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„Isten nevében kezdjük el!” – írta Er-
délyi Zsuzsanna Kossuth- és Európa-
díjas néprajzkutató a Hagyományte-
remtõ Klub vendégkönyvének elsõ
lapjára, bevezetvén iránymutatóul
szolgáló sorait. Tíz éve gazdagodik
fényképekkel és dicsérõ szavakkal e
vendégkönyv, amely fontos doku-
mentációja a klub eddigi tevékenysé-
gének. Talán még ennél is értékeseb-
bek azok a magnó- és videoszalagok,
amelyek az érdekes történeteket,

egy-egy tájegység hagyományait,
szokásait elbeszélõ elõadásokat örö-
kítették meg az utókor számára. Ther
Jánosné Marika néni, a klub vezetõ-
je szívvel-lélekkel szervezi az általa
gyûjtõ elõadásnak nevezett elõadáso-
kat. Bálint Istvánné, Jakab Lászlóné,
Nuszpl Ferencné, Marányi
Andrásné, Bagdi Imréné a gyakorla-
ti teendõkben nyújtanak segítõ kezet.

Folytatás a 10. oldalon.

Ismerjük meg múltunkat,
hagyományainkat

10 éves jubileumához érkezett 
a Hagyományteremtõ Klub

Tíz év, 60 elõadás. Szinte minden megyébõl, a Felvidékrõl, Kár-
pátaljáról, Erdélybõl és Újvidékrõl egyaránt érkeztek már elõ-
adók, hogy megismertessék az érdeklõdõkkel egy-egy tájegység
hagyományait. Közel sincs vége a munkának, hiszen a magyar
kultúra kincsestára kiapadhatatlan. 

Láng József fõszerkesztõ, Bátorfi József, Gyüre János és Pártos Judit szerkesztõk – valamennyien írók is –
és a többi szerzõ szeretettel ajánlja Önöknek karácsonyi ajándékként a Gödi Almanach XI. és valameny-
nyi elõzõ kötetét, melyeket más, városunkról szóló kiadványokkal együtt megvárolhatnak szeretteik szá-
mára                                                                                a Göd Városi Könyvtárban, a Pesti út 72-ben

Karácsonyi ajándéknak
Helytörténeti és ismertetõ kiadványok

Göd Város Önkormányzat Képviselõtes-
tülete és szakbizottságai, a polgármester
és a bizottsági elnökök vezetésével, in-
tenzív munkát folytatnak annak érdeké-
ben, hogy – a novemberi lapszámunk 6-
7. oldalán olvashatók szerint – a település
pénzügyi-anyagi egyensúlya mielõbb

helyre álljon, s a szükséges szakigazgatá-
si és várospolitikai lépéseket a város érde-
kében mielõbb megtegyék. Néhány bi-
zottságban folyó, a testület munkáját
szakmailag elõkészítõ és döntéseit meg-
alapozó tevékenységrõl lapunkban több
helyen is olvashatnak.                       KKÉ

Munkában az önkormányzati bizottságok 

Számos helyi közösség, a mûvelõdési
ház látogatói és szakkörei, az iskolai tantes-
tületi és diákcsoportok, a civil és magán-
szervezõdések egyre másra fordulnak ked-
ves meghívással szerkesztõségünk felé
kérve bennünket, hogy vegyünk részt ün-
nepi programjaikon – de legalább nézzünk
be hozzájuk –, hogy a náluk megszokott,
emelkedett légkörbõl, valamint az igényes,
több esetben mûvészi teljesítményû pro-
dukciókból legalább a hangulatot átvehes-
sük, s tolmácsolhassuk az olvasók felé.

Ezeknek a kéréseknek szívesen tesz
eleget valamennyi Gödi Körkép-munka-
társ, közösen igyekszünk legalább a nyil-
vánosság lehetõségével segíteni meghívó-
inkat.

Ezúton kívánunk mindannyiuknak, s
általuk minden kedves olvasónknak –
Göd valamennyi polgárának–szeretettel-
jes Karácsonyt, sikerekben gazdag, egész-
ségben tölthetõ, boldog új évet a 2. olda-
lon található összeállításunkkal.

SZERKESZTÕSÉG

Advent: elõkészületek városszerte

Egy „szabolcsi” vendég a fõvédnõk és a klubvezetõ társaságában 

A Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság egyik ülésének hallgatósága a háttérben



2ÜNNEPI HANGULAT

Az év végéhez közeledve zsú-
folásig megtelt az Ady klub tán-
cot, zenét szeretõ gyerekekkel,
felnõttekkel, fiatalokkal, nagy-
papákkal és nagymamákkal.

A talp alá valót a Mészáros ze-
nekar húzta, volt játék, ének,
mese, jókedv és persze sok-sok
tánc. A gyerektáncház után
Gellér Orsi bordalokat tanított, a
felnõttek pedig táncolhattak szé-
ki, vajdaszentiványi, györgy-

falvi, mezõségi táncokat. Aki
közben megéhezett, terített asz-
tal várta. Olyan különleges éte-
leket is megkóstolhattunk, mint
a kukoricakrém és a borsókrém,
de a hagyományos ízeket kedve-
lõk számára zsíros kenyeret és
teát is kínáltunk. Aki nem hiszi,
járjon utána…

CZINÓBER KLÁRA
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Gödi Fonó 
- a családi táncház

Göd Város Polgármesteri Hivatal és
intézményei – az 1. számú Óvoda, a
Bölcsõde, az Alapszolgáltatási
Központ-Öregek Napköziotthona-
Családsegítõ Központ, a Göd Városi
Könyvtár, a Huzella Tivadar iskola, a
József Attila Mûvelõdési Ház, a Kas-
tély Óvoda, a Németh László iskola, a
Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a
Településellátó Szervezet – dolgozói-
nak gyermekei összegyûtek a mûvelõ-
dési ház nagytermében, hogy találkoz-
hassanak a Mikulással. Õ meg is érke-
zett a gyerekek hívogató énekére, s kö-
zösen próbálkoztak egy kis téli hangu-
latot teremteni azzal, hogy „megidéz-
ték a hóesést”. A vendéglátó ház kis

színjátszói Hanzó Emese vezetésével
Kipling: Dzsungel könyvébõl saját fel-
dolgozású részletet adtak elõ zenei kí-
sérettel, tánc-és énekjelenetekkel – ez
volt a meglepetés az „igazi Mikulás”
ajándékcsomagjai mellett.

A mûvelõdési ház egyik szombat
délutáni programja adventi koszorú ké-
szítése volt. Az ügyes és szorgos gyer-
mek- és felnõttkezek alól egyre másra
kerültek ki az ajtóra való karácsonyi
kopogtatók és az Advent négy vasár-
napján meggyújtható gyertyákkal, a
természet adta díszítõkkel felöltözte-
tett, vidám asztali koszorúk.

KKÉ
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Mikulás járt, hol adventi koszorú készült
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...„Szent Márton fél kabátot ad,
a hála érte már fakad”...

Huszonhárom kis torokból
csendült fel az ének november 9-
én a Németh László Általános
Iskola 2/a. osztályá-
nak termében. Dél-
után 5 óra volt, az
õszi est sötétsége
már leszállt a tájra. A
teremben a – gyere-
kek által készített
lámpásokban égõ –
gyertyák fénye vilá-
gította meg a csillogó kis arco-
kat. A dal végén a kis csapat
együtt indult el osztályfõnökük,
Vojtkó Katalin vezetésével a Du-
na felé. Sok apró lámpás hosszú
sorban kígyózott végig Göd ho-

mályba burkolózott utcáin. Ha-
bár az egyre jobban szemerkélõ
esõ és a feltámadó szél is társuk
volt az úton, a gyerekek bátran
kitartottak és a lámpások is bír-
ták a Duna partig. Ekkorra azon-

ban nyakunkba sza-
kadt az ég, orkán-
szerû lett a szél, és
így a saját készítésû
papírcsónakok -
amelyek egy-egy kis
mécsessel kivilá-
gítva a Duna vizén
úszva állítottak vol-

na emléket ennek a szép esté-
nek -, a táskában maradtak.

Kárpótlásul egy tál friss pogá-
csára és forró teára várta az osz-
tályt egyik társuk, Kékesi Kitty
és kedves családja. A sütemé-

nyeket szertartásosan elfelezték
a gyerekek, egyik felét társuknak
nyújtották át, ezzel is tisztelegve
Szent Márton emlékének, aki a
legenda szerint utolsó kabátját
felezte meg a didergõ koldussal,
megmentve õt a fagyhaláltól. Er-
re a szép estére mi szülõk is
meghívást kaptunk, így részesei
lehettünk ennek a kedves ese-
ménynek, és megtapasztalhat-
tuk a közösség összetartó erejét.
Könnyes szemmel hallgattuk a
gyerekek énekét, újra és újra
megbizonyosodva arról, hogy
gyermekeink jó kezekben van-
nak, az iskolában tudásuk gyara-
pításán túl szellemük, lelkük
ápolásán is odaadóan munkál-
kodnak tanáraik.

GECSÉNÉ SZITHA MÁRTA

A tartalomból

Várospolitika 
3- 7. oldal

Önkormányzati bizottságok
munkájáról 

3- 4. oldal
Polgármesteri helyzetelemzés
városunkról 

5. oldal
Riport az alpolgármesterekkel

6- 7. oldal

Közélet, mûvelõdés,
oktatás, kultúra, mûvészet

8- 15. oldal

Felvidékiek Köre; Gödi tizen-
hármak; Olajfa-rendezvény 

8- 9. oldal
Hagyományteremtõk;
Képviselõi fogadás; Idõsek
Napja; GKKK 

10-11. oldal
Jótékonysági bál; Erdélyben
jártak; a P-Mobilról

12-13. oladal
Lámpás ’92; Tanári koncert;
Kolping-hírek; Felhívások,
meghívó 

14-15. oldal

Hírek, információk
16-17. oldal

Közlemények, hirdetések;
Programajánló;
Göd városi közlekedése és
menetrend 

16-17. oldal

Sport 
18-19. oldal

Lámpások és fél pogácsák

- Az önkormányzat szakirányú te-
vékenységének egyik legérzékenyebb
pontja, amely külön odafigyelést igé-
nyel, a szociális terület.  A bizottság
elnökét, Lenkei György képviselõ
urat kérdeztük: milyen adottságok
szükségesek ahhoz, hogy munkatár-
saival közösen teljesíteni tudják a rá-
juk háruló, kényes faladatokat?.

- Szerencsére ilyen – és sok más –
szempontból is nagyon ideális a bi-
zottság összetétele. Jelentõs empati-
kus készséggel kell rendelkeznie an-
nak, aki másokon segíteni szeretné,
és nagy érzékenységet kell mutatnia
a szociális problémák iránt. Ugyan-
akkor muszáj szembenéznünk a va-
lósággal, a tényleges lehetõségekkel,
és odafigyelnünk arra, hogy azt a ke-
vés pénzt, ami rendelkezésünkre áll,
hogyan osztjuk be!. Nagyon sok
munka hárul ránk, szinte hetente ta-
lálkozunk, többszörösét teljesítjük a
szokásos bizottsági tevékenység-
mennyiségnek. Munkatársaim vala-

mennyien megfelelnek a fenti feltéte-
leknek, s a többletmunkát vállalva,
szakszerûen oldjuk meg feladatain-
kat. Ebben kiváló partnereink a hiva-
tal dolgozói, akik az ügyfeleinkkel
kapcsolatos ügyintézésben, valamint
a határozatok mielõbbi teljesítésében
gyorsaságukkal, törõdõ odafigyelés-
sel segítenek bennünket.

Örömömre szolgál az a körül-
mény, hogy már a harmadik ciklus-
ban teljesítem ezt a megbízatást, s így
bizonyos elõnyt jelentõ folyamatos-
ság jellemzi a bizottságot. Ez egyúttal
biztosíték arra nézve, hogy együttmû-
ködve az Alapellátási Központ Csa-
ládsegítõ Szolgálatával pl. az elõzõ
ciklusban ezen bizottság által felka-
rolt, új szolgáltatást – az adósságkeze-
lést – folytassuk, illetve az elõkészített
mediátori szolgálatot bevezessük.

- Tudjuk, hogy a város pénzügyi
megszorításokra kényszerül. Milyen
hatással van ez a körülmény az Önök
lehetõségeire?

- Bármilyen szûkösek is az önkor-
mányzat anyagi adottságai, bár-
mennyire mostohának tûnnek egyes
intézkedések, a rászorulók számára a
támogatást mindenképpen biztosíta-
ni kell. Nem túlzás azt mondani,
hogy jelen helyzetben Göd Város
Önkormányzatának talán ez a leg-
fontosabb feladata.

Vannak sajnos olyan központi in-
tézkedések, amelyek által keletkezett
helyzeteket a bizottságunk sem tudja
megoldani. Ilyen probléma, hogy a
közgyógy-ellátás elbírálását kivették
a kezünkbõl, és semmiféle méltá-
nyossági lehetõségünk nincs. Ám ha
csak a legkisebb lehetõségünk van is
a cselekvésre, akkor mindent megte-
szünk, hogy könnyítsünk a rászorul-
tak helyzetén. Amost tervezett ingat-
lan-adónál pl. – javaslatunk szerint –
a legráutaltabbak komoly kedvezmé-
nyeket, illetve mentességet kapnak.

Folytatás a 4. oldalon

Segítünk szükség szerint és folyamatosan
Riport a Szociális Bizottság elnökével, Lenkei Györggyel
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Mikulás a mûvelõdési házban



Bizottságunk környezetvédelemmel
kapcsolatos helyzetfelméréseket folytat,
végzi a testület döntéseit elõkészítõ szakmai
munkát. 

Akommunális hulladék lakosságtól tör-
ténõ elszállítása és annak gyûjtõhelyeken va-
ló elhelyezése a város számára költségekkel
járó tevékenység. Ellentételezésképpen nem
adót, hanem – plusz bevételt nem jelentõ –
önköltségi díjat számít majd fel az ÖK, mel-
lyel fedezni tudja ezeket a kiadásait. Így a
szemétszállítás mint szolgáltatás díjköteles.

Kialakulóban van a zöldhulladék elszállí-
tásának elképzelése. Véleményünk szerint a
zöldhulladékot alacsonyabb árár kellene el-
szállítani az egyéb szemétszállítás díjánál.
Komposztáló területet is keresünk. Cél, hogy
ez hosszabb távon ne jelentsen a lakosságnak
többletterhet. Tudjuk, hogy az égetés nem a
legjobb megoldás, de kényszerûségbõl he-
tente egy alkalommal engedélyezni kell.

ACsörögi szemétlerakó betelik. Akistér-
ségi regionális hulladékhasznosítás kérdését
a bizottságnak rövidesen napirendre kell tûz-
nie. Megoldáskén kínálkozik a dunakeszi,
vagy a gödöllõi lerakó bõvítése, illetve har-
madikként egy kistérségi hulladékégetõ.
Folynak útkeresések, és 2008 közepéig min-
denképpen megoldást kell találnunk!

Most kerül a testületi elé a Dunakeszi-Fót-
Göd kistérség 2007-2012 közötti idõszakra
vonatkozó Hulladékgazdálkodási Terv-kon-
cepciója. A második Nemzeti Fejlesztési
Terv kiírásai 2007 elsõ felében elkezdõdnek.
A kiírások – remélhetõleg – (komposztáló
vagy teljesen újfajta – égetõmû – szemétke-
zelési program) tartalmaznak majd megoldá-
si javaslatokat. Olyan környezeti tudatosság
kialakítására rörekszünk, amellyel nem csak
a saját portánkon tartunk rendet, hanem a
szomszédot sem zavarjuk: sem erkölcsileg,
sem fizikailag. Munkámat azzal a szándék-
kal végzem, hogy kialakuljon a lakosság kö-
rében a „rend-pártiság” – mert Magyarorszá-
gon az egyén érdeke áll az elsõ helyen, és
csak  jóval mögötte jár a közösségé. Környe-

zetéért felelõs közösséget kellene kialakítani,
amiben az ember rá mer szólni a szemetelõ-
re! Ehhez nagyfokú szemléletváltás szüksé-
ges. Megkértem Mikesy György bizottsági
tagot, vegye fel a kapcsolatot az oktatási in-
tézményekkel, hogy a gyermekek körében is
kialakíthassuk e  szemléletet. Hiszen környe-
zetünkkel nem mi rendelkezünk, mert azt
csak „kölcsön kaptuk az unokáinktól”. 

Munkánkról  pozitív visszajelzéseket hal-
lok, ám nem lesz könnyû elérni bármit is. Jó
lenne, ha a civilek tudatosan részt vennének
benne. Felkértem Debreczeni Péter okleve-
les erdõmérnököt, a gödi faállomány jó is-
merõjét, hogy annak védelmében civil dele-
gáltként segítse a bizottság munkáját. Dörner
Pétert a közterületen található, statikailag ve-
szélyes fák ügyében – közösen megakadá-
lyozva, hogy bárkinek kárt okozzanak – sze-

retném majd együttmûködésre sarkallni.
Másik fontos folyamatban levõ dolog az

egyre nagyobb árvizek kérdése. Szükséges-
sé vált a dunai gát állapotának felülvizsgála-
ta, mert a legutolsó áradásnál 30 cm.-rel ma-

gasabb vízszintet már nem bírnának ki. Idén
is súlyos gondot jelentett a Göd-Szõdliget
közötti gátszakasz. Elindította a bizottság an-

nak folyamatát, hogy a gát statikai állapotá-
ról, védelmi képességérõl valós képet kap-
jon, és ennek tükrében a szükséges védelmi
lépéseket megtegye.

LEJEGYEZTE: KÁSAÉVA
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Segítünk szükség szerint és folyamatosan

Folytatás a 3. oldalról.
Kedves program volt a lapban

is olvasható Idõsek-napi rendez-

vény, melyhez mi is hozzájárul-
tunk

- Ez mindenképpen jó hír az ün-

nepek, az új év elõtt. Hogyan tel-
nek majd a bizottság tagjainak év
végi napjai szakmai szempontból?

- A munka nem áll le, még bi-
zottsági ülések állnak elõttünk,
részt veszünk a testület munkájá-
ban. Több karácsonyi ünnepséget,
ajándékozást támogatunk, így a
helyi Vöröskeresztet a Mindenki
Karácsonyfája ünnepségén, vagy
az Idõsek Napközi Otthonának
Karácsonyát. Örömmel mondha-
tom, hogy idén is készülnek a ka-
rácsonyi csomagok, melyeket a
körzeti képviselõk adnak majd át
mindazoknak, akiken ezzel a cse-
kélységgel is jelentõsen segíthet
Göd Város Önkormányzata.

