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Gitár 
Rapszódia

Önök 
kérdezik

„ Játsza ni  jöttünk mind 
e  földre,  b ele  ne fásuljunk!”

Interjú 
Szabó Lajossal
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DecembeRI ajánLataInk:

• 3D szempilla hosszabbítás és Dúsítás minimum 2 hónap tartóssággal
• exkluzív aranykezelés ráncfeltöltéssel, botox hatással
• SmInktetováLáS (szemöldök, szájkontúr, ajakszínezés, szemkontúr)
• SzILveSzteRI buLISmInk
• a télen kiszáraDt kezeknek paraffinos ápolás cSak 1000 Ft
• akcIóS műköröm építés cSak 4200 Ft 
• kaRácSonyI ajánDék a kÖRÖmDíSzítéS
• cSak náLunk! hajhosszabbítás és Dúsítás a legújabb technikával
• ajánDék ÖtLet: szépségápolási utalvány szeretteinek

kellemes karácsonyi Ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
a kaméleon szépségsziget dolgozói



GÖDI KÖRKÉP 3Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72 • E-mail: godikorkep@gmail.com

GÖDI KÖRKÉP
GÖD VÁROS POLGÁRAINAK ÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Az Önkormányzat megbízásából kiadja: Passziánsz Szolgáltató Bt. Levelezési cím: 2132 Göd, Pf.: 72
Felelős kiadó: Salamon Tamás, Telefon: 06 30 619 0841, e-mail: godikorkep@gmail.com

Főszerkesztő: Salamon Tamás • Kultúra: V. Pálfai Kinga • Sport: Vasvári Ferenc • Fotó: Bea István 
Hirdetés: Brumár György Tel.: 06 70 574 5530 

Grafika, tördelés: Arcus.hu Kft., Nyomda: Berei és Tsa. Kft. ISSN 0865-5820
Megjelenik havonta 7200 példányban. Terjeszti Marosfalvi Antal vállalkozó. 

Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat 
– a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában közölje.

Kedves Gödi Polgárok! taRtaLom
4. oldal
Belső ellenőrzési terv                     
6. oldal
A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje
7. oldal
Közhasznúsági jelentés
Duna Stratégia alulnézetből
8. oldal
Önök kérdezik, 
Önök észrevételezik
11. oldal
A József Attila Művelődési Ház 
programja
12. oldal
Interjú Szotyori Nagy Gáborral
13. oldal
Tanszaki koncert az Olajfában
Magyar Gitár Rapszódia
14. oldal
Gyémántlakodalom
Montenegrói élmények
15. oldal
Szegedi Katalin 
és M. Kovács Ilona kiállításai
16. oldal 
Jótékonysági bál
17. oldal
Világbajnokkal tekertünk
18. oldal
Interjú Szabó Lajossal

lélekben erre az ünneplésre. Az Ad-
ventnek hangjai, fényei, illata, jelké-
pei vannak. Az Advent a karácsony-
hoz vezeti el az embert. A karácsony 
pedig egymáshoz vezet bennünket. 
A karácsony nem csak egy fontos 
ünnep, hanem egy felemelő érzés is.  
Az ünnepen az ember hajlandó fél-
retenni az ellentéteket, és ha sajnos 
nem is véglegesen, de egy rövid idő-
re mindenképpen békét köt ember-
társaival. Az ünnep szépségét nem 
az ajándékok nagyságával kell mér-
nünk, hanem az átadott szeretettel, 
amiből mindenki részesülhet, amit 
mindenki adhat. Az összetartó csa-
lád kell, hogy ápolja az ünnepelni 
tudás művészetét és adja át azt a kö-
vetkező nemzedékeknek. 
 A város gondol azokra is, akik kö-
rül már nincs szerető család. Élő Bet-
lehemmel, mindenki karácsonyfájá-
val, sok karácsonyi csomaggal, segítő 
élelmiszer csomagokkal járul hozzá a 
rászorultak ünnepéhez.
 E gondolatok jegyében kívánok 
minden gödi lakosnak áldott, békés, 
szeretetteljes ünnepeket!

markó józsef
polgármester

Tanszaki koncert 13. oldal (Csonka Zsuzsa) 

Jótékonysági ovi-bál – 16. oldal 

Közeledik de-
cember vége, 
már csak néhány 
nap, és ismét be-
köszönt kará-
csony szent ün-
nepe. Ezekben 

a napokban talán nincs is olyan ember 
közöttünk, aki ne készülődne valami-
képp, ne tervezgetné, mi módon aján-
dékozza meg szeretteit. 
 A karácsonyt kicsi és nagy egya-
ránt várja. A kicsik sok ajándékot, a 
nagyok pihenést, nyugalmat remél-
nek tőle. Még ha nem is világos min-
denki számára a karácsonyi üzenet, 
mégis valami szelíd, nyugodt érzés, 
végső soron valami manapság már 
egészen ritka dolog, a szeretet árad 
belőle. Mikor kigyúlnak az ünnep fé-
nyei, elhalványulnak a napjainkban 
különösen előtérbe került, minden-
napos megélhetési gondok.
 A karácsony a kereszténység 
egyik legfontosabb ünnepe, ilyen-
kor Jézus születésére emlékezünk. 
Kétezer éve Betlehemben, egy paj-
tában született Jézus és keresztha-
láláig tanított, gyógyított, csodákat 
tett, segített az embereken. Az ő el-
jövetelét ünnepeljük ezen a napon. 
Az Advent négy hete arra szolgál, 
hogy kellőképpen felkészülhessünk 
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önkormányzati hírek

A 2011. évi ellenőrzési terv összeállításakor figyelembe 
vették azt az elemzést, mely tartalmazza a szervnél az el-
múlt időszakban végzett ellenőrzések tapasztalatait, vala-
mint a kockázatelemzés eredményét. 
 A kockázatelemzés során az éves költségvetés be-
vételét képező normatív hozzájárulásokat megalapo-
zó létszámadatok (beszámoló) ellenőrzése; a 2010. évi 
belső ellenőrzési vizsgálatok megállapításaira tett in-
tézkedések; a polgármesteri hivatal szabályozottsá-
ga; a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának; 
a szemétszállítási tevékenység; az önkormányzat 2010. 
évi költségvetéséből civil szervezeteknek és alapítvá-
nyoknak céljelleggel juttatott támogatások felhaszná-
lása; közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének 
vizsgálata és értékelése; a pénztári bevételek és kiadá-
sok szabályszerűségének vizsgálata a hivatal pénztárá-
ban, az erőforrás (gépjármű) gazdálkodás ellenőrzése; 
a közterület használati díj beszedésének vizsgálata és 
a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői el-
lenőrzés (FEUVE) rendszer működésének vizsgálata bi-
zonyultak a működés szempontjából a legkritikusabb, 
magas kockázatot mutató területeknek.
 A képviselő-testület a jegyző által előterjesztett ellen-
őrzési tervet jóváhagyta azzal, hogy annak végrehajtásá-
ról a 2011. évi pénzügyi zárszámadással együtt a jegyző 
beszámol a testületnek.

közterület-használat 
– family frost

A Family Frost Kft. 2010. január 4-én közterület-használat 
engedélyezésére kérelmet nyújtott be. E kérelem alap-
ján Göd város polgármestere a közterület használatát 6-
121-4/2010. sz. határozatával engedélyezte, és kötelezte 
a kérelmezőt 450.000.-Ft összegű közterület-használati 
díj megfizetésére. Ezen határozat ellen a kérelmező fel-
lebbezést nyújtott be. A fellebbezés elbírálása előtt az 
Alkotmánybíróság 106/2010. (VI.10.) sz. határozatával a 
vonatkozó Ök. rendelet díjtételét 2010. évre megsemmi-
sítette.
 2010. júliusban az Önkormányzat az Alkotmány-
bíróság határozatának figyelembe vételével új rende-
letet alkotott, így a díjtétel csökkent. Tekintettel arra, 
hogy fellebbező a közterület-használati díjat egész év-
re megfizette, az Alkotmánybíróság határozata alapján 
150.000.-Ft összeget visszatérítettük. A Family Frost Kft. 
egész évre szóló díjfizetési kötelezettségét rendezettnek 
tekinti a hivatal. A közterület-használati díjat az időköz-
ben többször módosított 34/1991.(XI.20.) sz. Ök. rende-
let 1. sz. mellékletének 2. pontja alapján 2010. második 
félévre 150.000. Ft-ban állapítja meg Göd Város Önkor-
mányzatának képviselő-testülete.

testületi ülés összefoglaló

belső ellenőrzési terv
tájékoztató pólus péterrel kötendő megállapodás-
tervezetekről

Göd Város Önkormányzata az 1998. május 11-én létrejött 
ingatlan bérleti szerződést 2010. március 11-én kelt ki-
admányában azonnali hatállyal felmondta. A felmondást 
a visszaérkezett tértivevény szerint 2010. március 19-én 
kézbesítették. Göd Város Önkormányzata a 2002. júniu-
sában kötött szerződést 2010. február 09-én kelt levelé-
ben felmondta, melynek kézbesítése 2010. február 16-án 
megtörtént. A két felmondás oka a közel 15 millió forint-
nyi adósság volt. A megállapodás-tervezet a Termál Hotel 
újraindításának reményében az adósság visszafizetését, 
a bérleti díj megállapítását rögzíti, s a város érdekét szol-
gáló feltételeket is, például a gyakorló golfpálya baleset-
mentessé alakítását. Az adósság visszafizetésére egy év áll 
rendelkezésre, ez időszakra vonatkozik a terület bérleti díj 
mérséklése is (a terület jelenleg nem üzemel), e feltételek 
teljesítése esetén tárgyalna újbóli szerződéskötésekről az 
Önkormányzat a Pólus Palace esetleges újraindításakor.

támop-5.2.5.b-10/1. projekt – „a” komponens: 
gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját se-
gítő programok: ifjúságügyi komponens

Egy 2011. április 1-je és 2013. március 31-e közt megvaló-
suló pályázat lehetőségét támogatta a testület. A vissza-
fizetési kötelezettség nélküli, vissza nem térítendő támo-
gatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 
100 %-a, összege minimum 20, maximum 80 millió forint.
 Pályázó lehet a fenntartó Önkormányzat, mely a vég-
rehajtást átruházhatja valamely intézményére – ez eset-
ben a Családsegítő Központra. Kötelező feladat az Ifjú-
sági információs és tanácsadó iroda kialakítása. Funkciói 
között továbbtanulási, pályaorientációs, pályaválasztási, 
munkaerő-piaci tanácsadás, a fiatalokkal foglalkozó szer-
vezetek, intézmények területi és szakmai alapú  együtt-
működésének kialakítása, fejlesztése, a projekt megva-
lósításával összefüggő menedzsment és adminisztráció, 
tájékoztatás és a kötelező nyilvánosság biztosítása szere-
pel. A választható tevékenységek megvalósítása teszi le-
hetővé az 50 millió Ft feletti összegre történő pályázást. 
Göd a legmagasabb összegre nyújtja be pályázatát.

Már az új tulajdonos fizetheti a 15 milliós tartozást
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tulajdonosi hozzájárulás

 A DMRV Zrt. megbízásából a Hidrokomplex Mérnöki 
Szolgáltató Kft. készíti az EU-s pályázati konstrukció 
keretében megvalósuló  „Fót és térsége biztonságos 
ivóvízellátásának javítása” c. projekt műszaki tervezé-
si munkáit. A projekt fő célja a lakosság egészséges 
ivóvíz szükségletének kielégítése. Fót és Csömör 
egészséges vízzel való ellátását a helyi vízbázisok-
ról hosszú távon nem lehet megoldani. A kieső ka-
pacitás pótlására a gödi vízbázis alkalmas, ahol 
6000 m³/nap víz kitermelésére van lehetőség. Ezért 
a kutak korszerűsítésére és új vízkezelő technológia 
alkalmazására van szükség.
 A tervezés 3 fő létesítményből áll: a gödi vízbázis  
- 20 db  kút rekonstrukciója, a vízműnél 6000 m3/nap 
új víztechnológia létesítése, a gödi vízmű és a dunake-
szi regionális medencék közötti 8 km, DN300 távveze-
ték építése Göd ivóvíz ellátásának javítása érdekében 
az Oázis lakóparkban a Nemeskéri –Kiss Miklós út kö-
zelében, illetve az iparterület vízellátása érdekében 
a Zrínyi utca – Mayerffy utca kereszteződésénél egy- 
egy lecsatlakozási lehetőséget biztosít a terv. A táv-
vezeték Göd város bel- és külterületét egyaránt érinti. 
A testület megadta a hozzájárulást azzal a kikötéssel, 
hogy a munkálatok befejezése után a kivitelező hely-
reállítja a burkolatot, a földes illetve szórt felületű uta-
kat pedig a munkát megelőző állapotba hozzák, vala-
mint a szerződésben rögzítik, hogy mennyi idő alatt 
kell a felbontott szakaszt visszatemetni. A beruházás 
10-12 hónap múlva indulhat.

