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2010. Min-
denkinek bol-
dog Újévet kí-
vánok, aho-
gyan tavaly is
tettem! Per-
sze, ahogy a
gimnáziumi
szalagavatón
is mondtam,
a boldogság
mindenkinek
mást jelent-

het. Az Értelmezõ kéziszótár szerint
„boldog, aki sorsával, körülményei-
vel való megelégedés érzésétõl tel-
jesen áthatott.”

Abraham Lincoln szerint a legtöb-
ben annyira boldogok, amennyi el-
szánják rá magukat. Így tehát a bol-
dogság elérése egy döntésen alap-
szik, azon múlik, hogy valaki elége-
dett-e sorsával  és körülményeivel.

Persze, ki az, aki ne akarna többet
és jobbat, mint korábban volt? 

És akkor itt az év elsõ napjára idõ-
zített komoly benzináremelés, az el-
bocsátások és hiteltartozások réme.
Ki az, aki ne bosszankodna azon,
hogy az élelmiszerárak az égbe
szöknek, és szinte üres kosárral kijö-
vet, tízezernyi forintot hagy ott egy
külföldi élelmiszer áruház kasszájá-
nál. Végtelen a rémségek sora, ezek

után kérdés, hogy a többség ma,
2010-ben Magyarországon valóban
lehet-e elégedett sorsával?

Ugyanakkor az eddig leírtak kife-
jezetten az anyagiakra vonatkoztak.
De vajon tudunk-e örülni annak,
hogy egészségesen ébredünk fel
reggel, hogy este gyerekeink a napi
nyüzsgés után minden baj nélkül
haza érkeznek, hogy ma sem tör-
tént velünk baleset, hogy egyik kol-
légánk megállított néhány jó szó
erejéig, hogy volt 10 percünk, ami-
kor csendben maradhattunk a napi
õrület közben, amikor este egy ked-
ves barátunkkal beszélhettünk, aki
megértõ és segítõkész, vagy netán
született egy nagyon fontos, saját
jövõnkre vonatkozó gondolatunk és
esetleg döntésünk?

Igen, az éremnek két oldala van,
ha mindkét oldalt megvizsgáljuk,
talán elégedettebbek lehetünk sor-
sunkkal, ahogy a boldogságunkról
fentebb is olvashattuk.

Ehhez kívánok Önöknek jó egész-
séget és kitartást a hétköznapok-
ban! 

Salamon Tamás
fõszerkesztõ

Kedves Gödi Polgárok!
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Önkormányzati hírek

Elfogadták
az önkormányzat 
2010-es évi 
költségvetési 
koncepcióját.

Az önkormányzati tör-
vény a lakossági szükségle-
tek kielégítésérõl való gon-
doskodást, a társadalmi vi-
szonyok szervezését jelen-
tõs részben – kötelezõen
vagy önként vállalás alap-
ján – a települési önkor-
mányzatok hatáskörébe
utalja. A bevételek és ki-
adások számbavétele, illet-
ve szembeállítása után raj-
zolódnak ki a következõ év
lehetõségei és a vállalható
feladatok. Az állami támo-
gatás jelentõsen csökken a
fejlesztések (elapad az EU-
s forrás), kulturális felada-
tok, globális támogatások,
szociális ellátások – közét-
keztetés, idõsellátás egyes
feladatai - és a közoktatás
terén. A mûvészetoktatási
hozzájárulás emelésével;
pedagógusi szakvizsgák,
továbbképzések, diáksport
támogatásának megszün-
tetésével teljes egészében
megszûnnek a település-
fejlesztési feladatok ellátá-
sához alkalmazott norma-
tív jogcímek. Így Göd Ön-
kormányzatának a köz-
ponti és helyi változások fi-
gyelembevételével, az új
költségvetés elkészítése so-
rán alapcélja a mûködõké-
pesség fenntartása, a lik-
viditás megõrzése, a költ-
ségvetési egyensúly fenn-
tartása hitelfelvétel nélkül,
a pályázati lehetõségek ki-
használása. Célja továbbá,
hogy ne kerüljön sor egyik
helyi adónem emelésére
sem – ez alól kivétel a nagy
értékû ingatlan után az
APEH-fizetésre kötelezett
adók és a vállalkozási célú
építményadó megfizetése
- hangzott Markó József
polgármester elõterjeszté-
se.

Ami emelkedik: 
szemétszállítási díj, 
élelmezési nyersanyag
normák és térítési díj,
önkormányzati 
ingatlanok bérleti díja,
sírhelymegváltások 
mértéke

Kiváló eredményeket ért
el a város a szelektív hulla-
dékgyûjtés kapcsán. A kö-
vetkezõ fontos állomás a
komposztálható zöldhulla-
dék különkezelése, mert
azt nem lehet a kommuná-
lis hulladékkal együtt szállí-
tani és ártalmatlanítani.
Ezért az elõterjesztés azt ja-
vasolta, hogy a szemétszál-
lítási díj csak a kommuná-
lis, a szelektív hulladékok
és a gallyak elszállítását va-
lamint ártalmatlanítását fe-
dezze. A zöldhulladék
komposztálható otthon a
kertekben, leadható ingye-
nesen a TESZ szõdligeti te-
lephelyén, vagy külön meg-
vásárolható zsákban he-
lyezhetõ ki az adott sze-
métszállítási napon. Így
nem alakul ki egyenlõtlen-
ség a különbözõ típusú ott-
honokban élõk között, hi-
szen a társasházi lakások-
ban nem képzõdik annyi
komposztálandó hulladék,
mint a kertes házakban, va-
lamint a kertek mérete is
eltérõ. A testület elfogadta
az elõterjesztést, annak ki-
vételével, hogy a szelektív
gyûjtésben résztvevõk au-
tomatikusan kisebb kukát
igényelhessenek, ugyanis
véleményük szerint akkor a
megszavazott áremelés el-
lenére sem tudna mûkö-
désképes maradni a TESZ. 
- 2009-ben a második fél-
évben már majdnem dup-
lájára nõtt a tonnánkénti
lerakási díj, és ez 2010-ben
is bizonyossággal várható,
szigorított lerakási feltéte-
lekkel - mondta el Hetényi
Tamás, a TESZ igazgatója. 
- A zöldhulladékot külön

megvásárolható zsákokban
szállítjuk el háztól. Ára: 280
Ft/ 20 kg-os zsák – fûzte
hozzá. (lásd: 5. oldal, 1.
táblázat)

A Németh László és a
Huzella Tivadar konyhái va-
lamint az Alapszolgáltatási
Központ által nyújtott ét-
keztetésben a nyersanyag
árak emelkedése teszi szük-
ségessé az infláció mértéké-
vel megegyezõ áremelést.
Az iskolás gyermekek az
ebédhez 310, teljes napkö-
ziért 505 Ft térítési díj elle-
nében juthatnak hozzá na-
ponta. Az óvodások napi
háromszori étkezése 390
forintba kerül majd. A szo-
ciális ebéd összege 820 Ft
lesz. Valamivel alacsonyabb
mértékben emelkedik a
bölcsõdés gyermekek étke-
zési díja, nekik a négyszeri
alkalom után napi 369 fo-
rintot kell majd fizetni.

Az önkormányzati ingat-
lanok bérleti díja 10%-os
mértékkel emelkedik meg
2010. január 1-tõl.

Módosították az Önkor-
mányzat temetõkrõl és te-
metkezési tevékenységrõl
szóló rendeletét. Az új árak
(lásd: 5. oldal, 2. táblázat)
meghatározásánál figyelem-
be vették a különféle sírhe-
lyek kialakításának eltérõ
költségeit. A temetõk fenn-

tartása, gondozása a jelenle-
gi díjszabás alapján nem biz-
tosítható, ezért van szükség
a differenciált díjszabásra. 

Bõvül a védõnõi 
körzetek száma

A lakosság növekedése
indokolja egy újabb védõ-
nõi státusz megteremtését
a városban. A testület ko-
rábbi döntése értemében a
szolgáltatás személyi, tár-
gyi eszközrendszerét már
felállították, most pedig az
ésszerûség és hatékonyság
elvén módosították a védõ-
nõi körzethatárokat, me-
lyek száma így hétre emel-
kedett. A módosítás során
az Egészségpénztár finan-
szírozási elõírásaira is figye-
lemmel kellett lenni.

Helyi adórendeletek 
módosítása

A egyes nagy értékû va-
gyontárgyakról szóló tör-
vény szerint, aki a lakóin-
gatlana után vagyonadót
fizet, annak a helyi épít-
ményadója levonható az
APEH felé fizetendõ va-
gyonadó alapjából. A gödi
képviselõ-testület 180
négyzetméternél húzta
meg a határt, az e feletti
méretû ingatlanok eseté-
ben már akkora a forgalmi
érték, hogy az APEH-nek

December 9-én tartotta utolsó, munkaterv szerinti ülését Göd város Ön-
kormányzatának képviselõ-testülete. Közel harminc napirendi pontról
tárgyaltak a szerda délelõtti ülésen, legtöbb elõterjesztése a Településel-
látó Szervezetnek volt

A képviselõ-testület szándékai szerint 
nem emelkednek a helyi adóterhek 2010-ben

Archív felvétel
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kell fizetni. Ezért úgy
emelték a helyi építmény-
adót az õ esetükben, hogy
négyzetméterenként 600
Ft. Ezzel a vagyonadó

több mint 80%-a- a város-
nál marad. A módosítás új
többletköltséget nem je-
lent az adófizetõnek, de a
megoszlás kedvezõ a helyi
gazdaság szempontjából.
Emelkedett a nem lakás
célú ingatlanok közül az
áruházak építményadója
1.169 Ft-ról 1.240 Ft-ra. A
vendégéjszaka tartózko-
dás után fizetendõ ide-
genforgalmi adó 380-ról
400 Ft/fõ/vendégéjszaka
összegre módosult. A te-
lek és iparûzési, azaz az
egyéb, a lakosságot és a
vállalkozásokat terhelõ
adónemek nem emelked-
nek. Habár a gépjármû-
adó mértékérõl a Parla-
mentben hoznak döntést,
de az önkormányzatok
végzik annak beszedését,
s az õ bevételüket képezi,
ezért fontos megemlíteni,
hogy ez a megállapítását
tekintve nem helyi adó,
15%-kal emelkedik 2010-
ben.

Támogatási szabályzat
módosítása-új beadási
határidõ

Dr. Nagy Atilla aljegyzõ
elõterjesztése alapján azt a
változtatást fogadták el a
képviselõk, hogy azoknak a
civil szervezeteknek, ame-
lyek a bizottságokhoz for-
dulnak támogatásért, éves
szinten maximum 100 ezer
forint értékben, azoknak
nem kötelezõ jogi szemé-
lyiséggel rendelkezniük –
mint ahogy ezt korábban a
döntéshozó elvárta. 

Pályázati önrész 
biztosítása

A KMOP 4.5.1-2009
„Szociális alapszolgálta-
tások és Gyermekjóléti

alapellátások infrastruk-
turális fejlesztése” címû
pályázaton indul a város,

mint arról elõzõ lapszá-
munkban is beszámol-
tunk. A Rákóczi úti Böl-
csõde udvarán a meglé-
võ épület földszinti és te-
tõtéri bõvítésével, az
Idõsek Klubjának helyet
adó ingatlan kertjének
rendezésével és egy étel-
szállító jármû beszerzé-
sével foglalkozó beruhá-

záshoz a képviselõ-testü-
let megszavazta a közel
17 millió forintnyi önrész
biztosítását 2010. évi
költségvetésébõl. Az el-

nyerhetõ vissza nem térí-
tendõ támogatás össze-
ge: 152.686.420 forint.

Gyors döntések
Az elõterjesztéseket szinte

vita nélkül elfogadva a tes-
tület a gyógyszertári nyitva
tartás véleményezésérõl – az
új, felsõgödi patika eseté-
ben. A közösen megfogal-
mazott elvárás az volt, hogy
az új egység vegyen részt az
ügyeleti rendben. Az irreáli-
san magas ár miatt a város

nem kíván élni ingatlan elõ-
vételi jogával (6801/136
hrsz.), azonban meg kíván-
ják vizsgálni azt, hogy mi
módon lehetne az Önkor-
mányzat jogait biztosítani a
telken található, városi tulaj-
donú kútra. Zajvédelmi
szempontból fokozottan vé-
detté kívánja nyilvánítani a
gödi szigetet és közvetlen

környékét dr. Mödlingerné
Kovács Éva, a Környezetvé-
delmi Bizottság alelnöke
elõterjesztése alapján a tes-
tület, valamint módosítot-
ták a helyi jelentõségû ter-
mészetvédelmi területrõl
szóló rendeletet. 