KÁSA ÉVA

Bizottsági ülés - a mikrofon mögött Lenkei György elnök

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bi-
zottság (ÜJKB) október óta három ülést
tartott, amelyeknek a legfontosabb fel-
adatai voltak: az új képviselõtestület Szer-
vezeti és Muködési Szabályzatának
(SZMSZ) megalkotása, rendeletmódosí-
tások, a Kolping iskolával kötendõ föld-

használati szerzõdés elõkészítése, a gödi
rendõrörs, a közterület-felügyelet és a
polgárõrség beszámolójának meghallga-
tása, valamint az elõzõ képviselõtestület
muködésével kapcsolatos jogi vonatko-
zású kérdések kivizsgálása. Megállapítot-
tuk, hogy a vagyonnyilatkozatát vala-
mennyi képviselõ az elõírt határidõre,
zárt borítékban leadta. 
December 6-i ülésünkön a képvisel-
testület felkérésére vizsgáltuk az önkor-
mányzatnak a 2002. évi és a 2006. évi ön-
kormányzati választásokat követõ pol-

gármesteri átadás-átvételkori pénzügyi
helyzetét. A belsõ ellenõr és a pénzügyi
osztályvezetõ által átadott írásos anyagok
alapján megállapítottuk, hogy a város hi-
telállománya négy év alatt a következõk
szerint változott:
A rendelkezésünkre álló dokumentumok

azt igazolják, hogy a 2002. évi átadáskor
230 millió forint értékû Államkincstár
Kötvénye volt a városnak, amit korábban
a gázközmûvagyon fejében kapott. Aköt-
vények 2002-ben eladásra kerültek és
részben rövid lejáratú kölcsön kiegyenlí-
tésére (100 millió forint), részben mûkö-
dési célokra használta fel a város. Az
ÜJKB megállapította, hogy a gázközmû-
vagyon felhasználása során szabálytalan-
ságok történtek, hiszen a város vagyoná-
val való rendelkezés esetén a képviselõk
hozzájárulását kell kérni, mégpedig név

szerinti szavazással. Ez nem történt meg.
Továbbá a kötvények értékesítésének
módja is kifogásolható, hiszen elmaradt a
pályázat. Az ÜJKB a felelõsség megálla-

pítása érdekében, jogi szakértõ bevonásá-
val, a Közigazgatási Hivatalhoz fordul.
Több más témában folytat vizsgálatokat
az ÜJKB. Így pl. választ keresünk arra a
kérdésre, hogy milyen felhatalmazás

alapján írt alá Pinczehelyi Tamás volt al-
polgármester olyan megállapodást egy
német céggel a melegvizû strand fejlesz-
tésére, amely most az önkormányzatra

százmilliós nagyságrendben ró kötele-
zettséget. Megállapításainkat az elkövet-
kezõkben ismertetni fogjuk a Gödi Kör-
kép hasábjain.

RÁBAI ZITA ELNÖK, ÜJKB

Az elõzõ ciklus szabálytalanságait vizsgálja az ÜJKB

2002. 2006.
Rövid lejáratú hitel
(tõketartozás) 137 834 000 Ft 410 000 000 Ft
Hosszú lejáratú hitel
(tõketartozás) 84 061 000 Ft 1 330 371 000 Ft

Testületi vezetõk beszámolója ÜJKB-n - jobb szélen Rábai Zita elnök

Detre László elnök elõtt az intézendõ ügyek dossziéi

Hulladékkezelés, erõs gátak
Rendet szeretne Detre László KvB-elnök
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Tisztelt Gödi Polgárok!

Közeledvén az ünnepek szép
Karácsonyt és boldog új évet kí-
vánok valamennyi gödinek és
nem gödinek egyaránt. Az len-
ne jó, ha csupa kellemes dolog-
ról számolhatnék be Önöknek,
ám sajnos ennél rosszabb a
helyzet! Az ünnepet nem szeret-
ném borússá tenni, ezért csak a
lényegesebb eseményekrõl írok,
a részletesebb beszámolót janu-
árra halasztjuk.

Köztudott már, hogy az elõzõ ciklus
negatív öröksége 2 milliárd forint hitel és
annak kamatai. Azt már megértettük, fel-
fogtuk mekkora terhet jelent mindez, arra
azonban, hogy újabb és újabb fizetnivalók
derülnek ki, már nem gondoltunk. 

Itt van mindjárt a Samsungnak adott
iparûzési adó-mentesség miatti elvonás: a
jövõ évben 130 milliót kell visszafizetnünk
az Államkincstárnak, és hozzá még vagy
20 millió kamatot. Ez igazságtalan, mél-
tánytalan, de hát így szól a törvény, melyet
2004-ben hozott a kormány. Ígérhette az
országgyûlési képviselõnk: majd a minisz-
ter asszony segít. Nem intézett a miniszter
asszony semmit – fizetni kell!

Itt van Karácsonyra a német cég által be-
nyújtott számla, melyet egy olyan megálla-
podásra hivatkozva állítottak ki, amelyet
Pinczehelyi Tamás volt alpolgármesterünk
testületi felhatalmazás nélkül írt alá. Strand
építési együtt-mûködés a tárgya. Az ára
170 millió! Védekezünk majd, ahogy
lehet…

Talán már nem is tûnik soknak az a 23
millió, amit a T-Kábel követel. Hogy jogo-
san-e, azt majd a bíróság dönti el. Ami biz-
tos, volt polgármesterünk aláírt egy olyan
szerzõdést, amelyre nem volt jogosítványa,
és amire semmi nem kényszeríthette. Emi-
att lehet, hogy fizetnünk kell.

Azt a 25 milliót is vissza kell szolgáltat-
nunk, amit azért adott egy cég, hogy jó sok
lakást építhessen a „Temetõ-táblába”.  Ha
engedjük, hogy sok lakást  építsen, akkor
az oda beköltözõk jogos igényét óvodára,
iskolára vajon mibõl fedezzük majd? Az
Oázis lakóparkban elkövetett hibáknak intõ
példaként kell szolgálniuk.

Azt a 9 milliót is vissza kellene adni egy
gödi cégnek, amit azért adott kölcsön a vá-
rosnak, mert nem volt pénz a fizetésekre.
De hogy kölcsön kaptuk-e vagy ajándék-
ként, ez még felderítésre vár.

Forrást kell találnunk még 44 millióra –
ennyivel több utat rendeltek meg a terve-
zettnél! Kérdéses az is: a Balázsovits
Sportcsarnok kivitelezõjével folyó per vé-
gén mennyit kell majd fizetnünk?.

Számos egyéb – a késõbbiekben fizetési
kötelezettséget eredményeztethetõ – lezá-

ratlan ügy is  van még az asztalon. Apró-
ság, szinte nem is hihetõ, hogy az elmúlt
ciklus végén jogellenesen értékesített kép-
viselõi laptopok közül hármat nem sikerült
visszavennünk. Pongó István, Sógor
Andrásné és Ilyés Gizella nem adja, hiába

kérjük. Marad a per. Emiatt három, most
megválasztott képviselõnek még nem tud-
tunk számítógépet biztosítani, pedig ez a
munkájukhoz már szükséges lenne.

Sokan kérdezik, maradhatnak-e követ-
kezmények nélkül az elkövetett hibák?
Nem maradhatnak. Ahol felelõtlenség vagy
szándékosság megállapítható, ott a lehetsé-
ges jogi lépéseket meg fogja tenni a testü-
let. Jelenleg több szálon is folyik a feltáró
munka, a belsõellenõr vizsgálja a volt fõ-
építész egyidejû fõépítészi és tervezõi tevé-
kenységének jogszerûségét. Jogi megbízot-
tunk elemzi a megkötött szerzõdéseket, és
segíti majd azt a munkát, melyet a Jogi és
Ügyrendi Bizottság már megkezdett a kér-
déses ügyek vizsgálatában.

Ennyit a jelen helyzetrõl. Kérdés az,
mit tehetünk, mikor további kölcsönt már
nem akar adni egyetlen pénzintézet sem:
mikor a számlánkat eddig vezetõ  bank el-
engedi a kezünket, ekkora hitellel már neki
sem kellünk; mikor a hivatali fiók tele van
kifizetetlen számlákkal…

Elõször is lecsökkentjük a költségeinket.
Elküldjük azokat, akiket nélkülözni tu-
dunk. Csak arra költünk majd, amire feltét-
lenül szükséges.

Átvizsgáljuk azt a vagyont, amelybõl
még bevételt remélhetünk. Tárgyalunk a
Samsunggal, adjon támogatást, vegye ki a
részét az õt is érintõ gond megoldásából. 

Eljárunk a Kincstárnál, adjon haladékot a
fizetésre. 

Profi pénzügyeseket keresünk meg, hogy
az adósságunk átalakításával, a drága hite-
lek kiváltásával csökkentsék az aktuális
terheinket. Elsõrendû, megfelelõ kapcsola-
tokkal rendelkezõ pályázatíró céget kere-
sünk, a helyi szakemberekbõl pályázati
elõkészítõ munkacsapatot szervezünk az
uniós források kihasználására.

Minden kapcsolatot felhasználva keres-
sük azokat a befektetõket, akik a melegvizû

strand fejlesztésével, az ásványvíz felhasz-
nálásával, a turisztikai adottságok kihasz-
nálásával hosszabb távon bevételhez juttat-
hatják a várost. 

A bizottságok és a testület alapos, lelkiis-
meretes munkát végeznek. Sajnos az eddigi
számítások alapján a lakosság terheit is nö-
velnünk kell. De csak a feltétlenül szüksé-
ges mértékig és nagyon figyelve arra, hogy
minden beszedett fillér a városban marad-
jon!

Mire kell számítanunk helyi szinten a
jövõ évben?

Bár még a testületi döntések elõtt va-
gyunk, a fõ irányok már láthatók – és a vá-
ros mûködését a hitelállomány növelése
nélkül akarjuk biztosítani. 

A városi intézmények által nyújtott szol-
gáltatások színvonalát fenn szeretnénk tar-
tani! Megszüntetjük a kommunális adót, ez
eddig a szemétszállítás részbeni költségeit
fedezte. Bevezetünk egy alacsony mértékû
szemétszállítási díjat és az ingatlan adót:
ezek együttesen fedezik a szemétszállítás
tényleges költségeit és további bevételt is
biztosítanak. Növelésre kerül a nem lakás
céljára szolgáló létesítmények adója. Ez el-
sõsorban a nagyobb csarnokkal rendelke-
zõket érinti jelentõsebben.

A helyi közlekedésben az ingyenesség
csak a rászorult diákoknak és nyugdíjasok-
nak jár majd, ezt a szociális keretbõl támo-
gatja a város. A melegvizû strandon a gödi
nyugdíjasok a nyugdíjas jegy 50%-áért vá-
sárolhatnak majd belépõt.

A végleges döntésekrõl, me-
lyeket a december 13-i ülésen,
már a lapzárta után hozunk
meg, a következõ számban
fogjuk Önöket tájékoztatni.

Nehéz év lesz a következõ.
Ígérem, mindent megteszünk
azért, hogy a 2008-as már jobb
legyen!

ÜDVÖZLETTEL

MARKÓ JÓZSEF

POLGÁRMESTER

Mûködni hitelnövelés nélkül
A múlt hibái szolgáljanak intõ példaként 

Markó József polgármester

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket Göd város intézmé-
nyeinek e-mail elérhetõségeirõl.

Intézmény neve; e-mail címe
Polgármesteri Hivatal; varoshaza@god.hu
Okmányiroda; okmanyiroda@god.hu
1. számú Óvoda; 1sz.ovoda@god.hu
Bölcsõde; bolcsode@god.hu
Családsegítõ Központ; csaladsegito@god.hu
Gondozási Központ; gondozasikozpont@god.hu
Huzella Tivadar Ált. Isk.; huzella.alt.isk@god.hu
József Attila Mûv. Ház; jozsefa.muvhaz@god.hu
Kastély Óvoda; kastely.ovoda@god.hu
Városi Könyvtár; konyvtar@god.hu
Németh László Ált. Isk.; nemeth.alt.isk@god.hu
Pedagógiai Szakszolg.; pedagogiaiszaksz@god.hu
Településellátó Szervezet; telepulesellato@god.hu
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- Acivil szervezetek összejövetelén
Ön mondott bevezetõt. Mi volt ennek
a lényege, alpolgármester, úr?

-Elmondtam állásfoglalásunkat a
szervezetek jelen lévõ képviselõi-
nek, hogy a képviselõ-testületnek
meg kell oldania azt a feladatot, amit
a város anyagi helyzete rájuk ró, s az
elkövetkezendõ nehezebb, megszo-
rításokat hozó idõszakban is célunk a
lakosság helyzetének lehetõség sze-
rinti könnyítése. Mindebben számí-
tunk az õ együttmûködésükre, hi-
szen a civil szférának nélkülözhetet-
len szerepe van az önkormányzat
kontrolljában.

- Mi volt a jellemzõ az elmúlt idõ-
szakra a civilekkel való kapcsolat-
ban?

- A civilek ellenõrzõ szerepének
szükségessége tény, és annak keretei
az ÖK Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatában benne is van. Nem a ci-
vileken múlott, hogy nem tudták
szerepüket betölteni. Tudvalevõleg
voltak nézeteltérések, megosz-
tottság… most mindezt tegyék félre,
s éljenek a lehetõséggel.   A felkérés
a részemrõl megtörtént, továbbra is
megkapják a mûködéshez szükséges
jogosítványokat, és reményeim sze-
rint élni is fognak vele: figyelik a tes-
tület munkáját, értékelik az eredmé-
nyeket és bírálják a hibákat. Egy jól
mûködõ Civil Tanács el tudja majd
látnia kontrollt. Természetesen ehhez
az is szükséges, hogy ott valamennyi
civil szervezet aktívan képviseltesse
magát. Göd Város Képviselõ-testü-

lete úgy döntött, hogy egy civil er-
nyõszervezettel kíván kapcsolatban
állni. Természetesen ez nem zárja ki,
hogy egy-egy szervezet külön is
hozzánk, hozzám forduljon, de a kö-

zös célokat célszerû közösen képvi-
selni, s például a pályázatfigyelés és
a pályázatok együttes beadása vezet
igazán célra. Így segíthetik jobban
egymást, hogy közösen tudjanak fel-
lépni saját érdekükben, a programok
egyeztetésében is. 

- Hogyan látja megoldhatónak,
hogy az eddigi visszásságok meg-
szûnjenek?

- A Civil Tanács várja azokat is,
akik eddig máshova tartoztak, vagy
nem voltak tagjai egyik civil tömörü-
lésnek sem. Kértem õket, hogy dönt-
senek a szervezetrõl, válasszák meg
elnökségüket, elnöküket. Képvisel-

tessék magukat a bizottságokban és
a testületi üléseken! Biztosítunk egy
„Civil Irodát” a hivatal területén,
ahol számítógép, Internet, telefonvo-
nal, nyomtató, papír áll majd rendel-
kezésükre. 

Kértem továbbá, hogy külön-kü-
lön írják le a szervezetek, mik a ter-
veik, mihez kérnek anyagi vagy
egyéb segítséget. Hogy pénzbeni tá-
mogatást mikor és mennyit kaphat-
nak, arról a pénzügyi bizottság, illet-
ve a testület dönt majd – az nem az
én hatásköröm. Szeretném továbbá,
ha mindazon civil szervezetek, me-
lyek képviselõi nem tudtak megje-
lenni a közgyûlésen, még nem vol-
tak tagjai hasonló szervezõdésnek,
vagy csak ezután alakulnak meg, je-
lezzék létüket: együttmûködésünk
érdekében adják le szervezetük, kép-
viselõjük adatait a Polgármesteri Hi-
vatal Titkárságán, s mi felvesszük
velük a kapcsolatot.

- Úgy tudom, más irányban is tá-
mogatást kaphatnak a civilek, hogy
a kulturális életben, a mûvészetek te-
rületén a magas nívót képviselõ
programok és személyek vonzzák a
„hazai” és a városon kívülrõl is ér-
kezõ közönséget.  Alá tudja támasz-
tani ezt az értesülésemet?

- Örömmel mondhatom, hogy
igen! A József Attila Mûvelõdési
Házhoz és az Olajfa Galériához
csatlakozó mûvészekre, elõadókra
kívánjuk bízni ezt a feladatot. Az
Olajfa Mûvészházat támogatva egy
kis civil kulturális központot szeret-

nénk kialakítani, ami lényegében
már megvalósult, hiszen számos ér-
tékes, a magas kultúrát képviselõ
személyiség mutatkozott be ott –
akár az elõadó-, akár a képzõmûvé-
szetek területén. Komoly ismeretter-
jesztõ, sõt tudományos elõadások, a
lelki- és hitélet képviselõinek elõ-
adásai hallhatók idõrõl idõre. Törzs-
közönség alakult ki a ház körül,
melynek létszámát bõvíteni szeret-
nénk azzal is, hogy az Olajfa Mû-
vészház támogatását megvalósító
szerzõdést kívánunk aláírni a tulaj-
donos-mûködtetõkkel. A Galéria
köré csoportosuló mûvészek számá-
ra egy díjat is kiírunk, melyet õk ma-
guk ítélhetnének oda – az önkor-
mányzat egy képviselõje társaságá-
ban – annak, akit az aktuális évben
(mondjuk) „Göd Mûvészének” tar-
tanak. Szorgalmazzuk, hogy a mû-
velõdési házunk is e szempontokat
valósítsa meg kiállítási és elõadás-
programjai során, s a díj odaítélése
érdekében.

Mindehhez csatlakozna nyaranta
a civilek kulturális rendezvényévé
szélesedõ Gödi Nyárnyitó. Fontos
lesz az intézmények és a civil szerve-
zetek programjainak egész éven át
való összehangolása, egy egységes
rendezvénynaptár felállítása. Remé-
lem, hogy elképzeléseink megvaló-
sulása által összehangoltabbá, tuda-
tosan színvonalasabbá válik váro-
sunk kulturális és mûvészeti élete!

