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KÖZÉLET

Az Önkormányzat év végi munkarendje
2011. december 22. egész napos ügyfélfogadás
2011. december 23-tól
2012. január 2-ig igazgatási szünet
2012. január 3. egész napos ügyfélfogadás.

Az Okmányiroda karácsonyi és év végi munkarendje:
2011. december 22. egész napos ügyfélfogadás
2011. december 23-tól 28-ig igazgatási szünet
2011. december 29. egész napos ügyfélfogadás
2011. december 30. 8–12-ig ügyfélfogadás
2012. január 2-től  normál munkarend szerinti ügyfélfogadás
Az igazgatási szünet alatt a hivatal dolgozói éves szabadságukat töltik.

Testületi ülések novemberben
Munkaterv szerinti ülés – november 17.
Módosították a települési szilárdhulladék-ártalmatlanítási közszolgáltatás ellá-
tásáról szóló helyi rendeletet. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hónapban 
elszaporodtak a szelektív hulladékkal teli szemeteszsákokra specializálódott il-
legális begyűjtők. A módosítás következtében mostantól szabálysértésnek mi-
nősül, ha valaki az önkormányzattal kötött megállapodás hiányában gyűjti be 
a szelektív hulladékkal megpakolt zsákokat, és a rendőrség is eljárást tud indítani 
ellene.
Rendeletmódosítások történtek a lakossági fi nanszírozásból megvalósuló út-
építések, útfelújítások kapcsán is. Azok a lakóközösségek, amelyek saját költsé-
gükön, az önkormányzat tervei szerint és műszaki felügyelete mellett vállalják 
a közutak szilárd burkolattal történő ellátását, illetve felújítását, építményadójuk-
ból kedvezmény igénybevételére lesznek jogosultak.
2012-től két fő belső ellenőr fog dolgozni a Polgármesteri Hivatalban.
Megszavazta a testület a Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézménnyel kötött közoktatási szerződése értelmében a 2011/12-es tanévre 
a gödi, illetve a sződ-neveleki gyermekek után járó 24 000 Ft/fő/év támogatást.

Rendkívüli ülés – november 28.
Elfogadták a város 2012. évi hulladékgazdálkodásának szervezésével és a sze-
métszállítási díjak arányos kialakításával foglalkozó előterjesztést. Részleteket és 
fontos, közérdekű információkat a következő oldalon olvasható interjúban találnak!
Emelkednek a Városi Közlekedési Kft. viteldíjai. Az üzemanyagárak emelkedése 
miatt 2012. január 1-jétől a teljes árú bérlet 3000 forintba, a kedvezményes árú 
1000 forintba fog kerülni, míg vonaljegyet 150 forintos áron lehet majd váltani. 

Kábelégetés Göd 
határában
Az ősz folyamán több alkalommal is sikerült 
tetten érni Göd külterületén a feltehetően 
lopott kábelekről éppen a műanyagborítást 
leégető elkövetőket. Egy városi képviselő-
höz eljuttatott lakossági levélből is értesültek 
a szakbizottságok tagjai és a Gödi Rendőrőrs 
vezetője arról az esetről, amikor a mezőőrrel 
egy természetvédő gödi lakos kapta rajta 
a tiltott tevékenységet folytatókat. A helyszí-
nen kiszabható húszezer forintos bírság nem 
visszatartó erő, hiszen a tolvajoknál egy-egy 
autóban akár 400–500 ezer forint értékű ve-
zeték is lehet. A rendőrség véleménye szerint 
csak a lefoglalás, illetve az elkobzás veheti el 
a kedvét az elkövetőknek.

Az elkövetői kör – részben ismert – gödi ille-
tőségű személyekből áll. Rájuk a város pol-
gármestere és főjegyzője egy személyes ta-
lálkozón is igyekszik hatást gyakorolni, bízva 
abban, hogy ez elegendő lesz. A jegyző – mint 
hatóság – környezetvédelmi szabálysértés cí-
mén százötvenezer forintig terjedő büntetést 
szabhat ki, illetve kezdeményezheti a helyszí-
nen talált kábelkötegek lefoglalását. Megszü-
letett az első feljelentés is az ügyben. A rend-
őrség a Környezetvédelmi Hatóságnál, jelen 
esetben a Duna-Ipoly Nemzeti Parknál jelen-
tette fel az elkövetőket – ahonnan már súlyos, 
több százezer forintos nagyságrendű bünte-
tésre számíthatnak. Az önkormányzat, a köz-
terület-felügyelet, a polgárőrség, a rendőrség 
és a mezőőr a súlyosan környezetkárosító te-
vékenység felszámolásán dolgoznak. 

A kábelégetés során felszabaduló mérgező 
anyagok a talajt és a levegőt is szennyezik. „Ha 
műanyagot égetünk, vagy a környezetünk-
ben teszi ezt valaki, könnyen elszenvedhetjük 
a következő egészségkárosodások valamelyi-
két: daganatos megbetegedések, impoten-
cia, magzatkárosodás, máj- és vesekárosodás, 
májrák, légzési elégtelenség, tüdőgyulladás, 
vérsejt-károsodás, a bőr és a szem károsodá-
sa, pszichológiai zavarok, depresszió...” – ol-
vasható egy természetvédő munkacsoport 
honlapján.

V. Pálfai Kinga

A TESZ tájékoztatása
Az ünnepek után a TESZ január 9-től két hé-
ten át szállítja el az ingatlan elé kihelyezett 
fenyőfákat, minden utcában a szokásos sze-
métszállítási napokon.

Godi_korkep_11.indb   4Godi_korkep_11.indb   4 2011.12.02.   11:48:252011.12.02.   11:48:25



GÖDI KÖRKÉP – 2011. 11. SZÁM 5

KÖZÉLET

Változások a szemétszállítás rendszerében
A hulladékgazdálkodási törvény megváltozott előírásai, a lakosság igé-
nyei, valamint a begyűjtési és ártalmatlanítási költségek megemelkedése 
mind-mind olyan tényezők, amelyek egy új hulladékgazdálkodási rendszer 
kidolgozását teszik szükségessé a városban – hangzott el dr. Pintér György al-
polgármester előterjesztésében a november 28-i rendkívüli testületi ülésen. 
A szemétszállítással kapcsolatos jövő évi változásokról januári számunkban 
adunk részletes tájékoztatást. A legfontosabb kérdésekről azonban már 
most beszámolunk.
Az új hulladékgazdálkodási koncepció egyik lényeges eleme a megtermelt 
hulladékmennyiséggel arányos díjfi zetés. Hogyan valósul meg ez a jövőben 
a gyakorlatban?
– A korábbiakban háztartásonként legalább egy, 120 literes tárolóedény 
után kellett szemétszállítási díjat fi zetni. Kisebb, 60 literes űrtartalmú ku-
kát csak a 70 év feletti lakosok igényelhettek. 2012-re vonatkozóan azonban 
már minden lakosnak lehetősége nyílik arra, hogy a városban rendszeresí-
tett háromféle méretű (60, 120 és 240 literes) tárolóedény közül szabadon 
válassza meg az igényeinek leginkább megfelelőt.  Aki úgy ítéli meg, hogy 
elegendő számára a kisebb kuka is, annak az ezzel kapcsolatos igényét 2011. 
december 16-ig a TESZ-nél be kell jelentenie. Nagyon fontos a határidő be-
tartása: a december 16. után jelentkezőknek legközelebb már csak 2013. ja-
nuár 1-jétől lesz lehetőségük a tárolóedény-váltásra. Fontos megjegyezni, 
hogy nem érdemes elhamarkodottan váltani, mert a feleakkora kuka azt 
jelenti, hogy az eddigiekhez képest csak feleannyi szemetet vitethetünk el, 
ugyanakkor a szemétszállítási díj nem fog a felére csökkenni, és a kisebb 
kuka beszerzésének költsége is a lakost terheli.

December 16-áig minden háztartásnak lehetősége van a szeméttáro-
ló edény méretének szabad megválasztására. 
Aki a jelenleginél kisebb, 60 literes kukát szeretne, az igényét a Telepü-
lésellátó Szervezetnél jelentheti be  e-mailben: info@telepulesellato.hu 
vagy telefonon: 06 27/ 530 611 vagy személyesen: 2132 Göd, Duna u. 5. 
A további részletekkel kapcsolatban lásd a TESZ minden háztartásba el-
juttatott tájékoztató levelét.

A kukaméret megváltoztatására irányuló igényeket azért kell december kö-
zepéig előre felmérnünk, és év közben azért nem lesz mód a változtatásra, 
mert ettől tervezhetetlenné válnának a bevételek. További lényeges infor-
máció, hogy kisebb kukát a megadott határidőn belül is csak az igényelhet, 
aki a szemétszállítási díjhátralékát maradéktalanul rendezte. 

A be nem fi zetett szemétszállítási díjak jelenleg 38 millió forintnyi kint-
lévőséget jelentenek a városnak. Kérjük, hogy a díjhátralékokat mielőbb 
rendezzék!

Hogyan befolyásolja majd az új rendszer a szemétszállítási díjak alakulását?
– A szemétszállítási díjak megállapításának egyik alapelve, hogy a díjbevé-
teleknek fedezniük kell a szemétszállítással kapcsolatos valamennyi kiadást. 
A másik alapelv az, hogy egy egységes alapdíjon felül a szemétszállítási díj 
összege a kuka űrmértékének megfelelően változzon, tehát a fi zetendő díj 
legyen arányos a háztartásban keletkező hulladék mennyiségével.   A kukák 
után fi zetendő díj így attól is függ, hogy hány lakos választja a különböző 
méretű tárolóedényeket.  A 2012. évi szemétszállítási díjakról a Képvise-
lő-testület december 20-án a beérkezett igények számának pontos isme-
retében fog dönteni. Nagyon reméljük, hogy a kukaméret megválasztásá-
nak lehetősége ösztönzi majd a lakosokat a sárga zsákokban díjmentesen 
elszállított, nagy térfogatú szelektív hulladék gyűjtésére. 

Szép korúak köszöntése
Évente több alkalommal tartanak ünnepsé-
get a Göd Városi Alapszolgáltatási Központ 
Vasvári utcai Idősek Klubjában. November-
ben hagyományosan az Idősek Napját kö-
szöntik a munkatársak, a Szociális Bizottság 
és a meghívott vendégek.
– Úgy gondolom, minden klubnak szüksége 
van saját hagyományokra, ünnepekre, ame-
lyekre lehet készülni, amelyek kicsit színesí-
tik, felpörgetik a hétköznapokat – mondta 
el Mikó Istvánné intézményvezető. Idén ve-
lünk ünnepeltek a gödi, a dunakeszi és váci 
nyugdíjasklubok képviselői is. A műsorban 
klubtagjaink verssel, egyik gondozónk tánc-
cal, és a Gaude kórus tagjaiból jó néhányan 
mini hangversennyel kedveskedtek. Lenkei 
György, a Szociális Bizottság elnöke egy-egy 
karácsonyváró borítékkal, Csányi József bi-
zottsági tag pedig virággal tolmácsolta a vá-
ros időseknek szóló jókívánságait.

Mentőautó az Óvodában
Szerencsére nem éles helyzet volt, csupán be-
mutató, amelyet a Göd Városi Polgárőrség 
tagjaként Szegediné Szőke Krisztina szervezett 
a gyerekeknek. Méghozzá azzal a céllal, hogy 
egy nem várt esetben már ne legyen ismeretlen 
a kicsiknek a segítségükre siető mentőegység.
Hatvan óvodást „látott el” a Váci Mentőállomás 
csapata. Mindenki bemászhatott a mentőautó-
ba, s a mentősök elmagyarázták, hogy melyik 
eszköz mire való. A kicsik amellett, hogy meg-
beszélték a csapattal a biztonságos közlekedés, 
az otthoni és az óvodai játék-, valamint eszköz-
használat fortélyait, immár azt is tudják, hogy 
milyen esetekben kell mentőt hívni, és az érte-
sítés során mit kell elmondani a telefonban.
A szervezők és az óvoda ezúton is köszönetét 
fejezi ki Czinege Béla vezető mentőtisztnek és 
Kantó György irányítási csoportvezetőnek.

Nézhető legyen-e a városi 
televízió az interneten?
A városi televízió adásai a Telekom és a Rubicom 
előfi zetői számára érhetőek el Gödön. Mivel 
a város egyes területeit egyik műsorterjesztő 
cég sem tudja lefedni kábelhálózatával, így so-
kan vannak, akik nem láthatják a városi televízió 
műsorait. Ezért az Önkormányzat lehetőséget 
biztosítana arra, hogy a lakosság számára a he-
lyi televízió adásai a város weboldalán keresztül 
az interneten is nézhetőek legyenek. Szeretné 
Ön, ha a Göd Városi Televízió adásait számító-
gépe monitorján nézhetné? A kérdéssel kapcso-
latban véleményt nyilvánítani a www.god.hu 
weboldalon lehet. Szavazzon Ön is!
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KÖZÉLET

Gödön elhunytak
2011. szeptember
Mihálka Péter 55 éves

2011. október
Bien Gábor 57 éves

Sólyom Péter 79 éves

Marjai Imréné 
sz.: Bohák Erzsébet Mária 74 éves

Maraige Margit Kamilla 88 éves

Darvas Attila László 68 éves

Gál Károlyné 
sz.: Vörös Julianna 80 éves

Rázsó Sándor 99 éves

Benei János 74 éves

Szabó Andorné 
sz.: Tóth Ilona 99 éves

Szotyori Szilárd 71 éves

2011. november
Kriskó Lászlóné 
sz.: Szathmáry Olga Ilona 76 éves

Kürti Istvánné 
sz.: Bakányi Mária Magdolna 83 éves

Nagy Ferencné 
sz.: Balázs Anna 79 éves

Köszönetnyilvánítás

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
részt vettek Ocskay Károly temetésén, virágukkal 
és megjelenésükkel, részvétnyilvánításukkal eny-
hítették a gyászoló család lelki fájdalmát.

Gyermekei, unokái és dédunokái

Október hónapban

Gödön házasságot kötöttek
Dr. Kenderessy András és Sattler Helga Hermina

Böszörményi Attila Pál és Bajmóczi Krisztina

Csegedi Csaba és Lovas Erika

Túrós Márton és Doma Lilla

Pályázati kiírás
GÖD Város Önkormányzata 
ezennel kiírja a 2011/2012. tan-
évre vonatkozóan a Wigner 
Jenő Önkormányzati Középis-
kolai ösztöndíjpályázatot.
A pályázatra azok az önkormány-
zat területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű középiskolai tanulók 
jelentkezhetnek, akik nappali 
tagozaton középfokú oktatási 
intézményben folytatják tanul-
mányaikat.
Az ösztöndíj időtartama 10 hó-
nap, azaz két egymást követő ta-
nulmányi félév (2011/2012. tanév)

Az ösztöndíj folyósításának kezdete:
•  I. félévre: 2012. január (szeptember-október-november-decem-

ber-január)
•  II. félévre: 2010. május (február-március-április-május-június)

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó tanulói 
jogviszonya a 2011/2012-es tanévben megfeleljen a pályázati kiírás-
nak. Az önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visz-
szavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített Göd 
város illetékességi területéről elköltözik.
Az ösztöndíj elbírálása szociális rászorultság alapján, valamint a pá-
lyázó tanulmányi eredményétől függően történik.

A pályázati űrlap átvehető:
A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, titkárságán és a Városi 
Könyvtár mindkét telephelyén (Pesti út 72., Ady Klub – Kálmán u. 13.) 
kölcsönzési időben, valamint letölthető a www.god.hu honlapról is.

További információ, valamint a pályázat leadása: 
Sellyei Noémi oktatási referensnél (27/530-045)

A pályázat benyújtási határideje: 2011. december 11.

A pályázónak kötelező mellékleteként az alábbi okiratokat kell 
csatolnia: 
•  eredeti iskolalátogatási igazolás
• az előző tanévi bizonyítvány másolata
•  a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmé-

nek igazolása
•  a pályázó és vele egy háztartásban élő tanuló/hallgató iskolaláto-

gatási/hallgatói jogviszony-igazolása

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel 
együttesen érvényes; valamely melléklet hiányában a pályázat for-
mai hibásnak minősül. Az önkormányzat a határidőn túl benyújtott 
vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárhatja!
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendel-
kezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás érdekében 
szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.
Az önkormányzat a pályázat elbírálásáról 2012. január 15-ig írásban 
értesíti a pályázókat.

Fiatalok missziója
Egy csapat budapesti református, illetve bap-
tista egyetemista november elején érkezett 
Gödre, hogy egy héten át idegeneket szol-
gálva megmutassák: a templom falain kívül 
is létezik Isten. A helyi református egyház-
községgel, a református lelkészházaspárral 
és az önkormányzattal összefogva kínálták 
fel ingyenes segítségünket a gödi lakosok-
nak. Ástak, gereblyéztek, takarítottak, illetve 
a vonatállomásokat igyekeztek megtisztítani 
a szeméttől.
– A helyi gyülekezettől és a lelkészektől ren-
geteg támogatást kaptunk. Ezúton köszönjük 
nekik! S külön köszönet azoknak, akik meg-
bíztak bennünk, és engedték, hogy szeressük 
őket a munkánk által – nyilatkozták a fi atalok.

Wigner Jenő arcképe a Princetoni 
Egyetemen (Irene Hacht festménye, 
1991)
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Vendég: Jelenits István
„Meg kell tanulnunk úgy beszélni, hogy elmondjuk mindazt, ami ránk 
van bízva, de ne sértsünk meg a szavainkkal senkit.”
Nem véletlen, hogy a szakiskolásoktól kezdve az egyetemistákon át 
az idős nemzedékig, függetlenül attól, hogy egyszeri halandó vagy 
vitaműsor készítője, világi vagy egyházi elöljáró – mindenki öröm-
mel és tisztelettel kéri ki véleményét. A másikat meghallgatva, min-
dig a kérdésre reagál. 
Széles érzelmi skálán mozgott a dr. Bognár László – egykori tanít-
vány, majd pedagóguskolléga – által bevezetett, összefogott ta-
lálkozó a jámbor, huncut mosolyú, szigorú szerzetes pap, hittudós 

és hitoktató, magyartanár és 
egyetemi előadó, – sokak által 
és sokféleképpen ismert atyával. 
A természetes egyszerűséggel 
elmesélt, a hallgatóság soraiban 
helyet foglalókéihoz hasonlatos 
életút viszontagságai, kihívásai, 
és az azokra mindig bőséges hu-
morral megáldott válaszok oly-
kor bizony előcsalogatták a hall-
gatóság szeméből a könnyeket. 
Egyszer megkérdezték tőle, 
hogy mit szeret a legjobban a vi-
lágmindenségből? A nevetést – 
felelte.

Ajándékgyűjtés a TOPhÁZ 
lakóinak
„Valaki gondolt rám, és eljött hozzám.” Nem-
csak az ajándékoknak, hanem a vendégek érke-
zésének, a barátsággal jövők személyes jelen-
létének is szívből örültek tavaly karácsonykor 
a TOPhÁZban élő gyerekek és felnőttek, ami-
kor egy, a Luna kávéházban szerveződött kis 
társaság meglátogatta őket. A kávéházból in-
dult kezdeményezést a szervezők hagyomány-
nyá szeretnék nemesíteni. Bárkitől szívesen fo-
gadnak az otthon lakóinak ajándékba adható 
tárgyakat: játékokat, mesefi lmeket, könyveket, 
ruhákat, édességet, gyümölcsöt, bármit, ami 
örömet okozhat az intézmény falai között élők-
nek. A karácsonyi látogatásra és az összegyűlt 
ajándékok átadására az idén december 20-án 
délelőtt 10 órakor kerül sor. Sok szeretettel vár-
nak ezen a reggelen a TOPhÁZ elé mindenkit, 
aki személyesen is szívesen részt venne az ün-
nepen. Az ajándékokat a Luna kávéházban le-
het leadni, a Termálfürdő mögött.

