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Bizony elteltek az ünnepek. Ami-
kor olvassák ezeket a sorokat, már
minden nagyon távolinak tûnik, pe-
dig még 2007 van, amikor papírra
vetem gondolataimat. Az idõvel,
annak relativizmusával sok tudós és
filozófus foglalkozott, lényegét
megfejteni mégsem tudta senki. Is-
merünk pillanatokat, melyek örök-
kévalóak, vagy a kifejezéssel élve,
egy pillanat alatt elrepül minden. A
kín pedig soha nem akar véget érni.

Egyébként a tavalyi gondolatot
folytatva jelenné kellene tennünk
minden egyes minutát – csak úgy
lenni, ugye emlékeznek -, akármit is
mér ránk a sors. Albert Camus sze-
rint ahhoz, hogy ne veszítsük el
idõnket, át kell élnünk azt egész ter-

jedelmében. Szerinte ez a titok nyit-
ja.

Mégis mit tegyen az ember, ha az
életében nem talál semmi biztatót?
Nem szereti a munkahelyét, családi
bonyodalmak nyomasztják folya-
matosan, már a vásárlásnál is figyel-
nie kell, mit vegyen, mert annyira
elszaladtak az árak, vagy éppen el-
hagyta a szerelme. A sor végtelen.
Nos, ezekben az esetekben mi a te-
endõ?

Több megoldást is ismer a szak-
irodalom. Az egyik válasz a ciniz-
mus. Mindent kigúnyolni, félvállról
kezelni. A másik szerint összeszorí-
tott fogakkal küzdeni, és mindent
elviselni. A harmadik szerint a
struccpolitika az ideális, a valóságot
kerülni. És van, aki maga tesz pon-
tot szenvedéseire. 

Ahogy nap mint nap nézem az
arcokat a metróban, a kiégett em-
berek sokaságát, a rozzant lábakat,
a depressziós, maguk elé meredõ
tekinteteket, muszáj feltennem a
kérdést: Hová jutottunk? Ezt akar-
tuk? Vagy: Erre születtünk?

Az amerikai azt mondaná, „Think
positive”, „Gondolkodj pozitívan!”,
azt hiszem, erre van ma a legna-
gyobb szükség. Az éremnek ezt az
oldalát is ismerjük meg! Ahogy
Ákos énekli: ”Alig hitted, hogy ez is
eljöhet még, feletted is felragyog-
hat az ég!”
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Tisztelt Olvasók!
Kedves Gödiek!

Néhány nappal a re-
ménység és szeretet ünne-
pe után az új esztendõ, a
2008-as év kapujában ál-
lunk. A Karácsony mind-
nyájunknak, hívõknek és
nem hívõknek egyaránt a
szeretetet és reménységet
is jelenti és jelentette min-
dig is. Leginkább ezek
nyújtják számunkra az
erõt, hogy bár országunk
nehéz helyzetét látva, de
hitünket nem veszítve, bi-
zakodva tekinthessünk
elõre.

Nehéz év áll mögöt-
tünk. A város formálódó
közössége eredményes
munkát végzett. Elkerül-
tük a pénzügyi csõd fe-
nyegetõ vermét, sok tá-
mogatást kapnunk Önök-
tõl, gödi polgároktól a
nem mindig népszerû lé-
pések megtételéhez is.

Itt az alkalom, hogy
köszönetet mondjak min-
den jó szándékú, jó akara-
tú polgárunknak és intéz-
ményeinknek, hogy az el-
múlt esztendõ minden ne-
hézségét és terhét válluk-
ra vették.

Megköszönöm mind-
azok odaadó munkáját,
akik bármilyen formában

tettek közösségeink gya-
rapodásáért, sikereink el-
éréséért. Választott tiszt-
ségviselõink, az intézmé-
nyek vezetõi és dolgozói,
pedagógusok, egészség-
ügyiek és szociális ágazat-
ban dolgozók, a várost
rendben tartók, vállalko-
zók, civil szervezetek és
egyházi közösségek, csa-
ládok és magánszemélyek
egyaránt kivették részüket
a feladatok megoldásá-
ból.

Nehéz elõre látni, ho-
gyan alakulnak azok a kö-
rülmények, melyek a helyi
lehetõségeinket is megha-
tározzák. Nehéz az ország
sora, nehéz a városé is. De
ahogy az elmúlt évben,
úgy a következõben is lel-
kiismeretes munkát vég-
zünk majd. Erõsíteni fog-
juk Göd város egységét,
segítjük a civil szféra mun-
káját, hogy a fejlõdés
egyetlen lehetõsége se
vesszen kárba.

Megköszönöm azok
támogatását és bizalmát,
akik a mi várospolitikánk-
kal értenek egyet, és kö-
szönetet mondok mind-
azoknak, akik hibáinkra
felhívják figyelmünket.

Göd polgárai az élet
sok területén kiemelkedõ
tudással, elismert teljesít-

ménnyel bírnak. Közös a
sorsunk, és adott a lehetõ-
ségünk az összefogásra,
mert csak együtt alapoz-
hatjuk meg Göd további
fejlõdését, városunk társa-
dalmi egységét. Kívánom,
hogy a jövõben is találjuk
meg a közös célokhoz ve-
zetõ ideális megoldáso-
kat, és erõnket egyesíteni

tudjuk településünk fej-
lesztése érdekében.

Reményben, bizalom-
ban és szeretetben bõvel-
kedõ, eredményes és bol-
dog Új Esztendõt kívánok
Önöknek!
Göd, 2008. január 1.

Markó József
polgármester

Újévi köszöntõ - Göd, 2008
Városvezetés

Göd város 2008. évi 
költségvetési koncepciója
Töredékek

Az önkormányzat a 2008. évi költ-
ségvetésének egyensúlyát hitelfelvé-
tel nélkül tervezi.

A költségvetés felhalmozási kiadá-
sait, a pályázati önrészek megtervezé-
sét a felhalmozási bevételek elõirány-
zatának mértékéhez köti. Felhalmozási
bevételt mûködési kiadásokra nem ter-
vez.

Felhalmozási kiadások között a kör-

zeti közösségi külön keret tervezését a
2007. évi mérték alapul vételével meg-
tartja.

A 2007. 09. 20-án kibocsátott köt-
vény hiteltörlesztésre fel nem használt
részére vonatkozóan a mûködési ki-
adásokat nem engedélyezi.

A saját bevételeknél mindazon
helyi rendeleteit felülvizsgálja, amelyek
a költségvetés elõirányzatait meghatá-

rozzák. (helyi adórendeletek, szemét-
szállítási díj, étkezési térítési díj, strand)

A Szerb Kisebbségi Önkormány-
zat támogatása: az állami támoga-
tás összegét 1.000 eFt-ra egészíti ki.

Az önkormányzat törekszik azon
feladatok kistérségi ellátására, amelyek
ily módon gazdaságosabban oldhatók
meg.

G.K.

Önkormányzati hírek

Markó József köszöni a támogatást
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Egészségház
Elsõ napirendi pontként a
Szirt Invest Kft ajánlatával
foglalkoztak a képviselõk.
Csaknem két órán keresztül
folyt a tárgyalás a felépítendõ
egészségházakról, de végsõ
döntést nem hoztak ezzel
kapcsolatban. (részletesen
lásd 6. oldal).

ELTE projekt
A testület támogatta az ELTE
gödi projektjét, melyben 250
millió forintra pályázik az ELTE
gödi kutatóállomása, elsõ
sorban környezetvédelmi in-
formatikai fejlesztésre és egy
oktatási központ felállítására.

Gyermekvédelmi 
feladatok
A Gyermekjóléti Szolgálat je-
lezte, hogy egy társszervezet-
tel közösen a régi bölcsõde
melletti kisépületben szeret-
ne olyan helyiséget kialakíta-
ni, ahol krízishelyzetben lévõ
szülõknek tudnak  segítséget
nyújtani. Ez egyébként ön-
kormányzati feladatot jelent.
A város támogatta a Szolgá-
lat kezdeményezését, így egy
évre megkapják a gyermek-
védelmi feladatok ellátására
az épületet.

Adók - A lakosságot 
érintõ adók változatlanok 
maradnak
A vagyoni típusú lakossági
építményadó mértéke, illetve
a szemétszállítás díja nem
módosulnak 2008-ban. Ha
az inflációt figyelembe vesz-
szük, akkor ez reálértéken
csökkenést jelent.
A leglényegesebb változás az
iparûzési adó 1,8-ról 2,0 %-ra
történõ emelése. Jövõre a vá-
ros reményei szerint már a
Samsung is fizeti majd az
iparûzési adót, ami a város
költségvetésének komoly
többletbevételt jelent.
A gödi orvosok iparûzési adó-
mentessége 2008-ban meg-
szûnik. Az európai törvények

nem engedik meg az iparûzé-
si adómentességet.
A közterület foglalási díj 10
%-kal emelkedik, az iskolai ét-
kezési díjak az infláció mérté-
kével emelkednek.

Göd-tábla rovásírással
A Magyar Nemzeti Front
(MNF) kezdeményezte, hogy
a Göd tábla mellé egy hason-
ló táblát rovásírással is kihe-
lyezne a város határában. Óri-
ási vita keletkezett az ügybõl.
Rábai Zita a kezdeményezõ
szervezet ellen lépett fel.  Dr.
Horváth Viktor Gergõ nyelvé-
szeti szempontból közelítette
meg a problémát. Azzal a
kérdéssel foglalkozott, hogy
a négy rovásírásos dialektus
közül melyiket kívánja
használniaz MNF. Pinczehelyi
Tamás - csatlakozva Rábai Zi-
tához - szeretné, ha a város
kezdeményezné a rovásírásos
tábla kihelyezését, nem az
MNF. Errõl az igazán fontos
kérdésrõl a képviselõk negy-
ven percen keresztül vitatkoz-
tak, majd végsõ döntésként
visszautalták a témát a Köz-
mûvelõdési és Oktatási Bi-
zottságnak.

Palackozó üzem – nem lesz
az Oázisban
Lakossági tiltakozás követ-
keztében a képviselõk vissza-
vonták a város azon határo-
zatát, melynek értelmében az
ásványvíz palackozó üzemet
az Oázis Lakópark sarkában
építenék fel. Tarjányi Judit fõ-
építész nem tudott érdem-
ben arra a kérdésre válaszol-
ni, hogy pontosan hol lesz az
új telephely. Ez azért is érde-
kes, mert egy következõ napi-
rendben azt fogadta el a tes-
tület, hogy a melegvíz palac-
kozására 25 ezer köbméter
szikvizet enged át a vállalko-
zónak évente, ellenértékként
a vállalkozó 3, 30 Ft + Áfát fi-
zet a városnak 2008-ban,
ezért 25 évig palackozhat. Ha
nem állna rendelkezésre ele-

gendõ víz, akkor a strand
mindenképpen elsõbbséget
élvez majd a palackozással
szemben. A kérdés már csak
az, kinek a földjén épül palac-
kozóüzem.

Nyertes pályázat
A város pályázaton 14 millió
forintot nyert a 2-es út forgal-
mának lassítására. A József
Attila Mûvelõdési Házhoz egy
közlekedési lámpát helyeznek
ki, és egy zebrát festenek fel,
valamint a város északi végé-
ben a Kék Duna utca keresz-
tezõdésébe egy forgalomlas-
sító szigetet helyeznek el, és
egy zebrát festenek fel.

