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A Dunakanyar Takarékszövetkezet 2010. november 26-án ünnepel-
te megalakulásának 50. évfordulóját. 
 A megalakulás a szövetkezeti mozgalom keretében történt. Ah-
hoz, hogy megértsük, mit jelent ez a mozgalom, egészen a XIX. száza-
dig kell visszanyúlnunk. Magyarországon az első magyar szövetkezet 
hitelszövetkezet volt, mely 1886-ban Károlyi Sándor gróf kezdemé-
nyezésére jött létre Pesten, neve Pest Megyei Hitelszövetkezet.
 A hitelszövetkezetek száma rohamosan nőni kezdett, mert a 
hitelszövetkezetekre akkor már nagy szükség volt.  1905-ben, alig 
20 évvel az országos első szövetkezet után már Tahitótfaluban is 
megalakult egy Hitelszövetkezet.
 A század derekán azonban a hitelszövetkezetek funkcióit át-
vették a Magyar Nemzeti Bank és az 1949-ben frissen alakult OTP.  
Ez időtől fogva a hitelszövetkezeteket megszüntették. Ekkor a falu-
si lakosság hitelellátása terén problémák mutatkoztak, hiszen ezek 
a nagyobb pénzintézetek nem tudtak minden helységben jelen 
lenni. 1956-ban születtek meg végül azok a jogszabályok, melyek 
lehetővé tették takarékszövetkezetek szervezését.
 Az első takarékszövetkezet 1956. október 14-én, Tolna me-
gyében, Dunaföldváron alakult. Pest megyében már a következő 
évben sorban kezdtek létre jönni a Takarékszövetkezetek. 

 A dunakanyar Takarékszövetkezetet 1960. november 27-
én alapították. Működését 1961. május 2-án kezdte meg. 
 Most pedig nézzük meg, hogy milyen személyek álltak a Szö-
vetkezet alakítása mögött.
 varsányi istván, aki felvidékről került Dunabogdányba, már 
nyugalmazott pedagógus volt, mégis nekifogott egy intézmény 
létrehozásának. Társakat is talált Franta Dezső és Láng Mihály sze-
mélyében. Ők hárman járták a lakosságot és egyesével igyekeztek 
őket meggyőzni a szövetkezet alapításának szükségességéről. Ez an-
nál is nehezebb feladat volt akkor, mivel az alapító tagoknak 100 Ft-
ot be is kellett fizetniük részjegyként. Ez a pénz pedig az akkori né-
hány száz forintos fizetések mellett meglehetősen nagy összeg volt. 
 Gondoljuk csak el, hogy ezeknek az embereknek mekkora el-
hivatottságuk lehetett, hogy abban az időben, amikor az emberek 
szájíze még keserű volt a szövetkezet szó puszta hallatán is, össze 
tudták gyűjteni az alapításhoz szükséges 100 főt. 
 Gondoltak-e Ők akkor arra, hogy mi lesz ezekből a szövetkeze-
tekből, milyen fejlődésen mennek majd keresztül! 

50 év a történelemben nem nagy idő, viszont ha a szövetkezet fej-
lődését nézzük, akkor bizony ez az 50 év nagyon nagy gyarapo-
dást takar.
 Mi lett azokból a betett 100 Ft-okból?
 Ma 13 kirendeltséget működtetünk. A saját tőkénk 940 millió 
forint, betét állományunk  pedig meghaladja a 11 milliárd forintot. 
Ügyfeleink száma pedig több, mint 12 ezer. 
 Kirendeltségeinken forgalmazott bankkártyáinkat a világ szin-
te minden pontján elfogadják. 
 Számláikhoz ügyfeleink a bevezetésre került internetbank 
szolgáltatáson keresztül már otthonról is hozzáférhetnek.
 Mondhatjuk, hogy ezeket a nagy bankok is megteszik, még-
hozzá magasabb színvonalon. De amíg ők a külföldi anyabanktól 
megkapják a támogatásokat, az anyagi erőforrásokat, addig a szö-
vetkezetek saját erejükből és tőkéjükből jutottak el idáig. Pontosan 
ez a legnagyobb érdemük. Erre kell büszkének lennünk, és lehe-
tünk is. Ez adja az igazi okát az ünneplésnek. 
 Gróf Széchenyi István szerint „Mindenki annyit ér, amennyit 
másoknak használ”.
 A szövetkezetben dolgozók, az őket segítők, tisztségviselők 
ebben a felfogásban élnek és dolgoznak. A szövetkezeti munkát 
csak ebben a hitben lehet végezni és előrébb vinni.  Ez a lelkesedés 
és szolgálat, amely áthatotta elődeinket és jelenlegi dolgozóinkat, 
ez az, ami a nagy bankoktól megkülönbözteti a Takarékszövetkeze-
teket. Ez a légkör, amiért érdemes bejönni hozzánk. 
 És itt kell megemlíteni két nagyon lényeges személyt, Bártfai 
Sándort és Knáb Mihálynét, akik közel  20 évig vezették Szövetke-
zetünket.
 Hálával és köszönettel tartozunk elsősorban alapító tagjaink-
nak, akik lelkesedése nélkül a Szövetkezet nem jött volna létre illet-
ve későbbi tagjainknak, akiknek a bizalma a fejlődéshez elenged-
hetetlen lett volna.
 Köszönet illeti a Takarékszövetkezet vezetőinek, tisztségvise-
lőinek, dolgozóinak a kemény, áldozatkész munkáját.
 Külön köszönet azoknak az ügyfeleinknek, akik igénybe veszik 
szolgáltatásainkat és kitartanak mellettünk.
 Reméljük, hogy töretlen fejlődésünkkel ügyfeleink további 
megelégedésére leszünk.

Rudolf Jánosné
Elnök ügyvezető

50 éves a dunakanyar 
TakarékszöveTkezeT
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lakonikusan csak annyit válaszolt: 
„nagy a baj”.
 Igen, valóban nagy a baj. Minden-
képpen becsülendő, hogy az önkor-
mányzat a szociális kiadásokat nem 
szűkítette. A normális keretek között 
mindenkin igyekszik segíteni, akinek 
erre szüksége van. 
 Az önkormányzatok mozgástere 
bizonyára nem nő a következő évben 
(sem). Úgy tűnik, hogy az iparűzési 
adó mégiscsak helyben marad, nem 
kerül be az állami közös kasszába, és 
nem onnan osztják újra. A Samsung is 
itt marad. Ez fontos a városnak, és re-
méljük, a multicég is elégedett a vá-
ros erőfeszítéseivel. Sőt akiket érint, 
örülhetnek, mert 2011-ben öt szá-
zalékkal csökkentették az iparűzési 
adó mértékét. Egy olyan évben, ami-
kor mindennek emelkedik az ára, ez a 
döntés tiszteletre méltó.
 Egyszer már úgy szeretném azt 
írni, hogy ez az év szuper volt. Múlt 
időben! Amióta az eszemet tudom, 
azt hallom, hogy még ezt meg ezt kell 
megtenni, és akkor jó lesz nekünk.
 Azért még élünk. Ez is valami. 
Nem?

2011. Amikor 
1975-ben, ti-
zenegy éve-
sen arra gon-
doltam, ha 
minden jól 
megy, meg-

érhetem az ezredfordulót, nem hit-
tem volna, hogy még minimum 
11 évet rá is húzhatok. Ahol taní-
tok, egy uniós pályázatot nyertünk, 
melynek keretében 100 interjút kell 
készítenünk olyan polgárokkal, akik 
bármiféle érdekes és sajnos több-
nyire fájdalmas múltbeli történet-
tel rendelkeznek (pl. malenkij robo-
ton voltak, vagy 1956-ban vállaltak 
szerepet). Ők szinte mindnyájan a 
világháború előtt születtek. Több-
ségük túl van a hetvenen. Furcsa do-
log az idő. Einstein óta tudjuk, hogy 
relatív. Nekem ez annyit jelent: nem 
értem, hogyan repült el ez a mögöt-
tem hagyott negyvenhat év.
 Ha csak 2011-re gondolunk, ak-
kor alapvetően nem nagyon várha-
tunk mást tőle, mint hogy éljük túl. 
Lenkei képviselő úr – aki Göd szoci-
ális ügyeiért felel az önkormányzat-
ban immáron tizenkét éve – arra a 
kérdésre, hogyan alakult át Göd szo-
ciális térképe a gazdasági válság óta, 

Mindenki karácsonya 8-9. oldal

RÉKA 17. oldal
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Tisztelt Honfitársaim!
Kedves Gödiek!

Választókerületünk ország-
gyűlési képviselőjeként 
örömteli feladatom az újévi 
köszöntő.
 A jókívánságok előtt 
engedjenek meg egy rövid 
visszatekintést az óévre.
 Nehéz évet hagytunk 
magunk mögött, hiszen a 
természeti csapások nem 
kímélték hazánkat. Ma-

gyarországon pusztított ár-
víz, belvíz és vörösiszap-áradat, emberi életeket köve-
telve. Személyes és közösségi tragédiák tettek próbára 
minket.

 A magyar nemzet szolidaritásból jelesre vizsgázott! 
Egy emberként mozdultunk, hogy a szükséget szenve-
dőket segítsük.
 Ez az összefogás is jelzi, hogy mi, magyarok végre 
kezdünk hinni a jövőben, ahol a család érték, a gyermek 
a legjobb befektetés, az idős ember nem teher, hanem 
az életünk része, ahol a munkának becsülete van, ahol 
mindenki fontos a társadalom számára.
 2011. január elsejétől hazánk tölti be az Európai 
Unió elnöki tisztét. Magyarország hangsúlyosan része 
lesz egy földrész mindennapjainak, ránk figyel a világ.
 Különleges lehetőség ez mindannyiunk számára, 
hiszen a megújulás éve jön, sereghajtókból az élre tar-
tunk.
 Ehhez és a mindennapokban való helytálláshoz kí-
vánok jó egészséget és eredményekben gazdag, sikeres 
2011-et!