Dr. Bognár László Göd legújabb 
díszpolgárát mutatta be

Ukrán győzelem a szarvasbőgő versenyen

Nemzetközi szarvasbőgő 
verseny
A Nemeskéri-Kiss Kúriában tizenegy esz-
tendeje minden november 3-án megtartják 
a Szent Hubertus napot – híven a Nemeské-
ri-Kiss család kiváló vadgazda tagjainak em-
lékéhez. A programban minden esztendőben 
képzőművészeti kiállítás és nemzetközi szar-
vasbőgő verseny – idén a magyar és szlovák 
versenyzők elől egy ukrán vadász szerezte 
meg a győzelmet – is szerepel. És hagyomány 
a Szent Hubertus mise is, amelyet a vadászok, 
az erdészek és a lövészcéhek védőszentjének 
ajánlanak. A szentmisét hosszú évek óta Ha-
vas István celebrálja, aki az ünnep örömére 
Brüsszelből jár haza. Minden alkalommal gyö-
nyörű zeneművekkel emeli az együttlét szín-
vonalát a Gaude kórus, a városi vegyes kar. 
A kúria tulajdonosa, Murvai Zoltán maga is va-
dászember, aki fontosnak tartja a vadászati kul-
túra ápolását és bemutatását, a vadászatot ne-
mes és hasznos természetében űzők nevében.
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A környéken élők lakossági pe-
tíciót nyújtottak be az önkor-
mányzathoz, amelyben leírták 

a Búzaszem Iskola működésével és 
továbbépítésével kapcsolatos ész-
revételeiket, panaszaikat. Azt érzik, 
életkörülményeik, s vele ingatlanuk 
értéke jelentősen romlott. Az iskolá-
val együtt járó forgalomnövekedés 
zajjal, porral jár, a szűk utcákon sok 
a balesetveszélyes helyzet. Az udvar-
ról a gyerekzsivaj, az épületből a ze-
neoktatás hangjai a környék lakóinak 
nyugalmát zavaró módon töltik be 
az egykor csendes övezetet. A kö-
zösségi iskolában nem egy alkalom-
mal késő estig, olykor hétvégén is 
program van, amely több-kevesebb 
forgalmat és ezzel ismét zajt okoz. 
A lakók attól tartva, hogy a helyzet 
fokozódni fog (újabb épület – még 
több gyerek, tornaterem-bérbeadás), 
nem szeretnék, hogy az intézmény 
további épületekkel bővüljön. Először 
a jelenlegi, számukra előnytelen, nem 
elfogadható helyzetet kívánják min-
den fél számára megnyugtatóan és 
számon kérhetően keretek közé szo-
rítani. Elkeseredettek, mert úgy érzik, 
az ő érdekeiket senki sem védi.

Szakbizottsági állásfoglalás
– Meghallgatva a lakossági észrevé-
teleket, fő feladatunknak a közleke-
dés megszervezését és a megnöve-
kedett forgalomból adódó, valóban 
zavaró tényezők orvoslását érezzük. 
A kihelyezett közlekedési táblákkal 
a forgalom szervezését megkezdtük, 
a 20–30 km/óra sebességkorlátozást 
egyrészt biztonsági, másrészt kör-
nyezeti okokból (porszennyezés) ren-
deltük el. Az érintett Kusché–Vécsei–
Tompa utcák szilárd burkolattal való 
ellátását a város útépítési koncepció-
jában kiemelt helyre tettük – mond-
ta el a téma kapcsán Kovacsik Tamás, 
a Városfejlesztési és Környezetvédel-
mi Bizottság elnöke.

A továbbépítésről
– Az iskola engedélyezett tanulói 
létszáma jelenleg 176 fő. A tovább-
építés nem jelenti a létszám válto-
zását. Jelenti viszont azt, hogy lesz-
nek szaktantermeink, tornatermünk, 
megfelelő méretű tanári szobánk. 
A továbbépítés jelentősen mérsé-
kelheti a szomszédság zajterhelését: 
az épületek elkészültével a zeneter-
meket elköltöztetjük az udvar belső 
részébe, megszűnik két osztályte-
rem az utcafronti épület emeletén, 
a tornaterem pedig leveszi az udvari 
zajterhelés jelentős részét. Az önkor-
mányzattal kötött szerződés egyéb-
ként kötelez bennünket az elvi építé-
si terv megvalósítására, s ily módon 

a továbbépítésre. A patkó alakzatú, 
teljes épületegyüttes a szomszédok 
és az utcafront felé is lecsökkenti 
a zajkiáramlást. Jelenleg a követke-
ző építési ütem előkészítésén dol-
gozunk, lakossági fórumokat tartva 
a továbbépítésről, illetve az iskola 
működéséről. 2011-ben eddig négy, 
az építkezés megkezdése előtt három 
alkalommal egyeztetünk a környéken 
élőkkel – mondta el Horváth Szilárd, 
az építtető Búzaszem Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke.

– A Szakáts-kert korábban úttörő-
tábornak, majd a kétezres évek ele-
jéig hajléktalanszállónak adott helyet. 
Az iskolaépítés tervezése előtt befek-
tetők kaszinót, illetve vízi vidámparkot 
szándékoztak oda építeni. Azt gon-
dolom, ennek ismeretében az önkor-
mányzat helyesen döntött, amikor 
a földterületet használatra az iskolá-
nak átadta. A tájékoztató fórumokon 
– értesített és érintett gödi lakosként 
– magam is jelen voltam. A Búzaszem 
Alapítvány a Szabályozási tervnek 
megfelelő, elvi építési engedéllyel és 
érvényes földhasználati szerződéssel 
rendelkezik, mindkettő szerzett jog, 
és kártalanítás nélkül vissza nem von-
hatóak. A Szabályozási terv és a Helyi 
Építési Szabályzat véleményezési ha-
táridejének elmulasztása pedig jog-
vesztő – nyilatkozta Bertáné Tarjányi 
Judit főépítész.

V. Pálfai Kinga

Iskola a szomszédomban
LAKOSSÁGI TILTAKOZÁS A BŐVÍTÉS ELLEN

Bármelyik csendes utca, zajmentes környék életében gyökeres változást hoz-
na egy oktatási intézmény odatelepülése – akkor is, ha annak vezetése igyek-
szik a lehető legtöbbet megtenni a békés egymás mellett élés érdekében.

Helyreigazítás
Lapunk 2011. októberi számának Életmód rovatában Turtóczki S. Ede 
A Schöff er-kastély története című írásának alapanyagaként Volentics Gyula 
munkáit használta fel. A forrásmunkák megjelölése az előző számból té-
vedésből kimaradt, ezért most pontosítunk. A két tanulmány a Gödi Alma-
nachban jelent meg 2008-ban, illetve 2009-ben A Schäff er család uradalmi 
kastélya az egykori Ilka-pusztán, a mai Göd-Újtelepen, azaz „Bócsán”, illetve 
A Schöff er család és kastélya Ilka-pusztán címmel.
A pontatlanságért a forrásmunkák szerzőjétől ezúton is szíves elnézést kér 
a szerkesztőség.

Még csak az első épülete áll az iskolának
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Ünnepi rendezvények 
a Németh László 
Általános Iskolában
Néptánc-karácsony
2011. december 14-én 18.00 órakor a Váci 
Madách Imre Művelődési Központ szín-
háztermében

„Angyali délután” – kézműveskedés ki-
csiknek és nagyoknak 
2011. december 15-én 14.00-től 16.00-ig

Az adventi kiállítás megnyitója 
2011. december 15-én 17.00 órakor a dísz-
teremben

Karácsonyi hangverseny 
2011. december 19-én 18.00 órától a felső-
gödi Jézus Szíve Katolikus Plébániatemp-
lomban

Három-négy éve vált szorosabbá az együttműködés az óvoda és 
az iskola között, amelyet a közös pályázatokon való részvétel tovább 
erősített – nyilatkozta Kovács Gabriella művészeti igazgatóhelyettes 
és Szabó Zsófi a óvodavezető. A két, művészeti neveléssel foglalkozó 
intézmény munkája egymásra épülhet, ami az óvodában csírájában 
elindul, az a művészeti iskolában kiteljesedhet, szárba szökkenhet. 
A tehetséges gyermekeknek hároméves koruktól lehetőségük nyí-
lik a különféle művészeti ágakkal való ismerkedésre, mely a későb-
bi, iskolai rendszerbe való beilleszkedésüket nagymértékben segíti 
– mondták el érdeklődésünkre.
Az óvoda a közösen elnyert 7 millió forint közel egyharmadával 
gazdálkodhatott, melynek köszönhetően a bevont pedagógusok 
szakmai továbbképzéseken vehettek részt, és létrehozták a hagyo-
mányőrző, a drámajáték, a kézműves és az ének-zene szakköröket. 
A tapasztalatok átadására munkaközösségek alakultak.
Az iskola életében az elnyert összeg a művészetoktatás több mint 
egy esztendős dologi kiadásait fedezi. Lehetővé tette az országosan 
meghirdetett képzőművészeti és zenei versenyek színvonalas meg-
rendezését, eszközbeszerzéseket, s a kifejezetten a tehetséggondo-
zásra irányuló szakmai továbbképzéseken való részvételt is.
A művészet terápiás módszer bármilyen jellegű probléma (maga-
tartásbeli, tanulmányi nehézségek, testi-lelki bajok) oldására, keze-
lésére alkalmas tevékenység. Jó lenne, ha ezt a döntéshozók közül is 
mind többen belátnák, és a művészetoktatás fi nanszírozását ehhez 
mérten állapítanák meg. Hiszen akkor a több száz gyermekkel fog-
lalkozó intézmények nyugodt, kiegyensúlyozott, magas színvonalú 
működtetéséhez nem kellene a vezető pedagógusoknak pályázatfi -
gyelésben és pályázatírásban, menedzselésben is helyt állniuk. 

V. Pálfai Kinga

Felhívás
Óvodatörténeti kiállítás rendezéséhez 
fényképes és írásos dokumentumokat 
keres a Kincsem Óvoda (volt 1. sz. Óvo-
da) vezetője. A fotókat és egyéb emlé-
keket megőrzik és visszaadják az azokat 
felajánló tulajdonosoknak. Információ: 
06-27 531-135. A tárlat megnyitása az in-
tézmény 2012 februárjában rendezendő 
jótékonysági bálján várható, állandó he-
lye az óvoda épületében lesz. 
Előre is köszönjük a segítségüket!

Összefogás a tehetséges 
gyermekekért
AZ ÓVODÁBAN KEZDŐDIK A MŰVÉSZETI NEVELÉS
Kimondottan tehetséggondozásra kiírt pályázatot nyert el kon-
zorciumban a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény és a Kincsem Óvoda. A pályázat 2010 
márciusa és 2011. június 30-a között lezajlott az intézményekben, 
ám öt esztendőn keresztül fenn kell tartani az abban megkezdett 
tevékenységeket.

Ü i d é k

Igényes kézműves termékek vására nyílik 
a Németh László Általános Iskolában.

Az ünnepeket megelőző meghitt napokban 
szeretettel várunk minden kicsit és nagyot, 

időst és fi atalt, aki még nem döntötte el, 
mivel ajándékozza meg szeretteit.

Könyvek, ékszerek, fazekas termékek, 
táskák, szőnyegek, karácsonyi dísztárgyak 

és még sok más termék keresi gazdáját. 

Helyszín:
Németh László Általános Iskola, Göd, 

Ifj úság utca 1–3.

Időpont:
2011. december 16. 15.00 órától

IgéIgééényenyenyenye ks ks ks ks kéézmézmézmézműűveűvűveűve ts tts ts termermermermékékeékeékeékekk vk vk vk vá áásáásáásáásárararara nyínyínyínyílilikliklik 
a Néémethth LáLás lózló Ál Ált ltalááno Is I kskoláblában.

Az ünnepeket megelőző meghitt napokban
szeretettel várunk minden kicsit és nagyot

Adventi vásár

Kis művészpalánták zenei foglalkozása az óvodában
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Lehetünk ugyan biológiából képzettek, mégis minden al-
kalommal csodaként tartjuk kezünkben az újszülöttet, és 
nehéz felfogni, hiába is értjük, mégis hogyan növeked-

hetett az édesanyja szíve alatt ilyen tökéletesre. Szerencsére 
azonban ez a titokzatos, varázslatos, az emberi élet szempont-
jából legfontosabb dolog, az utódok érkezése tulajdonkép-
pen a világ legtermészetesebb történése is egyben. A ter-
mészet pedig megadja, amit az új élet megkíván magának: 
kisbabáink optimális táplálására az anyatejet. A karba vett 
csecsemő bőrkontaktusban van, ízlel, lát, hall, tapint, illatot 
érez – minden érzékszervével jeleket vesz.

Anyatejet a babáknak
A szoptatás fontosságát, előnyeit nem lehet elégszer hangsú-
lyozni – mondta el a babák anyatejes táplálásával kapcsolat-
ban Tokodi Veronika, a La Leche Liga tanácsadója. – Az anya-
tej optimális táplálék a kisbaba számára, a legjobb, amit 
a csecsemő kaphat. Könnyebben emészthető, mint bármi 
más, a benne található természetes immunanyagok meg-
védik a babát a betegségektől. Anyatejes táplálással meg-
előzhető a ma egyre gyakrabban tapasztalható allergiák ki-
alakulása, az a „munka” pedig, amellyel a baba hozzájuthat 
az anyatejhez, segíti az állkapocs és az arcszerkezet helyes fej-
lődését. Az anyatej mindenre jó: vigasztaló, nyugtató hatása 
van a csecsemőkre, s miután teljesen steril, testhőmérsékletű 
folyadék, akár orrba, szembe is cseppenthető.
A szoptatás előnyei azonban nemcsak a babára, a mamára 
nézve is jelentősek. A szoptatás közben „boldogsághormon”, 
oxitocin szabadul fel a szervezetben, amelynek hatására 
összehúzódik a méh a szülés után. A szoptatás ellazít, segí-
ti az elalvást, felerősíti az anyai ösztönöket, megalapozza 
az édesanyának a babához való kötődését. Nem utolsósor-
ban pedig a csecsemő ideális táplálásának rendkívül kényel-
mes módját jelenti, hiszen az anyatej bármikor, bárhol rendel-

kezésre áll a szükséges mennyiségben, az éppen megfelelő 
hőmérsékleten. 

A szoptatás ügye iránt elkötelezett nemzetközi 
La Leche Liga támogatást nyújt a szoptató 
édesanyáknak. infó: www.lll.hu 
Gödön is működik a liga baba-mama csoportja: http://
www.lll.hu/babamama

A Szoptatás Világnapja alkalmából a gödi védőnők minden 
esztendőben rövid előadással egybekötött kis ünnepséget 
tartanak a rendelők területén a kisbabás anyukáknak. Az ösz-
szejövetel célja szakmai és emberi támogatást nyújtani, in-
formációkkal segíteni minden kismamát az anyatejes táplálás 
kapcsán felmerülő kérdések megválaszolásával, a tévhitek el-
oszlatásával. Alsógödön a legutóbbi rendezvény alkalmával 
az anyukákat egy-egy szál virággal köszöntötték, és a támo-
gatók jóvoltából a gyerekeknek is jutott apró ajándék.

Az ölelés biztonsága
A témában végzett számos kutatás jelzi, hogy a gyakran 
érintett, karba vett, ölben tartott, kendőben hordozott ba-
bák nyitott, magabiztos, érzelmileg stabil gyermekekké és 
felnőttekké válnak. A szülői érintés lelki-érzelmi és fi zikai 
fejlődésükben is segíti a csecsemőket, nem beszélve arról, 
hogy a koraszülött, beteg babákra fájdalomcsillapítóként hat 
az anyai testkontaktus, a simogatás. A kórházi szülészetek 
sok-sok évtizeden át abban a tévedésben működtek, hogy 
a babának és a mamának is pihenésre van szüksége a szü-
lés-születés megterhelő órái után. Az anya testéből éppen 
csak kibújt, önálló életet kezdő kis újszülöttek az ismert szív-
hangok, és az édesanya megnyugtató hangja helyett csak 

Amikor az embernek az első gyermeke születik, akkor tudatosul benne, hogy az apró, védtelen, kiszolgáltatott kis 
csecsemő első kapcsolata a külvilággal az édesanyja. Rajta keresztül fogja érezni, hallani, tapintani, látni, megélni 
az egész teremtett világot.

Benned látja 
a Mindenséget

Godi_korkep_11.indb   10Godi_korkep_11.indb   10 2011.12.02.   11:48:472011.12.02.   11:48:47



EGÉSZSÉG

GÖDI KÖRKÉP – 2011. 11. SZÁM 11

hozzájuk hasonló, magukra hagyott társaik sírását hallották 
életük első óráiban, egy sterilizált kiságyban. Szerencsére 
az elmúlt bő másfél évtizedben újra divatba jött a szülőszo-
bákon is a hagyományos, azaz bababarát szemlélet, amely 
szerint az újszülötteket azonnal az édesanya vagy az édesapa 
mellkasára fektetik, ott töltheti első óráit, és később sem kell 
egy egészséges újszülöttet semmilyen indokkal sem elszakí-
tani a szüleitől.

A József Attila Művelődési Házban péntekenként 
10-től 12-ig találkoznak a Babahordozó Klub tag-
jai. Az összejöveteleken az édesanyák a különböző 
kendőfajták használata mellett a kötődő nevelésről, 
a szoptatásról, a környezettudatos háztartásvezetés-
ről cserélnek eszmét.

Édes anyanyelv
Az édesanya, az édesapa ismerős hangja már a pár napos új-
szülöttet is képes megnyugtatni, mivel a baba – a hallás kifej-
lődésével – már magzatkorában is képes a hangok, a zene ér-
zékelésére. Az is jól megfi gyelhető, hogy az anya vagy az apa 
hangjának érzelmi állapotokat, különféle hangulatokat kife-
jező változásai is visszatükröződnek a magzat mozgásában, 
vagy a csecsemő viselkedésében. 
Az Ady Klubban keddenként 10 órától szülőknek szóló foglal-
kozáson, a Ringatón nyílik lehetőség a kodályi elvekhez híven 
zeneileg értékes, ám könnyen énekelhető dalanyag, magyar 
népi mondókák, mozgásos és ölbeli játékok elsajátítására.
A Zenebölcsi a József Attila Művelődési Házban szerdánként 
9.30-tól várja a pici gyermekeket, akiknek remek alkalom ez 
arra, hogy körülnézzenek, milyen is közösségben lenni. Ének-
lés, mondókázás, játék közben rengeteg tapasztalatot sze-
reznek a világról, a többi gyerekről, a felnőttekről, az egymás 
közötti kapcsolatokról. Fejlődik zenei hallásuk, beszédkész-
ségük, ritmusérzékük, egyensúlyérzékük, mozgáskoordináci-
ójuk, szociális érzékenységük.

 A vissza nem térő első évek
Nagyanyám írta könnyáztatta levélpapíron, első gyermekem 
születésénél, hogy „Nem tudom, irigyeljelek-e vagy sajnálja-

lak az állandó készenlétért, ami mostantól Rád vár, a nap hu-
szonnégy órájában. Azért inkább irigyellek!” 
Azt mondják a szakemberek – és a tapasztalt nagy- és déd-
szülők –, hogy az első három év alapozza meg az embert. 
Az őt érő ingerek, azt őt körülvevő környezet, a picire fordí-
tott idő és fi gyelem, a szüleitől hallott mesék, dalok, a tőlük 
tanult érzelemkifejezések, az érintések gazdagsága alakítja ki 
viszonyát saját magával és a külvilággal. Nyitottsága, érdek-
lődése, érzékenysége egész életét meghatározó alapjait sze-
rezheti meg a kisgyermek az első életévei alatt.
Igaz, hogy fi atal szülőként nem könnyű feláldozni a rövi-
debb-hosszabb ideje már megszokott független, felnőtt éle-
tet. Igaz, hogy le kell mondani egy sor kedves tevékenységről 
– legalábbis egy időre. Igaz, hogy embert próbáló feladat állan-
dóan jó példával „mutatkozni” árgus szemekkel fi gyelő trón-
örököseink előtt. Mindezekért cserébe azonban mi adhatjuk 
nekik azt, amire a leginkább szükségük van: a szeretetünket. 
És néhány évig valóban mi lehetünk számukra a Mindenség.