Kerékpárút pályázat
A város visszakapta hiány pót-
lására a benyújtott pályáza-
tot. A kerékpárút magánterü-
leten is keresztülhalad, ezért a
nyomvonalban lévõ földek ki-
sajátítására sort kell keríteni.
Hogy ez pontosan mennyibe
kerül a városnak, és mekkora
területet érint, azt nem tudták
megválaszolni a Hivatal dol-
gozói Detre László és
Pinczehelyi Tamás képviselõ
urak kérdésére. A kisajátításra
megállapított 2000 Ft/m2

ugyan kedvezõ ár, de ha túl
sokat kell kisajátítani magán-

területbõl, ez horribilis össze-
get is jelenthet. Folytatás kö-
vetkezik, mert Újtelepet Göd-
del összekötõ kerékpárútra
kétségtelenül szükség van.

Politikai vihar 
– a többbiztosítós 
rendszer miatt
A többbiztosítós modell ellen
lépett fel dr. Bognár László.
Elõterjesztésében kérte a tes-
tületet: közleményben kérjék
a Pest megyei országgyûlési
képviselõket arra, hogy ne
szavazzák meg a Parlament-
ben a kormány elõterjeszté-
sét. Pinczehelyi Tamás (MSZP)
véleménye szerint a többbiz-
tosítós modell kérdése gaz-
dasági ügy, nem kellene a po-
litikát belekeverni ebbe a kér-
déskörbe. Lenkei György (Fi-
desz) szerint lehet, hogy gaz-
dasági kérdésrõl van szó,
mégis élet-halál kérdésérõl,
mégpedig szó szerint. A Vá-
rosvédõk is bekapcsolódtak a
vitába, hangsúlyozták – csat-
lakozva Pinczehelyi képviselõ-
höz-, hogy szerintük is politi-
kailag gerjesztett kérdésrõl
van szó és ezért a szavazás
ideje alatt tüntetõleg kiültek a
nézõk közé. A testület a vé-
gén megszavazta dr. Bognár
elõterjesztését.

Az év utolsó rendes testületi ülése 
Felesleges viták, politikai csaták, de a lakossági adók nem emelkednek! 
Óvodások köszöntötték a képviselõket a testületi ülés elején, karácsonyi hangulatot lopva a tanácsterem-
be. Ekkor még senki sem gondolta, hogy a békés pillanatokat parázs vita váltja fel a több-biztosítós egész-
ségügyi rendszer kérdésében, majd a Göd-rovásírásos tábláról is csaknem egy órát vitatkoztak. Közben a
leglényegesebb döntés is megszületett: jövõre a lakosság egy fillérrel sem fizet több adót, mint 2007-ben!

Sok felesleges vita tarkította az ülést
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A Gödi Civil Tanács 
részére
A Duna-part területére kiterjedõ tu-
datos környezetalakításért és közös-
ségépítõ munkájáért. A díjat Berta
Sándor elnök úr vette át. 

Tudományos Díj:

Prof. Dr. Romsics Ignác egyetemi
tanár, akadémikus részére (Göd)
A történelemtudományok, a 20.
század magyar politikatörténete te-
rületén elért kimagasló eredményei-
ért, Pest megye és Göd tudományos
életében, valamint az ismeretter-
jesztés területén betöltött jelentõs
szerepvállalásáért.

A díjat felesége, Dr Romsics Ignácné
vette át.

Semmelweis Ignác-díj:

Dr. Valentinyi János 
háziorvos részére 
Majdnem négy évtizeden át vég-
zett, kiemelkedõ háziorvosi tevé-
kenysége elismeréseként, a gödi be-
tegek fáradhatatlan, áldozatos és
magas színvonalú ellátásáért.

A Gödi Városvédõk
Egyesülete részére 
Az ötletes és igényesen kivitelezett
„Beszélõ padok” telepítéséért, me-
lyek oktató-nevelõ hatásuk mellett
hozzájárulnak a gödi városkép szeb-
bé tételéhez. A díjat dr. Horváth Vik-
tor elnök úr vette át.

Pest Megye Önkormányzata Kulturált
Települési Környezet Díjat adományoz
A Pest megyei Önkormányzat gödi szervezeteknek és az elmúlt évtizedekben kiválóan
teljesítõ gödi polgároknak adott át kitûntetést

Néhány hónappal ezelõtt az
önkormányzatnál azzal az ajánlat-
tal jelent meg a Szirt Invest Kft,
hogy az Oázis Lakóparkban egy
egészségházat építene fel, és eh-
hez kéri az önkormányzat támo-
gatását. Mindezt azért teszi, mert
ha a háziorvosok átköltöznek, ak-
kor az egészségházban  létesíten-
dõ gyógyszertár nyereséget ter-
melne.

Dr. Kamarás Attila háziorvos a
testületi ülésen kijelentette, hogy
a városvezetés a kezdeti tárgyalá-
sokból kihagyta az orvosokat. Õk
nem akartak a saját tulajdonukból
más rendelõbe költözni.

Ennek következtében válto-
zott az addigra elkészített elsõ
szerzõdéstervezet. Eszerint az
orvosok a saját tulajdonukban
maradhatnak, a Kisfaludy utcai
rendelõintézetbõl nem kell átköl-

tözniük az új egészségházba, sõt a
nap 24 órájában kiegészítõ egész-
ségügyi szolgáltatatást is mûköd-
tethetnek.

A befektetõ a hír hallatán mó-
dosította álláspontját, azaz a Kisfa-
ludy utcai rendelõ mellett lévõ
önkormányzati tulajdonra kívánja
elõször felépíteni az egészséghá-
zát és a benne mûködõ gyógy-
szertárat, hiszen a gyógyszertár-
nak célszerû az orvosok közelé-
ben maradni.

A decemberi rendes testületi
ülés után rendkívüli ülésen tár-
gyalták a képviselõk a tervezetet.
A hosszan tartó ülésen az is kide-
rült, hogy az Oázis Lakóparkban
felépítendõ második egészség-
házban három új orvosi praxis lét-
rejöttét kezdeményezi az önkor-
mányzat, két felnõtt- és egy gyer-
mekpraxist. Ezt az összes képvi-

selõ támogatta, hiszen korábban
a háziorvosi praxisok számát egy
tízezer fõs településre határozták
meg. Ma, mint Markó József pol-
gármester fogalmazott, tizen-
hétezren laknak Gödön, és né-
hány év múlva már húszezer em-
ber él a városban, tehát több or-
vosra van szükség.

A szerzõdésbõl az is kiderül,
hogy az ingatlant hetven évre
kapja meg a befektetõ. Ennek le-
teltével a város tulajdonába kerül
a felépítmény, azaz 2078-ban
rendelkezik vele szabadon a vá-
ros. A szerzõdés aláírására azon-
ban csak akkor kerülhet sor, ha az
ingatlanon jelenleg lakó szemé-
lyeket elköltözteti az önkor-
mányzat. Hogy ez mikorra törté-
nik meg, azt pontosan még nem
lehet tudni.

S.T.

Két egészségház épülhet Gödön
Nagy viták, rendkívüli testületi ülés, háromoldalú szerzõdéstervezet. Ezek a gondolatok jelle-
mezték azt a tárgyalássorozatot, amelyet a Szirt Invest Kft ajánlata váltott ki. A befektetõ
elõször egy egészségházat akart építeni az Oázis Lakóparkban, végül az érdekek ütközése után
erre a Kisfaludy utcai rendelõintézet melletti önkormányzati telken kerülhet sor, majd ezt
követné az Oázis lakóparkban a második

Berta Sándor a kitûntetéssel

A beépítésre váró telek
szomszédságában látható 
a rendelõ
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhúnyt:
Heincz Jánosné, szül.: Kaló Mária 52 éves
Kolozsvári Gábor 49 éves
Kovács József 77 éves
Moksony Sándor 63 éves
Szabó László Ferenc 69 éves
Vécsei Géza László 78 éves
Horváth Ferenc Józsefné, szül.: Géczi Ilona 94 éves
Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte
részvétünket!

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
Más hivatalos ügyekben érdeklõdni vagy üzenetet

hagyni az 530-030-as telefonszámon lehet.

Gödön házasságot kötöttek:
Szarka Adrienn 
Ivanyivna Dósa Attila
Gurály Szilvia Elek Tibor
Saly Judit Szilva Balázs
Úszó Henrietta Kocsis László Gyula
Tichy Edit Kiss Róbert
Markó Katalin Jászai György László
Sok boldogságot kívánunk!

A Városfejlesztési Bizott-
ság áttekintette a Gödön
elhelyezett reklámtáblák
ügyét. Az önkormányzat
ellenõrzése során kiderült,
hogy a városban jelenleg
mindössze 13 reklámtáblá-
ra kértek közterület-fogla-
lási engedélyt, pedig ennél
jóval több reklámtáblát he-
lyeztek ki. Kovacsik Tamás,
a Városfejlesztési Bizottság
elnöke erre az anomáliára
hívta fel a figyelmet.

- Ahogy belépünk Gödre,
mindegy, melyik irányból,
számos óriásplakát fogad
minket – nyilatkozta a Gödi
Körképnek az elnök. – Saj-
nos a városképet is elcsúfít-

ja a sok plakát, de ha már
kirakták õket közterületre,
legalább fizessék meg az
árát! Felkértük a Közterület
Felügyeletet, hogy készít-
sen egy kimutatást a Gö-
dön található összes táblá-
ról. Utána egy udvarias le-
vélben tartozásuk kiegyen-
lítésére szólítjuk fel mind-
azokat, akik nem fizetnek
táblájukért. Ha a tulajdo-
nosok január közepéig
nem rendezik tartozásukat,
a táblájukat eltávolítjuk.
Reményeink szerint ezzel a
megoldással csak nagyon
ritkán kell majd élnünk.

Kevés az engedélyezett
reklámtábla

Fél éve nem láttam
rendõrjárõrt a Kertváro-
si részben, másutt sem
nagyon, pedig sok a
közlekedési szabálysér-
tõ, Budapesttõl 30 km-
re már semmit nem ér-
nek az útburkolati jelek,
parkolási tilalmak, se-
besség határok.

H. Miklós

Válasz: A Dunakeszi
Rendõrkapitányság Gödi
Rendõrõrsén a tavalyi év-
ben kb. 350 napon tud-
tunk folyamatos járõrszol-
gálatot biztosítani. Ezek-
ben az esetekben a Gödi
Rendõrõrs munkatársai
láttak el helyben szolgála-
tot, a területet járva és el-
lenõrizve. Természetesen a

fennmaradó napokon
amennyiben rendõri intéz-
kedésre volt szükség más
területrõl vezényeltük át a
kollégákat a rendõri fel-
adatok végrehajtására.
A Gödi Rendõrõrs összes
járõrútvonalában szerepel
az ún. Kertvárosi rész és
amennyiben egyéb célzott
utasítást a kollégák nem
kaptak elöljárójuktól, illet-
ve az ügyeletes tiszttõl,
úgy az útirány alapján tel-
jesítették járõrszolgálatu-
kat. Kétségtelen, hogy egy
pár rendõrjárõr a közel 20
ezres város területén egy-
szerre mindenütt nem tud
ott lenni, vélhetõen ezért
érzékelte úgy a levélíró,
hogy nem látja kollégái-
mat a városban. Termé-

szetesen a közlekedési
szabályok Budapesttõl 30
km-re is érvényesek, s eze-
ket csakúgy mint a fõvá-
rosban mi is súlyuknak
megfelelõen akár a hely-
színen, akár szabálysértési
eljárásban törvényesen
szankcionáljuk.
Szeretném ezúton meg-
kérni a gödi lakosokat,
hogy amennyiben olyas-
mit észlelnek, amely rend-
õri intézkedést igényel, a
rendõrõrs parancsnokát
Tóth Zoltán r.õrnagy urat,
vagy engem Kovács Lász-
lót a Dunakeszi Rendõrka-
pitányság vezetõjét tele-
fonon, vagy személyesen
keressenek fel, jelezzék
problémájukat, hogy segí-
teni tudjunk, hogy Göd

városát biztonságosabbá
és élhetõbbé tegyük.