biztonságos vasúti gyalogos átkelőhely göd-alsón is

Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete jó-
váhagyta, hogy a MÁV Zrt. és  Göd Város Önkor-
mányzata között 2010. július 12-én „Felhalmozás 
célú pénzeszköz (beruházási forrás) átadás-átvéte-
le - Gyalogos átjárók tervezése és kivitelezése Al-
sógöd megállóhelynél” tárgyában megkötött szer-
ződésben a tárgyi projekt lebonyolítására átadott 
12.000.000,- Ft kiegészítéseként az Önkormány-
zat 2.593.950 Ft pótelőirányzatot biztosít a Fiducia 
kötvény terhére. A MÁV Zrt. a nyáron kötött szer-
ződés értelmében ősszel elektronikus aukción hir-
dette meg a tervezési, kivitelezési munkákat, az 
aukció eredményéről november 9-én értesítette az 
Önkormányzatot. A szerződésmódosításra a póte-
lőirányzat biztosításával a testület felhatalmazta a 
polgármestert, így  tervek szerint december 15-ig 
az alsógödi állomáson is elkészülhet a biztonságos 
gyalogos átkelőhely. 

magánóvodák támogatása

Dr. Nagy Atilla aljegyző legutóbb benyújtott előterjeszté-
sének célja  a 2010. esztendő lezárása és a 2011. év előké-
szítése volt. A város és a magánóvodák közötti,  kölcsö-

nös előnyökkel járó együttműködés nem jelent egyforma 
szerződéseket. Az intézmények eltérő áron nyújtják szol-
gáltatásaikat, így az önkormányzati hozzájárulás sem azo-
nos mértékű. Idén közel három és fél, 2011-ben 10 és fél-
millió forint a tervezett támogatási összeg. A testület az 
idei évi határozati javaslatot elfogadta, az előterjesztés 
többi részét visszaadta a szakbizottságnak.

megbízás perindításra

A testület megbízást adott dr. Nyitrai Juditnak, hogy indít-
son pert a gyakorló golfpálya tulajdonosával illetve üze-
meltetőjével szemben, amennyiben a közterületekre kiter-
jedő balesetveszély nem szűnik meg. Egy nyári lakossági 
fórumon ígérte meg jogi segítség nyújtását a város a la-
kosoknak. A gyakorlópálya képviselője akkor azt mondta, 
nem tudnak tökéletes megoldást biztosítani a kirepülő lab-
dák ellen. A város azt kéri, ameddig nem születik megoldás 
a problémára, ne használják a gyakorlópályát.

zárt ülés

Az ülés zárt részében arról döntött a képviselő-testület, 
hogy nem vásárolja vissza a 6801/64 hrsz-ú ingatlant.
 A képviselők döntöttek a Salkaházi Sára kitüntető díj 
adományozásáról, a Szociális Bizottság és a szakmai veze-
tés előterjesztése alapján Czuczor Józsefnének ítélték oda, 
aki az idősellátás területén végzett kiemelkedő munkájá-
ért kapja a kitüntető címet.
 Forró Gábor  PEKJB-elnök beszélt arról, hogy a képvi-
selői vagyonnyilatkozatok rendben megérkeztek.

GÖDI KÖRKÉP
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Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 20/2010. (IX.28.) SZMM rende-
let alapján a 2010. évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozás miatt 
a Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda ügyfélfogadási rendje az alábbiak 
szerint módosul:
 
polgármesteri hivatal ÜgyfélfogaDási renDje:
Nap Ügyfélfogadás rendje

December 10 (péntek) 8.00-12.00  és 13.00-16.00 óráig

December 11. (szombat) A Hivatal zárva tart

December 13. (hétfő) 13.00-18.00 óráig

December 15. (szerda) 8.00-12.00  és 13.00-16.00 óráig

December 16. (csütörtök) 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig

December 17. (péntek) 8.00-12.00 óráig

December 20. (hétfő) 13.00-18.00 óráig

December 21. (kedd) 8.00-12.00  és 13.00-16.00 óráig

December 22. (szerda) 8.00-12.00  és 13.00-16.00 óráig

December 23. (csütörtök) 8.00-12.00  óráig

December 24. (péntek) Pihenőnap

December 27-től 31-ig
A Hivatal zárva tart
(haláleset anyakönyvezéséhez ügyelet az okmányiro-
dában vehető igénybe)

okmányiroda ÜgyfélfogaDási renDje:
Nap Ügyfélfogadás rendje
December 10 (péntek) 8.00-11.30  és 13.00-15.30 óráig
December 11. (szombat) Az Okmányiroda zárva tart

az okmányiroda ügyfélfogadási rendje egyebekben változatlan marad:
Hétfő: 8:00-11.30, 13:00-17:30
Szerda: 8.00-11:30, 13:00-15:30
Csütörtök: 8.00-11:30
Péntek: 8.00-11.30

dr. Szinay József  jegyző

t á j é k o z t a t Ó
göd város önkormányzat a kmop-2009 4.6.1/b
„Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” pályázaton vissza 
nem térítendő támogatást nyert a Rákóczi utca 23. (hrsz. 2172), volt szociális 
foglalkoztató épületében 75 férőhelyes óvoda kialakítására.

• projekt összköltsége: 185.216.280 ft, 
 melyből építésre tervezett összeg: 156.122.320 Ft
• vissza nem térítendő támogatás: 99.402.938 ft

tervező: reprojekt építésziroda 
(Budapest Röppentyű u. 73/B) 
vezető tervező : Reszegi István

pályázat író: laky team kft. 
(Budaörs Gyár u. 2.) 
Tarkovács Anita

kivitelező: szemper plusz kft. 
(Budapest Róbert K.krt 27.) 
Szabó Tamás ügyvezető 

a n y a k Ö n y v I  h í R e k

 göDön elhunyt:

Kovács Károlyné 
sz: Boldoczki Erzsébet 73 éves
Vittkay Zoltán   33 éves
Lakatos Attila Zoltán 20 éves
Almási István 83 éves
Katona János 79 éves

göDön 
házasságot kötöttek:

Kádár Attila és Sáhó Ágnes
Lévay Gábor és Kukorelli Anikó

göd város önkormányzata
polgármesteri hivatal
göd, pesti út 81.
e-mail: varoshaza@god.hu

A projekt keretében a kastély köz-
ponti óvoda tagintézményeként a 
volt „fácán” vendéglő építészeti 
megjelenésének megtartásával 75 
férőhelyes óvoda kerül kialakításra.
az épület összes nettó alapterülete: 
707 m2 melyből: földszint: 522 m2   –  
tetőtér: 154 m2  –  pince: 31 m2

A földszinten 3 db 50 m2 alapterüle-
tű csoportszoba lesz, öltözőkkel, vi-
zesblokkokkal, a csoportszobák előtt 
fedett, és részben fedett teraszokkal. 
Itt kap helyet a 63 m2 alapterületű tor-
naszoba, a fejlesztő szoba, valamint a 
melegítő konyha és elkülönítő is. 
A Rákóczi utcával párhuzamos épü-
letszárny tetőterében iroda, raktár, 
orvosi szoba, gépészeti helyiség, 
személyzeti öltöző és étkező épül.
Az udvaron játszóudvar kerül kiala-
kításra, továbbá járda és gazdasági 
bejáró mellett a mozgássérültek ré-
szére parkolók és rámpa is készül. 
az épületben komplex akadálymen-
tesítés készül. 
e projekt keretében  beszerzésre ke-
rülnek az óvoda működéséhez szük-
séges bútorok, felszerelések, óvodai 
eszközök, játékok is.
A pályázat szerinti befejezési határidő: 
2011. augusztus 31.
további 150 férőhely kialakítására 
nyílik lehetőség a teniszpályák he-
lyén, melynek megépítéséhez szin-
tén pályázati forrás szükséges.
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Az Európai Unió által indí-
tott Duna Stratégia számos 
uniós és nem uniós ország 
számára központi témává 
lépett elő. Magyarországon 
a kormány, a Környezetvé-
delmi és Vízgazdálkodási 
Kutató Intézet (VITUKI) mel-
lett egyre több civil szerve-
zet is részt vesz a tájékozta-
tásban és tájékozódásban, 
hiszen az uniós irányelvek, 
elvárások és lehetőségek a 
folyam környezetében élő-
ket, dolgozókat, kutatókat, 
sportolókat más és más 
szempontok szerint ösztön-
zik vagy éppen ijesztik. 
 A Dunai Vízisport Ala-
pítvány és a Gödi Rotary 
Club közös szervezésében 
szakmai érdekegyeztető 
konferenciát tartottak no-
vember 9-én a városháza 
nagytermében. A rendez-
vényre meghívták a Du-
nakanyar polgármestereit, 
főépítészeit, evezős, kajak-
kenu, sárkányhajó egyesü-
leteit, sportvezetőket. Mint 
Hajnal Gyöngyi, a Vadkacsa 
Egyesület nemzetközi igaz-
gatója elmondta, most itt a 
lehetőség megfogalmazni 
a régió identitását, megne-
vezni azokat a prioritásokat, 
melyek a térség fejlődése 
szempontjából meghatáro-
zóak.
 Ezek részben hagyo-
mányos, részben logikus, 
részben pedig gazdasági 
alapokon kell, hogy nyu-
godjanak. Pándi László, a 
Vadkacsa Egyesület elnö-
ke ajánlásában a rekreáci-
ós övezetek, a Dunakanyar 
Oktatóbázis – nemzeti és 
nemzetközi - létrehozását, 
a Dunakanyarban fellel-
hető limes turisztikai célú 
vonzerővé fejlesztését szor-

galmazta. Visszatérő téma 
volt a mederkotrás, melyet 
elkerülni biztosan nem le-
het, ugyanakkor határozot-
tan fel lehet és kell lépni az 
átlagosan meghatározott, 
uniformizáló paraméterek-
kel szemben. dr. Csányi Béla 
hidrobiológus (VITUKI) és 
Tóth Balázs ökológiai refe-
rens (DINP) arról számoltak 
be, milyen hatással lenne a 
Duna élővilágára a meder-
kotrás, s milyen biológiai 
adatgyűjtések folytak ed-
dig a környezeti károk mini-
malizálása érdekében. Parti 
Zoltán a Magyar Kajak-Ke-
nu Szövetség együttműkö-
dését, segítségét ajánlotta 
fel, Beliczay Erzsébet a Le-
vegő Munkacsoport állás-
pontjáról, helyi és regio-
nális kezdeményezésekről 
adott rövid áttekintést. Dal-
noki Tibor, a szervező Dunai 
Vízisport Alapítvány elnöke 
az előadáson hallottakból 
és a vendégek hozzászólá-
saiból levonta a tanulságot: 
A stratégiával kapcsolatos 
félelmeinknek van alapja, 
de pozitív változásokat is 
hozhat abban az esetben, 
ha a projekt tervezetébe 
beépítik azokat a mindenki 
számára fontos elemeket, 
amelyeket a civil szerveze-
tek, polgármesteri hivata-
lok és a vízen élők fontos-
nak tartanak. 
 Mint mondta:  „Felelősek 
vagyunk környezetünkért, 
városunkért, társadalmun-
kért, a jövő nemzedékéért, 
ezért szakmailag alátámasz-
tott, felelős döntésekre hív-
juk fel a stratégák figyel-
mét”.

V. Pálfai Kinga

dunakanyar 
identitáskörzet 
– Duna stratégia alulnézetből

 megnevezés előző év tárgyév
a. befektetett eszközök 94502 94502
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök 94502 94502
III.  Befektetett pénzügyi eszközök
b. forgóeszközök 27168 1701
I. Készletek
II. Követelések
III.  Értékpapírok
IV.  Pénzeszközök 27168 1701
eszközök összesen 121670 96203
c. saját tőke 121238 95683
I. Induló tőke/jegyzett tőke 400 400
II.  Tőkeváltozás/eredmény 94951 100996
III.  Lekötött tartalék
IV. T.évi eredmény alaptev.ből 25887 -5713
(közhasznú tevékenységből)
V. T.évi eredmény vállalk. tev.-ből
D. tartalék
e. céltartalék
f. kötelezettségek 432 520
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II.  Rövid lejáratú kötelezettségek 432 520
források összesen 121670 96203

 megnevezés előző év tárgyév
a)  végleges pénzbevételek, 
 elszámolt bevételek 29304 1007
1  Pénzügyileg rendezett nettó árbevétel 29256 873
2  Pénzügyileg rendezett egyéb bevételek 2 134
i.  adóköteles pénzbevételek 29258 1007
ii.  pénzbevételt nem jelentő 
 adóköteles bevételek 46 0
iii.  adóköteles bevételek 29304 1007
b)  végleges pénzkiadások 3417 6720
V.  Ráfordításként érvényesíthető kiadások 3417 6720
VI.  Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0
VII.  Ráfordítást jelentő elszámolások
VIII. Ráfordítások összesen 3417 6720
IX.  Jöv. adózásban ráf.-ként 
 nem érvényesíthető kiad.
C)  Pénzügyi eredmény adóköteles 
 tárgyévi változása 25887 -5713
D)  Pénzügyi eredmény jöv.adózás 
 alá nem vont változása
E)  Pénzügyi eredmény tárgyévi változása 25887 -5713
F)  Nem pénzben realizált eredmény
G)  Adózás előtti eredmény 25887 -5713
18.  Fizetendő társasági adó
H.  Adózott eredmény 25887 -5713
19.  Jóváhagyott osztalék
g)  Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény 25887 -5713

Alapítványi mérleg  2009. év (adatok eFt-ban)

alapítványi eredménykimutatás 2009. év
(adatok eft-ban)

közhasznúsági jelentés 
a göd közbiztonságáért
és fejlesztéséért közalapítvány 
2009. évi közhasznúsági jelentése 
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1.
A Vasút utca és a Lenkei utca sarká-
nak aszfaltos részén, az úton van egy 
csatornafedlap, ami éles sarkaival ki-
áll az út szintjéből. Ha a kerék éppen 
az éles sarkon megy keresztül, egé-
szen biztos a defekt. Szintbe kellene 
hozni a fedlapot.

