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KÖZÉLET

Testületi ülések decemberben
Munkaterv szerinti ülés – 2011. december 8.

A testületi ülésen elfogadásra került Göd Város Önkormányzatának 

2012. évi költségvetési koncepciója, valamint az Önkormányzat gaz-

dálkodásának háromnegyed éves beszámolója, illetve a testület 

2012. évi munkaterve. Megszavazták Szabó Csaba előterjesztését, 

amely a lakossági fi nanszírozásból megvalósuló útépítésekkel, útfel-

újításokkal kapcsolatos rendeletek módosításával foglalkozik. Azok 

a lakosok, akik saját forrásból – de az Önkormányzat műszaki fel-

ügyelete mellett – vállalják a házuk előtti közútszakasz megépítését 

vagy felújítását, a költségek 50 százalékának mértékéig adókedvez-

ményben részesülhetnek. Ennek mértéke 5 éven keresztül az éves 

építményadó legfeljebb 50 százaléka lehet. 

Testületi felhatalmazást követően tárgyalásokba kezdhet a polgár-

mester a MÁV Zrt.-vel. A tárgyalások célja, hogy városi kezelésbe ke-

rülhessenek a gödi vasútállomások és környékük, amelyek rendben 

tartásáról a MÁV nem gondoskodik megfelelően.

A meleg vizű strand öltözőjének termálvizes fűtéséről és használati-

víz-ellátásának kialakításáról döntöttek a képviselők. A 10 millió fo-

rintos nagyságrendű beruházás 3–3,5 év alatt térülhet meg.

Zárt ülésen döntöttek a testület tagjai a Németh László Általános 

Iskola igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokról. A három ér-

vényes pályázat benyújtói közül az iskola különböző testületeinek 

ajánlása után Greff né Kállai Tünde és Bajkó Ildikó anyagait tárgyalta 

érdemben a KOSB és a Képviselő-testület. A döntéshozók a jelenle-

gi felsős igazgatóhelyettesnek és megbízott igazgatónak, Bajkó Il-

dikónak szavaztak bizalmat. Az új igazgató megbízatása 2012. július 

1-jétől öt esztendőre szól.

Bontásra ítélték a Szakáts-kertben található, életveszélyessé vált 

egykori istállóépületet.

A Szirt-Investtel kötött együttműködési megállapodás alapján az új, 

Kisfaludy utcai Egészségház tetőterének tulajdonjoga az Önkor-

mányzatot illeti meg. A tervek szerint itt rendelők és irodák kialakí-

tására kerül majd sor.

A Kastély Központi Óvoda kapacitásbővítésére alkalmas pályázaton 

való indulásra, az engedélyezési tervek megrendelésére hatalmazta 

fel a testület a polgármestert. A pályázat kedvező, 95 százalékos tá-

mogatottságú. Kiviteli terveket csak nyertes pályázat esetén kell ké-

szíttetni. A beruházás tervezett értéke 220 M Ft, melyből egy négy-

csoportos, 100 fős óvodaegység készülne a Fácános Óvodaegység 

melletti telekre.

Tárgyalások kezdődhetnek 
a MÁV-val
December 8-ai ülésén felhatalmazta a Képvise-

lő-testület Markó József polgármestert a Magyar Ál-

lamvasutakkal való tárgyalások kezdeményezésére.

A kapcsolatfelvétel célja annak elérése, hogy a há-

rom gödi vasútállomás területét a város saját ke-

zelésébe vegye, és a lakosság igényeinek megfele-

lően hasznosítsa.

– Az állomások környékén további parkolóhelyeket 

lenne célszerű kialakítani. Megoldást kellene talál-

ni a MÁV területén lévő épületek állagmegóvására, 

a peronok takarítására, nyilvános WC-k kialakítására. 

Aki vonattal érkezik a városba, elsőként az állomá-

sokat látja, amelyek elhanyagolt, rendezetlen képet 

mutatnak. Ha ezek a területek a város kezelésébe 

kerülnének át, gondoskodni szeretnénk arról, hogy 

tiszták és kulturáltak legyenek, jó érzést keltsenek 

azokban, akik naponta megfordulnak itt, és pozitív 

képet közvetítsenek az egész településről – nyilat-

kozta a város vezetője.

Nyilvánosságra hozhatók 
az adótartozások
Tisztelt Adófi zető Polgáraink!

2012. január 1-től törvény teszi lehetővé, hogy 

az önkormányzat cégek esetében a tízezer, ma-

gánszemély tekintetében pedig az ezer forintot 

elérő, legalább 10 napja lejárt helyiadó- és gép-

járműadó-tartozásokat az érintett adózó neve 

és tartozásának közzétételével nyilvánosságra 

hozza.

Ennek alapján 2012. februárjától megkezdjük 

az adótartozással rendelkezők nevének és tar-

tozásuk összegének nyilvánosságra hozatalát. 

Ezért is kérünk minden hátralékos adózót, hogy 

a város érdekén túl most már a nyilvánosságra 

hozatal elkerülése érdekében is szíveskedjék 

fennálló tartozását hiánytalanul rendezni.

Dr. Szinay József

címzetes főjegyző 

Drágám! Lekapcsolnád a szellőzést? 
Nagyon jön rám a huzat. Képzeld, a regény 
végén mégis össze fognak házasodni...

Az állomások gondozottsága mindenki számára fontos
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Új igazgatót neveztek ki 
a felsőgödi iskola élére
Pályázatot írt ki Göd Város Önkormányzata 

a felsőgödi Németh László Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igaz-

gatói pozíciójára. A felhívásra három érvényes 

pályázat érkezett, melyekből az intézmény 

tantestületének, személyzetének, diákön-

kormányzatának és szülői munkaközösségé-

nek szavazásai után és ajánlásával kettőt tár-

gyalt érdemben a Közművelődési, Oktatási és 

Sport Bizottság. A két pályázó, Greff né Kállai 

Tünde és Bajkó Ildikó a jelenlegi tantestület 

tagjaiként vettek részt a pályázaton. A szak-

bizottság, majd a képviselő-testület is nehéz 

helyzetbe került a két, szakmailag rendkívül 

magas színvonalú anyag elbírálása közben. 

A december 8-ai Képviselő-testületi ülésén 

zártkörűen lefolytatott tárgyalás és szavazás 

után az ülést levezető polgármester tájékoz-

tatása szerint a jelenleg megbízott igazgató-

ként és felsős igazgatóhelyettesként dolgozó, 

matematika-rajz és informatika szakos Bajkó 

Ildikót választotta meg egyhangúan a Képvi-

selő-testület. A megbízás öt esztendőre szól, 

kezdete 2012. július 1. (Az újonnan megvá-

lasztott igazgatóval készült interjút a 11. olda-

lon olvashatják.)

Gödön nem lesz 
ebrendészeti 
hozzájárulás

Ez évtől törvényi lehetőség van ebrendé-

szeti hozzájárulás kivetésére is. A Képvise-

lő-testület azonban nem kívánt élni ezzel 

a lehetőséggel, így városunkban az ebtu-

lajdonosoknak 2012-ben ilyen címen nem 

lesz fi zetési kötelezettségük. 

A helyi szociális rendeletek módosításai
December 20-ai, rendkívüli ülésén a Képviselő-testület megszavazta 

a helyi szociális ellátásokról szóló rendeleteket módosító indítványt, 

melyet a Szociális Bizottság elnöke, Lenkei György terjesztett a testü-

let elé. A módosítások két területet érintenek:

Változások a lakásfenntartási támogatásról szóló rendeletben

A módosítás lényege, hogy a rászoruló családoknál a jogosultság 

megállapításánál ezentúl fi gyelembe vehető a 23. életévét be nem 

töltött, nappali tagozatos főiskolai/egyetemi hallgató eltartott is. 

További változást jelent, hogy a jogosultság megállapításához 

az igénylőnek a jövőben be kell mutatnia az utolsó havi közüzemi 

számláit, amelyekkel igazolható, hogy a támogatás igénylője és a la-

kásba bejelentett fogyasztó személye azonos.

Szigorítás az adósságspirálba kerülők megsegítésében

Évente egy alkalommal lehetőség nyílik arra, hogy a rászoruló számá-

ra valamely okból teljesíthetetlen, felgyülemlett közüzemi tartozás 

kiegyenlítésében segítséget nyújtson az Önkormányzat. A segítség-

nyújtás a tartozás 75 százalékának átvállalását jelenti, mely összeget 

az állam a központi költségvetésből megtéríti az Önkormányzatnak. 

Azok az igénylők azonban, akik nem működnek együtt, akik fi gyel-

men kívül hagyják a Családsegítő Szolgálat életvezetési tanácsait, 

vagy rendszeresen elmulasztják a tartozásuk törlesztőrészleteinek 

megfi zetését, kizárják magukat a kedvezményezettek köréből – tud-

tuk meg Lenkei Györgytől.

A Kincsem Óvoda számára pótelőirányzatot szavazott meg a Kép-

viselő-testület egy, az előírásoknak megfelelő tűzjelző-berendezés 

és egy mosógép beszerzésére, valamint egy, a készpénzes ebédbe-

fi zetéshez szükséges pénztárhelyiség kialakítására.

Rendkívüli ülés – 2011. december 20.

A rendkívüli ülésen a Képviselő-testület elfogadta a 2012. évi adó-

koncepciót, és döntött a helyi adók mértékéről. Az ezzel kapcsolatos 

hivatalos tájékoztatás a lap 7. oldalán olvasható.

Sor került a hulladékgazdálkodási rendelet módosítására is. Az idei 

évtől szabadon megválasztható, különböző méretű hulladéktároló 

edényekre leadott lakossági igények összesítése után kialakultak 

a 2012. évre érvényes szemétszállítási díjak. Ezek mértékéről, illetve 

a hulladékgazdálkodást érintő egyéb változásokról részletesen ol-

vashatnak lapunk 15. oldalán. 

Módosítást szavazott meg a Képviselő-testület az Önkormányzat ál-

tal nyújtható szociális ellátásokról szóló rendeletben. Az életbe lépő 

változások tartalmáról külön hírben számolunk be.

Bajkó Ildikó az iskola újonnan megválasztott 

igazgatója

Decemberben kétszer is ülésezett a képviselő-testület
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Gödön elhunytak

Horváth Lajos 80 éves

Moldoványi László 82 éves

Dr. Halász Miklós Kázmér 64 éves

Viola Csaba 58 éves

Puskás László 58 éves

Kövecses László 98 éves

December hónapban

Gödön házasságot kötöttek

Nagy Gábor Csaba és Major Erzsébet

Lakkas Theofi los és Lukács Szilvia

Bernal Mateo Dorval és Danis Rita

A rendelet 5. § (4) 

bekezdése szerinti 

sírhelytípusok

Terület
Megváltási 

időszak

Megváltási díj

gödi lakos nem gödi lakos

Felnőtt egyes sírhely 2 m² 25 év 50 000,- 100 000,-

Felnőtt kettős sírhely 4 m² 25 év 100 000,- 200 000,-

Gyermek (10 éven 

aluli) sírhely
1 m² 25 év 25 000,- 50 000,-

Urnasírhely 1 m² 15 év 25 000,- 50 000,-

Urnafülke (kolumbárium)

Egyes urnafülke – 10 év 35 000,- 70 000,-

Dupla urnafülke – 10 év 35 000,- 70 000,-

Sírbolt (kripta)

Nagysága: max. 