Kovács László 
r. alezredes 

kapitányságvezetõ

Lakossági levélre válaszol a kapitány

A kép illusztráció

A kertváros

Köszönjük mindazoknak, akik Huszár Istvánné
sz. Andalics Magdolna temetésén való

részvételükkel együttérzésüket fejezték ki. 
A gyászoló család
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Önök kérdezik, Önök 

1.
Az elsõ leesett hónál számos út vált
ideiglenesen járhatatlanná. Milyen
kritériumok alapján kezdõdik az
utak szórása, mert például a Vasút
utca egy teljes napig életveszélye-
sen síkos volt?

Salamon Tamás

Válasz: Göd város területén a bur-
kolt út hálózat eléri a 60 km hosz-
szat, melynek téli takarítása nagy
feladatot ró a városra. Az ónos esõ,
majd a havazás által síkossá vált
utak takarítása megkezdõdött. A
hókotrás sorrendje: a fõútvonalak,
tömegközlekedési útvonalak, majd
a mellékutcák, amennyiben a lehul-
lott csapadék mennyisége eléri a 10

cm-t. Sószórás csak a lejtõs, különö-
sen csúszásveszélyes szakaszokon,
nagyobb forgalmú csomópontok-
ban történik. A megváltozott útvi-
szonyoknak megfelelõ, mértéktartó
közlekedést és türelmet kérünk min-
denkitõl.

Popele Julianna 
beruházási osztályvezetõ

2.
Vácott télire már befedték a meden-
cét, lehet úszni. Elképzelhetõ-e vala-
ha, hogy Gödön is befedik a nagy-
medencét, hogy nálunk is lehessen
úszni? Várható-e további fejlesztés
strandügyben?

K. László

Válasz: A gödi strandon jelenleg a
termál gyógyvíz medence biztosítja
az úszás lehetõségét, melyet a reg-
geli órákban a víz hõmérséklet sza-
bályozásával érünk el. 2007 évben
az új öltözõ épület meg, mely jobb
feltételeket biztosít a kedves vendé-
gek számára. A további fejlesztés is
a terveink között szerepel, melyhez
pályázat, illetve befektetõk útján
igyekszünk a forrásokat megterem-
tetni.

Popele Julianna 
beruházási osztályvezetõ

3.
Több lakossági fórumon kértünk
gyalogos átkelõt a Napsugár, vagy a
Kék Duna utca vonalába, mert az
Ady Endre utca után nincs egy átke-
lési hely Göd váci végéig! Nem árta-
na egy terelõsziget sem a Vác felõl
jövõ forgalom elé!

H. Miklós

Válasz: Ez év tavaszán a 2. sz. fõ-
úton egy új gyalogátkelõhely építé-
sére, és egy meglévõ korszerûsítésé-
re kerül sor pályázat útján nyert tá-
mogatással. Göd-felsõn a Kék Duna
utcánál középszigetes, sávelhúzásos
forgalomcsillapítóval egybekötött
gyalogátkelõhely kerül kialakításra.
Az Alagút utcától déli irányban, a
Mûvelõdési ház elõtt oly régóta várt
jelzõlámpás gyalogátkelõ létestül.

Popele Julianna 
beruházási osztályvezetõ

4.
Az utcai lombhulladék kezelése je-
lenleg megoldatlan. Kötelezve va-
gyunk ugyan a járda és az úttest kö-
zötti terület tisztántartására, ami

nem okoz gondot, de miért nekünk
kell megvenni a szemeteszsákot,
nem én ültettem a fákat, a …füvet
ugyan én, de ez nem bûn, ugye. Ta-
karítunk, de az elszállítást és a zsá-
kokat rendezze az Önkormányzat!

H. Miklós

Válasz: Általános lakossági kötele-
zettség a járda és az úttest közötti
terület tisztán tartása, melyet Önök
el is végeznek, ezt köszönettel vesz-
szük, akár csak e területek befüvesí-
tését, illetve egyéb karbantartását.
Ezen karbantartáshoz, illetve rend-
be tartáshoz hozzátartozik takarí-
tás, fûnyírás, fák metszése és a zsá-
kok beszerzése is. Megjegyezni kívá-
nom, hogy a fákat helyesen az ese-
tek döntõ többségében maguk a la-
kosok telepítették, és azokhoz ra-
gaszkodnak is. Számos alkalommal
volt rá példa, hogyha az Önkor-
mányzat ezeken a területeken a fá-
kat kivágni akarta az ültetõ „tulaj-
donos” foggal-körömmel ragaszko-
dott hozzá. 
Végezetül munkájukat még egyszer
köszönöm.

Dr. Szinay József jegyzõ

5.
Felsõgöd DMRV-s gödrökkel van te-
le hónapok óta!!! Dr. Szinay ugyan
már jelezte a DMRV-nek, hogy jó
lenne, ha tennének valamit, de ké-

Ebbe a rovatunkba az Önök írásainak szerkesztett változata kerül. Ügyeltünk arra, hogy írásuk tartalma lényegi válto-
zást ne szenvedjen. Az udvarias megszólításokat is elhagytuk. Igyekeztük a legilletékesebb városi munkatársat megke-
resni a válaszadással. Némelyik válasz további kérdéseket vet fel. Ezeket a következõ számban feltesszük az illetéke-
seknek 

Az Árpád utca kissé jeges

Fedetten használhatnánk...

Kicsit szük az út a gödrökkel
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rése kérés maradt… Ha Göd város
jegyzõje, mint a Hivatal vezetõje
nem tudja érvényesíteni akaratát,
akkor kitõl várjuk a segítséget?

K. István

Válasz: A DMRV a vízvezetékeinek
terv szerinti tisztítását végezte Göd-
felsõ vasúton túli területén. Ezzel
kapcsolatosan több tolózárat is cse-
rélniük kellett. A cserélt szerelvé-
nyek elzáró szerkezetét több eset-
ben egyedileg kellett legyártatniuk.
Így elõfordult, hogy huzamosabb
ideig nem történt meg a munkagö-
dör visszatöltése. 2007. december
végéig azonban a visszatöltések,
aszfaltburkolatok helyreállítása be-
fejezõdött. Kisebb mértékû helyreál-
lítás befejezés -szerelvények körüli
burkolathelyreállítás-  hiányzik a IV.
Bélka kir. útján a Pálma és Kacsóh P.
utcák keresztezõdéseinél, valamint
a Pálma és Teleki P. utcánál, ahol a
bontás és javítási munkák is csak
decemberben történtek. Mindezen
munkálatok az egészséges és tiszta
ivóvíz ellátás érdekében történnek,
ezért kérjük megértésüket és  türel-
müket.

Dr. Szinay József jegyzõ

6.
Felvettük a szelektív zsákokat a
TESZ-tõl. Döbbenten láttam, hogy
az általam nagy alapossággal válo-

gatott hulladékot ugyanarra a sze-
metes kocsira dobják fel a szemete-

sek, mint az összes többit. Akkor
minek kellett ez az egész akció?

K-né Éva

Válasz: A Település Ellátó Szervezet
külön gépjármûvel hordja a szelek-
tív hulladékot, ha szükséges több-
ször is fordul. A hulladékot
Csomádra szállítják, ahol szelektál-
ják és onnan kerül az újrafeldolgo-
zóba, vagy a megsemmisítõbe. Azaz
eset, hogy a hagyományos szemét-
tel közösen gyûjtenék az nem lehet-
séges, amennyiben Ön látta és még-
is elõfordult az csak egyedi hiba,
vagy félreértés lehetett. Kollégáink
figyelmét újra felhívom arra, hogy
ilyen eset többet ne fordulhasson
elõ.

Dr. Hetényi Tamás 
TESZ igazgató

7.
Az alsógödi Széchenyi Csárdához és
a kajakosok klubházához az esti
vaksötétben lehetetlen lejutni.

Szükség lenne egy köztéri világító-
test elhelyezésére a forráskúthoz.
Gondolom ez nem akkora költség,
hogy ne lehessen megvalósítani.

K-né Éva

Válasz: Panaszát megbeszéltem a
négyes körzet képviselõjével
Kovacsik Tamással, aki már tudott a
problémáról, és mint azt Önnel már
korábban megbeszélte, az idei költ-
ségvetés terhére elkészül a világítás
és rendbe tesszük a levezetõ utat is.
Köszönjük a törõdését.

Dr. Szinay József jegyzõ

8.
Nagyon jó látni a fõút két oldalán
elültetett új fákat. Elképzelhetõ,
hogy a Bócsa felöl bevezetõ útra is
tegyenek hasonlókat, különösen az
OVIT környékére?

Z. Tamás

Válasz: 
Tisztelt Z. Tamás úr!
Mindenképpen szép lenne, ha raj-
tunk múlik meg is fogjuk valósítani.
Már az elõzõ ciklusban is ültettünk
ki fákat, ezt mindenképpen folytat-
ni fogjuk az OVIT-tal és az útkezelõ
hatóságokkal  folytatott egyeztetés
után.

Lenkei György
1. körzet képviselõje

9.
Ugyan az útkérdéssel már rengete-
get foglalkoztak, de a Rákóczi út
megér még egy-két sort. Ez az

egyetlen párhuzamos utca a kettes
úttal. Az egész egy nagy „pókháló”,
a karbantartás pedig elégtelen. A
régi burkolatra egy újat kellene húz-
ni, mert állaga katasztrofális. Ter-
veznek a felújítására valamit?

K. István

Válasz: Az úthálózatunk tovább fej-
lesztésére jelenleg is készülnek ter-
vek. A 2008. évi útfelújítás elõirány-
zatai között a Rákóczi út nem szere-
pel. A legkritikusabb állapotban lé-
võ Köztársaság és Harang utca kö-
zötti szakaszán teljes burkolat csere,
a további szakaszokon a közmûépí-
tést követõ részleges helyreállítás
történt, a kátyúzás pedig szükség
szerint folyamatos. Teljes burkolat
felújítását a szûkös költségvetés je-
lenleg nem teszi lehetõvé.

Popele Julianna 
beruházási osztályvezetõ

észrevételezik

Válogatás nélkül, egy zsákba kell
tenni az összes szelektív hulladékot!

Éjjel itt korom sötét van!