Bábiné Szottfried Gabriella
országgyűlési képviselő

A december 14-ei ülés napirendi 
pontjainak megtárgyalása előtt Mar-
kó József polgármester tájékoztat-
ta a testület tagjait és a lakosságot 
két folyamatban lévő ügyről: a Szirt 
Investtel folytatott tárgyalásról és a 
Nevelek-dűlő csatlakozásáról szó-
ló tárgyalások állásáról. A rendelő és 
gyógyszertár építésére szerződött 
partner nem tudja tartani ígéretét, 
az első ütemet is jelentős csúszással 
adta át. A jelenlegi tárgyalások arról 
folynak, hogy a korábban megvételre 
ajánlott rendelőket adja át az önkor-
mányzatnak, a kötbérből eredő tar-
tozásait fizesse meg. Sződdel is tár-
gyal az önkormányzat. Az alku tárgya 
bizonyos területek átadása, mely fe-
dezné a neveleki polgárokra eső gö-
di kiadásokat. A megállapodás azért 
is lenne örvendetes, mert a két tele-
pülés közösen pályázhatna a terület 
fejlesztésére.

költségvetési beszámoló
A testület tagjai elfogadták az Ön-
kormányzat 2010. évi költségvetésé-
nek háromnegyed évi beszámolóját, 

illetve a 2011. évre szóló költségveté-
si koncepcióról szóló előterjesztést, 
melyet Forró Gábor PEKJB-elnök egy 
ponton módosított. A helyben meg-
fizetendő iparűzési adó 1,9 % lesz az 
előterjesztésben szereplő helyett. Ez 
5%-os csökkentést jelent.

adórendelet
A képviselő-testület elfogadta a 2011. 
évre szóló adókoncepciót, amely sze-
rint – tekintettel az önkormányzati 
választáson győztes pártkoalíció ígé-
retére, valamint a lakosság és vállal-
kozások teherviselő képességére - az 
iparűzési adó mértéke 2011. janu-
ár 1-jétől a jelenlegi 2 %-ról 1,9 %-ra 
csökken, a többi helyi adó mértéke 
változatlan marad.
 A testület módosította az ipar-
űzési, telek- és idegenforgalmi adó-
ról valamint a talajterhelési díjról 
szóló önkormányzati rendeleteket. A 
rendeletmódosításokra - az iparűzé-
si adó mértékének csökkentésén túl 
- a helyi normaszövegek és közpon-
ti jogszabályok változásainak össz-
hangba hozása miatt volt szükség. 

megtiltották a hangjelzést
Módosították a közterületről szóló he-
lyi rendeletet. Az előterjesztés lénye-
ge, hogy tiltja a hangoskodó házaló 
kereskedelmi tevékenységet: A porté-
kájukat mozgóboltból kínálók illetve a 
felvásárlók sem zavarhatják tevékeny-
ségükkel a városban élők nyugalmát. 
Ezentúl más, csendes módon kell fel-
hívniuk a figyelmet magukra.

Csak pénteken lehet égetni
A helyi környezetvédelmi szabályok-
ról szóló rendeletet módosították:   
Heti egy napra (péntekre) csökken-
tették a tűzrakás, avarégetés lehető-
ségét. A testület a házi komposztá-
lást támogatja, erre tervet dolgoznak 
ki. A zöldhulladék veszélyes hulla-
déknak minősül, így elszállítása költ-
séges. A komposztálás egyszerű, 
értelmes felhasználása a kerti fűnye-
sedéknek, lombnak, apró gallyaknak, 
ráadásul nem költségként jelenik 
meg, hanem értéket termel.

lesz harmadik                   
gyermekorvosi státusz
Új egészségügyi alapellátási körzet 
kialakításáról döntött a testület. Há-
romezer-kettőszázötvenhat 18 évnél 
fiatalabb korú él Gödön. A két gyer-
mekorvosi rendelő kapacitása nem 
elegendő, ezért a város pályázik egy 
új státuszra. Az új rendelő a Kisfalu-
dy utcai rendelőben kapna helyet elő-
ször, később indokolt lenne az Oázis-
ba költöznie.

Testületi ülések decemberben

Csökkentették az iparűzési adót
Egy munkaterv szerinti és egy rendkívüli ülése is volt 
a képviselő-testületnek az év utolsó hónapjában
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szerződéshosszab-
bítás
A Kertbarát Klub által kar-
bantartott, több helyi civil 
szervezet által is használt 
terület bérleti szerződését 
meghosszabbította a tes-
tület.

módosítás
A magánóvodák 2011. évi 
finanszírozásában módosí-
tás az, hogy a nem  az önkor-
mányzattal kötött közokta-
tási szerződés keretében a 
magánintézménybe járó 
gyermekek után nem jár az 
új esztendőben az eddig fi-
zetett 4700 Ft-os költségté-
rítés. 

a tervezettnél          
olcsóbbak lettek        
a költségek
Több pályázat közbeszerzé-
si eljárásának lefolytatása-
kor sikerült a tervezettnél 
alacsonyabb költségvetés-
ből kihozni a beruházáso-
kat. Az így képződött ma-
radványokról határozatban 
le kellett mondania a kép-
viselő-testületnek. Marad-
ványértéket felhasználni 
pl. oktatási pályázatoknál 
lehet, ahol plusz képzésé-
ket még be lehet iktatni, 
de útépítésnél, ahol meg-
határozott szakaszra ké-
szült a pályázat, nem le-
het később módosítani. A 
maradványértékről való le-

mondás azt is jelenti, hogy 
a pályázati önrész is keve-
sebb volt.

keresetindítás
Keresetet indít a város 
azokkal az ingatlantulaj-
donosokkal szemben, akik-
nek a telkén átfolyik az Ilka 
patak, és a vízjogi engedé-
lyezési eljárásban – azaz a 
patak medrének karban-
tartásában – megtagad-
ták együttműködésüket. A 
felemás helyzet – a patak 
önkormányzati tulajdon, 
annak karbantartása ön-
kormányzati feladat, a te-
lek viszont magántulajdon 
– még a hatvanas években 
alakult ki. A keresetindítás 
lényege, hogy a tulajdono-
sok helyett a bíróság fog-
lalhat állást.

gyors segítség
Elromlott a Széchenyi Csár-
dát és a kajakos szakosz-
tályt ellátó, közterületen 
lévő szivattyú. Az azonnal 
felmerülő költséget az ön-
kormányzat vállalja. A be-
ruházás megvalósításával  
TESZ-t bízta meg, azzal a ki-
kötéssel, hogy a két haszná-
ló  (a vendéglő bérlője és a 
sportegyesület) havi 10-10 
ezer forintot egy alapba be-
fizet, mely a következő szi-
vattyú (körülbelül öt éves 
élettartamú) finanszírozá-
sát teszi majd lehetővé. 

a képviselő-testület 
elfogadta a 2011-es 
év munkatervét
December 22-én délután 
rendkívüli ülést tartottak a 
város képviselői, karácsony 
előtt két nappal teljes lét-
számban dolgozott a tes-
tület.

együttműködési 
megállapodás
Három napirendi pontot 
tárgyaltak a képviselők. A 
SzirtInvest Kft-vel kötendő 
megállapodást zárt ülésen 
vitatták meg, majd Markó 
József tájékoztatta az ülés-
terembe érkezőket:
 A SzirtInvest nem tudja 
vállalni az Oázis Lakóparkba 
tervezett beruházás meg-
valósítását. Ezért a város a 
Kisfaludy utca rendelőin-
tézet tetőterét - bruttó 400 
négyzetmétert- megigényli, 
plusz a cég 6 millió forintnyi 
beruházást végez el a város 
igényei szerint. Efelett a havi 
800 eurós rezsiköltség éven-
kénti egy összegben törté-
nő teljesítését kéri a város a 
megállapodásban. 

kft-t alapított           
az önkormányzat
Városi Kommunikációs Kft. 
megalapításáról döntött a 
testület. Három tartózkodás-
sal és nyolc igen szavazat-
tal ügyvezetőt is választot-
tak határozatlan időre Rataj 

András személyében.  A kft. 
megalapításának célja a vá-
rosi kommunikáció össze-
hangolása és Göd hosszú tá-
vú marketingstratégiájának 
kialakítása, valamennyi, a 
város arculatát alakító városi 
kiadvány, televíziós műsor, 
honlap, az itt élők, itt vállal-
kozók és az esetleg befekte-
tőként érkezők információ-
val kiszolgálása érdekében. 
A 100%-ban önkormányzati 
tulajdonú kft. első feladata a 
televíziós műsorszolgáltatá-
si jogok megszerzése lesz a 
városnak szolgáltatást nyúj-
tó két kábelszolgáltatótól az 
önkormányzat számára.

Támogatás
Göd Város Önkormányzata 
300 ezer forinttal támogat-
ja a Partium Népfőiskolát. 
Az összeg a 2010-es test-
vérvárosi kapcsolatokra 
félretett forrásból maradt. 
A népfőiskola alapításában 
Göd is részt vett, támogatta 
a működését, bár az elmúlt 
esztendőkben a támoga-
tás szünetelt. Az Oktatási 
Bizottság (KOSB) javasolta: 
Az önkormányzat kapjon 
szabályszerű elszámolást 
az eddig nyújtott támo-
gatásokról és beszámolót 
a 2010-11-es esztendők-
ben szervezendő projektek 
megvalósulásáról a teljesí-
tést követően.
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A n y A k ö n y v i  H í r e k

Szomorúan tudatom barátaink-
kal, hogy édesanyám, Takács 
Jánosné, született Druga Mag-
dolna 2010. december 5-én, éle-
tének 88. évében elhunyt. 
                  Nyugodjék békében.

Gyermekek ünnepe
Félszáz hátrányos helyzetű gödi gyer-
meknek szerzett feledhetetlen órákat 
a Mikulás-nap. A számos gödi és Göd 
környéki személy, illetve cég által tá-
mogatott eseményt a Németh László 
Általános Iskola diákjainak színpadi 
előadása nyitotta, majd kezdetét vet-
te a gyerkőcök táncos bulija, amelyet 
időről időre különböző program szí-
nesített. 
A szponzorok jóvoltából több alka-
lommal is sor került tombolasorso-
lásra, táncversenyre, és a kicsik juta-
lom ellenében előadhattak egyéni 
és csoportos produkciókat is. A nap 
fénypontja természetesen a Miku-
lás megjelenése volt. A fehérszakál-
lú minden kisgyermeket egyenként 
invitált a színpadra, ahol az ajándék 
mellett egy-egy jóságra, szeretetre, 
sportolásra buzdító mondatot is kap-
tak tőle. Több alkalommal egy-egy 
családból három, négy kistestvért is 
köszönthetett a Mikulás. 
Megható volt látni a hétköznapokon 
gondokkal küzdő családok csemetéi-
nek csillogó szemét, a hol megillető-
dött, hol magabiztos kicsiket az óvis 
kortól a kamaszokig. Ők legalább pár 
órára feledhették a gondokat, és ta-
lán erőt, bátorítást kaptak a rendez-
vény segítségével is a megszokottnál 
nehezebb gyermekkor buktatóinak 
legyőzéséhez.

A Gyermekjóléti Szolgálat munkatár-
sai a kisgyermekek nevében is ezú-
ton mondanak köszönetet a Miku-
lás-nap megrendezéséhez nyújtott 
segítségért a Don Papa pizzériának, 
a Katlan Bowlingnak, a felsőgödi Ka-
ritászcsoportnak, a Piramis Építőház-
nak, a Goods Marketnek, a Gödi Vá-
sárcsarnokban a Hurmann BT-nek és 
a Duncsil Kft-nek, a sződligeti Boros-
tyán virágháznak és az Egzotikus áruk 
boltjának, továbbá Adi Jánosnak, Ju-
lika zöldségesnek, Harmath Richárd 
zöldségesnek és László péknek. 