G. Károly

válasz: 
Köszönjük észrevételét, a problémát 
jelezzük a DMRV Zrt.-nek.

Popele Julianna osztályvezető

2.
A Gödi Sport Egyesület „földes pá-
lyáján” hetente 3-szor tréningezünk, 
ám a pálya állapota balesetveszélyes. 
A hullámos, gödrös talajon szinte le-
hetetlen normális munkát végezni, 
ráadásul kénytelenek vagyunk rossz 
idő esetén is a szabad ég alatt edze-
ni. Esőben a pálya felázik, sárban, 
dagonyában kell edzenie a serdülő, 
az ifi, ill. a felnőtt csapatnak, sőt oly-
kor a kisebbeknek is.
 A sporttársaim és saját egészsége-
met nagyon féltem, legutóbb egy csa-
pattársam bokaszalagjai szakadtak el.
 A műfüves pályára nagy szüksé-
günk van, valahol edzeni kell, csak 
így tudjuk továbbra is fenntartani 
sikeres utánpótlás-bázisunkat. Az 
edzésre alkalmas, jó minőségű pálya 
elősegítené, hogy több fiatalnak le-
gyen lehetősége bekerülni a Ferenc-
városi Torna Club korosztályos csa-
pataiba.

ifj. Cs. Attila

VÁLASZ: 
tisztelt ifi focistánk!
A földes pálya problémáját nem tart-
juk egyformán súlyosnak. Először: 
Senki sem kénytelen azon edzeni, 
csak aki a Gödi SE-ben akar verseny-
szerűen focizni. Nyugodtan választ-
hat bárki a környékbeli vagy távolabbi 
pályák és egyesületek közül. Nekünk 
jelenleg erre van lehetőségünk, s ez 
így volt akkor is, amikor Ön elkezdett 
itt sportolni. Másodszor: A labdarú-

önök kérdezik, önök észrevételezik
gás szabadtéri sport, ezért ha egy 19 
év körüli férfi panaszkodik arra, hogy 
esőben, sárban kell ezt a játékot ját-
szania, az számomra érthetetlen, és 
nem a pálya, hanem a sportoló al-
kalmatlanságát veti fel. Harmadszor: 
Azon a pályán hetente kb. 30 edzés 
folyik, 4 éves kortól 60 éves korig. Eb-
ből az Ön által említett sérülési arány 
elenyésző, bármily kellemetlen is az 
érintett számára, és ugyanilyen szám-
ban a füves és műfüves pályákon is 
sérülnek meg labdarúgók. Negyed-
szer: Sem az Önkormányzat, sem az 
SE nem „ígért” műfüves pályát. Az SE 
azt ígérte, hogy mindent megtesz ér-
te, s ez így is van. Az Önkormányzat 
pedig azt ígérte, hogy támogatja eb-
ben az SE-t, s ez így is van. 2008 telén 
álltunk legközelebb ehhez, de az ak-
kor a GSE-ből kizárt és tevékenységét 
azóta a GDSE-ben folytató vízilabda 
szakosztály az akkori sportbizottsági 
elnökkel (GDSE alapító tag) karöltve 
szabotálta, s mire ezen túljutottunk, 
beütött a gazdasági válság. Továbbra 
is dolgozunk az ügyön, szívesen lát-
nám akár szellemi, akár anyagi sze-
repvállalását a megvalósításban!

Dr. Horváth László GSE elnök

3.
2008-ban az önkormányzat csökken-
tette a telkek legnagyobb beépíthe-
tőségét 30 %-ról 20%-ra. Gödön a 
telkek nagy része 540 m2-es vagy ki-
sebb. Ez a döntés drasztikus, és Göd 
lakosainak több mint kétharmadát 
érinti. A lakosoknak azért nem tűnt 
fel eddig, mert az utóbbi időben ke-
vesen építkeztek. Az egyetlen lehe-
tőség a tetőtér-beépítés, de ott is 
alacsonyra szabták a legnagyobb 
építménymagasságot. Ez a 2008-
ban született rendelet gyakorlatilag 
csak a kis alapterületű, alacsony te-
tővel rendelkező tetőtér beépítéses 
házakat engedi meg, egyszintes csa-
ládi házakat nem.
 Ne hivatkozzanak a szuterén- és 
pinceépítési lehetőségre, mert az 
alacsonyabban fekvő területeken ez 
nem ésszerű alternatíva.

 Kérem szépen, adjanak egy táb-
lázatot a képviselő-testületi tagok és 
a főépítész tulajdonának telekmére-
téről, a telek beépítettségéről és az 
épület építmény-magasságáról, hogy 
lássuk vezetőink példamutatását!

I. Csaba

válasz: 
tisztelt levélíró! tisztelt leendő 
építkezők!
Hosszú évtizedek óta folyik a gödi 
telkek felaprózása, egyidejűleg a tel-
kek sűrű beépítése, nyeles telkek ki-
alakítása, sufni, garázs, toldaléképü-
letek építése. Ennek a folyamatnak 
határt kellett szabni, a túl sűrű beépí-
tés ugyanis a lakóterület általános le-
értékelődéséhez vezet, amit mindany-
nyiunk pénztárcája és életminősége 
bánna. 
 A lakásszám növelése a városra is 
nagy terhet ró, hiszen a gyermek- és 
egészségügyi intézmények túlzsúfol-
tak, újak építésére pedig nincs pénze 
a városnak.
 Meg kellett állítani azt a folya-
matot is, hogy a beruházó beépíti a 
maximálisan beépíthető alapterüle-
tet lakásokkal, aztán veszi a kalapját 
és távozik, hátrahagyva a vevőit úgy, 
hogy nincs hová tenni a fűnyírót, a ke-
rékpárt, a kerti bútort, a szerszámo-
kat, az autóról már nem is beszélve. 
„Természetesen” a használatbavételi 
engedélyt követően azután újra in-
dul a terület sűrítése: teraszok lezárá-
sa, sufnik, garázsok építése, immáron 
engedély nélkül. Engedély ugyanis a 
maximális beépíthetőség felett nem 
adható.
 Fentiek elkerülésére került a He-
lyi Építési Szabályzatba kötelező elő-
írásként a lakásonkénti 4 m2-es, kert-
ből nyíló tároló. Garázs építésére nem 
kötelezhető az építtető, de arra igen, 
hogy hely maradjon a későbbi meg-
építésére. Amennyiben valaki meg-
építi a garázst épületen belül, úgy a 
4 m2-es tároló elmaradhat, hiszen a 
garázs tárolónak is alkalmas. Célsze-
rű tehát a garázst eleve megépíte-
ni, hiszen 9 m2 helyet takaríthat meg 
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az építtető, mivel elegendő nettó 15 
m2-es garázst építeni. Amennyiben 
pedig nem építi meg a főépülettel 
egyidejűleg a garázst, úgy a beépít-
hetőség lakásonként 20 m2-rel csök-
ken a későbbi gépkocsi-tároló meg-
oldására. Ez az előírás a 450 m2 alatti 
telkekre nem vonatkozik, a 4 m2-es 
tároló megépítése azonban ezeken a 
telkeken is kötelező.
 A túl sűrű beépítés megakadályo-
zására a maximális beépítési százalék 
a kis telkek esetén 20%, telekméret-
től függően növekszik 30%-ra. (nem 
is nagyon fér el több, de a szomszéd-
viták elkerülése és a terület leértéke-
lődése mindenképpen megakadályo-
zandó, ez mindannyiunk érdeke).
 A jelenlegi előírás a legáltaláno-
sabb Lke 4-es övezetben: 
 Ha a meglévő telek (nyeles telek 
esetén nyél nélkül) 280 m

2
-nél na-

gyobb, de legfeljebb 550 m
2
-es, ak-

kor a maximális beépíthetőség 20 %, 
és egy lakás építhető rá. 
 Ha a meglévő telek (nyeles telek 
esetén nyél nélkül) 550 m

2
-nél na-

gyobb, de maximum 650 m
2
-es, ak-

kor a maximális beépíthetőség 25 %, 
és maximum két lakás építhető rá
 Ha a meglévő telek meghalad-
ja (nyeles telek esetén nyél nélkül) a 
650 m

2
-t, akkor a maximális beépít-

hetőség 30 %, és maximum két lakás 
építhető rá.
 Az általános területtől eltérő spe-
ciális területek a volt kis telkes üdü-
lőterületek, a Duna-parti és a Pesti út 
menti ingatlanok, valamint az új be-
építésű területek.
 Elképzelhető, hogy az építési sza-
bályzat módosul, azonban ez a mó-
dosítás hosszadalmas és költséges 
folyamat, sok millióba és legalább 
egy évbe kerül. Egyelőre ez a folya-
mat nem indult el.
 A hatályos Szabályozási terv és a 
Helyi Építési Szabályzat megtekint-
hető a www.god.hu honlapon (ön-
kormányzat/szabályzatok, terveze-
tek, tanulmányok menüpontban).
 Mielőtt valaki építési telket vásá-
rolna vagy építkezne, feltétlenül ér-
deklődjön a főépítészi vagy az épí-
téshatósági irodában! Elkerülendő, 
hogy olyan telket vásároljon, amelyik 

a céljaira nem alkalmas. Érdemes ér-
deklődni akkor is, ha valaki úgy látja, 
hogy az adott építés nem engedély-
köteles. Ez ugyanis nem jelenti azt, 
hogy olyan, akkora és oda építhető, 
amilyet és ahová Ön elképzelt. A he-
lyi és az országos építési szabályok 
ebben az esetben is betartandók, túl-
ságosan gyakran változnak, és túlsá-
gosan bonyolultak ahhoz, hogy egy 
átlagember minden szabályt ismer-
jen. A szabálytalan építés pedig sú-
lyos következményekkel jár.
 Az építési szabályokkal kapcso-
latosan munkatársaink szívesen szol-
gálnak felvilágosítással.

Bertáné Tarjányi Judit főépítész

4.
Örömmel olvastam, hogy megújult 
Göd város honlapja. Mind a tartal-
mat, mind a dizájnt tekintve elége-
dettek lehetünk. Egy ponton viszont 
pici visszalépés történt. A térkép a 
Google beágyazott térképe, ami vi-
szont pontatlan: nem szerepel rajta 
a Csörsz utca, a Piros Mihály utca, a 
Feneketlen tó illetve ugyan be van 
rajzolva a Shaffer F. utca, de a neve 
nem jelenik meg (ezek érintenek en-
gem, de lehet több hiba is). Tudom, 
hogy ez a Google „hibája”, de ezek 
az utcák a közkedvelt Nav’N Go Igo 
szoftvereiből is hiányoznak. Ezek 
szerint mi képzeletfölde utcáiban la-
kunk. Több, mint egy éve jeleztem is 
a magyar cégnek a „hibát” (az akko-
ri gödi honlapot linkeltem is, mert 
azon még megvoltak ezek az utcák), 
de nem történt változás, talán ha 
egy város tenné, akkor lépnének.
 Sajnos nagy gondot okoz, ami-
kor egy futár akar a GPS-szel megta-
lálni, de séta közben is sokszor kell 
útbaigazítást tartani az autósoknak, 
akik rokonukhoz, ismerősükhöz, 
kuncsaftjukhoz tartanak. Remélem, 
a mentők más térkép alapján dol-
goznak.

Sz. Róbert

válasz: 
Köszönettel vettük a városi honlap-
pal kapcsolatos észrevételeit. A tér-
képről hiányzó utcákat bejelentettük 
a Tele Atlas magyarországi képvisele-

ténél, remélhetőleg hamarosan kija-
vítják a Google-ban. Átmeneti meg-
oldásként addig is visszatettük a régi 
térképet szíves használatra.