10 férőhelyes, 

mélyépítéssel

60 év 1000 Ft/m²/év 2000 Ft/m²/év

A sírbolt létesítése építésiengedély-köteles tevékenység. Az építési engedélyt 

az Önkormányzat Építéshatósági Osztályán kell beszerezni. (A jogerős építési engedélyt 

az építés megkezdése előtt a temető üzemeltetőjének be kell mutatni.)

A rendelet teljes szövege az alábbi linken található:

www.god.hu/Rendelettár/Helyi rendeletek egységes szerkezetben 

/31/2011. (X. 27.) sz. Ök. rendelet

Tájékoztatás 
a sírhelyek 
megváltásának 
díjairól
Temetőfenntartói árjegyzék a te-

metkezési hely feletti rendelkezési 

jog megváltásához és meghosz-

szabbításához

Új menetrend szerint 
járnak a vonatok 

December 11-én lépett életbe az új vasúti 

menetrend, amely 2012. december 8-áig lesz 

érvényben – közölte a MÁV-START Zrt. 

A Budapest-Nyugati pályaudvar és Vác közöt-

ti szakaszon a menetrend kedvezően változik: 

a Dunakanyar turistaforgalmának jobb kiszol-

gálása érdekében már hétvégén is félóránként 

járnak a személyvonatok. Így a menetrendvál-

tás napjától a korábban csak munkanapokon 

közlekedő személyvonatok is naponta közle-

kednek, mindkét irányban. A vonatok indulási 

és érkezési idejében nincs változás.

2012. január elsejétől szigorodik a nemdo-

hányzók védelméről szóló törvény. Így mos-

tantól tilos rágyújtani a pályaudvarokon, 

a vasútállomásokon, a megállóhelyeken 

és azok peronjain, valamint az összes sze-

mélyszállító vonaton.

A karácsonyfa-díszítő verseny 
eredményei

A JAMH II. Karácsonyfa-díszí-

tő versenyén megosztott első 

helyezést ért el: Bartha Tóni 

és Csermelyi Adrienn, illetve 

Patak Éva.

Második helyezett lett Jankai 

Zsuzsa és Kiss Boglárka.

Harmadik helyen végzett 

Pivarnyik László karácsonyfája.

Óriási lelkesedéssel vetették 

bele magukat a szervezésbe 

a II. Karácsonyfa-díszítő ver-

seny életre hívói: a JAMH és a Molyolda. A gödi verseny specia-

litása, hogy míg a galériák és a múzeumok kizárólag iparmű-

vészeket hívnak meg a megmérettetésre, nálunk kifejezetten 

az amatőröknek ad teret ez a remek, ünnepváró hangulatot te-

remtő lehetőség.

Kérelem elutasítva
Sipos Richárd, a Jobbik képviselője kérelem-

mel fordult a MÁV-START Zrt. vezérigazgató-

ságához, hogy a decemberi menetrendvál-

tozások idején vegyék fi gyelembe az utazási 

igényeket, és ennek megfelelően a gyorsított 

vonat Istvántelek helyett inkább Alsógödön 

álljon meg mindkét irányban. A változás a vo-

natok menetidő-növekedésével nem járna, 

viszont sok alsógödi lakos számára biztosí-

taná a nagyobb járatsűrűséget és a főváros-

ba való gyorsabb bejutást. A MÁV azonban 

a kezdeményezést sajnos elutasította, így 

a gyorsított vonatok továbbra is csak Felső-

gödön állnak meg.

A verseny a tehetséges amatőrök 

számára is nyitott
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Tisztelt Gödi Adófi zetők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kép-

viselő-testület a 2011. december 20-i 

ülésén módosította a helyi építmény-

adóról szóló rendeletet, egyúttal a te-

lekadó vonatkozásában új rendeletet 

fogadott el. Az új, 2012. január 1-jén 

hatályba lépő rendeletekkel kapcsola-

tos legfontosabb tudnivalók a követ-

kezők:

Építményadó

A lakások, lakóházak esetében a 0–100 

m2-es alapterület-részekre vonatkozó 

200 Ft/m2-es adómérték 240 Ft/m2-re, 

a 101–150 m2-es alapterület-részek tekin-

tetében a 300 Ft/m2-es adómérték 360 

Ft/m2-re, a 150 m2 feletti alapterület-ré-

szek esetében pedig az 500 Ft/m2-es 

adómérték 600 Ft/m2-re emelkedik. Új-

donság, hogy azon üdülőépületeknél, 

amelyben az adózó 2012. január 1-jén 

állandó bejelentett lakcímmel rendel-

kezik, ugyanolyan adómértékek szerint 

adózik, mint a lakások, lakóházak után 

adófi zetésre kötelezettek. 

Azon üdülők esetében, amelyeknél 

az adózónak a jövő év első napján nem 

Göd városában lesz az állandó lakcíme, 

az 500 Ft/m2-es adómérték 800 Ft/m2-re 

emelkedik. 

Az egyéb, azaz nem lakásnak, üdülőnek 

vagy vállalkozói célú építménynek mi-

nősülő épületek esetében 0–250 m2-ig 

terjedő alapterület-részek esetében 

200 Ft/m2-ról 250 Ft/m2-re, 251–1000 

m2-ig terjedő alapterület-részek tekin-

tetében 500 Ft/m2-ről 650 Ft/m2-re, míg 

az 1000 m2 feletti alapterület-részek 

esetében 1240 Ft/m2-ről 1650 Ft/m2-re 

emelkedik az adómérték. 

A vállalkozók üzleti célú épületei vo-

natkozásában a 200–300 Ft/m2-es adó-

mértékek egységesen 300 Ft/m2-re, 

az 500 Ft/m2-es adómérték 650 Ft/

m2-re, míg az 1240 Ft/m2-es adómérték 

1650 Ft/m2 adómértékre változik az idei 

év elejétől.

A három vagy annál több gyermeket 

nevelő szülők és egyedülállóak eseté-

ben nő a kedvezmény mértéke. 2012. 

január 1-től a három gyermeket neve-

lő szülők 50%, a négy vagy több gyer-

meket nevelő szülők pedig teljes épít-

ményadó-mentességben részesülnek. 

A három vagy több gyermeket egyedül 

nevelő szülő szintén teljes mértékben 

mentes lesz az építményadó fi zetési kö-

telezettsége alól. 

Telekadó

A helyi adókról szóló törvény módo-

sításai miatt erre az adónemre nézve 

a Képviselő-testület új rendeletet fo-

gadott el.

2012. január 1-től a belterületen lévő, 

nem vállalkozási célú telkek esetében 

1500 m2-ig az eddigi 80 Ft/m2-es adó-

mérték 110 Ft/m2-re, az 1500 m2 felet-

ti területrészek vonatkozásában pe-

dig az eddigi 120 Ft/m2-es adómérték 

180 Ft/m2-re emelkedik.

Az üzleti célra hasznosított telkek 

esetében a 80 Ft/m2-es adómérték 

100 Ft/m2-re, a 200 Ft/m2-es adómérték 

pedig 260 Ft/m2-re emelkedik. 

Megmarad az 50 százalékos kedvezmé-

nye azon adózóknak, akik a telkükön la-

kóház építését kezdték meg, és az épí-

tési engedély kiadásától számítva 5 év 

még nem telt el. Telekadó-mentesek 

maradnak azok a telkek, amelyek kert-

városi lakóövezetben vannak és a nagy-

ságuk a 280 m2-t nem éri el. 

2012. január 1-től telekadó-kötelesek 

lesznek az építménnyel fedett telekré-

szek is (ezek jellemzően a telkek épü-

lettel be nem épített, de lebetonozott, 

leaszfaltozott részeit jelentik). 

A jövő év elejétől a külterületi telkek 

egy része is adókötelezettség alá fog 

esni. A külterületen belül mentesek 

lesznek a termőföldek (termőföldnek 

minősülnek a település külterületén ta-

lálható beépítetlen földrészletek közül 

azok, amelyeket az ingatlan-nyilvántar-

tásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, 

rét, legelő, gyep, nádas, erdő, fásított te-

rület művelési ágban vagy halastóként 

tartanak nyilván), az ingatlan-nyilván-

tartás szerint tanyaként nyilvántartott 

ingatlanhoz tartozó, mezőgazdasági 

művelés alatt álló földterületek, a köz-

úti területek, a vasúti pálya, valamint 

a vasúti pálya tartozékai által lefedett 

földterületek is. 

Az iparűzési és az idegenforgalmi adó 

mértéke 2012-ben változatlan marad. Így 

az iparűzési adóként továbbra is az adó-

alap 1,9 százalékát, idegenforgalmi adó-

ként pedig személyenként és vendégéj-

szakánként 400 Ft-ot kell fi zetni. 

A helyi adórendeleteink teljes szöve-

ge a város honlapján a www.god.hu 

– Helyi rendeletek egységes szerkezet-

ben, illetve a Kihirdetett helyi rendele-

tek  útvonalon érhető el. 

Jakab Gábor

az Adóosztály vezetője 

A 2012. évi helyi adózással 

kapcsolatos tudnivalók 
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KÖZÉLET

Ha értékelnie kellene a tavalyi évet, mi 

az, amit 2011 legjelentősebb eredményei 

között tart számon?

– A 2011-es év nem a nagy, látványos 

fejlődésről szólt. Vannak olyan idősza-

kok, s a mostani is ilyen, amikor már az is 

szép eredménynek számít, ha a neheze-

dő feltételek között szinten lehet tarta-

ni azt, amit korábban sikerült elérnünk. 

Az elmúlt pár évben érezhetően romlott 

a családok gazdasági helyzete, de az Ön-

kormányzat a város közszolgáltatásait 

a korábbival azonos színvonalon tudta 

ellátni, annak ellenére, hogy a helyi adók 

nem emelkedtek az árak emelkedésével, 

és az egyéb bevételi forrásaink sem nőt-

tek jelentősebben. A lakosságot érintő 

terhek növelése nélkül néhány dologban 

előre is léphettünk: részben pályázati 

pénzből, részben saját erőből elkészült 

a Fácán óvodaegység épülete, újabb uta-

kat építettünk, közvilágítást fejlesztet-

tünk. Befejeztük a Kossuth tér felújítását, 

karbantartási munkálatokat végeztünk, 

és mindenekelőtt lépést tudtunk tarta-

ni az utóbbi nyolc-tíz évben végbement 

jelentős (öt-hatezer fős) lakosságnöve-

kedéssel: a megemelkedett lélekszám 

mellett is biztosítani tudtuk a valameny-

nyi városlakót egyformán megillető köz-

szolgáltatásokat. 

Gazdasági szempontból az idén talán 

még a tavalyinál is nehezebb évvel kell 

számolnunk. Az állami támogatás mér-

téke tendenciájában várhatóan nem-

hogy növekedni nem fog, de inkább 

a csökkenésére lehet számítani. Ugyan-

akkor 2011-től törlesztenünk kell a ko-

rábban felvett svájci frank alapú hitelnek 

már nemcsak a kamatait, de a tőke-

tartozását is. Hogyan lehet fenntartani 

a város pénzügyi egyensúlyát? Inkább 

a bevételek növelésére vagy a kiadások 

csökkentésére helyezi a hangsúlyt az Ön-

kormányzat?