Nem újítják fel a Rákóczi utat
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Autópihenõ 5,21 5,52 6,37 7,13 7,40 9,00 10,45 12,35 13,15 14,10 14,50 — - 16,15 16,50 18,00
Németh L. Isk. — - — - — - 7,15 — - 9,02 10,47 12,37 13,17 14,12 14,52 — - 16,17 16,52 18,02
Jácint utca — - — - — - 7,17 — - 9,04 10,49 12,39 13,19 14,14 14,54 — - 16,19 16,54 18,04
Németh L.Isk. — - — - — - 7,19 — - 9,06 10,51 12,41 13,21 14,16 14,56 15,20 16,21 16,56 18,06
Gyógyszertár 5,24 5,55 6,40 7,21 7,43 9,08 10,53 12,43 13,23 14,18 14,58 15,22 16,22 16,57 18,07
Széchenyi u. — - — - — - — - — - — - — - — - 13,24 14,19 — - 15,23 16,23 — - — -
Ramóna 5,25 5,56 6,41 7,22 7,44 9,09 10,54 12,44 13,26 14,21 14,59 15,25 16,25 16,58 18,08
Golfpálya 5,26 5,57 6,42 7,23 7,45 9,10 10,55 12,45 13,27 14,22 15,00 15,26 16,26 16,59 18,09
Termál strand 5,27 5,58 6,43 7,24 7,46 9,11 10,56 12,46 13,28 14,23 15,01 15,27 16,27 17,00 18,10
Bölcsõde 5,28 5,59 6,44 7,25 7,47 9,12 10,57 12,47 13,29 14,24 15,02 15,28 16,28 17,01 18,11
OVIT 5,30 6,01 6,46 7,27 7,49 9,14 10,59 12,49 13,31 14,26 15,04 15,29 16,29 17,02 18,12
Göd-Újtelep 5,32 6,03 6,48 7,29 7,51 9,16 11,01 12,51 13,33 14,28 15,06 — - 16,31 17,04 18,13
OVIT 5,34 — - 6,50 7,31 7,53 — - 11,03 12,53 — - — - 15,08 — - — - 17,06 — -
Bölcsõde 5,36 — - 6,51 7,32 7,54 — - 11,04 12,54 — - — - 15,09 — - — - 17,07 — -
Termál strand 5,37 — - 6,52 7,33 7,55 — - 11,05 12,55 — - — - 15,10 — - — - 17,08 — -
Golf pálya 5,38 — - 6,53 7,34 7,56 — - 11,06 12,56 — - — - 15,11 — - — - 17,09 — -
Ramóna 5,39 — - 6,54 7,35 7,57 — - 11,07 12,57 — - — - 15,12 — - — - 17,10 — -
Széchenyi u. — - — - 6,56 7,37 — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — -
Gyógyszertár 5,40 — - 6,57 7,38 7,58 — - 11,08 12,58 — - — - 15,13 — - — - 17,11 — -
N émeth L.Isk. — - — - 6,58 7,39 — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — -
Autópihenõ 5,41 — - 6,59 7,40 7,59 — - 11,09 12,59 — - — - 15,14 — - — - 17,12 — -
Göd-Újtelep — - 6,03 — - — - — - 9,16 — - — - 13,33 14,28 — - — - 16,31 — - 18,13
Új temetõ — - 6,05 — - — - — - 9,18 — - — - 13,35 14,30 — - 15,30 16,33 — - 18,15
Tisza utca — - 6,06 — - — - — - 9,19 — - — - 13,36 14,31 — - 15,31 16,34 — - 18,16
Göd TSZ — - 6,07 — - — - — - 9,20 — - — - 13,37 14,32 — - 15,32 16,35 — - 18,17
Kölcsey u. — - 6,08 — - — - — - 9,21 — - — - 13,38 14,33 — - — - 16,36 — - 18,18
Gólya falatozó — - 6,12 — - — - — - 9,25 — - — - 13,42 14,37 — - — - 16,40 — - 18,19
Jávorka S. u. — - 6,14 — - — - — - 9,27 — - — - 13,44 14,39 — - — - 16,42 — - 18,21
PM. Hivatal — - 6,16 — - — - — - 9,29 — - — - 13,46 14,41 — - — - 16,44 — - 18,23
Kincsem cs. — - 6,18 — - — - — - 9,31 — - — - 13,48 14,43 — - — - 16,46 — - 18,25
Gárdonyi u. — - 6,19 — - — - — - 9,32 — - — - 13,49 14,44 — - — - 16,47 — - 18,26
Autópihenõ — - 6,20 — - — - — - 9,33 — - — - 13,50 14,45 — - 15,35 16,48 — - 18,27

1-ES SZÁMÚ JÁRAT MENETRENDJE

Autópihenõ 5,35 6,35 11,29 — - — - 14,29 — - 16,29 17,34
Gárdonyi u. 5,36 6,36 11,30 — - — - 14,30 — - 16,30 17,35
Kincsem cs. 5,37 6,37 11,32 — - — - 14,32 — - 16,32 17,37
PM. Hivatal 5,39 6,39 11,34 — - — - 14,34 — - 16,34 17,39
Huzella T. isk. — - 6,41 11,35 — - 13,35 14,35 — - 16,35 17,40
Kossuth utca — - 6,42 11,37 — - 13,37 14,37 — - 16,37 17,42
Gólya falatozó — - 6,44 11,39 — - 13,39 14,39 — - 16,39 17,44
Göd-alsó Máv 5,41 6,45 11,40 — - 13,40 14,40 — - 16,40 17,45
Béke utca 5,42 6,46 11,41 — - 13,41 14,41 — - 16,41 17,46
Göd TSZ. 5,43 6,47 11,42 — - 13,42 14,42 — - 16,42 17,47
Tisza utca 5,44 6,48 11,43 — - 13,43 14,43 — - 16,43 17,48
Új temetõ 5,45 6,49 11,44 — - 13,44 14,44 — - 16,44 17,49
Göd-Újtelep 5,47 6,51 11,46 — - 13,46 14,46 — - 16,46 17,51
OVIT 5,49 6,53 11,48 — - 13,48 14,48 — - 16,48 17,53
Bölcsõde 5,50 6,54 11,49 — - 13,49 14,49 — - 16,49 17,54
Termál strand 5,51 6,55 11,50 — - 13,50 14,50 — - 16,50 17,55
Golfpálya 5,52 6,57 11,52 — - 13,52 14,52 — - 16,52 17,57
Ramóna 5,53 6,58 11,53 — - 13,53 14,53 — - 16,53 17,58
Gyógyszertár 5,54 6,59 11,54 — - 13,54 14,54 — - 16,54 17,59
Autópihenõ 5,55 7,00 11,55 13,05 13,55 14,55 16,10 16,55 18,00
Németh L. isk. — - — - — - — - — - — - 16,12 — - — -
Gyógyszertár — - 7,03 11,58 13,08 — - — - 16,14 16,58 18,10
Ramóna — - 7,05 12,00 13,10 — - — - 16,16 17,00 18,12
Golfpálya — - 7,07 12,02 13,12 — - — - 16,18 17,02 18,14
Termál strand — - 7,08 12,03 13,13 — - — - 16,19 17,03 18,15
Bölcsõde — - 7,09 12,04 13,14 — - — - 16,20 17,04 18,16
OVIT — - 7,10 12,05 13,15 — - — - 16,21 17,05 18,17
Göd-Újtelep — - 7,12 12,07 13,17 — - — - 16,23 17,07 18,19
Újtemetõ — - 7,14 12,09 13,19 — - — - — - 17,09 18,21
Tisza utca — - 7,15 12,10 13,20 — - — - — - 17,10 18,22
Göd TSZ — - 7,16 12,11 13,25 — - — - — - 17,11 18,23
Béke utca — - 7,20 12,15 13,27 — - — - — - 17,15 18,27
Göd-alsó Máv — - 7,22 12,17 13,28 — - — - — - 17,17 18,29
Petõfi S. u. — - 7,30 12,20 13,30 — - — - — - 17,20 18,32
PM. Hivatal — - 7,32 12,22 — - — - — - — - 17,22 18,34
Kincsem cs. — - 7,34 12,24 — - — - — - — - 17,24 18,36
Gárdonyi u. — - 7,35 12,25 — - — - — - — - 17,25 18,37
Autópihenõ — - 7,36 12,26 — - — - — - 16,28 17,26 18,38

Minden hónap második szombatján buszjárat indul a Felsõgödi MÁV állomásról
reggel 9,10-kor Göd-Újtelepre a Gyermekotthonba. Visszaindul 11,20-kor. Az
autóbusz bevárja az érkezõ vonatokat.
Amennyiben az utazni szándékozók létszám 20 fõnél több, a járatot igény
szerint megismétlik.

2-ES SZÁMÚ JÁRAT MENETRENDJE

Érvényes 
2008. január 01-tõl.                

Az autóbusz szombat, 
vasárnap és ünnepnapok
kivételével naponta
közlekedik.  

VÁROSI KÖZLEKEDÉSI KFT.

BÕVÍTETT 2-ES SZÁMÚ JÁRAT 
MENETRENDJE DÉLELÕTT

Idõsek szállítása
H. K. SZ. CS. P.

HAJNAL UTCA 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45
KÁLMÁN UTCA 7,49 7,49 7,49 7,49 7,49
GÖD-FELSÕ LABDAGYÁR 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51
RAMÓNA 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53
OVIT 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55
GÖD-ÚJTELEP 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59
ÚJTEMETÕ 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01
TISZA UTCA 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03
KÕRÖS UTCA 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05
GÖD-ALSÓ MÁV 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10
IDÕSEK OTTHONA 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20
GÖD-ALSÓ RÉV 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22
POLG. M. HIVATAL 8,24 8,24 8,24 8,24 8,24
KINCSEM CSÁRDA 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27
GÁRDONYI G. U. 8,29 8,29 8,29 8,29 8,29
AUTÓPIHENÕ 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31
TELEPHELY DUNA U. 5. 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35

Huzella Tivadar Általános Iskola kiegészítõ járat
H. K. SZ. CS. P.

AUTÓPIHENÕ 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02
JÁCINT UTCA 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04
GÖD-FELSÕ GYÓGYSZERTÁR 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06
RAMÓNA 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07
TERMÁL STRAND 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08
BÖLCSÕDE 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09
OVIT 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10
GÖD-ÚJTELEP 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12
ÚJTEMETÕ 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14
TISZA UTCA 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15
GÖDI TSZ. 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16
ALAGÚT – JÓKAI M. UTCA 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15
ALAGÚT – MIKSZÁTH K. UTCA 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17
BÉKE – MIKSZÁTH K. UTCA 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18
BÉKE – RADNÓTI UTCA 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18
NEMESKÉRI – DAMJANICH UTCA 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20
NEMESKÉRI – KÖLCSEY UTCA 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22
PETÕFI – KOSSUTH UTCA 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26
PETÕFI – BÉKE UTCA 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28
PETÕFI – JÁVORKA UTCA 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
POLGÁRMESTERI HIVATAL 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31
GÁRDONYI UTCA 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33
NL. ISKOLA 7,40 7,40 7,40 7,40 7,4040
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Önkormányzati hírek - Fontos tudnivalók

Orvosi rendelési idõk

Írja meg, ha kérdése van, mondja el, ha valamit el
szeretne mondani! Ha kérdez, utána megyünk,

hogy választ is kapjon!
Gödi Körkép

godikorkep@gmail.com
2132 Göd Pf. 72.

Írjon, hogy írhassunk!