A képviselõ-testület a vá-
ros alsógödi településrészé-
re a fedett buszvárók építé-
séhez biztosította a fedeze-
tet; támogatta a polgár-
mesteri keret terhére a Lám-
pás ’92 Alapítvány céljaira
50.000 forint kifizetését;
csatlakozott egy országos
települési önkormányzatok
által aláírt, a központi költ-
ségvetés - önkormányzati
munkák ellehetetlenítését
elõidézõ - megszorításai el-
len szóló nyilatkozatát;
meghallgatta a Petõfi tér
felújításáról szóló legfris-
sebb beszámolót; foglalko-
zott az ÁSZ jelentéssel –
melyen az ezt kérõ
városvédõs képviselõk nem
jelentek meg. Elutasította
az OTP Lízing Zrt. építmény-
adó rendelet módosítására
irányuló kérelmét, zárt ülé-
sen pedig javaslatot tettek a
képviselõk az Év Pedagógu-

sa díj kitüntetõ címek váro-
mányosaira.

A 2009-e s év utolsó ülé-
sén elfogadták a képviselõ-
testület 2010-es évre vo-
natkozó munkatervét, azt
is figyelembe véve, hogy a
következõ õsszel önkor-
mányzati választások lesz-
nek.

Fontos információ,
hogy a civil támogatá-
sok iránti kérelmeket
a 2010-es évre január
30-ig lehet leadni a
városi honlapról le-
tölthetõ vagy a Város-
házán beszerezhetõ
formanyomtatványok
kitöltésével.

1. táblázat

2. táblázat
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A havas idõjárás is
közrejátszhatott abban,
hogy viszonylag alacsony
létszámban képviseltette
magát a város lakossága
ezen a nyílt fórumon.
Markó József polgármes-
ter rövid, átfogó tájékoz-
tatót tartott, amelyben a
2010-es évre elfogadott
költségvetési koncepciót
ismertette. Az elkövetke-
zõ idõszakról azt mondta
el, hogy bizonnyal nem
lesz könnyû gazdasági té-
ren.  A város apró,  biz-
tonsággal kivitelezhetõ és
fenntartható beruházáso-
kat tervez,  mint pl.  ut-
cák,  terek  rendezése, a
Petõfi,  Bozóky téren
megkezdett rendezési fo-
lyamatok folytatása, befe-
jezése, a Kossuth tér és a
középgödi pályaudvar
környezetének rendezése,
pályázat útján a Fácános
területén óvoda kialakítá-
sa,  járdaépítések, a MÁV
beleegyezése után a fel-
sõgödi átjáróhoz hasonló
biztonságos gyalogos át-
kelõhely létesítése az
alsógödi átkelõhelyen.
Lakossági kérdések a köz-
terület-felügyelet hatéko-
nyabbá tételével, a rend-

õrségi állomány megerõ-
sítésével, az Alagút utcá-
ban a csatornázási mun-
kák kapcsán felmerülõ
mûködési problémák ke-
zelésével, az Okmányiro-
da várakozási idejének

csökkentése iránti igé-
nyekkel, lakossági parlag-
fû mentesítés ellenõrzésé-
vel és számonkérésével,
zöldhulladék égetésének
esetleges megszüntetésé-
vel, óvodaépítéssel, plusz
gyermekorvosi státusz ki-
alakításával kapcsolatban
érkeztek. A képviselõ-tes-

tület, az alpolgármeste-
rek, a jegyzõ és a polgár-
mester igyekeztek lehetõ-
leg a helyszínen választ
adni a kérdésekre, illetve
más hatóságokra tartozó
ügyekben közbenjárásuk-

ról biztosították a problé-
mák felvetõit.  A közmeg-
hallgatáson kiderült- szin-
tén lakossági kérésre rea-
gálva-, hogy a gödi képvi-
selõk nem kapnak költ-
ségtérítést a klasszikus ér-
telemben, csupán 4000
forint telefonszámla-el-
számolással élhetnek, de

ez után adózniuk kell. Az
önkormányzati törvény a
polgármesternek és az al-
polgármestereknek ír elõ
költségtérítést, s hogy fix-
en tiszteletdíjuk 20-30 %-
át vagy tételes elszámo-

lást választanak, abban
szabad döntést enged a
törvény. Az érintettek be-
vallása szerint, bár a téte-
les elszámolás kedvezõb-
ben hangzik, az általány
gazdaságosabb a város-
nak. 

V. Pálfai Kinga

Közmeghallgatás – csekély érdeklõdés
ellenére sok érdekes téma
A Gödi Körkép decemberi számában a polgármesteri köszöntõ alatt a harmadik oldalon
mindenki olvashatta a közmeghallgatásra megjelent meghívót. Ennek ellenére talán 10-15
ember jelent meg a nyílt testületi ülésen

A Szociális Bizottság javasla-
ta alapján a képviselõ-testü-
let támogatja  a kedvezmé-
nyes áron elérhetõ HPV
(méhnyakrákot okozó) vírus
elleni oltásra vonatkozó ak-
ciót 2010-ben is. A három
részletben beadandó oltás
árát a gödi lakhelyû hölgyek
30 százalékos kedvezmény-
nyel vehetik igénybe - tájé-
koztatta lapunkat Lenkei
György, aki hozzátette: Beje-
lentem továbbá: Ahogyan
terveztük, a tizenhárom

éves leányok oltása 2010-
ben is ingyenes lesz. Bízunk
abban, hogy hagyományt
teremtünk ezzel az akcióval.
Göd város Önkormányzata
erre a célra több mint 4 mil-
lió forintot áldoz. Ez is jó
példa arra, hogy bármilyen
szûkös a város költségveté-
se, vannak olyan dolgok,
amelyeket mindenképpen
meg kell oldanunk – tette
hozzá a Szociális Bizottság
elnöke.

V. P. K.

Kedvezményes árú 
oltás 2010-ben is

Környezetvédelmi Bizottság

Klubdélután a gödi
szigetrõl 

Január 30-án, 
szombaton 16.00 órai kezdettel 

a József Attila Mûvelõdési Házban 
elõadásokat szervez a Környezetvédelmi

Bizottság. A klubdélután témája 
a gödi sziget védendõ természeti értékei.

Mindenkit szeretettel várunk!

Mödlingerné Kovács Éva
alelnök Környezetvédelmi Bizottság

Kétszer annyian voltak a hivatalos személyek, 
mint a jelenlévõ érdeklõdõk
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Önkormányzatunknál és a polgár-
mesteri hivatalban egyrészt polgári pe-
res ügyek, másrészt közigazgatási pe-
rek keletkeznek. Ez abból ered, hogy
önkormányzatunk a piacgazdaság kö-
vetelményei szerint részt vesz a gazda-
sági életben, és nagy számban köt szer-
zõdéseket. 

Hatósági jogkörükben eljárva köz-
igazgatási határozatokat hozunk, ame-
lyek a másodfokú közigazgatási szerv-
nél nem fejezõdnek be, hanem törvé-
nyességi szempontból a bíróság elõtt
keresettel megtámadhatóak. 

A polgári peres ügyek között jelentõs
számban fordulnak elõ kártérítés miatt
indított perek. 

1. A közelmúltban két olyan jelentõs
per zárult le önkormányzatunk per-
nyertességével, amelyekben a felperes
mintegy 30-30 MFt-ot követelt tõlünk.
Az egyik pert a T-Kábel Magyarország
Kft. felperes indította Göd Város Ön-
kormányzat alperes ellen.

A felperes igényét arra alapozta,
hogy az akkori önkormányzat kötele-
zettséget vállalt kábeltelevízió-elõfize-
tõk toborzása során a tervezett és a
tényleges elõfizetõi szám különbség
csatlakozási díjának megfizetésére. A
több évig tartó per során bizonyítottuk,
hogy a képviselõ-testület ilyen kötele-
zettséget nem vállalt, és a per egyéb-
ként is jogilag megalapozatlan, mert a
felvetések nem fedik a valóságot, az
engedélyezés pedig nem felel meg a
vonatkozó jogszabálynak. 

A felperes elsõ fokon pert nyert, a Fõ-
városi Ítélõtábla azonban fellebbezé-
sünknek helyt adott,  és a felperes kö-
vetelését elutasította. Az ítélet jogerõs,
további fellebbezésnek nincs helye.

2. A másik jelentõs kártérítési pert a
Philipkábel Kft. felperes indította ön-
kormányzatunk ellen. 

A Philipkábel Kft-vel 2000. október
10-én kötött szerzõdés értelmében a
Kft vállalta, hogy reklámbevételének 35
%-át önkormányzatunknak átutalja
minden negyedév végéig. Ezen szerzõ-
dést némi csûrés-csavarással a felperes
úgy értelmezte, hogy a reklámbevétel
átutalása nem õt, hanem önkormány-
zatunkat terheli.

A megyei bíróság ítéletében megálla-
pította, hogy reklámtevékenység foly-
tatásából sem a Philipkábel Kft-nél,
sem nálunk bevétel nem keletkezett.
Erre való tekintettel a megyei bíróság a
felperes keresetét elutasította. Az ítélet
jogerõs.

3. Az elõbbiekben ismertetett perek
oda vezettek, hogy önkormányzatunk

közigazgatási területén mûködõ kábel-
televíziós hálózat üzemeltetéséért egyik
üzemeltetõ sem fizetett, illetve fizet te-
rülethasználati díjat. Erre való tekintet-
tel kártérítési pert indítottunk a T-Kábel
Magyarország Kft. ellen. Ezen Kft. je-
lenleg üzemelteti a kábel TV hálózatot
mint a Philipkábel Kft. jogutódja. Köve-
telésünk 30 MFt. Eddig az ügyben egy
tárgyalás volt. A bíróság megállapítot-
ta, hogy a követeléssel kapcsolatban
önkormányzatunk megfelelõ jogalap-
pal rendelkezik. A következõ tárgyalást
a Pest Megyei Bíróság 2010. ápr. 13-ra
tûzte ki.

4. Évekig tartó jelentõs pert folytatott
önkormányzatunk a József Attila u. 14.
sz. alatti, 59. hrsz. ingatlan elbirtoklása
tárgyában.

Önkormányzatunk az 1950-es évek-
tõl  kezelésében tartotta az említett in-
gatlanon lévõ 3 db önkormányzati la-
kást. A bérlõknek a Lakástörvény értel-
mében vételi joguk keletkezett az in-
gatlanra, és azt megvásárolták. Az
adásvételi szerzõdések földhivatali be-
nyújtásakor derült ki, hogy az ingatlan-
nyilvántartás szerint önkormányzatunk
nem szerepel tulajdonosként.

A volt tulajdonos örökösei a per so-
rán szereztek tudomást az ingatlan-
nyilvántartás helyzetérõl, és az ingat-
lant a szomszéd részére eladták. Ennek
következtében az ingatlanra igényt tar-
tottak az örökösök és az új vevõ is. 

Önkormányzatunk elbirtoklás címén
a pert megnyerte, így a bérlõk részére
történt adásvétel érvényes. A vevõk in-
gatlan-nyilvántartásba történõ bejegy-
zése folyamatban van. 

5. A Fittnes Quelle Kft. vállalkozói díj
és járulékai megfizetése iránt indított
pert önkormányzatunk ellen. A per ab-
ból eredt, hogy a felperes jogelõdje,  a
Hevián Quelle Kft. a gödi meleg vizû
strand ásványvízzé és gyógyvízzé való
minõsítésével kapcsolatos feladatokat
végezte vállalkozói szerzõdés alapján.
A Kft. a szerzõdésben vállalt kötelezett-
ségét csak részben teljesítette, ezért a
vállalkozói díjat csökkentettük. Ezzel
azonban a jogutód felperes nem értett
egyet, és követelte a teljes vállalkozói
díjat. Hosszas pereskedés után önkor-
mányzatunk megnyerte a pert, vagyis a
felperes keresetét elutasították.

Az elõbbiekben felsorolt pernyertes-
ségünk kapcsán önkormányzatunk ré-
szére mintegy másfél millió forint per-
költséget ítéltek meg.

6. Közigazgatási határozatokkal kap-
csolatban a Polgármesteri Hivataltól és
a Gyermekjóléti Szolgálattól összesen

20 MFt-ot követel egy szülõ és gyerme-
ke azon a címen, hogy a védelembe vé-
teli eljárást elmulasztottuk, és a gyer-
mek ennek kapcsán sérülést szenve-
dett. 

A per érdekessége, hogy a gyermek
védelembe vétele akkor alkalmazható,
ha a gyermek családban  maradása ve-
szélyeztetés nélkül megoldható. Jelen
esetben ez nem állt fenn, ezért a Gyer-
mekjóléti Szolgálat a krízishelyzetbe ke-
rült családot családotthonban helyezte
el. Ez ügyben még nincs döntés, a per
a következõ évben elsõ fokon folytató-
dik.