– Sajnos olyan letelepedő ipari vagy ke-

reskedelmi vállalkozás, amelytől a városi 

bevételek jelentős növekedését várhat-

nánk, jelenleg nem nagyon van a látó-

körünkben. A Budapesthez közelebb eső 

települések szerencsésebb helyzetben 

vannak ebből a szempontból, de most 

még a nagyobb ipari parkokban is na-

gyon szerény mértékű a mozgás. Folya-

matosan fi gyeljük egyébként az adódó 

lehetőségeket, de egyelőre nem tudunk 

olyan vállalkozásról, amely éppen Gödre 

akarna jönni. Kérdés az is, mi lesz a sor-

sa a már itt lévő létesítmények iparűzési 

adójának: megmarad-e helyben a tel-

jes összeg, vagy egy részét elviszi majd 

a központi költségvetés. Ez bármikor 

megtörténhet. Legutóbb az önkormány-

zati és oktatási törvény vitája során me-

rült fel ez a kérdés, és lényegében máig 

napirenden van.

Az új önkormányzati törvényt december 

végén elfogadta az Országgyűlés, és 2013. 

január elsejével lép majd hatályba... 

– Igen. Csak azt nem tudjuk még, ponto-

san mit jelent majd ez a gödi iskolák vagy 

az okmányiroda sorsa, illetve a városi be-

vételek alakulása szempontjából. Arról 

van szó, hogy az eddig önkormányzati 

fenntartású iskolák, vagy például az ok-

mányiroda működésének fi nanszírozá-

sát a központi költségvetésből oldanák 

meg, ennek fejében viszont az állam 

a helyi iparűzési adóból, gépjárműadó-

ból és az szja helyben maradó 8%-ából 

származó bevételeknek egy bizonyos 

részére igényt tartana. A kérdés csak az, 

mekkora részére. Ha ugyanis többet visz-

nek majd el forrásoldalról, mint ameny-

nyibe az iskolák fenntartása kerül, akkor 

a költségvetésben hiány keletkezik, amit 

helyben kell majd pótolni valamiből. 

S hogy miből, az egyáltalán nem könnyű 

kérdés. Nagyon nehéz hosszú távra ter-

vezni egy város költségvetését, mert sok 

a bizonytalansági tényező. Nem lehet fi x 

számokban gondolkodni. Bármelyik év-

ben előfordulhat például, hogy az adó-

fi zetők kevesebb iparűzési adót fi zetnek 

be, mert éppen gyengébb gazdasági 

évük van. Erre, sajnos, mostanában is van 

esély. A legnagyobb adófi zetőnk az idén 

várhatóan 100 millió forint körüli összeg-

gel kevesebb adót fi zet majd, mint ko-

rábban, mert rosszabb éve volt. A kieső 

bevételeket pedig megint csak helyben 

kell előteremteni, mert az állam ilyen jel-

legű kompenzációra nem ad pénzt.

Hogyan, miből lehet pótolni ilyen jelen-

tős összegeket?

– Egyfelől a nem kötelező közszolgálta-

tások egy részének elhagyásával, másfe-

lől pedig takarékossági intézkedésekkel, 

a nem feltétlenül szükséges kiadások 

visszafogásával. Olyan, nem kötelező, de 

az Önkormányzat által mégis biztosított 

közszolgáltatás, amiről lemondhatnánk, 

nincs nagyon sok, de azért néhány tíz-

milliót ezen a területen is lehet nyerni.

Várhatóak olyan racionalizáló intézke-

dések, amelyek városi szolgáltatások 

megszűnésével vagy átszervezésével jár-

nak majd együtt? 

– Igen. Itt van például a régi bölcsőde 

fenntartásának kérdése. Már az új böl-

csőde építésénél az volt a szándékunk, 

hogy a régit bezárjuk, mivel két épület 

fenntartása meghaladja a lehetőségein-

ket, de aztán mindig húzódott az ügy, ed-

dig nem került sor rá. A törvény jelenleg 

csak azt írja elő, hogy legyen önkormány-

zati fenntartású bölcsőde egy városban, 

de a férőhelyek számát nem szabályozza. 

Mit hoz a 2012-es esztendő Gödnek?
ÚJÉVI BESZÉLGETÉS MARKÓ JÓZSEF POLGÁRMESTERREL

Az év fordulójához közeledve arról beszélgettünk a város vezetőjével, vajon milyen várakozásokkal indulhatunk 

neki az új esztendőnek, s pénzügyi helyzetünk alakulásával összefüggésben milyen változásokra számíthatunk 

a város életében a közeli jövőben.

Markó József második ciklusát tölti 

polgármesterként a város élén
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Gödön a mostani százfős kapacitás mel-

lett is vannak olyanok, akik − bár jogo-

sultak volnának az ellátásra − helyhiány 

miatt nem jutnak hozzá az ingyenes 

szolgáltatáshoz. Ez így nem igazságos. 

Most szó van arról, hogy a kormány té-

rítéskötelessé tenné a bölcsődei ellátást, 

így a magánbölcsődék is vonzóbbá vál-

hatnak mind a beruházók, mind a szülők 

számára. Jelenleg is van magánberuhá-

zói érdeklődés bölcsőde építésére, pá-

lyázati támogatás igénybevételével.

Csökkenteni fogjuk a közterület-felügye-

let létszámát is, mert úgy látjuk, hogy ke-

vesebb emberrel, de más prioritásokkal 

eredményesebb lehetne a munkájuk. 

Az okmányirodát 2013-tól várhatóan el-

viszi majd az állam, és valószínűleg fel-

merül majd a megszüntetésének kérdése 

is. Eddig 40–50 millió forint éves támoga-

tást adtunk a működéséhez, s könnyen 

lehet, hogy az állam, miután Dunakeszin 

és Vácon is működik okmányiroda, nem 

fog ennyi támogatást biztosítani rá. 

Változni fog az orvosi ügyeleti ellátás 

rendszere is. Jelenleg kistérségi szinten 

oldjuk meg ezt a feladatot, Dunakeszi-

vel és Fóttal közösen, ez mindhárom vá-

ros számára költségmegtakarítást jelent. 

Göd vonatkozásában jelenleg évi 14 mil-

lió forintot fi zetünk a vállalkozónak azon 

az összegen felül, amit az OEP-pel kötött 

szerződés alapján közvetlenül megkap. 

Az orvosi ügyeletet Gödön a tapaszta-

latok alapján éjszakánként alig egy-két 

alkalommal veszik igénybe, így fenntar-

tása ebben a formában nem kifi zetődő. 

A változás lényege abban áll majd, hogy 

a gödi ügyeletes orvos és asszisztense 

hétköznapokon csak este 7-től 11 óráig 

lesz szolgálatban, szombaton és vasár-

nap pedig délelőtt és délután is 4–4 órá-

ban áll a betegek rendelkezésére az alsó-

gödi rendelőben, de házhoz nem megy 

ki. Emellett Dunakeszin is lesz egy állan-

dó ügyelet, két orvossal. Az egyik az asz-

szisztensével együtt állandóan bent lesz 

a rendelőben, és mindhárom település 

lakosait ellátja, míg a másikat egy so-

főr viszi házhoz azokhoz a betegekhez, 

akik nem tudnak bemenni a rendelőbe. 

Az átszervezéssel várhatóan jól lefedhe-

tő lesz majd mindhárom település orvo-

si ügyeleti igénye, és nem kell felesleges 

milliókat költenünk egy olyan szolgálta-

tásra, ami a jelenlegi formájában jórészt 

kihasználatlan. Kistérségi szinten 40–50 

millió forint megtakarítást várunk az át-

szervezéstől, ebből Gödön 10 millió fo-

rint körüli összeget.

A legutóbbi testületi ülésen szó volt arról 

is, hogy a jövőben az Önkormányzat sze-

repet vállal majd a Településellátó Szer-

vezet gazdálkodásának hatékonyabb 

megszervezésében is...

– Igen. Mind a városházán, mind pedig 

a TESZ-nél, ahol éves szinten jelentős ösz-

szegek fordulnak meg, át kell vizsgálni és 

a lehetséges mértékig költséghatékony-

nyá kell tenni a gazdálkodást. A TESZ-nél 

módosítani szeretnénk a szervezeti sza-

bályzatot. Terveink szerint az igazga-

tó munkájának segítésére létrehozzuk 

a pénzügyi és az üzemeltetési igazgató-

helyettes posztot. Így reményeink szerint 

az ezeket a feladatokat jórészt eddig is 

ellátó kollegák nagyobb felelősséggel és 

hatáskörrel bírnak majd. Az Önkormány-

zat megfelelő tisztségviselői pedig részt 

fognak venni a rendszeres vezetői érte-

kezleteken, elősegítve a biztos informá-

ciókon alapuló együttműködést a Hiva-

tal és a TESZ szakemberei között.

Pályázati pénzekből várhatóak-e újabb 

fejlesztések 2012-ben?

– A 2007-es kötvénykibocsátásból van-

nak még szabad pénzeink, amelyek 

felhasználhatóak nyertes pályázatok 

önrészének kifi zetésére. Pályázati úton 

tervezzük megépíteni a Nemeskéri úti 

kereszteződést, illetve egy újabb óvoda-

épületet. A sporttámogatásra fordítható 

társasági adókból indulhatnak majd meg 

az idei évben a futballpálya és az öltö-

ző felújítási munkálatai, valamint egy új, 

33 méteres sportmedence megépítése 

a termálvizes strandon. Az új medence 

tehermentesíti majd a jelenleg úszásra is 

használt meleg vizes kismedencét, és ki-

elégítheti a sportegyesület és az iskolák 

erre vonatkozó, sok éve megoldatlan igé-

nyeit. Ez jelentős fejlesztés lesz a strand 

vonatkozásában.

Január 1-jétől emelkednek a lakosságra 

eső adóterhek is…

– Igen, bár nem jelentősen. Az utób-

bi öt évben alig volt emelés, miközben 

a közszolgáltatások árában folyamato-

san nőtt az üzemanyagnak, a gáznak, 

a villanynak és sok más tételnek az ára. 

Ezt előbb-utóbb muszáj továbbháríta-

nunk az adófi zetőkre, de csak olyan mér-

tékben, amennyire feltétlenül szükséges. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy tiszta és 

átlátható legyen az egész rendszer, hogy 

a lakosok számára egyértelművé váljon, 

az Önkormányzat a tőlük beszedett adó-

forintokat a város működtetésére, a kö-

zös célok megvalósítására használja fel, 

mindannyiunk közös érdekeit szem előtt 

tartva. 

Göd 1999-ben, alig több mint egy évtize-

de emelkedett városi rangra, de azokat 

az épületeket, azt az infrastruktúrát, ami 

egy várost általában jellemez, természe-

tesen nem adták ajándékba a várossá 

nyilvánító díszoklevél mellé. Mindazt, 

ami egy várost várossá tesz, nekünk ma-

gunknak kell megteremtenünk, egyrészt 

pályázati pénzekből, másrészt pedig sa-

ját forrásokból, ami a helyi vállalkozók 

adóiból és a lakosság adóforintjaiból 

származik. Ezeken kívül más jelentős be-

vételeink nincsenek. Nincs más útja a fel-

emelkedésnek, mint a közös teherviselés 

és a személyes felelősségvállalás azért 

a városért és azért az emberi közösségért, 

amelyben élünk. Ezt kell megértenünk. 

Koditek Bernadett

A mai Polgármesteri Hivatal épületét, a Pich-villát az 1800-as évek végén Buchwald 

vasgyáros építtette
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Tízéves jubileum
Decemberben fennállásának tizedik évfordulója alkalmából tartott ju-

bileumi konferenciát a Göd Városi Pedagógiai Szakszolgálat. Az ünnepi 

eseményen a helyi intézmények mellett a regionális társszervezetek is 

képviseltették magukat.

M
int ahogy Markó József polgármester köszöntőjében fogalmazott, 

a Szakszolgálat a város értékes intézménye. Olyan tevékenységet folytat, 

mely a mai, csupán a látszó, égető problémák megoldását sürgető világ-

ban is tagadhatatlan eredmények felmutatásával vívja ki létjogosultságát.