A gödi gyerekek nagy
örömére december 6-án
egy városi képviselõ is Mi-
kulás-ruhát öltött. Találják
ki, melyik városatya vállal-
ta ezt a kedves és hálás fel-
adatot! A megfejtõk kö-

zött Rúzsa Magdi új köny-
vének, a Mezítlábnak két
példányát sorsoljuk ki. 

A megfejtéseket a Gödi
Körkép címére (2132 Göd Pf.:
72.) várjuk. A beküldési
határidõ: 2008. január 29.



Az ünnepi díszbe öl-
töztetett József Attila Mû-
velõdési Ház nagytermé-
ben lépett fel karácsonyi
mûsorával a Röcögõ Nép-
tánccsoport. – Dél-alföldi
anyaggal foglalkoztunk
ebben a félévben, de a
sok fellépésünk miatt a
koreográfiával nem ké-
szültünk el teljesen, így
most egyfajta „mûsorváz-
lattal” szolgálhatunk –
mondta megnyitó beszé-
dében Czinóber Klára és
Karánsebessy Balázs, a
csoport két vezetõje.

Szabadkozásra azon-
ban nem volt okuk, kiváló
elõadást láthattunk a nép-
táncos gyerekektõl. Volt
közös éneklés hagyomá-

nyos karácsonyi népdalok-
ból, elõadták a szentcsa-
lád-járás énekét, majd az
„Új a csizmám, a szögre
van felakasztva” kezdetû
dallal az éneklésbõl tánc-
ba csaptak át a fiatalok, és
bemutatták az említett
dél-alföldi táncokból ösz-
szeállított mûsorukat.

Az elõadás végén min-
den fellépõ egy hatalmas
gyertya fényénél közösen
elénekelte a „Mennybõl
az angyal”-t, amivel iga-
zán ünnepivé varázsolták
az estet. A rendezvény
után mindenki kedvére
rophatta, ugyanis tánc-
házzal zárult a Röcögõ ka-
rácsonya.
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Göd karácsonyi rendezvényeinek
egyik legjelentõsebb állomása volt a
József Attila Mûvelõdési Házban
megtartott „Mindenki karácsonya”.
– Ünnepségünk szimbolikus kezdete
a Mûvelõdési Ház elõtti mindenki
karácsonyfáján a gyertyák meggyúj-
tása, ahová bárki leteheti a hozott
ajándékot– mondta lapunknak a fõ-
szervezõ Frey Lászlóné, a helyi Vö-
röskereszt elnöke. A rendezvény e
kinti karácsonyfánál kezdõdött,
ahol Ország Tibor katolikus plébá-
nos és Kovács László evangélikus lel-
kész mondott imát, majd a nagyte-
remben  a Huzella Tivadar Általános

Iskola 4. osztályosai léptek fel. A kö-
zel 100 vendégnek elõadott ünnepi
színdarabjukat Kóréh Ferencné ta-
nította be. A mûsort Lengyel
György szavalata zárta.
A zsúfolásig megtelt nagyteremben
terített asztalokon  finom ételekkel
és italokkal vendégelték meg a
megjelent gödieket a vöröskereszte-
sek, miközben odakint folyamato-
san érkeztek az ajándékok a fa alá.
A rendezvény 2007-ben is teljesítet-
te küldetését: valóban „mindenki”
karácsonya volt.

H.Z.

2007. december 29-én es-
te a Németh László Általá-
nos Iskola éttermében ta-
lálkoztak a gödi „szépko-
rúak”, hogy együtt bú-
csúztassák el az óévet. Az
egymáson segíteni akaró
egyesület összejöve-
telének hangulata emlé-
keztetett a névadó Kará-

csony Benõ regényre. Jó
volt ismét eljönni, újra ta-
lálkozni, beszélgetni, hall-
gatni Meggyes Erzsike
költeményét, Schiller Lász-
ló versét, õ maga új arcát
is megmutatta Jernei An-
tallal együtt, mint a tánc-
parkett „ördögei”. Az
énekkart Sinka Magdi ve-
zette, Dobosné Piroska és

Kerékgyártó Ilona maguk
készítette nemzeti viselet-
ben ropták a táncot. Meg-
csodálhattuk Kozma Gá-
bor tanár úr táncegyüttes-
ét és egyszer már itt kö-
szönjük meg Bagdi Erzsé-
betnek, Makányi Editnek
és Bálint Magdinak az ön-
ként vállalt házi-

asszonykodást. Szép volt
a kezdet Nagy Zoltánné
szólótáncával és megható
volt, ahogyan Farkas
Györgyné, Anika emlékez-
tetett az idõ múlására.
Köszönjük Kazányi Erika
mindazt, amit eddig tettél
a klubért. Számítunk Rád
továbbra is.

Bátorfi József

Mindenki karácsonya 

A Röcögõ tánccal ünnepelt „Napos oldal” nyugdíjas
klub elõszilvesztere

Sokan jöttel el ünnepelni

Farkasné Ani emlékeztetett az idõ múlására
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December 18-án az is-
kola táncosai léptek fel a
Balázsovits János Sport-

csarnokban. Király Kriszti-
na tanárnõ köszöntõje
után elõször a társastánc-
csoport adott ízelítõt tu-
dásából: szambával, cha-
cha-chával, rumbával és
jive-val kápráztatták el a
közönséget. Majd az in-
tézmény néptáncosai kö-
vetkeztek, akiket Gubik
József készített fel. A
programban szerepelt
többek közt betlehemes,
sárközi karikázó, rábaközi

dús, szatmári friss csárdás
és érpataki leánytánc is.
Lukács Istvánné igazgató-

nõtõl megtudtuk, a ha-
gyományos Tánckarácso-
nyon ebben az évben leg-
inkább az alsó tagozat, a
6–11 éves korosztály lép
fel. Az egész esti jó szóra-
kozáshoz a talpalávalót a
Tündök zenekar játszotta.

A Tánckarácsony más-
napján másik tradicionális
rendezvényére, a karácso-
nyi hangversenyre várta
vendégeit az intézmény. A
felsõgödi római katolikus

templomban megtartott
koncertet az iskola ének-
kara nyitotta meg Greffné
Kállay Tünde vezényletév-
el. A kórus tagjai igazán
meghitt, ünnepi hangula-
tot varázsoltak az elsötétí-
tett templomban gyertyás
bevonulójukkal. A folyta-
tásban Kolláth András

nagyszerû klarinét-, illetve
Verbay Zsolt orgonajáté-
kát hallgathatta meg a kö-
zönség. Fellépett továbbá
az iskola fúvószenekara, a

Gödi Gitársulat, a tanári
kamarakórus, a DRUMS
ütõegyüttes és Pásztor Jú-
lia énekes.

Az iskola mindkét ün-
nepségérõl elmondható,
hogy az, aki valamelyiket
is látta élõben, igazi
„elõkarácsonyi” ajándék-
kal gazdagodhatott. Kivá-

ló lelki felkészülés volt
ugyanis mindkettõ a kará-
csony szent ünnepére.

Helmeczi Zoltán

Karácsony tánccal és zenével
A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény sok éve már minden karácsony
elõtt megrendezi hagyományos Tánckarácsony címû gálamûsorát és templomi hangversenyét. 

2007 decemberében
ünnepeltük Kodály Zoltán
születésének 125. évfordu-
lóját. Ennek kapcsán a hó-
napban számos Kodály-es-
tet tartottak városunkban,
többek között az Olajfa
Mûvészházban is, ahol
Pászthy Júlia operaénekes-
nõ lépett fel öt tanítványá-
val. Pászthy Júlia Kodály
életútját mutatta be nép-
dalfeldolgozásokon, mû-
dalokon és balladákon ke-
resztül. A közönség
jónéhány, kevésbé ismert
részletet is megtudhatott a
zeneszerzõ életérõl: meny-
nyire elkeseredtek például
Bartók Bélával együtt, ami-

kor érdektelenség fogadta
a népdalgyûjtéseik során
leírt kottákat.

Az életrajzi információk
mellett a fõszerep a zenéé
volt. Elhangoztak részletek
a Háry Jánosból, a Négy
dalból vagy például az
Énekszóból. Az est egyik
legvidámabb pillanata pe-
dig az volt, amikor az ope-
raénekesnõ megkérte
egyik tanítványát: – Ezt
próbáld meg újra: cigá-
nyos dialektusban eléne-
kelni! Úgy lesz az igazi! A
jóslat bejött: a közönség
vastapssal fogadta a nótá-
zást.

H.Z.

Kodály emlékest az Olajfában

A felsõgödi iskola kórusa

A latin is jól áll a fiataloknak

Pászthy Júlia szervezte az estet
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A Lámpás ’92 Alapít-
ványt fogyatékkal élõ fel-
nõtt személyek ellátására,
munkavállalásuk és lakha-

tásuk megsegítésére hoz-
ták létre. Azok a személyek,
akiket támogat az alapít-
vány, az ország számos
pontján, frekventált helye-
ken épített lakóotthonok-
ban élhetnek.

– Mottónk: Fogjuk meg
egymás kezét, mert össze-
tartozunk! – mondta Mak-
rai Józsefné, az alapítvány
kuratóriumának elnöke a
felsõgödi római katolikus
templomban tartott hála-
adó szentmisén, melyet dr.
Beer Miklós váci püspök ce-
lebrált. – Köszönjük meg a
Jóistennek ezt a 15 évet,
hogy ezután is együtt, egy-
mást segítve élhessünk! –
prédikálta a misén a püs-
pök úr.

A nap a vendégek szá-
mára a Duna-part Nyaraló-
házakban folytatódott,
ahol a Cit-Car táncegyüttes
produkciója után a lakók
saját mûsorukat adták elõ.
A rendezvényt, melynek
Markó József polgármester
volt a fõvédnöke, a
Scarabeus együttes fellépé-
se zárta.

A születésnapi rendez-
vénysorozat második állo-
mása a József Attila Mûve-
lõdési Ház volt, ahol – 2002
óta immár ötödször – kiállí-

tás nyílt az alapítvány által
szervezett alkotótáborban
készült munkákból. Az Út-
vonal címû tárlatot
Szombathy Bálint képzõ-
mûvész nyitotta meg. – A
mûvészetben az útvonal
fogalmára változatos tar-
talmak fûzhetõk, és sokré-
tû kifejezésbeli megnyilat-
kozások köthetõk hozzá.
Néha a valóságban járjuk

be az utat, néha pedig csak
a fantáziánkban – mondta
nyitóbeszédében a mû-
vész. A több tucat alkotás-
ból álló kiállítást saját vers
szavalata, büféasztal és egy
projektoros vetítés is színe-
sítette. A tárlat bebizonyí-
totta, a fogyatékkal élõk is
ugyanolyan teljesítményre
képesek, mint ép társaik.

Helmeczi Zoltán

Kultúra

15 éves a gödi alapítású Lámpás ’92
15 évvel ezelõtt, 1992-ben jött létre a Lámpás ’92 Alapítvány Gödön, mely mára országos szervezetté nõtte
ki magát. A jubileum alkalmából december 1-jén hálaadó szentmisét és születésnapi ünnepséget tartottak,
7-én pedig képzõmûvészeti kiállítást nyitottak.