V. Pálfai Kinga

Orvosi rendelési idők 
az ünnepek alatt
2011. december 23-án 19.00 órától 2011. december 
27-én 07.00 óráig központi ügyelet lesz a Pesti út 81-es 
szám alatti rendelőintézetben. Telefonos elérhetőség: 
06-27 345-235.

A két ünnep közötti munkanapokon (2011. decem-
ber 27–28–29–30-án) dr. Gál Péter szabadságon lesz, 
a helyettesítést dr. Kamarás Attila végzi, saját rende-
lési idejében. Szintén szabadságát tölti majd az ünne-
pek között dr. Lantos István, akit a megszokott módon 
dr. Lepp-Gazdag Anikó helyettesít.
A többi háziorvos és házi gyermekorvos a megszokott 
rendelési idejében várja a betegeket.

2011. december 30-án 19.00 órától 2012. január 2-án 
07.00 óráig ismét központi ügyelet lesz.

Kirándulás a Diabétesz 
Világnapon
A Komárom-Esztergom megyei Diabétesz Klub meghívá-
sára a Gödi Cukorbetegek Klubjának huszonegy tagja ki-
rándult Esztergomba november második felében, a világ-
nap rendezvényeihez kapcsolódó kulturális programokra. 
A helyi civilszervezet évzáró programjára, 2011. decem-
ber 17-én 14:30-tól szeretettel vár minden cukorbeteget, 
családtagot és egészségével törődő érdeklődőt az Ady 
Klubba.

Anonim Alkoholisták összejövetelei
Helyszín: Ady Klub, kisterem • Időpontok: H.: 17.45–18.45, 
Cs.: 16.30–17.30, P.: 10.30–11.30
Telefon: 06-30 468-5098
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Sok olyan madárfaj honos nálunk, 
amelyik vonuló, és „melegebb 
éghajlaton” tölti a hideg hóna-

pokat, hiszen a fagy vagy a hótaka-
rás miatt nem találna élelmet. De sok 
az olyan madárfaj is, amelyik viszont 
itt marad – sőt, egyre több. Megfi -
gyelhető ugyanis, hogy több olyan 
madárfaj, amelyet régebben a vonu-
lók között tartottak számon, ma már 
egyre gyakrabban választja az áttele-
lést. Nem gondolnánk, de ilyen a jól 
ismert feketerigó és a vörösbegy is. 
Ezeket a nyári kertekből is jól ismer-
jük, de csupán a „modern idők vívmá-
nya”, hogy télen is köztünk maradnak. 
Ráadásul a mikroklíma miatt, illetve 
a táplálék és a biztonságos fészek re-
ményében beljebb húzódnak a lakott 
településekre olyan madarak is, amik 
inkább erdőben, „vadabb” körülmé-
nyek között érzik jól magukat. Így té-
len olyan fajokat is megfi gyelhetünk 
Gödön, melyekkel egyébként máskor 
nem találkoznánk.
Nem szabad azonban elfeledkezni 
arról sem, hogy tőlünk északabbra 
is élnek madarak, – s köztük jó pár 
akad, amelyeknek már mi vagyunk 
a „déli vidék”, és nálunk telelnek. Így 
aztán kifejezetten „egzotikus”, az év 
más időszakában idehaza egyáltalán 
nem látható tollas szépség is felbuk-

kanhat. Így fordulhat elő, hogy olyan, 
az északi fenyvesekben, Skandinávi-
ában élő teremtményekkel találkoz-
hatunk itt Gödön is az etetők kör-
nyékén, mint a csodálatos látványt 
nyújtó, vörös hasú süvöltő, az igen 
érdekes megjelenésű, időnként ha-
talmas csapatokban vándorló csont-
tollú, vagy jól ismert pintyünk roko-
na, a fenyőpinty.
De természetesen „szokványosabb” 
madarak is szép számban keresik fel 
azokat a portákat, ahol eleséggel 
kedveskednek nekik. Többek között 
rigók, cinkék, vastagcsőrű meggy-
vágók, színes tengelicek, csuszkák és 
harkályok lehetnek gyakori látogatói 
a gödi etetőknek.

Nagyon sok szép élménnyel gazdagítja 
tehát a természetet szerető, a színpom-
pás és kedves madarak iránt érdeklő-

Mindenki tudja, hogy ősszel madárvonulás van, és például a gólyák meg a fecskék Afrikába repülnek telelni, – de 
ez azt jelenti vajon, hogy ilyenkor minden tollas teremtmény eltűnik az országból? Természetesen nem. Aki látott 
már téli madáretetőn nyüzsgő színes tollforgatagot, az tudja, hogy ilyenkor tán még több madarat is meg lehet 
fi gyelni, mint nyáron, amikor ezek a félénk jószágok az erdőben, lombok közé bújva rejtőznek a szemünk elől.

Pár grammos 
vendégek
ETESSÜK A MADARAKAT!

Fenyőpinty
A fenyőpinty, ahogy beszédes nevéből 
kitalálható, olyan országokból érkezik 
hozzánk, ahol sokkal több a fenyő, mint 
nálunk. Skandináviából a déli vidékek 
felé vándorol, keresztül Magyarorszá-
gon – ám sokszor nálunk húzza ki a telet, 
az etetőket látogatva. A veréb nagyságú 
madár gyönyörű színekben (mellfoltja 
narancssárga, szárnycsíkja fekete, hasa 
fehér, de még számos árnyalatot meg-
fi gyelhetünk rajta) pompázik. A hímek 
és a tojó madarak között jelentős a kü-
lönbség, az utóbbiak sokkal szürkébbek, 
jellegtelenebbek. A fenyőpintyek (nem 
túl meglepő módon) főként fenyőmag-
vakkal táplálkoznak. Szerencsésebb 
években óriási csapatokban fi gyelhet-
jük meg őket az etetők környékén is.

Kékcinege
Nagyon sokak kedvence ez az apró ma-
dár – talán a színei miatt, vagy azért, 
mert ritkábban kerül a szemünk elé, 
mint jóval ismertebb rokona, a szén-
cinege. A széncinege feketéjével ellen-
tétben a feje teteje kék színben pompá-
zik, de a farka vége és a szárnya is kékes 
árnyalatú. Annak ellenére, hogy kisebb, 
törékenyebb madárnak tűnik a széncin-
kénél, igen harcias, agresszívan tudja 
védeni az „érdekeit”, akár a fészkelőhely 
elfoglalásáról van szó, akár egy-egy fi -
nom falatról a madáretetőn. Ez a madár 
is gyakori fészkelő, itt Gödön is. Nyá-
ron, a lombok közé bújva sokkal rit-
kábban kerül a szemünk elé, ellenben 
a madáretetőn gyakran csodálhatjuk 
meg közelről is. Ilyenkor ő is magvakat 
fogyaszt, de tavasszal és nyáron áttér 
a rovartáplálékra – így a fák, a gyümöl-
csösök „tisztogatásával” nagyon fontos 
szerepet játszik kertjeink életében.
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dő emberek életét a téli madáretetés. 
Létezik azonban néhány aranyszabály, 
amit nem árt megfogadnunk.
Az első, hogy ha belefogunk az ete-
tésbe, akkor azt rendszeresen kell 
tennünk. Nem szükséges egész év-
ben etetni, – ha például még tavasz-
szal is etetnénk, azzal nem tennénk 
jót a fi ókáknak, hiszen azokat nem 
kiszórt maggal, hanem rovarokkal 
kell etetniük a madárszülőknek. Elég 
tehát akkor elkezdeni, amikor lehullik 
az első hó, vagy amikor beköszönte-
nek az első fagyok. Ugyanakkor, ha 
már elkezdtük, nagy károkat okoz-
hatunk azzal, ha kihagyunk egy-egy 
napot. A madarak hamar odaszoknak, 
és a kistestű, pár grammos állatok 
a nagy hidegben elpusztulhatnak, ha 
cserbenhagyjuk őket.
A másik tiltott dolog a kenyérmorzsával 
való etetés: a morzsák erjedésnek in-
dulhatnak az állatok bélrendszerében, 
ezzel pusztulásukat okozva. Ne adjunk 
nekik sózott, ízesített magvakat.

Mivel etessük akkor tollas barátainkat? 
A legmegfelelőbb, és nagyon sokfelé 
kapható a fekete napraforgómag, de 
természetesen más magvakat – pél-
dául kölest – is kitehetünk az etetőre; 
a kisállatboltok általában széles ma-
dáreleség-kínálattal rendelkeznek.
Adhatunk azonban kevésbé „speci-
ális” eleséget is: az almát vagy a főtt 
krumplit szívesen fogadja sok ma-
dár. Ezeket azonban érdemes „meg-
bontani” egy kis darabon, hogy nekik 
már ne kelljen a méreteikhez képest 
vastag héj áttörésével küszködniük. 
Ha a gyenge csőrű madarakra is gon-
dolunk, jól tesszük, ha vajat, faggyút, 
puha sajtot, állati zsiradékot is kíná-
lunk. Ezeknek jó alternatívája lehet 
a kifüggesztett szalonnabőr vagy 
a ma már szinte mindenhol kapható 
cinkegolyó is.
A másik kérdés, ami a „menü” mi-
lyensége mellett fel szokott merülni, 
a tálalás témája. Ezzel kapcsolatban 
is számos lehetőségünk van – gya-
korlatilag nincs olyan hely, kert vagy 
épület, ahol ne lehetne az etetők va-
lamilyen fajtáját kifüggeszteni. Ter-
mészetesen érdemes olyan helyet 
választani neki, ahol rálátunk: mi tör-
ténik az etetőn, és megcsodálhatjuk 
vendégeinket. De az sem akadály, ha 
csak ablakunk van: ablakra vagy ab-
lakpárkányra szerelhető etetőket is 
nagyon sok helyen kaphatunk, de ha 
saját kezűleg építenénk egyet, a Ma-
gyar Madártani Egyesület honlapján 
erre is segítséget találhatunk. Ha van 
kertünk, akkor tehetünk ki fellógatott 
etetőt – ez készülhet fából is, de akár 
egy műanyag fl akonból is, de akár 
egy bevásárlóközpontban beszerzett 
műanyag „krumpliszsák” is tökéle-
tes lehet, ha eredeti tartalma helyett 
napraforgómagot tömünk bele és fel-
lógatjuk.
Többféle, lábon vagy lábakon álló 
dúcetetővel is találkozhatunk, de úgy 
is lehetséges az etetés, hs semmilyen 
mesterségesen előállított etetőnk sin-
csen. A puhább dolgokat – mint pél-
dául egy-egy almát, faggyú- vagy vaj-
darabot – akár egy-egy ág végére is 
feltűzhetjük, de azok a fajok, amelyek 
természetes környezetükben is a tala-
jon keresgélnek, nagyon szívesen fo-
gadják azt is, ha hótól (mondjuk, forró 
vízzel) megtisztított területen, a föl-
dön kínáljuk fel az életmentő, rend-
szeres táplálékot.

Mindegyik etetőtípusnál fontos lehet, 
hogy olyan helyre rakjuk, amelynek 
a közelében a madarak búvóhelyet 
találnak – ahol egy-egy sövény, bo-
kor vagy farakás van a közelben, ami-
ben eltűnhetnek, ha veszélyt észlel-
nek. Azt is akadályozzuk meg, hogy 
macska férjen az etetőhöz – a kiéhe-
zett, etetőn táplálkozó madarak kö-
zött könnyen vérfürdőt tud rendezni 
egy-egy négylábú ragadozó.
Ha rendszeresen etetünk, rendszere-
sen lesz részünk szép élményekben 
is – a természet ilyenkor télen amúgy 
is különleges arcát mutatja. Ennek ré-
sze az is, hogy ilyenkor az etetőnkön 
közelről fi gyelhetünk meg olyan fa-
jokat, amelyekre máskor csupán sok 
leleménnyel, erdei barangolással és 
nagy-nagy szerencsével lenne esé-
lyünk.

Pásztor Balázs

Meggyvágó
A meggyvágót könnyű felismerni széles, 
vaskos, erős csőréről, amivel – ahogyan 
a neve is mutatja – akár a meggy magját 
is képes összeroppantani. A pintyfélék 
családjába tartozik, mint a veréb vagy a fe-
nyőpinty. Csőre is ezekéhez hasonló, jel-
legzetes „magevő csőr”, csak éppen sok-
kal erősebb, ezért keményebb, nagyobb 
magvakat is el tud fogyasztani. A meggy-
vágó a verébnél kicsivel termetesebb, 18 
cm-es, tömzsi madár, gyakori fészkelő 
faj Magyarországon, és sokszor jelennek 
meg madáretetőkön. Ők azonban általá-
ban nem a nálunk élő példányok, hanem 
északabbról érkeznek hozzánk. Nem csu-
pán magroppantó csőrük miatt érdemes 
megfi gyelni őket: nagyon szép állatok, 
a vörösesbarnától a feketén át a fehérig 
igen változatos színekben pompáznak.

Csuszka
Ez a nyáron is gyakran látható, narancs-
sárga hasú, kékesszürke hátú madár 
igen különleges módon közlekedik 
a fákon. A fák törzsén függőlegesen 
kapaszkodva, csőrével a kéregben ke-
resgélve szerez táplálékot, mint a har-
kályok – ám a fakopáncsokkal ellen-
tétben erre a mutatványra fejjel lefelé 
is képes. Fák odvaiban lakik, és mivel 
kisméretű (körülbelül a széncinegével 
azonos nagyságú), az odú száját sárral 
tapasztva leszűkíti. Bár fő táplálékát 
a különböző rovarok jelentik, telente 
igen gyakran feltűnik az etetőknél, és 
jóízűen fogyasztja a napraforgómagot. 
Sőt, meg lehet fi gyelni, hogy a napra-
forgó egy részét magával viszi, és elrejti 
„vésztartaléknak” a közeli fák kérgének 
repedéseiben. Ha egy fa törzsének kér-
gébe ékelve magokat találunk, szinte 
biztosak lehetünk benne, hogy egy 
csuszka raktárát találtuk meg!
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Aktív résztvevői a város sportéletének… 
– A nemzeti kupasorozat egyik állomásának, a western 
szakág és a reining, azaz a western díjlovagló bajnokságnak 
is otthont adtunk korábban; olykor kiegészítettük a progra-
mot bikarodeóval, marhatereléssel. Idén az esőzések miatt 
le kellett mondani az ob-t és a reininget. Egy kupafordulót 
rendeztünk, azon közel hatszázan vettek részt, negyvenöt 
ló a lovasával, száztizenkét rajtolással. A városi majálison is 
felvonultunk, s e mellett mi is szerveztünk egy majálist.

Jövőre várható Gödön bajnoki futam?
– Február közepéig kell a naptárhoz igazítani a tervezett 
eseményeket, mi a nemzeti kupasorozat és az ob egy-egy 
fordulóját, illetve egy Európa-bajnoki kvalifi kációs ver-
senyt szeretnénk rendezni.

Szükséges-e valamilyen speciális talaj a reininghez?
– Igen, három rétegű: salak, agyag és 0,2-es szemcsenagy-
ságú homok szükséges.

Milyen eredmények köthetők az egyesülethez?
– Lovasaink Göd hírét öregbítve a hazai versenyeken épp-
úgy megfordulnak, mint a külföldi viadalokon. Fehérvári 
Pálma nyolcszoros, Gergely Kata hatszoros ifj úsági, Mein-
hardt Sarolta négyszeres, Karl Kitti kétszeres serdülő baj-
nok, Simon István kétszeres felnőtt bajnoki bronzérmes. 
Pálma Szlovákiában is bajnok lett. A kupasorozatban do-
bogón zártunk idén is. Kata az ausztriai ifi  Eb-n a 14. he-
lyen végzett. A lengyelországi Közép-európai Kupán Sa-
rolta mellett felnőttben Sedon Béla és Csizmegi István is 
a 3–6. hely valamelyikén zárt. Szakágat kellett váltanunk, 
mert az általános westernben már nem volt ellenfelünk, 
így áttértünk a reiningre. Jövőre öt utánpótlás és három 
felnőtt versenyzőt fogunk indítani, ismét megcélozzuk 
az ifi  Eb-t és a szlovákiai Közép-európai Kupát. 

Mennyien lovagolnak a Szálender Lovastanyán?
– Az igazolt versenyzők száma 27, a hobbilovasokkal több 
mint százan vagyunk. A legfi atalabb 4, a legidősebb ta-

gunk 72 esztendős. Szívfájdalmunk, hogy több a dunake-
szi, fóti, budapesti, verőcei lovasunk; a gödieket még job-
ban be szeretnénk vonni a mindennapjainkba. 

Milyen fejlesztések, újdonságok vannak napirenden?
– Idén elkészült a fedeles lovardánk és a kivilágított körka-
rámunk. Tervben van egy fedett körkarám építése, továb-
bá pónifogatot fogunk rendszeresíteni a kisgyermekek 
számára.

Milyen egyéb lehetőségeket kínálnak a lovaglás iránt ér-
deklődőknek?
– A western és a reining mellett az angol és a tereplo-
vaglás, a lovastúrázás is népszerű, lehetőségként kínáljuk 
a mozgásterápiát. Az alapvető lovas ismereteket is el lehet 
nálunk sajátítani tanyasi körülmények között. Azt, hogy 
egy család eljöjjön hozzánk, megismerkedjen a lótartás-
sal, esetleg bográcsozzon, azt térítésmentesen tudjuk biz-
tosítani. 

Az új Nemzeti Lovas Program célja a tömegesítés, a fi ata-
lok széles körű bevonása. Az egyesület hogyan kapcsoló-
dik a programhoz? 
– Az érintettekkel felvettük a kapcsolatot, ám még nincs 
konkrét együttműködési, támogatási megállapodás. In-
formáltuk az iskolákat, a Gödi SE vezetőjét. Alapvető cél, 
hogy a magyar gyerekek megtanuljanak a tantervben is 
meghatározott módon, alapszinten bánni a lóval. Ter-
vezzük, hogy 30 gödi gyermek heti egy alkalommal in-
gyen lovas oktatásban részesülne; mi térítésmentesen 
biztosítanánk a lovat és a szakképzett oktatót. Van egy 
fedett társasági helyiségünk, ahol elméleti órákat is le-
hetne tartani. Ami rajtunk múlt, megtettük a program 
megvalósítása érdekében: akkreditáltattuk magunkat, 
szakképzett oktatókkal, megfelelő minőségű létesítmé-
nyekkel, hivatalos iratokkal rendelkezünk. Januárban 
konkrét megállapodásokat szeretnénk kötni az iskola-
vezetőkkel. 

Vasvári Ferenc

Sportélet

Az alapoktól a Nemzeti 
Lovas Programig
A SZÁLENDER LOVASTANYA

Az 1999-es alapítású Szálender Lovastanyán 2008 óta 
működik a Gödi Western Lovas KHSE, mely a verseny- 
és a lovas szabadidősportra egyaránt kínál alternatívát. 
Versenyzői több tucat bajnoki címet szereztek, az eu-
rópai viadalokon rendre névjegyet osztanak. A lovas-
tanya a tereplovaglásra, a lovas ismeretek megszerzé-
sére és családi programokra is kiváló lehetőséget nyújt. 
Az egyesületről Pető Zoltán elnökkel beszélgettem.

A marhaterelés a western lovas napok egyik leglátványosabb 
programja
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A Gödi SE labdarúgó 
utánpótlás-korosztályainak eredményei

U19 ifi  I. csapat:  
Vácduka – Gödi SE: 1-0
Kismaros SC – Gödi SE: 0-6 (gólszerzők: Csánki K. 3, Martin-Gál 2, Kolok B.)
Gödi SE – Szigetgyöngye SE: 1-2 (Burger)

U17 ifi  II. csapat:
SZE-FI – Gödi SE: 2-0    
Gödi SE – Verőce SE: 7-1 (Csánki K. 2, Martin-Gál, Burger, Kolok B., Gergely, 
Haczay)
Dunabogdány SE – Gödi SE: 0-7 (Martin-Gál 4, Burger, Mangold, Gergely)
Gödi SE – Vác Deákvár SE: 8-0 (Martin-Gál 3, Török, Kolok Cs., Máthé, 
Burger, Szekeres)
Perbál SC – Gödi SE: 0-7 (Martin-Gál 4, Csánki K., Mangold, Kolok B.)