7. Ugyancsak közigazgatási határo-
zattal kapcsolatos kártérítési követelés
iránt folyik per a polgármesteri hivatal
ellen, építési ügyben és üzlet mûködési
engedélyének kiadásával kapcsolatban.
Ez ügyben eddig egy tárgyalás volt, a
per jövõ évben folytatódik. E perben fi-
gyelemreméltó, hogy egyik ügyben
sem a polgármesteri hivatal mondta ki
a végsõ szót, a döntést kijelölt hatóság
hozta.

8. Közigazgatási per van folyamat-
ban a Jegenye utcában történt parcel-
lázással kapcsolatban. Az elõzõ önkor-
mányzat az ingatlan-nyilvántartásban
bízva a parcellázást és a telekértékesí-
tést abban a tudatban végezte, hogy az
említett ingatlan nem erdõterület. E
perben már több tárgyalás volt, folyta-
tása a következõ évben lesz. 

9. Évek óta per van folyamatban ön-
kormányzatunk és Szõd község Önkor-
mányzata között, Göd város határán
fekvõ, de Szõd községhez tartozó Ne-
velek településrész átcsatolása tárgyá-
ban. A bíróság már a második szakér-
tõt rendelte ki az új közigazgatási ha-
tárvonal megállapítására. Az elsõ szak-
értõi vélemény szerint önkormányza-
tunkat lakosságarányos területrész illeti
meg. Ezt indokolja az is, hogy Nevelek
területrész infrastrukturális szempont-
ból elhanyagolt: az útépítés a csatorná-
zás önkormányzatunktól jelentõs beru-
házást igényel. Szõd község önkor-
mányzata azonban külterületrész nél-
kül akarja átadni Nevelek lakott terüle-
tét. Ezen per a jövõ évben tovább foly-
tatódik, önkormányzatunk ugyanis ra-
gaszkodik a lakosság létszámával ará-
nyos 19 % nagyságrendû területrész
átcsatolásához. 

A peres ügyek vitelével Dr. Garabon
Sándor jogtanácsos, Dr. Nyitrai Judit és
Dr. Kovács Balázs ügyvédek foglalkoz-
nak.

Dr. Szinay József
jegyzõ

A Városházáról jelentjük

Tájékoztató peres ügyekrõl



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

Önkormányzati hírek

Önök kérdezik, Önök 
Ebbe a rovatunkba az Önök írásainak szerkesztett változata kerül. Ügyeltünk arra, hogy írá-
suk tartalma lényegi változást ne szenvedjen. Az udvarias megszólításokat is elhagytuk. Igye-
keztük a legilletékesebb városi munkatársat megkeresni a válaszadással. Némelyik válasz
további kérdéseket vet fel. Ezeket a következõ számban feltesszük az illetékeseknek 

Értetlenül állok a Gödi Körkép de-
cemberi számában megjelenõ egyik
írás elõtt. Az alsógödi CBA-nál kivá-
gott fára és annak környezetére
gondolok. A volt Zöldfa étterem he-

lyén épül az új CBA-bolt, és ennek
következtében a régi is megújult
külsõvel várja a vásárlókat. Miért baj
az, hogy végre azon a részen kultu-
rált környezetet lát az ember? Kiala-
kítottak végre egy parkolót. Koráb-
ban a fõépítész asszony éppen az
ottani parkolási problémákra hívta
fel a figyelmet éppen ennél az üzlet-
nél. Tessék, most megoldódott a
probléma, és ez sem jó? Kit zavar,
ha a környezet rendezetté és kultu-
rálttá válik? Az önkormányzat eb-
ben féket jelentett, hiszen megvon-
ta az engedélyt az átalakításra.

V. István

Válasz: 
Természetesen az önkormányzat

vezetése is örül annak, hogy a volt
Zöldfa vendéglõ elhanyagolt épüle-
te és környéke átalakult. A CBA-
áruház valóban szép épülete és mi-
nõségi szolgáltatása emeli a gödiek
vásárlási lehetõségeinek színvona-
lát. Hasonlóan örömteli a régi CBA
megújulása, a parkolási lehetõség
bõvítése. Ugyanakkor tény, a parko-
lóban lévõ fát engedély nélkül vág-
ták ki. A fakivágók ellen a Polgár-
mesteri Hivatal eljárást indított.

Dr. Szinay József 
jegyzõ

Leesett az elsõ hó. A Vasút utcá-
ban éppen a tél közepére sikerült
egy nagyon forgalmas szakaszon

egy csatornafedlapot javítani. Rá-
adásul körbe is kerítették, tehát le
kell hajtani az útpadkára, hogy ki le-
hessen kerülni. A hófedte jeges út
miatt óriási lett itt a balesetveszély,
mert ahogy láttam, folyamatosan
csúsznak meg az autók. Nem lehet-
ne ezeket a veszélyes szakaszokat
homokkal leszórni?

G. Béla

Válasz: 
Folytatva a hóeltakarítási és síkos-

ság-mentesítési munkákat, decem-
ber 21-én ebben az utcában is elvé-
geztetjük a szükséges útfelület szó-
rást.

Szegedi Sándor 
alpolgármester

Ugyancsak a hóval függ össze. Ha
nem esik, akkor is balesetveszélyes a
Kálmán utca. Már annyiszor írtak
róla, hogy rendbe teszik, és még-
sem történik soha semmi.  Két autó
alig fér el egymás mellett. Most,
hogy leesett a hó, kifejezetten ve-
szélyes. Csak pályázati pénzbõl akar
tenni valamit a város, vagy esetleg
saját keretbõl megoldja végre a
problémát? Készen vannak – e egy-
általán az út kivitelezési tervei?

G. Béla

Válasz: 
A Kálmán utca egy részének (Ady

E. út és a Deák F. u. közötti szaka-
sza) felújítására pályázatot nyújtot-
tunk be, melyre vissza nem téríten-
dõ támogatást nyert a város. A
nyertes pályázat kihirdetésének idõ-
pontja nem tette lehetõvé, hogy eb-
ben az évben el tudjuk végeztetni a
felújítási munkákat, erre 2010. elsõ
félévében kerül sor.

Szegedi Sándor 
alpolgármester

A Felsõgöd Kisfaludy utcai orvosi
rendelõ mellett épül egy új, szintén
egészségügyet szolgáló létesítmény.
Az elõkészületekbõl látszik, hogy
elõtte a járdát is átépítik. Soha jobb
alkalom nem kínálkozik ara, hogy a
Honvéd sortól a Madách utcáig egy-
séges járda épüljön. A jelenlegi jár-
da minõségét jellemezni sem lehet.
A rendelõbe igyekvõk: babakocsit

toló anyák, idõs betegek és gyakor-
latilag mindenki az úttesten közle-
kedik. Ez a rövid járdaszakasz biztos
nem kerülne olyan sokba. Gyõzzön
a józan belátás! Kérdés, így lesz-e.

M. Lajos

Válasz:
Felvetésével teljes mértékben

egyetértünk, a 2010. évi terveink-
ben az érintett utcaszakaszon térkö-
ves járda építését tervezzük.

Szegedi Sándor 
alpolgármester

Körülbelül még ötven ilyen fotót
lehetne készíteni Felsõgödön, hogy
hiába az épített vagy fölújított jár-
dák. A mellékletben szereplõ kép a
Honvéd sor - Ifjúság köz sarkán ké-
szült. (Az iskola József utcai kapu-
bejáratánál, ahol szintén történt jár-
dafelújítás tavaly -, éppenséggel a
bejáratnál ,,díszeleg” egy óriási tó-
csa, nem lehet száraz lábbal belép-
ni!)

Idén nyáron történt meg a felújí-
tás. Rengeteg pénz (uniós) - anyag-,
energia- és munkaköltség -, sok idõ,
munka, az eredmény mégis szomo-

Az új üzlet a Zöldfa helyén

A készülõ egészségház

A vízelvezetés 
még mindig 
nincs megoldva
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rú... Kedves Kivitelezõk! Miért nem
lehet rendes munkát végezni?

V. Klára

Válasz: A Honvéd sor és környeze-
tének csapadékvíz rendezése, járda-
szakaszok, forgalomlassító küszöb
építése ebben az évben kezdõdött
el. A pályázati forrás a Honvéd sor
zárt csapadékcsatorna gerincháló-
zat építését foglalta magában, en-
nek a pályázatnak nem volt része az
út felújítása. Sajnos az út felújítása
nélkül a víztócsák megszüntetése
csak részben oldható meg. A végle-
ges megoldás érdekében javasoljuk
a 2010. évi költségvetés tervezése-
kor a felújítási költségek figyelembe
vételét.

Popele Julianna 
osztályvezetõ

A kerékpárút Rezeda utcánál kez-
dõdõ és a töltésen keresztül vezetõ
szakaszáról szeretnék egy észrevé-
telt tenni.

Nap mint nap végigsétálunk ezen
a gyönyörû részén Gödnek, hol ku-
tyával, hol gyerekekkel, vendégek-
kel, néha kerékpárral teszem meg
ezt az utat a felsõgödi révig. Mások
is elõszeretettel sétálnak itt babako-
csival, gyermekekkel, kutyákkal, és
több, bottal közlekedõ idõs ember-
nek is ez a mindennapi sétaútja.
Többször tapasztaltam, vagy tanúja
voltam olyan veszélyes helyzetnek,
ami abból adódott, hogy ezt a
többfunkciós utat egyes kerékpá-
rosok  versenypályának vélik. Tudo-
másomra jutott egy eset, mely so-
rán az útra tévedt kutyáját védeni
próbáló asszonyt egy nagy sebes-
séggel érkezõ, hátrafelé beszélgetõ
kerékpáros fiatalember elgázolta,
áthajtott rajta, majd trágár szavak-
kal kioktatta, hogy ez bicikliút, és
semmi keresnivalója rajta egy gyalo-
gosnak. A borda- és bokatörést
szenvedett asszonyt a földön hagy-
ta, majd két fiatal nõ társával elszá-
guldott. A megrettent kutyát isme-
rõsök fogták meg jóval arrébb.

Azt gondolom, senki sem akarhat-
ja, hogy ezt a méltán népszerû út-
szakaszt a gyönyörû dunai panorá-
mával csak kerékpárosok használ-
hassák.

Azt szeretném javasolni, kérni az
Önök közvetítésével, hogy a Rezeda
utca alsó torkolatánál található ke-
rékpárutat jelzõ kék táblát cseréljék
ki kerékpáros/gyalogos táblára.

Ez talán megfékezné azokat a ke-
rékpárosokat, akik erõfölényükkel
visszaélve veszélyeztetik a többie-
ket, és mindezt igazolva látják a
közlekedési tábla által.

Sz. Judit

Válasz: 
Az említett kerékpárút a Magyar Ál-
lam tulajdona, az üzemeltetõje a
KÖVIZIG, az Ön által javasolt módo-
sításhoz az õ hozzájárulásuk szüksé-
ges. Kérését továbbítjuk az érintet-
teknek.

Popele Julianna 
osztályvezetõ

Tisztelettel kérdezem Önöket, vé-
gül milyen javaslatot fogadtak el a
strand fejlesztésével kapcsolatban?

K. Józsefné

Válasz: 
A képviselõ-testület egy fedett, té-

li, gyógyvizes medence megépítésé-
rõl döntött kb. 85 millió Ft érték-
ben. A kivitelezést várhatóan a ta-
vasszal kezdjük meg. A strand fej-
lesztéséhez szükséges többlet vízki-

vételrõl – ami 50.000 m3 - a testület
nem mondott le, az erre vonatkozó
igényét továbbra is fenntartja.

Szegedi Sándor 
alpolgármester

A felsõgödi egészségházban –
egyébként szép épületében - milyen
szolgáltatások várhatóak, és mikor
nyit meg?

K. Józsefné

Válasz: 
A most épülõ, és várhatóan 2010.

I. negyedévében nyitó új egészség-
házban a tervek szerint egy házi
gyermekorvosi, egy szakorvosi ren-
delõt, védõnõi szolgálati helyiséget
és egy gyógyszertárat alakítanak ki. 