- Köszönöm az interjút.
KISS-KÁSA ÉVA

Civilek és kulturális fellendülés
Interjú dr. Bognár László humán alpolgármesterrel

A gödi Civil Tanács 2000 óta pró-
bál bekapcsolódni az önkormány-
zati munkába. Számos kísérletet
tettünk arra, hogy közérdekû mun-
kát vállalhassunk - díjazás nélkül,
szabad idõnkbõl a civilekként. Az
elmúlt négy évben ugyan a jogi
keret megvolt, de a rendkívül gya-
nakvó önkormányzat eltitkolta
elõlünk a bizottságok és a testület
élé kerülõ, egyébként nyílt tárgya-
lási anyagokat, nem kaptunk meg-
felelõ tájékoztatókat. Nem egyszer
még a testületi ülések napirendi
pontjait sem ismerhettük meg idõ-
ben. Ilyen környezetben próbál-
tunk dolgozni, emiatt természete-
sen a hatékonyságunk is nagyon
rossz volt. Ez az elsõ alkalom,
amikor az önkormányzat úgy kö-
zelített a civilek felé, hogy a ko-
rábban biztosított civil lehetõsége-
ket megtartotta, és a mûködési
költségeink csökkentése érdeké-
ben egy irodát biztosít a részünkre,
ezzel is támogatva munkánkat. 
A civil társadalom Gödön soha
nem volt igazán egységes. Sor-
sunk azon múlik, hogy a hatalom

meg akarja-e osztani a civileket
vagy sem. Pénzügyi tekintetben
rendkívül ínséges körülmények
között dolgoznak a civil szerveze-
tek, és bizony ilyenkor nagyon
könnyen elcsábulnak. Mindenféle

„egyéb célokat is felvállalnak”
azért, hogy támogatáshoz jussa-
nak, és a céljaikat meg tudják va-
lósítani. Akkor sem kerül rossz
helyre a pénz, de a helyzet alkal-
mat ad a civil szervezetek meg-

osztására. Erre volt példa az el-
múlt négy év. A Civil Ház létreho-
zása, a Kincsem-épület megmen-
tése, a Kertbarát tanya téliesítése,
egy helytörténeti múzeum meg-
alapítása elmaradt, tudomásul vet-
ték, hogy a mûvelõdési ház hasz-
nálatáért terembérletet kell
fizetniük… 
Most egységes tanács formájában
járul majd hozzá a közös munká-
hoz, az önkormányzat munkájá-
hoz ez a szervezet. A lényeg az,
hogy az alapszabály változatlan
maradt. Lényege továbbra is az
önkormányzat civil kontrolljának
a megvalósítása, a civil szerveze-
tek közötti szolidaritás, az együtt-
mûködés és kommunikáció bizto-
sítása, egymás rendezvényein való
részvétel a jobb megismerés érde-
kében is.
Ha ebben a városban száz ember
tud valamit, az titokban nem tart-
ható. Ez azt jelenti, hogy ha civil
szervezetek dolgoznak, és részt
vesznek az önkormányzat munká-

jában, akkor minden, ami ebbõl a
városlakókat érdekli, az egészen
biztosan eljut hozzájuk. Tehát ez
az ernyõszervezet a nyilvánosság-
nak rendkívül fontos fóruma. 
Terveinket már 2000-ben is kitûz-
tünk, azokat szeretnénk megvaló-
sítani. Szeretnénk egy civil irodát,
ahol minél könnyebbé tudjuk ten-
ni az információáramlást a civil
szervezetek között, ahol lehetõsé-
gük van az irodai munkákra, meg-
hívóik elkészítésére és így valami-
lyen módon könnyebben kapcso-
lódhatna egymáshoz és az önkor-
mányzathoz a sok szervezet. Így
hatékonyabbá válna tevékenysé-
günk, érdemében tudnánk részt
venni a város közéletében, s nem
utolsó sorban a költségek is csök-
kennének.

(Berta Sándor ismertetõje az
Inside Tv szerkesztõ riportere,
Polgári Veronika által készített in-
terjú szerkesztett változata.
Szerk.)

Civilek a Berta Sándor a Civil Tanácsról

dr. Bognár László alpolgármester

Berta Sándor nyilatkozik
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A Polgármesteri Hivatal nagytermé-
ben jöttek össze a civilek, a volt ta-
nács és a fórum tagjai, illetve azon
szervezetek képviselõi, melyek eddig
nem tartoztak egyik ernyõszervezet-
hez sem, de most csatlakozni szeret-
tek volna az ÖK által partnerként
megjelölt Civil Tanácshoz. Dr. Bog-
nár László alpolgármester bevezetõ-
je, majd Berta Sándor elnök ismerte-
tõje után hozzászólások következtek.  
A hozzászólások során Lengyel
György kijelentette, hogy „a mai
nappal megszüntnek tekintem a Civil
Fórumot, és lemondok az elnöki
tisztségrõl”. Nagy Zoltánné a Civil
Tanács Alapszabályát kérte kiosztani.
Zahorán Sándor a pejoratív hangzású
„tanács” szó megváltoztatását java-
solta. Berta Sándor véleménye sze-

rint a név lehet fontos, de fontosabb a
civil szervezeteknél az önkéntesség.
Dr. Bognár László kifejtette, hogy a
képviselõ-testület azt kívánta, hogy
egy civil szervezet maradjon meg, s a
több tagszervezetet összefogó Civil
Tanács, mint partner mellett döntött.
Nagy Zoltánné az ernyõszervezet
küllõihez hasonlította a szervezete-
ket. Mint mondta: - Akik itt vagyunk,
ismerjük, szeretjük egymást. Isme-
rem Berta Sándort – sok közösségi
munkát végeztek. Ismerem Lengyel
Györgyöt is, de nem ismerem a civil
Fórum volt tevékenységét. Most fog-
junk össze mindnyájan, hogy valódi
civil együttmûködést hozzunk létre!” 
Nagy László arra tért ki, hogy a bi-
zottsági munkában való részvételhez
mindenki döntse el, mit tud és akar-e

vállalni. Volt, hogy egy embernek két
bizottságban is ott kellett lennie, mert
nem volt több jelentkezõ. Mégis azt
mondták rájuk, „bezzeg a Városszé-
pítõ Egyesület hogy nyomul!” – Ké-
rem, döntsék el, kívánnak-e dolgoz-
ni, felelõsséget vállalni! –mondta tár-
saihoz fordulva.
Berta Sándor ezután bejelentette,
hogy átalakulnak közgyûléssé, és a
régi tagok (14 jelen) döntenek az új
tagok felvételérõl, s minden tagszer-
vezet egy-egy szavazattal rendelke-
zik. Ezután Dr. Horváth Lászlót fel-
kérte a jegyzõkönyv vezetésére,
majd a szavazatok megszámlálására.
Ajelen lévõ 14 régi tagszervezet egy-

hangúlag megszavazta a jelentkezõk
felvételét. A szervezetek ezután egy-
egy elnököt jelölhettek – amivel nem
kívánt mindegyik élni -, s közben az
elnökség tagjainak névsorára vonat-
kozó javaslatok is elhangzottak. A
szavazás végeredménye:
Elnök Berta Sándor. Az elnökség tag-
jai az elnökön kívül Dörner Péter,
Elek István, Kenessey Zoltán és Len-
gyel György. Ezután sor került a Göd
Város Önkormányzata bizottságaiba
való delegálásokra is, ahol tanácsko-
zási joggal vesznek részt a civilek, s
témakörönként, hozzáértés szerint
más-más személy is lehet a delegált.  

KISS-KÁSA ÉVA

- Milyen eredménnyel zárult az útháló-
zat mûszaki átadása-átvétele? – kérdez-
tük december elején a város mûszaki be-
ruházásait ellenõrzõ, koordináló alpolgár-
mestertõl.

- Aképviselõ-testület ülésén valóban a
november 30-ai dátumot jelöltük meg a
mûszaki átadás-átvétel idõpontjaként. Az
úttest mindenhol elkészült, viszont jó né-
hány kiegészítõ, az útépítéshez kapcsoló-
dó mûszaki megoldás még hiányzik.
Több helyen nem épült útpadka, baleset-
veszélyesek azok a 70-80 centiméter
mély szikkasztóárkok, ahol eddig nem
készítettek védõkorlátot. Hiányzik a for-
galomszabályozás és a hatóságilag enge-
délyezett terv is… Persze ez nem azt je-
lenti, hogy az úttestet nem lehet funkció-
ja szerint igénybe venni a kiegészítõ ele-
mek hiánya miatt. 

- Mit jelent ez a kettõsség? 
- Annyit, hogy az említett mûszaki

megoldások és a hiányzó tervek pótlása
érdekében a közlekedésfelügyelet képvi-
selõje december 12-re halasztotta a mû-
szaki átadás-átvétel új idõpontját.
(Lapunk november 11-én került nyomdá-
ba. A szerk) A szakember elmondta,
hogy a kivitelezõ cég Göd tíz körzetébõl
mindössze háromban – a 8-asban, 9-es-
ben és a 10-esben – készítette el a szak-
hatóság által engedélyezett terveket. A
hiányzó tervdokumentációk engedélyez-
tetését az új idõpontig pótolnia kell a ki-
vitelezõnek, melyet a mûszaki ellenõr

döntése alapján jegyzõkönyvben rögzí-
tettünk. Egyébként az önkormányzat is
ragaszkodik a szakhatóság által engedé-
lyezett tervdokumentáció megismerésé-
hez, hogy ellenõrizni tudjuk pl. az asz-
faltréteg vastagságát, tömörítettségét, az

alépítmények minõségét. Ezt a mûszaki
átvételt „két oldalról” is elõkészítjük, hi-
szen az önkormányzat és a képviselõk
mellett a lakosság is kontrollálja az el-
végzett munka, a szikkasztó árkok, a ka-
pubejárók és a vízelvezetõ kialakításá-
nak minõségét. A közösen összegyûjtött
észrevételek és hiányosságok listáját egy
csomagban adjuk át a mûszaki ellenõr-

nek, aki a tervben rögzített beruházáso-
kat elõírja a kivitelezõnek. 

- Milyen fogadtatásra talált a lakosság
körében, hogy az útépítési hozzájárulást
egyösszegben befizetõknek jelentõs ked-
vezményt ajánl fel az önkormányzat?  

- Közismert, hogy az útépítés megkez-
désekor 72 ezer forintban jelölte meg az
ingatlanonkénti hozzájárulást az önkor-
mányzat. Késõbb azonban egyértelmûvé
vált, hogy a tömb- és sorházakban élõ in-
gatlantulajdonosokkal nem indokolt ilyen
mértékû támogatást megfizettetni, hiszen
egy bizonyos útszakasz felületéhez 8-10
család ingatlana tartozik. Nekik célszerû

akár 50 százalékos kedvezményt felaján-
lani. Azokat is megilleti a kedvezmény,
akik olyan utcákban laknak, melyekben a
meglévõ aszfaltra „csak” új réteget borí-
tottunk, viszont nem kellett pl. szegélykö-
vet lerakni. Volt, ahol csak szegélyt építet-
tünk, mivel kiváló a meglévõ aszfaltút
minõsége. A kedvezmények lehetõségét
mindemellett gazdasági kényszerbõl is
támogatja az újjáalakult önkormányzat.
Ugyanis az elõzõ testület úgy készítette a
költségkalkulációt, mintha a lakossági
befizetések egyszerre, egyösszegben ér-
keznének az önkormányzat számlájára.
Nos, az élet nem ezt igazolja, hiszen so-
kan vannak, akik csak három év alatt, ha-
vi 2 ezer forintonként fizetik meg a hoz-
zájárulást. Eddig közel 25 millió forint ér-
kezett a számlára, s ez pedig jóval keve-
sebb, mint amennyit a kivitelezõnek fi-
zetnünk kell a lakossági hozzájárulásból.
A kivitelezõnek most kell fizetnünk, õt
nem érdekli, hogy mondjuk két év múlva
mennyi lesz a lakossági befizetések mér-
téke. A számítások alapján az önkor-
mányzat úgy látja, hogy kedvezõbb és
méltányosabb, ha kedvezményeket nyúj-
tunk azoknak, akik egyösszegben fizet-
nek, mintha hitelt venne fel a számla ki-
egyenlítésére a város. Az eddigi visszajel-
zések azt igazolják, a lakosság méltányol-
ja, hogy 72 ezer forinttal szemben 50 ezer
forint egyösszegû megfizetésével kivált-
hatják az útépítési hozzájárulást. 

VETÉSI IMRE

Méltányosságból és gazdasági kényszerbõl

Jelentõs kedvezmény az egyösszegben fizetõknek
Gödön a nyár elején kezdõdött a település legjelentõsebb útépítési programja, melyet a lakossággal összefogva valósított meg a városi önkormányzat.
Atöbb mint húsz kilométerhosszú aszfalt borítású úthálózat mûszaki átadásának-átvételelének idõpontját 2006. november30-ai dátummal jelölte meg
Szegedi Sándor alpolgármester a képviselõ-testület korábbi ülésén.  Az önkormányzat döntése alapján – akár 22 ezer forintos – kedvezményben ré-
szesülnek azok, akik egyösszegben befizetik az útépítési hozzájárulást. 

Szegedi Sándor alpolgármester: az utak mûszaki átvételénél érvényesítjük
a lakosság és az önkormányzat minõségi észrevételeit

 pályán
A Civil Tanács 

az önkormányzat civil 
tárgyalópartnere



Az elmúlt három év gyakorlatának
megfelelõen ismét vidám, baráti hangu-
latban telt a Gödi Felvidékiek Köre, no-
vember 10-én. A negyedévente megren-
dezett összejövetel ez alkalommal a Gö-
dön élõ Pászthy Júlia operaénekesnõ elõ-
adásával gazdagodott. Júlia öt évvel ez-
elõtt költözött Gödre, de – saját szavaival
élve – „úgy jött, mint aki hazamegy.”
Noha csaknem három évtizedig a fõvá-
rosban élt, a lelke mélyén mindvégig „vi-
déki lány” maradt, akinek nem csupán a
természet közelsége hiányzott, de a vidé-
ki emberek közvetlensége, derûs és egy-
szerû életszemlélete is. Ezért a sors aján-
dékaként élte meg, mikor családjával –
férjével és két felnõtt gyerekével – Göd-
re költözhetett, melynek kisvárosi, meg-
hitt légkörében csakhamar otthonra lelt. 

A mûvésznõ a kötetlen beszélgetés
során felelevenítette pályafutásának eltelt
évtizedeit, a nagy volumenû, értékes
életút meghatározó, kiemelkedõ állomá-
sait. Hosszú utat járt be, míg az egyszerû,
egri parasztcsaládból a Zeneakadémiára,
„a világot jelentõ deszkákra” és az Ope-
raházba került, ahonnan három évvel ez-
elõtt – sok-sok kiváló, emlékezetes alakí-
tás után végül nyugdíjba vonult. Az
éneklés élménye gyermekkorától hozzá-
tartozott mindennapjaihoz. Dalolászva
munkálkodott szülei szõlõ-birtokán, a
kedves „Bajuszon” énekelve járta végig
a közeli, lankás dombokat, és sétálgatott
az öreg, nádfedeles házak között. 13 éves
múlott, mikor a „jófülû” szomszédok no-

szogatására édesanyja elhatározta, hogy
zeneoktatásához szakértõ tanárokat ke-
res. Ezen a ponton a sorsa „megpecséte-
lõdött”, s érezte, ahogy a Gondviselés a
mûvészi pálya felé tereli. Mihelyt felis-
merte, hogy az éneklés az életfeladata,
megkapta hozzá a „segítõtársakat”, kivá-
ló pedagógusokat, akik nem pusztán ze-

nére tanították, de egyfajta szemlélet-
módra, hitre és életszeretetre is. A zene,
mint a többi mûvészeti ág, nem pusztán
technikai tudást, kimûvelt hangot kíván,
de valami azon túlmutató, „készen ka-
pott”, nem tanulható adottságot is. Aszép
hang – mondja Pászthy Júlia a Zeneaka-
démia felvételiztetõjeként – önmagában
kevés; az éneknek érzéseket kell közve-

títenie, a lélek hangjait, hogy utat találjon
más emberek szívéhez is. Ezt a hitvallást,
mely a mûvészt hozzásegíti, hogy a pá-
lyán maradjon és igazán értékeset, mara-
dandót alkosson, –  leküzdve a nehézsé-
geket – igyekszik most már õ, a Zene-
akadémia tanáraként továbbadni diákjai-
nak, a jövõ mûvészeinek.

Elõször a Miskolci Zenemûvészeti
Szakközépiskolában folytatott tanulmá-
nyokat, majd belépett a híres Madrigál
Kórusba, mellyel bejárták a világ távoli
országait. Az itt eltöltött két esztendõ
után a Zeneakadémia következett. Már
pályakezdõként fõszerepeket kapott az
operában, majd a hazai fellépések mel-
lett mind többet utazott külföldi vendég-

szereplésekre is. A ’80-as évek nagysi-
kerû tévés-zenés színházában tizenhá-
rom operett-filmben szerepelt, melyek
révén a szélesebb nagyközönség is meg-
ismerhette. Az útmutatást szolgálják a
szenvedések is, melyek tanítását azon-
ban sokszor csak utólag sikerül megérte-
ni. Ilyen szenvedés Pászthy Júlia életé-
ben az asztmás megbetegedés, mely
már a Zeneakadémia elvégzése után,
egy sokat ígérõ pálya kezdetén érte utol.
Az orvos eltanácsolta a pályától, ám õ
nem volt hajlandó feladni az álmait: éne-
kesi pályáján a megpróbáltatások ellené-
re is tovább haladt. A félelem, hogy a
hangját elveszítheti, mégis végigkísérte
õt, mint egyfajta „fékentartó erõ”, mely
meggátolja az emberi elbizakodást.
Pászthy Júlia végezetül csodálatos ének-
elõadással zárta a beszélgetést, majd
meginvitálta a jelen lévõ vendégeket az
Olajfa Mûvészházban tartandó Bartók
Estjére, mely a nagy zeneszerzõ emlékét
eleveníti meg. 

A Felvidékiek Körének ülésén meg-
tudtuk, hogy hagyományteremtõ célzat-
tal a jövõben is szeretnének meghívni
egy-egy Gödhöz kötõdõ, neves szemé-
lyiséget, aki részvételével, fellépésével
színesíti a hagyományos programot.

Akövetkezõ, soros összejövetelt a kör
februárra tervezi, melyen – elõrelátható-
lag – a csángó népszokásokról, hagyo-
mányokról hallhatnak majd elõadást.

MACZKAY ZSAKLIN
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Felvidékiek Köre Pászthy Júlia operaénekesnõvel

A háttérben Lengyel Erzsébet, a kör vezetõje, az elõtérben Pászthy Júlia

Az Olajfa Mûvészház szervezésében,
a Nemeskéry-Kiss Kúria Galériájában
került sor a Mirjáne együttes elõadására.
Az elõzményekhez tartozik, hogy márci-
usban Budapesten és Pozsonyban járt
Tatjána Csagorova festõnõ. A magyar
kultúra mély benyomást tett rá, különö-
sen a népzene, ebbõl született egy 6 kép-
bõl álló batik-sorozat, mely most az
Orosz Kulturális Központban látható. A
Gödön kiállított képek témája az orosz
falusi élet, a természet, az emberi érzé-
sek.

Az orosz mûvészetnek is megvan a
saját kifejezõeszköz-tára: a piros szín a
szeretet-szerelem jelképe, a fehér az éle-
tet és Istent szimbolizálja, a fekete a ha-
lált idézi, a zöld a természet körforgását,
a mezõk, az erdõk színeit tükrözik
Csagorova munkáiban.  Nõvére – a
Mirjane Együttes vezetõje – énekel, míg
õ festékkel dolgozik – mindketten
ugyanazt kívánják visszaadni mûvésze-
tükkel: népük világát, hagyománait. 

A Mirjáne Orosz Folklóregyüttes
1990-ben alakult, 1991-ben már elsõ he-
lyezést értek el egy moszkvai nemzetkö-
zi versenyen, majd több nagy, Pl. össz-
oroszországi fesztiválon, versenyen sze-
repeltek fergeteges sikerrel. 2006 a Ma-
gyarországon tett turné éve. 