Polostyák Zoltán elszavalta
saját versét, 
„Egy kiállítás képei” címmel

A felsõgödi templomban dr. Beer Miklós
megyéspüspök celebrálta a hálaadó szentmisét

Nagy tortával ünnepelték
a 15. évfordulót



15Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com

Kultúra

Jelenits István elévülhe-
tetlen érdemeket szerzett
Gödön a szakmunkáskép-
zõ intézet létrehozásában
és az intézménynek a pia-
rista iskolák közösségébe
történõ beépítésében.
Hosszú ideje járt ki Gödre
az itteni szakmunkástanu-
lók tanításáért.

”Mestere az írott és
mondott szónak, tudósa

annyi mindennek… Mikor
az oltárhoz megy, érez-
zük: ilyen alázattal jó az
Úr elé menni…” (Mádl Fe-
renc). Valóban ilyen em-
ber õ, s ezt Gödön is ta-
pasztalhatjuk, akik a va-
sárnapi miséin részt ve-
szünk. Hittõl, felekezettõl,
sõt a templomba járástól
függetlenül hatása alá ke-
rülünk. Akik látták õt Gö-

dön a templom felé sietni
jellegzetesen gyors, nagy
lépteivel, elõreszegezett
tekintettel, mindannyian

megérezték ennek a hival-
kodástól mentes, végtele-
nül szerény, országos hírû
tudósnak sajátos kisugár-
zását, szívet-lelket elbûvö-
lõ hatását. Valamennyien
hálás szívvel gondolha-
tunk arra, hogy eljön kö-
zénk Gödre Igét és Isten

szavát hirdetni – példa-
mutatásával, lélekhez és
értelemhez szóló szavai
erejével.

Mindezt köszönjük ne-
ked, kedves Tanár Úr, Pro-
fesszor Úr, István atya. Be-
valljuk, továbbra is számí-
tunk Rád, jöveteleidre, lel-
ket gazdagító munkádra -
75. születésnapod után is
még hosszú ideig.

Dr. Kölcsei Tamás

Jelenits atya köszöntése 75. születésnapján
Jelenits István piarista szerzetes évek óta rendszeresen jár a fõvárosból az alsógödi templomba.
Gödön sokan nem is tudják, hogy a városunkba vonattal szorgosan kijáró, végtelenül szerény
szerzetes, országos hírû hittudós, Széchenyi- és Príma-díjas professzor, kitûnõ pedagógus, író és
költõ most  töltötte be a 75. életévét. Ebbõl az alkalomból köszöntjük

Egy 4000 kilométeres kerékpáros za-
rándoklatról írt könyvet mutattak be
decemberben az Alsógödi Katolikus
Közösségi Házban. Ferkó Zoltán, a
könyv írója, egyben a zarándoklat fõ-
szervezõje elmondta, több ezer kilo-
méternyi útjukkal szerették volna fel-
hívni a figyelmet arra, hogy a Romá-
niában élõ moldvai csángóknak a
mai napig nincs meg az a joguk,
hogy saját anyanyelvükön, magyarul
vehessenek részt szentmiséken. – Bu-
dapestrõl elõször Rómába kerékpá-
roztunk el, majd visszafelé Zágrábon

át jutottunk el a moldvai Jászvásárba
– mesélte Ferkó, majd hozzátette, õ
maga így szokta öszszegezni útjukat:
1 cél, 2 kerék, 3 defekt, 6 püspök, 45
nap, 370 település, 1000 csatlakozó,
4000 km és számtalan verejték.
A „Zarándoklat a moldvai magyar
miséért” címû könyv ebbe a hosszú
útba, a csángók életébe és a zarán-
doklat eredményeibe ad betekintést.
A bemutató végén a szerzõ minden
érdeklõdõnek dedikálta könyvét.

Könyvbemutató 
egy zarándoklatról

A közösségi házban Lengyel György köszönti
a hívek nevében Jelenits atyát

Rendtársa, Guba András (balra) a piarista
szakiskola igazgatója együtt ünnepelt vele
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A hónap embere

- Miért választotta a
Balaton helyett a Duna-
kanyart?

- Nagyon szerettük a Ba-
latont. A gyermekeink is
ott születtek. Ám az akko-
ri fõnököm elviselhetetlen
volt számomra, így min-
denképpen el akartam ke-
rülni arról a vidékrõl. Gö-
dön egy ismerõs mutatta
meg nekünk az István ut-
cai telket, amelyet azonnal
meg is vásároltunk, és az-
óta is itt élünk.

- Vállalt – e fiatalon,
munkája mellett közéleti
szereplést?

- Politikait sohasem,
párttagkönyvvel sem ren-
delkeztem, ezért kétszer
annyit dolgozhattam,
mint a velem egyidõs párt-
katonák. Szociális munkát
mégis végeztem. A szak-
szervezeti mozgalom kere-
tében felállítottuk a KST-t,
a Kölcsönös Segítségnyúj-
tó Társulatot. Fiatalokat
segítettünk  vállalati hitel-
hez. Együtt sírtam min-
denkivel, de nem nevet-
tem együtt minden neve-
tõvel.

- Tíz évvel ezelõtt pe-
dig megalapította a
Gödi Hagyomány-
teremtõ Klubot.

-  Ez így nem
teljesen igaz.
Persze ott vol-
tam, és dol-
goztam ennek
l é t r e j ö t t é -
ben, de
e g y e d ü l
nem lettem
volna ké-
pes semmi-
re. Egyszerû-
en belekerül-
tem, mint Pilá-
tus a Credoba.
S z e r e t t ü n k
volna a fiata-
loknak átad-
ni valamit
abból az

élettapasztalatból, ame-
lyet mi, nagymamák meg-

szereztünk. Ötletünket el-
mondtuk Hamar-né Adri-
ennek is, aki akkor az Ön-
kormányzati Hivatal kultu-
rális referenseként dolgo-
zott. Azonnal a segítsé-
günkre sietett, és azt aján-
lotta, hogy hozzunk létre

egy ha-
g y o -
mány-
t e -
rem-
t õ
k l u -
bot. 

- Úgy látszik, Mária né-
ni kapott az ajánlaton!

Igen. A nyitónapon,
1996. november 22-én Er-
délyi Zsuzsanna néprajztu-
dós mondott beszédet. Az-
óta számos elõadással „be-
jártuk” az anyaországot, és
a határon túl élõ magyar-
ság életét, hagyományait
is bemutattuk. Kiváló elõ-
adók tisztelték meg a gödi-
eket. Id. Váraljai István
(Göd díszpolgára) a bács-
kai hagyományokról tar-
tott kitûnõ elõadást, a hor-
tobágyi kitelepítésrõl is
hallhattunk, vagy 4 egyko-
ri hadifogoly életútját kö-
vethettük nyomon. Megje-
lent körünkben az orosz
hadifogolytábort megjárt
Gemer György is, aki jelen-
leg Kanadában él, és az ot-
tani magyarok egyik ha-
gyományteremtõ klubját
vezeti. Tõle hallottam egy
csodálatos mottót: „Élni
csak magyarul érdemes!”

Fennállásunk elsõ három
évében mindig nyertünk
pályázaton némi pénzt,
így mûködésünk kezdet-
ben zökkenõmentes volt.

- Milyen terveik van-
nak a közeljövõben?

- Tavaly nem sikerült
megünnepelnünk klu-
bunk fennállásának ti-
zedik évfordulóját.
Míg korábban pá-
lyázati pénzek se-

gítették mun-
kánkat, ez most
nagy nehézsé-
gekbe ütközik.
Az önkor-
mányzat azon-
ban nyújtott

anyagi támogatást, így ta-
vasszal mégis sor kerülhet
az elmaradt jubileum
megünneplésére. Minden
gödi polgárt szeretettel lá-
tunk, s aki megtiszteli ren-
dezvényünket, egy erre az
alkalomra készült emlék-
plakettel is megajándékoz-
zuk. 

Salamon Tamás

A hónap embere: Ther Jánosné
Ther Jánosné Marika néni férjével, Ther Jánossal 1967-ben a Balaton-felvidékrõl költözött Gödre. Mária né-

ni már a múlt rendszerben is vállalt szociális munkát. Mindezt önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül tette, tíz
éve pedig még mindig fiatalos lendülettel vezeti a Hagyományteremtõ Klubot Felsõ-gödön

Névjegy
- 1939-ben született
- Nyugdíjas
- Házas
- 2 lánya van
- 2 unokája
- Kiváló dolgozó
- OVIT irodavezetõ 

28 éven átMosolyából mindenkinek jut

Az érettségizõ

Szüreti felvonuláson

60. születésnapján

Együtt a cserkészekkel
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Gratulálunk!

Kitüntették Erdélyi Istvánt

Kultúra

Erdélyi István, a történettudo-
mányok akadémiai doktora, címzetes
egyetemi tanár, 1996 óta, mint nya-
raló tartózkodott Gödön, majd 2000-
tõl már városunk lakója.  Idén no-
vemberben Budapesten, a Mongol
Tudományos Akadémia elnöke sze-
mélyesen adta át neki a Mongol
Nagykövetségen azt a díszoklevelet,
amellyel az 1960 óta, hosszú éveken
át Mongóliában végzett régészeti ku-
tatásaiért tüntette ki õt.  Ilyen kitün-
tetõ oklevelet eddig csupán tizenhét
külföldi személy kapott a Mongol
Akadémiától.

Erdélyi István elsõsorban az ázsiai
hunok emlékeit kutatta Mongóliá-

ban, hogy összehasonlítást tehessen
a késõbb Európába is eljutott hunok
régészeti emlékeivel.  Eredményeirõl
két könyvet és több mint harminc ta-
nulmányt írt már.  Kitüntetése az álta-
la vezetett, Gödön bejegyzett, Ma-
gyar Õstörténeti Munkaközösség
Egyesület néhány tagja és a magyar,
valamint a mongol nagykövet jelen-
létében történt.

Erdélyi István a szerzõje az õskor-
ból és az ókorból származó, Göd te-
rületén napvilágra került leletekrõl írt
dolgozatoknak a Gödi Almanachban.

Gratulálunk, és együtt örülünk a
kitüntetésnek.

Bátorfi József

Az idei év utolsó kiállítá-
sa nyílt meg december 4-én
az Olajfa Mûvészházban
Bardócz Lajos erdélyi grafi-
kus munkáiból Sérült idõk
címmel. A tárlat felvezeté-
seképpen az alkotó fiának,
Bardócz L. Csaba gitármû-
vésznek a saját, megzenésí-
tett verseit hallgathatta
meg a közönség.

A kiállítást Koren Gábor
váci versmondó nyitotta
meg, aki Maczkay Zsaklin
gondolatait tolmácsolta.

Mint mondta, Bardócz La-
jos grafikáinak tárgyát leg-
többször a magyar történe-
lem századaiból és a Bibliá-
ból meríti. – Mûveiben egy-
ségbe olvad a múlt és a je-
len, alkotásai mögött a tör-
ténetszerûség húzódik meg
– fogalmazott az elõadó.

A megnyitó után a kö-
zönség finom sütemények
és borkóstolás közben cso-
dálhatta meg a különleges
grafikákat.

H.Z.