Szegedi Sándor 
alpolgármester

észrevételezik

Ugyan a parkolásról, parkolási he-
lyek megváltásáról szóló helyi ren-
delet még olyan friss, hogy gya-
korlatilag meg sem száradt a pa-

píron a nyomdafesték, nyomós
érv szólt a módosítás mellett. A
parkolási helyek megváltása azon
ingatlantulajdonosok, illetve üzle-
tek számára kötelezõ, akik saját
területükön nem tudják biztosíta-
ni az elõírt számú parkolóhelyet.
Ebben az esetben kénytelenek
közterületen parkolni, amit meg
kell váltani egy meghatározott
összegért minden évben. Az ügy-
fél nem jut fizikailag saját parko-
lóhelyhez. A papíron történõ kije-
lölés azt biztosítja, hogy egyazon
közterület esetében ne lehessen
többszöri megváltás. Kizárólagos
használatra is van mód, ám az egy
magasabb díjtétel megfizetésével
érvényesíthetõ. A lakóingatlanok
esetében a használatba vételi en-
gedélyhez, az üzlethelyiségeknél
pedig a mûködési engedélyhez
szükséges rendezni az elõírt par-
kolóhelyek meglétét. A díjszabás
különbséget tesz a 2-es fõútra
nyíló -55.000 Ft / év-, illetve a mel-
lékutcákban elhelyezkedõ -38.500
Ft/ év - ingatlanok között. A par-
kolóhelyek azonban csak önkor-
mányzati tulajdonú közterületen
lehetnek, azaz a mellékutcákban.
A módosítás lényege a konkrét
árak megszabása volt, a rendelet
ugyanis eddig visszautalt a közte-
rület-használat díjtételeire.
(A képviselõ-testület mindkét elõ-
terjesztést elfogadta- a szakbi-
zottság ajánlásával - decemberi
ülésén.)

Módosult
a parkolási
rendelet

Talán lesz
fedett
medence is

A parkolókkal nem rendelkezõ
üzleteknek fizetni kell
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Önkormányzati hírek

ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhunyt:

Kemenczei Tibor 59 éves
Gõgh Ferencné sz. Popovics Gabriella 77 éves
Ossó János 85 éves
Nagy György 94 éves
Pók Mihály 75 éves
Bagi Miklósné sz. Berta Borbála 74 éves
Szél Mártonné sz. Nyári Rozália 89 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:

Vadon Judit Iszli András Zoltán
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
Más hivatalos ügyekben érdeklõdni vagy üzenetet

hagyni az 530-030-as telefonszámon lehet.

A Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta a közterüle-
tek használatára vonatko-
zó rendeletek módosítá-
sát. Az elõterjesztés külön
kitért a mozgó árusítás díj-
tételeire, melyeknek 2010.
január 1-tõl módosul a
számítási módja is,  vala-
mivel csökkenni fognak az
Alkotmánybíróság rendel-
kezése alapján. Általános-
ságban mintegy 10%-os
emelést alkalmaztak az
egyéb tételekben. Intenzí-
ven az üzemképtelen gép-
jármûvek tárolási díja
emelkedik, a megtérítendõ
díj közel négyszerese lesz a

2009-ben fizetettnek. Ap-
róbb kiigazítások hatására
a parkolási rendeletben
szabályozott kérdéskörök
kikerültek a közterület
használatára vonatkozó
rendeletek közül. A közte-
rület-használat engedély-
hez kötött tevékenység, az
eljárás mindig kérelemre
indul meg. Folyamatos
használat esetén is szüksé-
ges évente megújítani az
engedélyt. A szerzõdésben
a maga részét hiánytalanul
teljesítõ ügyfeleknek az
önkormányzat egyszerûsí-
tett eljárást biztosít.

G.K.

Rendezték a 
közterület-használat
díjait

Lenkei György, a Szociális
Bizottság elnöke  évek óta
szervezi a karácsonyi aján-
dékozást. A tíz körzetben
körzetenként 10-15 cso-
mag állt rendelkezésre, me-
lyekben a legalapvetõbb
élelmiszereket gyûjtötték
össze. 

- A város rendelkezik egy
szociális háló térképpel – fo-
galmazott Lenkei képviselõ.

- Ennek alapján döntik el
a körzetek képviselõi, hogy
kik kapják ezeket az adomá-
nyokat. Sok helyen meg-
könnyezik ezt a figyelmes-
séget, bár kétségtelen, a ki-

osztott mennyiség többszö-
rösére lenne szükség - fo-
galmazott a képviselõ. 

Közel négyszáz csomagot
osztottak szét december
elején Gödön a családok-
nak. A csomagok értéke
egyenként meghaladja az
ötezer forintot.

Ennek ellenére ezt a ne-
mes kezdeményezést foly-
tatni szeretnénk a követke-
zõ években is. Remélhetõen
a 2010. októberében felálló
új önkormányzat is követi a
hagyományokat.

Városi ajándékok 
a rászorulóknak

Az elmúlt hónapokban a
hatóság tudomására jutott
lakásbetörések, besurraná-
sok száma stagnál, viszont a
vasúti megállóhelyekrõl eltu-
lajdonított kerékpárok szá-
ma emelkedett. A megálló-
helyek környékét rendszere-
sen ellenõrzik a járõrök és a
polgárõrök, azonban min-
den percet nem tudunk le-
fedni. Több olyan esettel for-
dultak hozzánk sértettek,
akik „csak” öt percre állítot-
ták le itt-ott a kerékpárjukat,
és mire kijöttek, a jármû el-
tûnt. Nagyon kérem Önöket,
soha ne hagyják lezáratlanul
értékes kerékpárjukat! 

December 9-én az újon-
nan felújított Vasvári utcai
nyugdíjas klubban a Városi
Polgárõrség tagjaival közö-
sen tartottunk az idõs, sok-
szor kiszolgáltatott emberek-
nek egy elõadást, hogy mire
kell figyelni a betörések, be-

surranások megelõzése érde-
kében. A kezdeti tartózkodás
után sok érdekes és elgon-
dolkodtató kérdést kaptunk,
amiket megválaszolván pró-
báltunk minél több informá-
cióval szolgálni, hogy idõs la-
kótársaink ne váljanak bûn-
cselekmény áldozatává.

Tervezzük, hogy ezt a kez-
deményezést januárban az
Ady-klubban folytatjuk, aho-
vá várjuk az érdeklõdõket.
Minden hónapban folyama-
tosan látogatni fogjuk a
nyugdíjas klubokat. Bármi-
lyen kérdésben forduljanak
hozzánk bizalommal!

Amennyiben kérésük, ész-
revételük, panaszuk vagy be-
jelentésük van, forduljanak a
helyi rendõrõrshöz, munka-
idõn túl pedig a Dunakeszi
Rendõrkapitányság ügyele-
téhez!

Nagy Attila r. fhdgy.
mb. õrsparancsnok 

Rendõrségi hírek

Morvai Andrást és feleségét a 60. házassági évfordulójuk 
alkalmából szeretettel köszönti családjuk.

Dr. Kamarás Attila
Telefon: 330-492

Hétfõ: 15.00-19.00
Kedd: 11.00-15.00
Szerda: 7.00-11.00
Csütörtök: 11.00-15.00
Péntek: 15.00-19.00

Dr. Gál Péter
Telefon: 330-493

Hétfõ: 11.00-15.00
Kedd: 7.00-11.00

Szerda: 15.00-19.00
Csütörtök: 15.00-19.00
Péntek: 7.00-11.00

Dr. Lepp-Gazdag Anikó
Telefon: 330-502

Hétfõ: 7.00-11.00
Kedd: 15.00-19.00
Szerda: 11.00-15.00
Csütörtök: 7.00-11.00
Péntek: 11.00-15.00

Felsõgödi orvosi 
rendelési idõ változások
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-2001. október 1-je óta dolgozom
a Gödi Városi Könyvtárban, a pályá-
zaton való részvételre a kollégáim
buzdítottak – fogalmazott a könyv-
tár új igazgatója, Szabóné Hegyi Va-
léria. – Nagyon jól tudunk együtt
dolgozni. Heten látjuk el a feladato-
kat három helyszínen, s valameny-
nyien szerettük volna, ha egy régi
kolléga lenne az új vezetõ. Pályáza-
tomnak két lényeges része volt. Az
egyik: kiemelten kezeltem a helytör-
ténetet – ezen a területen rengeteg
dolog feldolgozásra vár, pl. a Gödi
Körkép cikkeinek tematikus feldol-
gozása, hogy könnyen visszakeres-
hetõ legyen. Szorosabbra szeret-
nénk fûzni a kapcsolatot a helytör-

ténészekkel és az iskolákkal, a gyer-
mekeknek e témában vetélkedõt,
tábort szervezni – tájékoztatott az
új igazgatónõ. - Informatikai téren
szükséges tartanunk a lépést, azaz
hogy az Integrált Könyvtári rendsze-
rünk naprakész legyen (szoftverkö-
vetések, adatbázis kezelések). Gépe-
ket szeretnénk beállítani az olvasó-
termekbe, melyeket a könyvtárhasz-
nálók keresésre használhatnak. Az
eligazodást segítendõ tanfolyam
szervezésén is gondolkodunk.
Mindemellett megõrizzük a jól mû-
ködõ szolgáltatásainkat, így a ha-
vonta megrendezett Bütyköldéket,
az író-olvasó találkozókat, a felnõt-
teknek szóló vetélkedõket. Új társa-

dalmi esemény-
ként könyves-
bálon törjük a fe-
jünket- ezzel egé-
szítenénk ki
anyagi forrása-
inkat. 

- A csapat
egységes, bi-
zakodó va-
gyok, hogy a
t e r v e k b õ l
valóság
lesz –
fejezte
Szabóné Hegyi
Valéria.

V. P. K.

Régi könyvtáros – új könyvtárvezetõ
Az augusztusban leköszönt könyvtárvezetõ álláshelyére meghirdetett pályá-
zatra hárman jelentkeztek. Novemberben a képviselõ-testületi ülésen el-
dõlt: Szabóné Hegyi Valéria nyerte el a megbízatást

Bütykölde kézmûves
foglalkozásunk lesz 2010.
január 29-én, pénteken
13.00 és 17.00 óra között
a Göd Városi Könyvtár Ka-
tica Gyermekkönyvtárá-
ban (2131. Göd, Pesti út
72.) és 2010. február 5-
én, pénteken 13.00 és
17.00 óra között az Ady
Fiókkönyvtárban. (2132.
Göd, Kálmán u. 13.)

Mindkét helyszínen a
farsangi készülõdés jegyé-
ben álarcokat fogunk ké-
szíteni gipszbõl, papírból,
fonallal, flitterrel díszítve.
Diafilmeket is vetítünk
mindkét helyen kb. 15.00
órától.

Szeretettel várunk min-
den érdeklõdõ családot:

Ica néni, Edina néni 
és Ági néni

Bütykölde a könyvtárakban

József Attila 
Mûvelõdési Ház

(Göd, Pesti út 72., 
Tel: 532-160)

Január 08- 01.20.
Lepkekiállítás

Január 11. 13.00-15.00
Mozgáskorlátozottakat

Pártolók Klubja
Január 14. 10.00

Bábbérlet 2. elõadása:
Legszebb kincs 

a barátság
Január 15. 16.30 

Új Horizont Irodalmi Klub
vendége Krausz Kuti

István színmûvész
Február 01. 13-15 óráig

Kertbarát klub
Február 08. 13-15 óráig
Mozgáskorlátozottakat

Pártolók klubja
Február 11. 10 óra

Bábbérlet 3. elõadás:
Kalandra fel!

Ady Klub
(Felsõgöd, 

Kálmán u. 13., 
Tel: 345-101)

Január 16. 10.00-12.00
Családi Kézmûves

Játszóház 
Január 23. 9.00

Homeopátiás klub 
Január 23. 9.00-13.00

Bolhapiac
Január 27. 13.00-16.00

Vöröskeresztes Klub
Január 31. 10.00-12.00

Családi kézmûves 
játszóház

PPRROOGGRRAAMMAAJJÁÁNNLLÓÓ

Rabie M. Hadie keramikus
iparmûvésznek feltétlenül a
siker éve a 2009-es. A tavaszi
nemzetközi elismerés után
nyáron egy magyar szimpózi-
umon kapott aranydiplomát

a gödi mûvész, õsszel pedig a
Magyar Keramikusok Társasá-
ga is kitüntette. A hagyomá-
nyos Õszi Kerámiatárlaton,
Budapesten a Társaság által
alapított szakmai elismerést, a
Gádor-díjat vehette át, mun-
kásságát, alkotói, kiállítói te-
vékenységét elismerve. Azt a
díjat, mellyel a magyar kera-
mikusok évente emléket állí-
tanak az Iparmûvészeti Fõis-
kola egykori nagynevû taná-
rának, a kétszeres Kossuth-dí-
jas érdemes és kiváló mûvész-
nek, Gádor István keramikus-
és szobrászmûvésznek. A dí-

jat a mûvész lánya, Gádor
Magda adta át át. Rabie M.
Hadie  oklevelet, valamint Gá-
dor Magda egy grafikai mun-
káját kapta egy olyan tárgy kí-
séretében, melyet az elõzõ év

díjazottja készített. Ezen kívül
a kitüntetettnek lehetõsége
nyílik arra, hogy a következõ
év õszi tárlatán egy különte-
remben saját mûveibõl kama-
rakiállítást rendezzen. A díjat
a Magyar Keramikusok Társa-
ságának tagjai titkos szava-
zással ítélik oda keramikus
kollégájuknak. - Nagy szak-
mai, erkölcsi elismerés ez ne-
kem – nyilatkozta az újságnak
a mûvész. - Sok tervem van a
jövõ évre is, nem szoktam
ugyanis egy alkotással több-
ször megjelenni kiállításon.