Bemutatkozásképpen, orosz módra
azt kívánták, hogy a nézõk lelke megpi-
henjen ezen az estén! Érezzék a harmó-
niát, amit képviselnek az oroszok is –
mint bárki a világon. Örömeikkel, bána-

taikkal „a fény, a békesség emberei”. (Is-
ten megszületett, Rigokurszki táncdal).
Közöttük járva, a falukutatás módszerei-
vel, az idõseket kikérdezve, énekeltetve
gyûjtötték az autentikus (valódi, hiteles,
eredeti) népzenei anyagot. Ruháik is a fa-

lusi ládák mélyérõl kerültek ki. 
„Ami eleink is a földbõl éltek, mint a

magyar elõdök. Féltek a természet erõi-
tõl, istenítették azokat: ebbõl ún. naptár-
dalok születtek, amelyekkel „befolyásol-
ták” a mezõgazdasági eredményeket – jó
hangosan énekelve e dalokat, hogy Isten
meghallja! Az „Aratódal” a legrégebbiek
közé tartozik. Még télen, háznál is éne-
keltek, sok asszonydal született ekkor.
Szép, lírai nõi énekek keletkezett: a nép
sajátossága, hogy a férfiak nagyon sokat
becézték asszonyaikat (Asszonyocskák

c.). Az öregek is mindig a románcokat
mutatják be elõször, melyek kedvesek,
szentimentálisak (Elválás, te elválás).
Ezekbõl keletkeztek késõbb a városi
folklór dalai, illetve keveredtek más né-
pek dalaival, pl. ukrán vagy cigány ha-

tásra. 
Amadarakat a föld és

az ég közötti közvetítõk-
nek tekintette az orosz
paraszt. Az énekekben
sok-sok madárdalt után-
zó dallam, kiáltás hallha-
tó”- meséli elõadás köz-
ben a narrátor.

Az orosz ember az
ellentmondások embe-
re. I. Péter idején a kato-
nai szolgálat életfogytig

szólt. Amikor a fiú elbúcsúzott a lánytól,
tudták hogy vagy öregemberként tér
meg a férfi, vagy soha… Mégis vidáman
élték meg: „Majd te fogsz drágám,
egyetlenem, egyedül sírni a síromon” – s
életteli dallammal és örömmel énekelték.

Saját fiataljaik is megkérdezik sok-
szor, hogy mirõl és milyen nyelven éne-
kelnek? Régi óorosz dalok ezek egy dal-
lamvonalat követve, minden énekesnek
meg van a saját dala, végül egységes egé-
szet hoznak létre. Egyébként a fiatalok 12
éves kortól vehettek részt a falusi mulat-

ságokon, ahol játékos táncok segítségével
már „udvarolhattak” is (Kadrin tánc).

Ott lány lánnyal soha nem táncolt!
Csak itt születhetett valamilyen „érzés” a
fiú és a lány között. Volt, hogy a fiatalok
kibérelték mondjuk egy özvegyasszony
házát, hogy táncolhassanak. Ám egy idõ-
sebb „erkölcscsõsz” mindvégig ott volt
velük!

A táncosok-énekesek a közönséget
bevonva mutatták be a fiatalok egyik
kedvencét: Egy ifjú a dal egy pontján vá-
lasztott egy lányt, s a földre letett kispár-
nára térdepeltek a kör közepén. Ott az
ének szerint szerelmet vallottak egymás-
nak, majd a választó kiállt, a választott
lány újabb fiút keresett, s ment tovább a
játék… most a bevont magyar szerep-
lõkkel (Párnácska), majd egy egyszerû
Kadrin-lépéssort tanulhattak meg a „be-
ugró táncosok”. A„Trifan” közben dalol-
nak, táncolnak, a „vezetõ” beáll valami-
lyen vicces pózba, amit a többiek utánoz-
nak – a végén a padlón hevert az egész
társaság, de senki nem vette rossz néven! 

Az orosz ember szeret inni – de a ré-
gi, jó szokás a mértékkel való ivás volt –
merthogy Isten-félõk is. Búcsúzásként a
dal szerinti mindhárom kupicát értünk,
magyarokért, a közönség egyészségére
ürítették. S hogy még vidámabban tér-
hessünk haza, ráadásként még egy tréfás
énekkel toldották meg a mûsort.

KÉP ÉS SZÖVEG:
KISS-KÁSA ÉVA ÉS LEGÉNY SÁNDOR

Mirjáne
Autentikus orosz népzene az Olajfa és a Kúria jóvoltából
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A mûvészet szerepe, hogy a vilá-
got emberibbé és élhetõbbé tegye, –
bár divatok jönnek és mennek, – az
idõk során mit sem változik. A mû-
vész, aki formába önt egy-egy alko-
tást, gondolatok és érzések sorát in-
dítja el, vagy egyszerûen csak
„megfékezi az idõt”, s arra készteti
az embert, hogy megálljon a min-
dennapok rohanásaiban, s vegye
észre az alkotóerõben és a világban
rejlõ, ezerféle csodát. Ez a csoda
azok közül való, aminek felismerése
során az embert megérinti a végte-
len, s – ha csak múló pillanatokra is

– átlépheti saját, véges lényének ha-
tárait. Afáradt, szürke hétköznapok-
ba így vihet színt egy irodalmi alko-
tás, egy zenemû, egy kiállítás, egy
köztéri szobor, kút, fafaragás vagy
akár egy míves kandeláber, aminél
néhány percre megpihenhetünk,
hogy a varázslat egy kicsi igézetével
lépjünk tovább. Nagy kár lenne, ha
parlagon hagynánk a mûvészetben
rejlõ lehetõségeket, melyekkel job-
bá és gazdagabbá tehetjük környe-

zetünket és saját életünket is. A Du-
nakanyar természeti adottságaival,
szépségével és hangulatával bõsé-

ges inspiráció, ihletforrás a térség al-
kotóinak. Nem véletlen, hogy rég-
múlt idõktõl vonzza a mûvészeket, s
évrõl-évre egyre több zenész, író,
képzõmûvész telepszik át a zajos
nagyvárosokból – többek között
Göd városába is. 

Jelenleg – a szintén komoly érté-
keket felmutató – amatõr mûvészek
mellett él, s alkot Gödön tizenhárom
hivatásos képzõ-és iparmûvész; a
Gödi 13-ak elnevezésû mûvészeti
csoport. Tagjai egytõl-egyig kiváló,
nemzetközi hírû alkotók, akik sok-
rétû tevékenységükkel elnyertek
számos szakmai elismerést, munká-
ikkal pedig megfordultak nemcsak
hazánk „nagy” múzeumaiban, de
külföldi kiállítótermek tucatjaiban
is. Ám öreg szokás, hogy sokszor
jobban (el)ismerjük a tõlünk – föld-
rajzilag vagy idõben – távol esõ ér-
tékeket, mint saját korunk értékeit,
köztük a kortárs mûvészeket, akik
pedig maguk is itt élnek, s munkál-
kodnak közvetlen környezetünkben.  

Ezért tartottuk fontosnak, hogy
ezúttal egy kicsi figyelmet szentel-
jünk nekik, illetve, hogy a jövõben –
a lehetõségekhez mérten – külön-
külön bemutassuk az egyes alkotó-
kat és mûvészi pályájuk alakulásait. 

Acsoporttagok visszaemlékezése
szerint a ’90-es évek derekán indult
valamiféle kezdeményezés, mely
lassan közösséggé formálta a koráb-
ban elszigetelten dolgozó, helyi mû-
vészeket. Ekkortájt – a hagyomá-
nyoknak megfelelõen – Gödön jár-
tak a település testvérvárosának,
Marignane-nak küldöttei, akik sze-
rettek volna képet formálni a helyi
kulturális életrõl, és megismerni az
itteni mûvészeti törekvéseket. Nem
sokkal a rövid – önkormányzat által
megszervezett – összejövetel után a
francia városkából meghívó érkezett
Göd képzõmûvészeinek. A

Marignane-ban töltött öt nap sok
mindenre lehetõséget adott: például
egymás különbözõ mûvészeti elvei-

nek és jövõre vonatkozó elképzelé-
sének megismerésére, ütköztetésére
is. Az összefogás fontossága azon-
ban – úgy tûnik – a legtöbb résztve-
võ számára nem volt vitatható. Az
együttmûködés – elsõsorban a tár-

gyi feltételek hiánya miatt, mely
meghiúsította a remek ötletek reali-
zálódását – mégis döcögött. Alegsú-
lyosabb problémát a megfelelõ kiál-
lítóhely jelentette, de anyagi forrá-
sok hiányában nem volt mód közös
katalógusok, kiadványok megjelen-
tetésére sem. Már ekkor nagy álom-
ként fogalmazódott meg a mûvész-

telep létrehozásának ötlete, ami –
sajnálatos módon – mindmáig álom
maradt. 

A bemutatkozási nehézségek le-
küzdésében sokat lendített, hogy
2001-ben az Olajfa Mûvészház
megnyitotta kapuit. A Mûvészház –
egyfajta összmûvészeti törekvés-
ként – a képzõ- és iparmûvészet
mellett kezdetektõl fogva teret enge-
dett a különféle társmûvészeteknek.
Ahavonta megújuló tárlatok mellett

programjai között rendszeresen sze-
repelnek az irodalom, a zene és a
filmmûvészet alkotásai. A magán-
galéria a hangsúlyt mindenekelõtt a
helyi értékek megmutatására helye-
zi, ezért „elsõ körben” a gödi képzõ-

és iparmûvészek egy-egy önálló tár-
latát szervezte meg. Azóta a Gödi
13-ak csoportja (melynek egyéb-
iránt szintén tagja az Olajfa Mûvész-
ház tulajdonosa, az ikonfestõ
Mógorné Gyõrffy Anikó) évente
egy-egy – Mûvészház által megren-
dezett – csoportos kiállítással szere-
pel Gödön. Ez a tárlat persze magá-

ban véve is ragyogó kezdeménye-
zés. Mégis jó volna, ha (a fõvárosi és
a messzi vidékeken élõk mellett)
gyakrabban láthatnák a helyi polgá-
rok is az õ nagyszerû alkotásaikat. 

Hosszú távon például megoldást
jelentene, ha – mint újfajta, ám kül-
földön már évtizedek óta sikeresen
mûködõ mecenatúra – a helyi cégek
és nagyvállalatok karolnák fel a mû-
vészet ügyét.  

MACZKAY ZSAKLIN

Gödi tizenhármak

Szalma Edit: Tél (részlet) - tempera

Török László: Részletek - fotó

Vertel Andrea: Kisplasztika - kerámia

Borbély F. Gusztáv: Önarckép - grafika
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Folytatás az 1. oldalról.
A fõvédnöki teendõket dr. Benedek

Csaba, valamint Hamarné Kismartoni
Adrienn látja el. 

Az elõadásokról készülõ pótolhatatlan
felvételek tartós archiválása, méltó tárolá-
sa, és a nyilvánosság számára való hozzá-

férés biztosítása - múzeumi keretek híján
- még várat magára. Hiányoznak a pénz-
ügyi források, így a jubileum hivatalos
megünneplésére is majd csak áprilisban
kerül sor. Az elsõ négy évben pályázat út-
ján elnyert összegekbõl tudták finanszí-
rozni az elõadásokat, az ezt követõ évben

már – a civil szervezetek számának növe-
kedése miatt – ugyanazon a pályázaton
elutasították õket, így azóta az önkor-
mányzat támogatja õket.

Aklub 1996. november 22-e óta mûkö-
dik, a kezdetektõl az Ady Klub ad otthont
a közel 100 fõs látogatottságú elõadások-

nak. Az elõadók gödi illetõségû, Magyar-
ország más településeirõl elszármazott
személyek, vagy más helységbõl meghí-
vott vendégek, akik közérthetõen –  maga-
san kvalifikált és egyszerûbb emberek szá-
mára egyaránt érthetõ módon – ismertetik
saját népszokásaikat, hagyományaikat.

Úttörõ elõadó volt id. Váraljai István,
aki a Bácskából érkezett. Õ és több elõ-
adó sajnos már nincsen közöttünk. „A23.
óra 56. percében kezdtük el a gyûjtõ-
munkát. A kincsek szétszórva hevernek,
tulajdonosaik pedig már idõsek.” –
mondja Marika néni. A Tiszántúlon
könnyebben talált elõadókat, de a nyuga-
ti részekrõl – Zala, Vas, Veszprém, Tolna,
Baranya, Heves és Pest megyékbõl – is
szívesen fogadnák õket. Havonta egy
elõadást szerveznek a novembertõl áprili-
sig tartó idõszakban. 

Az érdeklõdõk hallhattak már többek
között Bencsik Kálmánné óvónõ és ná-
sza, Kürtösi Ottó elõadásában a nógrádi
népszokásokról; Karvász Kálmánné
szülõföldjérõl, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyérõl. Medgyes Béláné Szülõföl-
dem, Nagybörzsöny címmel arról me-
sélt, hogyan is kerültek erre a területre a
svábok. A település életében fontos he-
lyet elfoglaló személyiségek közül is be-
mutatásra került néhány. Így Balázsovits
János és családjának története, Németh
László Kossuth-díjas író élete. Veszelik
János a méhészetrõl, dr. Selmeczi Ko-
vács Attila a magyar népmûvészetben
elõforduló jelképekrõl beszélt. Elõfordul
egy-egy történelembe ágyazott, az egyes
személy számára nehéz súlyú, szemé-
lyes történet elbeszélése is. Ilyen volt
Gemmer György története életének vi-
szontagságos szeletérõl, az orosz hadi-
fogságról.  

Tavasszal Bács-Kiskun megye,

Csongrád, majd Komárom és Fejér me-
gye hagyományainak számba vételére
kerül sor. A Felsõgödi Munkásdalkör, a
verset szavaló Medgyes Béláné és dr.
Bajnógel József kedvelt, szinte állandó
szereplõi a rendezvényeknek. 

Közös énekléssel, szeretetlakomával –
tájjellegû étel és ital fogyasztásával –
meghitt hangulatot szoktak teremteni. 

A klubrendezvények nemcsak a múlt
és a különbözõ hagyományok megisme-
rését szolgálják, hanem közösségková-
csolók, az együttlét és közös érdeklõdés
baráti kapcsolatok elindítója. 

CSERKUTI ÁGNES

Ismerjük meg múltunkat, hagyományainkat
10 éves jubileumához érkezett a Hagyományteremtõ Klub

Dr. Bajnógel József, a kör versmondója

Szatmári szilvalekvárral töltött buktát kínáltak...

November 25-én, szombaton
este nagysikerû találkozót tartott
a József Attila Mûvelõdési Ház-
ban a gödi SZDSZ szervezet ál-
tal delegált városi képviselõ,
Nógrádi Gergely. A fogadással
egybekötött beszélgetésen meg-

jelentek a liberális jelöltek, de
sokan eljöttek a “másik oldalról”
is, hogy együtt elemezzék a vá-
ros jelenét és jövõjét.

Miután a képviselõ meleg
hangon köszöntötte az egybe-
gyûlteket, köszönetet mondott

kampánystábjának a választások
idején nyújtott segítségért, és
ígéretet tett arra, hogy négy éven
keresztül minden fontos városi
folyamatról tájékoztatni fogja a
gödieket. Mint az esten résztve-
võk megtudhatták, Nógrádi már-
is elindított egy internetes újsá-
got, amelyben kéthetente ad ta-
buk nélküli beszámolót az aktuá-
lis történésekrõl, s amelyre bárki
feliratkozhat a http://www.nogr-
adigergely.hu/mailman/listinfo/h
irlevel címen. 

A fogadás menüjét egyébként
a képviselõ felesége állította
össze, s olyan különleges finom-
ságokkal örvendeztette meg az
összegyûlteket, mint a garnélás
spenótos tészta, vagy a
Provance-i sajttekercs. 

Mint megtudtuk, az est anyagi
terhét Nógrádi nem volt hajlan-
dó képviselõi költségként elszá-
moltatni: a fogadást saját zseb-
bõl állta. 

KÉP ÉS SZÖVEG: SZDSZ 
GÖDI SZERVEZETE

Képviselõi fogadás a JAM-ban
Nógrádi Gergely köszönetet mondott választóinak

Nógrádi - kisfiával az ölében - éppen a gödi SZDSZ szervezet elnökének,
dr. Mödlinger Pálnak mutatja be az ínyencségeket

Tisztelt Gödi Lakosok! 
Elindítottuk Göd Város Önkor-

mányzatának Online Hírlevelét,
melynek célja, hogy tájékoztassuk
Önöket az Önkormányzat aktuális
híreirõl, és friss információkkal szol-
gálhassunk városunk életébõl.
Amennyiben szeretné olvasni Hírle-
velünket, a következõ lépéseket kell
megtennie:

Ellátogat a város honlapjára
www.god.hu, ahol regisztrálja ma-
gát. 

Ezután egy e-mailban értesítjük a
regisztráció tényérõl, majd a honla-
pon ott, ahol a regisztrációt elvégez-
te, be kell jelentkeznie azonosítójával
és jelszavával.

Majd a Kultúra menüponton belül
a Hírlevélre (http://www.god.hu/kul-
tura/hirlevel/) kattintva jelentkezhet
fel Hírlevelünkre. Amennyiben a ké-
sõbbiekben le szeretné mondani a
Hírlevelet, azt is itt teheti majd meg.
Reméljük, minél többen veszik
igénybe új szolgáltatásunkat. Várjuk
szíves jelentkezésüket!

Göd Város 
Önkormányzatának

Online Hírlevele
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Ünnepi ruhába öltözött idõs em-
berek várakozó izgalommal ülték
körbe a Sotto Voce étterem ízlésesen
terített, virággal díszített asztalait.
Az ünnepi várakozás kellemes izgal-
mától kisimultak a hosszú évtizedek
küzdelmeit palástoló arcok, fátyolo-
san csillogtak a megfáradt tekin-
tetek… 

A példaértékû hagyományokhoz
híven idén is köszöntötte szépkorú
polgárait a város. A gödi önkor-
mányzat Alapszolgáltatási Központ-
ja és az Idõsek Klubja meghatóan
kedves ünnepséget szervezett a Vas-
vári Pál utcai Idõsek Napközi Ottho-
na tizennyolc tagja számára.

A meghívott vendégeket elsõként
Mikó Istvánné, az Alapszolgáltatási
Központ vezetõje köszöntötte, aki
kedves szavakkal beszélt az egy-
másba simuló évtizedek szépségei-
rõl, az idõsemberek bölcsességérõl,
a felõlük áradó szeretetrõl, a társa-
dalom iránti türelmes megértésük-
rõl.  

Hasonló szeretettel köszöntötte az
õsz hajkoronát viselõ, a munka ter-
hei alatt megfáradt, ám ma is kedves
mosolyú gödieket Szegvári Andrea,
az Idõsek Klubja vezetõje is, aki egy
diák versének felolvasásával tisztel-
gett a tizennyolc vendég életútja
elõtt. 

A szépkort – a hetven, nyolcvan,
kilencven évet - megélt emberek
elõtt is befogadó szeretettel tárulko-
zik ki a kultúra, a mûvészetek gyö-
nyörû világa, a közösségi élet ajtaja,
melyre bizonyság a Napos Oldal
Klub hölgykoszorúja, melynek tag-
jai látványos táncprodukcióval ör-
vendeztették meg az elõttük haladó
korosztályok képviselõit.