2001-ben, az akkor még csak Logopédiai Szakszolgálat hét pedagógussal 

dolgozva 113 gyermeket látott el. A fejlődés során 2005-ben bővült a szol-

gáltatási köre a gyógytestnevelés-

sel, ekkor már kilenc szakpedagógus 

571 gyermek ellátását biztosította. 

2009-ben ismét új feladatot kaptak: 

az iskolákban, az integrált nevelés 

keretében oktatott SNI-s (sajátos 

nevelési igényű), BTM-es (beillesz-

kedési, tanulási és magatartási be-

illeszkedési nehézségekkel küzdő) 

gyermekek segítését és az óvodai 

gyógytestnevelés ellátását. Tíz év 

elteltével a mai szakpedagógusi ál-

lomány 13 fő, az ellátott gyermekek 

száma pedig 801. Hozzá kell tenni, 

hogy ez a szám az ellátottak szá-

ma, a kiszűrt óvodások és iskolások 

jóval többen vannak – tájékoztatta 

az egybegyűlteket Kövendiné Tímár 

Erzsébet vezető. 

A Szegedről érkezett Bacsa Judit a ko-

rai fejlesztés hatékonyságáról, Futó Gabriella pedig a kisgyermekkori mozgás-

fejlesztés jelentőségéről tartott beszámolót, saját, hazai és nemzetközi fel-

mérések, tapasztalatok alapján. Az óvodai gyógytestnevelés jelentőségéről 

Somkereki Edit gödi gyógytestnevelő beszélt. Mindannyian azt hangsúlyoz-

ták, hogy minél korábbi időpontban ismerik fel a kisgyermeknél az egyes rész-

képességek hiányát, zavarát, annál nagyobb eséllyel lehet az óvodai és iskolai 

beilleszkedési és tanulási folyamatok zavartalan működésébe kapcsolni őket. 

A fejlődési, különösen a mozgásfejlődési mérföldkövek megkésése, kimaradá-

sa egész életre kihat, amennyiben nem, vagy nem időben kezelik azt. A beszá-

molóban elhangzott példaként néhány az USA-ban végzett nyomon követő 

felmérés, melyben egy korai fejlesztésben részesült csoport és egy kontroll-

csoport eredményeit vizsgálták közel négy évtizeden át. Világos eredmények 

mutatták a különbségeket a korai, a korai és iskolai fejlesztésben részesülők, 

s végül a fejlesztésből kimaradtak között. Szociális viselkedésben, tanulási 

eredményekben, majd felnőtt, önálló életükben meggyőző fölénnyel vezet-

tek azok, akik kisgyermekkoruk óta részt vettek a fejlesztő programokban. 

A szakemberek azt is vizsgálták, hogy minden egyes programra fordított dollár 

többszörösen megtérült hosszú távon: a fejlesztettek körében a tinédzserkori 

terhességmegszakítások, a drogproblémák, a munkanélküliség, a bűnözés, 

a szociális ellátásra szorultság sokkal alacsonyabb számot mutatott.

A konferencia ünnepi hangulatához járult hozzá a fejlesztő pedagógusok 

által felkészített Kincsem és Kastély óvodásokból álló csoport karácsonyi 

műsora, valamint a GDSE Táncszakosztályának produkciója. A Szakszolgálat 

fogadáson látta vendégül a megjelenteket, ahol további tapasztalatcserére 

volt lehetőségük a szakembereknek.

V. Pálfai Kinga

Projektzáró a Tanodában
Huszonnégy hónapos időtartam zárult le de-

cemberben a Göd Városi Önkormányzat és 

az Alapszolgáltatási Központ támogatásával, 

a Hét Kútforrás Szociális Alapítvány nyertes 

pályázata alapján Gödre került Tanodában. 

Az intézmény az elmúlt időszakban, az elő-

készítés hónapjai után minden hétköznap 

13 és 18 óra között átlagosan 30–35 általános 

és középiskolás tanulónak, hátrányos és hal-

mozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek 

nyújtott olyan lehetőségeket, melyekben 

szociális és tanulási kompetenciáik fejlőd-

hettek. A szakemberek a tanulmányi felzár-

kóztatás mellett azokat a hiányokat igyekez-

tek pótolni, amelyeket a gyermekek eddig 

sem otthon, sem az iskolában nem tudtak 

leküzdeni. A partnerintézmények és a csalá-

dok visszajelzései alapján kommunikációs, 

problémamegoldó, alkalmazkodó és együtt-

működési képességeik, önállóságuk sokat 

fejlődött. A szervezők az ünnepi projektzáró 

alkalmával köszöntötték azokat a szervezete-

ket és személyeket, akik biztosították a nagy-

szerű kezdeményezés zavartalan működését. 

És természetesen most is azon gondolkod-

nak, hogyan lehetne e kimagasló eredmé-

nyeket felmutató munkát folytatni… 

A Pedagógiai Szakszolgálat Gödön 

2001-ben kezdte meg munkáját

A gyerekek elfogadó közösségre és valódi segítségre 

találtak a Tanodában

Két év után bezárt, de a folytatás lehetőségeit keresi 

a Tanoda
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T
úl a pályázat, a megmérettetés iz-

galmán, Luca napon beszélgettünk 

a száz főt foglalkoztató és nyolcszáz 

diákot oktató intézmény vezetőjével.

Gondolta volna korábban, hogy egykori 

iskolája igazgatója lehet?

– Dehogyis gondoltam. Amikor ide jártam 

iskolába, egyáltalán nem éreztem ma-

gamban nagy tehetséget a tanuláshoz. 

Példa sem igen volt előttem, felmenőim-

re egyáltalán nem volt jellemző az értel-

miségi pálya. Anyukám dajka néni volt, 

én óvónőnek készültem. Helyhiány miatt 

nem vettek fel, ezért a Sztáron Sándor (a 

mai Madách Imre) Gimnázium igazgatójá-

hoz fordultunk, s az eredményeim alapján 

felvételi vizsga nélkül befogadtak. A kö-

zépiskolás évek alatt, de még a kedves 

általános iskolai tanítóim, tanáraim miatt 

választottam végül a tanári pályát.

Kik voltak a meghatározó pedagógusok?

– Czadró Kati néni miatt választottam a raj-

zot és az informatikát. Nagy Imre bácsi 

miatt a matematikát. Sokat köszönhetek 

Bagócsi Sanyi bácsinak, Bartucz Móniká-

nak, akinek mi az első osztálya voltunk, és 

Karvász Vali néninek, aki könyvtárosként 

nekem az irodaloméhségem csillapítá-

sát segítette. Czadró Kati néninek azért is 

különösen hálás vagyok, mert hetedikes 

korunkban, pályaválasztási tanácsadás ke-

retében először vitt bennünket számítógé-

pek közelébe. Ügyesnek bizonyultam, lány 

létemre. Később a gimnázium informatika 

fakultációján is egyedüliként képviseltem 

a gyengébbik nemet, húsz fi ú között. Ne-

kem az egykori tanáraim ma is sokat segí-

tenek, immáron kollégaként. Először akkor 

éreztem igazi elfogadást, szeretetet a tes-

tülettől, amikor akkreditált vezetőoktató-

ként 2003-ban számítógépes felhasználói 

ismereteket taníthattam nekik.

Miért pont általános iskolás gyerekeket 

tanít?

– Jó kérdés. Bár tudás- és ismeretanyagban 

a középiskolás szintet kedvelem, a gyere-

kek közül az 5–8. osztályosok állnak a leg-

közelebb a szívemhez. Még gyermekien 

őszinték, de már kisgyerekből kezdenek 

komoly kamaszokká válni. Nagyon szere-

tem őket. Most az igazgatóhelyettesi és 

a megbízott igazgatói feladatok mellett 

csak heti két órában tanítok ötödikesek-

nek a számítástechnika teremben, de ma-

tekot! Akkor sem estem volna kétségbe, 

ha nem nyerem meg a pályázatot, mert 

tanítani is nagyon szeretek, s most ez hi-

ányzik is…

Honnan gyökereznek a vezetői ambíciói?

– Sokat köszönhetek Lukács Istvánné 

Évának. Hozzá jöttem szakmai gyakorlat-

ra, s 1990-ben itt kezdtem a pályám. 2006 

óta vagyok igazgatóhelyettes, Éva sok fel-

adatba bevont. Én szeretem az új helyze-

teket, új kihívásokat látok bennük. Az el-

múlt két évtizedben a matematika-rajz 

szakos általános iskolai tanári végzettsé-

gem mellé több diplomát és szakképesí-

tést szereztem, volt, hogy párhuzamosan 

több iskolát végeztem a tanítás mellett. 

Most éppen egy német nyelvvizsga sze-

repel a céljaim között. A pályázatomban 

modern és hagyományos, művészeti és 

sportintézményként tüntettem fel az is-

kolát. Véleményem szerint, ha a kompe-

tencia-mérési és a beiskolázási mutatókon 

javítani tudunk egy kicsit, akkor a külső 

megítélésünk is pozitívabbra változik. 

A tantestület kompetenciái alkalmasak 

erre. A színvonalat tartanunk kell, és arra 

építkezve már nem nehéz innovatívnak 

lennünk. 

Milyen újításokat tervez bevezetni?

– Rengeteg tanulmányi versenyen ve-

szünk részt, ennek előkészítésére őszi 

és tavaszi háziverseny-heteket tartunk. 

Az első fordulón túl is vagyunk, de a kollé-

gáim is szárnyra kaptak, számtalan prog-

ramot szerveznek a gyerekeknek. Sokféle 

pályázaton indulunk, ingyenes képzések 

a pedagógusoknak, térítésmentes foglal-

kozások a diákoknak. Minden lehetőséget 

igyekszünk megragadni. Tartani szeret-

ném a kapcsolatot a nyugdíjas kollégákkal 

is, ma épp teaházba várjuk őket. Szerin-

tem nem szabad megfeledkezni azokról, 

akiknek köszönhető, hogy ez az iskola 

most itt tart.

Mit gondol a kinevezéséről?

– Nagyon nyugodt légkörben indult ez 

a tanév. Minden kollégámnak sokat kö-

szönhetek. Akkor lehetek, illetve marad-

hatok ennek az iskolának az igazgatója, ha 

tőlük továbbra is megkapom a támoga-

tást. Nagy elismerés volt számomra, hogy 

a szakmai programomat 95, személyemet 

pedig ötven százalékot meghaladó arány-

ban támogatták az iskola dolgozói. Nagy 

szerencsének tartom ezt a „gyakorló” esz-

tendőt, megbízott igazgatóként. Sok a ta-

nulnivalóm, de így felkészülten vághatok 

neki az öt esztendőre szóló feladatnak. 

És hosszú időre tervezek.

Mivel foglalkozik, amikor nem tanít és 

nem tanul?

– Amennyire kitölti az életemet az iskola, 

annyira ki is tudom kapcsolni a pihenés 

idejére – és azt hiszem, ez szerencse. Sze-

retek varrni, blúzokat, kabátokat, lakás-

textileket; szeretek horgolni és szeretek 

olvasni, – mostanában leginkább német 

nyelvű folyóiratokat és könyveket. A hob-

bijaim közé tartozik a programozás, a hon-

lapkészítés különféle szervezeteknek (szi-

gorúan szívességből!) és a kerékpározás.