Mikulás az ÖNO-ban
A Mikulást együtt várták a Vasvári ut-
cai Idősek Klubjának tagjai az egyik 
Kastély óvodás gyermekcsoporttal. 
A kicsik dalokkal, versekkel, a szép-
korúak apró kézműves ajándékokkal 
készültek a közös ünnepre. A dalolás-
ra megérkezett a piros almákkal, sza-
loncukorral megrakodott Mikulás is. 
A külső szemlélő nehezen tudta el-
dönteni, melyik korosztály volt izga-
tottabb a nagy találkozás pillanatai-
ban. 
A több éves múltra visszatekintő ese-
ménynek köszönhetően a sokszor a 
családjuktól távol élő, magányos idő-
seknek is jut decemberben gyerek-
zsivaj nem is egy alkalommal, hiszen 
a Búzaszem iskolásai is évek óta jár-
nak regölni, betlehemezni, s egy kis 

karácsonyi gyertyagyújtásra az óvo-
dások is visszatérnek. 

Élelmiszerbank
A Családsegítő Központ december-
ben is tudott tartós élelmiszert osz-
tani. 1100 főnek (kb. 300 családnak) 
jutott a fejenként 10 kilogrammos 
csomagokból. Emellett a kiemelten 
hátrányos helyzetűek között továb-
bi 80  karácsonyi csomagot osztottak 
szét.

Idősek Napja és Salkaházi-díj
Az Önkormányzat által hat évvel ez-
előtt alapított Salkaházi Sára-dí-
jat a  hosszú évek óta lelkiismerete-
sen végzett, kiemelkedő színvonalú 
munkájáért idén az idősellátás terü-
letén dolgozó Czuczor Józsefné kapta, 
melyet az Idősek Napján megtartott 
ünnepség keretében Lenkei György, a 
szociális bizottság elnöke és dr. Pin-
tér György alpolgármester urak ad-
tak át. Az Idősek Napját a verőcei idő-
sek klubja és a Napos Oldal Nyugdíjas 
Klub tagjai idén is együtt tartották. A 
nyugdíjasok verseket mondtak, majd  
Berkes János operaénekes műsorá-
ban gyönyörködhettek, akivel együtt 
énekeltek az ünnepeltek. Néhányan 
táncra is perdültek az ünnepi ebéd 
előtt. Így érdemes szépkorúvá válni - 
irigykedtem magamban.

V. P. K.

az alapszolgáltatási központ hírei 
a 2010-es esztendő végéről
A Családsegítő, a Gyermekjóléti Szolgálat és az idősgondozás területén is teendőkkel jócskán zsúfolt hó-
nappal zárta a nem kevésbé dolgos esztendőt a gödi Alapszolgáltatási Központ.

A Gödi Alapszolgáltatási Központ valamennyi munkatársa sikerekben 
és egészségben gazdag, boldog új évet kíván a város valamennyi lakójának!

köszöneT
A Németh László Általános Iskola minden évben gyarapítja a gyerekek ud-
vari játékait. Idén egy pingpongasztal készült a gödi piarista diákok és az 
iskolánk alapítványa jóvoltából. 
 Külön köszönetünket szeretnénk kifejezni a SZEMPER PLUSZ ÉPÍTŐIPARI 
Kft. vezetőjének, Szabó Tamásnak, aki ingyen készíttette el az asztal bizton-
ságos alapzatát. 

Lukács Istvánné igazgató
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Városunk adott otthont 
az ÉTA (Értelmi Sérülte-
ket Szolgáló Társadalmi 
Szervezetek és Alapítvá-
nyok Országos Szövetsége) 
szervezésében létrejött fó-
rumnak, melynek fővédnö-
ke Dr. Kósa Ádám európai 
parlamenti képviselő, az EP 
Fogyatékosügyi Munkacso-
portjának vezetője volt. 
 A workshopon Bernáth 
Ildikó fogyatékosságügyi 
miniszteri biztos bejelen-
tette, hogy Brüsszelben el-
fogadták a következő 10 év 
Fogyatékosságügyi Stra-
tégiáját, majd vázolta a 
magyar kormány kapcso-
lódó intézkedési terveit. El-
mondta, hogy napjainkban 
az unió területén 80 millió 
fogyatékos ember él, a stra-
tégia tehát mind a 27 or-
szágban kiemelt projekt. El-
ső fontos lépésként a fizikai 
és érzelmi akadálymentesí-
tést említette meg.
 Nyitrai Imre, a Nemze-
ti Erőforrás Minisztérium 
Szociális, Család- és Ifjúság-
ügyekért felelős helyettes 
államtitkára az Új Megegye-
zés 2010 című programot 
mutatta be, ismertetve a 
szomorú statisztikai adato-

kat is: A súlyosan értelmi sé-
rült fiatalok közül 16-19 éves 
korukban 37% marad ki az 
oktatásból, az enyhén sérül-
teknek pedig 25%-a, míg az 
„ép” fiataloknak mindössze 
17%-a fejezi be ebben a kor-
ban tanulmányait. Az Unió-
ban a fogyatékossággal élők 
mintegy 50%-a foglalkozta-
tott, hazánkban ez az arány 
mindössze 10%. 
 A Gödön tartott infor-
mációs nap egy három al-
kalomból álló program-
sorozat nyitórendezvénye 
volt, melynek következő 
állomása Pécsett, Európa 
kulturális fővárosában sé-
rült emberek munkáiból 

megtartott kiállítás volt. 
Ezzel demonstrálták azt, 
hogy hasznosítható okta-
tás után munkával foglal-
koztatva mire képesek a 
fogyatékkal élő emberek. A 
kiállítást januárban Európa 
„fővárosában”, Brüsszelben 
is bemutatják, amikor Ma-
gyarország átveszi az uni-
ós elnökséget. Dr. Rubovszky 
László, az ÉTA ügyvezető 
igazgatója alapelvként a 
következő gondolatokat 
emelte ki: Művészet, me-
lyen keresztül a fogyaték-
kal élők értékeire lehet 
felhívni a figyelmet; a fog-
lalkoztatás kérdése és az 
emberi jogoknak a mai Ma-

gyarországon sokkal elmé-
lyültebb érvényesítésére 
való törekvés.
 A szakmai fórum a Lám-
pás 92 Közhasznú Alapít-
vány hagyományos év végi 
kiállításának megnyitójával 
zárult. A kiállítás fővédnö-
ke Markó József, Göd pol-
gármestere volt, köszöntőt 
dr. Pintér György alpolgár-
mester és Makrai Józsefné, a 
Lámpás 92 Alapítvány elnö-
ke mondott, aki ismét kö-
szönetét fejezte ki a város 
vezetésének, amiért évek 
óta támogatja nyári alkotó-
táborok megszervezését és 
a kiállítás megrendezését. 

V. Pálfai Kinga

szociális workshop

fogyatékosügyi szakmai 
konferencia gödön

Dr. Rubovszky László köszöntő beszédet mond
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megérkezett a mikulás…
2010. december 5-én este az önkor-
mányzat intézményeiben dolgozók 
gyermekei - közel százan - a Polgár-
mesteri Hivatal mesebeli tájjá alakult 
dísztermében várták izgatottan a Mi-
kulást. Huncutka és Fecsegő manók 
játékos vetélkedőkre hívták a kicsiket, 
Mikulás pedig mesével és ajándékok-
kal készült. Az ünnepség végén min-
den gyermeknek személyesen nyúj-
totta át az ajándékát, és ígéretet tett 
arra, hogy jövőre is ellátogat a gödi 
gyerekekhez.

ket is vásárolhattak a látogatók. Több 
könyvkiadó, fejlesztőjáték-forgalma-
zó kínálta a portékáját. Lehetőség 
nyílt közös játékra, kézműveskedésre, 
finom téli teákat, házi süteményeket 
lehetett kóstolni a teaházban. 
 A Búzaszem Iskola művésztanárai 
meglepetés koncerttel kedveskedtek 
a látogatóknak, akik közül sokan ek-
kor jártak először az új iskolaépület-
ben. Az első adventi jótékonysági vá-
sár nagyon jól sikerült. 

néptánc karácsony
Néptánc bolt címmel került sor Gre-
guss Gergő néptánc-pedagógus és 
növendékeinek egész estés előadá-
sára december 9-én a váci Madách 
Imre Művelődési központban tartott 
hagyományos néptánc-karácsonyon.    
A különféle tájegységeken tett idő-
utazás közös nyelve a lenyűgözően 
magas színvonalon és szívderítő jó-
kedvvel előadott táncok sorozata 
volt. A művészeti iskola az állandó se-
gítséget nyújtó szülőknek is kifejezte 
háláját.

karácsonyi klubdélután
A Napos Oldal nyugdíjas klub decem-
ber második péntekén tartotta ünne-
pi összejövetelét. A klub kórusa ün-
nepi dallamokkal, mécseses tánccal 
szórakoztatta a vendégeket, versek-
kel, novellákkal ajándékozták meg 
egymást az egybegyűltek. A finom 
házi sütemények már a karácsonyi 
terített asztalt idézték, a finomságok 

„harang csendül, ének zendül” 
–advent gödön
Az adventi időszak rengeteg kedves alkalmat, szeretetteljes együtt-
létet ajándékozott a városban élőknek, kicsiknek és nagyoknak. 
Az alábbi képes összefoglalóban kedves eseményeket idézünk fel.

adventi jótékonysági vásár
Az új iskolaépületben adventi vásárt 
szervezett a Búzaszem Iskola szü-
lői közössége. Az ősz folyamán tar-
tott fonókban készült saját kézműves 
termékeik mellett neves mesterek, 
művészek, könyvkiadók és játékké-
szítők alkotásait is kínálták. A vásár 
magas színvonala több száz érdek-
lődőt vonzott. A gödi művészek kö-
zül Szegedi Katalin az általa illusztrált 
mesekönyvekkel, Szalma Edit grafi-
káival, M. Győrffy Anikó könyvekkel, 
ajándéktárgyakkal, Vertel Andrea ke-
rámiáival, Császár Ernő fazekas ter-
mékeivel érkezett. Volt a kiállítók, vá-
sárosok között ötvös, bőrdíszműves, 
saját befőttekkel, lekvárokkal, mé-
zekkel kereskedő árus.  Mézeskalá-
csot, karácsonyfadíszeket, faékszere-

hosszú sora bármelyik cukrászdának 
díszére vált volna. A klub vezetői az 
év zárásának apropóján köszönetet 
mondtak a támogatóknak, akik lehe-
tővé tették az idősebb korosztály tar-
talmas, közös programjainak meg-
szervezését egész esztendőn át.