Lenkei György, az önkormányzat
szociális bizottságának elnöke kö-
szöntõ beszédét Zay László: „Az élet
teljességét nem években mérik, ha-
nem örömben. Kinek-kinek annyit ér
az élete, amennyi örömöt szerez má-
soknak!” - soraival kezdte, majd az
ünnepeltek bölcsessége, példaadó
életútja elõtt tisztelegve megidézte a
múló évtizedek alkotó szépségeit.
Az önkormányzati politikus köszön-
tõjét Goethe gondolatával zárta: „Az
életük legyen víg, s ha nem megy,
legalább legyen elégedett.” 

Lenkei György jókívánságai mel-
lett egy szál virággal és a borítékba
„rejtett” ajándékkal kedveskedett a
szépkorú gödieknek az önkormány-
zat nevében. 

Az ünnepi esemény szervezõi kü-
lön köszöntötték a klub egykori leg-
idõsebb tagját, a 98 éves Hegedûs
Józsefnét. A maiak közül a 92 éves
Turcsányi Árpádné és a 82 éves Tóth
Mihály fogadhatta a legidõsebb

klubtagnak kijáró gratulációt és vi-
rágcsokrot. Mikó Istvánné és Szeg-
vári Andrea az ünneplõk társaságá-
val együtt kívánt boldog névnapot és
nagyon jó egészséget a kórházban
fekvõ 95 éves Sári András bácsinak.

Az idõs kornak is vannak megha-
tó, szép pillanatai! Köszönjük ezt a
szép napot – mondta elcsukló han-
gon, fátyolos tekintettel Csernus
Mihályné, aki 17 társa nevében kö-
szönte meg a szervezõk és a vendég-
látók figyelmességét, szeretetét.
Turcsányi Árpádné verssel kedves-
kedett az õket köszöntõknek.  

S az ünneplés, a köszöntés folyta-
tódott; a Gödön élõ operaénekesnõ,
Pászthy Júlia gyönyörû hangjával,
csodálatos énekével szerzett megha-
tóan kedves élményt az ünnepeltek-
nek. A mozgáskorlátozottak helyi
titkára, Antal György Bálint ezúttal
költõként mutatkozott be, aki két
versének tolmácsolásával fejezte ki
az idõsemberek iránti tiszteletét. 

Markó József polgármester – mint
mondta – örömmel jött az ünnepel-
tek közé, hogy a városi önkormány-
zat nevében köszönthesse Göd szép-
korú polgárait, akiknek örömteli és
jó egészségben gazdag éveket kí-
vánt. – Az önök munkája, emberi
helytállása és tisztessége példaérté-
kû mindannyiunk számára – hang-
zottak a politikus elismerõ szavai. 

Az ünnepi köszöntõk után kezde-
tét vette a kötetlen beszélgetés, az
elmúlt évtizedek emlékezetes törté-
neteinek a felidézése, „éle-
trekeltése”. S egyfolytában szólt a
kellemes zene, amely jó néhány párt
a táncparkettre csábított… Táncol-
tak, beszélgettek, míg az ünnepelte-
ket megvendégelõ Sotto Voce szaká-
csai elkészítették az ízletes ebédet. 

- Öröm látni az idõs nénik és bá-

csik boldogságát, derûjét! – mondta
az ünnepi pillanatokban a rendez-
vény egyik szervezõje, Mikó

Istvánné, aki ezúton is köszöni a
cukrászoknak, a pékeknek, a vállal-
kozóknak, hogy készítményeikkel,
adományaikkal hozzájárultak a
szépkorú gödiek köszöntéséhez… 

… Az õsz hajú, csillogó tekintetû,
az idõskor nehézségeit is derûvel és
méltósággal viselõ társainknak
egészségben gazdag, hosszú, békés
éveket kívánva, azzal a reménnyel
köszöntünk el, hogy jövõre mind-
annyian találkozunk, ugyanitt! 

VETÉSI IMRE

Virággal, ajándékkal, szeretettel…

Szépkorú gödiek köszöntése

Köszönet a rendezvény támogatóinak:
Sotte Voce Étterem, Orgona Cukrászda,
Don Papa Pizzéria, László Pékség,
Helmes Virágbolt, Nosztalgia Virágház,
Szabó Árpádné, Nyilas Elekné, Pászthy
Júlia, Napos Oldal Klub, Flört
Virágbolt, Klein Judit.

Az ünnepség fõ szervezõi: Szegvári
Andrea, Mikó Istvánné és Lenkei György

Tánccal és „vonatozással” múlatták az idõt

Pászthy Júlia gyönyörû hangjával 
és önzetlenségével ezúttal is lenyûgözte 

a hallgatóságot 
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A Gödi Kulturális és Közéleti Klub 2005.
október 8-án alakult, miután elnyerte a Sza-
bó Miklós Szabadelvû Alapítvány pályáza-
tát. Az alapító okiratban lejegyzett célok:
„Az európai liberális kultúra megismerteté-
se, demokratikus és toleráns helyi közélet ki-
alakítása. A székhelyi város hagyományai-
nak ápolása, környezetvédelme.” 

A GKKK Füredi Jutka elnökletével indult,
majd 2006-ban átvette a helyét Mödlingerné
Kovács Éva, aki 1989 õszén költözött ki
Gödre férjével, dr. Mödlinger Pállal, vala-
mint öt gyermekükkel.

Az elsõ találkozóra januárban került sor, a
vendég Vásárhelyi Mária médiakutató volt.
Késõbb vendégül látták Albert Györgyi új-
ságírót, Vujity Tvrtko riportert, Léderer
Andrást az SZDSZ-tõl, valamint a legutóbb
itt járt dr. Fodor Gábor SZDSZ-es képvise-
lõt. 

Mödlingerné elmondta, hogy nagyobb ér-

deklõdésre számított, de bízik abban, hogy a
jövõben szélesebb körben válik ismerté a
klub mûködése, és egyre többen látogatnak
el a különbözõ estekre. A viszonylag kisebb
létszámnak azonban elõnye is van, hiszen
így a beszélgetések kellemes, barátságos

hangulatban telnek, ahol mindenkinek módja
van kifejteni véleményét, és valójában meg-
ismerni az aktuális vendéget.  Sokan azt hi-
szik, a GKKK meghívottai szigorúan az
SZDSZ „követõi” közül kerülnek ki, ám
nagy általánosságban ezek az estek nem po-
litika rendezvények. Itt mindenki – párt-ho-
vatartozástól függetlenül – találhat maga
számára vendéget, és érdekes témát felölelõ
estét. A klubvezetõ kéri az érdeklõdõ olvasó-
kat, hogy jelezzék számára, ki mindenkit lát-
nának, hallanának szívesen. Ez segítséget je-
lentene számára a jövõben vendégként fel-
kérhetõ személyiségek kiválasztásában. 

Az elkövetkezendõ idõre tervezett vendé-
gek Romsics Ignác történész, Vámos Miklós
író és dramaturg, Persányi Miklós környezet-
védelmi miniszter. A pontos dátumokról a
kedves érdeklõdõ a Gödi Körképben, vala-
mint az SZDSZ honlapján tájékozódhat.

FOJT MÁRTA VERONIKA

A GKKK vendégei jeles személyiségek

A vendég Albert Györgyi, aki kérdezi, Nógrádi Gergyely



KULTÚRA - OKTATÁS 12

„ A könyvre adott pénz -látszólag-
eldobott pénz. Mint a vetõmag” 

/Gárdonyi Géza/

„Madarat tolláról, embert
könyvtáráról…” Fekete Gyula kor-
társ írónk alakította át így az évszáza-
dos népi bölcsességet. AHuzella isko-
la könyvtára két évvel ezelõtti meg-
újulása óta igen kellemes helye az ol-
vasásnak, kutatómunkának, a csön-
des beszélgetéseknek. A könyvekre,
sajnos, úgy mint a családoknál, az is-
kolában is egyre kevesebb pénz jut. S
eljött az az idõ, hogy az iskola költ-
ségvetésébõl nem kapott a könyvtár
támogatást. A felsõs magyar munka-
közösség gondolt egy nagyot: bált
rendez könyvtári könyvek beszerzé-
séért. Nálunk november a jótékonysá-
gi bál hónapja, kötõdjön ez a rendez-
vény jeles naphoz. Így lett a 2006. no-
vember 10-e a Márton-napi mulatt-
ság, a Liba-bál napja az alsógödi isko-
lában. 

S hogy ne csak a felnõttek mulatsá-
ga legyen vidám és emlékezetes, a
gyerekek számára is kitaláltak és
megszerveztek programokat a nap fõ-
szervezõi: Detréné Köõ Mária tanár-
nõ, Szekeres Józsefné, Pappné Széll
Éva, Botosné Hornok Éva, Fehérné
Menyhért Edit, Halmai Gábor,
Olahné Vizvári Zsuzsa, Badinszkiné
Lénárd Viktória, Pusztai Adél,
Vinczéné Serman Erika, Farkasné
Vizvári Judit tanárnõk. Alsó és felsõ-
tagozatosok egyaránt találtak kedvük-
re való elfoglaltságot a délután folya-
mán, hiszen a fõépület két szintjén, a
tornateremben és a sportudvaron is
„állt a bál”. Volt itt kötélhúzás és foci-

meccs azoknak, akik a lábjátékot job-
ban kedvelik a bábjátéknál. Akik szí-
vesen teszik próbára szellemi erejü-
ket, õk Márton naphoz kötõdõ hagyo-
mányok ismeretében versenyezhet-
tek, vagy liba-szereplõs népdalok ki-
találásában jeleskedhettek. Sokan tet-
ték próbára kézügyességüket: liba-bá-
bot készítettek Havas Nelli nénivel, li-
batollból libafigurát varázsoltak,
Haljáraszkiné Erzsikével bohócbáb
készült, Hegyi Gabriellával pókot és
hálóját szõtték nádszálból és fonalból.
Márton napi képeslapot készítettek
Majorné Márti nénivel. Manapság
már a mi kisvárosi gyermekeink sem
tudják, milyen az a kukoricamorzso-
lás. Most ezt is kipróbálhatták Edina,
Ica és Ági nénivel, a városi könyvtár
könyvtárosaival.

Az este a felnõtteké volt. 180 ven-
dég befogadására állt készen a népies-
vásári hangulatot idézõ tornacsarnok.
A Liba-bál ötletgazdája Detréné Köõ
Mária tanárnõ megnyitójában így fo-
galmazott: „Köszönöm, hogy eljötte-
tek, eljöttek, köszönöm, hogy támo-
gatásotokkal, támogatásukkal segíti-
tek, segítik álmunk megvalósítását.
Köszönöm a kollégáknak, hogy ere-
jükkel és szívükkel segítették, hogy ez
megvalósuljon”. Dobónak az egri vár
védõihez mondott beszéde szellemét
idézte ez a köszöntõ.

A báli programot a Gézengúzok
zenés összeállítása nyitotta, õket az E-
Mese Színház Adzsungel könyve át-
iratával követte a bálozók nagy tetszé-
sére. Mulatós hangulatot teremtett
Pap Julianna népdal-és nótaénekes.
Kellemes szórakozást nyújtott Hankó
Emese és férje, Pivarnyik László du-
ettje. Õk a My fair ladybõl adtak elõ
részletet. 

A Márton napi finom étket a helyi
Zöldfa vendéglõ szakácsai készítet-
ték, a zenét a Jagelló zenekar szolgál-
tatta. Vacsora után a szülõk fergeteges
cigánytánccal lepték meg a közönsé-
get. Szûnni nem akaró tapssal kö-
szönték meg a vendégek a heteken át
csiszolt produkciót valamennyi tán-
cosnak és Dézsi Ivettnek, aki a táncot
betanította. Érdi-Krausz Zsuzsa tanár-
nõ szervezõkészségét dicséri, hogy
évek óta talál, ösztönöz táncoskedvû,

vállalkozó szellemû szülõket, hogy
ilyen ragyogó szórakozást nyújtsanak
a bálozó vendégeknek. Éjféltájban
került sor a támogatóinknak köszön-
hetõ igazán értékes tombolacsoma-
gok sorsolására. 

A vásári forgatagot idézte Csehi
Miklós kollégánk, aki fotomasinájá-

val népviseletbe öltözött figuraként is
megörökítette az erre vágyókat. Õsz-
iné Dancz Éva és Fehérné Menyhért
Edit kolléganõk asztaláról házi készí-
tésû lekvárokat, savanyúságokat lehe-
tett vásárolni.

Aki eljött, vidáman tölthette el a
péntek estéjét.

A jótékonysági bál „pénzügymi-
nisztere”, Gács Zsuzsa tanárnõ el-
mondta, elégedettek lehetünk a báli
bevétellel: 630 000 Ft-ot költhetnek el
könyvtárosaink az iskolai könyvtár
fejlesztésre. Hogy miket fognak vásá-
rolni? Kézikönyvek, lexikonok hi-
ányzó köteteit, sok gyermek és ifjúsá-
gi irodalmat. A Mi Micsoda? soroza-
tot gyûjti a könyvtár, ennek is sok kö-
tete hiányzik. Pedagógiai szakiroda-
lomra, kötelezõ és ajánlott olvasmá-
nyok újabb köteteire is szüksége van
az iskolai könyvtár 400 rendszeres ol-
vasójának. DVD-k és CD-k vásárlá-
sát is tervezik. Köszönet minden szü-
lõnek, aki támogatói jegyet vásárolt,
köszönet támogatóinknak:

Belga Sörház, Fétis, Oziris Könyv-
kiadó, Rian4U nyelviskola, Rubicon
Kiadó Ház, Sirály Nyelviskola,

Huzella Tivadar Ált. Isk. Diákönkor-
mányzata, Aero Elektro Center, Apáti
Ildikó kozmetikus, Berty József, Bíró
család, Barkács Gazdabolt, Bartha
Kata, Baumann család, Bambini
Szépségszalon, Borostyán Virágüzlet,
Canon, Comedi Szépségszalon, Csá-
szár Ernõ, Csernus Élelmiszerbolt,
Don Papa Pizzeria, Family Bolt,
Filipné D. Ágnes kozmetikus, Firka
Papír-írószer Bolt, Fit Forma Stúdió,
Flört Virágüzlet, Gábor Videotéka,

Gödi Iparos Centrum, Gusztos Gá-
bor, Gödi Tenisziskola, Guszti Zöld-
ségkereskedés, Havas Endréné Nelli,
Huzella iskolabüfé, Hegyi Gabriella,
Haljárszkiné Véber Erzsébet,
Huzzyas Mehmetcan, Jávor Regina,
Kata Virágboltja, Markovics Kata,
Kissné Katalin testkozmetikus, Kóra
Szépségszalon, Dobor Andrea, Lász-
ló Pékség, Lázsák Ferenc, Major
Jánosné, Matyó és Takács Kft., csem-
pekereskedés, Mavrik Zsanett szülei,
Miami Sporttánc Egyesület, Igar Ti-
bor, Mítosz vendéglõ, Nagy
Györgyné virágkereskedõ, Olajfa Ga-
léria, Olitax Kft, Komlósné L. Anita,
Oriflame (Petró Krisztina), Palacsin-
tázó, Papp László szülei, Posch csa-
lád, Prónai tamás Zöldségkereskedé-
se, Polwerk Kft., Radnai Péter,
Rétesház, Sima Zoltán, Tempo Aero-
bic Centrum, Tóthné Jusztina mani-
kûrös, Tõkés Eszter, Vegyesbolt (Bé-
ke út), Zikva kereskedés, Zöldséges
üzlet (Kossuth út 1.), TESZ Huzella
iskola Sportcsarnoka, Szerb Kisebb-
ségi Önkormányzat, Városi Könyvtár

GRÉCZINÉ BERENCSI KATALIN

Libabál
Jótékonysággal a Huzella könyvtár gyarapításáért

Értesítjük a kedves régi és új tanít-
ványunkat, hogy a Gödön 15 éve
mûködõ Impetus Tánc-csoport
foglalkozásait új helyszínen, a
Göd-felsõi Dunapart (BM) Üdülõ
Színháztermében tartja. Várnak
benneteket az Alapítvány tanárai és
Kozma Gábor elnök.
Szülõi értekezlet december 18-
án 18.00 órakor lesz, melyen szá-
mítunk a szülõk megjelenésére. 

Új próbateremben az Impetus
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AFelsõgödi Baráti Kör közel egy-
hetes utat tett Erdélyben. Aszervezõk
Schumina Vilmosné Erzsike és Far-
kas Márton – aki az idegenvezetõ is
volt – célja volt megismertetni az úti-
társakkal a Szilágyságban, Szatmár
megyében, Máramarosban élõ ma-
gyarság kultúráját, építkezési szoká-
sait, a környezõ tájakat, az Avast, Kõ-
hátat, Gutint, Lapost.

Elsõként Ady Endre érmindszenti
– ma Adyfalva – házát, majd
Páskándi Géza szülõfaluját
Szatmárhegyet látogattuk meg. Akö-
vetkezõ állomás Koltó volt, ahol Pe-
tõfi Sándor feleségével, Szendrei Jú-
liával töltötte mézesheteit Teleki Sán-
dor kastélyában. Itt születek legszebb
szerelmes versei – Szeptember végén
– az öreg somfa alatt, aminek kiszá-
radt törzsébõl friss hajtás fakadt, és
így újjá éledt a fa és a költõ emléke is.

Ezután következett Nagykároly a

Károlyiak kastélyával, majd
Máramaros és a festõiskolájáról hí-
ressé vált Nagybánya. Megtekintet-
tük a Festõ- és Képzõmûvészeti Mú-
zeumot, és Európa leghíresebb kõzet,
ásvány és bányakristály múzeumát.
Az 1416 méteres Borsai hágón átkel-
ve a Radnai havasok, majd az Ara-
nyos Beszterce folyó érintésével ju-
tottunk el a Moldovita folyó partjára,
ahonnan egyenesen vezetett utunk
Moldovába, Hosszúmezõbe. Buko-
vinán, ahol a szállásunk is volt, egy
csodálatos körutazásban lehetett ré-
szünk.

Meglátogattuk Európa híres mold-
vai kastélyait – Sucevica, Moldovica,
Voronec – ahol a XVI. századi mold-
vai festõk csodálatos mûveit nézhet-
tük meg. Akolostortemplomok külsõ
és belsõ falait teljesen beborítják a
korabeli freskók. Az öreg falak közül
a déli, keleti és a nyugati falak freskói
még most is olyan gyönyörûek, mint
amilyenek 450-500 éve lehettek. A
Moldovicai kolostor alapszíne, akár-
csak a Voronyecié kék, míg a
Sucevicai kolostor alapszíne zöld. A
freskók többnyire bibliai jeleneteket
– Szûz Máriát, az utolsó ítéletet, óko-
ri filozófusokat és szenteket – ábrá-
zolnak. A Voronyeci kolostornak
több nevezetessége is van. A falak
festéséhez használt kék szín összeté-
telét a mai napig nem sikerült meg-
fejteni, ezért a képzõmûvészet
„voronyeci kék” néven tartja szá-

mon. Másik nevezetessége a nyugati
falát díszítõ „Utolsó ítélet” c. freskó.
Ez a hatalmas mû a világ freskómû-
vészetének kiemelkedõ alkotása,
aminek értékét az is növeli, hogy a
moldvai folklór elemei is felfedezhe-
tõk benne. Ezt a mûvet az ortodox vi-
lág külszíni „Sixtusi” freskójának ne-
vezik.