U15 serdülő  I. csapat: 
Csomádi KSK – Gödi SE: 1-6 (H. Zováthi 3, Budai, Illyési, Gergely M.)
Gödi SE – Fóti SE: 10-3 (Budai 5, Gergely 2, H. Zováthi 2, Illyési)
Kistarcsai VSC – Gödi SE: 7-2 (Gergely, Balázs M.)

U13 serdülő II. csapat:
Gödi SE – Mogyoród KSK: 5-0 (Illyési 2, Lugosi, Kukucska, Németh) 
Verőce SE – Gödi SE: 1-4 (Illyési 2, Lugosi, Lengyel)
Gödi SE – Vác VLSE: 3-0 (Illyési 3)
Fóti SE – Gödi SE: 1-2 (Lugosi, Fekete)

A  Gödi SE Labdarúgó Szakosztálya várja az U15-ös serdülő csapatába 
olyan 1997–98–99-es születésű gyerekek jelentkezését, akik szeretnének 
versenyszerűen  sportolni, és szeretik a labdarúgást! Jelentkezéseket 
várunk Pató Gábor utánpótlás-vezetőnél, a (+36) 20-9492-848-as 
telefonszámon.

Labdarúgás
Jubileumi Balázsovits Hó Kupa 
december 30-án
Az idei, jubileumi Hó Kupára december 30-án, pénteken 
reggel 9 órától kerül sor.
„Az ifj . Balázsovits János által édesapja emlékére életre kel-
tett kispályás labdarúgótorna idén 25. születésnapját ün-
nepli. Minden esztendő decemberében a Gödi SE sportte-

lepén zajló összecsapáson 
150–160, a labdarúgást és 
a jó társaságot kedvelő 
„őrült” találkozik. Idén sem 
lesz másképp! Nevezni egy-
éves kortól az „amíg mo-
zogni tudsz” korosztályig 
lehet. A csapatlétszám tíz 
főnél maximált, a nevezési 
díj pedig 12 000,- Ft csapa-
tonként, ami magában fog-
lalja az egytálételes ebédet, 
valamint a korszerű játék-
vezetést” – invitál Mohai 
Gábor szakosztályvezető.
Előzetes regisztráció:
Tuza József
Telefon: 06-70 635-6762.

Labdarúgás
A Bozsik-program Gödön is hódít 
A közelmúltban ismét a legfi atalabb focistákkal telt meg 
a GSE alsógödi sporttelepe. A korábbi „NUPI-kupákhoz” 
hasonlóan ezúttal a Bozsik-program egyik őszi állomását 
rendezték városunkban.

A három fordulóból a másodikon a gödiek a Dunakeszi 
Vasutast, a Dunakeszi Kinizsit és az őrbottyáni csapatokat 
látták vendégül. A tornán az U7-es, U9-es és U11-es kor-
osztály képviselői vetélkedtek egymással. Ezeken a torná-
kon nincs eredményhirdetés, szóban kapnak értékelést 
a csapatok, s a legjobbakat oklevéllel és éremmel díjazzák 
a szervezők. Ősszel és tavasszal egyaránt 3–3 fordulóra ke-
rül sor, körzeti rendszerben.

„A hangsúly azon van, hogy minél többet játsszon a gye-
rek és legyen sikerélménye, ne élje meg kudarcként, ha 
a csapata veszít. Ezt sikerült is megvalósítani, hiszen min-
den gyerek széles mosollyal és egy szelet csokoládéval 
hagyta el a sportpályát” – mondta Wagner Bálint, az egyik 
gödi szervező.

A Bozsik-programban 700 oktatási intézmény és 900 
sportszervezet vesz részt. A tornákat 171 körzetben, 57 al-
központban és 20 megyei központban rendezik. A munkát 
1100 iskolai edző, 2700 klubedző, 171 körzetvezető edző, 
57 alközpontvezető edző, 20 megyei koordinátor és 20 
megyei szakmai igazgató irányítja. Ennek a hatalmas, or-
szágos rendszernek része Göd is. Városunk több csapattal 
van jelen a tornákon, továbbá helyszínt is biztosít. A nem 
gödi csapatban játszó, de Gödön élő gyermekek más kör-
zetben, például Vácon léphetnek pályára a Bozsik-prog-
ram keretén belül.

Vasvári Ferenc

A Hó Kupára általában az igazi 
tél is megérkezik (A felvétel 
a tavalyi eseményen készült)

A GSE fi ataljai négy korosztállyal, eredményesen menetelnek 
a bajnokságban
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SPORT

A Gödi csapat eredményei:
 30. Nagy Árpád K1/férfi  veterán 3:03:43
 12. Stiglincz Orsolya, Németh István C2 mix 3:33:49
 5. Orosz Balázs, Kiss Bence, Kiss Péter C3 3:47:42
 18. Csizmár Orsolya, Mészáros Bence C2 mix 3:52:00
 5. Barta Iván, dr. Oláh Gábor C2 veterán 3:52:23 

Kajak
Gödi részvétel a cseh maratonon
Idén ősszel is részt vett a Nemzetközi Cesky Krumlov Maratonon, 
Csehország legnagyobb kajak-kenu maratonján egy gödi alakulat. 
A verseny Vissy Brodból indult, és a csodálatos tájakon kanyargó 
Vltava szeszélyeit követve Cesky Krumlovban zárult.
Sajnos az időjárás nem kedvezett a több mint 300 induló csapatnak, 
mert alighogy eldördült a rajtot jelző ágyú hangja, máris a nyakunk-
ba szakadt az égi áldás, – mintegy bónuszként a 8 fokos levegő és 
a 2 fokos víz mellé.
A verseny legfőbb nehézsége a 36 kilométeres táv legyőzésén túl 
az volt, hogy kereken kilenc zúgóval is meg kellett birkóznunk, ami 
a raftingosoknak könnyed ujjgyakorlat, ám a többi szakágban (kajak, 
kenu, sárkányhajó) indulónak kemény kihívást jelentett. A kis gödi 
csapatban voltak rutinosabbak és „elsőbálozók” is, de azt egyértel-
műen kijelenthettük a verseny után, hogy hiába az embert próbáló 
időjárás, a hideg víz, – a látvány és a hangulat mindenkit kárpótolt, 
és ide vissza kell jönnünk jövőre is!

Stiglincz Orsolya

Tollaslabda
Már Alsógödön is hódít 
a sportág
Gödön évek óta sok gyerek heti program-
jának elmaradhatatlan része a tollaslabda. 
A leglelkesebbek ambíciója hívta életre 
a sportág helyi szakosztályát, amely a Gödi 
SE keretei között biztosítja a fejlődés felté-
teleit. Az egyesület sportágai közötti gördü-
lékeny együttműködésnek köszönhetően 
decembertől már Alsógödön is elindultak 
a rendszeres tollaslabdaedzések. A Gödi Kör-
kép tavasszal már beszámolt a csapat indulá-
sáról, – ebben a szezonban heti 3 edzésórát 
tölthetnek pályán a játékosok. Munkácsi Kitti 
edző csütörtökönként a Huzella Tornacsar-
nokban, hétfőnként a Balázsovits Sportcsar-
nokban várja 17:00-tól 18:30-ig az érdeklődő 
új és a visszatérő régi játékosokat.
„Szimbolikusnak érzem, hogy 2010-ben 
a Kálfalvy Dániel és Szerecz Márton, akik kö-
zül az egyik huzellás, a másik Németh Lász-
ló-s diák, közös erővel szerzett páros magyar 
bajnoki címet Göd városának. Mostantól az új 
edzésidőpontok, az új helyszín és a Kitti által 
elkezdett szisztematikus edzői munka lehető-
séget ad arra, hogy az alsógödi és a felsőgö-
di gyerekek együtt és egymással versengve 
fejlődhessenek. Remélem, eredményeikkel 
hamarosan tovább fogják öregbíteni a Gödi 
SE, iskoláik és a város hírnevét” – nyilatkozta 
Szűcs Zoltán szakosztályvezető.
A város és a szakosztály tollaslabdaéletével 
kapcsolatban a www.facebook.com/God.
tollaslabda címen bárki megtekintheti a friss 
híreket, illetve a korábbi versenyek, edzések 
és táborok emlékeit.

Kajak
Gödi bronzérmek a szingapúri maraton 
vébéről
A hagyományoknak megfelelően, hozva a papírformát, újabb vi-
lágbajnokságon bizonyított a magyar kajak-kenu válogatott. Ezút-
tal a szingapúri maratoni világbajnokságról szállították a fi atalok 
az érmeket. Az eredményeknek köszönhetően Magyarország nyerte 
a nemzetek közötti pontversenyt. A 36 fős magyar válogatottat gö-
diek is erősítették. (A hosszú távú versenyeken a kajakozást vagy ke-
nuzást futó szakaszok színesítik.)
Kajakban az ifj úsági korú GSE-s Havas Balázs Gábor állhatott fel a do-
bogó harmadik fokára. Párosban a 17 kilométeres távot teljesítve 
klubtársa, Hagymási Réka a győri Takács Tamarával bronzérmes lett. 
Balázs a párosok közt is elindult, de rosszullét, illetve technikai prob-
lémák miatt nem tudta befejezni a futamot. Az U23-as versenyzők kö-
zött a korábbi GSE-s, most már a KSI-t erősítő Váczai Enikő ötödik lett.

Vasvári Ferenc

Kálfalvy Dániel, a Huzella Iskola tanulója lett 
korosztályában az ország legjobbja (Fotó: Seres Lehel)

Az ifj úságiak között Hagymási Réka jelenleg Európa és a világ egyik legjobbja
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Szkander
Nemzetközi elismerés a szövetség gödi 
elnökének
Jelentős elismeréseket kapott Csabai Attila, a Magyar Szkander Szö-
vetség elnöke. A több mint 70 nemzetet számláló világszervezetben 
szavazati joggal rendelkező sportvezető Gödön él, „civilben” a csa-
ládi tulajdonban lévő Ilka Csárda főszakácsa. 
„Az egyik elismerést Belgiumban, a világszervezet főtitkárától kaptam: 
olasz, szlovák és német kollégámmal a legjobb sportvezetők közé so-
roltak. Versenyünkön 16 ország 172 sportolóját mozgattuk meg, ezzel 
Európában az 5., világviszonylatban a 10. legjobbak lettünk. A másik 
elismerést a tavalyi, Las Vegas-i világbajnokságon kaptam – ezt az el-
múlt negyven év során öt ember érdemelte ki a sportágban. Jóma-
gam lobbiztam annak érdekében, hogy a nem olimpiai sportágak 
világszervezetének a szkander is tagja legyen. Jó eséllyel pályázunk 
arra, hogy 2016-ban világbajnokságot rendezzünk, erről minisztériu-
mi erkölcsi támogatói levelet kaptunk Szekeres Páltól. Jövőre, Brazíliá-
ban lesz döntés” – foglalta össze a helyzetet Csabai Attila.

V. F.

Társasági adókedvezmény 
sportcélokra
Kivételes lehetőség, hogy a városhoz vagy sportágakhoz kötődő – 
vagy akár csupán az adójuk felhasználását látni akaró – vállalkozók 
a társasági adójukból (hasonlóan, mint az 1%-os rendelkezéseknél 
segíthetik gödi létesítmények létrehozását, a gödi sportlehetőségek 
minőségi fejlesztését.
A Gödi SE kézilabda-, kosárlabda-, labdarúgó- és vízilabdacsapatai mű-
ködésének támogatása lehetséges gödi ingatlanépítésekre (labdarú-
góöltöző-bővítés, pálya- és világítás-korszerűsítések, kézi- és kosárlab-
da-, továbbá labdarúgócsarnok építése, kondicionálóterem kialakítása 
a csónakháznál, sportmedence a vízilabdázóknak) és működésre (után-
pótlás és felnőtt sport terén) egyaránt.
Idén december 20-a előtt már számítunk a felajánlásokra, amelyeket 
a vállalkozó által választott célra használunk fel.
További részletek dr. Horváth Lászlónál (telefon: 06-20 379-9198 és 
e-mail: dhorvath@t-online.hu), valamint a Gödi SE hamarosan elkészülő 
honlapján és a www.god.hu oldalon.
Várjuk a vállalkozók felajánlásait!

Röplabda
Újra lendületben fi atal 
röplabdásaink

Ősszel ismét edzésbe álltak a GDSE röp-
labdásai. Oláhné Szűcs Katalin tanítvá-
nyai október végén a Balázsovits Sport-

csarnokban léptek pályára, novemberben 
Szegeden vendégeskedtek. 
„Október 30-án felkészülési tornát rendez-
tünk gyermek korosztályos csapatok számá-
ra Felsőgödön. A tornára 8 csapat nevezett; 
megtöltöttük a csarnokot: két pályán közel 
80 gyermek röplabdázott. A lányok most ját-
szottak idén először saját korosztályú csapa-
tok ellen, így nagy volt az izgalom. Nehezen 
indult a játék, a csoportmeccsek után kezdett 
összeállni a csapat. Támadásban Belányi Vi-
rág ütései szereztek sok pontot a csapatnak, 
a hálónál Törő Viki blokkban, hátul Szabó Bori 
mezőnyvédekezésben remekelt; az 5. helyen 
zártunk” – értékelt Szűcs Katalin.

Játékosok: Belányi Boglárka, Belányi Virág, 
Dobor Réka, Fazakas Lili, Horváth Adrien, Ku-
kucska Rebeka, Mayer Nikolett, Szabó Borbá-
la és Törő Viktória.
Eredmények: 1. Vasas „A”, 2. Vasas „B”, 3. 
TFSE-KRA „A”, 4. ÚCSDSE, 5. Gödi DSE, 6. RUN-
KIL, 7. Dunakanyar SE, 8. TFSE-KRA „B”.
A GDSE számára a következő megméretést 
a szegedi, Sport XXI. Markovics Emlékverseny 
jelentette. A torna – amelyre a gödiek harmad-
szor neveztek – nagyságát mutatja, hogy a két-
napos eseményre az ország különböző telepü-
léseiről előzetesen 105 csapat jelentkezett. 
„Gyermek korosztályban 18 induló közül a 8. 
helyezést értük el, tartottuk a tavasszal el-
ért eredményünket. Mini korosztályban elő-
reléptünk, az „A” csapatom 5., az újonc „B” 
együttesem  12. helyezést ért el a 48 induló 
közül” – tette hozzá a GDSE edzője.

V. F.

A GDSE fi atal röplabdásai az ország távoli 
településein is pályára lépnek

Csabai Attila, a Magyar Szkander Szövetség elnöke.
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 A József Attila
 Művelődési Ház
 decemberi programjai

Az Ady Klub decemberi programjai

A Göd Városi Könyvtár 
programjai
Katica Gyermekkönyvtár 
Könyvtári Bütyköldék 
2012. január 6-án pénteken 13 és 17 óra között: marionett 
állatkákat készítünk. 
Cím: 2131 Göd, Pesti út 72.
Bővebb információ: 27/532-155

Ady Fiókkönyvtár 
2012. január 27-én pénteken, 13 és 17 óra között:  farsangi 
álarcokat festünk, ragasztunk. 
Cím: 2132 Göd, Kálmán u. 13.
Bővebb információ: 27/345-101
Mindkét helyszínen Mesekuckó lesz 15 órától: mese 
a gyerekeknek és diafi lmvetítés. 
Szeretettel várják a családokat: 
Ica néni, Edina néni, Ági néni könyvtárosok.

Téli szünet a Göd Városi 
Könyvtárban, 2011
Kedves Olvasóink!
2011. decemberében a következőképp alakul nyitva tar-
tásunk:
Utolsó nyitvatartási nap 2011. december 20-án, kedden:
Központi Könyvtár 9–12 13–18
Gyermekkönyvtár  13–18
Ady Fiókkönyvtár 9–12  13–19
Könyvtárainkat 2011. december 21-től  2012. január 1-ig 
zárva tartjuk.
Nyitás 2012. január 2-án, hétfőn:
Központi Könyvtár 9–12 13–18
Gyermekkönyvtár  13–18
Ady Fiókkönyvtár  13–18
Figyeljék a honlapunkat (konyvtar.god.hu), december-
ben helytörténeti játékot indítunk! A kérdéseket meg-
válaszolhatják e-mailben vagy személyesen.
E-mail címünk: konyvtar@god.hu
Szép karácsonyi ajándék a könyv: vásároljanak a könyv-
tárban a Gödi Almanach megjelent köteteiből! 
Az ünnepek előtt új könyvajánlatunkkal várjuk Önöket! 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esz-
tendőt kívánunk!

József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.

Tel.: (+36 06) 27-532-160
 (+36 06) 20-485-4791

Honlap: www.godimuvhaz.hu
E-mail: info@godimuvhaz.hu

Jobb agyféltekés rajztanfolyam 
az Ady Klubban
December 10–11-én és 16–17-én 10.00–18.00 óráig.
Jelentkezési határidő: december 7. szerda
A csoport 6–8 fővel indul. 

Szeretnél 4 nap alatt megtanulni rajzolni, minden elő-
képzettség nélkül?
Ehhez a tanfolyamhoz nincs szükséged kézügyességre, 
rajztudásra. Itt a  kreatív jobb agyféltekédet aktiválod. 
A tanfolyam elvégzése után nemcsak a rajzolásban, ha-
nem az élet más területein is sokkal kreatívabb leszel, 
önbizalmad, intuíciód erősödni fog. Figyelmed és kon-
centrációs képességed javulni fog, s egy új látásmód 
alakul ki benned. A tanfolyam során megszabadulhatsz 
a benned tudat alatt dolgozó negatív energiáktól, blok-
koktól, amelyek gátolták az életedet. Új képességeid 
birtokában könnyebben tudsz majd harmóniát terem-
teni a mindennapjaidban, a környezetedben.

A tanfolyamot vezeti: Farkas Éva iparművész
Ajánlott korhatár: 16 éves kortól.
A 4 napos kurzus ára, amely magában foglalja az anyag-
költséget is: 28 000 Ft.
Ebédet mindenki hozzon magával, lesz közben 3/4 órás 
ebédszünet.
A tanfolyam megfelelő számú jelentkező esetén indul.
Jelentkezés a 06-30/700-44-43 telefonon, e-mailben: 
farkaseva.gobelin@gmail.com
vagy a József Attila Művelődési Házban: 2131 Göd, Pesti 
út 72. 27/532-160, info@godimuvhaz.hu

5. 
hétfő

13.00–15.00
Kertbarátok összejövetele

7. 
szerda

14.00–18.00
Véradás

7. 
szerda

13.00–17.00
Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
karácsonyi összejövetele

10. 
szombat

„Karácsonyi Ébredés” 
rendezvénysorozat
10.00–14.00
Kézműves kirakodóvásár, 
valamint a gyermekek kézműves 
munkáinak és használt játékainak 
börzéje
10.00–12.00
Játszóház: karácsonyi 
dekoráció-készítés
16.00
A Karácsonyfa-díszítő és 
az Adventi koszorúkészítő 
verseny eredményhirdetése
16.15
Röcögő Néptánccsoport 
karácsonyi bemutatója: 
A téli ünnepkör szokásai és 
dél-alföldi betlehemes

10–11. 
10.00–18.00
 Jobb agyféltekés rajztanfolyam

13. 
kedd

13.00–17.00
Véradás

17. 
szombat

14.30–16.30
 Cukorbetegek klubja

17. 
szombat

17.00
Retro Ady Klub 
A Bozóky tér múltja, jelene és 
jövője

10. 
szombat

16.30
Gödi Fonó Magyar Táncház 
a Mészáros zenekarral.
A táncházat támogatja a Nemzeti 
Kulturális Alap
17.00
RockFolk Blues Band Klub 
koncertje

11. 
vasárnap

„Karácsonyi Ébredés” 
rendezvénysorozat
10.00–12.00
Családi Kézműves Játszóház: 
mézeskalács-készítés, 
gyertyamerítés, díszek készítése 
só-liszt gyurmából.
16.00
Gyermekszínház: Görbe Tükör 
Színház: Mátyás király a csillagok 
között. Belépő: 600 Ft
A rendezvénysorozat alatt 
kézműves kirakodóvásárral várjuk 
az érdeklődőket!