karácsonyi ébredés
A József Attila Művelődési Ház 2010-
ben is kétnapos programsorozattal 
készült advent harmadik hétvégéjén. 
A gyerekeknek kézműves foglalkozá-
sokat: karácsonyi díszek készítését, 
mézeskalács sütést szerveztek, volt 
matiné, játékbörze, kirakodóvásár, 
bábszínház. A Röcögő néptáncegyüt-
tes egészen megfiatalodott csapata 
bemutatta az ősz folyamán elsajátí-
tott koreográfiákat. Műsorukat egy 
testvérpár, Horváth Hanga és Horvá-
th Csenge muzsikájára kezdték, ké-
sőbb a lányok is beálltak a táncosok 
közé. A Mészáros zenekar húzta a tal-
puk alá való dallamokat. A zenekar 
végül táncházat tartott a művelődé-
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si ház nagytermében összegyűlt ven-
dégeknek.
 Ezen a hétvégén került sor a Mo-
lyolda és a művelődési ház közös 
szervezésében első alkalommal, ha-
gyományteremtő céllal megrende-
zett városi karácsonyfa-díszítő ver-
seny eredményhirdetésére is. Katona 
Ildikó a szerencsés nyertes, aki or-
igami technikával készített díszeivel 
dekorálta karácsonyfáját a Németh 
László Általános Iskolában. Ő nyer-
te el a városi karácsonyfa feldíszíté-
sének jogát jövőre, a Kossuth téren 
felállítandó fán. A szavazáson egyéb-
ként szintén megosztott helyen első 
lett Pressel Edit, aki a városházán ta-
lálható fát díszítette fel, illetve a Kiss 
Boglárka - Jankai Zsuzsa páros, akik a 
művelődési ház karácsonyfáját deko-
rálták. 

angyali délután
A hagyományos decemberi ünnepi 
délutánon a Németh László Iskolában 
az idei karácsonyi képző- és iparmű-

vészeti tanszaki kiállítást színesítette 
az első alkalommal rendezett mézes-
kalács-házikó kiállítás, melyen az is-
kolába járó gyermekek és családjuk 
remekműveit nevezték. A mézeska-
lács-házikók készítésének ötletgazdái 
egy budapesti étterem tulajdonosai 
voltak, akik nemcsak zsűrizték a mű-
veket, hanem az öt legszebbet elvit-
ték kiállítani, az első helyezett pedig 
egy családi meghívást kapott az étte-
rembe.
 Prém Vanda és Tóth Tamás tanítvá-
nyai ismét mindent bevetettek, hogy 
lenyűgözzék a díszterembe látogató-
kat: a festményeken, grafikákon túl a 
bábok, babák sokféle variációja, öt-

mindenki karácsonya
A Vöröskeresztesek Klubjának helyi 
szervezete december 17-én tartotta 
a legrászorultabbak számára szerve-
zett karácsonyi ünnepet, ahova so-
kan érkeztek csomagokkal. Ezeket 
berakták a mindenki karácsonyfá-
ja alá, hogy azok, akik senkitől sem 
számíthatnak ajándékra, mégis egy-
egy kis csomaggal térhessenek ha-
za. Ennél is többet jelent azonban, 
hogy a klubtagok és vendégeik kö-
zös asztalhoz ültek, együtt nézték vé-
gig a betlehemező gyermekek műso-
rát, együtt hallgatták a katolikus pap 
és az evangélikus lelkész gondolata-
it, áldásaikat együtt fogadták, közö-
sen énekelték a karácsonyi dalokat. 
Köszönet érte a gödi vállalkozóknak, 
vendéglátósoknak és kereskedőknek, 
a süteményt sütő kezeknek, az ünne-
pi asztalt terítőknek, minden ajándé-
kozónak.

letes alapanyagokból, tollakból, al-
macsutkákból, egy-egy alapanyag 
ezerféle felhasználásával készülve 
babonázta meg a látogatókat.
 Az alsós osztályok egész héten át 
tartó programjait az ajándékkészítés, 
díszcsomagolás, karácsonyfa-díszítés 
köré szervezett feladatok, játékos ve-
télkedők fűzték össze. Péntek délelőtt 
ők kaptak meglepetés műsort a nép-
tánc tanszaktól a sportcsarnokban.
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karácsonyi koncertek
A Gaude kórus és a Violin Alapítvány 
hagyományos év végi koncertjére 
december 18-án került sor az alsógö-
di katolikus templomban a Huzella Is-
kola kórusa, Pászthy Júlia és a szintén 
szólót éneklő Rabie Lili közreműködé-
sével.
 A Németh László Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény pedagógusai és diákjai decem-
ber 20-án adtak nagysikerű hang-
versenyt a Bozóky téri templomban. 
Ugyanott a Felsőgödi Munkásdalkör 
és a Szent Imre kamarakórus is kon-
certet adott egy nappal korábban. 
Az igazi havas-fagyos téli délutáno-
kon, estéken nagykabátban, bundás 

csizmákban karácsonyra hangolód-
va csúszkáltak hazafelé az emberek. 
A dallamok ott hömpölyögtek a gödi 
utcákon, a hazafelé tartó, kisebb-na-
gyobb csapatok nyomában, a háza-
kon, az ablakokban fényfüzérek vilá-
gítottak melegen, bíztatón.

élő betlehemek
Idén első alkalommal két szervező-
nek is eszébe jutott, hogy a havas gö-
di köztereken élő betlehemmel aján-
dékozza meg az itt élőket. Először 
december 19-én délután a piarista 
szakiskola atyái és az alsó-gödi egy-

 A város önkormányzata a műve-
lődési házzal szervezte meg az élő 
betlehemet a Bozóky Gyula és a Kos-
suth téren, két időpontban, a Maszk 
Bábszínház közreműködésével de-
cember 22-én. A szabadtéri előadás 
kitűnő hangosítással és világítással, 
gyönyörű, porcelán fejű bábokkal, 
rengeteg mesével és dallal elevení-
tette fel a kétezer éves történetet, 
Jézus születésének körülményeit. A 
szervezők hagyományt kívánnak te-
remteni a városi karácsonyváró ese-
ménnyel. A következő esztendőkben 
karácsonyfa-díszítést is terveznek a 
művelődési ház munkatársai az idei 
év karácsonyfa-díszítő verseny győz-
tesének bevonásával.

Göd szerencsés város: az ünnepekre 
gazdag programokkal készülhettek 
az itt élők 2010-ben is. Az oktatási és 
kulturális intézményekben, szociális 
szervezetekben, a klubokban dolgo-
zók, segítők szíve-lelke a helyén volt, 
gyönyörű élményt szereztek a kiállí-
tások, koncertek, előadások, ünnep-
ségek szervezői. 
 Hozzon az új esztendő nekik 
egészséget, örömet, boldogságot, si-
kereket és sok erőt, hogy az értékes 
munkát folytatni tudják!

V. Pálfai Kinga

házközség ifjúságának összefogásá-
ból rendezték meg a betlehemes já-
tékot a Kossuth téren.  A szakiskola 
pajtát ácsolt a friss havon, Gusztos 
Gábor élő állatokat hozott a karámba 
a kicsik nagy örömére, a hittanosok 
kedves pásztorjátéka advent negye-
dik vasárnapján összehozta a telepü-
lés apraját-nagyját, akik később egy-
egy forró tea, pogácsa mellett 
beszélgettek, boldog, békés, meghitt 
ünnepeket kívánva egymásnak.
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Tizenharmadik alkalommal rendez-
ték meg az alsógödi önkormányzati 
iskolában a jótékonysági bált. A ren-
dezvény remek alkalom a szülők, pe-
dagógusok számára egy kötetlen, jó 
hangulatú este közös eltöltésére, a 
bevétel pedig lehetőséget teremt 
olyan programok finanszírozására, 
melyekre nem jut a szoros intézmé-
nyi költségvetésből.
 – Évek óta a bál bevételéből fe-
dezzük a tanulmányi versenyek ren-
dezésével, díjazásával, utaztatással 
kapcsolatos költségeinket. Emellett 
beruházásokra is futja - hála a szülők, 

jótékonysági bál 
a huzella Tivadar általános iskolában

támogatók áldozatkészségének. Ta-
valy az étkező székállományának je-
lentős részét lecseréltük, fejlesztettük 
a játszóteret. Idén a Walch épület ud-
varán lévő játszóteret szeretnénk bő-
víteni, folytatni a tavaly megkezdett 
gyermeknapi programunkat, és ter-
veink között szerepel a régi Huzella-
napok újraélesztése is – nyilatkozta 
Zachár Zsuzsa pedagógus.- Úgy tűnik, 
mindez megvalósítható lesz, ugyanis 
a bál sikeres volt, közel kétszázan vet-
tek részt rajta.  Harmadik éve a szü-
lők vállalják a báli környezet kialakítá-
sát. Idén las vegasi hangulatot idézett 
a tornacsarnok berendezése. A játék-
asztaloknál, gépeknél persze csak já-
ték folyt, szórakozást lehetett nyerni 
pénz helyett.
 Az est folyamán a Gézengúzok, 
Mészáros Dóra és a GDSE Táncszak-
osztályának növendékei, illetve az 
anyukák léptek fel, műsorukkal színe-
sítve a programot.
 Szeretnénk köszönetünket kifejez-
ni támogatóinknak: a Zepternek, Belo-
vai Csabának, Zilahy Geraldnak, Pőcze 

családnak valamint segítőinknek: Fá-
ri Évának, Érdi-Krausz Zsuzsának és a 
szülőknek. Meghatározó szerepük volt 
a 2010-es Huzella bál sikerességében 
– fejezte be a bál értékelését Zachár 
Zsuzsa.                              V. Pálfai Kinga

Zachár Zsuzsa és Horváth Ferenc
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Egy floridai hagyományhoz kapcsolódtunk Gödön kará-
csonykor. Floridában 10 éve minden karácsonykor 6-700 
Harley Davidson motoros összejön, és ajándékokkal meg-
rakva Ft. Lauderdale-ből a miami gyermekek otthonába és 
gyermekkórházakba mennek, hogy örömet szerezzenek 
játékokkal, személyes megjelenésükkel. Szerintük a leg-
nagyobb ajándék a személyes látogatás, mosoly, néhány 
baráti szó. 
 Erről beszélgettünk többen a gödi Luna Kávézóban, és 
egy tervet fogalmaztunk meg ismerőseimmel, amelyhez  
más segítőket is találtam. November közepén kezdtünk el 
szórólapokat terjeszteni, perselyt is felállítottunk a kávé-
zóban. Örömmel mondhatom, hogy igen szép számmal 
gyűltek össze használt ruhák, játékok, dvd, cd, meseleme-
zek, alma, narancs, bejgli, szaloncukor, csokoládé stb. 
 Többek javaslatára a Topház Speciális Otthon lakóit 
szerettük volna megajándékozni. Az Otthonban  kb. 210 
lakos él, s legtöbbjüknek nincs kapcsolata a külvilággal. 
Az otthon vezetőségével egyeztetve december 23-án dél-
előtt 10 órakor elvittük az ajándékokat. Csodálatos műsor 
fogadott minket (8-an voltunk). A ház gyermeklakói éne-

keltek, szavaltak nekünk. Amikor kiosztottuk az ajándéko-
kat, mindenki nagyon boldog volt. Szavakkal nem lehet 
leírni azt az örömet, amit ott tapasztaltunk. Mi is nagyon 
elérzékenyültünk!
 Úgy gondoltuk, hogy egy ilyen esemény a legnagyobb 
ajándék, főleg olyan gyermekeknek, akikről a világ szinte 
teljesen megfeledkezett.