Az „Õstulok” szálloda igazgató-
nõje a bukovinai tánccsoport mûso-
rával kedveskedet nekünk.

Utunk a Dorna Vatrán át, a 36 ki-
lométer hosszú Békási vízi erõmû
felduzzasztott tava mellett, majd a
Békás szoroson át a Gyilkos tóhoz
vezetett. A következõ állomás a
Gyergyószentmiklósi örmény mû-

emléktemplom, majd azt követõen a
Gyergyószárhegyi – Bethlen Gábor
töltötte itt fiatal éveit – várkastély
volt. A szemet gyönyörködtetõ
Gyimes, ahol Berszán Lajos plébá-
nos, a Szent Erzsébet Gimnázium
alapítója és igazgatója fogadott ben-
nünket. Az „ezeréves határ” megte-
kintését követõen a Hargitán át
Székelyudvarhelyre, majd
Székelykeresztúra vezetett utunk.
Gyárfásudvaron megkoszorúztuk azt
az emlékmûvet, ahol Petõ Sándor a
csatába induló honvédeknek szavalta
az „Egy gondolat bánt engemet” cí-
mû versét. Az 1849-es Fehérvári –
Segesvárral egybe forrt helység –
csata helyszínén megtekintettük az
1948-49-es Emlékmúzeumot, és a
honvédek legnagyobb közös sírját. A
kiskunfélegyháziak Petõfi szobránál
koszorút helyeztünk el.

Európa egyik legszebb középkori
városa Segesvár, majd Marosvásár-
hely volt állomásunk, ahol megtekin-
tettük a Vártemplomot, a kultúrházat,
a Teleki Tékát, a Bólyai Múzeumot
és megkoszorúztuk a Bólyaiak sír-
emlékét. Tordán a tordai sóbánya volt
a legnevezetesebb látnivaló. Kolozs-
váron láttuk Mátyás király szülõhá-
zát, és a Fadrusz János által készített
Mátyás szobrot. A Kõrösfõi kirako-
dó- és templomos vásár után értük el
többnapos kirándulásunk utolsó állo-
mását, Nagyváradot.

Felejthetetlen élményekkel és ma-
radandó emlékekkel tértünk haza tör-
ténelmünk egy jelentõs részét felidé-
zõ kirándulásról.     

FARKAS MÁRTON

Történelmi barangolás
Erdély Adyfalvától Nagyváradig

A piarista iskola kollégiumá-
nak vezetõje, Galsa László meg-
hívásának tett eleget a közel-
múltban Schuszter Lóránt, a P-
Mobil zenekar vezetõje, alapító
tag. Mint az a vendéglátó kö-
szöntõjébõl kiderült, régi rajon-
gója a zenekarnak, így érthetõ,
hogy szerette volna a mai fiata-

lokkal is megismertetni a hazai
rockzene egyik meghatározó
csapatát és annak alapítóját. A
zenei illusztrációkkal színesített
elõadásból a közönség soraiban
helyet foglaló idõsebb és fiata-
labb hallgatóság megismerkedett

a zenekar történetével, és ízelítõt
kapott a 70-es, 80-as évekre jel-
lemzõ társadalmi és politikai fo-
gadtatásukról.

Érdekes történetek elevenítet-
ték fel az együttes – kezdetleges
hangszerekkel és technikával
megrendezett – fellépéseit, és az
akkor még tevékenyen mûködõ
szigorú cenzúra reakcióit. Keve-
sen tudták, hogy a zenekar ere-

deti neve Gesarol, ami a hetve-
nes években egy közismert ro-
varirtó szer volt. A magukat ro-
varhalál zenészeinek is nevezõ
banda – az akkori vezetés „kéré-
sére” – 1973-ban már, mint P-
Mobil (perpetuum mobile, azaz
örökmozgó) együttes koncerte-
zett. Valóban örökmozgók vol-
tak, sokat utaztak, bár a kezdeti
idõszakban sokszor még az sem
tudták, hogy egy-egy vidéki fel-
lépésrõl hogyan jutnak haza.

A dalok szövegeit gyakran új-
ra kellett írni, vagy sorokat ki-
húzni, mert tartalmuk, mondani-
valójuk nem felelt meg a „illeté-
kes” szerveknek, és bár állandó-
an a sikerlistákon szerepeltek, de
nem voltak hajlandóak kompro-
misszumokra, például egyes da-
lok szövegének átírására, meg-
változtatására, a zenekar elsõ-
ként sorolt be a ,, fekete bárá-
nyok” csapatába (P-Mobil Hobo
Blues Band, Beatrice).

A zenekar fejlõdését ékesen
bizonyítja a Honfoglalás címû
szimfonikus szvit, amit a 70 tagú

Állami Hangversenyzenekarral
közösen Gyergyóban, a Szent-
Anna tónál rögzítettek. Az egy-
mást követõ történetek között
részletek hangzottak el a Hon-
foglalás, a Fekete Bárányok és a
Magyar Fal címû albumokból.

Az érdekes elõadás befejezé-
seként az iskola diákjai a saját
maguk által készített, és a Hon-
foglalásra utaló intarziával aján-
dékozták meg a vendéget. A ze-
nekarról többet is megtudhatnak
a www.pmobil.hu honlapon.

KÉP ÉS SZÖVEG: LEGÉNY SÁNDOR

Örökmozgó lettem
„A rock örök és elpusztíthatatlan!”

Máramarosi gyermeknépviselet
Farkas Márton és a csoport két tagja

Az Oltárkõ a Békás-szoroson át...
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A 12 éve létezõ Lámpás ’92 Köz-
hasznú Alapítvány gödi illetõségû, de
az ország több településén is tart fent
intézményeket. Több, mint száz sé-
rült ellátásáról gondoskodik lakóott-
honi formában, hogy így biztosítsák
a lehetõ legjobb feltételeket a fejlõdé-
sükhöz. Alakóotthonban szeretõ kör-
nyezetre találnak a fogyatékos fiata-
lok. Ilyen közegben fölszabadultak,
jókedvûek és sokat fejlõdnek. Felsõ-
Gödön, Frankel Erika intézményi
vezetésével, két éve nyílt meg a lakó-
otthonuk.

Idén nyáron immár a negyedik
éve, hogy alkotótáborban vehettek
részt azok, akik kedvet éreztek az al-
kotáshoz; ezúttal a kellemes hangula-
tú Esztergomban. Magas színvonalú
munkák születtek, amelyeket egy ki-
állítás keretében tártak a nyilvános-
ság elé. Az ÉTAOrszágos Szövetség
Lakóotthon-Hálózat Munkacsoport-
ja és az alapítvány által szervezett
Ház címû kiállítás a gödi József Atti-
la Mûvelõdési Házban tekinthetõ
meg 2006. december 7-tõl december
29-ig, munkanapokon 10-16 óráig. A
kiállítás fõvédnöke Radics Csaba,
társ fõvédnöke Kuti Károly.

Az alkotótábori munkát Petõ Hu-
nor, Petõ Barna, Petõ Emese és Ele-
kes Károlymûvészek irányították. Az
alkotók különbözõ technikákkal is-
merkedhettek meg; ezeket felhasz-
nálva fejezhették ki mindazt, ami
számukra a házzal kapcsolatos. 

Akiállítást december 7-én Makrai
Józsefnének, az alapítvány elnökének
szavai nyitották:„A kiállítás megte-
kintését szívbõl ajánljuk mindenki-
nek, aki szeretne különleges esztéti-

kai élményben részesülni,… és azok-
nak, akik azt gondolják, hogy az ér-
telmi sérült emberek világa egy ide-
gen, a nem sérültekétõl teljesen kü-
lönbözõ, zárt világ.” Ez ugyanis egy-

általán nem így van, amire a legfõbb
bizonyíték a kiállításon jelen lévõ sé-
rült fiatalok szeretettel teli közvetlen-
sége, könnyed kapcsolatteremtése
volt. Az alapítvány elnöke elõször
Tumann Imre gyógypedagógust kér-
te fel, hogy Matuska András gyógy-
pedagógus helyett – aki nem tudott
jelen lenni – mondjon köszöntõ sza-
vakat. Tumann Imre egész pályáját
ezen a területen töltötte. Szomorúsá-
gának adott hangot, mikor az egyko-
ri világszínvonalú magyar gyógype-
dagógia elsorvadsztásáról beszélt.
Örömtelinek találta viszont, hogy a
gödiek nagy szívvel fogadták ezt a
kiállítást. Tisztelettel fordult azokhoz
a nevelõkhöz, akiknek áldozatos,
nagy szakértelmet kívánó munkája
révén formálódnak ezek a fiatalok.
„Nem leereszkedni kell ezekhez a fo-
gyatékos gyerekekhez, hanem sze-
retni õket. A gyógypedagógia a sze-
retet pedagógiája. Ugyanúgy vagyok
kedves velük, mint másokkal.”

Dr. Bognár László alpolgármester
is megtisztelte jelenlétével az alkotó-
kat, és egyúttal felajánlotta a volt
BM-üdülõt a következõ nyári alkotó-
tábor helyszínéül. Szombathy Bálint
képzõmûvész, mûvészeti író hangsú-
lyozta: a mûvészetnek az önkifejezõ
és a gyógyító funkciója révén a sérült
emberek életében kiemelkedõen fon-
tos szerepe van.   

CSERKUTI ÁGNES

FOTÓ: KKÉ

A gyógypedagógia, a szeretet pedagógiája

A lakóotthon melege
Ház – kiállítás a mûvelõdési házban

A Lámpás ’92 Alapítvány az ország több pontján, - így Gödön is -
lakóotthont alakított ki az értelmi sérült felnõtt emberek számára.
Kisközösségekben fejlesztik õket, amelynek egyik módszere a mû-
vészeti képzés. Az idei nyáron Esztergomban volt alkalmuk egy al-
kotótáborban kibontakoztatni önkifejezõ, kreatív énüket. A tábor-
ban született alkotásokból kiállítást nyílt a József Attila Mûvelõdé-
si Házban.

ANémeth László Általános Iskola napja-
inkban tizenegy esztendõs Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézményének tanárai im-
már 14. koncertjüket adták november 27-
én az iskola dísztermében tanítványaik,
azok szülei, és nem utolsó sorban egymás
és a saját maguk örömére.

A tizennégy felkészült elõadó Kovács
Gabriella mûvészeti igazgatóhelyettes
konferálása mellett a százhúsz-százhar-
minc vendég befogadására alkalmas,
zsúfolásig megtelt teremben szórakoztat-
ta, kápráztatta el az érdeklõdõket.

Vízler Annamária zenetanárnõvel be-
szélgetve tudtam meg, hogy mint az isko-
la többi hangversenysorozata, ez is elsõ-
sorban a gyerekek zenei ismereteit, kon-
certélményeit bõvítendõ szándékkal jött
létre, hiszen kis kortól kezdve nagyon
fontos, hogy megtanuljanak végigülni
egy hangversenyt, ahhoz, hogy felnõtt

korukra zeneszeretõ és -értõ emberekké
váljanak. A mindennapos gyakorláson és
a saját koncerteken felül az iskola többfé-
le koncertsorozat rendezésével próbálja
elõsegíteni azt, hogy évente legalább né-
hány alkalommal minden gyermeknek
alkalma nyíljon zenehallgatásra, ilyen a
tanár-diák és az ifjúsági koncertsorozat is,
ahová neves mûvészeket hív vendégség-
be az iskola.

A hagyományosan, évente 1-2 alka-
lommal megrendezésre kerülõ tanári
hangverseny másik oldala pedig az, hogy
ilyenkor magukat is próba elé állítják,
nem egyszer meglepetést kiváltva a hall-
gatóságból; majd a koncertek után egy-
másra is más szemmel néznek a kollégák
– a muzsikálás a kapcsolatokat is erõsíti,
egyre többször közösen duóban, trióban
lépnek fel. Az egy-másfél órás mûsor vál-
tozatos kínálatában ének és hangszeres
zene, zongorakíséretes, vagy ismert szer-
zõk más hangszerre átírt darabjai, illetve
saját szerzemények egyaránt fellelhetõk. 

Szintén hagyománnyá vált, hogy kísé-
rõ eseményként a képzõ- és iparmûvé-
szeti szakosok kiállítást rendeznek, me-
lyet a koncert elõtt vagy után megtekint-
hetnek a látogatók. Idén Szirbek Szilvia
és Tóth Tamás tanítványai, textilesek, a
festészet tanszakosok és a grafikusok
munkáiban gyönyörködhettünk. 

Bizony, a nagy érdeklõdés ismét felve-
tette azt a problémát, hogy városunknak
nincs egy igazi, színpaddal, megfelelõ

akusztikával, bõséges befogadóképessé-
gû nézõtérrel rendelkezõ hangversenyter-
me, mely otthona lehetne az ehhez hason-
latos eseményeknek. Márpedig gyerme-
keink fejlõdéséhez sokban hozzájárulna
egy ilyen létesítmény! Fõleg, mivel az ál-
lam a mûvészeti iskolákat az opcionális –
azaz nem kötelezõ – típusok közé sorolja,
s félõ, hogy ezek az intézmények a jövõ-
ben nem lesznek oly támogatottak, mint
amilyenre érdemesek. Nem utolsó sor-
ban pedig jó kapocs lehetne Alsó- és

Felsõgöd között mondjuk a rivalizálás
helyett…

Október elején a Zenei Világnap alkal-
mából a Royal Fanfare Ensembles, egy
négytagú fúvós együttes volt vendége az
Ifjúsági Hangversenysorozat keretében

az iskolának. Korabeli hangszereken re-
neszánsz, majd ragtime zenét játszottak,
méghozzá nagy sikerrel. Milyen jó lett
volna városi szinten élvezni a muzsikát!

A Zeneiskola következõ, Karácsonyi
Koncertjére december 20-án kerül sor a
felsõgödi Római Katolikus templomban.
Fellépnek: gyermek és tanári énekkar, va-
lamint a zeneiskolások. December 21-én
Tánckarácsony, néptáncosokkal.

A cikk apropóját adó tanári hangver-
seny fellépõi sorrendben:

Vízler Annamária, Gyõri Gabriella,
Szabó Katalin, Kolláth András, Verbay
Zsolt, Varasdy Dávid, Stafánné Kelemen

Judit, Gyarmati Pálné, Nyikes Róbert,
Tüske András, Gecséné Szitha Márta,
Madarász József, Dányi Jenõ és Stefán
Tivadar

Bravó!!! 
VASVÁRINÉ PÁLFAI KINGA

A zene szerepe a nevelésben
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Megartotta éves közgyûlését a
Gödi Kolping Család. A Magyar
Kolping Szövetséghez tartozó,
Karosi Ottó elnök által vezetett
tagság értékelte a 2006-os esz-
tendõ eseményeit, a közösen
szervezett rendezvényeket. A je-
lenlévõk megvitatták a 2007-es
terveiket, egyeztették a szakács-
kerti iskolaépítéssel, illetve kul-
turális- és sportrendezvényeik-
kel kapcsolatos elképzeléseiket.

Erzsébet – Katalin-napi Bál 
a Mészáros zenekarral

Az idei Erzsébet- és Katalin-
nap ünneplésére november 25-
én este 6 órától gyülekeztek ki-
csik és nagyok az alsógödi plé-
bánia közösségi termében. 

A Gödi Kolping Család és a
Búzaszem Kolping Iskola veze-
tõi vetítéssel, táncház szervezé-
sével készültek az eseményre,
melyre segítségül hívták a Mé-
száros zenekart, Czinóber Klárá-
val és Karánsebessy Balázzsal
kiegészülve. Minden korosztály
számára élvezetes táncoktatás

következett, s bizony nem csak a
gyermekeink csetlettek-botlot-
tak, ahogy tanulták egymásba
szõni  a lépéseket… 

Minden bálozó finomsággal
megrakott tálcákkal érkezett, az
asztalok mellett eszmét, recep-
tet,  és élményt cseréltek a csalá-
dok. Jó érzés, ahogy a bontakozó
közösség tagjai egyre közelebb
kerülnek egymáshoz!

Szülõk Akadémiája: ezúttal 
a televízióé volt a fõszerep

A Szülõk Akadémiájának elõ-
zõ összejövetelén a Dunakeszi
Értelmi Fogyatékosok Rehabili-
tációs Intézetének vezetõjét lát-
ták vendégül a házigazdák. Ez
alkalommal pedig, november
22-én kibeszélendõnek egy, a
Búzaszem Kolping Iskolában is
rendkívül aktuális témát válasz-
tottak a szervezõk: a televízió
hatásának elemzését kisiskolás
gyermekeikre. Sajnos a tv és a
számítógépes játékok sok isko-
lás kisdiák életében töltenek be –
a szükségesnél minden bizony-
nyal nagyobb – szerepet. A túl
magas energiaszint, a burkolt és
kifejezett agresszió, a kamaszos
viselkedésminták, a közösségi
játékok megélésének problémái
mind kapcsolatba hozhatók a vá-
logatatlan, magányos, nem élet-
kornak megfelelõ, illetve a túl-
zott mértékû televízió-nézéssel.

KÉPÉS SZÖVEG: VASVÁRI – LÁZÁR

K o l p i n g  h í r e k
Kolping közgyûlés

MINDENKI KARÁCSONYFÁJA

Szeretettel várunk mindenkit 
a József Attila Mûvelõdési Ház elõtt

a hagyományos karácsonyi gyertygyújtásra
december 20-án, szerdán 14.00 órára,

ahol a fa alatt ajándékokat is találhat bárki, utána pedig 
a földszinti nagyteremben megvendégeljük Önöket.

A Vöröskereszt Gödi Szervezete
nevében: Frey Lászlóné és segítõtársai

Városunkról készülõ új kiadvány számára keresünk 1956 elõtt
készült fényképeket. Várjuk további ötleteiket:

• Gödi kúriák, villák, házak; 
• Gödi dunapart, homoksziget, kiserdõ;
• Középületek, vasútállomások, templomok, üzletek, vendég-

lõk, iskolák, óvodák, utcák, terek;
• Városunk meghatározó személységeirõl készült portrék: föld-

birtokosok, tisztviselõk, plébánosok, orvosok, pedagógusok,
mûvészek, iparosok és mások;

• Jelentõs helyi események: háború, ünnepek, esküvõk, politikai
és kulturális rendezvények.