Juhász Anita irodavezető

5.
Göd város az Oázis lakóparkban épí-
tett egy vadonatúj bölcsődét, mely-
nek építési költsége sok száz-millió 
forint, de a körülötte lévő utat nem 
sikerült leaszfaltoznia. Tavasszal és 
ősszel jelent igazi megpróbáltatást 
a szülőknek az, hogy ne merüljenek 
el bokáig a sárban az épületbe való 
bejutás során. Ez az egész akkor nem 
is lenne már-már tűrhetetlen problé-
ma, ha a város (és az Önkormányzat) 
szegény lenne. De akkor háborod-
tam fel igazán, amikor láttam, hogy 
a városházával szembeni utcában a 
már meglévő aszfaltburkolatú járdát 
kicserélik drága viacolorra. Tehát ar-
ra van pénz, hogy egy szilárd burko-
latú járdát lecseréljenek, de hogy az 
Önkormányzat egyik létesítményét 
„európai módon” lehessen megköze-
líteni, arra nincs. Nem hiszem, hogy 
sokba kerülne leaszfaltozni a bölcső-
de körül azt az 50-100 métert, mert 
többet senki sem kívánna. De szerin-
tem már kiépített parkolókkal és jár-
dával is kiegyezne bármelyik szülő. 
Szomorú, hogy ezt egy „anyukának” 
kell észrevennie, és végső elkesere-
désében már újsághoz kell fordul-
nia.

P. Petra

VÁLASZ: 
Ami  a Városháza felé menő járda le-
kövezését illeti: számos alkalommal 
gyalogoltam rajta, és az a járdasza-
kasz nem volt normálisan járható, 
azaz keskeny volt, és kifejezetten  tö-
redezett. Ennek a szakasznak a rend-
behozatala részét képezi annak 
a munkának, melynek eredménye-
képpen a város intézményeit vég-
re rendezett járdán közelíthetjük 
meg.  E szempontból is teljes mérték-
ben igaza van, hogy a bölcsőde meg-
közelíthetősége hagy kívánnivalót 
maga után, sőt.  Levelétől függetle-
nül az elmúlt napokban a 2011. évi 
beruházási terv kapcsán már tárgyal-
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tunk az Oázis parki bölcsőde környe-
zetéről. A jövő évi költségvetésbe be-
terveztük legalább a bölcsőde körüli 
járda, illetve ha mód lesz rá, az Ön ál-
tal is említett 50-100 méternyi aszfalt-
út  megépítését is.

 dr. Pintér György alpolgármester

6.
A Gödi Körkép májusi számában ér-
deklődtem, hogy a szörnyű álla-
potban lévő utat a Kacsóh Pong-
rác utcában (Felső-Gödön) az idén 
leaszfaltozzák-e. Popele Julianna és 
Szegedi Sándor az újságon keresz-
tül tájékoztattak: „Az Ön által jelzett 
út nincs benne a 2010. évi útépítési 
tervben, javítására azonban hamaro-
san sor kerül.”
 2010. október 25-én a Kacsóh 
Pongrác utcának egy kb. 60 méte-
res, korábban útburkolattal rendel-
kező részét leaszfaltozták. A mara-
dék több 100 méteres szakaszon 
lassan egy tank sem tud végigmenni 
az egymást érő és egyre mélyebb ká-
tyúk miatt. A polgármesteri hivatal-
tól telefonon azt a tájékoztatást kap-
tam, hogy további munkát a Kacsóh 
Pongrác utcában az idén már bizto-
san nem végeznek. 
 A májusi tájékoztatásban szerep-
lő „hamarosan sorra kerülő javítást” 
mikorra várhatjuk? Mi alapján rang-
sorolják, hogy melyik utca kerül be 
egy adott évben a javítandó szeren-
csések közé?

K. Judit, és még sok földutak mentén 
élő gödi polgár

VÁLASZ: 
Az Ön által jelzett út valóban nincs 
benne a 2010. évi útépítési tervben. 
Idén csak a korábban mart aszfalt-
burkolattal rendelkező, nagyon rossz 
állapotú 100 m-es szakasz (Margit u 
– Teleki Pál u. között) javítására sor ke-
rült, továbbá a IV. Béla király és a Kini-
zsi utca közötti földúton is végeztünk 
javítási munkát. A kimaradt szakasz 
(Teleki Pál – IV. Béla király út között) 
javítását még ebben az évben elvé-
geztetjük az időjárás függvényében.
A javítási munkát az utak forgalmi ter-

helése, a hibák veszélyessége és mér-
téke alapján rangsoroljuk.  

Popele Julianna osztályvezető

7.
Az illetékesek tervezik-e a gödi Oá-
zis lakóparkon belül a forgalom sza-
bályozását táblákkal? Ha nem, akkor 
fel kellene hívni minden ott közleke-
dő figyelmét, hogy a táblák hiányá-
ban jobbkéz-szabály van érvényben, 
még akkor is, ha egyenesen halad. 
Rendszeresen elmarad az elsőbbség 
megadása a jobbról érkezők részére.

P. Barnabás

válasz: 
Sajnos a közlekedők valóban nem is-
merik vagy tartják be kellően a KRESZ-
t. Az Oázis-park a lehető legjobb for-
galomszabályozást kapta, ui. „Lakó, 
pihenő övezet”-nek minősül, ezt a be-
vezető utak táblákkal is jelzik. Ilyen 
övezetben nem lehet alá- és föléren-
delt utakat kijelölni, tehát a jobbkéz-
szabálynak kell érvényesülnie. Az út-
keresztezésben az egyik forgalmi 
irány előnyben részesítése, a védett 
úton haladó forgalom sebességének 
nem kívánatos növekedését okozná.
A megengedett sebesség is legfel-
jebb 20 km/h lehet (sajnos ez sem 
mindig érvényesül), ezenkívül az út-
pályán számítani kell gyalogosok, ját-
szó gyermekek felbukkanására. Ezt in-
dokolja a KRESZ III. 21.§ (2) bekezdése 
is, miszerint (ilyen övezetben): „Ha az 
úton sem járda, sem leálló sáv, sem 
útpadka vagy kerékpárút nincs - vagy 
alkalmatlan a közlekedésre-, a gyalo-
gosok az úttesten közlekedhetnek.”
Mindezek mellett dr. Bognár László 
körzeti képviselő az Oázis parki civil 
szervezetekre támaszkodva tervezi a 
közlekedési helyzet megvitatását és 
a szabályok megfelelő ismertetését, 
betartatását.

 dr. Nagy Atilla aljegyző

8.
Van-e mód arra, hogy változtassa-
nak a közvilágítás bekapcsolásának 
időpontján? Értem, hogy most már 
nem a sötétedés függvényében kap-
csol be a közvilágítás, hanem auto-

matikusan egy előre beállított idő-
pontban, és minél később van ez az 
időpont, annál több pénzt spórol 
meg a város, de amikor már vaksö-
tétben, egymást reflektorral vakítva 
kell kisakkoznunk, hogy van-e előt-
tünk biciklis vagy kisgyerek az úton, 
az már a spórolás és a józan ész hatá-
rait feszegeti. Lehetne ezt az időpon-
tot valahogy a természet rendjéhez 
(valós sötétedés) igazítani?

P. Barnabás

válasz:
Felvétését megvizsgáljuk, melyről tá-
jékoztatást adunk.

Popele Julianna osztályvezető

9.
Van-e rá mód, hogy az Oázis lakópark 
szélén elkezdett zajvédő töltést to-
vább folytassák az út mentén? Ezzel 
nyugodtabb életkörülményeket le-
hetne biztosítani az Erzsébet liget ut-
ca lakói számára, hiszen most ott ér 
véget a töltés, ahol az utca nagyobb 
része kezdődik.

P. Barnabás

válasz: 
Sajnos az Önkormányzat nem tudja 
folytatni a zajvédő töltés kialakítását, 
mert a jelzett terület magántulajdon-
ban van.

Popele Julianna osztályvezető

10.
Korábban ígéretet kaptunk egy ját-
szótér építésének idei elkezdésére az 
Oázis lakópark szélén, de így novem-
ber és a fagyok közeledtével még 
egy kapavonás sem történt. Mik az új 
tervek a játszótér létesítésével kap-
csolatban?

P. Barnabás

válasz: 
A játszótér területét az önkormány-
zat saját területéből térítésmentesen 
felajánlotta, annak helyét pontosan 
kimérte. Jelenleg a kerítésépítésre 
beérkezett árajánlatokat vizsgáljuk. 
További anyagi segítséget a követke-
ző költségvetésben tud biztosítani az 
önkormányzat.

Kovacsik Tamás 
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11.
Hogy távolítják el a közterületekről a 
lehullott lombozatot? Elfújja a szél ala-
pon, vagy foglalkozik-e egyáltalán a vá-
rosháza ezzel a kérdéssel?

J. Vilmos

válasz: 
A közterületekről a közmunkások segít-
ségével gyűjtjük a lombot.

Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató

12.
Ha már a város nagylelkűen elszállítja a 
zöld lombhulladékot, nem lehetne ren-
delettel szabályozni, hogy ne lehessen 
egyáltalán égetni? Elképesztő, hogy a 
vonattól hazafelé sétálva néha szinte 
megfullad az ember a nagy füstben.

J. Vilmos

válasz: 
Már többször felmerült az avarégetés 
megtiltása. A problémát és kérést to-
vábbítani fogom az illetékes szakbizott-
sághoz. 

Dr. Szinay József jegyző

13. 
2010. október 18. óta nem ég az utcai 
világítás az Attila u. 18-as szám előtt (1 
db lámpáról van szó). Kétnaponta beje-
lentem a polgármesteri hivatalban, de 
mindhiába. Egyszer ugyan megcsinál-
ták (november 12-én), és világított is 
2 napig. Ha egy utcai világítás megja-
vítása ennyire nehezen működik, mire 
számíthatunk komolyabb gondoknál? 
Vagy talán nem tudják, melyik 18-as 
számról van szó? Mert természetesen 
az is több van az utcában! Felháborító! 

F. A.

VÁLASZ: 
A közvilágítási hibákat írásban, elekt-
ronikus úton naponta jelentjük a szol-
gáltatónak. A házszámozási probléma 
miatt, kérjük, bejelentéskor a helyrajzi 
számot is jelezni szíveskedjék!

Popele Julianna 
beruházási osztályvezető

December 11. szombat 
10.00-14.00 
Kézműves Játszóház
Luca napi búzavetés, karácsonyfa-
díszek készítése
16.00  
Röcögö Néptánccsoport karácso-
nyi bemutatója
17.00  
Gödi Fonó 
Magyar Táncház a Mészáros zene-
kar közreműködésével
egész nap kézműves kirakodóvá-
sárral várjuk a látogatókat.

December 12. vasárnap
10.00-12.00  
Családi Kézműves Játszóház
Mézeskalács készítés
14.00 
Filmvetítés – Délutáné Matiné
16.00 
Gyermekszínház
Szabad Ötletek Színháza: 
„Havat kérünk Karácsonyra” 
című zenés mesejátéka
Belépő: 500.–ft/fô
18.00  
A városi Karácsonyfa díszítő ver-
seny eredményhirdetése
A zsűri tagjai: Vertel Andrea kerámi-
kus iparművész és Farkas Éva texti-
les iparművész
Egész nap kézműves kirakodóvá-
sárral várjuk az érdeklődőket.

December 17. péntek 
13.00 
Vöröskereszt klub szervezésében: 
mindenki karácsonya

December 18. szombat 
17.00
ÉLETFA 
– Ismeretterjesztő előadássorozat
TOLCSVAY BÉLA zeneszerző, szö-
vegíró, előadóművész
„Kárpát haza hangzó öröksége” cí-
mű előadása A belépés díjtalan.

józsef attila művelődési ház
aDy kLub
December 14. 
13.00 -17.00 
Véradás

December 16.  
13.00-16.00
Napos oldal nyugdíjas klub

December 18. 
14.30-16.30 
Cukorbetegek klubja
17.00 
„Retro Ady klub” – filmvetítéssel egy-
bekötött nosztalgia klubtalálkozó

December 19. 
18.00 
Túlpart klub koncertje

2010. december 22-én 
16.00 a Kossuth téren, 
18.30 a Bozóky téren „ÉLŐ BETLE-
HEM” - A Maszk Bábszínpad „Bet-
lehemi történet” című bábelőadá-
sát tekinthetik meg az érdeklődők.  
Zord idő esetén mindkét helyszínen 
a templomokban kerülnek megren-
dezésre az előadások. Mindenkit 
szeretettel várunk!  

2010. december 20                     
– 2011. január 2-ig 
mindkét intézményünk zárva tart.
2001. január 3-tól mindenkit a meg-
szokott nyitva tartással várunk!
Békés, boldog Karácsonyi ünnepe-
ket és eredményekben gazdag bol-
dog Új esztendőt kívánnak a JAMH 
munkatársai!