Misik János Miklós

mindannyian ajándékot kaptunk

2010. november végén a Hagyo-
mányőrző klub megyéket bemutató 
előadássorozatában Selmeczi Kovács 
Attila etnográfus beszélt szülőváro-
sáról, Székesfehérvárról és Fejér me-
gyéről.

Hagyományőrzők klubja 

– fejér megye bemutatkozott
 Az egybegyűltek megismer-
hették az egyik legváltozatosabb 
domborzatú megye hegységeinek, 
tavának,  alföldjének jellemző flórá-
ját-faunáját, természeti, gazdasági 
kincseit. A vetített képeken a Vértes 
és a Bakony vonulatai, a Velencei-tó 
fehér kócsagja vagy nádasa éppúgy 
fellelhető volt, mint a megye gyógy-
fürdői, kastélyai. A 972-ben Géza fe-
jedelem által alapított település, Szé-
kesfehérvár történelmében fontos 
esemény volt a Bazilika felépítése, a 
43 magyar király megkoronázásának 
ténye, a török kézre kerülésig felépült 
paloták története.

 Végül Selmeczi Kovács Attila a 
megye néphagyományait, a régió-
ban lakók viseletét, a Fejér megyére 
jellemző népszokásokat ismertette a  
vendégek nagy megelégedésére. 
 Az összejövetelt a Felsőgödi Mun-
kásdalkör előadása, Medgyesné Erzsi-
ke és Lengyel György szavalata színesí-
tette.                                               V. P. K.

Könyv TáRi KöZLEMÉny
2010-ben magánszemélyektől 109.120 Ft összegű 
felajánlás érkezett a 2009. évi személyi jövedelem-
adó 1 %-ából, amelyet informatikai fejlesztésekre 
szándékozunk fordítani.
 A könyvtárunkban elhelyezett adománygömbben 
140.300 Ft adomány gyűlt össze 2010. év folyamán, 
melyből 41.000 Ft értékben könyvet vásároltunk, a 

fennmaradó összegből pedig az Ady Fiókkönyvtár gyer-
mekrészlegébe bútorokat, játékokat, ill. a Katica Gyer-
mekkönyvtárba  padlószőnyeget, rajztáblát vettünk.
 Neve elhallgatását kérő olvasónk 100.000 Ft-os fel-
ajánlásából decemberben könyveket szereztünk be, a 
Piramis építőház 25.000 Ft értékű adományából pedig 
gyermekbútort az Ady Fiókkönyvtárba.         Köszönjük!

Selmeczi Kovács Attila
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A néplélekrajz-kutató, krónikás és ta-
nító a Búzaszem Iskola meghívására 
jött Gödre december első napjaiban, 
hogy a régi karácsonyi szokásokról 
meséljen. Molnár V. József a  hagyo-
mányosan terített asztal minden ele-
mének jelentéséről, fontosságáról 
beszélt az egybegyűlteknek, felidéz-
ve saját emlékeit. Az előadás szerint a 
régi világban mindennek megvolt az 

„Kerek Isten fája, 
Szép tizenkét ága. 
Szép tizenkét ágának 
Ötvenkét virága, 
Ötvenkét virágán 
Három aranyalma, 
Ki ezt kitalálja, 
Hull az áldás arra.”

lelkem várja krisztusát 
– Molnár v. József a karácsonyi ünnepkörről

értelme, a helye, még a legsötétebb 
decemberi napoknak is. 
 Az asszonyok ekkor kézimunká-
val, hímzéssel, szövéssel foglalkoztak. 
Nyugalmuk szerteáradt a ház népére, 
nemcsak az emberekre, de az állatok-
ra is. A kézimunkából három réteg 
került a karácsonyi asztalra, melyen a 
kék szalaggal átkötött Luca-búza kö-
zepébe állított méhviasz gyertyán és 
a Biblián kívül csak étel lehetett. Az 
asztalfőn férfi állt - aki minden élet-
helyzetben férfi maradt a talpán-, az 
asztal alatt pedig egy csokor az ara-

tás legszebb búzakévéinek szalmájá-
ból. Az asztal fölé lógatták a mester-
gerendáról a lucfenyő ágát – ez jóval 
régebbi hagyomány, mint a kará-
csonyfa-állítás. 
 A másfél órás előadáson minden 
alkotóelemhez megfelelő magya-
rázattal szolgáló történet szólt. Aki 
máskor is szívesen hallgatna a ma-
gyar hagyományokról, ünnepkörök-
ről, azoknak jó hír, hogy Molnár V. 
Józseffel februárban a JAMH-ban is 
találkozni lehet majd.

vpk

XXI. századi énekmondónak tart-
ja magát a dalszövegíró, zeneszer-
ző előadóművész. Mi a feladata ma-
napság egy igricnek? Ugyanaz, mint 
régen, vinni a híreket, gyűjteni és 
továbbadni az információkat. Én az 
engem megtalált fontos dolgokat a 
magamévá gyúrom. Ezt mindig, min-
denhol el is mondom, nehogy elhigy-
gye a közönség, amit állítok, tessék 
szépen utánajárni! – mesél az előadás 
után Tolcsvay. 

hangzó örökség 
Tolcsvay Béla előadása a JAHM-ban

- Az énekmondó régen a sámánnak 
volt afféle kisinasa, aki megénekelte 
a történéseket, bölcsességeket. Ma 
nagyon kell vigyázni, ki az, akit követ-
ni lehet, akinek a gondolatait szabad 
megénekelni, mert kevés az ismeret, s 
nagy a megtévesztés veszélye – foly-
tatja. Az előadást átszőtték már-már 
nyelvészeti fejtegetések is, a művész 
a magyar nyelv sajátos képi világát 
magyarázva időzött el egy-egy jóleső 
szón, kifejezésen.

 - Melyik más nyelv fejezi ki még, 
hogy a másik embert csodának tart-
juk? Csak mi kérdezzük, csak magya-
rul az ismeretlentől, hogy ki a csoda 
vagy te?” Szerencsés találkozásaim 
voltak életem során. Sok barátom 
között nyelvész is akad, tőlük ragadt 
rám sok kincs, amelyeket igyekszem 
beépíteni az előadásaimba – foglalta 
össze előadását Tolcsvay. - A közön-
ség pedig igényli az édes anyanyelv 
megismerését szövegeken és dalla-
mokon keresztül, ezért Hangzó örök-
ség az előadás címe - magyarázta a 
Magyar Kultúra Lovagja.

V. Pálfai Kinga

Horváth Szilárd köszönti Molnár v. Józsefet
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1
Újév, 

Fruzsina

2
Ábel

3
Genovéva, 
Benjámin

4
Titusz, 
Leona

5
Simon

6
Boldizsár

7
Attila, 

Ramóna

8
Gyöngyvér

9
Marcell

10
Melánia

11
Ágota

12
Ernő

13
Veronika, 

Vera

14
Bódog

15
Lóránt, 
Loránd

16
Gusztáv

17
Antal, 

Antónia

18
Piroska

19
Sára, 
Márió

20
Fábián, 

Sebestyén

21
Ágnes

22
Vince, 
Artúr

23
Zelma, 

Rajmund

24
Timót

25
Pál

26
Vanda, 
Paula

27
Angelika

28
Károly, 
Karola

29
Adél

30
Martina, 

Gerda

31
Marcella

JAnuáR
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1
Ignác, 

Virgínia

2
Karolina, 

Aida

3
Balázs

4
Ráhel, 
Csenge

5
Ágota, 
Ingrid

6
Dorottya, 

Dóra

7
Tódor, 
Rómeó

8
Aranka

9
Abigél, Alex

10
Elvira

11
Bertold, 
Marietta

12
Lídia, Lívia

13
Ella, Linda

14
Bálint, 

Valentin

15
Kolos, 

Georgina

16
Julianna, 

Lilla

17
Donát

18
Bernadett

19
Zsuzsanna

20
Aladár, 
Álmos

21
Eleonóra

22
Gerzson

23
Alfréd, 
Mirtill

24
Mátyás, 
Jázmin

25
Géza

26
Edina

27
Ákos, Bátor

28
Elemér

FEBRuáR

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1
A munka ü.,
Fülöp, Jakab

2
Zsigmond, 

Zoé

3
Tímea, Irma

4
Mónika, 
Flórián

5
Györgyi

6
Ivett, Frida

7
Gizella, 

Bendegúz

8
Mihály

9
Gergely

10
Ármin, 
Pálma

11
Ferenc

12
Pongrác

13
Szervác, 
Imola

14
Bonifác

15
Zsófia, 
Szonja

16
Mózes, 
Botond

17
Paszkál

18
Erik, 

Alexandra

19
Ivó, Milán

20
Bernát, 
Felícia

21
Konstantin

22
Júlia, Rita

23
Dezső

24
Eszter, 
Eliza

25
Orbán

26
Fülöp, 
Evelin

27
Hella

28
Emil, 

Csanád

29
Magdolna

30
Janka, 

Zsanett

31
Angéla, 

Petronella

MáJuS

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1
Tihamér, 

Annamária

2
Ottó, 

Ottokár

3
Kornél, 
Soma

4
Ulrik

5
Emese, 
Sarolta

6
Csaba

7
Apollónia

8
Ellák

9
Lukrécia

10
Amália

11
Nóra, Lili

12
Izabella, 
Dalma

13
Jenő

14
Örs, Stella

15
Henrik, 
Roland

16
Valter

17
Endre, Elek

18
Frigyes, 
Kamil

19
Emília

20
Illés

21
Dániel, 
Daniella

22
Magdolna

23
Lenke

24
Kinga, 
Kincső

25
Kristóf, 

Jakab

26
Anna, Anikó

27
Olga, 

Liliána

28
Szabolcs, 

Alina

29
Márta, 
Flóra

30
Judit, 
Xénia

31
Oszkár

JúLiuS
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1
Boglárka

2
Lehel

3
Hermina

4
Domonkos, 
Dominika

5
Krisztina, 
Kriszta

6
Berta, Bettina

7
Ibolya

8
László

9
Emőd

10
Lőrinc

11
Zsuzsanna, 

Tiborc

12
Klára

13
Ipoly

14
Marcell

15
Mária

16
Ábrahám, 

Rókus

17
Jácint

18
Ilona, Ilka

19
Huba

20
Államalapítás ü.,

István

21
Sámuel, 
Hajna

22
Menyhért, 
Mirjam

23
Bence

24
Bertalan

25
Lajos, 

Patrícia

26
Izsó

27
Gáspár

28
Ágoston

29
Beatrix, 

Erna

30
Rózsa

31
Erika, 
Bella

AuGuSZTuS

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1
Mindenszentek, 

Marianna

2
Achilles

3
Győző, 
Hubert

4
Károly

5
Imre

6
Lénárd

7
Rezső

8
Zsombor

9
Tivadar

10
Réka

11
Márton, 
Martin

12
Jónás, 

Renátó

13
Szilvia

14
Aliz

15
Albert, Lipót

16
Ödön

17
Hortenzia, 

Gergő

18
Jenő

19
Erzsébet

20
Jolán

21
Olivér

22
Cecília

23
Kelemen, 

Klementina

24
Emma

25
Katalin

26
Virág

27
Virgil

28
Stefánia

29
Taksony

30
András, 
Andor

novEMBER

2 0 1 1
B . ú . É . K .
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1
Albin