V. Pálfai Kinga

Az iskolapadtól 

az igazgatói székig
AKINEK A TANULÁS ÉS A TANÍTÁS AZ ÉLETE: BAJKÓ ILDIKÓ
1974. szeptember 1-jén lépett be először a felsőgödi általános iskola kapu-

ján első osztályos kisdiákként. Bajkó Ildikó jelenleg a Németh László Általá-

nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény megbízott, 2012. július 

1-jétől pedig öt esztendőre megválasztott igazgatója.

Az igazgatónő tanítani is éppúgy szeret, 

mint intézményt vezetni
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„Pietas et litterae” – azaz kegyesség és 

tudomány – a több mint 450 éve alapí-

tott tanító rend jelmondata. A Piarista 

Rend küldetését, a gödi intézmény 

bemutatását vállalta advent elején 

a helyi szerzetesközösségben élő atya, 

Szabó László. 

– A mai piarista iskolák létértelme, 

hogy olyan korszerű, napjainkban 

a helyét megálló modelleket hozzon 

létre, amelyekben a tanítás és a ne-

velés az iskola és a szülő egymással 

kötött szövetségében történhet. Hí-

ven az alapító, Kalazanci Szent József 

elveihez, különös fi gyelemmel akar-

nak lenni azokra a gyermekekre, akik 

a szegény vagy szegényes körülmé-

nyeik miatt nem kerülnének jó isko-

lába. A rendi iskolákban a teljes em-

berrel „dolgoznak”, akinek a tanulás 

az ő személyiségének csak egyetlen 

dimenziója. A rend tagjai emellett el-

hivatottságot éreznek a társadalom és 

az egyház átalakítására az oktatás és 

nevelés révén. Húsz esztendővel ez-

előtt éppen Gödön nyitotta meg ka-

puit a piarista gimnáziumok mellett 

a szakiskola. A Magyar Tartományfő-

nökség ugyanis megfogalmazta azt 

a hitvallást, hogy nem csupán a „min-

takatolikus” családok gyermekeit 

óhajtja felkarolni, hanem a sérült csa-

ládi háttérből érkező, kallódásra ítélt 

fi ataloknak kell a hiányzó motivációt, 

célokat, cselekvési terveket, víziókat 

megadni, illetve az azok elérését ser-

kentő működéseket kell generálniuk 

bennük. Rövid idő áll a gödi iskola 

rendelkezésére, hogy ezeknél a fi úk-

nál eredményt érjen el. 14–15 éves 

korukban érkeznek, mély lelki sérülé-

sekkel, pozitív minták teljes hiányával, 

üres jövőképpel. Az iskola akkor van 

a helyén, ha nem apa-, anya- vagy csa-

ládpótló, de támasz, amely odaadás-

sal, elfogadással megerősíti emberi 

mivoltában a növendékét. Az iskolás 

éveik alatt sokszor sokáig reményte-

lennek, elveszettnek, elviselhetetlen-

nek tűnő fi úk idővel rendezett formá-

ba csordogáló élete a bizonyíték arra, 

hogy a pedagógiában nincs olyan, 

hogy nem történik semmi. 

Piarista diákok a közösség szolgála-

tában

Lakossági kezdeményezésre, az ön-

kormányzat támogatásával (polgár-

mesteri, illetve körzeti keretből) több 

alkalommal kitakarították, rendbe 

tették a Pázmány Péter utcai temetőt. 

Először a kétezres évek elején volt egy 

nagyobb lakossági összefogás a ke-

gyeleti hely rendbetételére, majd egy 

évtized elteltével a 2010-es esztendő-

ben történt nagyobb lélegzetvételű 

rendezés. Az adódó munkálatokban 

minden alkalommal segítettek a Pia-

rista Szakiskola diákjai. A sírkertben 

számos igen régi, családtagok, roko-

nok által nem látogatott síremlék is 

található. 2011-ben ezek közül a kőfa-

ragó növendékek, mesterük vezetésé-

vel többet is felújítottak, amely hasz-

nos volt a sírkert számára is, hiszen 

rendezettebbé vált, és a diákoknak is 

jó gyakorlatnak bizonyult. Az elszür-

„A pedagógiában nincs olyan, hogy 

nem történik semmi”
A FELVIDÉKIEK KÖRE VENDÉGE VOLT SZABÓ LÁSZLÓ PIARISTA SZERZETES

Szabó László piarista szerzetes 2008 óta 

a Szakiskola igazgatója

Az iskolában a fi atalok piacképes szakmákat 

sajátíthatnak el
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„…Nagy öröm számomra, és hálásan köszö-
nöm, hogy a Pázmány Péter utcai temető-
ben főtisztelendő Traum Péter esperes atya 
síremlékét rendbe hozták, felújították. Hála 
és köszönet az Igazgató úrnak, a tanároknak, 
a szakembereknek, a kedves diákoknak és 
mindazoknak, akik valamilyen formában be-
kapcsolódtak ebbe a nemes munkába. Isten 
bőséges áldását kérem Önökre, minden tevé-
kenységükre. (…) Számomra különösen sokat 
jelent ez a temető, mert sok alsógödi testvért 
kísértem utolsó útjára – mint kántor – ebben 
a temetőben is.

Szeretettel, nagy tisztelettel és hálával: 
Mácsik Teréz Auguszta,

Szent Orsolya Rendi nővér”

Ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan már 61-féle ügyet 

intézhetnek egyetlen ablaknál!

Az állam szolgáltató jellegének erősítése érdekében a Kormány ok-

tóber 15-étől harmincegy új ügykörrel bővítette a Kormányablakban 

intézhető ügyek körét.

A 10 legnépszerűbb ügytípus a 61-ből:

!  Családtámogatás: ügyindítás minden gyermekvállalással és an-

nak támogatásával kapcsolatos ügyben

!  TAJ kártya és Európai Egészségbiztosítási kártya: ügyindítási 

lehetőség

!  Nyugdíjbiztosítás: egyes nyugdíjjal kapcsolatos ügyekben ügy-

indítás és tájékoztatás

!  Gyógyszertámogatás: méltányossági alapú segélyek iránti ké-

relmek átvétele

!  Fogyasztóvédelem: panaszok felvétele és tájékoztatás a fo-

gyasztói jogokról

!  Fogyatékossági támogatás: kérelem átvétele és tájékoztatás

Építőipar: kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés

!  Céginformációk: cégadatok gyors és egyszerű hozzáférésével 

kapcsolatos segítségnyújtás

!  Parlagfű és növényvédelem: fertőzött ingatlan helybeni beje-

lentésének lehetősége

!  Táboroztatás: bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatás és a beje-

lentések átvétele

Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak: 2600 Vác, Dr. Csányi 

László krt. 16. (az Államkincstárral egy épületben)

Ügyfélfogadási idő munkanapokon: 8–20 óráig.

Bővebben: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/

kormanyablakokban-intezheto-ugyek

Viszontlátásra a Kormányablakban!

www.kormanyablak.hu

(társadalmi célú közszolgálati hirdetés)

kült, mohával, zuzmóval belepett felületeket 

megtisztították, a feliratokat újra olvasható-

vá tették, a töredezéseket kijavították. Még 

igen sok régi, elhagyatott sír várja a hasonló 

gondoskodást. 2011 halottak napján első al-

kalommal tartottak olyan áhítatot a Pázmány 

Péter utcai temetőben, lelkes gondviselőinek 

kezdeményezésére, amikor minden, nem lá-

togatott síron is égett egy-egy mécses az ott 

nyugvók emlékére.

V. Pálfai Kinga

Nagy Gábor 1965-ben költözött Haj-

dúhadházról Gödre. Az eltelt közel 

fél évszázad alatt mindkét telepü-

lésen elismerést váltott ki erdő- és 

természetszeretete. Szülőhelyén, 

Csáfordi Dénes polgármestertől ve-

hette át a díszpolgári címet decem-

ber közepén, az oklevélben a követ-

kező szöveg örökíti meg érdemeit: 

„Maradandó alkotásaival, áldozatos 

munkájával elősegítette Hajdúhad-

ház fejlődését, és hozzájárult a város 

művészeti értékeinek és szellemi jó-

létének gyarapodásához.” 

A gödi Nemeskéri Parkerdő gondo-

zóját, közterületeink padjainak ké-

szítőjét, a december 20-ai rendkívüli 

ülésén köszöntötte a helyi képvise-

lő-testület.

V. Pálfai Kinga

Díszpolgári kitüntetés egy gödinek – a Hajdúságban

A kőfaragó növendékek iskolai gyakorlatként számos 

régi, elhanyagolt sírt újítottak fel
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E
gymillió forint – a havi bérleti díjak felett, valamint 

a szakhatóságok engedélyeinek megszerzése volt 

az új kezdet záloga. A befektetett időnek, energiának 

és anyagiaknak köszönhetően sok régi horgász ismét lejár 

az alsó tóra horgászni, és új felfedezői is akadnak a terü-

letnek. 

– A kertet alaposan megtisztítottuk, kitakarítottuk: a fel-

halmozott törmelékek nagy részét konténerbe rakva 

elszállíttattuk; a használaton kívüli villanyoszlopokat 

megszüntettük. A horgászállások 

lebontásra kerültek; kaszálunk, fo-

lyamatosan tisztítunk meg részeket 

az évek folyamán felhalmozott sze-

méttől; a tájidegen fákat szakemberrel 

egyeztetve megjelöltük és kivágtuk. 

E munkálatok közben bukkantunk rá 

a felső parkolótól a villáig vezető lép-

csőre, amely most ismét használható. 

Külső-belső karbantartást végeztünk 

a halőrházon, átfestettük a hidat, fel-

újítottuk a fedett szín alatti asztalokat 

és padokat, megkezdtük a kerítés ki-

javítását, elkerítettük a balesetveszé-

lyes villaépületet, mini vízierőművet 

építettünk a két tó összefolyásánál, 

mely a kert éjjeli megvilágításához fog energiát termel-

ni – mondták el lapunk megkeresésére a bérlők, Szakács 

Gábor és Csaba Levente. Motivációt a kezük munkája nyo-

mán egyre inkább előtűnő természet ad. Ez a kert gyönyö-

rű, egy gyöngyszem, amely a tisztogatásnak köszönhe-

tően egyre szebben ragyog. 

– A közeljövőre tervezett munkák a Szakáts-kert felső ré-

szébe (a Búzaszem Iskolához) vezető lépcső áthelyezése 

a Duna-partra, s egy fahíd építése a gátra. Amennyiben 

a volt istálló épületét, lakója elköltöztetése után le lehet 

bontani, a hely kiváló terepül szolgálna nyáron tollaslab-

da-, télen korcsolyapályához. A felső tavon a gyerekeknek 

kishajó-modellezéshez tudnánk lehetőséget biztosíta-

ni. Szeretnénk a játszóteret felújítani, átgondolva, hogy 

a területen belül a különféle tevékenységek ne zavarják 

egymást. Hosszú távon csónak- és kerékpárkölcsönzés-

ben gondolkodunk, melyhez kulturált pihenőparkot, 

adott esetben kempingezési lehetőséget tudnánk kínálni. 

2012-ben már egész esztendőre horgászbérletet értékesít-

hetünk, amely kitermelhetné a horgásztó fenntartását.

Mindennap kinyitjuk a kertet: sokan jönnek még decem-

berben is sétálni, pihenni, gyönyörködni, rácsodálkozni 

erre a kis zugára Gödnek. Nekünk ez a legnagyobb öröm. 