2011. január 7. péntek 
18.00 
Filmklub A belépés díjtalan.

aDy kLub
2011. január 8. szombat 
10.00-12.00 
Családi Kézműves Játszóház
10.30-14.00 Bolhapiac

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény karácsonyi rendezvényeire
„angyali délután”

2010. december 14-én 14.00 órától
A mézeskalács házikó pályázat eredményhirdetése, 

a tárlat megnyitása

2010. december 14-én 16.30-tól az iskola dísztermében
karácsonyi hangverseny

2010. december 20-án 18.00 órától
a felsőgödi katolikus templomban

Rendezvényeinkre a belépés ingyenes!
boldog, békés ünnepeket kívánunk!

m e g h í v Ó
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szotyori nagy gábor református lel-
kész fiatalon nappal nyomdászként, 
éjszaka taxisként dolgozva, levele-
zőn végezte el a teológiát. eredetileg 
nem lelkésznek készült, csak presbi-
ternek, aki segíteni tudja a lelkészt. 
 – Egy barátokkal töltött európai 
körút során Svájcban, egy kis faluban 
egy thai vagy hongkongi származású 
lelkész rossz angolsággal tett tanú-
bizonyságot egy felnőtt evangelizá-
ció során, s az ige nekem szólt: (Ézsa-
iás 6:8) Kit küldjek el? - kérdi az Isten. 
Ímhol vagyok, Uram, küldj el engem 
– felel Ézsaiás. Az az ige állandóan a 
fülembe csengett, nem értettem, mi-
ért. A feleségem mondta, olyan ter-
mészetességgel, ahogy csak a nők 
tudják mondani: Menj vissza a teoló-
giára, s akkor megszűnik - meséli Szo-
tyori Nagy Gábor.
 – Úgy is lett. Húsz éve szenteltek 
fel. Lőrincen indult a lelkészi pályám, 
ott három évig voltam, aztán tizen-
hét éve hívtak Gödre. Akkor kezd-

tük el építeni a dolgokat. Eltemettem 
ezer embert, hétszázat kereszteltem, 
összeadtam vagy százötven párt, fel-
építettünk egy templomot, rendbe-
tettük a közösségi házakat, 16 éve 
szervezzük a Zenés Áhítatokat évi 
tíz koncerttel. Gyorsan eltelt a tizen-
hét év. Rengeteg hittanosom, konfir-
málóm volt. Megismertem a telepü-
lésen élőket, fiatalokat és időseket. 
Összeköt bennünket a közösen meg-
élt boldog és szomorú családi ese-
mények sora. Az életem részévé vál-
tak, kitörölhetetlenül. Felidézem a 
kisgyerekek mosolygós arcát, az ér-
zést, ahogy belém csimpaszkodnak, 
vagy a szívbeteg barátomat, akivel 
együtt nyomtuk fel a tetőre a betont, 
nagyszerű emberek elszántságát, hi-
tét, szeretetét… nem is tudom, nem 
is akarom elfelejteni - mondja a társ-
egyházközség nyugdíjba készülő re-
formátus lelkésze. 
 – Miattuk egyszerre fájdalmas és 
szép az emlékezés, a búcsúzás. Nem 
megyek messzire, megtalálható le-
szek a szomszédos Sződligeten. Nem 
így gondolkodtam erről korábban, de 
már hozzászoktam, hogy ne a saját 
álmaimat éljem. Ha a Gondviselő be-
csuk egy ajtót, rögtön nyit is egy má-

sikat, csak elég bátornak kell lenni, s 
belépni rajta, haladni a megmutatott 
úton, cipelni a saját keresztünket. Ad-
ventben költözünk, a családomat, az 
egészségünket nem tehetem ki to-
vább a hónapok óta tartó méltatlan 
bántásoknak, rágalmaknak, amelyek 
miatt a nyugdíjazásomat kértem - 
meséli tovább Szotyori Nagy Gábor.
 Az utolsó Zenés Áhítaton, no-
vember 22-én a közönség véleménye 
szerint olyan gyönyörűen énekelt az 
operaénekes szólistákkal kiegészült 
Gaude kórus, mint talán még sosem. 
De az is lehet, hogy Fauré Requiem-
jének dallamai a közösség fájdalmak-
kal, törésekkel sebzett lelkeit mos-
ta át, szabad utat engedve a patakzó 
könnyeknek. Szotyori Nagy Gábor pe-
dig megköszönte a fellépőknek a ma-
gával ragadó produkciót, a közösség-
nek pedig az elmúlt bő másfél évtized 
figyelmet. S így köszönt el:
 – Játszani jöttünk mind e földre, 
bele ne fásuljunk! Ne halogassák, él-
jenek az adódó lehetőségekkel, te-
gyenek meg mindent, amit lehet, 
amíg lehet. Így kívánok kedves Mind-
nyájuknak áldott békességet az esz-
tendő hátralévő napjaira.

V. Pálfai Kinga

az első mesétől 
az utolsó zenés áhítatig 
– szotyori nagy gáborral
szotyori nagy gábor váratlanul kérte nyugdíjazását. a református 
lelkész gödön etalon, de úgy látszik senki sem lehet próféta a saját 
hazájában, saját egyházában. erről csak informálisan lehetett halla-
ni. gödi polgárként ez lesz az utolsó intrejú vele.

advent idején reggelenként szülők 
és gyermekek közös énekléssel ké-
szülnek jézus születésére a gödi ka-
rácsony sándor Waldorf óvodában.
e közös várakozás betetőzését jelen-
ti az adventi kert ünneplése, melyet 
a téli szünet előtti utolsó napon tar-
tanak. ezt az egyébként kevéssé el-
terjedt szokást valamennyi Waldorf 
intézményben megünneplik. 

adventi kert  a gyerekek egy almába szúrt 
gyertyával haladnak végig egyenként 
egy fenyőágakból lefektetett spirá-
lon. a csigavonal közepén egyetlen 
gyertya ég, ami felé a gyerekek halad-
nak, majd megérkezve meggyújtják 
róla a saját gyertyájukat. kifelé halad-
va pedig oda teszik le a spirál mentén, 
ahova gondolják. végül az egész fe-
nyőspirál kivilágosodik a kis gyertyák 
fényétől. közben a szülők és óvónénik 
karácsonyi dalokat énekelnek. 

 ebben a szimbólumokkal teli ké-
pi világban érzékelhetővé válik az 
ünnep jelentése a gyermekek szá-
mára. a spirálon valamennyien a sa-
ját, belső útjukat járják, hogy legbe-
lül megtalálják a fényt, melyet kifelé 
haladva megoszthatnak társaikkal. 
 e különlegesen szép ünnep 
emelkedettsége adja a lelki útrava-
lót karácsonyra.

marczika judit
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a művészeti kurzus folytatása: 
tanszaki koncert az olajfában
Az elmúlt év nyarán operaénekes- 
és balettkurzust tartottak a Németh 
László Iskolában neves mesterek köz-
reműködésével. A hagyományterem-
tő céllal indított képzést idén nem 
tudták Gödre hozni, a növendékek 
az Operaházban sajátították el az idei 
tananyagot.
 Ezen a kurzuson közép- és felső-
oktatási intézmények tanulói és mű-
vészeti ágtól eltérő civil foglalko  -
zá sú középkorúak vettek részt. 
Vala     mennyien szorgalmasan tanul-
ták az új darabokat, melyek bemuta-
tására november 14-én, egy nagy si-
kerű házi hangversenyen került sor. 
Az énekes hölgyeket Köteles Géza, az 
operaház korrepetitora kísérte zon-
gorán, vendégként fellépett Turai Kis 
Mária. 

– Nagy élmény volt növendékeinknek, 
hogy az Opera lélekemelő légkörében 
zajlott az idei oktatás. Rám huszonöt 
év távlatából is nagy hatással vannak 
azok a falak – mondta el Csonka Zsu-
zsanna operaénekes, a kurzus vezető-
je. Örülünk, hogy az Olajfa Művészház 
otthont adott a hangversenynek, mely 
az idei évünket lezárja. Ez nem jelenti 
azt, hogy vége a munkának, s minden-
nel kész vagyunk, azt azonban állítha-
tom, hogy idén is rengeteget tanultak, 
fejlődtek a növendékeink: Kelemen Ka-
rolina, Pleszel Diána, Halász Erika, Gróf 
Gréta, Balogh Rita és Fazekas Erika. Va-
lamennyien három-három mű előadá-
sával készültek, nyomon követhető az 
ív, melyet fejlődésük mutat. Nagyon 
elégedett vagyok velük- tette hozzá 
Csonka Zsuzsanna.                        V. P. K.

Különleges élményt nyújtó gitárkon-
certet hallhatott nemrég a gödi kö-
zönség. A koncerten néhány igen fi-
gyelemre méltó zeneszámban is 
gyönyörködhettek a jelenlévők. Hu-
szonkét magyar népdalra épül Szabó 
Sándor gitárművész rapszódiája, mely 
egy mexikói felkérésre készült. Szabó 
Sándor műve nagy sikert aratott Észt-
országban is, ahol szintén azt kérték a 
magyar gitárzene utazó nagyköveté-
től, hogy csak magyar zenét játsszon. 
- Nem csak távoli tájakon nagy siker 

magyar gitár rapszódia
ez a darab, hanem itthon is. A  közön-
séget megérinti az érzelmek ilyen for-
májú kifejezése – mondta el a Gödi Gi-
tárest szervezője, Szabó Sándor. 
 A Nemzetközi Akusztikus Gitárfesz-
tivál részvevői idén ugyan nem koncer-
teznek a városban, ez a gitárkoncert 
azonban megtöltötte a művelődési há-
zat – tette hozzá a gitárművész. A meg-
hívott vendégek között volt a pueblói 
Zeneművészeti Egyetem professzora, 
a világjáró előadóművész, Juan Gas-
par, aki saját szerzeményeit játszotta. 

Muzsikája XV. századi mexikói temp-
lomokba, ködbe vesző hegycsúcsokon 
álló kápolnákba repítette a hallgatósá-
got. A dallamok és az élvezetes narrá-
ció eredményeként Juan Gaspar kicsit 
közénk hozta szülőföldjének közössé-
geit. A Tüske András vezette GiTársaság 
létszámával a színpadot, játékával az 
egész termet betöltötte. Meglepetés-
ként Tüske Péter hegedűművész is csat-
lakozott a muzsikáláshoz, és a fiatalok 
együtt játszhattak Szabó Sándorral is.  
                                                                     G. K.

tüske andrás és tanítványai
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A Gödi Ifjúsági Fúvószenekar és a 
Mazsorett Csoport szeptemberben 
Montenegróban járt egy rangos mű-
vészeti fesztiválon. A gyerekek egy 
hétig élvezték a gyakorlásokkal, fel-
lépésekkel és világjárással tarkított 
utazást, lelkesen meséltek a buszút-
ról, a szállodákról, a tengerpartról és 
a szabadtéri színpadról. 
 – A fúvószenekar ihlette a kor-
társ és kreatív táncos növendékek-
ből szerveződött mazsorettcsapatot 

Az 1962-ben alapított Ady Endre Körön belül egykor szom-
bat esténként indult és működött 15 évig sikeresen az If-
júsági Klub.
 A hajdani tagok, kortársaik, családtagok és érdeklődő 
mai fiatalok jöttek el mintegy 75-80-an november 21-én, 
hogy megnézzék a korabeli 8 mm-es filmrészleteket, a fel-
sőgödi társasági élet megőrzött mozgó dokumentumát.
 Először Reményi József idézte fel gyerekkorunkat az 
50-es évekből, bemutatva a természeti környezetet, ahol 
szabadidőnket töltöttük.
 Ezután állóképek következtek a Gödi Almanachból 
és saját fotóinkból, majd levetítettem 2 tekercset vágat-

A Fenyőfalvi házaspár 1950. október 28-án esküdött örök 
hűséget egymásnak. Az idén hatvanadik házassági évfor-
dulóját ünneplő Magdus néni és Imre bácsi fél évszázada 
gödi lakosok. A jeles évfordulón Markó József polgármes-
ter és dr. Bognár László is köszöntötte az ünnepelteket. 
Magdi néni 22 év után az OVIT-ból ment nyugdíjba, Imre 
bácsi öntödében, járműjavítóban dolgozott. – A jeles év-
fordulón Magdus nénivel beszélgettünk. Életükről a kö-
vetkezőket mesélte el: 
 Szabolcs megyéből, Nagykállóról származunk. A meg-
ismerkedésünket a szomszédunkban lakó barátnőmnek 
köszönhetem. Az a barátság is különleges, hetven éve, a 
mai napig tart. A férjemmel 1961-ben költöztünk Gödre. 
Sok munkával és a szüleink támogatásával építettük fel a 
házunk. Nekünk is sok gondunk volt, nagyon szegények 
voltunk, sok egészségügyi problémát kellett leküzdenünk, 
de sose jutott eszünkbe, hogy egymás nélkül könnyebb 
lenne. Sok gyermeket szerettünk volna, végül életünk leg-
szebb ajándéka lett, mikor megszületett az egyetlen fiunk, 
annyira vártuk már. Utána már az unokáknak szurkoltunk, 
három is lett, hál’ Istennek! Sokat voltak velünk, míg a szü-
leik dolgoztak. 

gyémántlakodalom
 Magdus nénit a hosszú házasság titkáról is megkér-
deztem. Ő a következő receptet adta: Ahogy nagyanyám 
és édesanyám mondták, legyen az asszonynak nagy köté-
nye, sokat takarjon. Az élet nem csupa örömből áll, nem is 
az a művészet, hanem kitartani egymás mellett minden-
ben.  