2
Lujza

3
Kornélia

4
Kázmér, 
Zorán

5
Adorján, 
Adrián

6
Leonóra, 

Inez

7
Tamás

8
Zoltán

9
Franciska, 

Fanni

10
Ildikó

11
Szilárd, 
Borsika

12
Gergely

13
Krisztián, 

Ajtony

14
Matild, 
Tilda

15
Nemzeti ü.,  

Kristóf

16
Henrietta

17
Gertrúd, 

Patrik

18
Sándor, Ede

19
József, 
Bánk

20
Klaudia, 

Alexa

21
Benedek

22
Beáta, 

Izolda, Lea

23
Emőke

24
Gábor, 
Karina

25
Irén, Írisz

26
Emánuel

27
Hajnalka

28
Gedeon, 
Johanna

29
Auguszta

30
Zalán

31
Árpád, Benő

MáRCiuS
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1
Hugó

2
Áron

3
Buda, 

Richárd

4
Izidor

5
Vince

6
Vilmos, 
Bíborka

7
Herman

8
Dénes

9
Erhard

10
Zsolt

11
Leó, 

Szaniszló

12
Gyula

13
Ida

14
Tibor

15
Anasztázia, 

Tas

16
Csongor

17
Rudolf

18
Andrea, 

Ilma

19
Emma

20
Tivadar

21
Konrád, 
Zelmira

22
Csilla, 
Noémi

23
Béla

24
Húsvét, 
György

25
Húsvét, 
Márk

26
Ervin

27
Zita, 

Mariann

28
Valéria, 
Nimród

29
Péter

30
Katalin, 

Kitti

ápRiLiS

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1
Tünde

2
Kármen, 

Anita

3
Klotild, 
Cecília

4
Bulcsú

5
Fatime, 

Ferdinánd

6
Norbert, 
Cintia

7
Róbert, 
Roberta

8
Medárd

9
Félix

10
Margit, 
Gréta

11
Barnabás

12
Pünkösd, 

Villő

13
Pünkösd, 

Antal, Anett

14
Vazul

15
Jolán, Vid

16
Jusztin

17
Laura, 

Alida, Alina

18
Arnold, 
Levente

19
Gyárfás

20
Rafael

21
Alajos, 
Leila

22
Paulina

23
Zoltán

24
Iván

25
Vilmos

26
János, Pál

27
László

28
Levente, 

Irén

29
Péter, Pál

30
Pál

JúniuS

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1
Egyed, 
Egon

2
Rebeka, 
Dorina

3
Hilda

4
Rozália, 

Róza

5
Viktor, 
Lőrinc

6
Zakariás

7
Regina

8
Mária, 

Adrienn

9
Ádám

10
Nikolett, 
Hunor

11
Teodóra, 

Igor

12
Mária

13
Kornél

14
Szeréna, 
Roxána

15
Enikő, 
Melitta

16
Edit

17
Zsófia

18
Diána

19
Vilhelmina

20
Friderika

21
Máté, 

Mirella

22
Móric

23
Tekla, 

Líviusz

24
Gellért, 

Mercédesz

25
Eufrozina, 

Kende

26
Jusztina

27
Adalbert

28
Vencel

29
Mihály

30
Jeromos

SZEpTEMBER
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1
Malvin

2
Petra

3
Helga

4
Ferenc, 
Edvin

5
Aurél

6
Brúnó, 
Renáta

7
Amália

8
Koppány

9
Dénes

10
Gedeon

11
Brigitta, 

Gitta

12
Miksa

13
Kálmán, 

Ede

14
Helén

15
Teréz, 
Terézia

16
Gál

17
Hedvig

18
Lukács

19
Nándor

20
Vendel

21
Orsolya

22
Előd

23
Nemzeti ü.,

Gyöngyi

24
Salamon

25
Blanka, 
Bianka

26
Dömötör

27
Szabina

28
Simon, 

Szimonetta

29
Nárcisz

30
Alfonz

31
Farkas

oKTóBER

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1
Elza

2
Melinda, 
Vivien

3
Ferenc, 
Olívia

4
Borbála, 
Barbara

5
Vilma

6
Miklós

7
Ambrus

8
Mária

9
Natália

10
Judit

11
Árpád

12
Gabriella

13
Luca, 
Otília

14
Szilárda

15
Valér

16
Etelka, 
Aletta

17
Lázár, 

Olimpia

18
Auguszta

19
Viola

20
Teofil

21
Tamás

22
Zénó

23
Viktória

24
Ádám, Éva

25
Karácsony, 
Eugénia

26
Karácsony, 

István

27
János

28
Kamilla, 

Apor

29
Tamás, 
Tamara

30
Dávid

31
Szilveszter

DECEMBER

2 0 1 1
B . ú . É . K .
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Különleges módon készül-
tek a Németh László Álta-
lános Iskola alsó tagozatos 
tanulói és pedagógusai az 
ünnepre. Egy héten keresz-
tül a tanítási órák és a dél-
utáni foglalkozások anya-
gába is beépítették a 
karácsonyi ünnepkör szo-
kásainak megismertetését. 
„A projektmunka jó lehe-
tőséget teremt a közösség-
formálásra, az együttün-
neplésre, a kreativitás és 
a tolerancia fejlesztésére, 
ugyanakkor kiváló felké-
szülést, ráhangolást is je-
lent azt ünnepre.” – mondta 
Halászné Petrusz Erzsébet, a 
projekt felelőse. 
 A hét minden napjára 
jutott egy-egy érdekes fel-
adat. December 11-én dél-
előtt rendezték meg az is-
kola legkisebbjei számára a 
Luca-napi vásárt, amely már 
hagyomány az intézmény 
életében. A projekthét el-
ső napján az 1-2. évfolyam 
tanulói hazánk karácso-
nyi szokásait idézték fel 
egy-egy tablón. A 3-4. év-

karácsonyi projekt 
a németh lászló általános iskolában

folyamos diákok ezt kiegé-
szítették más népek hagyo-
mányainak bemutatásával. 
A témahét egy másik nap-
ján a kisebbek megtanul-
tak karácsonyfadíszeket ké-
szíteni, míg a nagyobbak az 
ajándékcsomagolást gya-
korolták. A projekt felelőse 
elmondta, az egyik legkü-
lönlegesebb és meghatóbb 
tevékenységük az volt, ami-
kor a 16 osztály valamennyi 
tanulója ugyanazt a meg-
kezdett mondatot folytat-
ta. A papírra vetett gondo-
latokat egy közös falra, az 

ún. „Örömfalra” ragasztot-
ták fel. Csütörtök délelőtt 
az 1-2. évfolyam tanulói ké-
peslapokat, a 3-4. évfolya-
mos gyerekek karácsonyi 
menülapot terveztek. Az-
nap délután három helyszí-
nen várták különleges fog-
lalkozásokkal a diákokat. Az 
iskola ebédlőjében finom 
meleg teával, bejglivel és 
mézeskaláccsal kínálták a 
szülők a gyerekeket. 
 A tornateremben Wölcz 
Ildikó tánctanárnő fog-
lalkozásán vehettek részt 
a diákok, az egyik tante-

remben pedig a kézmű-
veskedni vágyó tanulók 
szebbnél szebb ajándék-
tárgyakat készíthettek a 
tanító nénikkel. A projek-
tet pénteken zárták ünne-
pi műsorral, ahol Greguss 
Gergő vezetésével a nép-
táncos gyermekek bemu-
tatták a „Tánckarácsony” cí-
mű műsorukat, valamint a 
4. a osztályos gyermekek a 
„Melyiket a kilenc közül?” 
című darabot. Sosem for-
dult még elő, hogy ugyan-
azt a dalt egy időpontban 
tanulják és adják elő a di-
ákok. A közös éneklésre a 
hét záróprogramján került 
sor, amikor az évfolyamok 
versek előadásával is meg-
örvendeztették egymást. 
 A témahét előzménye 
a tavalyi nyertes TÁMOP 
3.1.4-es pályázat volt. A 
gyermekek és a pedagógu-
sok lelkesedését látva biz-
tos, hogy a programsorozat 
megismétlése újabb hagyo-
mányt teremt az intézmény 
életében. 

S. A.

Könyvtári programok 2011
március: író-olvasó találkozó egy ismert gyermek-

könyv-íróval
április: megemlékezés a költészet napjáról
május: gyermekrajz-pályázat kiserdei tárlattal a Mada-

rak és fák napján
június: könyves kvízjáték felnőtteknek és gyerekeknek
július: olvasótábor kisiskolásoknak Felsőgödön, az Ady 

Fiókkönyvtárban
szeptember: helytörténeti vetélkedő
október: II. Gyermekkönyv-illusztráció kiállítás
november: író-olvasó találkozó
 Bütyköldét havonta tartunk mindkét könyvtárunk-

ban, diavetítéssel színesítve

Várjuk Önöket 2011-ben is!