Elmondják, hogy milyen jól érzik itt magukat, de elmond-

ják ötleteiket, tanácsaikat is, melyek nagy része megegye-

zik a mi elképzeléseinkkel is. Úgyhogy fi gyeljük a pályá-

zatokat, és folytatjuk a munkát – fejezik be gondolataikat 

a Szakátskert Kft. ügyvezetői, akik 

az info@szakatskert.hu elérhetőségen 

várják a kérdéseket, észrevételeket. 

A terület rendszeres vendégei pedig 

megállapíthatják: ami „csupán” időn 

és energián múlik, azt már biztosan 

magáénak tudhatja a Szakáts-kert.

Elbontják a volt istállóépületet

Decemberi – munkaterv szerinti – 

ülésén a testület a régi épület födé-

mének teljes, falazatának egy méte-

res magasságig való visszabontásáról 

döntött. Az okokról Bertáné Tarjányi 

Judit főépítész nyilatkozott:

– A Szakáts-kerti volt istállóépületet 

a II. világháború után, a kert államosítását követően lakás-

ként használták. Mára valamennyi tartószerkezete tönkre-

ment, a falak megrepedeztek, a tető- és a födémgerendák 

megroppantak, az épület életveszélyessé vált.

Tavaly nyáron a bérlő a verandán lakott, mert félt bemenni 

az épületbe. Az önkormányzatnak mostanra sikerült meg-

oldania a bérlő biztonságos elhelyezését.

Az esetleges balesetek elkerülése végett feltétlenül szük-

séges az épület bontása, biztonságossá tétele és a terület 

megtisztítása.

Az épület az 1920-as években épült, építészeti értéke, kü-

lönösebb helytörténeti jelentősége nincs. A falazat mész-

homok tégla, emiatt a téglái sem értékesek.

A terület azonban a budapesti agglomeráció területren-

dezéséről szóló törvény értelmében az országos ökológiai 

hálózat része, emiatt új épület nem építhető, ezért célsze-

rű meghagyni a falazat egy részét.

V. Pálfai Kinga

gymillió forint – a havi bérleti díjak felett valamint 2012-ben már egész esztendőre horgászbérletet értékesít-

Csiszolatlan gyémánt
MÉG A TÉL SEM TUD CSORBÍTANI A SZAKÁTS-KERT TÜNDÖKLÉSÉN

Tizenöt hónapja született megállapodás az önkormányzat és a Szakátskert Kft. között, – a bérleti szerződés 

négy esztendőre szól. A kezdeti elképzelés (együttműködés a Gödi Horgászegyesülettel) meghiúsulása után 

a cég 2011. július 16-a óta egyedül bérli a területet, a halállomány megváltásával a horgásztatást is végezve. 
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KÖZÉLET

A lakóingatlanokra vonatkozó 

szemétszállítási díjak alakulása 

2012-ben

A szolgáltatással arányos díjfi zetés ér-

dekében 2012. január 1-jétől minden 

ingatlantulajdonos – saját fogyasztási 

és hulladékkezelési szokásait mérlegel-

ve – szabadon dönthet arról a továb-

biakban, hogy a városban rendszeresí-

tett három, különböző űrtartalmú kuka 

(60 l, 120 l, 240 l) közül melyiket kívánja 

használni. 

A kisebb tárolóedényre való áttérés 

szándékát a 2012. évre vonatkozóan 

a háztartásoknak 2011. december 16-ig 

kellett bejelenteniük a Településellátó 

Szervezetnél. A minden háztartásba 

eljuttatott felhívásban közzétett határ-

időig 1249 ingatlantulajdonos igényel-

te a meglévőnél kisebb, 60 literes kuka 

ürítését. Korábban 483 háztartásban 

használták a kisebb űrtartalmú tároló-

edényeket, így 2012-ben 1732 háztartás 

gyűjti majd a hulladékot 60 literes kuká-

ban.

A határidőre beérkezett igények szá-

mának pontos ismeretében a Képvise-

lő-testület 2011. december 20-i ülésén 

fogadta el a 2012. évre érvényes sze-

métszállítási díjakat, amelyek az aláb-

biak szerint alakulnak: 

A lakosság által a különböző űrmértékű 

gyűjtőedények után fi zetendő díjak:

60 literes gyűjtőedény

Negyedéves díja  4600 Ft

Éves díja összesen  18400 Ft

120 literes gyűjtőedény

Negyedéves díja  6200 Ft

Éves díja összesen  24800 Ft

240 literes gyűjtőedény

Negyedéves díja  9400 Ft

Éves díja összesen  37600 Ft

A díjfi zetés lehetőségei

A hulladékelszállítás díja fi zethető ne-

gyedévente, négy egyenlő részletben, 

vagy egy összegben is. Az az ingatlan-

tulajdonos, aki az éves díjat egy összeg-

ben, előre kívánja kifi zetni, a TESZ-nél 

jelezheti erre vonatkozó igényét. Fel-

merült, hogy azok, akik az egyössze-

gű díjfi zetést választják, részesüljenek 

kedvezményben. Erről a lehetőségről 

a Képviselő-testület azonban még nem 

döntött.

A kukaméret év közbeni megváltoz-

tatása

A 2012. évtől az ingatlantulajdonosok, 

illetve haszonélvezők minden év no-

vember 30-ig igényelhetnek a meglé-

vőnél kisebb tárolóedényt. Az igényelt 

kuka használata csak a tárgyévet követő 

január elsejétől lehetséges.

A meglévőnél kisebb kukát csak az igé-

nyelhet, akinek az igénybejelentés nap-

ján nincs szemétszállítási díjhátraléka. 

A meglévőnél nagyobb űrtartalmú 

kuka a TESZ-nél év közben is bármikor 

igényelhető.

A korábbihoz képest megváltozott 

méretű tárolóedény választása esetén 

a kuka beszerzésének költsége a tulaj-

donost terheli. 

A kuka méretét meghaladó, többlet 

háztartási hulladék elszállítása

Ha egy háztartásban alkalmanként 

több kommunális hulladék keletkezik, 

mint amennyi a választott űrtartalmú 

tárolóedénybe belefér, annak elszállítá-

sa csak a TESZ-nél beszerezhető zsákok-

ban lehetséges. A zsákok ára, amelyben 

egyenként max. 20 kg hulladék helyez-

hető ki, 2012-ben 320 Ft.

 

A zöldhulladék kérdése

A szemétszállítás díja nem tartalmazza 

a zöldhulladék begyűjtésének és ártal-

matlanításának költségeit. A házaknál 

keletkező zöldhulladék kezelésének 

kérdését a Képviselő-testület február-

ban tűzi napirendre.

A szelektív hulladék gyűjtése és el-

szállítása

A szelektív hulladék gyűjtése továbbra 

is a TESZ által térítésmentesen biztosí-

tott sárga színű zsákokban történik, és 

elszállítása térítésmentes.

 

Az üdülők által a különböző űrmértékű 

gyűjtőedények után fi zetendő 2012. évi 

szemétszállítási díjak:

60 literes gyűjtőedény (üdülő)

Negyedéves díja  4075 Ft

Éves díja összesen 16300 Ft

120 literes gyűjtőedény (üdülő)

Negyedéves díja  5425 Ft

Éves díja összesen 21700 Ft

Mit kell tudni a szemétszállítást érintő 

változásokról?

Felhívás

A szelektív hulladék lopásának meg-

akadályozása érdekében kérjük a la-

kosságot, hogy ha azt tapasztalják, 

hogy a hulladékkal telt, sárga sze-

lektív zsákokat nem a TESZ azonosí-

tott autója szállítja el, írják fel a gép-

kocsi rendszámát és haladéktalanul 

értesítsék az Önkormányzatot vagy 

a Településellátó Szervezetet! 

A szerződésmódosítás 
határideje
Azoknak az ingatlantulajdonosok-

nak, akik igénybejelentésük alapján 

az idén kisebb kukaméretre állnak 

át, új szerződésüket további külön 

értesítés nélkül a Településellátó 

Szervezetnél legkésőbb 2012. febru-

ár 15-ig meg kell kötniük. A szerző-

déskötéskor le kell adniuk a korábbi 

tárolóedényen található címkét is. 

Aki a fenti határidőig nem módosít-

ja korábbi szerződését a TESZ-szel 

és az új, kisebb űrtartalmú kukára 

ragasztandó címkét nem veszi át, 

az az idei évben csak a 2011-ben ér-

vényes, korábbi szerződése alapján 

veheti igénybe a kommunális hulla-

dék elszállítását.

A 2012-re 60 literes edényzet cse-

rét igénylőknek lehetőségük van 

a Településellátó Szervezetnél hasz-

nált, de jó állapotú kisebb edényzet 

beszerzésére, illetve a régi sérülés-

mentes 120 literes gyűjtőedény 

1000 Ft-ért ugyanitt leadható. A 60 

literes kuka több gödi kereskedelmi 

egységben is beszerezhető.
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A
z 1-es típusú cukorbetegség olyan autoimmun be-

tegség, amelyet abszolút inzulinhiány jellemez. Hát-

terében az áll, hogy a szervezet immunrendszere ide-

genként ismeri fel saját sejtjei egy részét, és autoimmun 

gyulladás következtében elpusztulnak a hasnyálmirigy 

inzulint termelő béta-sejtjei. Ez a diabétesz bármely élet-

korban előfordulhat, de leggyakrabban gyermek- és fi atal 

felnőttkorban jelentkezik. A betegek általában soványak, 

gyakori a jelentős fogyás még a betegség megállapítá-

sa előtt. Legjellemzőbb tünete a nagyfokú szomjazás és 

a nagymennyiségű vizeletürítés. Kezeletlen vagy rosszul 

kezelt, súlyos esetben, tartósan magas vércukorszintnél 

(hiperglikémia) életveszélyes állapot, kóma alakulhat ki. 

Az 1-es típusú diabétesz általában a diabéteszes esetek 10 

százalékát teszik ki. 

A 2-es típusú diabetes mellitust az izolált szénhidrátok 

fogyasztása (cukor, fehér liszt stb.) okozza, azok magas 

glikémiás indexe miatt. Minél magasabb a glikémiás in-

dexe a szénhidrátnak, annál gyorsabban szívódik fel és 

jut a vérbe, és annál nagyobb inzulintermelésre serkenti 

a szervezetet. Az inzulin-re-

zisztancia (tűrőképesség) 

szorosan összefügg az el-

hízással. A 2-es típusú be-

tegek 80 százaléka elhízott, 

többségük magas vérnyo-

mástól is szenved. A beteg-

ség általában középkorú 

vagy idős embereknél ala-

kul ki. Manapság az elhízás 

gyermek- és serdülőkorban 

is jelentkező rohamos ter-

jedésével azonban ebben 

a korban is egyre több dia-

bétesz jelentkezik. A vilá-

gon a 2-es típusú betegek 

száma drámaian növekszik 

(az összes cukorbeteg 90 százaléka 2-es típusú beteg-

ségben szenved), a fejlett társadalmakban tapasztalható 

egészségtelen életmód és táplálkozási szokások miatt. 

Súlyos betegségnek számít, mivel mintegy 10–15 évvel le-

rövidíti a várható élettartamot, nagyon magas a szív- és 

érrendszeri betegségek gyakorisága és súlyossága. Egy 

2-es típusú diabéteszes beteg olyan szív-ér rendszeri ve-

szélyeztetettségnek van kitéve, mint egy nem cukorbe-

teg, infarktuson átesett beteg.

A terhességi vagy gesztációs diabetes mellitus (GDM) 

a cukorbetegség egyik formája, amely általában a terhes-

ség ideje alatt jelentkezik, és a terhesség végével nagy 

valószínűséggel eltűnik. A következő rizikófaktorok nö-

velik a GDM kialakulásának esélyét: családban előfordu-

ló 2-es típusú diabétesz, a terhes nő kora (idősebbeknél 

gyakoribb), elhízás, GDM a korábbi terhesség során, 4000 

gramm feletti súlyú újszülött egy korábbi terhesség során, 

dohányzás.