Kérjük, hogy a fényképek mellett tüntessék fel – amennyiben is-
merik – a kép készítésének idejét, témáját, valamint a kép tulajdo-
nosának nevét és címét. Természetesen minden fotót tulajdonosá-
nak visszaszolgáltatunk. Várjuk régi fényképeiket a 2131 Göd,
Mikszáth K. u. 14. címre postán vagy személyesen. Nem akadály,
ha már megjelent könyvben, újságban. 
Elõzetes megbeszélés alapján házhoz megyünk. Érdeklõdni lehet
Hantos Zoltánnál a 06-70-564-7349-es telefonszámon.

Régi fényképeket várunk

Közeleg a szeretet ünnepe,
nem sokára itt a Karácsony. A lá-
zas készülõdés közepette nem
szabad megfeledkezni azokról a
veszélyekrõl, amelyek már sok
család örömét változtatták bá-
nattá, néha tragédiává. A fenyõ-
fán égõ gyertya lángja nem csak
melegséget, meghitt szeretetet
sugározhat, hanem bánatot, szo-
morúságot is okozhat. Az ünnep
emelkedett hangulatában se fe-
ledkezzünk meg családunk, sze-
retteink, magunk és javaink biz-

tonságáról!
A gyertyák, karácsonyfa-

égõk, csillagszórók használata
során gyõzõdjünk meg azok
biztonságos elhelyezésérõl,
használhatóságukról, és soha
ne hagyjuk felügyelet nélkül
azokat! Egy kis odafigyeléssel
biztosíthatjuk, hogy a szeretet
ünnepe valóban szeretetben tel-
jes és meghitt lehessen.

Boldog karácsonyi ünnepe-
ket!

Ünnepi intelem
A váci tûzoltók parancsnokának 

Göd város jegyzõjéhez írt felhívása nyomán

...„színház az egész élet! - és
színész benne minden férfi és
nõ”... (Shakespeare) Az Erdély-
ben 20 évig Kuti István mûvész-
néven ismert színész
Temesvárott született Stefan
Kraus-ként. 14 évi németországi
tartózkodás után, egyik otthona-
ként Gödöt választva, szeretne

bekapcsolódni a város kulturális
vérkeringésébe. 

Bajorországban, ahol felkér-
ték egy kisváros – Bischofshein
– színjátszókörének vezetésére,
hatalmas sikereket ért el amatõr
színészeivel, akiket õ rendezett.
Miután az év egy részét itt tölti
majd Magyarországon, anya-
nyelvi környezetben, felajánlja
tudását és energiáját mindazok
számára, akik szívesen alakíta-
nának vele egy színjátszó cso-
portot. Tagjait támogatná, szak-
mailag irányítaná, mert szándé-
ka színpadi darabok közönség
számára való bemutatása a mellé
szegõdõkkel: vagyis az igazi szí-
nészi mesterség kulisszatitkai-
nak továbbadása és kamatoztatá-
sa. 

Kéri az érdeklõdõket, hogy a
06-30-341-5701-es telefonon
keressék (vagy érdeklõdhetnek a
szerkesztõségnél a 06-20 355-
0083-as telefonszámon).     KKÉ

Lenne Ön színész?
Amatõr színjátszókat keresünk

Az Inside TV december 20-tól indít-
ja saját készítésû mûsorainak sugár-

zását. A T-kábel hálózaton mûsora-
inkat minden nap 19:20 perctõl lát-
hatják, míg a Cablenet hálozatra
csatlakozott nézõink minden héten
szerdán 11:00, illetve 19:00 órától
követhetik figyelemmel adásainkat.
Hetente két új híradóval jelentke-
zünk, 10 percben, melyben Göd és
térsége történései mellett beszámo-
lunk hazánk, illetve a nagyvilág fon-
tosabbnak ítélt eseményeirõl is. Ak-
tuális híreinkrõl, mûsorainkról bõ-
vebb betekintést nyerhetnek a
www.insidetv.hu weboldalon (pl. ká-
vészünet pictures…)!

„hogy Ön mindig
képben legyen…”

„Kávészünet” - Fotó: Drovnik Gábor

Inside
Tv
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Pályázat védõnõi állásra
A Településellátó Szervezet védõnõi állásra 

pályázatot hirdet. 
Feltétel:szakirányú végzettség.

Az állás várhatóan szeptembertõl tölthetõ be. 
Bérezés: közalkalmazotti bértábla szerint.

Jelentkezni lehet: a végzettséget igazoló 
bizonyítvány és szakmai önéletrajz benyújtásával 

2132 Göd Duna u. 5. szám alatt. 
Érdeklõdni ugyanitt az 531-155, 531-156 telefonon.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhunyt:
Almási György János 63 éves
Batiz Ferencné sz. Vida Katalin 42 éves
Szapu Lászlóné sz. Fajka Anna Mária 67 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:
Langer Orsolya Andrea Bálity Csaba
Juhos Tímea Dávid János
Keresztes Éva Karagkounis Theodoros
Mattasits Annamária Kis Gergely
Tóth Marianna Benkõ Lajos
Kiss Krisztina Juhász Tamás
Sok boldogságot kívánunk! 

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

Fogadóórák Göd, Polgármesteri Hivatalban
Dr. Szinay József jegyzõ: minden hó 1. hétfõje, 13.00-18.00 óra

Dr. Bognár László alpolgármester minden hó 2. hétfõje, 13.00-18.00 óra
Szegedi Sándor alpolgármester: minden hó 3. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra

Markó József Polgármester: minden hó 4. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra
A képviselõtestület munkaterv szerinti, soron következõ ülése

elõreláthatólag (döntés késõbb várható) január 31-én lesz.
Más hivatalos ügyekben érdeklõdni vagy üzenetet hagyni 

az 530-030-as telefonszámon lehet.

Értesítjük az érintetteket, hogy a
város temetõiben a sírhelyek meg-
váltási ideje 25 év, a kolumbárium
használat 10 évre szól.

Kérjük, hogy amennyiben a teme-
téstõl - rátemetés esetén az elsõ teme-
téstõl - számított fenti idõszakok el-
telnek, a sírhelyeket szíveskedjenek
újra váltani.

Az 1980 elõtti hagyományos sír-
hely, illetve az 1995 elõtt váltott ko-
lumbárium használat 2005. decem-
ber 31-ikén lejárt. A lejárt és meg

nem váltott sírhelyek 1 év türelmi
idõvel újra felhasználhatók temetke-
zés céljára. 

A sírhely-megváltás díja jelenleg
10.800, illetve a dupla 21.400 forint.
A kolumbárium 5.400, illetve a dup-
la 10.800 forint. A megváltás a Tele-
pülésellátó Szervezetnél – 2132 Göd,
Duna u. 5. – lehetséges hétfõtõl csü-
törtökig, 7-tõl 15 óráig, pénteken 7-
tõl 13 óráig.

Telefon 531-155, 531-156. 
Ügyintézõ: Bori Sándorné

Közlemény

Sírhelyek megváltása

Lomtalanítás
A 2006. év utolsó negyedévében esedékes lomtalanításra,

az év végi ünnepek miatt elõbbre hozva
december 12-e és december 22-e

között kerül sor egész Göd területén utcánként
– az adott szemétszállítási körzetre érvényes – 

szemétszállítási napon!
TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

Felhívás
Családi örömök esetére…

Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy lehetõséget szeretnénk bizto-
sítani a gyermekszületésekrõl szóló hírek újságunk anyakönyvi rova-
tában történõ megjelentetésére. Kérjük az érintett családokat, ha élni
szeretnének a lehetõséggel, akkor tájékoztassák szerkesztõségünket
az örömteli eseményrõl. 

A Településellátó Szervezet
szakembert keres

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS, MUNKAVÉDELEM
feladatkör ellátására, melynek részletes feladatairól

az alábbi címen kapható felvilágosítás:
2132 Göd, Duna u. 5.,

06-30/419-3282 telefonon Balogh Györgynél.
A részletes feladatok ismeretében tett ajánlatot

2007. január 06-ig várjuk!

Az alábbiakban ismertetem a BURSA HUNGARICA felsõoktatá-
si önkormányzati ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójának összesí-
tett eredményét:

„A” típusú kiírásra  49 db, „B” típusú kiírásra  11 db pályázat ér-
kezett.

Az „A” típusú kiírásra  48 db pályázó részére összesen  234.000.-
Ft/hó támogatást,

a   „B” típusú kiírásra  10 db pályázó részére  összesen   50.000.-
Ft/hó támogatást nyújt tanulmányi félévenként az Önkormányzat. A
támogatás mértéke 2.000.- és 6.000.-Ft/hó között van, a pályázó szo-
ciális helyzetétõl függõen.  
Göd, 2006. november 20.

DR. SZINAY JÓZSEF JEGYZÕ

Tájékoztató

Bursa Hungarica 2007.
Göd Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan idén is
csatlakozott a felsõoktatási ösztöndíjpályázathoz.

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÁS
AZ IGAZGATÁSRENDÉSZETI OSZTÁLY

TEKINTETTEL A MEGNÖVEKEDETT
ÜGYFORGALOMRA, 

VAGYONVÉDELMI ÜGYEKBEN
2006.  DECEMBER 31-IG

AZ ALÁBBI IDÕBEN TART ÜGYFÉLFOGADÁST:
MINDEN MUNKANAPON (H-P) 08:00 – 12:00

TÁJÉKOZTATÓTÜDÕSZÛRÉSRÕL
Értesítem a lakosságot, hogy a váci Tüdõgondozó Intézet 

tájékoztatása alapján 2007. évtõl kezdõdõen, a már megszokott,
kihelyezett tüdõszûrésre nem kerül sor. 

A gödi lakosok a Dunakeszi Tüdõgondozó Intézetet 
(2120 Dunakeszi, Liget u. 40.) kereshetik fel.

A tüdõgondozó intézet egészségügyi panasz esetén mielõbb,
általános szûrés esetén egész évben, folyamatosan várja

a lakosságot.
Félfogadási idõ: hétfõ – szerda – péntek: 8.00 – 12.00 óra között

kedd – csütörtök: 13.00 – 18.00 óra között 
Göd, 2006. november 30.

dr. Szinay József jegyzõ
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JAMH - DECEMBER:
A Lámpás ’92  Alapítvány

Ház címû kiállítása
megtekinthetõ 7-tõl jan. 20-ig,
munkanapokon 10-16 óráig.

Karácsonyi kézmûves
kirakodó vásár

december 15-16-án, pénteken
és szombaton  9-tõl 19 óráig

Vöröskeresztes klub
december 20-án, szerdán 

14 órakor tartja Karácsonyi
ünnepségét.

JAMH - JANUÁR:
Mozgáskorlátozottak klubja

január 3-án 13.00-16.00-ig

Napos oldal Nyugdíjas klub
január 10-én 13.00-16.00-ig

Új Horizont Irodalmi klub 
január 19-én 17.00 órától

Kiállítás:
Január 20-ig látható 

a Lámpás ’92 Alapítvány 
Ház címû kiállítása

A József Attila Mûvelõdési
Ház munkatársai

mindenkinek boldog 
karácsonyi ünnepeket

kívánnak!

PPrrooggrraammaajjáánnllóó Meghívó!
A FELSÕGÖDI JÉZUS SZÍVE 

TEMPLOM EGYHÁZKÖZÖSSÉGE
szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját:

2006. DECEMBER 17–ÉN, VASÁRNAP 16 ÓRÁRA

a felsõgödi római katolikus templomban tartandó hagyományos

KARÁCSONYI  HANGVERSENYÉRE!
K ö z r e m û k ö d n e k:

Felsõgödi Jézus szíve templom ifjúsági ének- és zenekara 
Tanczik László vezetésével

Homoki Gábor hegedûn
Felsõgödi Jézus szíve templom kamarakórusa

Vezényel: Tóth–Cseri Mária
Felsõgödi Munkásdalkör
Vezényel: Surán Sándor

Mûsorvezetõ: Ország Tibor plébános

OLAJFA MÛVÉSZHÁZ

2007. január
január 9-én, kedden 18 órakor

Simon M. Veronika
Munkácsy- és Krúdy-

emlékérmes festõmûvész 
és költõ kiállítással egybekötött

irodalmi estje.
Belépõdíj: az adakozók 

szándéka szerint!

CUKORBETEGEK KLUBJA
december 15-én, pénteken 15-17 óráig a JAMH-ban,

december 16-án, szombaton 15 órától az Ady klubban
január 19-én, pénteken 15-17-ig a JAMH-ban

január 20-án, szombaton 15-17-ig az Ady klubban

A NÉMETH LÁSZLÓ
ÁLTALÁNOS ISKOLA

mûvészeti tagozatainak 
ünnepi programja

Zeneiskolai Karácsonyi
Koncert

december 20-án, szerdán 
18.00-kor

a felsõgödi Római Katolikus
Templomban,

a gyermek- és a tanári
énekkar,

valamint a zeneiskola
növendékeinek 

közremûködésével 
-.-

Tánckarácsony 
a néptáncosokkal 
december 21-én, 

csütörtökön 17.30-kor a
Balázsovits János
Sportcsarnokban, 

Felsõgödön. 

Ünnepi nyitvatartás:
Központi,  Alsógöd, Pesti út 72. Nyitás: 2007. jan. 2. kedd, 9 óra,
Tel.: 27-532-155, E-mail: godikonyvtar@mail.dkvk.hu; konyv-
tar@god.hu
Gyermekkönyvtár: ua., Nyitva: dec. 19. kedd, 15 óráig
Zárva:  dec. 20-jan. 1. Nyitás: 2007. jan. 2. kedd, 13h

Ady Fiókkönyvtár, Felsõgöd, Kálmán u. 13. 
Nyitva: dec. 22. péntekig; Zárva: dec. 23-jan. 1.
Nyitás: 2007. jan. 2. kedd, 9 óra, Tel.: 27-345-101

Kedves Olvasóink!
Január elsejétõl a könyvtárközi kölcsönzésnél a könyvek vissza-

küldését már nem finanszírozzák meg központilag a könyvtáraknak,
így a postaköltséget ezután sajnos kénytelenek leszünk
olvasóinkkal megtéríttetni.

Kellemes olvasást, hangoskönyv hallgatást, jó pihenést kívá-
nunk!

KÖNYVTÁROSOK

2007. január 01-tõl újonnan
megalakuló cég veszi át a városi
személyszállítás feladatát, mert a
helyi közlekedés támogatási
rendszere változása miatt az ed-
digi megoldás nem tartható fenn.
E változás következtében a helyi
kedvezményes és teljes áru bér-
letek igénylésének és átvétel-
ének rendje is megváltozik:
Egységesen megszûnik az ön-
kormányzat által biztosított
ingyenes tanuló- és nyugdíjas
bérlet, a kedvezményes bérle-
teket is meg kell vásárolni.

Általános és középiskolás
gyermekeknél: Az utazást
igénylõ tanulók vagy szüleik
közvetlenül az autóbuszvezetõk-
nél vagy a cég székhelyén vásá-
rolhatják meg a kedvezményes
tanulóbérletet a tárgyhónap elsõ
öt napján. Ezen bérletek érvé-
nyességi ideje 1 hónap. Az érvé-
nyességi idõ a következõ hónap
5. napján 24 órakor jár le. A bér-
letek elõreláthatólag havonta
740,- Ft és 800,- Ft közötti áron
kerülnek bevezetésre. A középis-
kolás gyermekeknél a diákiga-
zolvány megléte és bemutatása
feltétele a bérletigénylésnek. 

Nyugdíjasoknál: A bérletek
vásárlásának módja és ára meg-
egyezik a tanulóbérletekével. A
65 év feletti nyugdíjasok tovább-
ra is ingyenesen utazhatnak. Az
utazási jogosultságot személyi
igazolvány bemutatásával lehet
igazolni az autóbuszvezetõknél.

6 éven aluli gyermekeknél:
Ez a korosztály továbbra is in-
gyenesen utazhat.

-.-
Az elõbbi kategóriákba

nem tartozóknál (pl. dolgo-

zók, egyetemisták, fõiskolás-
ok):

A felnõttek kizárólagosan tel-
jesáru bérletet vásárolhatnak. E
bérlet érvényességi ideje szintén
1 hónap, érvényességi ideje a
következõ hónap 5. napján 24
órakor jár le. A bérlet ára kb:
3.000,- Ft havonta, igénylése az
autóbuszvezetõknél vagy a cég
székhelyén történhet. 

Az autóbuszok továbbra is
csak munkanapokon közleked-
nek.Az útépítés miatt folyamatos
menetrend-módosítás várható,
amelyet a Gödi Körképben köz-
zéteszünk, és amely várhatóan
2007. június 30-ig befejezõdik.

Megszûnik a szakasz- és a vo-
naljegy, helyette bevezetésre kerül
az utazási jegy. Egységes ára 100,-
Ft, amely egy utazásra jogosít.

A „Göd kártya” nem jogosít
utazásra a járatokon! Informá-
ciónk szerint az Önkormányzat
a rászorulók részére a kedvez-
ményes bérletek árát úgy a
nyugdíjasok, mint a tanulók ese-
tében a bérlet lejárata után rész-
ben vagy egészben támogatás-
ként megtéríti. Errõl önkor-
mányzati rendelet készül.

A cég székhelye: 
Városi Közlekedési Kft.,

2132 Göd, Duna u. 5.
(a TESZ hátsó épületében ta-

lálható iroda)

A irodában az ügyintézés
reggel 7-tõl délután 16 óráig
történik. Ebben az idõpont-
ban lehet megvásárolni a bér-
leteket, valamint itt kérhetõ
készpénzfizetési (ÁFA-s)
számla.

Tájékoztató a helyi
buszközlekedésrõl 

Könyvtári hírek
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8. forduló Felnõtt, Veresegyház VSK
– Gödi SE 27:36 (10:20) A két csapat
között ezen a mérkõzésen nagy volt a
tudásbeli különbség. A Gödi SE jó
védekezése és az eredményes támadás
szövése, a tudatos játékhelyzetek
kialakításának és alkalmazásának
következménye a vendég siker .Ifjúsági,
Veresegyház VSK – Gödi SE 28:39
(17:18) Nagyszerû csapatteljesítmény
jellemezte a mérkõzést, 10 játékosunk
volt eredményes: Máriás, Macsu, Nyilas,
Petró, Schrick, Hajek, Grúber, Kövecses,
Márta, Merényi és „természetesen” a
kapusunk, Pelczéder Sára is jól teljesített.

9. forduló Felnõtt, Gödi SE – Postás-
Matáv SE 24:24 (14:12) Erre a
mérkõzésre nagyon készült a Gödi SE
(minden játékos rendelkezésre állt!),
hiszen a tavaszi fordulóban idegenben
vereséget szenvedett. Mindenkit fûtött a
visszavágás, a mérkõzés ennek
megfelelõen indult és zajlott le. A gödiek
részérõl a találkozó nehezen indult és 15
percnek kellett eltelni, hogy a játékosok
felvegyék a mérkõzés ritmusát. Ezek

után a hazai csapat kezdett magára talál-
ni, és az elsõ félidõben két gólos elõnyre
tett szert. Amásodik félidõt egyre szoros-
abb eredmény jellemezte, a csapatok nem
tudták maguk javára fordítani a mérkõzés
eredményét, így igazságos döntetlen
született. Ifjúsági, Gödi SE – Postás-
Matáv SE 39:17 (18 : 8) Az energikusan
védekezõ gödiek már a mérkõzés elején
felõrölték a vendég együttes ellenállását.
Támadásban meglehetõsen eszközte-
lenül játszott a vendégcsapat, a gödi
lányok viszont tetszés szerint lõhették a
góljaikat. A félidei tízgólos elõnnyel,
meggyõzõ játékkal gyûjtötte be a két
pontot a Gödi SE ifistái.