G. K. 

2009 - a siker éve

Az új 
könyvtárvezetõ

bizakodó

Rabie M. Hadie megkapta a szakma kitüntetését
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10 havi adomány
– tét a tanulás

Mikulás érkezett
a Huzellába

A Jeruzsálemi Szent János
Szuverén Máltai Lovag-
rend Autonóm Perjelsége-
inek Szövetsége mint ado-
mányozó,  Göd Város Ön-
kormányzata mint fenn-
tartó és a Huzella Tivadar
Általános Iskola mint fel-
használó között szerzõdés
jött létre. Az önkormány-
zat javaslata alapján a Lo-
vagrend ösztöndíjban ré-

szesíti K. L. tanulót.  A tá-
mogatás 10 hónapon ke-
resztül havi 50.000 Ft
adományozásáról szól,
melyet az adományozó
két részletben fizet ki a
megjelölt Nyelv és Tehet-
ség Iskolai Alapítvány
számlájára. Az iskola ifjú-
ságvédelmi felelõse min-
den hónapban a Máltai
Lovagrendnek tételesen
elszámol az összeg fel-
használásáról. A második
osztályos, félárva, rendkí-
vül rossz anyagi körülmé-
nyek között élõ kisfiú ta-
nulmányi feltételeinek ja-
vítására, azaz taneszkö-
zökre, étkeztetésre, ru-
házkodásra fordítható a
támogatás. A szerzõdést a
Máltai Lovagrend részé-
rõl Sir Prof. Dr. Popper
György, az iskolát képvi-
selve Horváth Ferenc igaz-
gató, a fenntartó részérõl
Markó József polgármes-
ter urak írták alá, ünnepé-
lyes keretek között a vá-
rosháza dísztermében.

V. P. K.

A december a gyermekek-
nek jól kezdõdött az
alsógödi önkormányzati
iskolában. Az iskola folyo-
sói ünnepi díszbe öltöztek.
Az elsõ pénteken kedves
látogató érkezett a tanu-
lókhoz: a piros ruhás, há-
tán hatalmas, ajándékok-
kal megrakott zsákot hozó

Mikulás. A gyerekek éne-
keikkel, verseikkel csalo-
gatták be osztálytermükbe
a csengettyûs botjával ko-
pogtató Mikulást. A dél-
után folyamán a könyvtár-
ban Mikulás-napi kézmû-
ves foglalkozásra, mesére,
közös játékra várták a ta-
nító nénik a kicsiket. 

Búzaszem iskola

Roráték, adventi éne

A Búzaszem Iskolában ha-
gyomány az intézmény
alapítása óta, hogy a leen-
dõ elsõsök számára janu-
ártól a beiratkozásig, két-
hetente hívogató alkalma-
kat tartunk. Ekkor kötet-
len formában – játékkal,
táncházzal, kézmûves
foglalkozással várva a
gyerekeket, beszélgetésre
invitálva a szülõket – hívo-
gatják az érdeklõdõ csalá-
dokat az iskola vezetõi,

közössége. A gyermekek
egymással és leendõ taní-
tójukkal is megismerked-
hetnek.  A 2009/2010-es
tanévben elsõ alkalommal
decemberben is meghir-
dettük az elsõ ismerkedõs
délelõttöt, amelyre az
alsógödi katolikus közös-
ségi házban teltházas ér-
deklõdés mutatkozott-
mesélte örömmel Mészá-
ros Erika alapító szülõ,
kézmûves tanár.

Adventi hívogató

Dr. Popper György 
és Markó József 

a megállapodás szövegével
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A gödi egyházi iskola lány-
csapata (Erdélyi Boróka,
Schrott Zsófia, Horváth
Hanga) 2., fiúcsapata (Kiss
Bence, Mármarosi Bence,
Ocisnik Bence) 1. helye-
zett lett a novemberben
Kecskeméten rendezett
Országos Disputa Verse-

nyen. A búzaszemesek a
4. helyezést is elhozták.
Két dobogósuk egyéniben
is lett: Erdélyi Boróka, az
iskola 6. osztályos tanuló-
ja, 1.,  Mármarosi Bence a
2. helyezést szerezte meg.
Eger ostroma döntõ csata
volt – ez volt a tétel, ame-

lyet a különbözõ fordulók-
ban hol állítani, hol tagad-
ni kellett. A gödi ökumeni-
kus iskolában 2008 õsze
óta mûködik a Disputa-
kör Szanyó István vezeté-
sével, aki egyben az iskola
matematikatanára is. A
Disputa-körökben a tárgy-

szerû vita, az érvelés és a
retorika szabályait sajátít-
ják el a gyermekek.  A Bú-
zaszem Iskola csapatai
nem elõször indultak el
versenyen. Tavaly Pécsett
csapatban és egyéniben is
a második és harmadik
helyen végeztek.

klések, ajándékkoncertek

Dr. Beer Miklós váci me-
gyéspüspök látogatta meg
a gödi keresztény iskolát
december 15-én. A püspök
úr tartotta a reggeli
roratét, majd csatlakozott
a gyerekekhez a Walch
épületbeli reggeli, gyertya-
fényes, közös éneklésre. Az
iskola alapítóival, vezetõi-
vel -Marton Zsolttal és Szo-
tyori Nagy Gáborral -,
fenntartójával, Márkus Gá-
bor verõcei lelkésszel
együtt reggelizve, kötetlen

beszélgetésen vett részt,
majd  Markó József polgár-
mester úrral és dr. Bognár
László alpolgármesterrel
kiegészült társasággal kilá-
togatott a Szakáts kertbe
megszemlélni az épülõ -
éppen tetõ alá kerülõ - is-
kolát. – Igazi adventi aján-
dék volt püspök atya láto-
gatása, hiszen közössé-
günk nagyon várta már az
õ személyes látogatását-
mondta el Horváth Szilárd
alapító szülõ.

Gödi siker a Disputa-versenyen

Karácsonyi ajándékkoncertek

Püspöki látogatás

Az ökumenikus általános iskolával
egységet alkotó alapfokú mûvészet-
oktatási intézmény zenetanárai és  ta-
nítványaik meglepetés koncertet ren-
deztek az iskola építésén részt vevõ
csángó kõmûvesmestereknek, ácsok-
nak, asztalosoknak, önkéntes segítõk-
nek. Karácsony elõtt 10 nappal egy
délután megtelt a közösségi terem, a
díszvendégek elfoglalták helyüket,
majd elkezdõdött a klasszikus és nép-
zenei tanszakok koncertje. A legkiseb-

bektõl a legnagyobbakig minden kor-
osztály képviseltette magát, zongo-
rán, hegedûn, fuvolán, gitáron, teke-
rõn, ütõgardonon, nagybõgõn, népi
hegedûn és kecskedudán csendültek
fel a dallamok. Az egyik szolfézscso-
port csengettyûkön, majd saját ének-
hangján csilingelt. December 19-én,
az iskola karácsonyi szentmiséjére is
becsempészték hangszereiket a zene-
tanárok, s a mise állandó részeit ösz-
szekötve õk muzsikáltak.
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December a Németh László Általános Iskolában
Tánckarácsony a váci Madách Imre Mûvelõdési Központban

Sok jó néptánc elõadást
láttam már, de a Németh
László Alapfokú Mûvészeti
Iskola idei „Néptánc kará-
csonya” egészen különle-
ges élményt nyújtott. Egy -
egyszerû, de nagyszerû
díszletekkel is jelzett - vásá-
ri forgatagba csöppentünk
bele a produkción keresz-

tül. Ott volt a mézeskalács
árus, a csizmadia dolgo-
zott, és ahogy a vásározók
körülnéztek, mindig adó-
dott valami apropó, amiért
táncra perdültek. A kicsik
népi játékokat játszottak
nagyon ügyesen, a na-
gyobbak pásztorjátékot
adtak elõ. A forgatagban

együtt táncoltak és énekel-
tek a különbözõ korú gyer-
mekek, mégis nagyszerûen
érzékelhetõ volt a kisebbek
is meglepõen változatos, a
nagyobbak egészen ko-
moly tánctudása. Mindig
történt valami érdekes és
szép a színpadon. A lányok
színes népviselete, szalag-

jai, a fiúk fekete-fehér vise-
lete csak fokozta a hatást.
Egy megkomponált, folya-
matos, gördülékeny elõ-
adást láthattunk, ahol min-
den résztvevõ megtalálta a
korának, tudásának megfe-
lelõ helyét. A mesemondás,
a „vak koldusok” tánca,
amely Jézus születését jel-

Greguss Gergõ tanítja 
a fiataloknak a szép táncokat
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A 2009-es év folyamán
meghirdetett pályázatra
több munkával is jelentke-
zett a Németh László Álta-
lános Iskola képzõmûvész
tanszaka. Több gyermeket
egyéni és csoportos kate-
góriában is díjaztak orszá-
gos pályázaton. Alkotása-
ik fotója bekerült a gyö-
nyörû kiadású Betlehemei
Képeskönyvbe, neves kép-
zõmûvészek munkáival
együtt, s az adventben
megnyitott kiállításra is el-
vitték a gyermekek mun-
káit a budapesti Vaj-
dahunyad várba. A gyer-
mekek mellett tanáruk,
Tóth Tamás munkáját is
díjazták. – Hétszáznegy-
ven fõ a tanulólétszá-
munk. Négyszázhetven
gyermek tanul az Alapfo-
kú Mûvészetoktatási In-
tézményünkben. 

Látom, tapasztalom,
mennyi pluszt ad a lelkük-
nek a rengeteg mûvészeti
elfoglaltság, melyben
részt vehetnek - mondja
Lukács Istvánné igazgató-
nõ. Évrõl évre elkápráztat-
nak a hangversenyeken,
táncbemutatókon, kiállí-
tásokon. A kollégáim ha-
talmas figyelemmel és
szaktudással oktatják di-
ákjainkat, személyes pél-
damutatásukkal nevelik
õket. Ez egy nagy iskola,
rengeteg gyermekkel- há-
la Istennek. Az ajtóm min-
dig nyitva elõttük, bejön-
nek az irodámba, leülnek,
és elmondják problémái-
kat – tudják, érzik, hogy
meghallgatom õket. Nem
is lehetne szebb hivatá-
som – mondja mosolyog-
va pár nappal karácsony
elõtt az igazgatónõ.

Hangverseny 
a Jézus Szíve 
templomban

Angyali délután

Betlehemi Képeskönyv 
– gödi gyermekalkotások 
a Vajdahunyad várban

December 16-án este zsú-
folásig megtelt a felsõgö-
di római katolikus temp-
lom az iskola hagyomá-
nyos karácsonyi hangver-
senyére. Szûken számlálva
vagy százharminc fellépõ
tizenegy produkcióban
köszöntötte a közelgõ ün-
nepeket, a GiTársaság, a
Drums, a Gödi Ifjúsági Fú-
vószenekar, hegedûzene-
kar, orgonamuzsika, gyer-
mek és tanári kórus zeng-

te a dallamokat. Az iskola
nemzetközi hírû ütõe-
gyüttesének vendégeként
szerepelt a Gaude Kórus.
Közös õsbemutatójuk ha-
talmas sikert aratott. A
különleges felállású for-
mációra írt zenemû elõ-
adására hónapok óta ké-
szültek. A zenei tanszakok
hallgatói az utolsó tanítá-
si heteken házi koncerte-
ket is tartottak az iskola
dísztermében.