Könyvtári információk
A 2011-es évben könyvtári díjszabásaink a következő-
képpen változnak:
Beiratkozási díjak:
• 16 év alatti olvasónak ingyenes
• 16 éven felüli diák, érvényes (nappalis) diákigazol-

vánnyal 750 Ft
• felnőtt olvasónak 1500 Ft
• nyugdíjasoknak 70 év alatt 750 Ft
• Gödön tanító pedagógusoknak ingyenes
• könyvtári, múzeumi, levéltári dolgozóknak ingyenes.
DVD kölcsönzése: 1 DVD / kölcsönzési nap 100 Ft
Fénymásolás: A/4 oldalanként 25 Ft, A/3 oldalanként 35 Ft
Internet használata: 100 Ft /minden megkezdett félóra
Nyomtatás (fekete/fehér):  
40 Ft / lap, 10 lap fölött: 30 Ft/lap - A4-es kép: 200 Ft/lap
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A Gödi SE kajakosai a ha-
gyományos Bajnokok va-
csoráján ünnepelték leg-
jobbjaikat. Az eseményen 
jelen volt a hazai szövet-
ség utánpótlás-kapitánya, a 
versenyzőként többszörös 
világ- és Európa-bajnok ke-
nus, Hüttner Csaba is.
 A gödiek 2010-ben 77 
szakosztályból 17.-ként 
végeztek. Mint Barazut-
ti László szakosztályvezető 
kiemelte, 2010-ben 11 ver-
senyző szerzett országos 
bajnoki címet.
 Hagymási Anita – Mak-
rai Csaba tanítványa – az 
ifi EB-n nyert 3 aranyával a 
válogatott legeredménye-
sebb versenyzője volt, az 
OB-n 2 arany- és 2 ezüst-
érmet szerzett.  Pest me-
gye közgyűlése utánpótlás 
női kategóriában Hagymási 
Anitát 1. helyezéssel díjazta 
az MKB Prémium díj ifi női 
kajak kategóriában. Testvé-
re, Réka az ifi EB-ezüstjével 

és az EORV-n 3 arany- és 2 
ezüstérmével szintén ki-
emelkedett. Kiváló teljesít-
ményt nyújtott az OB-n is 1 
arany, 2 ezüst- és 1 bronz-
éremmel. U23-ban Bán 
Kristóf OB-bronzérmének 
jutalma a válogatott keret-
tagság. Sólyom Dóra (kö-
lyök), Jakubovich Renáta és 
Levák Laura (serdülő) kiváló 
teljesítménnyel maratonon, 
síkvízi OB-n és diákolimpi-
án is aranyérmet szerzett. 
Női kölyökben Farkas Csilla 
és Slezsák Zsuzsa nyújtott jó 

A Balázsovits János Sport-
csarnokban újra éjszakai 
röplabdatornára került sor. 
A hatodik alkalommal kiírt 
RöplabdaMix Éjszakai Kupa 
Amatőröknek (RÉKA) elne-
vezésű kupán 14 csapat ta-
lálkozott egymással.  
 A Gödi Sirály Közhasz-
nú Egyesület 17 órai kez-
dést írt ki, az eredmény-
hirdetésre jóval éjfél után 
került sor. Két teremben 
folytak a küzdelmek. Pá-
lyára léphettek amatőrök 
és olyan játékosok is, akik 
NB-I vagy NB.II minősítés-
sel rendelkeztek, utóbbiak-
ból azonban csapatonként 
legfeljebb ketten szerepel-
hettek. A nevezésnek kor-
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a legjobbak ünnepén az utánpótlás-kapitány is jelen volt

teljesítményt. Havas Balázs 
serdülőben a maraton OB-n 
győzött, a síkvízi OB-n 2. és 
3. helyezést szerzett.
 Hüttner Csaba jelen 
volt Moszkvában Anita EB-
győzelmeinél, melyek kö-
zül kettő olimpiai számban 
történt. - A 200 m-es első-
ség különös koncentrációt 
igényelt, mert itt egy pici 
hiba is azonnal a győzelem 
elvesztésébe került volna. 
A feladatot Anita tökéle-
tes hajtotta végre. Jó érzés 
volt, hogy a verseny végén 

Anita örülhetett és nem a 
német lány. A szakvezető 
kiemelte Réka kiemelkedő 
teljesítményét is. Gratulált 
Bán Kristófnak, aki egy haj-
szállal maradt le az EB-válo-
gatottságról. A sportveze-
tő elmondta: Bízik abban, 
hogy jövőre ez sikerülni fog 
Kristófnak. Összességében 
a gödi szakosztályt az egyik 
legfontosabb utánpótlás-
nevelő bázisnak nevezte, 
amely sok jó versenyzőt 
adott a kajaksportnak.   
Vasvári Ferenc

ismét éjszaka pattogott a labda
osztályos megkötése nem 
volt.
 A tornát az NB I 101 
nyerte, második az Amatő-
rök, harmadik az A La Cool 
csapata lett. Egyéni díjat 
nyert: Oláhné Szűcs Kata-

lin feladó, Németh Ádám 
ütő, Batári Zsombor védő, 
Csomáli Vivien adogató, 
Oláh Levente blokkoló va-
lamint Együd Flóra legjobb 
serdülő, Juhász Petra ifjúsá-
gi, Oroszi Károly senior játé-

kos; továbbá dr. Tóth Zoltán 
és Kléri Judit. A legnépsze-
rűbb játékos Lukács Gábor 
volt, különdíjat kapott az 
Ushizi,  a torna legfiatalabb 
csapata.

V.F.

Hagymási Anita
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2009-hez hasonlóan idén is megren-
dezte a Gödi Diáksport-Egyesület 
(GDSE) a Huzella Általános Iskola tor-
nacsarnokában a Karácsonyi röplab-
datornát. Az őszi versenyszezon záró-
rendezvényére december 19-én került 
sor.  Délelőtt a 4-5. osztályosok, dél-
után a 6-7. osztályosok versenyeztek 
8-8 csapatban. Az új, mobil röplabda-
állványnak köszönhetően ezúttal már 
egyszerre két pályán folyhattak a mér-
kőzések.

A Pest megyei első osztályú csapat-
bajnokság eddigi legeredménye-
sebb szezonját zárta a Gödi SE aszta-
litenisz-csapata. A megye legerősebb 
csoportjában – összesen 3 csoport 
küzd a pontokért –100 %-os teljesít-
ménnyel vezeti az őszi fordulók baj-
nokságát a GSE, hat ponttal megelőz-
ve a második helyezett Gödöllőt. A 
gödiek teljesítményét Gulyás Miklós 
edző összegezte:

– Ilyen nagy előny ritkán alakul ki 
egy-egy mezőnyben. Jól tükrözi ezt 
a maximális pontszám, a játszma – 
mérkőzésszám – arány, mely 129:33. 
Csapatunkban játszik a megye leg-
eredményesebb játékosa, Oroszki Vik-
tor, aki még nem talált legyőzőre. Őt 
követi Szücs Tibor, mindössze három 
vereséggel, de nem sokkal van lema-
radva Felker Zoltán sem. Rovó Péter is 
nagyban hozzájárult  a csapat sikeré-
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karácsonyi tornával zártak a fiatalok
- Sok szülő, nagyszülő, barát és isme-
rős jött el szurkolni, és láthatott izgal-
mas, jó mérkőzéseket. A torna szü-
netében a GDSE Táncszakosztálya 
mutatta be látványos műsorát. Sze-
retnénk hagyományt teremteni és jö-
vőre is megrendezni a tornát, ezzel 
is tovább népszerűsíteni a röplabdát 
Gödön – mondta Oláhné Szűcs Kata-
lin edző, a torna egyik szervezője.
 EREDMÉnyEK 
Szupermini-kismini korosztály 
(1999-ben és 2000-ben születettek): 

1. Huzella „A”, 
2. GDSE „B”, 
3. Dunakanyar „A”. 

Mini-gyermek korosztály 
(1997-ben és 1998 születettek): 

1. GDSE „A”, 
2. GDSE „B”, 
3. Huzella „A”.

V. F.

Őszi bajnok a gödi se!
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hez. Munkahelyi elfoglaltsága miatt 
kevesebbszer játszhatott ifj. Gulyás 
Miklós és Nagy László. A sikersoro-
zatban olyan csapatokat győztünk le, 
akik a múlt évben még az NB II-ben, 
NB III-ban játszottak, mint például a 
TEVA-Szentendre és a Vác, de a tava-
lyi két riválisunkat, a Zsámbékot és a 
Gödöllőt is könnyedén vertük. Nem 
akarom elkiabálni, de ezt a bajnoksá-
got már nem lehet tőlünk elvenni. A 6 
pont előny azt jelenti, hogy még há-
rom vereség esetén is – ami elképzel-
hetetlen – elsők lennénk. Most már 
reális célunk 2011 őszén elindulni az 
NB III-ban, a Nemzeti Bajnokságban. 
Természetesen nem bízzuk el ma-
gunkat, a tavaszi sorozatban is sze-
retnénk hasonló eredményt elérni – 
summázott Gulyás Miklós.
 
Az utolsó három forduló eredménye:
Göd - Budaörs 16:2. Oroszki (4), Ro-
vó (4), Felker (3), ifj. Gulyás (3). Páros: 
Felker-Oroszki 1, ifj. Gulyás-Rovó 1.
Csepel - Göd 4:14. Felker (4), Szücs 
(4), Rovó (3), ifj. Gulyás (2). Páros: Fel-
ker-Szücs 1.
Göd - TEvA Szentendre 11:7. Oroszki 
(4), Szücs (3), Felker (2), Rovó (1). Pá-
ros: Felker-Oroszki 1.                        V.F.
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December elején rendezték a Németh 
László iskolában és a Balázsovits sport-
csarnokban a Belépés Családostul 
mozgalom zárórendezvényét, a Mi-
kulás Sportnapot. A sportprogramok 
mellett Sápi Verának és Havas Nellinek 
köszönhetően bábokat, angyalokat, 
adventi asztali díszeket készíthettek 
a gyerekek és szüleik. A focitornákat 
Gyenes Zsolt és Wagner Bálint rendez-
te piarista diáksegítőkkel, a pingpong-
versenyt Gulyás Miklós támogatásával 
Bea István, a tollaslabda-versenyt Sze-
recz Ferenc és Stiglincz Orsolya bonyo-
lították le. A délelőtt folyamán a Miku-
lás sem hiányozhatott.
– A nemes hagyományokhoz híven 
most sem maradtunk hírességek nél-
kül. Együtt focizott velünk Telek András 
és Nyilas Elek, a két volt válogatott lab-
darúgó. A pingpongasztalnál Beer Mik-

lós püspök atya és Markó József polgár-
mester úr, mozgalmunk két fővédnöke 
„tanította” ezt a sportágat a Wichmann 
Tamás-Berkes János párosnak. Lukács 
Istvánné igazgatónő büszkén kísérte 
végig az iskolában Beer Miklós püspö-
köt és a polgármester urat. 

– Köszönetet mondok igazgatónő-
nek, aki mindig szeretettel, barátság-
gal fogad bennünket iskolájában e 
decemberi sportnapunkon. A hagyo-
mányhoz tartozik még a két szakács, 
Wichmann Tamás kenuvilágbajnok 
és Tomeg Vilmosné által készült kivá-
ló ebéd közös elfogyasztása – mond-
ta Wagner László főszervező. 

A Belépés Családostul programso-
rozat következő rendezvénye 
a „Kosárlabdázás napja”
Időpont: 2011. január 15. szombat 
15.00-tól  
Helyszín: Alsógöd, Huzella Tivadar 
Tornacsarnok.                                   V. F.

mikulás sportnappal zárták 
az óévet, kosárlabdával kezdik az újat

Január végén újra 
futsal a Balázsovitsban
Decemberben hatodik alkalommal rendezték 
meg a Kék Duna Kispályás Labdarúgó-kupát a Kék 
Duna Hotel műfüves csarnokában. A hagyomá-
nyos teremtornán ezúttal 28 csapat lépett pályá-
ra. A gödieken kívül fővárosiak és a környező tele-
pülések csapatai mérkőztek. A legjobb háromba 
végül hazaiak nem kerültek. Első a budapesti Gra-
nata, második a dunakeszi Spieler FC, harmadik a 
szintén budapesti Zsideg BTK lett. A legjobb gödi 
csapatnak a Zöldfa csapata bizonyult.
 A legjobb kapus címet Janta Zoltán (Granata), 
legjobb mezőnyjátékosét klubtársa, Sipos Adrián 
(Granata) nyerte, a gólkirály Erdélyi János (Spieler 
FC) lett. A legsportszerűbb csapat a Törökök (Vác) 
lett. 
 Szűcs Zoltán és Wagner Bálint szervezők az 
év végén már a 2011-es esztendőt tervezték. Kö-
vetkező eseményük január 22-én és 23-án egy 
24 csapatos futsaltorna lesz a Balázsovits János 
Sportcsarnokban.