15. 
csütörtök

16.30 
Eleink – Őstörténeti 
előadássorozat 
dr. Kubassek János a Magyar 
Földrajzi Intézet igazgatója:  
Kőrösi Csoma Sándor nyomában 
című előadása. A belépés díjtalan!

16. 
péntek

17.30 
Új Horizont Irodalmi Klub 
karácsonyi összejövetele

17. 
szombat

18.00
Retro Ady Klub 
Karácsonyra hangolva...
Ünnepi készülődés, 
gondolatcsere: külső-belső 
dekoráció, terítékek, sütés-főzés.
Galambos Ilona lakberendező 
képei és tanácsai.
Infó:06-30/370 2491

17–18. 
10.00–18.00 
Jobb agyféltekés rajztanfolyam

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Esztendőt kívánnak 
a Művelődési Ház dolgozói!

Az eltelt 100 év fotóit és a terveket ismerteti Veres Mihály, 
a Bozóky Gyula Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Utána: lehetőség a Jubileumi könyv és az Emléklap átvételére. 
Infó: bozokygy@t-online.hu; 06-20/9521 435

Retró Ady Klub
december 17-én 17 órakor

A Bozóky tér múltja, 
jelene és jövője
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(könyvelés, bérszámfejtés, 
adótanácsadás, üzletviteli 
tanácsadás)
Könyvelőirodánk kezdő 
és könyvelőirodát váltó vállal-
kozásoknak az első három havi 
könyvelési díj 50%-át elengedi.

Alsógöd, Béke út 24. • Tel.: (+36) 30-255-5116
E-mail: ivananna13@gmail.hu
www.konyvelo-god.hupont.hu

KÖNYVELŐIRODA

VIKI KOZMETIKA – FOTÓSTÚDIÓ
20 éves szakmai gyakorlattal várom minden kedves 
régi és új vendégemet!

Körmendi Viktória kozmetikus – fotós
Tel: (06) 70-409-3825
Cím: 2131 Alsógöd, Béke út 24. (Mógor Ház)
E-mail: viktoria.kormendi@gmail.com, 
 info@vikifoto.hu
Web: www.vikifoto.hu • www.vikifoto.freeweb.hu

•  Teljes körű kozmetikai szolgáltatás
•  Elektrokozmetikai kezelések 
•  Speciális ránctalanító eljárás: 

mikrodermabrázió, derma roller!
•  Arckezelés ultrahanggal 

akciós áron!
•  Fotó szolgáltatások

•  Portfólió-készítés
•  Gyermekfotózási akció!
•  „Átváltoztatunk” program
•  Fotókönyv és naptárrendelés kará-

csonyra saját vagy általam készített 
fotókból!

Lótusz
Szépségszalon

Szolgáltatásaink
pedikűr, manikűr, műköröm, paraffi  nos kéz- és lábápolás, talprefl exológia, 
feszítőszálas spange 
Bejelentkezés: Ujfalusi Csilla: (06) 20-466-0088 
www.csillanails.hu
Kozmetika  
Bejelentkezés: Borbíró Zsuzsanna: (06) 20-532-6077
Masszázs
Frissítő-, relaxáló-, talp-, hát- és testmasszázs, dr. Wu-féle fejmasszázs, 
test-fül gyertyakezelés, frissítő thaimasszázs.
Bejelentkezés: Gellén Anikó: (06) 70-434-2163

Decemberben karácsonyi kedvezményeket biztosítunk a Kedves Vendégeinknek! 
Akcióinkról érdeklődni a telefonszámokon vagy a Facebookon lehet!

Tel.: (06) 30-561-0571 • Nyitva tartás: H-P: 0900-1800, Szo: 0800-1400

•  Bio- és reformélelmiszerek
•  Gyógyteák, teakülönlegességek, CoD-tea
•  Gyümölcslevek, természetes szörpök
•  Táplálék-kiegészítők, vitaminok, aloe termékek, fűszerek
•  Varga-féle gyógygomba-kivonatok
•  Gyógyvizek, Kaqun víz, Preventa, pí víz, Szalay-féle lúgos víz
•  Natúr- és biokozmetikumok, környezetbarát mosó- 

és mosogatószerek
•  Könyvek, sólámpák, füstölők, fülgyertya
•  Fullgrass fagyasztott búzafűlé
•  Huminsavas csokoládé
•  Bach virágterápia, Dr. Schüssler arcdiagnosztika, Bioptron 

fényterápia

2131 Alsógöd, Béke út 24. 

Békés 
ünnepeket!

Kibővült kínálat:
 Fejlesztőjátékok 0–15 éves korig

Gyerekszoba dekorációk, falmatricák
Nyitva tartás:
H-P: 1000-1700

• Lelkiségi könyvek
• Gyerekkönyvek
• Kegytárgyak
• Ikonok

Az Olajfa Fagyizó télen is várja Önöket!
Szálas és fi lteres teák

Kávék (koff einmentes is)
Sütemények

Diabetikus sütemények
Forralt bor
Forró csoki

Tortarendelést felveszünk!
Minden kedden és csütörtökön 

jégkása akció!
Tel.: (06) 70-366-3596

Téli nyitva tartás: 
H-Szo: 1000-1800
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éves a JUDIT OPTIKA 
 Születésnapi AKCIÓ!3

ajánlat: 1

ajánlat: 2

ajánlat: 3

3 év = 3 ajánlat = -30%

Az üzletben található teljes szemüvegkeret-
kollekcióra érvényes: 30% árkedvezmény!
(Az akció kizárólag komplett szemüveg rendelése esetén érvényes.) 

BIFOKÁLIS és 1.5 karc- és tükröződésmentes 
szemüveglencse árából 30% árkedvezmény!

Az üzletben található összes NAPSZEMÜVEG 

Az ajánlatok külön-külön érvényesek, össze nem vonhatók.

a JUDIT OPTIKA 
té i AKCIÓ!etésnapi AKCIÓ!

éves a
S ül  Szüle

lat:aajánl1

lat:aajánl2

lat:aajánl3

3 év = 3 ajánlat = -30%

Az üzletben található teljes szemüvegkeret-Az üzletbe
kollekcióra érvényes: 30% árkedvezmény!
(Az(Az(Az(Az(A(AzAzAzzz(Az(Az(AAAzAz(A(AAzzAz(AAAAzzAzAzAzzAzzzAzAzzzAzAzAzAzAz(AAz aaakakakakakakkakkkkkakkkakak akakak ak ak akak akaakkk ak akakaakkkcióciócióciócióciciciciócicióccciccicicccicicicccicii kiki ki kizzzárzzárzzzárzárrzárárzárrrzárzárzzárrrzárzzzárrrólaólaaaaaólaólaólaólaólaóólaóólaólaólaólaólaóóólólag g kg ggggg kg kg kg kkkkkkkkkg g kkkkkkg ompompompompompompmomompompompomppomppmompmompppppppppppppppppleleleletletletlellllellletlllleelleett st st ssssszemzemzezezezezemzezezezezeezezezezezezeze üveüveüveüveüveüveüveveüüveüveüvüvevevvüvüvüv g rg rrg rrrrg rrrrrrrrrrgg endendenenenenendenendendendeendendendendendeendee deléeléeléeléeléeleléeléelééeléeléeléeléeléeeléése se seseesese sesesesee seseesesese eseeseeseseseseeeseeseessssssese ténténtén ér ér érvénvénvényesyyesyesy .).) .) 

BIFOKÁLIS és 1.5 karc- és tükröződésmentesBIFOKÁLIS
szemüveglencse árából 30% árkedvezmény!

Az üzletben található összes NAPSZEMÜVEG Az üzletbe

Az ajánlatok külön-külön érvényesek, össze nem vonhatók.Az ajánlatok külön-külön érvényesek, össze nem vonhatók.

JUDIT OPTIKA
2131 Göd, (Alsógöd) Béke u. 29.

Tel.: 27-345-354 • www.juditoptika.hu
Fizetheti szemüvegét Üdülési Csekkel,

vagy bármely Egészségpénztáras kártyával!

Szeretettel várunk a kib vített edz teremmel! 
Születésnap alkalmából dec. 27-én és 28-án 
INGYENES nyílt napot tartunk 7-22 óráig.

Ezeken a napokon vásárolt bérletek árából 
10% kedvezményt adunk!

Berjoe Gym Kft. 
2133 Sz dliget, Pesti út 076/20 Hrsz.
Nyitva tartás: H-P: 07-22, Szo-V: 09-18

www.berjoegym.hu

Kedves Régi és Új Vendégünk!

1 ÉVES A BERJOE GYM!
Nagyobbak lettünk!

DU-MA Holland–Magyar 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
–  Pontosan milyen európai uniós pályázat kapcsán és mikor kezdhették meg a hulladékműanyagot feldol-

gozó üzem építését?
–  A DU-MA Holland–Magyar Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1045  Budapest, Berni u. 

1/C fszt./3.) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program támogatási 
rendszeréhez benyújtott – a KMOP-1.5.3/C-2009-0045 Hulladékműanyagot feldolgozó üzemcsarnok 
létrehozása című – uniós pályázatát támogatásra érdemesnek ítélték 2009. október 19-én, így lénye-
gében ekkor kezdődtek meg a csarnok felújításának munkálatai.

– A keletkező hulladékok közül miért éppen a műanyaghulladékra esett a választásuk? 
–  Az Európai Unióhoz csatlakozó országok kiemelt feladatként kezelik a környezetvédelemhez szorosan 

kapcsolódó különféle hulladékok, melléktermékek gyűjtésének és hasznosításának ügyét. A rohamo-
san növekvő hulladék problémájának megoldására két fő irány van: a keletkező hulladék minimali-
zálásának módszere, valamint a hulladék nyersanyagként történő felhasználása, újrahasznosítása. 
A papír-, fém- és üveg-, illetve műanyaghulladékok közül a műanyag az, amelyik évszázadokig fog 
állni a lerakókban változatlanul, így ezek újrahasznosítását tartottuk a legfontosabb célkitűzésnek.

–  Jelenleg a munkálatok mely szakaszában járnak? Várhatóan mikor indulhat meg a termelés az üzemben?
–  Az üzemcsarnok második részének a felújítása a napokban fejeződik be. E terület nagyobb meny-

nyiségű alapanyag fogadására, illetve készáru tárolására ad lehetőséget. Így a gyártás hamarosan 
elindulhat az üzemegységekben.

–  Mit fognak gyártani az üzemben?
–  Telephelyünkön különféle műanyaghulladékok kerülnek majd feldolgozásra, melyekből készterméket 

állítunk elő. Jelenlegi gépsorunkkal MŰANYAG RAKLAPOK gyártását fogjuk végezni.  Gyártási techno-
lógiánknak köszönhetően a későbbiekben viszont más termékek előállítására is lesz lehetőségünk.

–  Miként érvényesül a környezetvédelem fontossága a termelés során?
–  Az újrahasznosítás során nem keletkezik gyártási melléktermék, nem szabadulnak fel káros anyagok. 

Amennyiben raklapjaink a felhasználónál sérülnének, nem kell leselejteznie,  mi visszavesszük, be-
daráljuk és újat készítünk belőle.  

–  Mit várnak a termék piacra kerülésétől?
–  Termékünk ára jelentősen kedvezőbb lesz a jelenleg használt fa raklapokénál. Ezért reméljük, hogy 

a termékek széles körben elnyerik majd a piaci szereplők tetszését. Termékeinket nagyon sok ága-
zat tudja majd használni, például a fuvarozók, a raktározással foglalkozók, a különféle gyártó cégek, 
az építőipar és mindenki, aki raklapon tárol, vagy azon szállítja a termékeit.

Bővebb információ: info@pallet.hu
Otter Katalin
ügyvezető igazgató
DU-MA Holland–Magyar Kereskedelni Kft.
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Kellemes Karácsonyt 
és Boldog Új Évet 
kívánunk minden 
kedves vevőnknek!

VicusVirág
Göd, Nemeskéri út
(új köztemető)

vicusvirag@gmail.com
(06) 20-330-4276 
(06) 20-918-5789

nevében Szénási Éva virágkötő örömmel tájékoztatja kedves régi és 
leendő vevőit a virágkötő szakma elismeréséről.
A Néprajzi Múzeum Advent kiállításán (2011. november 25–27.) mint 
meghívott virágkötő szerepelhetett a Virágkötő Művészek Kiállításán. 
Munkája méltón képviselte Pest megyét és azon belül természetesen 
Göd városát. 
Aprócska boltjában betekintést nyerhetünk adventi virágkötészetéből – 
adventi koszorúk, asztaldíszek, élővirág-kompozíciók stb. formájában
Látogassa meg Ön is az üzletet, díszítse otthonát az Önnek tetsző kompozícióval!

Vicus virágboltjaVicus virágboltja
AKCIÓ 
-20%*

2011. december 15-16-17.

Outlet Day

Minden ami: 
 • egészséges életmód, 
 • aktív sportolás, 
 • testépítés, 
 • fogyókúra.

Kata Virágboltjában
Göd, Pesti út 63.
Nyitva:  H-P: 9-18h; 

Szo-V: 9-13h
Tel.: 06-30/687-6546

www.biotechusa.hu

ember 15-16-17.

mi:
éges életmód,
portolás,
és, 
úra.

rágboltjában
i út 63.

*  Két akció nem vonható össze! Az akció 2011.12.15-16-17-én, illetve az akciós készlet erejéig érvényes, kizárólag 
az üzleteinkben és a weboldalunkon található hatályos árlistában meghatározott termékekre vonatkozik, ruházati
termékekre nem. A kép csak illusztráció!

God A6 OD szorolap.indd   1 2011.11.15.   13:52:41
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Tel.: 06/27-333-720 • Mobil: 06/20-263-7066
Cím: 2132 Göd, Ady Endre u. 2.  felsőgödi vasútállomás)

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek 10.00-18.00, Szombat 9.00-12.00

SZEMCSI OPTIKASZEMCSI OPTIKA
Az éleslátás szakértője… 

Kellemes Karácsonyi ÜnnepeketKellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Esztendőt kívánunk!és Boldog Új Esztendőt kívánunk!

Göd

Csepregi Cukrászda 
Nyitvatarás:Kedd-Vasárnap: 10-18-ig 

2132 Göd Ady Endre út 10. 
Tel.:06-20-590-11-18 

 

Édes és sós sütemények, torták készítését vállaljuk, 
 Esküv kre, bálokra, céges rendezvényekre, családi és baráti összejövetelekre. 

Mindenkinek Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánunk! 

Békés Karácsonyi Ünnepeket Békés Karácsonyi Ünnepeket 
és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet 

Kívánunk Minden Kedves Kívánunk Minden Kedves 
meglévő és jövendő Ügyfelünknek!meglévő és jövendő Ügyfelünknek!

Göd, Pesti út 130.
Tel./fax: 06-27 330-832
www.kovacsautoszerviz.hu

Kellemes Karácsonyi Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket Ünnepeket 

és Boldog Új évet és Boldog Új évet 
kívánunk minden kedves kívánunk minden kedves 

Vásárlónknak!Vásárlónknak!

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

December 12–22. között 

minden női fodrászati 

szolgáltatásra 

20% kedvezmény!

Szeretettel várjuk a régi és az új vendégeket!

Szolgáltatásaink bővültek:
- kozmetika
- masszázs
- műköröm

Eck Ibolya
fodrászmester
(06) 30-692-8443

Elköltöztünk!
Új címünk: Göd, Pesti út 112. (a Zeke pékség mellett)

FODRÁSZAT
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Az én „sorsfordító napom” nem a mai – mondta 
2011.11.11-én Módra Ildikó író, újságíró a Göd Városi 
Könyvtár által szervezett, Kész cirkusz! című kiállítás 

megnyitóján –, hanem az a nap, amelyiken először talál-
koztam Szalma Edittel. A könyvem sikere mellett neki kö-
szönhetem azt, hogy megszerettem a színeket, amelyek 
azelőtt hiányoztak az én életemből is. Bizony, nélküle, az ő 
hatása nélkül ma csupán szürkét, esetleg feketét viselve 
állnék önök előtt. 
A cirkusz világa sok művészt megihletett már, Edit mun-
káiban azonban a cirkusz az, ami – minden mögöttes frics-
ka nélkül, pont azt találjuk bennük, ahogy mi is felidézzük 
saját élményeinket. Az én történetem csak szavakból szőtt 
kép volt a fejemben, mely Edit illusztrációiban öltött testet 
– vallotta hálásan az írónő.

Ha valaki az Óperencián Túliak Társaságának tagja, arról 
könnyűszerrel feltételezzük, hogy a képzelet, a mese vi-
lágában otthonosan mozog. Akárcsak barátai, Kállai Nagy 
Krisztina és a szintén gödi Szegedi Katalin, akik közösen 
gondolkodó, a gyermekkönyvek illusztrálását egyéni lá-
tásmóddal, ám művészi szinten megvalósító alkotótár-
sak, s akikkel ő maga is igyekszik új irányt szabni a képek-
nek-rajzoknak a mesekönyvek világában.
A Trapp,a cirkuszi ló történeteinek illusztrálása egyébként 
régóta kedves témája a művésznőnek, aki már diploma-
munkájában is cirkuszplakátokkal foglalkozott. Ahogyan 
mesélte, tavaszig egészen bizonyosan kitöltik idejét a Me-
sélj nekem sorozat (melyből a Mindenféle állatokról című 
gyűjtemény már megjelent Edit illusztrációival) legújabb 
köteteinek meseábrázolásai.

V. Pálfai Kinga

Varázslatos mesevilág
VILÁGSZÁM A JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ 

KIÁLLÍTÓTERMÉBEN
Nemcsak a hazai, Szép Magyar Könyv – 2010 okleveles alkotása, hanem a nemzetközi 
IBBY (International Board on Books for Young People, Gyermekkönyvek Nemzetközi 
Tanácsa) díjával is elismert, Módra Ildikó: Trapp című mesekönyvének illusztrációiból 
nyílt meg Szalma Edit grafi kusművész önálló kiállítása novemberben, a gödi műve-
lődési házban.

Szalma Edit
grafi kus, tipográfus, illusztrátor

1964-ben született Vásárosnaményban. Kisgyermek-
ként szüleivel a magyar-ukrán határ közelében, Bara-
básban élt, képi világát meghatározó, mesés környe-
zetben.
1987 és 1991 között végezte el a Magyar Iparművé-
szeti Főiskolát, majd ugyanitt 1991 és 1993 között 
mester fokozatot szerzett. Mestere Árendás József. 
A Gödi Tizenhármak Művészcsoport tagja. Egy fi ú-
gyermek édesanyja. 

Illusztráció Miklya Luzsányi Mónika Zoknimanó karácsonya című könyvéhez

Illusztráció Módra Ildikó Trapp című könyvéhez (Talált Állatok Osztálya)
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Templomunk felszentelésének nap-
ja szeptember 14., amely a Szent 
Kereszt megtalálásának, felma-

gasztalásának évfordulója. A Harang-
láb felszentelése október 8-án történt, 
amely a „Magyarok Nagyasszonya”, 
Szűz Mária ünnepe 1896, a Millennium 
óta. Napra pontosan 340 évvel a le-
pantói csata után (ahol az V. Piusz pápa 
által létre hívott Szent Liga keresztény 
összefogással fényes győzelmet aratott 
az oszmán birodalom felett), az akkori 
Erzsébet, a mai Bozóky téren a gödi 
területrészek lakóinak összefogásával 
állították fel a Haranglábat. A felszen-
telés napjára betonból feszületet is 
készítettek, amely most is ugyanazon 
a helyen áll, mint 1911-ben – áll a Bozó-
ky Alapítvány kuratóriumának a cente-
náriumi ünnepségek kapcsán kiadott 
közleményében.