Gazdag kiállítási anyaggal
rakodták tele az angyalok
az iskola dísztermét de-
cember 17-ére. Akik be-
tértek a teaházba, a kéz-
mûves foglalkozások mel-
lett megtekinthették a
képzõ- és iparmûvész sza-
kos társaik munkáiból ké-
szült kiállítást. Tóth Ta-
más, Báron Laura és Prém

Vanda tanítványainak
festményei, grafikái, tex-
til, papír, agyag és tûzzo-
mánc munkái beterítették
a rendelkezésre álló felü-
leteket. Ezernyi szín, ten-
gernyi forma, variációk
végtelen sora – a sokféle,
sokszínû tehetséggel bíró
gyermekek kezének lenyo-
mata.

képezte, nagyszerû epizód
volt. Köszönet illeti a sok
gyermeket, akik a több hó-
napos tanulás után felsza-
badultan, örömmel ját-
szottak, táncoltak, énekel-
tek, valamint a Zagyva Ban-
dát, kitûnõ muzsikálásu-
kért, Greguss Gergõ nép-
tánc pedagógust a mûsor

összeállításáért, betanítá-
sáért – a tánckarácsonyon
ismét bebizonyította ráter-
mettségét. Aki nem látta
ezt az elõadást, az év végi
táncgálán megcsodálhatja
a következõt.

Sólyom Irén 
(szülõ)
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Karácsonyi ébredés – kulturális programok a Jó
Habár a mûvelõdési ház munkatársai egy hétvégi programsorozatnak adták ezt a címet,
kitolódott a ráhangolódás idõszaka

Egyszerûen alkotok

Karácsonyi Operabarátok Órája

Ünnep a klubdélutánon

A fogyatékkal élõ fiatalokat felkaro-
ló Lámpás’92 Alapítvány kiállítás-
megnyitójával indult december 11-
én az év végi program. Az önkor-
mányzat támogatásával évek óta a
Dunapart Nyaralóházak területén
tart alkotótábort - 2009-ben elõször
integrált formában, több gödi álta-
lános iskolás részvételével - a fiata-
lok számára a szervezet. Az ott ké-

szült munkákból év végén hagyo-
mányosan kiállítást rendeznek. Az
alkotók között olyanok is akadnak,
akik rajzaikkal pályázatot nyerve
több alkalommal külföldre – Olasz-
országba, Franciaországba is elju-
tottak. Az Alapítvány munkatársai-
nak ez jó visszaigazolás arra, hogy
mûvészeti tevékenységük támoga-
tásával valóban megnyílhat elõttük

a világ. A megnyitón a városveze-
tést Lenkei György képviselte, az
„Egyszerûen Alkotok!” címû tárlat-
ról, a mûvészeti munkáról Szom-
bathy Bálint képzõmûvész – évek
óta a fogyatékos fiatalok foglalko-
zásainak vezetõje, szervezõje – be-
szélt, Pászthy Viktória pedig gyö-
nyörû énekét adta ajándékba az ün-
nepi alkalomra.

A közel száz tagot számláló
Napos Oldal Nyugdíjas Klub
december második péntekén
tartotta karácsonyi összejöve-
telét. A Klub énekkara az ün-
nep hangulatának megfelelõ
dalokkal és versekkel készült.
Mûsoruk végén a közönséggel
együtt énekelték a „Mennybõl
az angyal” kezdetû éneket.
Évek óta visszatérõ vendég ná-
luk a GiTársaság. Tüske And-
rás tanítványai magyar és
amerikai karácsonyi dallamo-
kat pengettek. Ezen a délutá-
non nem feledkeztek meg a
nyugdíjasok otthonukhoz,
esetleg kórházi ágyhoz kötött
társaikról sem.

Ave Maria címmel tartottak Luca nap-
ján ünnepi koncertet Lukács István és
partnerei a nagysikerû programsoro-
zat koronájaként. Az immár elsõ évét
betöltõ kezdeményezés lelkes közön-
ségre talált Gödön, köszönhetõen az

élvezetes konferálásnak és a profi
énekeseknek, zenei kíséretnek. A fõ-
szervezõ mellett Kovács Ágnes, Bándi
Írisz Réka és Jekl László tolmácsolásá-
ban csendültek fel az évszázadok egy-
házi mûveibõl származó dalok, áriák,

duettek. Salgó Tamás zongorakísérete
s dr. Pavlik Gábor összekötõ szövegei
tették egésszé a produkciót – ahogy
ezt a gödiek megszokhatták. Az ope-
rabarátok január 29-én újra találkoz-
hatnak  a Schubert-dalesten.

Lenkei György képviselõ nyitotta meg a Lámpás ’92 kiállítását

A GiTársaság a Napos Oldal karácsonyi ünnepségén
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- Láttam egy felhívást,
amelyen ennek a 12 éves
kislánynak a családja se-
gítséget kért. Szóltam né-
hány ismerõsömnek, s
magam is meglepõdtem,
mennyien megmozdultak,
hogy létrejöjjön ez az es-
te- mondta el Tüske And-
rás, a GiTársaság vezetõje,
a jótékonysági koncert
kezdeményezõje.  Az isko-
latársak, azaz a Drums és
a Gödi Ifjúsági Fúvószene-
kar-  meg a GiTársaság
mellett a Szõdligeti Szu-
pernagyik, a váci Fónay

Márta Drámai Mûhely
tagjai, a JJ Kell Trió és a
Besh O Drom Együttes is
vállalta a felkérést, Hu-
gyecz Georgina musicale-
ket, Nász Renáta Vivaldit
és Mendelssohnt énekelt.
- Annamária is sok zenét
hallgat- mesélte édesany-
ja. – Amelyik különösen
tetszik neki, annál meg-
emelkedik a pulzusszáma.
Éberkómában van, azaz
tud kommunikálni, igent,
nemet jelezni kézszorítás-
sal például. Az elsõ leesett
hóból gyúrt hógolyót az

arcához érintettem, s a
kezébe adtam. Megemel-
te a fejecskéjét, lúdbõr-
zött a hidegtõl. Karácsony
hetén új lélegeztetõ-
géphez szoktatják, olyas-
féléhez, amivel majd ha-
zajöhet. Február közepére
tehetõ hazaérkezése, ad-
dig 24 órás felügyeletét is
meg kell szerveznünk -
mondja  el az erõs hittel,
akarattal rendelkezõ
anya.- Alig várjuk, hogy
itthon legyen, s meg-
gyógyuljon – teszik hozzá
Annamari nõvérei és öcs-

cse. A Németh László Álta-
lános Iskolában a gyere-
kek és a pedagógusok
több mint 155 ezer forin-
tot gyûjtöttek össze és fi-
zettek be a Takarékszövet-
kezetnél, a koncert közön-
sége ugyancsak ilyen ösz-
szegben vásárolt támoga-
tói jegyet. Nógrádi Ger-
gely 50 ezer forint ösz-
szegben ajánlott fel köny-
veket, egy festõnõ selyem-
képét ajánlotta fel, amely
az esten gazdára is talált.

V.P.K.

ózsef Attila Mûvelõdési Házban
Gyerekparadicsom

Jótékonysági hangverseny Sumina Annamária felépülésére

December 12-én egész nap a gye-
rekeket várta a mûvelõdési ház csa-
pata. Délelõtt színes kirakodóvásár
volt a nagyteremben, ahova a gyere-
kek is elhozhatták saját portékáikat,
de válogathatott az egész család kü-
lönbözõ kézmûves termékekbõl,
könyvekbõl, színház és koncertje-
gyekbõl. Sokan  ajándékötleteket
kaptak. Közben a kiállítóteremben
díszeket lehetett készíteni, s mesefil-
meket vetítettek a fáradtabbaknak.
Délután Meseország költözött a
nagyterembe a Túlpart Együttes jó-
voltából. A „Három király útra kel”

címû zenés játékban Gáspár, Meny-
hért és Boldizsár küzdötte át magát
erdõn, mezõn, hosszú úton át, hogy
eljusson a betlehemi kisdedhez. Fu-
rulyák, fuvola, rengeteg csengõ-
bongó és ütõhangszer, zongora, he-
gedû és gitár – no meg angyali
énekhang varázsolta el a kicsiket,
akik közül a szereplõk is kikerültek. 

Gyönyörû, új fellépõ ruhájában
tartotta év végi bemutatóját a
Röcögõ néptáncegyüttes. A megfia-
talodott csapat több tagja elõször
állt színpadon. Azt hamar bebizonyí-
tották, hogy Czinóber Klára és

Karánsebessy Balázs tanítványaiként
bátran kiállhatnak, mert táncolni bi-
zony tudnak. S hogy bebizonyítsák,
a közönség számára lélegzetelállító
lépésekben nincs semmi ördöngös-
ség, táncba vitték szüleiket, barátai-
kat is. A Túlpart Együttes moldvai
táncházat tartott. A fiatalok végre
élõ zenére próbálhatták ki a tanult
táncokat. Egyik percrõl a másikra
változott át a nézõtér és színpad
éles határvonalait felszámolva az
egész jelenlévõ társaság egy nagy
jókedvû, hullámzó, lüktetõ forga-
taggá. 

A Túlpart együttes zenéjére ropták
a moldvai táncokat
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A Felsõgödi Munkásdalkör
minden évben szervez kórus-
találkozót városunkban.
2008-ban fennállásának 85.
évfordulóján, 2009-ben pe-

dig advent negyedik vasár-
napján adtak randevút egy-
másnak ezúttal a budaörsi
Katapult, a szintén gödi
Szent Imre Kamarakórus és a

Felsõgödi Római Katolikus
Templom Ifjúsági Énekkará-
nak részvételével. Marton
Zsolt plébános-esperes úr kö-
szöntötte az egybegyûlteket
a Jézus Szíve templomban.
Tanczik László vezetésével a
gitáros ének- és zenekar fõ-
ként magyar, adventi éneke-
ket adott elõ. Tóth-Cseri
Marica a „hazai” kamarakó-
rus karnagya vezényletével
Farkas Ferenc, Victoria mûvei
s egy katalán népének feldol-
gozása csendült fel. A korosz-
tályát és megalakulását te-
kintve is fiatal vendégcsapat,
a Medgyesné Ihász Katalin
vezette Katapult különféle
népek zenéibõl válogatott:
ukrán, finn népéneket és kor-
társ zeneszerzeményeket, a
klasszikusok közül például

egy Cassus-motettát muta-
tott be. A karácsonyi hang-
verseny fõszervezõje, a Fel-
sõgödi Munkásdalkör Surán
Sándor karnagy úrral olasz
komponistáktól, valamint
Brahmstól, Parkertõl és Han-
deltõl énekelt. A Jöjj, béke
nyájas angyala címû oratóri-
um részletének elõadásában
Lugosi Mária mûködött közre
zongorán. A nagyszerû mû-
sor végén egy magyar nép-
ének és egy népdal összehá-
zasításából született Nagyka-
rácsony éccakáján címû dara-
bot, majd a közönség bevo-
násával a Csendes éj kezdetû
dallamot énekelték el,  ha-
gyomány szerint közösen-
mondta Paulik Péter, a gödi
kamarakórus tagja.

V. P. K.

Templomi koncertek adventben
Egész délután havazott de-
cember 19-én. A rohanó vi-

lág megtorpant. Három óra
kellett, amíg Utassy Ferenc,
a Gaude Kórus karnagya Bu-
dáról kiért a koncertre. De
nem bánta a hosszú idõt,
mert gyermekkora havas ka-
rácsonyaira emlékeztette.
Az egész este a karácsonyról
szólt dalok és versek formá-
jában. Elsõként Kodály Ad-
venti énekét adta elõ a házi-
gazda kórus.  Az öt részbõl
álló mû minden szakasza
Gaude, gaude” – azaz: „Ör-
vendj, örvendj” -  refrénnel
zárul. Innen ered a gödi kó-
rus neve. Ezután Bruckner
Virga Jesse címû dala követ-
kezett, amely Jézus Krisztus
emberi családfájára utal.
Jesse Dávid király apja volt.
„Virga”  vesszõt, virágot je-
lent. E két dalt követõen a

Gaude vendégei adtak elõ
karácsonyi mûveket: elõbb
az Alsógödi Katolikus Ifjúsá-
gi Énekkar, majd a Huzella
Tivadar Általános Iskola
Gyermekkórusa Nagy Gabri-
ella tanárnõ vezényletével.
Õket Lengyel György követ-
te, aki Alföldi Géza Ha ná-
lunk született volna és Túr-
mezei Erzsébet A nagy kí-
vánság c. versét mondta el.
Ezután ismét a Gaude Kórus
következett. A kar nõi része
elõször Kodály Angyalok és
pásztorok c. mûvét adta elõ,
majd a férfiakkal együtt az
Ím nyílik már,  az  Angyal-
hangok zengenek, a Scse-
drék (ukrán) és Örvendj vi-
lág címû dalokat. Záró blok-
ként  a Gaude hármadik
vendégcsapata, Stefán Tiva-

dar karnagy Drums ütõe-
gyüttese „dobogtatta meg”
a nézõk szívét, majd az est
csúcspontjaként a Drums és
a Gaude közösen adta elõ
Wardenier holland zene-
szerzõ Highlands c. mûvét,
amelynek magyarországi
õsbemutatója két nappal
korábban a felsõgödi katoli-
kus templomban volt. A da-
rab olyan hangulatot terem-
tett a templomban, mintha
Vangelis Új Világ Szimfóniá-
ját dobolta-harsogta volna
el száz angyal. Végül a
Gaude négy szólamban,
együtt énekelte el a közön-
séggel a mindnyájunk szá-
mára oly kedves  Mennybõl
az angyal strófáit.