montenegrói élmények
– mondta Boldog Mónika táncpeda-
gógus. A szeptemberi utazás során a 
gyerekek sokféle dologgal ismerked-
hettek meg, megfigyelhették a többi 
csoport technikáit, rengeteget tanul-
hattak a mazsorettkultúráról és ön-
magukról is. Kiderült, mi mindenre ké-
pesek, amit eddig nem is sejtettek. A 
látványos felvonulások elengedhetet-
len kísérői a táncos lányok, akik haj-
szálra egyszerre lépnek, mozognak, 
közben eszközt használnak, koreog-

ráfiát tartanak. – Jó kis csapattá ková-
csolódtunk az út alatt, sőt a fúvósokat 
is közelebbről megismertük – mond-
ta az egyik kislány, közben egy másik 
már a csinos fellépőruhákról mesél. - 
Úgy döntöttünk, szakkör formájában 
heti két alkalommal továbbképezzük 
magunkat mazsoretté a kortárs tánc 
mellett, hiszen nemcsak mi kedvel-
tük meg, de egyre több felkérést is ka-
punk a fúvószenekart kísérni – osztot-
ta meg a Körkép olvasóival a tanárnő. 
A Kincsem Óvoda Márton napi bálját 
is a Németh László Iskola növendékei 
nyitották meg.                                   G. K.

megtelt az ady klub – filmvetítés a 60-as évekből
lan filmjeimből Németh Gyula válogatott dallamaival 
kísérve.
 Végül 35 perc digitalizált film következett DVD-ről dj. 
Nandesz szinkronzenéjével.
 A vetítés után rácsodálkoztunk a 4 évtizedig nem lá-
tott arcokra.
 Köszönet a többi régi klubosnak és a Bakelit Filmklub-
nak a közreműködésért.
 December 18-án szombaton a Retro Ady Klub újabb 
vetítésén ismét találkozunk!

 Gallé Gábor egykori klubvezető   
Tel.: 30/370 2491

markó józsef és bognár lászló köszöntik az  „ifjú párt”
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Legkedvesebb kötetei illusztrációinak 
eredetijét hozta el a tárlatra Szigethy 
Katalin. A képek, melyek önmagukban 
is felérnek egy-egy mesével, hossza-
san lekötik a látogatókat, egyedi vilá-
guk, technikájuk lenyűgözi a közönsé-
get. A több mint negyven könyvnek 
köszönhetően mára markánsan kiala-
kult egy stílus, mely rögtön felismerhe-
tővé teszi a rajzait. Újabban megjelenő 
könyveiben a hagyományos akvarellt 
kezdik felváltani az akril és kollázstech-
nikával készült képek.
 Magyar könyvkiadókon kívül ame-
rikai, görög, német és dél-koreai kiadók 
felkérésére is dolgozik, melyek rangos 
nemzetközi elismeréseket is hoztak szá-
mára. 2001-ben, 2003-ban és 2005-ben 
a Szép Magyar Könyv versenyen első 

színem java 
– szegedi katalin kiállítása a jamh-ban

helyezett lett három könyve a gyermek-
könyvek kategóriájában. 2003-ban egy 
másik rangos elismerést is kapott: 
Josephine Nobisso Az imádság súlya cí-
mű, általa illusztrált műve harmadik he-
lyezett lett a „Legszebben tervezett és 
illusztrált könyv” elnevezésű versenyen 
az Egyesült Államokban.
 2004-ben Olaszországban a Scar-
petta D’Oro nevű nemzetközi illusztrá-
ciós pályázaton részesítették dicséret-
ben a pályamunkáját.
 2005-ben elnyerte az Év Illusztrá-
tora címet.
 2006-ban Rapunzel című könyvét 
az év egyik legszebb könyvének vá-
lasztotta a Koreai Kiadók és Könyvter-
jesztők Egyesülete Dél-Koreában.

G. K.

téLI Szünet 
a váRoSI kÖnyvtáRban

Könyvtárainkat 2009. dec. 20 
- 2010. jan. 2-ig zárva tartjuk.
nyitás: 2010. jan. 3-án hétfőn 

(normál nyitva tartás)

békés ünnepeket, 
jó olvasást kívánunk!

Bütyköldék az új esztendőben:

2011. 01. 07. péntek 
13.00-17.00 az Ady Fiókkönyvtárban 
(2132. Göd, Kálmán u 13.) pergamen-
papír technikával készítünk képeket, 
és papírhópihéket vágunk ki. 

2011. 01. 28. péntek 
a Katica Gyermekkönyvtárban (2131 
Göd, Pesti út 72.) velencei gipszmasz-
kokat festünk ki.
Mindkét helyen 15 órától diafil-
meket vetítünk, szeretettel várunk 
Benneteket: Ica néni, Edina néni és 
Ági néni.

M. Kovács Ilona festőművész kiállítását 
dr. Pintér György alpolgármester nyi-
totta meg. Köszöntőjében az alpolgár-
mester úr a művésznő szavait idézte: 
Alkotásaival a mai rohanó, nyugtalan 
életet szeretné ellensúlyozni, felüdü-
lést adni.
 Az 1933-ban született M. Kovács 
Ilona tehetsége korán, kétéves korában 
megmutatkozott. Betegágyán fekve az 
ablakon át a szomszéd házat rajzolta. 
Néhány évvel később a szatócsboltban 
rajzolta le a vásárlókat, a pultos bácsit, 
ahogy kiszolgálja őket, a szekrényt, 
tetején a süvegcukorral. Képzésben 
mégsem részesült, megijedt, amikor le-
hetősége adódott. Az ötvenes évektől 
önmagát képezve dolgozik, s két évti-
zeden át szobrászkodott is. Ebben az 
időszakban a kisplasztika kapott meg-
határozó szerepet munkásságában. 

úton – m. kovács ilona festményei 
az olajfa galériában

– Amikor édesanyámat elveszítettem, 
nagyon magam alatt voltam. A férjem 
biztatott, hogy iratkozzam be a műve-
lődési ház egyik  tanfolyamára. A kis-
plasztikára osztottak be, nekem pedig 
annyira megtetszett, hogy ott is marad-
tam. Amikor már nem bírta a csuklóm 
az agyag formázását, akkor tértem visz-
sza a festészethez. Magányos alkotóból 
közösségek tagja lettem, sok csoportos 
és egyéni kiállításon volt lehetőségem 
megjelenni, sok jóleső elismerést, díjat 
kaptam. Úton vagyunk, valamennyi-
en, járunk a ránk szabott keresztekkel, 
a cél viszont közös. Én, bár nem tudom, 
hogy miért, de ahogy telnek az évek, 
egyre boldogabb vagyok, egyre töb-
ben vesznek körül, s rengeteg szerete-
tet kapok – osztotta meg gondolatait 
M. Kovács Ilona. A kiállítás január 30-ig 
tekinthető meg.                              V. P. K.
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November közepén egész 
héten át tartó programso-
rozattal hívták fel a tanu-
lók figyelmét az egészsé ges 
életmód elsajátításának fon-
tosságára a felsőgödi önkor-
mányzati általános iskolá-
ban. A természettudományi 
munkaközösség naponta 
vál tozó és egész héten át 
folyamatosan zajló progra-
mokat szervezett, melyek 
az egészséges táplálkozást, 
a sport és testmozgás fon-
tosságát emelték ki játékos 
formában. Az osztályok me-
netlevelekkel teljesítették az 
állomásokat, a helyezettek 
komoly ajándékokért ver-

Második alkalommal szer-
veztek a Kincsem Óvo-
da pedagógusai és szülői 
munkaközössége nagysza-
bású bált. Az idei rendez-
vény a Márton napi hagyo-
mányokhoz kapcsolódott. A 
libavacsorás est a Balázso-
vits Sportcsarnokban ka-
pott otthont. A hangulato-
san feldíszített helyiségben 
Szabó Zsófia óvodavezető 
köszöntötte a vendégeket. 
Az est háziasszonya Var-
ga Izabella színművésznő 
volt. A műsort a Gödi If-

Eck Ibolya fodrászmestert so-
kan ismerhetik a városban, 
hiszen lassan tíz esztendeje 
foglalkozik a helybéliek fri-
zurájával. Úgy érezte, most 
érkezett el az idő, hogy meg-
mérettesse magát, s a jelen-
legi, egyvégtében végzett 
fodrászkodás Guiness re-
kordját megkísérelje felül-
múlni. A jelenlegi csúcs 50 
óra, ezalatt 120 frizura elké-

egészséghét a németh lászló iskolában

sengtek. Vitaminportát ala-
kítottak ki szülők és gyere-
kek, rajzversenyt, tanár-diák 
mérkőzéseket, életmód ve-
télkedőt, előadásokat szer   -
veztek a pedagógusok. Csü-
törtök dél előtt egy tucat 
előadó: orvosok, védőnők, 

mentőtiszt, vöröskeresztes, 
munkavédelmi előadó, koz-
metikus és droginformációs 
alapítványi munkatárs tar-
tott előadást a gyerekeknek. 
 A program főszervező-
je, Bereginé Antal Csilla ta-
nárnő elmondta: Nagyon 

pozitív visszajelzéseket kap  -
nak a gyerekektől. A diákok 
élvezik a személyes talál-
kozókat a szakemberekkel, 
a közös sportolást tanára-
ikkal, a versengést, a krea-
tivitásukat, tudásukat, ki-
tartásukat próbára tévő 
feladatokat. A szülők és a 
pedagógusok partnerek vol-
tak a gazdag program meg-
szervezésében és lebonyo-
lításában. Bízhatunk abban, 
hogy a megelőzés, a helyes 
irány megmutatása célhoz 
vezethet, s a gyerekek tud-
nak tudatosan igent vagy 
nemet mondani a csábítá-
sokra.                               G. K.

jótékonysági bál a kincsem Óvoda gyermekeiért
júsági Fúvószenekar és a 
mazsorettcsoport nyitot-
ta, őket a Gödi Diák Sport 
Egyesület táncszakosztá-
lyának növendékei, majd 
a KreaDance tánccsapatai 
követték. Az est meglepe-
tése volt a GDSE növendé-
keinek anyukáiból össze-
állt formáció produkciója. 
A vacsora után a Four Fat-
hers szórakoztatta a vendé-
geket, akik végül a Fix Duó 
zenéjére mulattak hajnalig. 
A támogatóknak köszön-
hetően közel 100 tombola-

tárgyat sorsoltak ki. A 2009. 
évi farsangi bál bevételét 
nyílászáró-cserékre és az 
udvari öntözőrendszer ki-
alakítására fordították. Az 
idei bál bevételéből az óvo-
da tornaszobájának padló-
ját szeretnék kicserélni. Az 
óvoda vezetői és a bál szer-
vezői bíznak abban, hogy a 
báli bevételek a felajánlható 
adó 1%-okkal együtt fede-
zik majd a beruházás költ-
ségeit.
 Szabó Zsófia a bálon 
köszönetet mondott a ren-

dezvény szervezőinek, a 
segítőknek, szülőknek, pe-
dagógusoknak és  támoga-
tóknak.

V. Pálfai Kinga

rekordkísérlet
szítése. Ibolyának ezt kellett 
volna megdöntenie, azaz fe-
lülmúlnia ahhoz, hogy ő le-
hessen az új rekorder. Arra 
vállalkozott tehát, hogy 51 
órán át fog egyfolytában dol-
gozni, s legalább 121 frizurát 
elkészít ez idő alatt. – Sajnos 
44 óra 44 perc után be kellett 
fejeznem a kísérletet, mert 
nem bírtam tovább koncent-
rálni. Nyolc óránként pihen-

hettem 15 percet, ez idő alatt 
lehetett enni, zuhanyoz-
ni, pihenni. Egyszerűen úgy 
éreztem, nem tudom tovább 
csinálni. Az viszont számom-
ra is hihetetlen, hogy a pén-
tek 11 és vasárnap 8.30 óra 
közötti időszakban 150 frizu-
rát készítettem el, ez önma-
gában világcsúcs! Úgyhogy 
már most biztos vagyok ben-
ne, hogy tavasszal újra meg-
próbálom megdönteni az 
időrekordot is! – mondta Eck 
Ibolya a kísérlet után.      G. K.

