Százhalombatta
– Göd  4 : 14

Az õszi utolsó fordulóban is
bebizonyították játékosaink,
hogy jó félszezont zárnak, gyõ-
zelmükkel a dobogós helyen
várják a tavaszi folytatást. Ered-
mények: Félix 4, Újvári 4, Hajdu
3, id. Gulyás 1. Párosban: Félix
– Újvári1, Hajdu – Id. Gulyás 1

Az õszi fordulót csapatunk
eredményesen zárta, a 3. helyen
várja a folytatást. Összesítés: 9
gyõzelem, 2 vereség 140:58
játszmaarány. Az elsõ és máso-
dik helyezett csak 2 ponttal ve-
zet!

Akik a sikerhez hozzájárultak:
(zárójelben hányszor játszott)
Újvári T. (9), Id. Gulyás M. (6),
Szigeti B. (6), Félix T. (5), Ifj.
Gulyás M. (5), Hajdu Z. (4), Fojt
A. (2), Szemendri A. (1)

(GULYÁS)

Szép volt lányok!

Szép emlék... csoportkép a Dunaferr elleni MK rangadó után

Asztalitenisz 
a nyolcadik fordulótól
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Dr. Bóth János egyé-
ni képviselõjelölt Gö-
dön tartott fogadó-
óráinak idõpontja:

január 27-én péntek
16.00 óra
február 17-én péntek
16.00 óra
március 24-én péntek
16.00 óra

Képviselõi fogadóóra

INFORMÁCIÓ - SPORT

A GÖDI SE I. csapata a Pest megyei I. osztályú
Csapat Bajnokság 4. fordulójában
Szigetszentmár-tonba utazott, és 7 : 3 arányú ve-

reséget szenvedett. Nyertek: Fekete József, Pataji
György, Fülöp József. A GÖDI SE II. csapata
Zsámbék I. csapatát fogadta a DUNA CSÁR-
DÁBAN és 4,5 : 5,5 arányú vereséget szenve-
dett. A GÖDI SE I: csapata az 5. fordulóban Du-
nakeszi csapatát fogadta a ST. HUBERTUS ÉT-
TEREM galériájában, és 5 : 5 arányú döntetlent
ért el. Nyertek: Fekete József, Malinik Attila,
Mázló Attila. Döntetlent ért el: Starosta János,
Kónya Károly, Dávid Béla és Fülöp József. A
GÖDI SE II. csapata Zsámbék II. ellen

Zsámbékon 9,5 : 0,5 arányú gyõzelmet aratott. A
bajnokság állása az 5. forduló után: 1. Zsámbék
I. 38 , 2. GÖDI SE II. 33, 3. Dunaharaszti 30,5,
4. Törökbálint 26, 5. Gyömrõ 24 (1), 6-7. Erdõ-
kertes, Vác 23,5. 8-9. GÖDI SE I., Érd 23 , 10-
11. Dunakeszi, Szigetszentmárton 21,5, 12. Fót
19,5, 13. Szob 17,5, 14. Budakalász 10,5 (1) , 15.
Zsámbék II. 5 ponttal.

December 10-én Fóton, a III. Vörösmarty Ku-
pa Általános Iskolai Sakk Versenyen Érsek Lau-

ra a II. korcsoportban a leányok között, és Érsek
Ákos az I. korcsoportban a fiuk között elsõ he-
lyezést ért el. Gratulálunk!

ANTAL GYÖRGY BÁLINT

Sakk
Megyei bajnokság és iskolások versenye

December elején megkezdte mûködését
a Magyarországi Éjszakai Sportbajnok-
ság Egyesület (MÉSE) gödi csoportja. A
kezdeményezõ egy “kosasras” apuka
volt. Mivel a program alapja az asztalite-

nisz, így a kosárlabdára alapozott nyári
megalakuláshoz nem kaptunk támoga-
tást központi forrásból. Õsszel új lendü-
letet vettünk, helyi támogatókat keres-
tünk a klub indulásához. Felvettük a kap-
csolatot a szentendrei központtal, és a fõ-
városban decemberben megrendezett Si-
rály Kupán a többi településen mûködõ
klub vezetõivel.