Az ünnepi szentmisét Marton Zsolt 
esperes-plébános és Balázs András 
káplán atya mutatta be. Az oltárra 
tett Szentírás üzenete mellett plébá-
nos atya megemlékezett elődeiről, 
akik Isten szolgáiként itt töltötték be 
hivatásukat. Az Alapítvány erre az al-
kalomra centenáriumi fényképes tab-
lót készíttetett a váci püspökökről 
és a Felsőgödön szolgáló papokról. 
A közösségnek Veres Mihály, az Ala-
pítvány kuratóriumi elnöke tartott 

előadást a Bozóky tér múltjáról, jele-
néről és jövőjéről, melyben elhang-
zott, hogy a csodálatos események 
folytatódtak Bozóky Gyula Felsőgöd-
re telepedése és a templom építése 
kapcsán. Kiemelte: „Amikor a »Tavas 
kereszt« mellett elmegyünk, tudnunk 
kell, hogy mire volt képes Felsőgöd 
lakóközössége. A keresztet 1934-ben 
a templom felszentelésének 10. év-
fordulójára állították fel annak emlé-
kére, hogy összefogással, keresztény 
egységgel 16 hónap alatt csodálatos 
módon felépült templomunk.” 
Az archív felvételekkel gazdagon il-
lusztrált előadás, amelyen körülbelül 
100 érdeklődő vett részt, kitért a Bo-
zóky tér jövőjére is. A Bozóky Alapít-
vány, híven az előttünk járó generá-
ciókhoz, társadalmi összefogást is 
kezdeményez.

A terület rendezésének ügye újra téma 
volt a képviselő-testület előtt is: egy 
képviselői kérdésre az októberi ülésen 
dr. Pintér György alpolgármester írásos 
válaszában ismertette az ügy jelenlegi 
állását. A tér felújításáról egyébként 
már az előző önkormányzati ciklusban 
is szó esett, de anyagi források és tel-
jes egyetértés hiányában a kérdés egy 
időre lekerült a napirendről. Később, 
2009-ben és 2010 első felében számos 
találkozó, munkamegbeszélés történt 
a vegyes, részben egyházi, részben 
önkormányzati tulajdonú területek 
rekonstrukciójával kapcsolatban, va-
lamennyi érintett fél és szakember 
részvételével. Elkészült egy igényes 
kivitelezésű koncepció és a hozzá tar-
tozó – közel 140 millió forintos – költ-
ségterv. Bízva abban, hogy esetleg 
pályázati forrásból majd hozzá lehet 
látnia a tervek megvalósításához, fel-
merült az a változat is, hogy legalább 
a templom körüli rész rendbehozatala 
történjen meg. A tervező, Hubayné 
dr. Horváth Nóra az erre a belső terü-
letre vonatkozó költségtervet külön 

megküldte, hogy a szükséges összeg 
a 2012. évi központi költségvetésbe 
betervezésre kerülhessen, és ameny-
nyiben a város anyagi lehetőségei le-
hetővé teszik, úgy a Bozóky tér meg-
újítása 2012-ben megkezdődik – áll 
a tájékoztatóban.

A 2015-ben önállóságának 100. év-
fordulóját ünnepelni készülő Felső-
göd egyetlen tervezett terének fel-
újítása közös ügye a lakosságnak és 
valamennyi testületi képviselőnek. 
Ezt támasztja alá az is, hogy a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom frakció-
ja költségvetés-módosító javaslatot 
adott be a kormány 2012-es központi 
költségvetéséhez, melynek lényege, 
hogy a Bozóky Gyula tér és a temp-
lom felújítására 50 millió forintos cél-
zott támogatást kapjon a város. Dön-
tés december közepén várható.

„A Bozóky tér múltja, jelene és jövője” 
című előadást a nemes ügy támoga-
tása céljából a Bozóki Gyula Alapít-
vány 2011. december 17-én 17:00 órai 
kezdettel az Ady Klubban megismétli. 
Az Alapítvány a tér megújításában 
szervezői és koordináló munkát vállal, 
továbbá adománygyűjtést kezdemé-
nyez. Az elődök példaértékű temp-
lom- és közösségépítő munkája nyo-
mán hisznek abban, hogy a közös cél 
megvalósítása érdekében az összefo-
gás most sem marad el.

V. Pálfai Kinga

A Bozóky tér múltja, jelene és jövője

A Felsőgödi Jézus Szíve Egyházközség és az amellett működő Bozóky Gyula 
Alapítvány 2011. szeptember 25-én ünnepélyes szentmisével emlékezett 
meg a felsőgödi Harangláb felállításának 100. évfordulójáról, amely két je-
les egyháztörténeti dátum közé esett. 

A Bozóky tér fénykorában, az 1930-as 
években (Nagyréti Tamás rajza)

2012-ben megindulhat a tér rekonstrukciója

„A szerencse és véletlen Isten művészneve” 
(Pál Ferenc plébános)

Godi_korkep_11.indb   24Godi_korkep_11.indb   24 2011.12.02.   11:49:202011.12.02.   11:49:20



GÖDI KÖRKÉP – 2011. 11. SZÁM 25

Ünnepi alkalmak a gödi 
egyházközségekben
Gödi Evangélikus Leányegyház 
Vasárnap 8.00 Istentisztelet (Felsőgöd, Sport. u. 2.)
Vasárnap 9.15 Istentisztelet (Alsógöd, Luther u. 5.)
•  December 18. 9.15 Családi zenés Istentisztelet Alsó-

gödön
•  December 24. 14.30 Istentisztelet a gyerekek műsorával 

Alsógödön
•  December 25. 8.00 Felsőgödön ünnepi Istentisztelet 

9.15 Alsógödön ünnepi Istentisztelet
•  Január 1. 8.00 Felsőgödön Újévi Istentisztelet, 9.15 Alsó-

gödön Újévi Istentisztelet

A Római Katolikus Egyházközségek hírei
•  December 18-án az alsógödi Szent István király-temp-

lom mellett 15.00-kor élő Betlehemet (élő állatokkal, 
díszlettel) adnak elő fi ataljaink, a piarista atyák szervezé-
sében, amelyre szeretettel várjuk a kedves testvéreket!

•  December 24-én 15.00-kor pásztorjáték lesz az alsó gödi 
Szent István király-templomban. 16.30-kor a felsőgödi 
Jézus Szíve-templomban lesz pásztorjáték.

Az alsógödi Szent István király-templom szentmiséi:
•  December 25. Karácsony vigíliája, Éjféli mise: 0.00

Karácsony főünnepe: 8.30; 10.30
•  December 26. Karácsony másnapja: 8.30; 10.30
•  2012. január 1. Szűz Mária Isten Anyja főünnepe 8.30; 

10.30

A felsőgödi Jézus Szíve-templom szentmiséi:
•  December 25. Karácsony vigíliája, Éjféli mise: 0.00

Karácsony főünnepe: 8.30; 17.00
•  December 26. Karácsony másnapja: 8.30; 17.00
•  2012. január 1. Szűz Mária Isten Anyja főünnepe 8.30; 

17.00

A Gödi Református Gyülekezet Adventi és Karácsonyi 
alkalmai
•  December 11. 15.00 Karácsonyi Örömhír Klub gyerme-

keknek
•  December 17. 16.00 Felsőgöd – Idősek Karácsonya
•  December 18. 15.00 Felsőgödi Gyülekezeti Terem – 

Adventi Játszóház 17.00 Felsőgödi Református Templom 
– Gyermekkarácsony

•  December 20. Kedd 16.00 Alsógöd – Idősek Karácsonya
•  December 21. Szerda 18.00 Alsógöd – Gyermekek 

Karácsonya
•  December 22–23. 18.00 Felsőgöd – Bűnbánati Isten-

tisztelet, 19.00 Alsógöd – Bűnbánati Istentisztelet
•  December 24. 16.00 Szentesti Istentisztelet – Alsógöd
•  December 25–26. 9.30 Felsőgöd Karácsony 1–2. nap-

jain Istentisztelet, 11.30 Alsógöd Karácsony 1–2. napjain 
Istentisztelet

•  December 31. 18.00 Óévi hálaadó Istentisztelet – Felső-
göd

Karácsonyi üzenet Göd lakosainak

Kedves Olvasó! Próbáltam magam elé képzelni város-
beli otthonokat, fi atalokat és idősebbeket, egész-
ségeseket és gyengélkedőket, értékes autóval köz-

lekedőket és járókeretet használókat, Istent keresőket, 
közömbösöket és a Jézus Krisztus által már megtaláltakat. 
Tusakodás volt bennem: vajon ki mit vár el e cikktől, és ki 
mit gondol majd, ha elolvasta? 
Arra a következtetésre jutottam, hogy egyetlen dolog 
a lényeges: mit üzen Isten 2011 Karácsonyán a gödieknek? 
Imádkoztam Érted, ki e lapot most olvasod, hogy Isten 
üzenete váljon személyes üzenetté számodra.
Hogyan készülünk a Karácsonyra? Együtt lesz a nagyobb 
család, fi nomakat eszünk, kapunk ajándékot… A Karácsony 
több ennél. Nem „csupán” a szeretet ünnepe, hanem Isten 
szeretetének az ünnepe. „Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16) A Karácsony 
Jézus Krisztus születésnapja, amelyen Ő, az ünnepelt aján-
dékoz meg bennünket. A mi Istenünk adni akar nekünk. Ő 
többet akar adni. Ő azt akarja, hogy december 27-ével örö-
münk ne múljék el, hogy ne csupán pár napos lelki fegyver-
szünetünk legyen, amikor kevésbé szimpatikus embertár-
saink felé is megpróbálunk illemmosollyal fordulni.
A mi Urunk elveszíthetetlen boldogságot kínál. (Egyéb-
ként miben véled megtalálni boldogságodat, illetve mi 
boldogtalanságod oka?) Olyat, amely megmarad, ha el-
veszíted az állásodat, ha amputálják a lábadat, s megdöb-
bentő, de akkor is, ha meghalsz.
Ezért jött el emberi testben az Úr Jézus Krisztus a földre 
Betlehemben, hogy a Golgota keresztjére vigye bűneidet, 
s hogy feltámadása árán örök élettel ajándékozhasson 
meg Téged is! Hiszed ezt?
Ezt az örök életre szóló ajándékot megkaphatod, ha olva-
sod a Bibliát, imádkozol, igehirdetést hallgatsz, és istenfé-
lő lelki baráto(ka)t keresel.
Mindnyájunknak szüksége és mindnyájunknak lehetősé-
ge van Isten ajándékának elfogadására!
Lelkésztársaim nevében is áldott Karácsonyt és hétközna-
pokat kívánok.

Sipos-Vizaknai Gergely
református lelkipásztor
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Szent az, akin a fény átragyog
BESZÉLGETÉS M. GYŐRFFY ANIKÓ FESTŐMŰVÉSSZEL

Az ikonábrázolás hagyománya a IV-V. századra nyúlik 
vissza, amikor a Római Birodalom területén elszórtan 
létező őskeresztény gyülekezetek lassan egyházzá 

szerveződtek, s az új, intézményesülő valláshoz kapcsoló-
dóan kezdtek kialakulni a keresztény művészet egyes ágai 
is. Ezek között is kiemelt jelentőségre tett szert Krisztus és 
a szentek ábrázolásának egy sajátos formája, az ikonfesté-
szet. Az ikon (jelentése: kép, képmás) nem egyszerű, ter-
mészethű ábrázolása az Istenfi únak, az Istenszülő Anyának 
vagy a szenteknek. E képek a hagyomány szerint a valósá-
gos isteni jelenlét megnyilvánulásai, szimbolikus szakrális 
tárgyak, amelyeken keresztül az érzékeken túli, láthatatlan 
világ a maga titokzatos szépségében a látható világba lép. 
Az ikonfestészet, e szavak nélküli imádság misztériumáról 
M. Győrff y Anikó mesélt, aki világban élő karmelitaként im-
már 25 éve maga is ikonokat fest.

Az ikonfestészetet a másolás művészetének is szokás ne-
vezni, de az elkészült ikonok mégsem másolatok: mind-
egyik magán viseli alkotója egyéni látásmódját is.
– Valóban, az ikon mindig a személyes és a személytelen 
találkozási pontján áll. Az ikonábrázolásnak már a kezde-
ti időkben kialakult, teológiai alapokon nyugvó, szigorú 
szabályai vannak, amelyek az évszázadok során némileg 
módosultak ugyan, de alapjában véve változatlan formá-
ban őrződtek meg. A kanonizált, hagyományos ikontípu-
sok száma több százra tehető, s ezektől az egyház által 
jóváhagyott prototípusoktól eltérni nem szabad. Az ikon-
festő munkája lényegében mindig azzal kezdődik, hogy 
kiválasztja azt az ikontípust, amelyet meg akar festeni. 

Bármelyik prototípust is veszi mintául a készülő képéhez, 
biztosra veheti, hogy ugyanazt az előképet évszázadokon 
keresztül mesterek százai és ezrei festették már meg őelőt-
te. A sablon szimbolikus tartalma nem változik az idők so-
rán: ez az állandóság, az időtlen, változatlan isteni lényeg 
kifejeződése. Ugyanakkor nincs két mester, aki ugyanúgy 
festené meg ugyanazt a témát. A változatlan mindig egye-
di formában jelenik meg, és Krisztus arcának kimeríthetet-
len titkait mutatja meg. 
Minden ikonkészítő munkájában a lényeg az arcon van, 
annak ellenére, hogy az ikonok arcábrázolásain gyakorla-
tilag nincs mimika, a festő egy sablont követ. Mégis, ennek 
az előre megrajzolt sablonnak az egyedi megvalósulásá-
ban benne kell lennie annak, ami az isteniből az emberi 
világban érzékelhető, átélhető. Ha az ember a kép előtt áll-
va ezt nem érzi, akkor az ikon lehet szép, mégsem tölti be 
a funkcióját. Én láttam olyan ikont, ami felülmúlhatatlan 
technikai bravúrral volt megfestve, egyszerűen tökéletes-
nek tűnt, valami mégis hiányzott belőle. Nem volt több 
mint festett vászon. 

Hol látott először ikonokat életében, és milyen hatással 
voltak Önre?
– Huszonhat éves koromban egy magyar származású is-
merősöm meghívott magához látogatóba Helsinkibe. 
Ő gyűjtötte az ikonokat, s az egyik falon csodálatos szép-
ségű képek lógtak nála. Ott láttam először ikonokat, és 
egyszerűen nem tudtam elszakadni tőlük. Azt éreztem, 
hogy itt és most megtaláltam, amivel foglalkozni akarok. 
Azelőtt soha semmire nem mondtam azt, hogy akarom. 
Nem éreztem ilyen határozott és visszautasíthatatlan bel-
ső késztetést soha semmi iránt. De akkor eldőlt a sorsom. 
Látva elszántságomat, ez az ismerősöm segített hozzá, 
hogy eljussak Padova mellé egy ikonfestő kurzusra, és 
megtanuljam az ikonfestés alapjait. 

Mitől válik egy ikon valódi szakrális tárggyá?
– Pár évvel ezelőtt részt vettem Zebegényben egy há-
romnapos lelkigyakorlaton. Az atya, aki tartotta, egy gyö-
nyörű történetet mesélt, amit soha nem fogok elfelejteni. 

Születésikon

Isten Anyja mennybevétele Isten Anyja, a Jel

„Ó, Isteni Mester,
a mindenség alkotó Ura,
világosítsd meg szolgád tekintetét,
őrizd szívét, tartsd és irányítsd kezét, 
hogy méltón és hűen tudja ábrázolni képmásodat
Szent Egyházad dicsőségére,
örömére és szépségére.”
                                                                  (Az ikonfestő imája)
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Egy nagymama egyszer bevitte a templomba 
az unokáját, ahol a kisgyereket lenyűgözte 
a színes ólomüveg képek látványa. Mindent 
tudni akart a képekről. A nagymamája elmond-
ta neki, hogy ezek a képek szenteket ábrázol-
nak, és színes üvegből készültek. Amikor az-
tán az óvodai hittanórán egyszer azt kérdezte 
az óvónéni, tudja-e valaki, kik azok a szentek, 
ez a kisgyerek azt felelte, hogy ő tudja: a szen-
tek azok, akiken a fény átragyog. Most is be-
leborsódzik a hátam ebbe a mondatba. Nincs 
az a felnőtt, aki pontosabb defi níciót adhatna. 
És pontosan ez az ikonkép festésének titka is. 
Az alakoknak úgy kell megjelenniük a képen, 
hogy átragyogjon rajtuk a fény. 
Amikor az ikonfestő megfesti a képet, a sö-
tét árnyalatok felől indul, s rétegenként halad 
az egyre világosabb tónusok felé. Lényegében 
kivilágosítja, fénnyel telíti a képet. Mire az ikon 
elkészül, 18, fokozatosan világosodó réteg ke-
rül egymásra: így jutunk el a sötétségből a vilá-
gosságra, a mélységből a magasságba. De az, 
hogy az ikonra felvitt fények végül felragyog-
nak-e, hogy a kép végül hitelesen és átélhe-
tően közvetíti –e majd a szemlélő felé az isteni 
jelenlétet, lényegében nem annyira technika, 
mint inkább spirituális tapasztalat, lelki gaz-
dagság és kegyelem dolga. Minél nagyobb 
a belső fény az ikon festőjében, annál intenzí-
vebben lesz érzékelhető a képen a szakralitás.

Koditek Bernadett
Az illusztrációk M. Győrff y Anikó 

munkáit ábrázolják. 

Galambos Ilona lakberendező
képei és tanácsai.

Ünnepi készülődés, gondolatcsere:
külső-belső dekoráció, terítékek, sütés-főzés.

Infó: 06-30/370 2491

Ady Fiókkönyvtár
december 17-én 18 órakor

Karácsonyra hangolva...

külső-b

Ka

külső

K

ó óóó

II. Búzaszem Jótékonysági Bál
az iskola továbbépítéséért

a Huzella Tornacsarnok ban 2012. 01. 28-án

 hagyományórzó músor     vacsora     éló zene
tombola     borárverés

vacsorás belépőjegy 19.00-tól 3500 Ft
támogató jegy 21.00-tól 1500 Ft

további információ: www.buzaszem.hu   06 30 9 778 417

Szoptató Isten Anyja
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„Az adventi időszakot (a latin ere-
detű advent »eljövetelt« jelent) az 5. 
században vezették be, és kezdet-
ben a karácsonyra való felkészülés-
ként 40 napos böjttel járt. Később 
már csak négy hétre terjedt ki, ám 
ezek a hetek a gyász, a bűnbánat 
és az önmegtartóztatás időszakát 
jelentették a keresztény ember szá-
mára. Böjtöléssel és bűnbánattal 
alaposan meg kellett tisztítani a szí-
vet és a testet mindenfajta gonosz-
ságtól, bűntől. Az egyház befolyá-
sára a hajdanában félelmetes, a tél 
legsötétebb szakaszát jelentő hetek 
lassanként a várakozás és az Isten-
ember eljövetelére való felkészülés 
időszakává alakultak át. Az adventi 
heteket ma is sokan az örömteli vá-
rakozás jegyében élik meg. Minden-
ki vár valamire: a karácsony meleg, 
ünnepi fényeinek fellobbanására, 
az első hóra, a Mikulásra, valamint 
arra, hogy egyszer talán megint 
minden úgy lesz, mint ahogyan 
gyermekkori emlékeinkben él…”

(Karin Iden: 
Karácsony – Az ünnep varázsa)

„Csak igen kevesen tudnak ajándé-
kozni. Ugyanis az ajándékhoz gon-
dolat, türelem és idő szükségeltetik 
– s ezekből bizony többnyire kevés 
van. Ezért hát úgy gondoljuk – mind-
ezt pénzzel kell pótolnunk. És megint 
a soha véget nem érő licit… Itt érke-
zik el a pillanat, amikor már mindegy, 
mit veszünk, csak az ára legyen meg-
felelő. Holott az ajándékozás lényege 
véleményünk szerint a fi gyelmesség. 
A fi gyelmesség, amellyel megje-
gyezzük egy negyed évvel korábban 
odavetett fél mondatból, hogy X-nek 
kedve lenne, mondjuk, egy tajtékpi-
pához – és akkor mi most keresünk 
neki egy tajtékpipát. A fi gyelmesség 
és az ötlet ugyanis az igazi ajándék 
lelke, lényege.” 