V. F.

A GöDi SE Labdarúgó szakosztálya 
toborzót hirdet a következő korosz-
tályos csapataiba.

•	 U-19		IFI	I.							1993-1994
•	 U-17		IFI		II.					1995
•	 U-15		SERDÜLŐ		I.		1996-1997
•	 U-13		SERDÜLŐ		II.		1998-1999
•	 U-11		SERDÜLŐ		III.	2000-2001
•	 U-9				SERDÜLŐ		IV.		2002-2004
•	 U-7				SERDÜLŐ			V.		2004-2005
•	 ELŐKÉSZÍTŐ		KOROSZTÁLYOK		2005-től	folyamatosan.
•	 Szeretettel	várjuk	mindazon	gyerekek	jelentkezését,	akik	sze-
retik a labdarúgást. Szeretnének jó társaságban, szép környezet-
ben versenyszerűen sportolni.
Szakosztályunk évek óta a Ferencvárosi Torna Club Utánpótlás 
nevelő Bázisa.  Több nálunk nevelkedett sportoló tagja vala-
melyik Ferencvárosi utánpótlás csapatnak.
Tel: + 36 20/485-36-98

         Szeretettel várunk mindenkit!!! 
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Az Életforrás Karate Do edzései a nyá-
ri pihenő után szeptemberben folyta-
tódtak a Huzellában. A terem szűkös 
mivolta miatt azonban – mint Karakó 
Sándor edző mondja – csak alig 20 új 
tagot tudtak felvenni, kinőtték a ter-
met. A karatékák az idei szezonban öt 
versenyen vettek részt, a 2011-es nyá-
ri övvizsgákra pedig már megkezdték a 
felkészülést. Négyen a 2. danért, a mes-
ter a negyedikért küzd. 
 Az elmúlt időszak versenyein több 
érmes helyezés született. Az Ippon Sho-
bu OB-n Vágvölgyi Balázs harmadik lett 
(kata), Örsi Áron és Kovács D. Géza har-
madik (kumite), Cráciun Eszter második 
(kumite). Ippon Shobu MB-n Vágvölgyi 
és Kovács D. megismételte előző sike-
rét, Cráciun harmadik lett. A WKF  nem-
zetközi versenyen Vágvölgyi harma-
dikként zárt katában, Makka László 
másodikként kumitéban, Örsi harmadik 
helyen fejezte be a versenyt kumitéban.  
 – Az eredmények alapján Vágvölgyi 
Balázst meghívták a válogatottba, no-

vember végén a németországi Európa-
bajnokságon a magyar színeket kép-
viselte. Első kontinensviadalán ugyan 
érmet nem szerzett, de tisztességgel 
helytállt. Decemberben megszervez-
tük a szokásos mikulásos edzést, ahol 
megajándékoztuk egymást, és játékos 
foglalkozás is szerepelt a programban. 

díjat kapott a gse elnöke

A Pest megyei Labdarúgó Szövetség ér-
deméremmel tüntette ki december 13-án 
dr. Horváth Lászlót, aki az utánpótlás-ne-
velésben végzett munkájának elismerésé-
ül a Pest megye Labdarúgásáért díjat ve-
hette át.
 A sportvezető 1995 óta a Gödi SE el-
nökségi tagja, 2000-től pedig az egyesü-
let elnöke. Hét éven át a Magyar Labda-
rúgó Szövetség fegyelmi bizottságában is 
dolgozott. A Budapest bajnokság II. osztá-
lyában szereplő FC Vis-Maiornak jelenleg 
is aktív labdarúgója.
 Horváth László elnöki időszaka leg-
nagyobb eredményének a széles kö-
rű utánpótlás-nevelést tartja. 2008-ban 
együttműködési megállapodást kötött 
a Ferencvárossal, melynek értelmében a 
Gödi SE a zöld-fehérek utánpótlás-bázi-
saként működik. Az elmúlt időszakban 
már több gödi fiatalnak sikerült a fővá-
rosi klubban tovább építeni labdarúgó-
karrierjét. A GSE-ben négy éves kortól 
valamennyi korosztályban száz gyermek 
futballozik.                                                    V.F.

vágvölgyi Balázs válogatott lett, 
az eB-n is indulhatott

Terveink szerint 2011. január közepén 
övvizsgát tartunk, márciustól pedig is-
mét indulnak a versenyek, addig ala-
pozást végzünk. Az önkormányzat-
tól pályázati pénzt kaptunk, melyből 
az ütő- és rúgótechnikák fejlesztésé-
re zsákokat vásárolunk – mondta Ka-
rakó Sándor.              Vasvári Ferenc 

Craciun Eszter, Kovács D. Géza, Vágvölgyi Balázs, Makka László, Örsi Áron 

Tisztelt gödi körkép!
Legutóbbi számukban olvastam ifj. 
Cs. Attila és Dr. Horváth László leve-
lezését. Fiam is a GSE-ben focizik, va-
lóban rossz a pálya, de szívesen jár 
edzésre, és dolgozik a jó helyezése-
kért. A hang, amit a GSE elnöke meg-
engedett magának, érdekes volt 
(szándékosan használtam ilyen eny-
he megfogalmazást). Mi lenne a GSE-
vel, ha mindenki elmenne onnan? 
Ha jól értettem, a vízipólósok kiválá-
sa sem volt jó hír. Az nagy baj, hogy 
nem változott semmi, mióta az el-
nök úr az egyesületnél van! A 19 
éves fiú nem „panaszkodott”, hanem 
tényt közölt, és választ várt. Ráadá-
sul szerződésszegés miatt eltiltották 
a játéktól bizonyos ideig. Remélem, 
ez után a levél után nem fogunk mi 
is útilaput kapni. Végezetül minden-
kinek kellemes, békés ünnepet sze-
retnék kívánni.

B. Zsuzsanna

Tisztelt B. zsuzsanna!
Tapasztalatból tudom, hogy szülői ér-
zelmekkel nem szabad vitatkozni, még 
akkor sem, ha azok félreértésből vagy 
hiányos információkból adódnak. A 
GSE-n belül megvan a lehetősége min-
den szülőnek, hogy elmondja vélemé-
nyét, észrevételeit, az edzőnek, a szak-
osztályvezetőnek, az elnöknek, de mint 
ahogy eddig sem, úgy ezután sem a 
Gödi Körkép oldalain levelezve kíván-
juk működtetni az egyesületet. Egy 
szervezet irányítása mindig alkalmas 
célpontja a kritikáknak, szerencsére a 
túlnyomó része a szülőknek, játékosok-
nak és egyesületi vezetőknek egyetért 
a válaszommal, mint ahogy az érintett 
sportolóval is megbeszéltük a kérdést. 
Az pedig egyesületünk szerepének 
örömteli növekedését jelzi, hogy a ha-
vi megjelenésű városi lap helyet bizto-
sít hasábjain ennek a véleményeltérés-
nek, a legfontosabb kérdések között!

Dr. Horváth László
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Családi napközi

Gödön hamarosan 
nyíló napközinkbe 

várunk minden 
bölcsődés korú 

gyerkőcöt!

Bővebb információ:

06 30 366 6717

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! 

Boldog
új éveT

kívánunk!
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Temetkezés
Teljeskörű temetkezési szolgáltatás

2131 Göd, pesti út 29.
Telefon: 27/532-175

ügyelet: 06 20 9331-302

sír
kövek h

iTelre

judiT opTika
Alsógöd, Béke u. 29.

Az akció időtartama:
2011. január 3-tól
2011. február 28-ig

A kedvezmények a következők:

Üdülési csekket továbbra is elfogadunk!!!!

nyitva tartás:
Hétfő: 12:00-17:30

Kedd-péntek: 9:00-17:30

Fizetheti szemüvegét üdülési csekkel, vagy 
bármely egészségpénztáras kártyával!

Telefon:  27-345-354  •   w w w.juditoptika.hu

Termékek:      Kedvezmények:
Szemüvegkeretek akciós választékunkból               70%
Aboriginal optikai keret              20%
Vékonyított lencsék              30%
Progresszív lencsék                    30%
Napszemüvegek akciós választékunkból           20-50%
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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!

BŐr és TeXTil
ruházaT javíTás,
áTALAKíTáS, MÉRETRE KÉSZíTÉS

olasz júlia
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

kihagyhatatlan ajánlat a 
SZEMCSI OPTIKÁBAN

komplett szemüveg 
mindössze 8000 Ft.-ért 

Szemvizsgálat +2000 Ft. bejelentkezés 
alapján minden szerda délután

akció időtartama:
2011. 01. 15.-től 2011. 02. 28.-ig

Részletekről érdeklődjön az üzletünkben

Cím: 2132 göd, ady endre u. 2.
 (felső-gödi vasútállomás)

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

Nyitva tartás: Hétfő- Péntek: 10.00- 18.00,
Szombat: 10.00-.13.00

Ebédidő: 12.30-13.30
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A P r ó H i r d e T é s
parkeTTás vállal hagyományos, szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, 
lakkozást, javítást. 
Tel.: 06 70 505 1177

auTófényezéshez  keresünk munkaTársaT gödi munkahelyre, 
fizetés megegyezés szerint. 
Tel.: 06 30 9345-198

fakivágás! Veszélyes fák kivágása alpintechnikával is, kosaras daruval! 
Elszállítás 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

szakképzeTT gyermekgondozónŐ 
gyermekfelügyeletet vállal 
Tel.: 06 20 946-5350
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Decemberi keresztrejtvényünk megfejtése: 
„Áldott és békés karácsonyi ünnepeket kíván a Gödi 
Körkép szerkesztősége.” 
Nyerteseink: Lugosi Lászlóné és Bogdányi Lászlóné. 
A nyereményeket eljuttatjuk Önökhöz. Gratulálunk! 
Januári keresztrejtvény feladványunk megoldását, kér-
jük nyílt levelező lapon juttassa el szerkesztőségünk cí-
mére: 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

Patikánkban egészségpénztári kártyákkal és utalványokkal is fizethet: OTP, K&H, 
MKB, Patika, Tempo,  Erste, Posta, Generali, Vitamin, Új Pillér, Vasutas, Dimenzió, Axa, 

Aranykor, Provita, Ticket Wellness utalványok és Cheque Dejeuner Gyógyszercsekk.
Jöjjön, várjuk!

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!

  RENDELõ és 
gyógyszERtáR
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