Vizváry Vilmos

Zenés áhítat Szücsi Balázs gitármûvésszel
A Szotyori Nagy Gábor lel-
kész által szervezett, a fel-
sõgödi református temp-
lomban havonta megtar-
tott koncertsorozat utolsó
vendége 2009-ben Szücsi
Balázs gitármûvész volt
december 20-án. Spanyol
szerzõk mûveit játszotta a
XVI. századtól korunkig.
Virtuóz, jó technikájú játé-
ka az ujjakat dermesztõ hi-
degben is átjárta a közön-
séget. Göd református lel-
késze advent negyedik va-
sárnapján azt mondta el,

hogy hála Istennek, idén
nem tudunk annyit költeni
karácsonyra, így több fi-
gyelmet tudunk egymásra
szentelni. - Ez a csendes
gitárzene is csak akkor
hallható, ha odafigyelünk
rá, kicsit elcsendesedünk,
befelé és egymás felé for-
dulunk. Mindenkinek azt
kívánom, hogy ilyesfélét
élhessen meg az ünnepek
alatt! Amikor átadjuk sze-
rény ajándékainkat, talán
le is ülünk beszélgetni egy-
mással.

Kórustalálkozó

A Munkásdalkör 
minden fontos ünnepen fellép
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Sport

A Pest megyei bajnokság
10 csapatos mezõnyében
veretlenül, 100 %-os telje-
sítménnyel lett õszi bajnok
a Gödi SE együttese.

- 1996 óta vezetem a
szakosztályt, ilyen ered-
ményesek még nem vol-
tunk. Ha sikerülne ezt a
sorozatot tavasszal is foly-
tatnunk, õsszel indulhat-
nánk a nemzeti bajnok-
ságban. A 2. helyen álló
csapat 3, a harmadik he-
lyezett 4 ponttal van le-
maradva. Játszmaará-
nyunk: 126:36. Másik fi-
gyelemre méltó ered-
mény, hogy Felker Zoltán
a megye legeredménye-
sebb játékosa lett. Minden
alkalommal játszott, és
mind a 36 egyéni mérkõ-
zését megnyerte, ez is rit-
ka. Õt követi Ujvári Tibor
32 nyert mérkõzéssel, de a
csapat többi tagja is dicsé-

retet érdemel. Az utolsó
öt forduló közül a két mö-
göttünk álló rivális csapat
elleni gyõzelem emelendõ
ki. Gödöllõt idehaza sike-
rült magunk mögé utasí-
tani, és a Zsámbék elleni
párharc jelentette szá-
munkra a legnagyobb
erõpróbát - értékelt Gu-
lyás Miklós edzõ.

Eredmények
(E: egyéni, P: páros):
Göd - Gödöllõ: 11:7. (E:
Felker Z. 4, Rovó P. 3, Ujvári

T. 2, Gulyás M. 1. P: Felker-
Ujvári 1.)

Százhalombatta-Göd: 3:15.
(E: Felker - Rovó – Ujvári 4-
4-4, Gulyás 1. P: Felker-
Ujvári 1, Gulyás-Rovó 1.)

Göd-Aszód: 14:4. (E: Felker
- Ujvári 4-4, Rovó 3, Gulyás
2. P: Felker-Ujvári 1.)
Göd-TEVA: 14:4. (E: Felker -
Ujvári 4-4, Rovó 3, Gulyás
1. P: Felker-Ujvári 1, Gulyás-
Rovó 1.)

Zsámbék-Göd: 8:10. (E:
Felker 4, Ujvári 3, Rovó 2,
Szemendri S. 1. P: 0.)

V.F. 

Asztalitenisz: 

Megyei bajnok a GSE csapata!

Tabella:
Csapat mérk. ny. v. d. pont.
Gödi SE 9 9 0 0 18
GEAC III. 9 7 1 1 15
Zsámbék 9 6 1 2 14 

- Október 6-án a Magyar
Kupában a 16 közé jutá-
sért játszottunk a Németh
András vezette Váci NKSE
csapatával. A több váloga-
tottat is felsorakoztató vá-
ci lányokkal nem voltunk

egy súlycsoportban, de
megpróbáltunk helytállni.
A mérkõzésen sok ifi és

serdülõkorú is játéklehetõ-
séget kapott, ami számuk-
ra nagy élmény volt. A
meccset természetesen a
Vác nyerte. Az NB/II-es fel-
nõtt csapatunk is kezd
összekovácsolódni, és

meggyõzõ, nagy gólará-
nyú gyõzelmeket aratunk.
A felnõtt keretben 7 ifi ko-

rú játékos is szerepel, ami
jó elõjel a jövõre nézve
csapatépítés szempontjá-
ból. Az õszi bajnokság 11
fordulójából 9-et nyer-
tünk, a bajnoki tabellán a
2. helyen zártunk - ösz-
szegzett Tõsér Tibor, a fel-
nõttek trénere.

- Az ifi lányok tavaly 2
ponttal nyerték a bajnok-
ságot, most veretlenül az
élen állnak. Plusz 161 a
gólkülönbségünk, ez oly-
kor 20 fölötti gólkülönb-
séget jelent. Ugyanõk a
megyei felnõtt bajnokság-
ban 2. helyen állnak,
mindössze 1 pont hát-
ránnyal várjuk a tavaszi
folytatást. Kicsit fáradtak,
néhány maghatározó játé-
kosunk sérüléssel bajlódik,
remélem, tavaszra felépül-
nek. A ’95-96-os korosz-
tály a Budapest Bajnok-
ságban 5 gyõzelmet, 1
döntetlent és 1 vereséget
számlál, õk 3.-ként zártak.

December elején kezdõ-
dött az Adidas Kupa, mely
a ’96-os és ’94-es születé-
sûeknek ad remek játékle-
hetõséget - tette hozzá
Bagócsi Sándor, az után-
pótlás mestere. 

Vasvári Ferenc

Kézilabda: 

Bravúros õszi véghajrák
Ragyogóan zártak nõi csapataink a bajnokságban: a felnõttek és az ifik is kiválóan tel-
jesítettek. Az õszi fordulók után gyors értékelést kértem a Gödi SE kézilabdaedzõitõl

A két mester, 
Tõsér Tibor
és Bagócsi
Sándor
tanítványaik 
között

Az õszi bajnokcsapat



A röplabdasport jelentõs
térhódításának lehetünk ta-

núi Gödön. A felnõttek baj-
nokságai, éjszakai mérkõzései
után a gyermekröplabda is
debütált. A téli szünet elején a
Huzella tornacsarnokában
rendezte az idén alakult Gödi
Diák-Sportegyesület (GDSE) a
karácsonyi tornát. 

- A bajnokságot a GDSE

Táncszakosztályának növen-
dékei, a Huzella iskola alsósai

nyitották meg, majd „pom-
pom” táncukkal színesítve kí-
sérték végig kedvenc csapa-
tuk játékát - kezdte Dézsi
Yvett.

- Az iskolában kilenc éve
mûködik röplabda sportkör.
Az elmúlt években diákolim-
pián és más iskolai tornákon is

részt vettünk. A röplabda tér-
hódítására jellemzõ, hogy je-
lenleg már két csoport is mû-
ködik, közel hatvan röplab-
dázni szeretõ, lelkes kisdiákkal
- mondta Tar Bertalan huzellás
edzõ. 

- A december 19-i tornán
80 gyerek vett részt. A gödiek
mellett jöttek Dunakeszirõl és
Batáriné Balázs Erzsébet veze-
tésével Leányfaluról is. Alsó-
és felsõ tagozatosok 4-4 csa-
pata küzdött a gyõzelemért.
Az óriási szurkolótábor meg-
állás nélkül buzdította a ver-
senyzõket, akik meghálálva
szüleik, barátaik, tanáraik lel-
kes biztatását, színvonalas és
izgalmas meccseket játszot-
tak - tette hozzá Oláhné Szûcs
Katalin, a GDSE edzõje.

- Egy fantasztikus hangula-

tú tornán vehettünk részt,
amiért köszönet illeti a ven-
déglátó Huzella iskola mellett
a GDSE röplabdás szervezõit,
a Dalnoki Sport Kft-t és Mári-
ás Mihályt - zárta Érdi-Krausz
Zsuzsa.  

Eredmények:
Felsõ tagozat
1. Dunakeszi Kõrösi Csoma
Sándor Ált. Isk. (edzõ Botos
Olga)
2. Huzella Tivadar Ált. Isk. 
3. GDSE 

Alsó tagozat
1. Huzella Tivadar Ált. Isk. 
2. GDSE 
3. Dunakeszi Kõrösi Csoma
Sándor Ált. Isk. (edzõ Huszka
Tamás)

V. F.

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

Sport

A Gödön mûködõ, többségében gödi lakosokat tömörítõ,
sporttevékenységet folytató szervezetek részére támogatási
pályázatot ír ki az alábbiak szempontok alapján.

1. A szervezet elsõsorban a helyi tömegsport igényeket
elégítse ki, egyedi elbírálással korosztályos versenysportok
támogatása is szóba jöhet. 

2. A szervezet legyen bejegyezve, és legalább egy éves
múlttal rendelkezzen. 

3. A támogatási kérelemben mellékeljen egy beszámolót a
szervezet eddigi tevékenységeirõl, eredményeirõl, (létszám,
teljesítmény, a rendezvények rendszeressége, az azokon
megjelentek összlétszáma). 

Továbbá mellékelni kell egy tervezetet (rendezvénynap-
tárt) jövõbeni elképzeléseirõl, és annak költségeirõl (költ-
ségvetés).

4. A támogatás feltétele az elõírt évi egyszeri beszámolási
kötelezettség (éves fõösszeg az önkormányzati támogatás
vonatkozásában), bizonylatolva. 

A beszámolási kötelezettség elmulasztása visszafizetési
kötelezettséget és további években való támogatás
megvonását vonja maga után.

Pályázati adatlap a www.god.hu/tervezet/ –ról tölthetõ le.
A pályázathoz mellékelni kell:
- A pályázó 60 napnál nem régebbi, hiteles bejegyzési oki-

ratát.
- A tagság tényleges létszámát igazoló dokumentumot,

különösképpen a gödi illetõségûek feltüntetésével.
- Az utóbbi évben elért eredményekrõl szóló beszámolót. 
- A tervezett év rendezvénynaptárát, költségvetését, a

támogatás mértékének külön feltüntetésével. 
- Nyilatkozat a pályázati kiírás 4. pontjának elfogadásáról. 
A pályázatok beadási határideje: 2010. január 15.
A pályázatok leadásának helye: Göd Város Polgármesteri

Hivatal titkárság. 

Pinczehelyi Tamás sk.
a Sport Bizottság elnöke

Pályázati felhívás
Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága
25/2009. (XII.02.) sz. Sport Bizottsági határozata

Röplabda:

Karácsonyi gyermektorna a „Huzellában”

November utolsó hétvégé-
jén újabb éjszakai röplab-
daderbire került sor a
Balázsovits Sportcsarnok-
ban. A RÉKA-3 az idén indult

szabadidõs röplabdázás
újabb – sorrendben harma-
dik – állomása volt, melyen
ezúttal tíz csapat mérkõzött.
A játék lehetõséget terem-
tett a gödiek mellett a kör-
nyezõ települések játékosai-

nak, barátokból verbuváló-
dott gárdáinak is. 