44 óra 44 perc
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… mégpedig nem is akárkivel – a 
„történelminek” nevezett velocipéd 
szám kétszeres világbajnokával: Ha-
lápi Sándorral. Mindez a Belépés Csa-
ládostul rendezvénysorozat egyik 
őszi állomásán történt, a dunakanya-
ri bringatúra alkalmával.
 A kerekezésnek mintegy het-
venen vágtunk neki, volt, aki Nagy-
marosig, volt, aki Verőcéig tekert. A 
kisgyermekesek Vácott visszafordul-
hattak. A Kék Duna Hotelben továb-
bi programok, Dunakaland kötélpá-
lya és fociderbi, valamint bográcsban 
főtt gulyás várta a visszaérkezőket. A 
túra rangidőse minden bizonnyal a 
bábművész Havas Nelli volt. Az élboly-
lyal a leghosszabb távon jól tartotta 
az iramot Markó József polgármester, 
aki ezúttal sportbéli állóképességéről 
tett tanúbizonyságot. 
 – Kétszer már voltam a világ leg-
jobbja – meséli Halápi Sándor, aki 
Wagner László meghívására érkezett –, 
természetesen harmadszor is megcél-
zom a VB-dobogót. A hosszabb távon 
100 mérföldet, mintegy 160 kilomé-
tert kellett teljesítenem az örökhaj-

tós, méretre épített történelmi kerék-
párommal, melynek nyergében közel 
130 centi magasságban ülök. A rövi-
debb távon, a 8 kilométeres sprint-
számban csúcssebességről tudok be-
számolni, negyven fölötti tempót 
mutatott a kis computer. Az Alföldön, 
Tiszakécskén lakom, de nem ismeret-
len a Dunakanyar, Vác környéke, a Fó-
ti-dombság sem, ideális edzőterepek. 
Most a gödi rendezvény alkalmával 
kezdtem meg a felkészülést a követ-
kező versenyszezonomra, ez a 60 kilo-
méter épp megfelelő volt a kezdésre.
 
a bringatúrát gyalogtúra követte…
A Belépés Családostul programsoro-
zat a tavalyi év után idén november-
ben is csatlakozott a Budapest Sport-
iroda által meghirdetett III. Intersport 
Túranaphoz. A gödiek 2 külön busz-
szal indultak a csillaghegyi rajthelyre, 
ahonnan végül 1400 fő tett meg 10, 
20 vagy 30 km-t. 
 – Rekord létszámban, 118-an vet-
tünk részt a családi kategóriában. Ve-
lünk tartott többek közt Hodován 
Kata és a Németh László Iskola túra-

világbajnokkal tekertünk

szakköre, Pászthy Júlia és Berkes János 
operaénekesek, Kónya Károly gom-
baszakértő és sok-sok család. Ők már 
tapasztalták, hogy jó dolog együtt 
lenni egy célért, jó érzés egy olyan 
közösség tagjává válni, amelyik sza-
badidejében a testmozgásban, a be-
szélgetésekben, az egymással való is-
merkedésben találja meg az örömét. 
Csillaghegyen csatlakozott csopor-
tunkhoz Monspart Sarolta kétszeres 
tájfutó világbajnok, a magyarországi 
szabadidősport mozgalom egyik leg-
jelesebb tagja. A csillaghegyi iskola 
udvarán megismertettük a Budapest-
ről és az ország más részéből érkező 
túrázókat a gödi sajátosságokkal, ha-
gyományokkal: a Viola Berci által üze-
meltetett mobil kötélpályával, a közös 
falatozással, a tombolasorsolással, a 
családias együttléttel – mondhatjuk, 
letettük példát adó névjegyünket. 

Vasvári Ferenc

November első hétvégéjén Szegeden, 
az állami Sport XXI. Program támo-
gatásával a mini és gyermek korosz-
tályoknak rendezett országos Mar-
kovics-emlékversenyen mérkőztek a 
GDSE-Huzella fiatal röplabdázói. 
 A minden évben megrendezett 
röplabdatornára az ország sok tele-
püléséről neveztek a csapatok. - Kép-
viseltette magát a budapesti nagy 
egyesületek közül a Vasas, a Közpon-
ti Röplabda Akadémia, az Újpest, és 
jelen voltak a vidéki nagyvárosok 
sportiskolás röplabdásai is, a Nyír-
suli, a Békéscsabai, a Kecskeméti és 
a Kaposvári Sportiskola játékosai. A 
részvevők között szerepelt még Ka-
locsa, Gödöllő, Jászberény, Dunake-
szi, Leányfalu és természetesen a he-
lyiek csapata, Szeged is. A nagyobb 
egyesületek 3-4 vagy 5 csapattal vet-
tek részt a tornán, így a mini korosz-

országos tornán, szegeden jártak a gödi fiatalok

tályban 43, a gyermekeknél 27 induló 
volt. A GDSE-Huzella Röplabda Szak-
osztálya miniben és a gyermekek 
közt is egy-egy csapattal lépett pá-
lyára. Szombaton korán reggel a cso-
portmérkőzésekkel kezdődtek a küz-
delmek, ahol mindkét korosztályban 
a harmadik helyet szerezték meg lá-
nyaink. Ezután következett a kereszt-
játék az azonos helyezettek között, 
majd a helyosztók. A lányok jól szere-
peltek a tornán. Látványos labdame-

neteket láthattunk tőlük, ügyesen, jól 
alkalmazták az edzéseken elsajátított 
technikai és taktikai elemeket, dicsé-
ret illeti őket. A minicsapatunk – Do-
bor Réka, Kukucska Rebeka, Mehdi 
Karolina, Polgárdi Fanni, Stetina Dó-
ra, Törő Tímea, Viga Zsófia – végül a 
43-ból a 25. helyen végzett.  A gyer-
mekek – Belányi Boglárka és Virág, 
Horváth Adrienn, Otter Katalin, Törő 
Viktória és a Dunakanyar SE lányai – 
27 csapat közül a 24. helyen zártak – 
tájékoztatott Oláhné Szűcs Katalin, a 
gödiek edzője.                                  V. F.
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Miért éppen Gödre költözött 1993-
ban?

szabó lajos: Véletlen folytán, de 
egyáltalán nem bántam meg. Nyu-
godt körülmények között élek Alsógö-
dön, szeretek munka után hazajárni.

Nem véletlenül választották azon-
ban a Magyar Öttusa Szövetség el-
nökének. 

sz. l.: Megkerestek az öttusa berkei-
ből. Bizonyos gazdasági tevékenység 
után vállalni kell közéleti szerepet is. 
A feladat inspirált, sok új barátra és is-
merősre tehetek szert, és a sport sze-
retete is motivált.

Korábban is vállalt hasonló tevé-
kenységet?

sz. l.: Igen. A Ferencvárosi Torna Klub 
elnökségi tagja voltam. Ám nem sze-
retem az intrikákat, ezért otthagytam.

Az Öttusa Szövetségnél hasonló 
eset nem fordulhat elő?

sz. l.: Jó úton haladunk, mindenki 
megértette, hogy a cél egy irányba 
mutat. El kell fogadnunk, hogy min-
denkinek van hibája. Egymás tisztele-
te kötelező, amióta itt vagyok. Ez alól 
nincs kivétel.

Ért Ön az öttusához?
sz. l.: Szeretem, de nem feladatom, 
hogy értsek hozzá. Arra ott van a 
szakma. Az én feladatom a szakmai 
munka feltételeinek biztosítása. Ah-
hoz viszont értek.

Még mindig erős a magyar öttusas-
port?

sz. l.: Bizony, ez mindig igazi hunga-
rikum volt. 

Volt?
sz. l.: Nekem Balczó András a magyar 
öttusa. A római olimpia ötvenedik év-
fordulóján az akkori olimpikonokat 
saját pénzünkön Rómába utaztattuk. 
Ő is velünk utazott, és órákat beszél-
gettünk. Az egykori sportolók egé-
szen megfiatalodtak, öröm volt látni 
őket. Kedvesen cukkolták egymást, 
emléktáblát avattunk a régi olimpiai 
faluban. A magyar nagykövetség fo-
gadást adott a tiszteletünkre.
 Szeretném a régi nagy egyénisé-
geket jobban bevonni az öttusa vér-
keringésébe.

Balczó vállalja?
sz. l.: Rendszeres kapcsolatban va-
gyok vele, korábban egyetlen ren-
dezvényre sem járt. Engem valahogy 
elfogadott. A közvetlen operatív 
munkában nem akar részt venni.

Nyakunkon a londoni olimpia.
sz. l.: Egyértelműen éremszerzés a 
cél. Egynapos verseny lesz. Kombi-
nált szám, mindez nagyon izgalmas-
sá teszi a versenyt. Vívás után úszás, 
lovaglás majd a lövészet és a futás 
kombinálva. 

Újra elismertté lehetne tenni a ma-
gyar öttusát!

sz. l.: Már most is elismert! Az őszi ri-
gai kongresszuson két érmet kapott a 
Magyar Öttusa Szövetség az idei ma-
gyarországi világversenyek rendezé-
séért. Négy világversenyt rendeztünk 
magas színvonalon, kevés pénzből.

Élvezi a közéleti munkáját?
sz. l.: Néha többet dolgozom itt, mint 
a saját cégemnél. Tisztul a szövetség, 
ez sok-sok munkával és megbeszé-
léssel jár. Fontos, hogy a szövetség ne 
váljon a régi káderek gyűjtőhelyévé.
Minden nemzetközi versenyen részt ve-
szek, de a saját pénzemen! Erre nagyon 
ügyelek, és erre ösztökélem a szövetség 
módosabb tagjait is. Társadalmi munká-
ban dolgozom, nincs fizetésem.
    csinálnám, ha nem élvezném?

A londoni olimpián aranyos rész-
vételt kívánunk a magyar öttusá-
zóknak!

Salamon Tamás

szabó lajos olimpiai érmet vár 
szabó lajos – 1993-tól városunk polgára – 2009 októberétől a ma-
gyar öttusa szövetség elnöke. főállásban egy nagy cég elnöke, aki 
komoly vezetői tapasztalatokkal rendelkezik. 

Befejeződtek a 2010-2011-es I/A csa-
patbajnokság őszi fordulói. Folyta-
tás 2011 februárjában. A harmadik 
fordulóban a Zsámbékot fogadtuk. 
Szinte minden táblánál jobban áll-
tunk, 0,5-4,5-re mégis kikaptunk. Az 
egyedüli remit Suput Zsolt szerezte. 
A negyedik fordulóban Kókára utaz-
tunk, ahol szoros mérkőzések után az 
eredmény 3-2 lett Kóka javára. Nyert 
Dávid Béla, remizett Pataji György és 
Antal György Bálint.  Az ötödik fordu-
lóban a Veresegyházzal játszottunk, 

sakkhírek 
és szép eredményt értünk el, 4,5-0,5-
re győztünk. Nyertek: Starosta János, 
Cselóczki Gábor, Mohácsi Lajos, Suput 
Zsolt, remizett Dávid Béla.
 Visegrád csapata visszalépett a 
bajnokságból, ezért az ellenük elért 
eredményünket törölték. Így az őszi 
fordulók után 10,5 pontunk maradt.
 A József Attila Művelődési Ház-
ban minden hétfőn 1845-2030 között 
sakkedzéseket tartunk, ahova várunk 
minden érdeklődőt. 
 Pest megye sakkrendezvényeiről 
és a további eredményekről a www.
sakkbill.fw.hu oldalon részletesen be-
számolunk.

Csemegének a 4. fordulónk egyetlen 
nyert partiját szeretném bemutatni, 
ahol világos lépett, és nyert.

(1. Hg5!! ha hxg5 2. Vh5#, vagy 1…. 
Hf6 megakadályozva a Vh7 mattot 2. 
Hxf7+ Vxf7 és 4. Vxf7 és világosnak 
döntő előnye van)               Dávid Béla
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a gödi se. helyezései 
az őszi szezon után: 
Felnőtt: 3. helyezett
U19: 1. helyezett
U16: 1. helyezett
U13: 7. helyezett
Öregfiúk:  2. helyezett
Az eredményekhez gratulálunk 
és további eredményes verseny-
zést kívánunk!

Az alábbiakban a GSE Labdarúgó Szak-
osztályának korosztályos eredménye-
it adjuk közre. Az október - novemberi 
időszak mérlegét Pató Gábor utánpót-
lás-vezető segítségével ismertetjük. 
  Az U-19-es ifi és az U-16-os ser-
dülő I. csapatunk 100%-os teljesít-
ménnyel első az őszi bajnokságban. 
A legkisebbek, az U7 és U9-esek Gö-
dön, az U11-esek Dunakeszin vették 
sikerrel az akadályokat.
u-19 ifi, vácrátóti ksk - gödi se 0-3. 

Gólszerzők: Sporeth, Sápi M, Pató Á.
u-13 serdülő ii., gödi se - mogyoródi 
ksk 1-10. Gólszerző: H. Zováthi B.
u-16 serdülő i., verőce-kismaros se 
- gödi se 0-9. Gólszerzők: Berzeviczy 3, 
Martin-Gál 2, Rácz 2, Kolok B., Csánki K. 
u-19 ifi, gödi se - leányfalu se 2-1. 
Gólszerzők: Martin-Gál, Csánki K.  
u-13 serdülő,  ii.  gödi se - kerepesi 
sbe 6-1. Gólszerzők: Gergely M. 3, Ba-
lázs M., Kakuk D., H. Zováthi B.
u-19  ifi, püspökhatvan - gödi se 1-4. 

rangos kézilabdatornával kezdi a gse kézilabda 
szakosztálya az új esztendőt. a hölgyek 2011. janu-
ár 4-én a gödi balázsovits jános sportcsarnokban 
magyar kupa-mérkőzést játszanak a 8 közé jutá-
sért, este hat órától kezdődően. ellenfél a debreceni 
Dvsc-korvex.