(Köves J. Julianna: Illik tudni)

„Annyi karácsony múlt el, egészen sö-
tétek, s aztán mások, csillogók, mele-
gek és szagosak, annyi ünnep, s még 
mindig itt állok, a férfi kor delén, őszü-
lő fejjel, tele kötelezettséggel és ígé-
rettel, melyeket az Angyal sem tudna 
már beváltani; s még mindig várok 
valamire…” 

(Márai Sándor: A négy évszak)

Tésztaangyal készítése
„Egy penne (tollhegy) tészta lesz 
a test. Ehhez egy farfalla (pillangó) 
tészta hozzáragasztva – s meg is 
van a szárny. A penne törzsre egy le-
vesgyöngy (sült borsó) kerül – kész 
a feje. Végül egy szarvacska tészta, 
ez lesz a glóriája. Egyszerű, szép, já-
tékos és kedves – gyerekek is készít-
hetik!”

„Magyar karácsony fekete-fakója
És minden, ami mostani, múljon,
Száz pici gyertya gyújtatlan gyúljon,
Csillagos álom pelyhes takarója.
Álom, álom, karácsonyi álom! – ”

(Sík Sándor: Karácsonyi álom, részlet)

Karácsonyi képeslapok
ÜZENETEK LEGSZEBB ÜNNEPÜNKRŐL

Mint karácsonyfán fellobbanó, majd hirtelen elvillanó fények, úgy csillan-
nak fel itt tünékeny hangulatok, érzések, gondolatok. Mindegyik egy-egy 
karácsonyi üzenet, az ünnep gazdagságának, sokszínűségének jegyében. 
Boldog, békés Karácsonyt kívánunk minden olvasónknak!

CSATLAKOZZ!

2011 decemberében hetedik al-
kalommal nyitja meg kapuit Eu-
rópa egyik legnagyobb karita-
tív rendezvénye, a Mikulásgyár, 
amely tavaly 161 000 rászoruló-
nak tette szebbé a karácsonyát. 
Az adakozók bármely csomag-
felvevő postán leadhatják aján-
dékukat a Mikulásgyárnak 2011. 
december 9. és 21. között, ahon-
nan a Magyar Vöröskereszthez 
juttatja azokat a Posta. Az ado-
mányokat az ország valamennyi 
postáján átveszik. A dobozokra 
csupán rá kell írni nagybetűkkel: 
MIKULÁSGYÁR. A Mikulásgyár 
elsősorban tartós élelmiszert, 
tisztító- és tisztálkodási szereket, 
játékokat, édességet vár ado-
mányként. Kiemelten fontosnak 
tartjuk hangsúlyozni, hogy a rá-
szorultaknak tartós élelmiszerre 
van a legnagyobb szükségük, 
így kérjük, amennyiben lehető-
ségük van, hozzanak minél több 
konzervet, tésztát, lisztet, cukrot 
stb. A legkisebb is számít! 

(Infó: mikulasgyar.hu)

Godi_korkep_11.indb   28Godi_korkep_11.indb   28 2011.12.02.   11:49:332011.12.02.   11:49:33



GÖDI KÖRKÉP – 2011. 11. SZÁM 29

ÉLETMÓD

Az „eredeti szaloncukor” receptje
Hozzávalók: 1 kg (barna) cukor, 3 dl 
víz; ízesítő anyagok: darált dió, kakaó, 
mogyoró, marcipánmassza, kókusz, 
citrom. Bevonáshoz: csokoládés tor-
tabevonó.
A cukrot a vízzel főzzük addig, amíg 
szálasodni nem kezd. Vékony drót-
ból hajlítsunk gyűrűt, mártsuk bele 
a masszába, és próbáljunk meg bubo-
rékot fújni úgy, mintha szappanbubo-
rékot fújnánk. Ha ez sikerül, akkor már 
megfelelő a cukor állaga. A masszát 
öntsük vízzel kiöblített porcelántál-
ba, öntsünk a tetejére is egy kis vizet, 
és tegyük hideg helyre. Amikor már 
nem meleg, akkor fakanállal keverjük 
addig, amíg hófehér pép nem lesz be-
lőle. A pépet osszuk annyifelé, ahány-
féle cukrot szeretnénk készíteni. Ke-
verjük hozzá az ízesítőket. Ezután 
egy kicsit langyosítsuk meg, hogy jól 
kenhető legyen, és hideg tálcán simít-
suk el 1,5–2 cm vastagságban. Amikor 
a cukor megdermedt és már vágható, 
akkor vizes késsel vágjuk kis téglalap- 
vagy kockaformákra. Ha szeretjük, 
vonjuk be csokoládéval. Selyempa-
pírt és színes csomagolókat vágjunk 
méretre, rojtozzuk be a szélét, és cso-
magoljuk be a cukorkákat.

(Forrás: Mikulásfalva)

A konyhapulton egymás mellett fe-
küdtek a hibátlan, aranybarna hen-
gerek. Kata minden évben a város 
legjobb cukrászdájából rendelte meg 
a bejgliket, a csomag nemrég érke-
zett. Kézbe vette az egyik tekercset, 
méregette, a celofán alatti címke szö-
vegén megakadt a szeme: „Törődéssel 
válogatott alapanyagokból... szerető 
gondoskodással készített, garantált 
összetétel... a tökéletes íz és hagyo-
mányos recept megtartásával...” 
Az anyja bejglije jutott eszébe, ami 
dacára az új és újabb variánsoknak, 
minden évben szétrepedt, a tölte-
lék hatalmas, tátongó sebet szakított 
a tészta tetején. Ez a harmadik ünnep, 
azóta, hogy... a tökéletesség, a szere-
tő gondoskodás és a törődés egész 
más dimenzióba került. – „A diós fi -
nom” – kóstol, és mosolyogni próbál. 
Csak ezt, a torkába toluló sós-keserű 
ízt ne érezné. 

(T. S. E.)

„A karácsonyfa állítása csak a múlt 
század második felétől hagyomány 
nálunk. Kezdetben a jómódú neme-
si családoknál, majd a század elején 
az őket utánzó polgároknál is szo-
kássá vált. A karácsonyfa díszítése 
is változott az idők folyamán. Régen 
a fa csúcsára angyalkát vagy csillagot 
tettek, a díszeket papírból, fából, tex-

tilből készítették. Mindig tettek rá pi-
ros almát, aranydiót, narancsot, amit 
mára felváltottak a gyárilag készített 
műanyag üvegdíszek... Nem akkor 
szép a fa, ha díszektől roskadozik, ha 
zsúfolt, ha alig látszik ki, hanem akkor, 
ha felékesítve is meg tudjuk őrizni 
méltóságát, amivel az ünnepet hiva-
tott jelképezni.”

(Csörgő Anikó: 
Adventtől Karácsonyig)

„A szeretet: élet. Hiánya az életet fe-
nyegeti. Nézz körül a mai világban, 
és látod, mit művelünk. Nemcsak 
egymással, de az egész természet-
tel, az állatokkal, a földdel, az éggel, 
a vizekkel… Szeretet nélkül – mondja 
Hamvas Béla – az élet őrület. Tegyük 
hozzá, ez nem a végső állapot. Még 
az őrületben is kell valami kis szere-
tetnek lennie – különben nem létez-
ne. A mondat így pontos: Szeretet 
nélkül az élet: halál.”

(Müller Péter: 
Szeretetkönyv)

Feliz Navidad! Joyeux Noel! Buon Na-
tale! Merry Christmas! Fröhliche Wei-
nachten! Sheng Tan Kuai Loh! Hauskaa 
Joulua! Boas Festas! Merii Kurisumasu! 
Prettige Kerstdagen! Wesolych Swiat! 
Vesele Vianoce! Webale Krismasi! Bol-
dog Karácsonyt!

Turtóczki S. Ede
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 Anglia
A karácsonyi készülődés a szebbnél 
szebb üdvözlőkártyák szétküldésével 
veszi kezdetét. A címzettek a kártyá-
kat színes szalagra tűzve szobadísz-
ként felaggatják a falakra, és le sem 
veszik onnét egészen vízkeresztig.
Az egész házat zöldbe-pirosba öl-
töztetik, s a gyerekek levelet írnak 
a Télapónak. December 24-én a kará-
csonyfát együtt díszíti az egész csa-
lád, majd este a gyerekek az utcára 
vonulnak, karácsonyi dalokat énekel-
nek, amiért cukorka a jutalmuk. Este 
a Mikulásnak süteményeket és egy 
pohár portóit raknak a karácsonyfa 
alá, majd a gyerekek az ágyuk köze-
lébe óriási zoknit akasztanak, és arról 
álmodnak, vajon milyen ajándéko-
kat találnak majd abban ébredéskor. 
Másnap a család együtt vacsorázik: 
gesztenyével töltött pulykát és ünne-
pi pudingot. Az estebéd végén, a gye-
rekek nagy örömére, a kekszes doboz 
kinyitásakor petárda pukkan.

 Belgium
A gyerekek nem december 24-én, 
hanem december 6-án kapják meg 
az ajándékokat, melyeket nem a Jé-
zuska vagy az angyal, hanem a Mikulás 
hoz. Azaz, a belga karácsony sokban 
hasonlít a mi Mikulás-ünnepünkhöz. 
A karácsonyfa alá vagy a tűzhely köze-
lében elhelyezett zoknikba csak kisebb 
meglepetések kerülnek. A karácsonyi 
reggeli helyi specialitás: egy külön-
leges édes kenyér. Az ünnepi menü 
aperitiff el indul, majd a tenger gyü-
mölcseivel folytatódik, a főétel pedig 
az errefelé is népszerű töltött pulyka.

 Csehország
A csehek szerint december 24-ének 
misztikus jelentősége van: úgy tart-
ják, hogy szenteste csodák történnek, 
ezért az éjszaka megsúghatja a jövőt. 
Karácsonykor a Mikulás hozza az aján-
dékokat, az ő érkezését a gyermek Jé-
zus jelzi kis csengettyűjével.

 Dánia
Dániában már december elején fel-
díszítik, kivilágítják az utcákat. A gye-

rekek üdvözlőlapokat küldenek is-
merőseiknek, méghozzá különleges 
karácsonyi bélyegekkel. A mennye-
zetre adventi koszorút akasztanak, 
és a (gyakran közösen) kivágott ka-
rácsonyfát többnyire saját készítésű 
apróságokkal, például dán zászlócs-
kákból álló füzérrel vagy piros-fehér 
szívecskékkel díszítik. A karácsonyi 
vacsora fő attrakciója a desszert. A tej-
berizsbe egy mandulaszemet rejte-
nek, és aki megtalálja, az egy szeren-
csemalacot kap ajándékba. Vacsora 
után a papa bemegy a szobába, ahol 
a karácsonyfa áll, meggyújtja a gyer-
tyákat, majd az egész család énekelve 
körbetáncolja a fát. A gyerekek a szü-
leikkel ezután a fa alatt talált játékok-
kal késő estig együtt játszanak.

 Finnország
A Télapó – Joulu Pukki –, mint tud-
juk, fönn északon, a lappföldi Rova-
niemi városában él. Saját irodával, 
sőt postabélyegzővel rendelkezik, 
amire gyakran szüksége is van a téli 
hónapokban, hiszen a gyerekek min-
den karácsonykor levelek tízezrei-
vel halmozzák el. Télen igen rövidek 
a nappalok, így hát a gyerekek már 
karácsony délelőttjén útnak indulnak, 
hogy karácsonyfát keressenek az er-
dőben. A fenyőt kivágják, hazaviszik, 
majd feldíszítik. Este az egész család 
együtt megy a temetőbe, hogy el-
hunyt hozzátartozóik sírjaira gyertyá-
kat helyezzenek el.
A karácsonyi vacsora lazaccal kezdő-
dik, majd sajtleves és sült rénszarvas-
hús követik egymást. Desszertként 
tejszínes szilvakrémet fogyasztanak.

 Franciaország
Bármerre is járunk az országban, már 
december elején fénybe borulnak 
az utcák. A városok főterén fenyőt 
állítanak, az út menti fákon sok ezer 
színes égőcske világít. A kirakatok 
már jóval karácsony előtt megkapják 
az ünnephez méltó ruhájukat, az áru-
házak pedig rengeteg játékkal várják 
a gyerekeket.
Az éjféli mise után következik az ün-
nepi vacsora, a reveillon, melyen li-

bamáj, szarvasgomba, vadak, halak, 
gesztenyés liba vagy pulyka követik 
egymást. Desszertként fehér vagy fe-
kete pudingot és tradicionális francia 
fatörzset tálalnak, melyet piskótatész-
tából készítenek. 

 Izland
A karácsony – izlandi nyelven Jol – ün-
nepe itt is hosszú ideig, egészen janu-
ár 6-ig, a háromkirályok napjáig tart. 
A Jol név a jolasveinarnak nevezett 
manócskáktól ered. Egy izlandi legen-
da szerint 13 kismanó minduntalan 
megtréfálta és bosszantotta az em-
bereket, különösen a gyerekeket. Ám 
amióta megjelent a Télapó, a manócs-
kák megszelídültek, és azóta ajándé-
kokat készítenek a legkisebbeknek. 
Ezért a gyerekek már december ele-
jén kiteszik a cipőiket az ablakokba. 
Karácsonykor megtalálják bennük 
az ajándékokat, de ha rosszak voltak, 
akkor csak… krumplit.

 Lettország
A lett gyerekek nagyon szerencsések, 
ugyanis a helyi szokás szerint a Miku-
lás a szentestétől kezdve majdnem 
két héten át, tizenkét napon keresztül 
minden áldott este hoz nekik valami-
lyen ajándékot. A lett ünnepi menü 
már kevésbé pazar: barna borsó, ré-
tes, káposzta és kolbász kerül az asz-
talra karácsonykor.

Karácsony a nagyvilágban
ÜNNEPI SZOKÁSOK EURÓPASZERTE

A hólepte karácsonyfák Párizsban az Eiff el-
torony előtt 
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 Németország
Advent vasárnapjain gyertyákat gyúj-
tanak, Borbála napján aranyesőága-
kat raknak a vázába, hogy karácsony-
ra kihajtson.
Miklós napján a gyerekek kiteszik a ki-
tisztított csizmákat az ajtó elé, hogy 
a Mikulás telerakhassa fi nomságokkal. 
December elsején érdekes naptárakat 
készítenek, melyek apró meglepeté-
seket rejtenek a gyerekeknek minden-
nap, egészen karácsony estig. A ka-
rácsonyfát december 24-én együtt 
díszíti az egész család, majd az ünnepi 
estén ropogós libasültet esznek vörös 
káposztával és krumplival. A gyerekek 
január 6-án, a Háromkirályok napján 
királynak öltöznek, és így járják az ut-
cákat, miközben minden kapura felír-
ják a királyok neveinek kezdőbetűit.

 Olaszország
Az olaszok tájegységenként különbö-
zőképpen ünneplik a karácsonyt.
Észak-Olaszországban a Télapó, Bab-
bo Natale vagy a kis Jézus viszi szerte 
az ajándékokat a gyerekeknek. Vannak 
vidékek, ahol a gyerekek már decem-
ber 13-án megkapják az ajándékokat 
Szent Lucától. Rómában egy Befana 
nevű, seprűnyélen közlekedő jóságos 
öreg boszorkány juttatja el a csomago-
kat a gyerekekhez a kéményeken át. 
A karácsonyi vacsora is méltó a hí-
res olasz konyhához. Jellegzetes elő-
étel a parajjal töltött ravioli diós vaj-
jal leöntve, vagy a gorgonzola töltött 
gombával. Főételként sült házinyulat 
esznek pármai sonkával.

A vacsorát az elmaradhatatlan desz-
szertek zárják, többek között: tirami-
su, fenyőmagos csillag és csokoládés 
kuglóf. 

 Portugália
Karácsonykor a portugál családok 
tagjai a tűzhely mellé sorakoztatják 
fel a cipőiket. Szenteste húzzák elő és 
bontják ki a lábbelikbe csempészett 
meglepetéseket. Ezután fogyaszt-
ják el a tradicionális ünnepi vacsorát, 
amely sózott, szárított tőkehalból és 
burgonyából áll.

 Spanyolország
Spanyolországban a december ele-
jén elkezdődő karácsonyi ünnepek 
fénypontja január hatodika, a három-
királyok napja. Az itteni emberek is 
állítanak karácsonyfát, és vesznek 
ajándékot a gyerekeiknek karácsony-
kor, de az igazi ünneplésre a három-
királyok napján kerül sor. A gyerekek 
reggel ajándékot találnak a csizmá-
jukban, amit természetesen a három 
király tett bele az éj leple alatt.
Az utcákat feldíszítik, és tolongva kö-
vetik a három király díszes hintóját, 
akik az este folyamán elvegyülnek 
a tömegben, és a gyerekek legna-
gyobb örömére éjszakáig együtt jár-
ják az utcákat. 
A különleges ünnepi fogások közül 
a legismertebb a mandulaleves és 
a kemencében sült dévérkeszeg. 

 Svájc
Az ország legnagyobb városában, Zü-
richben karácsonykor „mesevillamos” 

fokozza az ünnepi hangulatot, amely 
körbeviszi a gyerekeket a városon. 
A villamoson utazó kicsik karácsonyi 
dalokat énekelnek, és nincsenek mo-
gorva ellenőrök, csak mosolygó fel-
nőttek, akik édességeket osztogatnak 
az utasoknak.

 Svédország
A svédek december elejétől adventi 
naptárral és vasárnaponként egy-egy 
gyertya meggyújtásával várják a ka-
rácsonyt. Norvégiához hasonlóan 
Svédországban is kívül-belül feldíszítik 
a házakat, a jellemző skandináv motívu-
mokkal: piros és fehér virágokkal, fenyő-
ágakkal, gyertyákkal és szalmadíszek-
kel. A karácsonyfa alá szinte mindenhol 
bekerül a szalmából készült kecskebak 
az ajándékok mellé. Ez utóbbit Svédor-
szágban jolklapparnak hívják, ami kará-
csonyi zörgést jelent. Ez a név egy régi 
szokásra utal, mely szerint az emberek 
megzörgették annak a kapuját, akit 
meg akartak ajándékozni, majd miu-
tán bedobták a kapun az ajándékokat, 
elfutottak. Az ajándékokat, melyeket 
kis versek kíséretében adnak át a gyere-
keknek, Svédországban a Télapó hozza, 
mégpedig az ünnepi vacsora után. Ja-
nuár 13-án az ünnep zárásaként a svéd 
családok még utoljára körbetáncolják 
a karácsonyfát.

 Ukrajna
A gyerekeknek az ajándékot a Jégapó 
három rénszarvas húzta szánon viszi. 
Vele van Hópehely leány is, aki ezüst-
kék, szőrmedíszítéses ruhát, fején pe-
dig korona formájú hópelyhet visel.

Karácsonyi vásár a berlini dóm előtt

A prágai Tyn-templom karácsonyi díszbe öltözve
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Karácsonyfadíszek 
gyurmából

Első lépésként szük-
ségünk van levegőn 
száradó gyurmára, 
amit bármelyik papír-
boltban kaphatunk 
(mi is egy gödiben tet-
tünk szert rá). Másod-
jára pedig szedjük elő 

a nagymama összes fellelhető sütemény-ki-
szúróját. Szerencsés esetben válogathatunk 
is, – ekkor érdemes a karácsonyi motívumok-
ra koncentrálni. 
A gyurmát kinyújtjuk, mint a tésztát, és a sü-
temény-kiszúrókkal formákat szaggatunk be-
lőle, majd egy szívószállal lyukat készítünk 
a jövendő karácsonyi függőre oda, ahová ké-
sőbb a szalagot tesszük, amivel a fára aggat-
hatjuk díszeinket. 
24 órát szárítjuk a kész formáinkat, majd ak-
rilfesték-szóróval lefújjuk azokat tetszőleges 
színekre. Száradás után már csak a szalagokat 
kell átbújtatni a lyukakon. 

Jankai Zsuzsa és Kiss Boglárka

1.  lépés: A hungarocell labdára ceruzával rajzoljunk szabályos geo-
metriai formákat (például a két, szemközti oldalára egy-egy négy-
zetet, és a négyzetek köré keskenyebb-szélesebb sávokat, a képen 
látható módon).

2.  lépés: Egy szikével a berajzolt vonalak mentén végighaladva vág-
junk néhány milliméternyi mélyedést a hungarocell anyagába.