A cukorbetegség klinikai 

tünetei: általános: fáradt-

ság, teljesítménycsökke-

nés. Emelkedett a vérin-

zulin-szint miatt kialakuló 

tünetek (a 2-es típus kez-

deti fázisa): farkasétvágy, 

izzadás, fejfájás. A magas 

vércukorszint miatt jelent-

kező tünetek: nagy meny-

nyiségű vizelet gyakori ürí-

tése, szomjúságérzet, nagy 

mennyiségű víz ivása, test-

súlycsökkenés. Bőrtünetek: 

viszketés (gyakran intim 

testtájakon), bakteriális és 

gombás bőrfertőzések, vöröses arcszín. A diabétesz tüne-

tei lehetnek továbbá a potencia- vagy menstruációs zava-

rok.

Az elmúlt évtizedben a szakmai ajánlások és a tapaszta-

latok is rámutattak arra a tényre, hogy a cukorbetegek 

kezelésének 90 százaléka magától a cukorbetegtől függ. 

Miért?

A betegségből adódóan az életmódkezelés, vagyis 

a testmozgás és a diéta az alapja a gyógyításának. Erre 

épül a gyógyszeres vagy inzulinos terápia – tudtuk meg 

Diabétesz
KORHATÁRRA VALÓ TEKINTET NÉLKÜL

Napjainkban a cukorbetegség nemcsak Magyarorszá-

gon, hanem a világban mindenhol népbetegségnek 

számít. A súlyos szövődmények, melyek vakságot, szív-

infarktust, veseelégtelenséget vagy a láb elvesztését is 

okozhatják, akár rövid idő elteltével is kialakulhatnak. 
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Véradások időpontjai 
2012-ben

Helyszín, időpont márc. jún. szept. dec.

JAMH 14:00–18:00 7. 7. 7. 18.

Ady Klub 13:00–17:00 6. 12. 11. 4.

Barabásné Fekete Ildikótól, a Gödi Cu-

korbetegek Klubja vezetőjétől.

 

A mai rohanó világban kevés idő áll 

az egészségügyi személyzet rendel-

kezésére ahhoz, hogy megtanítsa 

a cukorbeteget a teendőire. Az ön-

segítő szervezeteknek így még hang-

súlyosabb a szerepük. A Gödi Cukor-

betegek Klubja 2005 januárjában 

alakult. Az ötlet és a megvalósítás Pin-

ke Sándornak köszönhető, aki 2008-ig 

vezette is a klubot.

Az önkormányzat által is támogatott 

civilszervezet Felsőgödön működik 

az Ady Klubban (Kálmán u. 13.). A Klub célja a tagok ismereteinek 

bővítése, a tapasztalatcsere szakmai irányítással, hogy a mindenna-

pi életben alkalmazni is tudják a megszerzett tudást, evvel javítva 

az anyagcseréjükön, megakadályozva a korán kialakuló súlyos szö-

vődményeket.

Minden hónap 3. szombatján tartunk klubnapot délután 14.30-tól 

16.30-ig, ahol kontrolláljuk a tagok és a vendégek testtömegét, vér-

nyomását, vércukrát. Évente szűrést rendezünk, kiegészítve a vizs-

gálatokat koleszterin-, BMI-, esetleg HbA
1c

- (ún. 6–8 hetes vércukor 

átlag) méréssel. Tagjaink között a tablettás, inzulinos cukorbetegek 

vannak többségben, de olyan tagunk is akad, aki önmaga nem cu-

korbeteg, csak a hozzátartozója.

Minden alkalommal felkérünk egy-egy orvost, dietetikust vagy szak-

ápolót, hogy a cukorbetegséggel kapcsolatosan tartson előadást, 

mely segíti a közönséget a betegség természetének minél mélyebb 

megismerésében. Szívesen látjuk valamennyi, az egészségével tö-

rődő olvasót rendezvényeinken, hiszen a cukorbetegeknek javasolt 

életmód és diéta azonos az egészséges életmóddal – nyilatkozta 

a klubvezető.

A cukorbetegség felfedezéséről
Habár a cukorbetegségről az egyiptomi Ebers-papiruszok már 

az időszámításunk előtti 2. században is említést tettek, okát a 19. 

század végéig nem ismerték. 1869-ben Paul Langerhans német 

orvos felfedezte a hasnyálmirigy szigeteit, melyet később róla 

neveztek el. 1889-ben két strassburgi kutató, Josef von Mering és 

Oskar Minkowski műtét során eltávolította a kutyák hasnyálmiri-

gyét. Az állatok a műtét után cukorbetegség tüneteit mutatták, 

és hamar elpusztultak. 1910-ben Edward Albert Sharpey-Schafer 

angol orvos leírta, hogy a betegséget a hasnyálmirigyben termelt 

egyetlen vegyület hiánya okozza, melyet inzulinnak (latinul insula 

= „sziget”, a Langerhans-szigetekre utalva) nevezett el.

Adj vért, és ments meg 
három életet! Neked is jó…

A Vöröskeresztesek Klubja évente négy al-

kalommal Gödön is szervez véradást, a Jó-

zsef Attila Művelődési Házban és az Ady 

Klubban háromhavonta várják az önkéntes 

véradókat. 

A Gödön véradókról elmondható, hogy kö-

rülbelül 80 százalékuk állandó tagja e tiszte-

letre méltó társaságnak. Közülük többen kap-

tak már 30., 50., 90., 100. alkalom után járó 

elismerő, köszönő oklevelet a szervezőktől. 

Nehéz azonban az új önkéntesek felkutatása 

és beszervezése, a korosztályok tekintetében 

pedig jellemzőek a harminc és hatvan év kö-

zöttiek. A férfi ak magasabb arányban adják 

vérüket a rászorulóknak, a nőknél sajnos gya-

koribb a vérszegénység, ami kizáró ok. A he-

lyi véradásokat a Dunakeszi Térségi és a Gödi 

Vöröskeresztesek Klubja közösen szervezi. 

A klubtagok mindig megvendégelik az ön-

kénteseket szendviccsel, üdítővel, vörösbor-

ral várják őket. Egy helyszínen alkalmanként 

átlagosan negyven véradó jelenik meg, igaz, 

néhányat közülük valamilyen okból kiszűr 

az orvos (legtöbbször enyhe légúti fertőzés, 

magas vérnyomás vagy vérszegénység mi-

att). Döntsék el önök, hogy egy 18 000 lelkes 

városban ez a szám magas-e, vagy alacsony. 

Az itt levett vért egyébként Vácra viszik, azaz 

igen nagy eséllyel az itt élőket segítik meg 

baj esetén.

Barabásné Fekete Ildikó 2009 

januárjától vezeti a klubot
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B
udapest utcanévtábláin gyak-

ran találkozhatunk olyan ré-

gen használatos dűlőnevek-

kel, melyek egykor szántóföldeket, 

legelőket, réteket jelöltek a be-

építés előtti időkből. Alsó Rákos, 

Vizafogó, Törökugrató, Hermina-

mező mind-mind régi dűlőnevek 

voltak, mielőtt városrészekké vál-

tak volna. Ha Gödön sétálgatunk 

és utcanévtáblákat olvasgatunk, 

nincsen hiányérzetünk. Fiatal még 

ez a település, még száz éve sincs, 

hogy kivált Sződből. Fiatal a né-

pesség is, nagyon kevés család él 

már közöttünk, akik elmondhatják 

magukról, hogy felmenőik a régi 

Göd-puszta lakóitól származnak. 

Éppen ezért nem is csoda, hogy 

Göd régi dűlőnevei az elmúlt szá-

zadok során feledésbe merültek. 

A felejtésben sokat „segített” a tö-

rök pusztítás. A hódoltság korában 

Göd területét a váciak és a sződiek 

legelőként használták. A névanyag 

fennmaradásában az itt legelte-

tő juhászoknak hatalmas szere-

pe volt. Ők voltak a XVIII. századi 

határbejárások fő interjúalanyai, 

akik a környék összes fáját-bokrát, 

árkát-dombját ismerték. Azonban 

ma már nehéz elkülöníteni azo-

kat a neveket, amelyek a török 

idők előttről öröklődtek át, azok-

tól, melyeket a lassan benépesedő 

Göd-puszta lakosai adtak szűkebb 

pátriájuknak. 1826 nyarán már vi-

rágzó mintagazdaság fogadta 

a Duna-mappáció felvételezése 

alkalmából érkező mérnökem-

bereket. A Zsitnyán János keze 

alatt dolgozó térképészek július 

9-től augusztus 11-ig tartózkodtak 

ezen a vidéken. Göd mai területé-

ről összesen 3 térképlap készült, 

közülük a legdélebbi már jórészt 

a dunakeszi határt ábrázolta. Ezek 

a térképlapok a történelem fo-

lyamán sajnos mind elvesztek, 

- azonban a hozzájuk készült le-

írások fennmaradtak. Ezek az írá-

sok szép tükrei a korabeli magyar 

helyesírásnak, éppen ezért érde-

mes az eredeti szöveg fordulatait 

változtatás nélkül közölni. A nagy-

betűs főnevek gyakorisága az erő-

teljes német hatásról tanúskodik. 

Aki a teljes, fennmaradt szövegre 

kíváncsi, az lapozza fel a 2010-es 

Gödi Almanachot – ott részletes 

magyarázattal kiegészítve elol-

vashatja.

Induljunk hát el egy közös sétára 

a 185 évvel ezelőtti Gödön, ahol 

A régi korok emberének természetes volt, hogy szűkebb lakókörnyezetét úgy ismerte, mint a tenyerét. 

Ezt az ún. „mentális térképet” a szüleitől örökölte és gyermekeinek hagyta örökül sokszor a hozzájuk kap-

csolódó történelmi eseményekkel együtt. Gödön sajnos nem működött a földrajzi nevek apáról fi úra hagyo-

mányozódása. Azok számára azonban, akik e téma iránt érdeklődnek, jó hírem van: Göd régi dűlőnevei meg-

vannak!

Ismerjük meg településünket!
GÖDNEK RÉGI DŰLŐNEVEIRŐL
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a házak helyén még többnyire 

legelők és vizenyős területek hú-

zódtak, ameddig a szem ellátott. 

Az „ember előtti” időkben így fes-

tett Felsőgöd és a sződi határ:

Ezen táblában vagyon Gödi Pusz-

tának Északi része lerajzolva; ezis 

Grassalkovits Ő Hertzegségének 

Birtokaihoz tartozik. Kis Turján, Ro-

kázó, Csikázó, és ezekkel öszveköt-

tetésben lévő Nádasok többnyire 

vizenyős, zsombékos, náddal, és 

csádéval bé-nyőlt rétek minekutá-

na ezekből sok csatornyák által a’ 

víz letsapoltatott, középszerű Ka-

szálókra változtattak Malom Tábla, 

Szállás-Tető jó tavaszi vetésekkel, 

valamint Vármegye Canalissa mel-

lett fekvő Réték, úgy nem külömben 

Puszta Kápolna, és Várdombjai jó 

szénával látszanak meghálálni Ból-

dogúlt Majerff y Jósef Urnak főldmi-

velésre forditott fáradhatatlan igye-

kezetét, melly leg inkább a’ Csörgi 

Malomnál kitűndöklik, holottis, egy 

a’ természeti fekvésre nézve nem 

a’ legalkalmatosabb helyen kettős 

hasznot tudott ö szerezni; tudni-

illik a’ már fenttérdeklett víz-letsa-

polások által bő termésű Réteket 

és Malmanak vizet – a’ mellett egy 

halas tavatis a’ természetből mint-

egy erőszakosan kitsafart. – Puszta 

Kápolna, és Vár-Domb Török puszti-

tásnak szomorú emlékezetét, és haj-

dani Göd népes Helységnek egyedűl 

Puszta nevét fentartotta. Ökör Já-

rás, és Göböl járás hasznos Legelők 

Vátzi jövedelmes Marha vásároknak 

helye. Duna melléki Bárány járás 

Juh-tartásnak tágos legeltetési és itt 

helyessen készült Levegő ártalmás 

változási ellen alkalmatos tanya.