édesanyák kosárlabdája
vidám hangulatú kosármeccsek csütörtök esténként a 
huzella iskola tornacsarnokában, csak nőknek! amatőr, 
de lelkes anyukák várják további csapattársak jelentke-
zését! érdeklődni a 06-204586641 telefonszámon lehet.

Gólszerzők: Sápi M. 2, Vigh, Pató Á.
u-13 serdülő ii., isaszeg sc - gödi se 
6-4. Gólszerzők: Gergely M. 2, Persel, 
Kakuk.
u-16 serdülő i., Dunabogdány - vi-
segrád se - gödi se 2-11. 
Gólszerzők: Martin-Gál 3, Csánki 3, 
Kolok 2, Török 2, Varga.         
u-13 serdülő ii., gödi se - hévíz-
györk sc 3-2. Gólszerzők: Nyírő, Per-
sel, H. Zováthi.
u-16 serdülő  i., Szentendrei Körze-
ti Labdarúgó Szövetség által kiírt ku-
pasorozat első forduló: váci titán sc 
i. - gödi se 3-6. Gólszerzők: Csánki 
K. 3, Kolok B. 2, Martin-Gál.           V. F.

gödi se utánpótlás-eredmények 
–100 %-osak az ifik és a serdülők
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parkettás vállal hagyományos, 
szalag-, laminált padlólerakást, csiszo-
lást, lakkozást, javítást. 
Tel.: 06 70 505 1177

angol tanár nyelvvizsgára felkészí-
tést, korrepetálást vállal
Tel.: 06 20 200 0086

fakivágás! Veszélyes fák kivágása al-
pintechnikával is, kosaras daruval! El-
szállítás megoldható. 
Tel.: 06 30 463-4070, 06 27 337-353

házhoz megy! 
Fodrász, gyógypedikűrös! 
Hívd Idikót!  Tel.: 06 70 269-8446

angol tanítás! Egyénileg vagy kis 
csoportban minden korosztály számára 
minden szinten 
Tel.: 27 337-520, 06 20 365-3857

Dr. Muka Péter Pál kisállat specialista klinikus szakállatorvos, 
Dr. Szetei Viktória állatorvos, okleveles biológus, 

Dr. Czeibert Kálmán állatorvos, Dr. Papp Orsolya állatorvos, 
Dr. Kóródi Mariann állatorvos, Dr. Kizmann András állatorvos

Göd, Berzsenyi D. u. 2. (A 2. sz. Főút mellett, Dunakeszi felől a 2. utca balra)
Telefon: 06-27-330-195 (a nyitva tartási időkben) Mobil: 06-20-317-09-88

Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig: 8-tól 19-ig szombat-vasárnap: 9-től 11-ig

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet kívánunk! 

Hagyományőrző Balázsovics János emléktornára várjuk régi és új kispályás fo-
cicsapatok jelentkezését.
 Nevezés személyesen 9.00-tól vagy telefonon Tuza József intézmény vezető-
nél a 06-70-635-6762 telefonszámon
 nevezési díj csapatonként 12 000-ft. Vörösbor, hállelúja, egytálétel, jó-
kedv, friss levegő és barátok várnak mindenkit szeretettel.

hó kupa 2010. december 30. csütörtök

Ünnepek - szeretet - társkereső 
Cronos irodahálózat 10.000 klubtaggal!
Vác, Erzsébet út 14. 
Tel.: 06 20 566-5047
vac.ctk.hu

rendszeres és alkalmankén-
ti takarítást vállal Megbízható, 
precíz nyugdíjjas nő 
Tel.: 06 20 267-1653

szobafestés, mázolás, tapétázás, 
belső dekorációs munkák, gipszkarton 
falak és álmenyezetek építése, stb. 
Tel.: 06 30 386 4456

friss! olcsÓ! finom! Otthoni süté-
sű sütemények otthonába! Beiglik, ka-
lácsok, zserbó, sós és édes  sütemények 
frissen csak Önnek. Bármikor bárkinek 
bármit megsütök!
Érdeklődni: Ludnai Erika - 06 30 6670 627 
ludnaierika@citromail.hu
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kézmű nonprofit kft. Winner gyáregység
1146 budapest, hermina út 49.

gödi munkahelyre
elsődlegesen
megváltozott

munkaképességű
labdavarrÓkat

keresÜnk!

jelentkezés:
sági dánielné üzemvezetőnél

2132 göd (felső), ady e. u. 9.
tel.: 06-27/345-335
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• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

• Gépjármű átírás
• Első forgalomba helyezés
• Üzembentartói jog bejegyzése
• Forgalomból történő kivonása
• Forgalmi, törzskönyv, rendszám,  
 regisztrációs matrica pótlása
• Opciós jog törlése
• Származás ellenőrzés

okmányirodai ügyintézés (akár 24 órán belül)

kötelezőbiztosítás kötés

kovácS autóSzeRvIz
Göd, Pesti út 120.
Tel./fax: 06-27-330-832; 06-20-9642-704
www.kovacsautoszerviz.eoldal.hu

Új! Új! 
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családi napközi

gödön hamarosan 
nyíló napközinkbe 

várunk minden 
bölcsődés korú 

gyerkőcöt!

Bővebb információ:

06 30 366 6717

temetkezés
teljeskörű temetkezési szolgáltatás

2131 göd, pesti út 29.
telefon: 27/532-175

ügyelet: 06 20 9331-302
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tv-k, 
videók, cd-k, 
hifi tornyok javítása

Latorczai István
tel.: 06-20-321-4801

tÜzifa

cser, tölgy, bükk,
akác tüzifa hasítva,

leszállítva eladó!

Telefon:
06 20 496 1264

e G ye D I  b ú to R k é S z í t é S !
ingyenes helyszíni felmérés, tervezés.

konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

somfai péter
telefon: 06-20-974-3116

továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!
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Magas színvonalú szakmai szolgáltatások és komfortérzetet növelő 
körülmények a Viktória gyógyszertárban

Manapság már igen összetett egy gyógyszertár szolgáltatási köre. Igencsak meg kell azért dolgoznia 
egy új patikának, hogy a betegek kegyeit megnyerje és elérje, hogy visszatérjenek hozzá a receptek-
kel. A Viktória gyógyszertár mindent elkövet, hogy ne csak a megszokott, semleges viszony alakuljon 
ki, ne csak berohanjak a betegek és kiváltsák gyógyszereiket, hanem bizalommal, kérdésekkel fordul-
janak a szakemberekhez.
A felső-gödi háziorvosi rendelő mellett, a felső-gödi vasútállomástól gyalogosan alig 1 percre nyílt 
meg augusztusban a Viktória gyógyszertár. A modern kor követelményeinek megfelelően a kocsival 
érkező betegek térítésmentesen parkolhatnak a patika saját parkolójában, illetve az erre a célra kiala-
kított biciklitároló megkönnyíti a kerékpáron érkezők dolgát is.
 A patika egyik legfőbb törekvése, hogy beteg gyógyszer nélkül ne menjen el. Emellett azonban azt is meg 
kell említeni, hogy az első perctől kezdve nagy figyelmet fordítanak a felvilágosításra is. Ez egyrészről a 
kiváltott gyógyszerek, étrend kiegészítők szedésével, hatásaival kapcsolatos, másrészről a megelőzés is 
nagy hangsúlyt kap. A modern környezet, a nagy árukészlet, a havonta megújuló akciók, a háziorvosok 
rendelési idejéhez igazított nyitva tartás csak egy részét képezik a patika komfort-szolgáltatásainak. 
A nyitva tartási időben, azaz reggel 7 órától este 7 óráig a gyógyszertárban lehetőség nyílik arra, 
hogy a betegek elmondják problémáikat, melyek mindennapi egészségüket érintik. A szakemberek 
életmódtanácsokkal próbálnak enyhíteni a panaszokon.  A magas színvonalú gyógyszerészi gondozás 
célja, hogy a betegek a megszerzett információk birtokában tudatosan, nagy rálátással kezeljék ma-
gukat és családjukat otthonukban.
Ma már nem jelent újdonságot, hogy a patikák Egészségbiztosítási Kártya-elfogadóhelyek. Nincs ez 
másképp a Viktória gyógyszertár esetében sem. Amellett, hogy elfogadják az összes nagyobb Egész-
ségbiztosítási Pénztár kártyáját (név szerint: Dimenzió, Generali, K%H Medicina, Axa, MKB, OTP, Vas-
utas, Vitamin, Patika), lehetőség van fizetéskor kevésbé ismert kártyákat is használni. Ilyenek például 
a Provita, az Adoszt, a Honvéd, az Egészségért és az Aranykor kártyák. Ami azonban újdonság számba 
megy, hogy a gyógyszertárban elfogadják a Wellness Ticket-utalványt is.
Mindent egybevetve kijelenthető, hogy a Viktória gyógyszertár nem csak mondja, hanem mindent 
meg is tesz érte, hogy a betegek igényeit szem előtt tartva a legmagasabb színvonalú szakmai szol-

gáltatást nyújtsa, és olyan körülményeket teremtsen, amelyek a betegek komfortérzetét növelik.
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szemcsi optika
Cím: 2132 göd, ady endre u. 2. (Felső-Gödi vasútállomás)

Tel.: 06-20/263-7066, 06-27/333-720

ulbricht andrás 
üzletvezető

kellemes karácsonyi Ünnepeket és 
eredményes boldog új évet kívánok

minden kedves olvasónak!

Alsó-gödi vasútállomástól 
egy percre 30m2-es 

üzlethelyég kedvező áron 
kiadó vagy eladó!

Telefon: 06 20-47-00-956

díjmentes hitel,
befektetési, biztosítási

Ügyintézés háznál

Vállalkozásoknak,
magánszemélyeknek

perényi beáta
tel.: 70-319-1199

IDŐSEK OTTHONA közvetítés
Irodánk várja otthont kereső idősek jelentkezését!

Az otthont keresők számára
a teljes körű szolgáltatásunk INGYENES!

Munkatársaink szakértelemmel segítenek megtalálni
az Ön számára legmegfelelőbb otthont.

+36-20-371-08-07
idosekoldala@idosekoldala.hu

www.idosekoldala.hu

párkapcsolati, családi, 
válási konfliktusok 

rendezése pszichológus-
mediátor segítségével.

csányi zsuzsanna
06/70/5040557
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Novemberi keresztrejtvényünk megfejtése: 
„Az önkormányzat új honlappal, hasznos információk-
kal várja a neten szörfözőket.” 
Nyerteseink: Arató Jánosné és Huszár Imre. 
A nyereményeket eljuttatjuk Önökhöz. gratulálunk! 
Decemberi keresztrejtvény feladványunk megoldását, 
kérjük nyílt levelező lapon juttassa el szerkesztőségünk 
címére: 2132 Göd, Pf.: 72! 
Nyereményeink: Egy-egy 2 000-Ft-os ajándékutalvány, 
amelyet a szerkesztőség ajánlott fel!
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dr. Nyisztor Magdolna
pszichiáter szakorvos, jungi 

és kognitív-viselkedésterápiás képzettség
Csütörtökön 15-18 óráig

dr. Imre Zsuzsanna
Reumatológus és fizioterápiás szakorvos

Hétfőn 17-19-ig

dr. Nemeskéri Ferenc
szülész-nőgyógyász

Rendelés: bejelentkezés szerint

dr. Mocsai Lajos
Ortopéd főorvos

Szerdán 17-19 óráig

Ultrahang
Nagy Ildikó, Nagy Gábor

Hétfő, csütörtök: 15-18-ig

dr. Gellért Gábor 
Sebész, érsebész főorvos 

Rendelés: bejelentkezés szerint

Ajándékozzon egészséget az INCZEFFY  PATIKÁBÓL!
Akciós karácsonyi csomagok széles választékával várjuk!

Boldog ünnepeket kívánunk! 

2131 Göd, Pesti út 86.    Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 730-1930 szombat: 730-1200

Bejelentkezés: +36-27-336-150
www.inczeffypatika.hu 

dr. Dragodán Katalin 
bőrgyógyász, kozmetológus, venerológus
Pénteken 15-17 óráig

Ivicsics Edit 
klinikai gyermekpszichológus
Kedden 13-17 óráig
dr. Kékesi Gábor 
főorvos, belgyógyász, nefrológus,
diabetológus
Hétfőn 17.30-19.30-ig

dr. Kondér Béla
szülész-nőgyógyász,
gyermeknőgyógyász szakorvos
Kedden 18-20 óráig

dr. Varga Imre
urológus szakorvos
Szerdán 18.30-19.30-ig

Porzsolt Anna Mária 
pszichopedagógus, mozgásterapeuta 
Bejelentkezés szerint

Új!

Új!

Új!

06/30 528-4216
www.dunaalarm.hu

riasztórendszer
távfelügyelet
járőrszolgálat

video megfigyelő

info@dunaalarm.hu
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