3.  lépés: A színes anyagokból vágjunk a labdára rajzolt alakzatoknak 
megfelelő formájú darabokat 3–4 milliméternyi ráhagyással min-
den oldalon. 

4.  lépés: Helyezzük a megfelelő formájú anyagdarabot a labdára, és 
egy nem hegyes végű szerszámmal (például lekerekített végű kö-
römreszelővel) nyomkodjuk bele az anyag széleit a vágásokba. Ha 
a labda teljes felületét befedtük anyaggal, varrjunk a gömbre akasz-
tónak egy színes szalagdarabkát, és már kész is a különlegesen szép 
karácsonyfadísz, ami ajándéknak is tökéletes.

Színes dekorgömbök anyagdarabkákból
Kellékek: 
• 8 cm átmérőjű hungarocell labdák
• színes, dekoratív anyagdarabkák, szalagok

Tejszínes kalács aszalt meggyel és csokival
Hozzávalók:  60 dkg fi nomliszt, 
2 ek. burgonyapehely, 10 dkg 
cukor, 2 dl tejszín, 2 dl tej, 1 to-
jás, 3 dkg élesztő, csipet só és 
csipetnyi aszkorbinsav (patika), 
1 citrom reszelt héja, 1 vaníliás 
cukor, 10 dkg aszalt meggy 10 
dkg kockára vágott étcsoki (vagy 
ugyanannyi reszelve), 1 tojássár-
gája a kenéshez.

Az élesztőt 1 dl langyos tejjel elkeverem, majd az átszitált liszt kö-
zepébe öntöm. Picit megszórom liszttel és öt percig pihentetem. 
A többi hozzávalót belekeverem (minden szobahőmérsékletű le-
gyen), és tésztát dagasztok. Ne ijedjünk meg, eleinte kissé ragadós, 
de hamar kellemesen ruganyos, nedves tésztalabda lesz. Letakarva 
duplájára kelesztem. Hangulattól függően kétfelé vagy háromfelé 
veszem, és egyenként téglalapra nyújtom. Megszórom a meggy és 
a csoki felével, és feltekerem. Ugyanígy járok el a másik, a harmadik 
felével is, majd a hengereket összefonom. Közepes méretű, sütő-
papírral bélelt (vagy vajazott, lisztezett) tepsibe teszem, és fél órát 
pihentetem. Végül lekenem tojássárgájával, és 180 fokra előmelegí-
tett sütőben megsütöm. Nézzünk rá az első negyedóra után, és ha 
nagyon pirulna a teteje, fedjük be alufóliával. Rácson hűtöm ki, csak 
utána szabad szeletelni!
Tanács: Jobb, ha kicsit lazábbra, hosszabbra hagyjuk a fonatot, vagy 
pedig egy-két helyen megszurkáljuk, így nem reped meg.
Az eredeti recept Moha konyhájából származik.

Vajda Ágnes, Gödön Sütik Baráti Kör
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Ajándékvers
Lobogtatom, végre reggel
elkészült a rokonlista:
pont földig ér, milyen mókás!
(Miért lettem humorista?)

Hurrá – nyögöm –, kezdődhet a
nagy össznépi adok-kapok,
ettől jön rám idegzsába,
Vízkeresztig sajoghatok.

Nézzük tehát, mit is rejt a
leértékelt dunnaciha
– perselyemnek malaca van!
Mit vihetnék a zaciba?

Párom nógat, induljak már,
a nyakamba csavar sálat.
Megyek, szívem, de előbb még
jól fölkötöm a gatyámat.

Butik, kis- és nagyáruház
egytől egyig műélvezet,
mert a fő, hogy mind elköltsem
a megspórolt zsebpénzemet.

Tantim kap egy turmixgépet,
hogy az ura el ne verje,
müzlijét a pálinkával
reggelente az keverje.

Ipam, napam kapnak tőlem
öntapadós matricákat,
hogy azokkal jelöljék meg
a gézengúz unokákat.

S Mihál’ bának, aki böllér,
túlélőkést hajkurászok,
alpinista sógornőmnek
hátizsákért falra mászok.

Camberrában csomagot vár
három pöttöm keresztgyerek,
nékik szánkót küldök expressz,
s némi havat mellékelek.

Jégeralsót svédcsepp helyett –
jött távirat dédpapától,
kipipálom őt a listán,
S nem látok már a pipától…

Fenyőágon dilibogyó
tíz tobozzal nekem terem,
az ünnepi bevásárlást
egy év alatt kiheverem!

(alt)

(Ajándék versnek ne nézd az okát…)

Beszilveszterezek
Jobb, ha már mindjárt a legelején beismerem, hogy nem szeretem a szil-
veszteri éjszakát. Mert, kérdezem én, mit csinálnak az emberek szilvesz-
terkor? Egyesek televíziót néznek, mások pedig szórakoznak.
Azokra a szerencsétlenekre, akik a tévékészülékek előtt töltik az óév utol-
só óráit, kár is szót vesztegetnem. Ők ugyanis végigbóbiskolják a műsort, 
majd felébrednek és megállapítják, hogy a tavalyi sokkal jobb volt.
Nos, a szórakozásra vágyók közül a hölgyek csillogó estélyi ruhákat öl-
tenek, a férfi ak pedig szmokingba erőltetik a pocakjukat. Ezután szépen 
egymásba karolnak és belevetik magukat a szilveszteri éjszakába.
Szilveszter éjjelén hozzám hasonló megállapodott családapák holmi 
papírtrombitákkal szaggatják egymás dobhártyáit, éjszakai mulatókban 
pezsgőznek, ismeretlen emberek hátát lapogatják és boldog-boldogta-
lanra rábuékolnak.
Hajnaltájt mindegyik megkeresi a saját feleségét, s kívül a hólétól, belül 
a bólétól teljesen elázva hazakecmeregnek.
Otthon azután kiürítik zsebeikből és cipőikből a maradék konfettit, majd 
zúgó fejjel elhatározzák: ők igenis új életet kezdenek. Ezt követően sze-
rencsére jól kialusszák magukat, és marad minden a régiben.
Hát nem, köszönöm szépen, én az ilyesmiből nem kérek!
Éppen idáig jutottam a töprengésemben a tükör előtt, amikor a hitve-
sem mérgesen rám szólt, hogy húzzam már végre össze estélyi ruhájá-
nak hátán a cipzárt, s a szmokingomat is gondosabban lekefélhettem 
volna, mielőtt felveszem. És egyáltalán: mikor indulunk már végre?!
– Máris indulunk, szívem – bandzsítottam hódítóan a tükörbe. – Csak 
tudnám, hogy hova a csudába tettem azt a fránya papírtrombitát...

(w)

Godi_korkep_11.indb   33Godi_korkep_11.indb   33 2011.12.02.   11:49:472011.12.02.   11:49:47



34

Jelentkezni telefonon a (06 ) 27-332-245-ös 
számon, illetve személyesen: 

Felsőgöd, Rákóczi Ferenc u. 130. 
alatt lehet decembertől. 

A közösségi magánóvoda létrehozásának gondolata 

négy évvel ezelőtt vetődött fel bennem, látva a mos-

tani gyerekek sporthoz, mozgáshoz való viszonyát. 

Rájöttem, hogy az aktív életmódra való neveléshez 

nem kell csodákat tenni, hiszen a gyerekeknek lételemük 

a mozgás. Csupán biztatni kell őket, és felkínálni számukra a rendsze-

res sportolás lehetőségét. Ez azonban a mai magyar viszonyok között 

korántsem egyszerű vállalkozás. Ehhez nyújt segítséget az óvodánk.

Célunk egy olyan gyermekintézmény működtetése, amely egy kis szemlé-

letváltást is követel a szülőktől, – a közösséghez tartozás érzését kívánjuk 

nyújtani a hozzánk érkező gyerekeknek és szüleiknek.

Mivel helyi adottságaink miatt a férőhelyek száma limitált, így három csoportban összesen 45 gyermeket tudunk fogadni.

Terveink között szerepel óvodánk udvarán egy jégpálya megnyitása, amelynek használatára –közösségi intézmény lé-

vén – a helyi és a környékbeli gyermekek részére is biztosítanánk kulturált, könnyen megközelíthető és biztonságos 

kikapcsolódást nyújtó lehetőséget. A lehetőség nyitott óvodai és iskola csoportok számára is a délelőtti 

órákban, illetve este 8 óráig minden jeges sportot kedvelőnek. Az év további részében lovag-

lást szervezünk, júniustól heti turnusokban neves sportolók tartják nálunk sporttáboraikat. 

Szolgáltatásaink között a gyermekszállítást is biztosítjuk a Göd vonzáskörzetében lévő 

településekről, így kialakítva a közösségi óvoda alapjait.

Ingyenes szív-stresszmérés
3000 forint értékben
Tudta, hogy a szív- és érrendszeri stressz gyorsan 
és könnyen mérhető?
Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek vezetik a halálozási statiszti-
kát, ami az esetek többségében nem örökletes betegség, csupán azért következik 
be, mert az embereknek nincs idejük odafi gyelni az intő jelekre.

Néhány jel, ami arra utal, hogy Önnek szív-stresszmérésre van szüksége:
1.  Mozgásszegény életmódot folytat
2.  Időnként „kihagy” a szíve, néha „szúr” vagy szívdobogást érez
3.  Évente jár EKG-ra, esetleg szíverősítőt szed
4.  Családjában előfordul szívbetegség

Legyen a vendégünk a szív-stresszmérésre! A leggyorsabb 100 érdeklődőt meg-
ajándékozzuk ezzel a háromezer forint értékű vizsgálattal. Csapjon le Ön is erre 
a lehetőségre, és jelentkezzen telefonon 2011. december 20-ig a Biolabor rende-
lőjébe az ingyenes mérésre.

A szív-stresszmérés jellemzői:
• A mérés eredménye könnyen leolvasható, egyszerűen értelmezhető
• A forradalmi találmány időben jelzi a lehetséges szívritmuszavart és a szívprob-
lémákat
• A fájdalommentes vizsgálat mindössze 2 percet vesz igénybe

Hol jelentkezhet az ingyenes szív-stresszmérésre?
Piros Andrea • telefon: 06-20-466-0385
Hotel Aphrodite, 2132 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33. 

Ugribugri Óvoda
– az alapító, Deák Zoltán bemutatásában

-

k 

Ingy
3000

Gödi receptverseny!
Küldje be édes- és sóssütemény- vagy kenyérre-
ceptjét, hogy megjelenhessen az első Gödi süte-
ményes és kenyeres könyvben.
Olyan recepteket keresünk, amelyeket a gödiek saját 
ízlésükre formálva alakítottak, illetve régóta családi 
kedvencnek számítanak.A beküldött receptek leg-
jobbjai megjelennek az első Gödi süteményes és ke-
nyeres könyvben.

Pályázati feltételek:
a pályázó állandó vagy ideiglenes gödi lakos, Gödről 
elszármazott vagy Gödhöz egyéb módon kötődő (kér-
jük, írja meg, miként: itt dolgozik, itt tanul stb.).
Receptjeit a godisuti@gmail.com e-mail címre várjuk.
Személyesen is elhozhatja receptjeit a kihelyezett recept-
gyűjtő pontokra:
•  Városi Könyvtár: 2131 Göd, Pesti út 72. Tel.: 06-27-532-155
•  Gödi Fiókkönyvtár: 2132 Göd, Kálmán utca 13. 

Tel.: 06-27-345-101
A versennyel és a kiadvánnyal 
kapcsolatban érdeklődni lehet:
Vajda Ágnes szerkesztőnél
2132 Göd, Pannónia utca 15.
Telefon: 06-70-629-6385
vagy 06-70-338-8605
E-mail: godisuti@gmail.com
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www.prohaszkazoltan.uw.hu
06/70-318-5881

Ma s s z á z s
• sport

• relax

• frissítő

• rehabilitáció

Sződliget központjában található mediterrán hangulatú szalo-
nunk. Modern, klimatizált fitnesz-termünk cardio és alakfor-
máló gépei a legmagasabb igényeknek is megfelelnek.

Mi nemcsak a súlyát a csökkentjük, az ajándékozás gondját 
is levesszük a válláról karácsonyi ajándék bérleteinkkel!!

Decemberi akció! Infra szauna 600 Ft/alkalom.

Új! Pilates, hastánc, zumba, táncos step és zsírégető órák!
Fogyjon, formálódjon velünk az ünnepek alatt is!

Nagyon békés, boldog ünnepeket kívánunk
Mindez nagyon kedvező árakon!
Alkalmi jegy: 500 Ft • Havi bérlet: 5000 Ft

Címünk: Sződliget, Somogyi Béla u. 26. (CBA fölött)
Telefon: 06-30 466-4631
www.liget-welness.hu

Nyitva tartás:
Hétfő, szerda, péntek 
délelőtt: 07.00 - 11.00
Hétfő, szerda, péntek
délután: 17.00 - 21.00
Vasárnap: 08.00 - 10.00

Testedzés és fogyókúra
Egy fitnesz, ahol Te vagy a fontos!

111 00.0000

11.00000
00.0.000

P E D I K Ű R 
körülmények között 

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

Rendelési idő: Kedd: 16-20 óráig, Szombat: 9-14 óráig

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
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Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

Ügyelet: 06-20 9331-302
www.helmestemetkezes.hu

SÍRKŐ – MŰKŐ KÉSZÍTÉS
•  Márvány, gránit, mészkő síremlékek készítése
•  Épületek teljes körű műkövezése
•  Lépcsők, párkányok, fürdőszoba- és 

konyhapultok gyártása
•  Ablakpárkányok készítése szinte azonnal
•  Baluszter korlátok, kerti díszek, grillsütők készítése
•  Kerítéspanelek, járdalapok és kerítésoszlopok készítése

Műhelycím: GÖD, Új temető
Mobil: 06-20-9413-977 • Fax: 06-27-331-663

E-mail: lakatoskalman@freemail.hu
www.koakobonkft.huwww.koakobonkft.hu

KŐ A KÖBÖN KFT

VÉGTÖRLESSZE 
HITELÉT

Gödi családi 
házért cserébe

fóti 85 m2-es lakást 
és készpénzt adnék,
értékegyeztetéssel.

Tel.: (06) 30-6192036
(Egyéb gödi 

ingatlan is érdekel.)

MARKOV-ÁCS KFT.
TÜZELŐ- ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

KOMPLETT TETŐANYAGOK
Faanyag-védelem, gyalulás, megmunkálás, geren-

dák egyedi méretben is, bitumenes zsindelyek, 
OSB-lapok, szigetelőanyagok.

Tetőléc akció: 3 fm-ig 68 Ft/fm, Zsindely: 1480 Ft/m²
Svéd, német lambéria akciók, 1100 Ft/m² ártól 

a készlet erejéig. Tűzifa, biobrikett, német brikett, 
kazánszenek, kalodás tűzifa.

2131 Göd, Pesti út 116. Tel.: 06 27 345 098

TÜZIFA
Cser, tölgy, bükk, akác 

tüzifa hasítva, 
leszállítva eladó! 

Német brikett 
és kazánszenek is 

rendelhetők.

Telefon:
06 20 496 1264

Képzett nővér

nagy szakmai
tapasztalattal,

engedélyekkel,

házi betegápolást
vállal.

Telefon:
06 20 56 25 066
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TV-k, Videók,
Cd-k, Monitorok,
Hifi tornyok javítása

Latorczai István
Tel.: 06-20-321-4801

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

BŐR- ÉS TEXTIL-
RUHÁZAT-JAVÍTÁS,

ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

GIGI Kozmetikám
20 éve a szép
bőr és jó közérzet
szolgálatában

Áldott Ünnepeket kívánok,
Filipné Dudás Ágnes
kozmetikus mester

Ajándékozza meg szeretteit
GIGI Szépségutalvánnyal!
06-30 273-9370
www.vitalitasonline.shp.hu
Göd, Alagút u. 3/B

Kulcsmásolás, cipő- és varrógépjavítás, ruha- és 
szőnyegtisztítás. élezések.     06-20 512-1002ITT»

Minden kedves régi 
és leendő új vendégemet 
nagyon sok szeretettel 

várom!

Vinczéné 
Körmendi Katalin

kozmetikus
2131 Göd, Béke út 45.
Tel.: (06) 20-470-0956

Szépségforrás
Kozmetika 

Apróhirdetések
•  Fakivágás! Veszélyes fák kivágá-

sa alpintechnikával is, kosaras 
daruval. Elszállítás megoldható. 
Tel.: 06-30/463-4070, 
06-27/337-353

•  Profi , nagymamakorú hölgy 
gyermekfelügyeletet vállal.
Tel.: ( 06)20-331-2925

•  A fodrász házhoz is megy: 
hajvágás 1000 Ft, 
pedikűr 1200 Ft. 
Hívja Ildikót!
Tel.: (06) 70-269-8446

Karácsonyi 
fényfüzérek 

felrakását
kedvező áron 

vállaljuk.
(06) 20-557-6792

Gázcseretelep nyílt Felsőgödön
2132 Göd, Duna út 34.

Megrendelésre 
házhoz szállítás 
Göd területén.

Tel.: 06-27/336-214

Nyitva tartás:
hétfő – csütörtök 800–1800

péntek 800–2000

szombat 800–1300
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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

dr. Nyisztor Magdolna
pszichiáter szakorvos, jungi

és kognitív-viselkedésterápiás képzettség

Csütörtökön 15-18 óráig
dr. Rull Csaba

bőrgyógyász

Kedden 17-19-ig
dr. Galics Judit

belgyógyász

Szerdán 16-19-ig,
Pénteken 9-12-ig

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

Békés, boldog Karácsonyt,
egészségben gazdag új esztendőt kívánunk szeretettel!

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

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

ÚJ!

ÚJ!
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KozmetikaKozmetika
•  Egyénre szabott sminktanácsadás – 1 óra alatt az alapoktól tanulhatja 

meg egy nappali smink elkészítését•
•  3D műszempilla elkészítése – 2x dúsabb és hosszabb szempillák – 

MOST AJÁNDÉK FESTÉSSEL
•  Aranykezelés a sima és ráncmentes arcbőrért – DECEMBERBEN 

INGYEN SZEMRÁNCKEZELÉS JÁR HOZZÁ
•  SMINKTETOVÁLÁSI AKCIÓ egész januárban – foglalja le még idén 

az időpontját és egy arckrémmel lepjük meg
FodrászatFodrászat
•  BRASIL CACAU keratinos tartós hajkiegyenesítés – akár 3–6 hónapon át 

tartó vasalt hatású haj – GÖDÖN CSAK NÁLUNK
•  SZILVESZTERI egyedi kontyok és hajfonatok elkészítése
•  HAJHOSSZABBÍTÁS mikrogyűrűzéssel és hőillesztéssel

Manikűr, pedikűr, műkörömManikűr, pedikűr, műköröm
•  ÉPÍTETT ZSELÉS MŰKÖRÖM
•  JAPÁN MANIKŰR – méhviasz juttatása a körömszerkezetbe
•  GEL•LAC – heteken át is tartós lakkozás
•  GYÓGYPEDIKŰR – benőtt köröm, tyúkszem kivétele
További szolgáltatásainkTovábbi szolgáltatásaink
•  FÜLBELÖVÉS – már kisbabakortól
•  KEDVEZMÉNYES SZOLÁRIUMBÉRLET – 9-et fi zet, egyet ajándékba kap

További kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk személyesen 
vagy telefonon, illetve honlapunkon is elérhet minket.
Vágja le, és hozza magával a lap alján található 
kupont. Ha decemberben lepecsételteti nálunk, 
januárban beváltható a kedvezmény.

Mindenkinek Boldog Karácsonyt Mindenkinek Boldog Karácsonyt 

és Sikerekben Gazdag Új Évet kívánunk!és Sikerekben Gazdag Új Évet kívánunk!

Kiemelt ajánlatainkKiemelt ajánlataink

2132 Göd, Kisfaludy utca 3. (orvosi rendelő utcája)www.kameleonszepsegsziget.hu

10%
kedvezményre 
jogosító kupon

Cím: Felsőgöd

Kisfaludy u. 3.

06-27/33-01-01

Nyitva: h-p 8-19h

szo 8-12h
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