Grafikai kiállítás az Olajfában

2007 az író-olvasó találko-
zók éve volt Gödön.  Ezt a
gazdag sorozatot zárta
decemberben Zsíros Si-
mon Mária elõadómû-
vész, aki „Az érzelmek ár-
nyékában” címû estjével
érkezett az Irodalmi Klub
meghívására a József Atti-
la Mûvelõdési Házba.
A költõnõ három verses-
kötetébõl és a Lúdas Ma-
tyi visszatér c. mese foly-
tatásából olvasott fel rész-
leteket, kiegészítve min-
den költeményét néhány
felvezetõ mondattal. Az
érdeklõdõket emellett

számos anekdotával mu-
lattatta a mindig mosoly-
gós Zsíros Simon Mária.
Munkásságának kezdeté-
rõl így mesélt: – Egyszer
egy szomszédom megkér-
dezte, miért nem küldöm
el a verseim az akkor épp
katona férjemnek. Elküld-
tem. Pár hét múlva aztán
már mindenki kívülrõl
tudta a verseimet a sereg-
ben – a férjemen kívül.
Az igazán vidám és oldott
hangulatú estet az olva-
sókkal való kötetlen be-
szélgetés zárta.

G.K.

Író-olvasó találkozó Zsíros Simon Mária
nagykõrösi költõ-elõadómûvésszel

Lelkesen mutatja be könyveit

M. Gyõrffy Anikóval a megnyitón
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Kultúra

Ady Klub
2132 Göd, 

Kálmán utca 13.

Január 17. csütörtök 
Cseperedõk klubja.

Az Ady Klubban induló 
új foglalkozáson 0–3 év kö-
zötti gyermekeket és szülei-

ket várjuk minden héten
csütörtökön 
zenés-játékos 
foglalkozásra.

Foglalkozásvezetõ: 
Deli Éva óvodapedagógus –

fejlesztõ.

Január 19. 
szombat 14:30 

Cukorbeteg klub.

Gyermekkönyvtár
2131 Göd, Pesti út 72.

Január 25. 
péntek 13:00

Bütykölde. 
Kézmûves foglalkozás 4–15

éves korú 
gyermekeknek.

József Attila 
Mûvelõdési Ház

2131 Göd, Pesti út 72.

Január 12. 
szombat 09:00 

Homeopátiás klub.
Téma: 

Gyermekbetegségek I. Elõ-
adó: 

Dr. Molnár Mariann.

Január 17. 
csütörtök 10:00 

Mimikri Bábszínház: 
Kismalac és a farkasék cím-

mel.

Január 18. péntek 
Horizont Irodalmi Klub kö-
vetkezõ összejövetele. Ven-

dég: Föld S. Péter 
író, újságíró.

Január 20. 
vasárnap 16:00 
Gödi Gitársaság 

koncertje.

Január 22–27. 
Hüllõzoo – Kisállat- 
és ásványkiállítás.
Látogatási idõ:

Hétköznap: 9–19 óráig
Hétvégén: 9–18 óráig

Belépõjegy:
Gyerek: 300.-
Felnõtt: 400.-

Csoportos: 200.- 
(óvodai és iskolai 

szervezett csoportoknak)

Január 27. 
vasárnap 10:00 

Családi játszóház.

Január 30. szerda 
Vöröskereszt klub.

Február 1. 
péntek 16:00 

Nótakedvelõk klubja.

Február 9. 
szombat 16:00 

Antal György Bálint 
verseskötetének 

bemutatója. 

Olajfa Mûvészház
2131 Göd, Pesti út 42/a.

Január 18. 
péntek 17:00

Sebestyén István 
bukovinai székely 

népmûvész elõadóestje.
(„Sokan vannak ma, akik

szívesen énekelnek 
színpadon népdalokat, 
de egyre kevesebben 

vannak, 
akik gyermekkortól 

természetes formában, 
a legnemesebb 

anyanyelvként sajátították
el a népdalokat, 
és azok sajátos 
kifejezésmódját. 

A bukovinai 
székely Sebestyén István 
e kevesek közül való.”)

Január 30. 
szerda 18 óra

Nemes György piarista 
szerzetes 

egyháztörténeti elõadása.

Február 5. 
kedd 18 óra
Czárán Gyula

emlékkiállítással zárul 
a 2007-es aktív 
turizmus éve.

Bardócz Lajos kiállítása
2008. január 31-ig 
tekinthetõ meg.

Krepsz Ágnes 
festõmûvész kiállítása 

elmarad.

Programajánló

Álláshirdetés
A gödi 1. Sz. Óvoda 2 fõ óvodapedagógusi
végzettséggel rendelkezõ óvónõt keres. A szak-
mai pályázatok benyújtásának határideje:
2008. február 8. Munkakezdés ideje: a pályáza-
tok elbírálása után.

Érdeklõdni az óvoda telefonszámán lehet 
(06-27-531-135) Szabó Zsófia óvodavezetõnél.
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Mikulás-ünnepségek városszerte

December 1-én ismét
adventi díszbe öltözött a
fõterünk. A már 2006-ban
megcsodált kivilágítás
még szebb és tartalma-
sabb lett. Este 5 órától ki-
csik és nagyok gyülekez-
tek a téren. Mindenki vitt
valamit magával; Teát,
forralt bort, süteménye-
ket, mogyorót és gyümöl-
csöt. És a kicsik legna-
gyobb örömére fél 6-kor a
Télapó is megérkezett,

Nemcsak a szakálla volt
nagy, hanem a puttonya
is. Miután név szerit elme-
sélte, hogy mi jót és rosz-
szat hallott a gyerekekrõl,
a 34 kislány és kisfiú örö-
mére finom és érdekes
ajándékokat osztott ki. A
gyerekek rajzzal, versikék-
kel és közös énekkel fo-
gadták és búcsúztatták a
Télapót.

B.S.

Adventi és Mikulás ünnep 
a Golf-Park lakóközösségnél 

Néhány gödi polgár úgy
döntött, hogy egy élhetõbb
és mindenki számára büsz-
keséget jelentõ Göd létre-
jöttében kívánnak tevéke-
nyen részt venni. Ezért hoz-
ták létre a gödi Rotary Klu-
bot. Az alapítók hetente
egyszer találkoznak a Pólus
Palace-ban. 

December elején eljött a
cselekvés órája. A két általá-
nos iskola igazgatójának se-
gítségével meghívtak 12 rá-
szoruló gyermeket család-
tagjaikkal együtt egy közös
Mikulás ünnepségre, ahol
természetesen a rotarys
gyermekek is jelen voltak.

Két krampusz érkezett a
nagyszakállú Mikulással, aki
mindent tudott a gyerekek-
rõl és mindegyik gyermek-
nek kis csomaggal kedves-
kedett.

- Klubunkat azért hoztuk
létre, mert a már mûködõ
mozgalmakhoz vagy még
csak csíra formájában éle-
dezõ ötletekhez szeretnénk
valamilyen formájú támo-
gatást nyújtani – mondta a
gödi Rotary alakulásáról Né-
meth Konrád alapító. – Bí-
zunk abban, hogy jó célt
szolgálunk, és sokat tehe-
tünk a jövõben Gödért.

S.T.

Alakulóban a gödi 
Rotary Klub

Mikulás - a városi munkatársak gyermekeinek
December 5-én közel 100
kisgyermek várta izgatottan
a Mikulást a Polgármesteri
Hivatal tanácstermében,
mely ebbõl az alkalomból

mesebeli tájjá alakult át. A
közintézményekben dolgo-
zó munkatársak gyermekei
érkeztek az ünnepségre.
Huncutka és Fecsegõ manók

játékos vetélkedõkre hívták
a kicsiket, Mikulás pedig
mesével és ajándékokkal ké-
szült. Az ünnepség végén a
Mikulás minden gyermek-

nek személyesen nyújtotta
át ajándékát, és ígéretet tett
arra, hogy jövõre is eljön!

Kép és szöveg: 
Szaszovszky Olga

Kultúra
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Sport

A rendezvénysorozat
decemberi állomásán a
vendég Wichmann Tamás
kilencszeres kenu-világ-
bajnok és Faházi János
vb- és EB-bronzérmes
asztaliteniszezõ volt. A
közel 100 fõs progra-
mon asztalitenisz és tol-
laslabdaversenyek, lab-
darúgótorna, kézmûves
foglalkozás és társasjá-
ték szerepelt. 

A „Balázsovitsban”
rendezett küzdelmekben
22 család, 10 focicsapat,
33 tollaslabdázó, 28 egyé-
ni és 11 asztalitenisz páros
vett részt. A „Németh
Lászlóban” a gyerekek és
szüleik négy órán keresz-
tül készítették az adventi
díszeket, karácsonyi aján-
dékokat, többen ismer-
kedtek új társasjátékokkal.

– Az Ikaruszban ját-
szom, lehetõség szerint
eleget teszek a meghívá-

soknak. Tetszik, hogy Gö-
dön ennyi család választja
szombati idõtöltésnek a
szabadidõsportot. Sokan
eljöttek, lelkesek a részt-
vevõk, jó volt velük játsza-
ni. Wichmann fõztje min-
den elismerést megérde-
mel! Hívjatok jövõre is! –
lelkesedett Faházi János.

– Éjszaka érkeztem ha-
za Gyergyóról, a település
várossá nyilvánításának a
100. évfordulóját ünne-
peltük, én voltam a fõzõ-
verseny elnöke. Aludtam
két órát, aztán elkészítet-
tem 100 adag székelyká-
posztát. Hagyomány,
hogy én fõzöm a rendez-
vénysorozat egy-egy állo-
másán az ebédet. Ismét
sokan voltak Gödön, a
megszokott jó hangulat
pedig már elõírás – mond-
ta Wichmann Tamás.

Gyõztesek: Felker és
Jenei család (foci);

Fogarasi Ottó, Bea Do-
rottya, a Granát Zoltán -
Granát Roland páros és a
Fogarasi házaspár (asztali-
tenisz); Skultéti Nikolett,
Granát Roland, Sumina
Zoltán, Wagner Nóra és
Gyenes Zsolt (tollaslab-
da).

A rendezvény támo-
gatói:

Gödi Civil Tanács, Fé-
tis Kft., Mobilitás,
Winner Sport, Pólus
Palace, Aphrodite Hotel,
Gödi Sportbizottság

V. F.

Belépés Családostul: 
Faházi ütõt, Wichmann fakanalat fogott

– A Pest megyei „A” cso-
port, erõsebb, 11 csapa-
tos mezõnyében az 5-
6.helyen végzett a gödi
csapat öt gyõzelemmel és

egy döntetlennel. Ez a 11
pont 55 %-os teljesít-
ményt jelent, játszmaará-
nyunk 107:73. Ez megfelel
a várakozásnak, a me-

zõnyt ismerve legfeljebb
egy hellyel léphetünk elõ-
rébb nagyon jó tavaszi
szerepléssel. A bajnokság-
ban nyolc játékos szere-
pelt. A csapat gerincét
Felker Zoltán, Szemendri
Attila, Ujvári Tibor, Gulyás
Miklós képezte, az õ hi-
ányzásuk esetén jutott já-
téklehetõséghez ifj. Gu-
lyás Miklós, Nagy László,
Bartinai Péter és Csernyi
Péter. Az õszi idény leg-
jobb gödi játékosa 83 %-
os teljesítménnyel Ujvári
Tibor lett. Nagyon jól sze-
repeltünk a páros mérkõ-
zéseken is, az elérhetõ
húszból 15-ször mi kerül-
tünk ki gyõztesként, ez 75
%-os teljesítmény. Jövõre

szeretnénk a 4. helyet
megszerezve sikeresen
helytállni a bajnokságban;
meghívásos versenyeken
részt venni, valamint já-
téklehetõséget biztosítani
az amatõrök számára is,
és megszervezzük a Re-
kord Kupát is! – értékelte
csapatát és vázolta terveit
Gulyás Miklós edzõ. 