10. forduló Felnõtt, Kinizsi TTK –
Gödi SE 26:27 (12:14) Az elõzetes
elvárás a csapattal szemben a gyõzelem
megszerzése volt. A Kinizsi hazai
környezetben nagyon sok hibával ját-
szott, ám nagyon harcosan, gyorsan és jól
kézilabdázott az ellenfelünk, így igen
izgalmasra sikeredett a vége, de szerenc-
sénkre mi jöttünk ki belõle gyõztesen.
Ifjúsági, Kinizsi TTK – Gödi SE 25 : 47

(10 : 22) Biztos gyõzelem született! Az
egész csapat okosan, szófogadóan és
remekül játszott!

11. forduló
Felnõtt, Gödi SE – Szentendre NK

26:17 (13:8) Természetesen zsúfolt ház,
rangadóhoz méltó hangulat várta a csap-
atokat az idei év utolsó bajnoki
mérkõzésén, amelyen az volt a tét, hogy
a gödi lányok vagy a szentendrei együttes
zárja elsõ helyen az õszi szezont?!

Már az elsõ félidõ közepén jelentõs
különbség alakult ki a két csapat között a
Gödi SE javára. A félidõ végére 5 gólos-
ra növekedett a gödi elõny. A második
félidõ ott folytatódott játékban, ahol az
elsõ abba maradt, lányaink folyamatosan
növelték elõnyüket, a vendég csapat
játékosai pedig kezdtek beletörõdni az
elkerülhetetlen vereségbe. A hazaiak
sorra alakították ki a gólhelyzeteket, és
azokat jó arányban értékesítették. A gödi
lányok ismét a tudásuk legjavát adták a
mérkõzés alatt, mely tetemes, 9 gólos
gyõzelemben realizálódott.

Ifjúsági, Gödi SE – Szentendre NK

27:33 (17:17) Ifi csapatunk izgalmas vál-
tozatos mérkõzésen 27:33-ra kikapott, a
végjátékra elfáradtak, sokat hibáztak, de
bízunk benne, hogy túlteszik magukat
ezen a vereségen!

A felnõtt csapat 11 bajnoki
mérkõzésbõl 9 gyõzelmet szerzett a 2
döntetlen mellett, s a 20 bajnoki pont-
tal vezetik a tabellát. Az ifjúsági csapat
14 pontot gyûjtött 11 mérkõzésbõl, 7
gyõzelem és 4 vereség áll a csapat neve
mellett.

A bajnokság 11 õszi mérkõzésén a
Gödi SE felnõtt csapat összesen 320
gólt dobott és 256 gólt kapott, míg az
ifjúsági együttes összesen 339 gólt
dobott és 283 gólt kapott.

A házi góllövõ listát a felnõtteknél
Birkás Anikó 90 góllal, míg az ifiknél
Máriás Eszter 91 góllal vezeti.

A tavaszi forduló elsõ bajnoki
mérkõzése február 25-én 17:00-i
kezdéssel a Balázsovits János sportc-
sarnokban lesz.

BAKSA ROXÁNA

Kézilabda
Élen telelnek a gödi lányok

A felnõtteknél Birkás Anikó, az ifiknél Máriás Eszter a házi gólkirály
Befejezõdött az õszi bajnoki szezon az NB II Keleti csoportjában, melynek élén a gödi lányok várják a tavaszi folytatást. Tizenegy
bajnoki forduló után felnõtt lányaink 20 ponttal az elsõ, míg ifjúsági kézilabdásaink 14 ponttal a hatodik helyen állnak a bajnokság
õszi mérkõzései után. 

Kicsit borongós, de esõmen-
tes, kellemes hõmérsékletû na-
pon teljesítettük a 20 km-es tá-
vot a Börzsönyben. A „Belépés
családostul” rendezvénysoro-
zat novemberi eseménye a gya-
logtúra volt, melynek útvonala
Kismarosról indult és Nagy-
Morgó, Gál-hegy, Boglya-kõ,
Csömöle-völgy érintésével
ugyanide érkezett vissza. Az
elején egy meredek emelkedõ
tette próbára a fizikumot, a lel-
ki erõt, utána azonban nagyon
kellemes terep vezetett végig a
célállomásig. A legkisebb
résztvevõ a 2 éves Süle Barna-
bás volt apukája háti hordozó-
jában, viszont a 3 éves Wehner
Kinga legalább 6-8 km-t tett
meg gyalogosan, ami bizony
kivételes teljesítmény.

Úgy látszik, kezd kapóssá
válni a havi rendszerességgel
jelentkezõ programsorozat,
mert idén a Fétis-sportnapon
28 családi csapat versengett
ügyességi számokban, 70-en
bicikliztek, most pedig 63-an
gyalogoltak velünk. Jólesõ ér-
zés volt hallani: többször is tú-
rázhatnánk együtt, milyen jó
beszélgetni gondtalan séta köz-
ben ismerõsökkel, ismeretle-

nekkel. Egyébként a túrára so-
kan jöttek Budapestrõl, Gödrõl,
de érkeztek Gödöllõrõl, Fótról,
Mogyoródról Dunakeszirõl
egyaránt. Mivel többen azért
nem jöttek, mert féltek a táv
hosszától, tavasszal majd ki-
sebb túraútvonalat is kijelölünk

a kisgyermekes családoknak.
Köszönöm támogatóinknak

az együttmûködést: a CBA gö-
di bolt csokival, ivólével látta el
nagy csapatunkat, a Fétis és a
Budapest Sportiroda fölajánlá-

sával pólókat sorsoltunk ki, to-
vábbra is fõ támogatónk a Szt.
Jakab Zarándok Egyesület és
Göd Önkormányzata.

Legközelebbi rendezvényünk
december 16-án az amatõr asz-
talitenisz verseny, melyen több
világhírû sportoló is vendé-

günk lesz a gödi piarista suli-
ban.

Mindenkit szeretettel várunk,
aki szívesen van együtt velünk!

W.

Belépés családostul
Ügyesen, kerékpáron és õszi gyalogtúrán

Meghívó

Balázsovits János kispályás 
labdarúgó Hókupa

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját a 2006. december 30-án 
10 órai kezdettel megrendezésre 

kerülõ hagyományos

Balázsovits János Hókupa 
kispályás labdarúgó tornára.

A rendezvény helyszíne: Göd, 
Kiserdei Sportpálya.

Csapatok jelentkezése: 09.00-tól 
a helyszínen, vagy 

a mudri.k@invitel.hu 
e-mail címen. 

Nevezési díj: csapatonként 
5.000,-Ft.

Hóval vagy hó nélkül, 
forralt borral, gulyással, 

mókával, kacagással, 
vidám Óév búcsúztató 

hangulattal - minden érdeklõdõt
szeretettel várunk! 
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lubtörténet

Kilencvenhárom nyarán a gödi mûvelõ-
dési ház vezetõje felkérte „Sanyi bácsit”,
hogy tartson heti kétszer egy órában ka-
rate foglalkozást. Kezdetben 12 gyer-
mek, köztük 6-10 évesek választották
szabadidejük eltöltésének ezt a küzdõ-
sportot. Néhány esztendõ elteltével fel-
duzzadt a tagság. Mára a 6-tól 50 évesig
minden korosztály képviselõje megtalál-
ható az edzéseken. Mivel „kinõtték” a
korábbi edzõtermet, ezért a Huzella Ti-
vadar Általános Iskolában találtak új ott-
honra. Ez az oka, hogy az idényt az isko-
lai tanévhez igazítják, szeptembertõl jú-
nius végéig. 
A shotokan karate „mûfajt” ûzõk egy
önálló egyesület egyetlen szakosztályá-
nak sportolói, a klub tagja a Magyar és a
Japán Karate Szövetségnek egyaránt. A
tagság a helybeli gödiek mellett dunake-
szi, fóti, váci és csomádi fiatalokból áll, a
foglalkozások heti három alkalommal:
hétfõn, szerdán és pénteken tizenhét órá-
tól kerülnek megtartásra. A mester mun-
káját Jurtin László segédedzõ – aki 1985-
tõl karatézik és két éven belül tervezi a fe-
kete öv megszerzését – és az egy kyus
Nagy László sportoktató segítik. A lehe-
tõségek függvényében minden jelentõs
hazai – ippon shobu és wkf – versenyen
részt vesznek, azokról általában komoly
éremgyûjteménnyel térnek haza. Évente

kétszer – a legjobbak – japán mesterek ál-
tal vezetett edzõtáborokban vesznek
részt. Akülföldi megmérettetésekre a ver-
senyzõk szülõi támogatással tudnak kijut-
ni.
A mester összetartó csapatot épít, ahol a
cigaretta, az alkohol, a drogok nem tûr-
nek toleranciát. Szabadidõben együtt
vesznek részt – hozzáteszem, eredmé-
nyesen – a gödi sportrendezvényeken,
ahol futnak, kajakoznak; közösen járnak
bringázni, bowlingozni, fallabdázni. Egy-
kori tanítványai közül sokan programo-
zónak, mérnöknek, informatikusnak, or-
vosnak, ügyvédnek készülnek.

Sikerek

Asikerek után való érdeklõdésemre „Sa-
nyi bácsi” két saját, immár fekete öves,
egy danos tanítványát azonnal kiemelte,
kik tíz éves munkájának gyümölcsét
eredményezik. A ’86-os születésû
Vágvölgyi Balázs Európa-bajnoki bronz-
éremmel, a nála egy évvel fiatalabb Gál
Balázs pedig több országos bajnoki
ezüstéremmel, valamint mindketten sok-
sok értékes medáliával járultak hozzá a
klub éremkollekciójához. Említést érde-
mel még a szintén ’86-os Stiegmann

Martin, aki szintén több dobogós helye-
zéssel büszkélkedhet, õ nyáron fog feke-
te övért vizsgázni, ugyanezek elmondha-
tók a ’92-es születésû Szimler Áronról is.
No és ne feledkezzünk meg a Dunaújvá-

rosban Európa-bajnoki harmadik helye-
zést szerzõ, még csak 16 esztendõs
Makka Lászlóról sem!  Utóbb említett fi-
atalember és Szimler egyaránt tagja a vá-
logatott keretnek.

Amester

És akkor itt az ideje, hogy felfedjük a si-
kerkovács „Sanyi bácsi” kilétét. Karakó
Sándor, a most 33 esztendõs fekete öves,
3 danos mester korábban többszörös ma-
gyar bajnok, világkupákon egykoron 3.
és 4. helyezett versenyzõ ma a klub egy-

személyû vezetõje és edzõje. Nyolcvan-
három szeptemberében kezdte a sport-
ágat Dunakeszin, majd hosszú éveket töl-
tött a fõvárosi vasutasoknál, a BVSC-
ben. Felkészült szakember, a TF-en kara-

te edzõi minõsítést szerzett, illetve vizs-
gáztatói fokozattal is rendelkezik. Hogy
szaktudása naprakész legyen, évente vesz

részt edzõtovábbképzésen. Szabadidejét
– nem mertem rákérdezni mennyi van
neki – másfél éves kisfiának szenteli.
S, hogy mik az Életforrás Do közeli ter-
vei? Márciusban a diákolimpián minél si-
keresebb helytállás, illetve részvétel a
pásztói táborban, amelyet a japán 7 danos
(!) mester, Sawada vezet majd. Az össze-
tartáson közel 200-250 karatéka fog ma-
gas szintû karate oktatásban részesülni.
Karate do, kumite, kata és kihon. Tudják
mit jelent? Látogassanak el a
www.nagycsavar.hu/karate weboldalra,
illetve keressék föl „Sanyi bácsit”! Õ a
sportág tisztelete, mozgáskultúrája és ha-
gyománya mellett a fogalmak jelentését
is elmagyarázza.

VASVÁRI FERENC

Karate Gödön, immár 13 éve
Bemutatkozik az Életforrás Do SE

Karate do, kumite, kata és kihon – kezdte a fogalmak definiálását „Sanyi bácsi” a Huzella iskola tornaterme melletti helységben két
edzés közti beszélgetésünkkor. „Sanyi bácsi” – merthogy a csinos fiatal anyukák is így hívják – majd’ 100 karatékának a mestere, az
évek óta sikert sikerre halmozó Életforrás-Do karate egyesület edzõje, egyben vezetõje – rá még a késõbbiekben kitérek. A klub 13
éves mûködése alatt magyar bajnoki helyezettek és Európa-bajnoki érmesek sokaságát nevelte ki.

Belépés családostul
KISTÉRSÉGI KARÁCSONYI KULTURÁLIS NAP ÉS AMATÕR

ASZTALITENISZ VERSENY
2006. december 16. szombat 9-18 óráig

Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium, Göd, Jávorka u. 18.
AMATÕR ASZTALITENISZ VERSENY

09.00: Gyermek lány, fiú egyéni verseny; 10.00: Ifjúsági lány, fiú egyéni verseny
11.00: Felnõtt nõi, férfi egyéni verseny, páros verseny

13.00: Dunakeszi- Fót - Göd 3 fõs önkormányzati csapatainak versenye
14.00: Ebéd – Wichmann Tamás 9 x-es kenu világbajnok fõszakáccsal

14.30: Eredményhirdetés, tombola
Nevezés: A verseny helyszínen ½ órával a kezdés elõtt

Nevezési díj: gyermek, ifjúsági – 100 Ft ; felnõtt – 200 Ft
Meghívott vendégünk: Klampár Tibor világbajnok asztaliteniszezõ 

KULTURÁLIS PROGRAM

10.00 - 14.00 Kézmûves foglalkozás, karácsonyi díszek készítése
13.00 - 14.00 Táncház Lafkó Tiborral és barátaival; 15.00 - 16.00 Népzene, 
népdalok Lafkó Tiborékkal; 15.00 - 18.00 Mézeskalács sütés, gyöngyfûzés

16.00 –tól Piarista-resti – társalgás, zenehallgatás
A ZENESAROK föllépõ zenészei: Éry Balázs zongorista,

Lachegyi Máté, a Zeneakadémia jazz tanszakának zongoristája
A rendezvény fõvédnökei: Dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke

Markó József, Göd polgármestere
Szeretettel várunk minden érdeklõdõ, közösséget kedvelõ gyereket, felnõttet és családot!



• Karácsonyra ezüstfenyõk vásárolhatók de-
cember 12-e után Váchartyán, József Attila u.
40. szám alatt a készlet erejéig.  Vágottan 1100
Ft/méter ártól, földlabdás 3000 Ft/db ártól.
(Rudnaykert MÁV megállótól 300 méter). Tel.:
06-20-577-2189, esti órában: 06-27-367-107. 
• Felvételi elõkészítõ közép és felsõfokú mûvé-
szeti iskolákba, FESTÉSZET-RAJZ-
ANATÓMIA oktatás korhatár nélkül. Info: 06-
20/5611-421, 06-30/6635-642 www.david-art.hu.
• Göd központjában különbejáratú kertes
házban 50 m2-es és 40 m2-es házrész hosszú táv-
ra kiadó. T.: 06-30-273-9370
• Cipõjavítás, zipzárcsere, szõnyeg- és ruhatisz-
títás, búvárszivattyú tekercselés. Göd, Kincsem
Park - Nyitva: 7-17-ig. Tel.: 06-30-296-1771
• Gyermekmegõrzõ munkára megbízható, ru-
galmas munkatársakat keresünk Göd-Dunakeszi-
Fót-Szõd-Szõdliget településekre. További infor-
máció a 06-70-579-6924-es telefonszámon.

• Fakivágás döntéssel is - gyökérkiszedés, el-
szállítás megoldható. Tel.: 06-30-463-407
• Felvételre keresek mestervizsgával rendelkezõ
autószerelõt és önálló munkára képes karosszéria
lakatost. 06-30-934-5198
• Gödi házra cserélném értékegyeztetéssel
Budapesti XV., zöldövezeti 6 lakásos tár-
sasházban lévõ, 64 nm-es,  2 szobás, egyedi
fûtésû, földszinti lakásomat a hozzá tartozó kert-
tel. Telefon: 06-1-410-95-90
• Felsõgödön 45 nm-es kertes családiház kiadó. T.:
06-30-934-5198
• Frekventált helyen 250 nm-e sautószerelõ mû-
hely 150 nm-es része kiadó. T.: 03-30-934-5198
• Gödi munkahelyre - labdagyártó munkakörbe -
legalább 50 % munkaképesség-csökkenésrõl orvos-
szakértõi határozattal rendelkezõ munkásokat felve-
szünk. Jelentkezés Sági Dánielné üzemvezetõnél,
2132 Göd, Ady E. u. 9., vagy a 06-27-345-335 tele-
fonszámon.

Apróhirdetések
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Gödön árkülönbözetért hasonló adottságú,  kisebb gödi házra cserélem
vagy eladom alsõgödi, frekventált helyen, MÁV-állomás közelében levõ
lakóingatlanomat:
- Nagyon jól szeparált, külön udvarral rendelkezõ kétlakásos társasház

egyik lakóingatlana
- Csendes utcában levõ, nem fõútcáról nyiló ingatlanrész  
- A pihenést megfelelõen szolgáló, nem túl nagy, füvesített kert
- Két lakószint, mindkettõ 2,8 m-es belmagassággal
- 2x cca. 85 négyzetméter, két- vagy  többgenerációs családnak, vál-

lalkozáshoz
Földszinten: elõszoba, lakószoba (irodának, üzletnek megfelelõ), fürdõs-
zoba, falikút, garderobe, speiz, a konyha nyitott falszakasszal leválasztva,
egy légtérben az étkezõvel és nappalaival, terasz. Emeleten: két szoba, két
nagyobb félszoba, fürdõszoba

Telefon: 06-20-355-0083; 06-30-489-7563

Cserélem - Eladom
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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, gépesí-

tett 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
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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
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Mindenfajta mosógép
javítása garanciával!

Szabó György
06-20-953-0105

MOSÓGÉPJAVÍTÁS
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Kellemes, 
szeretetteljes 

karácsonyi ünnepet,
boldog új évet

kívánok!
Köszönöm az egész
éves közös munkát!

Brumár György
hirdetésszervezõ 
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BÚTBÚTORKÉSZÍTÉS, LAPSZABÁSZAORKÉSZÍTÉS, LAPSZABÁSZATT
ÁTKÖLTÖZTÜNK

(A volt MGTSZ udvarától kb. 400 m-re.)

Ingyenes helyszín felmérés,

tervezés • konyhabútor, 

• fürdõszobabútor,

• irodabútor, • szekrények

ITAKO KFT. 2131 Göd, Nemeskéri út 33. 
Tel.: 06-27-330-785, 06-20-974-3116

Továbbra is várjuk régi és új megrendelõinket!
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