Eredmények:
1. RUTIN (Szettaránnyal a 2-3.
helyezett elõtt; Szettaránya:
5-3)
2. BOMBÁZO(ó)K (Pontarány-
nyal a 3. helyezett elõtt; Pont-
aránya: 92-88)
3. DREAMTEAM (Pontaránya:
108-121)

Egyéni díjak:
A legjobb feladó: Szilágyi Éva
(BOMBÁZO(ó)K
A legjobb ütõ: Oroszi Tamás
(BOMBÁZO(ó)K
A legjobb védõ: Oláh Katalin
(HAJRÁ!)
A legjobb szerváló: Szabó
Zsófia (NY.A.K)
A legjobb blokkoló: Kovács
Károly (DREAMTEAM)
A legjobb ifi: Elek Ádám
(SZISZFUSZ)
A legjobb senior: Bóka Elemér
(RUTIN)
A torna legnépszerûbb játé-
kosa: Varga Lajos (RÖPPEN-
TYÛ) 

V. F.

Ismét éjszakai röplabdaderbi
– RÉKA egyre népszerûbb

A Huzella iskola fiatal röplabdázói
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A Budapest Sportiroda
rendezésében került sor a
novemberi teljesítménytú-
rára. A BeCsal mozgalom
elõször kapcsolódott a fõ-
városi szervezõk esemé-
nyéhez. A gödiek 60 fõvel
– köztük a TOPhÁZ Speci-
ális Otthon 12 lakójával és
3 kísérõjével –, Heim Já-

nosnak köszönhetõen kü-
lön busszal érkeztek a csil-
laghegyi rajthoz. A
10 vagy 20 km-es gyalog-
lás után a résztvevõk ki-
próbálhatták a Viola Al-

bert Dunakaland mobil
kötélpályáját.

A TOPhÁZ lakói kiválóan
teljesítettek, 5 óra alatt
beértek a célba a komoly
szintkülönbséget is magá-
ban rejtõ 10 km-es távon.
- Lakóink nagyon jól érez-
ték magukat. Máskor is
szívesen részt vennénk ha-

sonló túrán, hiszen ezzel
nagy élményt és boldog-
ságot szerzünk számukra -
mondta Virág Jenõné
igazgató.

- A decemberi Mikulás

Kupán a Németh László is-
kolában és a Balázsovits
Sportcsarnokban óvodás
és családi focitorna, aszta-
litenisz és tollaslabda ver-
seny, valamint Hahn Ár-
páddal golfozás került te-
rítékre. Minden eddigi
csúcsot megdöntve aszta-
liteniszben 44, tollaslab-
dában 42 egyéni verseny-
zõ nevezett, 4 óvis foci-
csapat játszott, és 17 csa-
ládi csapat küzdött meg
egymással 3 kategóriá-

ban. Ismét velünk voltak a
TOPhÁZ lakói. Lehetett ka-
rácsonyi díszeket készíteni
Sápi Verával, mesét hall-
gatni Havas Nelli elõadá-
sában. Meglátogatott
minket Németh András
kézilabda mesteredzõ,
Nyilas Elek volt válogatott
labdarúgó és Berkes János
operaénekes. Találkozunk
január 16-án a Huzel-
lában, a Kosárlabdázás

napján – összegezte a tör-
ténteket Wagner László. 

Eredmények, kiírások a
www.belepescsalados-
tul.mlap.hu-n.

V. F.

Belépés Családostul: 

2. Intersport Túranap és Mikulás Kupa

A sikeres esztendõt a
Gödi SE kajakosai Storcz
Botond szövetségi kapi-
tánnyal és Schmidt Gábor
fõtitkárral közösen ünne-
pelték. 12 nemzetközi
érem és 28 magyar bajno-
ki cím a fiatalok 2009-es
mérlege. A fiatalok min-
den nemzetközi utánpót-
lás-viadalról éremmel tér-
tek haza.

Barazutti László szakosz-
tályvezetõ köszöntõjében
ismertette a közel 200 fõs
klub mûködését és támo-
gatási rendszerét, megkö-
szönve a város önkor-
mányzata, a szövetség és
a támogatók által nyújtott
idei segítségét. Mint Mak-
rai Csaba edzõ mondta,  a
Göd SE történetében a
legeredményesebb évet
zárták, nemzetközi szin-
ten ilyen sikerek még nem

születtek. Kiemelte Bán
Kristóf ifi vb-ezüstjét,
Hagymási Anita ifi Eb-ara-
nyát, testvére, Réka Eb-
bronzát valamint Havas
Eszter maraton vb-bron-
zát és Eb-aranyát.

A Gödi SE az országos

rangsorban, férfi ifjúsági
kategóriában 5., nõi ser-
dülõben 3. helyen zárt. Ki-
emelkedõ eredményt ért
még el Váczai Enikõ, Ha-
mar Péter és az idõközben
a Honvédba távozó
Slezsák István.

- A több mint 70 egyesü-
let közül 19.-ként zárni jó
eredménynek számít az
erõs hazai mezõnyben. Az
elmúlt esztendõkben muta-
tott eredmények alapján
erõs szakosztály a gödi,
mely stabil bázisa a magyar
kajak-kenu sportnak.

Ugyanazok a feltételek
megvannak, mint Kammer-
er Zolinak voltak, és a szö-
vetségnek is az a célja, hogy
a válogatott az ország vala-
mennyi pontjáról össze-
gyûjtse a legtehetségeseb-
beket - mondta Storcz, aki
a portugáliai maraton vb-n
és a poznani ifjúsági és
U23-as EB-n már személye-
sen is találkozott a gödi leg-
jobbakkal.

A sikerkovácsok: Makrai
Csaba, Sinkó László és
Jánosházi Imre.

Vasvári Ferenc

Kajak: 

Storcz Botonddal ünnepeltek a legjobbak…

Balról Storcz Botond szövetségi kapitány

Wagner László 
és Németh András44-en pingpongoztak 
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A Pest megyei csapat-
bajnokságok 2009-es for-
dulói befejezõdtek. Az I/A
bajnokságban legköze-

lebb 2010. február 14-én
fogadjuk Szob csapatát. A
harmadik fordulóban Gö-
döllõ csapatával játszot-
tunk, és 3-2-re nyertünk.
Nyert Starosta János,
Nagy Ferenc, remizett Dá-
vid Béla és Pataji György.
Az állás 3 forduló után: 1.
Szigetszentmárton 13,5p ,
2. Veresegyház 11p , 3. Vi-

segrád 10.5p , 4. Gödi SE
8p.

Az I. osztályban a 3. il-
letve a Szuper csoportban
az 5. fordulót december
13-án rendezték. Az elõb-
bieknél Szob 18p-tal, míg
az utóbbiaknál Százha-
lombatta 35,5 p-tal vezet.

Pest megyében decem-
ber 5-én rendezték meg a
25. Mikulás sakkversenyt,
amelynek helyszíne most
elõször Vácszentlászló
volt. December 12-én Gö-
döllõn az Erkel Ferenc Ál-
talános Iskolában került
sor a 18. Karácsonyi ha-
gyományos sakkverseny-
re, már felnõttek számára
is. Sajnos a korábbi évek-
kel ellentétben a létszám
sokkal szerényebb volt. Az
újévben már január 3-án
sakkversenyt rendeznek
Nagykátán, ahova szere-
tettel várnak minden sak-
kozó gyereket.

A Gödi SE sakkcsapatá-

ban szívesen látunk min-
den sakk iránt érdeklõdõ
gyerek és felnõtt verseny-

zõt. Jelentkezés a honla-
pon található email cí-
men. Ugyanitt lehet je-
lentkezni azoknak, akik
sakkoktatást szeretnének.  

További részletek, eredmé-
nyek a www.sakkbill.fw.hu
honlapon.

A képek a Göd–Gödöllõ
mérkõzésen és a vác-
szentlászlói versenyen ké-
szültek.

Dávid Béla

Gödi SE - sakkhírek
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• Parkettás vállal hagyományos-, szalag-, la-
minált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javí-
tást. Tel.: 06-70-505-1177

• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belsõ de-
korációs munkák, gipszkarton falak és
álmenyezetek építése, stb. Tel.: 06-30-386-4456

• Látnok-lélekgyógyász:  06-30-350-9565
• Fakivágás! Veszélyes fák kivágása alpin-

technikával is, kosaras daruval! Elszállítás meg-
oldható. T.: 06-30-463-4070, 06-27-337-353

• Cipõ javítás, szõnyeg, függöny-ruhatisztí-
tás, zipzárcsere, mosás, vasalás. Göd, Kincsem
Park, nyitva: H-P.: 7.45-1645-ig. Tel.: 06-30-296-
1771.

• TALÁLJA MEG ÖN IS A PÁRJÁT! Dunaka-
nyar régiójának Cronos TÁRSKERESÕ IRODÁI
Vácon és Dunakeszin. Tel.: 06-20-566-5047 14
órától.

• Fodrász - gyógypedikûrös házhoz megy ki-
szállási dij nélkül! Tel.: 06-70-269-8446 Ildikó

• Háztartási gázkészülékek illetve nagykony-
hai gázüzemû berendezések javítása-karbantar-
tása. Tel.: 06-70-200-6736

ApróhirdetésekKIVÁLÓ OKTATÓK,
OPTIMÁLIS

CSOPORTLÉTSZÁMOK
várják

A TÖLGYFA
NYELVSTÚDIÓBAN!

(FMK.13-0882-04)
ANGOL, NÉMET, FRANCIA,

SPANYOL, OROSZ
nyelvtanfolyamok indulnak

januártól
max. 4 fõs csoportok

EGYÉNI OKTATÁS
DUNAKESZI, MADÁCH U. 7.

TEL.: 06-20-437-7076
WWW.TOLGYFA.HU
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EGYEDI BÚTEGYEDI BÚTORKÉSZÍTÉS, ORKÉSZÍTÉS, 
Ingyenes helyszíni felmérés, tervezés.

Konyhabútor, fürdõszoba bútor, 
irodabútor, elõszoba szekrények!

ITAKO Kft. - Somfai Péter
Tel.: 06-20-974-3116

Továbbra is várjuk régi és új megrendelõinket!
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BÕR ÉS TEXTIL 
RUHÁZAT JAVÍTÁS,

ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE
KÉSZÍTÉS.

OLASZ JÚLIA
Tel.: 06-27-336-241,

06-20-391-3591

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

Latorczai István
06-20-321-4801

Posztos-Electric Kft.
Vállalunk teljeskörû 

villanyszerelést, 
hibaelhárítást, 
karbantartást.

Tel.: 06-70-417-4076
www.mindenvillany.atw.hu

60 m2 + 50 m2-es

MÛHELY
+ 200 m2 udvar
KIADÓ GÖDÖN
ipari területen

azonnali
beköltözéssel.

06-20-941-3977

Felsõgödi
ORTOPÉD
RENDELÕ

KERES
nyugdíjas 

szakképzett
asszisztensnõt
részmunkaidõre!

Telefon:
06-20-493-1593

Duguláselhárítás
Hétvégén is

Kiszállási díj nélkül
Telefon: 

06 70 6265709
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Fejtörõ

Decemberi keresztrejtvé-
nyünk megfejtése: „Ha nem
tud elmenni a patikába,
rendeljen online áruhá-
zunkból!”
Nyerteseink: Zavacsán
Györgyi és Pozsonyi Mihály.
A nyereményeket eljuttat-
juk Önökhöz. Gratulálunk. 
Januári keresztrejtvény fel-

adványunk megoldását,
kérjük, nyílt levelezõlapon
juttassa el szerkesztõsé-
günk címére. 2132 Göd,
Pf.: 72.! 
Nyereményeink: Egy-egy
2.000.- Ft-os ajándékutal-
vány, amelyeket a Gödi Kör-
kép szerkesztõsége ajánlott
fel a gyõzteseknek!
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A munkába indulók itt elfo-
gyaszthatják reggeli kávéjukat.
Azok a szülõk, akik iskolába kísé-
rik gyermekeiket, visszafelé betér-
hetnek egy forró kávéra, vagy ha
idejük ezt nem engedi, magukkal
is vihetik reggeli kávéjukat (coffee
to go). Széles választékkal várják a
vendégeket, a presszótól a capuc-

cinón keresztül a különféle ízesíté-
sû tejeskávékig.

Közel ötven vendéget fogadhat
egyszerre a Christie's Kávéház. A
hangulatos belsõ térben kártya-
partikat is rendezhetnek az idelá-
togatók. A szálas teák mellett mi-
nõségi borok és különféle kokté-
lok garantálják a hangulatot.
Utóbbiakból mindenben a legki-
válóbb minõséget nyújtja a ház. 

A dohányzórészen a kávéház
szivarkészletébõl választhatnak
mindazok, akik hódolnak a szivar
okozta élvezeteknek. Persze a jó
hangulathoz nem feltétlenül kell
alkoholt fogyasztani, elég csak a
helyben, frissen facsart narancsle-
vet megkóstolni. 

Az italok mellett finom toast-
szendvicsek és angolszász típusú
sütemények - mafino, répatorták,
cookies és különféle ízesítésû püs-

pökkenyerek - széles választéka
teszi kellemesebbé az itt töltött
perceket és órákat.

Ha egyszer kipróbálta a
Christie's Kávéházat, már bizto-
san meg is találta törzshelyét!

Christie’s Kávéház 

Nyitva tartás: Minden nap 10.00-22.00 között • Asztalfoglalás: (27) 330-156

A csodálatos porta

Latin est
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