Eredmények az ötödik
fordulótól:
Csepel-Göd 1:17,
Gödöllõ-Göd 11:7,
Göd-Szentendre TEVA 8:10,
Göd-Vámosmikola 13:5,
Zsámbék-Göd 12:6,
Boldog-Göd 5:13.

V .F.

Asztalitenisz: a félidõ végén 
a középmezõnyben a csapat
Novemberben beszámoltunk a Gödi SE asztaliteniszezõi õszi rajtjának elsõ négy
mérkõzésérõl.  A sorozat legjobbja eddig Ujvári Tibor. A férficsapat félidei szereplését
Gulyás Miklós edzõ-játékos összegezte.

Faházi fadarabbal is játszik

A negyedik hely a cél
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Sport - Labdarúgás

A közelmúltban válto-
zás történt a Gödi SE Lab-
darúgó Szakosztályának
vezetõi posztján. A ko-
rábbi vezetõ,
Bilinszky Ferenc tá-
vozása után Mohai
Gábor kapott bizal-
mat. A most 49
éves sportvezetõ
„civilben” egy piac-
vezetõ ingatlanfor-
galmazó cég
munkatársa,
emellett a
T F - e n
s p o r t m e -
nedzsmen-
tet tanul .
Gyermek-
kora óta
s p o r t o l ,

’94-tõl amatõr labdarúgó,
majd a Göd Dunapart
Öregfiúk csapatának játé-
kosa. Családjával 1992

óta lakik Alsógödön.
Atletizált, kajak-

kenuzott, s kedvenc
sportágát megtalál-
va lett a labdarúgás
elkötelezettje. Leg-
jobb eredményeit a

Göd Dunapart
Ö r e g f i ú k

c s a p a t á -
ban eltöl-
tött 11 év
sikerei je-
lentik, me-
l y e k e t
Mudri Jó-
zsef csa-
patvezetõ-

nek köszönhet. Ezúttal a
jövõrõl, a labdarúgó szak-
osztály mûködésérõl kér-
deztem.

– Az alsógödi létesít-
mény mûszaki, esztétikai
és fejlesztési problémái-
nak megoldását tartom
legfontosabbnak. Ebben
vezetõtársaim, Tuza József
és Mak László segítségével
megtaláltuk a közös irányt
– kezdte az új vezetõ. –
Szeretnénk a marketingre
is nagyobb hangsúlyt fek-
tetni. A távlati cél az után-
pótlás-nevelés, ehhez elõ-
ször a körülményeket kell
megteremtenünk. Célunk
2 db mûfüves, kispályás
bajnokságra is alkalmas
pálya megépítése, a 2004-

óta mûködõ OLLÉ Prog-
ram támogatásával. A fel-
nõtt csapattal a megyei
harmadosztályú bajnok-
ság középmezõnyében, a
8. helyen állunk. Ezek a já-
tékosok a labdarúgás sze-
retete miatt vannak
együtt, ezért tudunk kö-
zösen gondolkodni. El kell
azonban fogadnunk a
mögöttünk érkezõ korosz-
tály trónkövetelését. Közel
60 fõs utánpótlásunk ki-
váló eredményeket ér el
évek óta, serdülõink jelen-
leg ezüst-, ifijeink bronz-
érmes, sõt, az egészen fia-
talok is második helyen
állnak – mondta elégedet-
ten Mohai Gábor.

V. F.

Mohai Gábor az új szakosztályvezetõ

Az év zárásaként december 15-16-án Egerben került
megrendezésre a XII. Umwelt Kupa, Nemzetközi Után-
pótlás Teremlabdarúgó Torna.
A 98-as korosztályban 16 csapat mintegy 180 labdarú-
gója küzdött meg a kupákért és a helyezésekért.
Csapatunk 15: 7-es gólaránnyal az ezüstérmet, továbbá
Suscsák Máté révén a legjobb mezõnyjátékos címet
nyerte el a kétnapos torna során.

Eredmények:

2007. december 15. 2007. december 16.
II.Kerület – Göd  1:1 Göd – Dabas 1:0
Göd – Kiskunmajsa 2:0 Göd – Orosháza 3:0
Göd – Liver 6: 0 Videoton – Göd 6: 2

Góllövõk: Suscsák 5, Sebõ 4, Nagy 3, Földi, Szalai,
Ribényi 1

A Gödi Kiskirályok
újabb sikereDecember 29-én immár

20. alkalommal rendezték
meg a Balázsovits Hó Ku-
pát. Az alsógödi sportpá-
lyán megtartott küzdel-
mekben 4 csoportban
összesen 14 csapat vett
részt.
– Köszönjük Balázsovits
Jánosnak töretlen lelke-
sedését, aki édesapja
halálának emlékére hir-
dette meg a kupát –
mondta a szervezõk ne-
vében Mohai Gábor
szakosztályvezetõ a
sporteseményrõl. - A pa-

pájáról tudni kell, hogy
a gödi labdarúgás ki-
emelkedõ támogatója
volt. Fõhajtással adó-
zunk minden év decem-
berében emlékének. Lel-
kesen jönnek a fiatalok,
és ez nagyon jó érzés.
Igen sportszerû mérkõ-
zéseket láttunk. Köszö-
net a szervezõknek, bí-
róknak, játékosoknak és
a kiváló marharaguért a
Széchenyi Csárdának és
tulajdonosának, Till Évá-
nak. 

V.F.

Hó Kupa

Kevés hó, de a hangulat jó 

Az ezüstcsapat

Mohai Gábor bizakodik



– Az idei esztendõnk
rendkívül sikeresnek mond-
ható.  A bankett méltó lezá-
rása a hátunk mögött álló
idõszaknak. A hazai bajnok-
ságban 24 gyõzelmet sze-
reztünk. Ha egy gödi spor-
toló elindult egy  nemzetkö-
zi viadalon valamelyik síkvízi
számban, biztos a döntõbe
került – kezdte elégedetten
Barazutti László szakosztály-
vezetõ. – Jövõ júliusban Sze-
ged ad otthont az  EB-nek.
Célunk a fiatalok arányos
fejlõdését figyelembe vevõ
tisztességes helytállás, né-
hányan akár éremesélyesek
is lehetnek. Ennek érdeké-
ben tavasszal horvátországi

edzõtábort szervezünk, ez
azonban jelentõsen terheli a
szülõk pénztárcáját. Bõ
másfél milliót költünk verse-
nyeztetésre, edzõtáborokra.
A Duna gödi szakasza a ha-
jóforgalomból eredõ erõs
hullámzás miatt nem alkal-
mas világszintû felkészülés-
re. A sikerek ellenére nehe-
zek a mindennapjaink, nin-
csen mikrobuszunk, télen
tornatermi lehetõségünk,
hiányzik a világított futópá-
lya. Jövõ évben leszünk 25
évesek, ezt a Göd Kupa
után szeretnénk megünne-
pelni. Megemlítem bérlõink
– 80-an vannak – fizetési fe-
gyelmének javulását, az el-

múlt idõszakban ez 71-rõl
93 %-ra javult. Itt szeretném
kiemelni az év elején meg-
alakult senior klubunkat,
melynek már 40 tagja van.
Teendõik közé tartozik az

eszközpark karbantartása,
felújítása, a hajók mások
számára történõ rendelke-
zésre bocsátása – mondta a
szakosztályvezetõ.

V.F.

Gépelés, adatrögzítés
szövegszerkesztés,

szkennelés.
Hívjon 

bizalommal!
Tel.: 

06-27-631-313
06-20-475-4501
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Sport - Kajak-kenu

T-Kábel
TV + Telefon + Net
csak 5990,- Ft/hó

Lõrincz Judit
06-20-242-3474

Felhívás
Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága
felhívja Göd város sportegyesületi vezetõinek fi-
gyelmét, hogy a város 2008. évi sportrendezvé-
nyeinek lebonyolításához támogatási kérelmeket
lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba 2008.
január 31-ig. 
G ö d, 2007. december 21.

Pinczehelyi Tamás
SB Elnöke

Az országos pontversenyben 
is a legjobbak között a gödiek
Magyarországon 65 egyesület bajnoki pontversenyében 9. helyezett a gödi; A kajakosok 18 év alatti
korosztályában városunk fiai másodikok, leányai hatodikok. A szakosztály 2007-ben az ifik közt Pélyi Dávid
személyében maratoni világ-, Gál Szabolcs révén Európa-bajnokot, Slezsák István által pedig az Ausztráliai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál gyõztesét, az „év ifjúsági kajakosát” adta. A szakosztály decemberben a
„Bajnokok vacsoráján” zárta az évet.
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Tüzifa akció!
Cser, tölgy, 
bükk, akác, 

konyhakészen 
vagy gurigában 

szállítással! 

Ugyanitt szén,
dióbrikett 

és fabrikett is
kapható!

06-20-496-1264
06-27-345-098

TV-k Videok, CD-k,
HiFi tornyok javítása

Latorcai István
RTV-mûszerész

06-20-321-4801
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Veszélyes fák kivágása
gallyazása, szállítással

megoldható. Ömlesztett
faáru fuvarozása, 

tüzifa - rendelésre.
06-70-639-4994, 
06-30-979-9938

Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com
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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!

• Fakivágás! Veszélyes fák
kivágása alpintechnikával is!
Darabolva. Elszállítás meg-
oldható. T.: 06-30-463-4070,
06-27-337-353

• Parkettás vállal hagyomá-
nyos-, szalag-, laminált pad-
lólerakást, csiszolást, lakko-
zást, javítást. Tel.: 06-70-505-
1177

• Cipõjavítás, cipzárcsere,
szõnyeg- és ruhatisztítás, bú-
v á r s z i v a t t y ú - t e k e r c s e l é s .
Göd, Kincsem •Park, nyitva:
7-17-ig. Tel.: 06-30-296-1771.

• Takarítást vállalok Göd,
Dunakeszi, Vác területén. T.:
06-20-969-4921

Apróhirdetések

FAKIVÁGÁS
Veszélyes fák

kivágása 
hozzáértéssel,

szakmai 
tapasztalattal,

alpintechnikával
is! Elszállítás
megoldható.

Tel.: 
06-30-463-4070,
06-27-337-353
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Fejtörõ

Decemberi keresztrejtvény
megfejtésünk: „Ne feledje!
Idén is kedvezményes karácso-
nyi könyvvásár a Betûbolt-
ban!.”

Nyerteseink: Vincze Dániel
és Ossán Lászlóné. A nyeremé-
nyeket szerkesztõségünk eljut-
tatja a nyertesekhez. Gratulá-
lunk!

Keresztrejtvény feladvá-

nyunk megoldását kérjük
január 29-ig nyílt levelezõ la-
pon juttassa el szerkesztõsé-
günk címére: 2132 Göd Pf.: 72.

Nyeremények: Egy-egy
3.000.- forintos ajándékutal-
vány, amelyek az Inczeffy
Rendelõ és Gyógyszertárban
(2131 Göd, Pesti út 86., Ny.: H-
P.: 7.30-19.30, Szo.: 7.30-
12.00 között) válthatóak be.

Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com
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