A program elindítója az úgynevezett
“pingpongdoki”, Dr. Faragó Sándor
gyermek-orvos volt 1989-ben. A rend-
szerváltás környékén változott meg az
utcakép Magyarországon, növekvõ mé-
reteket öltött a bûnözés, hétköznapi je-

lenség lett a kábítószer fogyasztása. Ezek
a tendenciák a 13-20 év közötti fiatalok
számára jelentenek veszélyt elsõsorban.
Észre kell vennünk, hogy már nem csu-
pán unatkozó nagykamaszok, hanem

10-14 éves gyerekek is gyakran lézenge-
nek céltalanul esténként, felnõtt cselek-
vési programmal, gyermeki önvédelmi
készséggel és szocializációs szinttel. Az
egyesület munkájának elsõdleges célja,
hogy hétvégén éjszaka ne az utcán vagy
a presszókban töltsék szabadidejüket a fi-
atalok. Az elsõ csoport létrejötte óta 28
városban és településen alakult éjszakai
sportklub, legutóbb itt, Gödön. Vezetését
Tar Bertalan testnevelõ vállalta el.

Az év valamennyi szombatján 19.30-
tól késõ éjszakáig szervezett, kultúrált
körülmények között tölthetik szabadide-
jüket: sportolhatnak, ismerkedhetnek,

versenyezhetnek a betérõ ifjak. Ping-
pong, darts, csocsó és labdajátékok vár-
ják õket. Fontos, hogy a szabadidõ eltöl-
tése mellett lehetõségük legyen különbö-
zõ versenyeken azonos vagy ellenkezõ
nemû ismerõseik elõtt megmutatni
ügyességüket. Az amatõröket is szívesen
látjuk, az asztaliteniszhez különösebb
felszerelés sem kell, ütõt tudunk kölcsö-
nözni mindenkinek. Forró tea és néhány
egyszerû szendvics fogyasztása, vala-
mint a belépés is ingyenes minden részt-
vevõ számára. Arendezvény területe ká-
ros szenvedélyektõl mentes, így dohá-
nyozni, alkoholt fogyasztani, egyéb sze-

reket használni nem lehet. Aklubnak tag-
ja, vagyis a programok látogatója lehet
minden fiatal, aki ezt elfogadja és betart-
ja. Az Önkormányzat Sportbizottsága,

Kulturális és Oktatási bizottsága, a Gödi
Lions Klub, az Életforrás Alapítvány tá-
mogatásaiból mûködünk. Az egyesület
központja pályázaton nyert összegekbõl
juttat minden évben a kluboknak, de le-
hetõsége van a gödi klubnak pályázni
önállóan is. Felvesszük a kapcsolatot a
városban mûködõ társadalmi szerveze-
tekkel, egyházakkal is. Tavasszal a
MÉSE egyik országos éjszakai asztalite-
nisz-versenyének helyszíne lesz a Petõfi
utcai Tornacsarnok, ezzel belépünk a
versenyeket is szervezõ települések közé
Nyáron több sporttémájú tábornak is
helyszíne a csarnok, jól illeszkedik majd

ezek sorába egy kétnapos nyári sport-
fesztivál, amelyen már nem csak diákok,
hanem fiatal felnõttek is részt vehetnek. 

HALMAI GÁBOR

Éjszakai sport a Petõfi utcai Tornacsarnokban

A Gödi Körkép novemberi számának 6. oldalán
megjelent a Pártoktól Független Frakciónak Göd:
lendületben az eladósodás útján címû értékelése,
melybõl sajnálatos nyomdatechnikai okból kima-
rad egy szám. A harmadik bekezdésben szereplõ
mondat helyesen: „ A különbözetbõl kifizethetõ
lett volna az az 56 millió forint, amit most a lakos-
ságtól szed be a városvezetés útépítési hozzájáru-
lás címén.”
A hibáért a szerzõk és az olvasók elnézését kérjük!

SZERKESZTÕSÉG

Helyreigazítás
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• HITELKIVÁLTÁS! Miért fizetne
többet? Pl: 5 M Ft 20 évre, havi tör-
lesztõ részlet: 33.000 Ft. Tel.:
30/941-3568
• HITELEK bármely bankkal (jel-
záloghitelek, autóhitelek) legkedve-
zõbb konstrukciókkal! Tel.: 30/941-
3568
• Ablak tisztítás, takarítás megren-
delhetõ: 06-70-265-0022
• PRIVÁT HITEL! Saját teher-
mentes autójára mindennél kedve-
zõbb kamattal. Pl: 1.000.000 Ft 84
hónapra havi törlesztés 19.460 Ft.
Tel.: 30/436-54061
• MINDEN EGY HELYEN! Ere-
detiségvizsgálat, átírás ügyintézése,
zöldkártya, kötelezõ biztosítás. Tel.:
30/210-1709

• BIZTOSÍTÁSOK! Legolcsóbb
kötelezõ biztosítások, CASCO, élet
és vagyonbiztosítások. Tel.: 27/590-
990
• Fodrász, pedikûrös házhoz megy
Göd területén. T.: 06-70-265-0022
• Felsõgödön 1 szobás lakás hosz-
szútávra kiadó. Tel.: 06-70-238-
0876.
• Gyermekszeretõ, leinformálható
hölgy gyermekfelügyeletet vállal 3
éves kortól. Tel.: 06-27-331-800
• Takarítást vállal megbízható fel-
sõgödi nõ. Telefon: 06-70- 536-
4881
• Gödi kozmetikába fodrász,
pedikûrös, manikûrös és mûkörmös
részére üzletrész kiadó.   06-27-330-
609  06-30-682-9235

Apróhirdetések



Szolgáltatók Háza
Alsógöd, 

József A. u. 1.
Aprójavítások, 

amit a "nagyok" 
nem vállalnak, 

minden szakmában!
Ugyanitt: 

TV-VIDEO, ANTENNA
SZERVIZ.

Tel.: 06-30-949-6438

30

KIADÓ LAKÁS!
Az Oázis Lakóparkban
új, 75 m2-es 3 szobás
összkomfortos lakás
hosszútávra kiadó
T.: 06-30-479-0471

Különálló kisház
szoba - konyha -

zuhanyzó 
hosszútávra kiadó. 

06-30-640-6940
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BONTOTT TÉGLÁT
VESZEK 

(KIS MENNYISÉGBEN IS)!
T.: 06-20-941-3977

Gépelést, szkennelést,
szövegszerkesztést,

prezentáció készítést 
vállalok.

Deák Józsefné: 06-27/ 330-342
E-mail cím:

deditke@freemail.hu

Dunakeszin, a Madách utcai
lakóparkban 

33 négyzetméteres, 
új garzonlakás kiadó 
havi 50 ezer forintért. 

Érdeklõdni 
a 06-30-900-6554-es telefonon.
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ELADÓ LAKÁS
DUNAKESZIN

Duna-parti, kétemeletes, új építésû társasházban
bruttó 93 m2-es egyedi fûtésû, klímás tetõtéri

lakás eladó teljes - beépített, gépesített konyha,
nappali, gardrob – bútorzattal.

Konyha, étkezõ, nappali egyben + egy szoba 
+ két fél szoba, gardrob, fürdõszoba, WC, 

Dunára nézõ erkély. 
(Teremgarázs parkolási lehetõség.)

Tel. : 06-30-292-7150

Cipõjavítás, zippzárcsere,
szõnyeg és ruhatisztítás,

búvárszivattyú tekercselés.
Göd, Kincsem Park.

Nyitva: 7-17-ig, 
Tel.: 06-30-296-1771
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BÚTBÚTORKÉSZÍTÉS,ORKÉSZÍTÉS,
LAPSZABÁSZALAPSZABÁSZATT

Ingyenes helyszín felmérés, tervezés
• konyhabútor, • fürdõszobabútor

• irodabútor • szekrények
2131 Göd, Nemeskéri út 33. 

ITAKO KFT.
(volt MGTSZ udvar)

Tel.: 06-27-330-785 • 06-20-974-3116

ELADÓ LAKÁS!
Dunakeszin, központi helyen, 2 emeletes
tégla építésû épület magasföldszintjén 

53 m2-es, 2 szoba összkomfortos, erkélyes,
egyedi - gázkonvektoros fûtésû, ábeltévés, 

telefonos öröklakás + pince eladó. 
Garázshely megoldható. 

Tel.: 06-30-292-7150

Várdomb
lakóparkban 
kéterkélyes 

körpanorámás 
lakás hosszú távra

kiadó.
T: 06-30-508-7896
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