Különösen érdekesek a Mayer-

fycsalád áldásos tevékenységét 

bemutató szövegrészek. A szerző 

őszinte tisztelettel örökítette meg 

a puszta birtokosának a környék 

rendbetételére tett erőfeszítéseit. 

A Nemeskéri-kúria környékén ki-

alakuló régi településmagnak 

egykori gazdasága hatalmas részt 

vállalt a török kori pusztítás nyo-

mainak eltüntetésében. 

Göd Pusztának minden Részei szép-

ségjöket és javittásokat köszönhetik 

Nemes Mayerfy Josef úr szorgalmá-

nak, a’ ki minden iparkodását java 

ideit, és kültségét árra forditotta, 

hogy mostoha helyeit ezen Pusztá-

nak használhatóvá tegye. Ollyan 

a’ Homokot gátló Erdö melly altal 

benne levő Vátzi Út uj homoktól 

ment lévén publicum nagy hasz-

nával járhatóvá lett, mert a’ hol ez 

előtt szegény utas marhái Homok 

miatt el dültek , söt még uraságok 

marhai is sokszor ki fáradtak, ott 

most akadály nélkül forognak a’ 

kerekek és az utasok baj nélkül ejjel 

nappal bátran járhatnak. Ezen Erdö 

az, a’ melly erannyaba lévö Lyukas-

halmi Szántóföldeket további ho-

mok özönétől meg mentette. Nem 

kisebb fi gyelmet erdemel az Pusz-

tának belsö állapotja: A’ hol ez elött 

egynéhány Esztendökkel tsak sze-

gény egy pár épület állott, ott most 

egy szép uradalmi Lakás, Tselédek 

házai, jó Marha Istállók, és helyes 

Juh aklok állanak – Mesterséges Mí-

velést, és haszonra tzélzó Intézete-

ket ki mutatja szép ézléssel készült 

Belső Kert Sok hasznos vetemények-

kel bővelkedik Külső Kert. Reti Tabla 

jo termö szántóföld, az Kaszállok 

pedig lehetséges vizek le tsapolyá-

sa utánn hasznossak lettek. – Mint 

ezen szép Intézetek leg jobb Divaty-

tyába az Haláltól ezen Nevezetes 

Férfi u el ragadtattván Tetemei Szü-

röskerti Temetöbe le tétettek, és ér-

demlett emlék oszloppal Uri Fami-

liája által meg tiszteltettek, a’ melly 

Rajzolatomban különös Földmeröi 

szélességi, és hosszaság altal meg 

különböztetett, hogy még a’ Jöven-

döség-is rola emlékezvén Hamvait 

tisztellye.

A Duna térképezését végző mér-

nökök feladata volt, hogy az egyes 

partszakaszok hajóvontatási lehe-

tőségeiről is számot adjanak. A víz-

rajzi adatok fontos forrásai a kora-

beli árvizeknek és a Duna-meder 

változásainak. Amikor Zsitnyán 

János Gödön járt, még létezett 

a „másik” Gödi-sziget: a Fegyvere-

si-sziget. 

Ha a cikkünk mellett látható tér-

képre pillantunk, vajon hány is-

merős névvel találkozunk? Ki 

tudja már egyáltalán, mi az a gö-

böly, a turján, a csikázó? A Kis-Gö-

di-sziget bizonyára ismerős, talán 

a Várdombról is hallottak a gödiek 

a lakópark kapcsán. A Nevel-rét 

Felsőgödön a sokat emlegetett, 

tőle keletre található Nevelek-dű-

lő névből derenghet. A Gödi csár-

da ugyan nincsen említve a szö-

vegekben, de kétségtelen, hogy 

létezett már akkor is. Körülötte bo-

nyolították a környékbeli tőzsérek 

(marhahajcsárok) a híres Gál-napi 

vásárt (Vásárhely). A „Mayerfy ülte-

téséről” mesélnek nekünk a kissé 

megritkult, de máig álló homokfo-

gó, fekete fenyvesek. Legszebb ál-

lományait a Nemeskéri út és a vas-

út közötti telkeken láthatjuk.

Habár a helyszínek beazonosítá-

sa lehetetlen vállalkozásnak tűnt 

az elveszett térképlapok miatt, 

de egy szerencsés véletlen a ke-

zünkre játszott: a Duna-mappáció 

összefoglaló munkáját egy lel-

kes térképészekből álló társaság 

1834-ben odaajándékozta József 

nádornak. Ezek a térképek ugyan 

kissé elnagyoltak, de feliratozásuk 

hiánytalanul tartalmazza Göd kör-

nyékének dűlőneveit. Hála ennek 

a nagylelkű gesztusnak, a Duna 

mentének gazdag, ősi névanyaga 

menekült meg a feledéstől. Egy-

úttal közös gödi múltunk is gazda-

gabbá vált.

Szávoszt-Vass Dániel 

dunaiszigetek.blogspot.com
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2012-ben jubilál a fogya-

tékkal élők támogatásával 

foglalkozó alapítvány, illet-

ve az általuk szervezett al-

kotótáborok és kiállítások. 

Az elmúlt kilenc esztendő-

ben Göd – lehetőségeihez 

mérten – különösen sok 

segítséget nyújtott a szer-

vezet tevékenységéhez, 

egyebek mellett biztosítva 

annak helyszíneit. A 2011-es 

alkotótáborról és a kiállí-

tásról, annak megnyitóján 

Pető Hunor képzőművész 

beszélt. – Idén először nyílt 

lehetőségünk határainkon 

túl élő fogyatékkal élő mű-

vészek bevonására, mely 

az ÉTA (Értelmi sérülteket 

szolgáló Társadalmi szer-

vezetek és Alapítványok 

szövetsége) támogatásával 

valósulhatott meg. A töb-

bek között Pécsről, Eszter-

gomból, Székesfehérvárról, 

Valkóról és Kolozsvárról 

érkező alkotók mindegyi-

ke hozott magával egy he-

lyi jellegzetességet, egy 

emlékművet ábrázoló képeslapot, melyeket elcseréltünk 

egymás között, és a köztéri szobrok ilyen formán helyet 

cseréltek, új környezetbe helyeztük őket (például Mátyás 

király szobrát Esztergomba).

Az alkotótábor művészoktatóinak irányításával azután kü-

lönféle technikákkal dolgozták fel a témákat a résztvevők: 

agyagszobrászat, olajfestés, szénrajz, montázs, dekupázs, 

land art szerepelt a lehetőségek között.

– Sokáig magamban idézőjelbe tettem az Alapítvány ál-

tal szervezett táborok nevében az „alkotó” szót. Ma már 

nem merném megtenni – vallotta be dr. Rubovszky László. 

– Az elmúlt évek alatt valódi művészeti értéket képviselő 

színvonalon alkotó képzőművészek bontakoztak ki, hála 

a lehetőségeknek. Nem véletlen, hogy 2011 elején a tava-

lyi kiállítás Brüsszelbe, az Európa Parlamentbe is eljutott, 

hatalmas elismerést szerezve. Úgy gondolom, a művészet 

jó kapcsolatteremtő eszköz az „ép” és a fogyatékkal élők vi-

lága között. Igazából a hétköznapi életben még hatalmas 

a szakadék a két világ között, pedig nekünk, fogyaték nél-

külieknek csak azt kellene átgondolnunk, milyen viszony-

ban maradnánk, mondjuk, egy közeli hozzátartozónkkal, 

ha egy baleset vagy betegség következtében valamely 

területen fogyatékossá válna. Szeretnénk és elfogadnánk 

őt akkor is? Igazából a fogyatékkal élőknek sincs semmi 

másra szüksége a társadalomtól – nyilatkozta az ÉTA ügy-

vezető elnöke.

A kiállítás megnyitójának programja különlegesen gazdag 

volt, köszönhetően annak, hogy a József Attila Művelődési 

Ház vezetője sikeresen pályázott. Az intézmény a ParaArt 

pályázaton a maximális támogatottság elérésével saját 41 

ezer forintos önrésze mellé 400 ezer forintot nyert a Nem-

zeti Kulturális Alaptól, amelyet a program támogatására 

fordíthatott. A művelődési ház vezetője kiemelten fontos-

nak tartja az ép és a sérült fi atalok integrált képzőművé-

szeti tevékenységeit, melyeket a közművelődés részének 

tekint.

Emlékmű
A LÁMPÁS ’92 ALAPÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA

Pető Hunor (képzőművész), Makrai Klári (a Lámpás ’92 Alapítvány 

kuratóriumának elnöke), Szabó Imréné (igazgató, JAMH)

Lenkei György a fogyatékkal élő művészek pártfogóit méltatta
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– Nem mindenkinek adatik meg a ke-

rek, boldog család, amelyet alkotásaiban 

megjeleníthet. Koronként és korosztá-

lyonként is máshogy és másképp gon-

dolkodunk a család fogalmáról. Mást je-

lent gyermekként, mást szülőként, mást 

nagyszülőként, mást egyedül. Mindez jól 

látható a gödi művészcsoport kiállításán 

is, melynek alkalmával az alkotók kis be-

tekintést engednek a legszemélyesebb 

megéléseikbe. Köszönet érte! – mondta 

a háziasszony, M. Győrff y Anikó.

 A megnyitón Marton Zsolt esperes-plébá-

nos atya mondta el a kiállítás témája kap-

csán felmerült gondolatait, melyek a körül 

forogtak, hogy bár az egyház a szentség-

ben megélt házasságot és az abban szüle-

tett gyermekek közösségét tartja a család 

legáldásosabb formájának, látnunk kell, 

hogy bizony a világunkban egyre kevés-

bé jellemző ez az egymásba kapaszko-

dó, egymásnak támaszt és biztonságot 

nyújtó egység. Az egyháznak pedig nem 

az a feladata, hogy azokat szeresse, akik 

„elvárásai” szerint élnek, hanem az, hogy 

minden rászoruló léleknek közvetítse tet-

tein át a krisztusi szeretetet. Ma jellemző 

az élettársi kapcsolat, az egygyermekes 

család és az egyszülős családi modell is. 

Vannak, akik bár szeretnének gyerme-

keket, nem adatik meg nekik a szülőség, 

s egész életüket kettesben élik le – ők is 

család. Itt van előttünk példaként a Szent 

Család. Lássuk közelebbről: egyetlen gyer-

meket nevelő édesanya és nevelőapa. 

Mondhatnánk: háztartásbeli és kétkezi 

munkás szülők. Mégis, mekkora áldozatot 

vállalnak Jézus felnevelésével. Isten sze-

retetének egy különös megnyilvánulása 

ez, amely ma is példa, többek között arra: 

nem a tökéletesség számít, hanem az arra 

való szüntelen törekvés… 

A közös tárlat résztvevői Neogrády Kiss 

Gergely, Szalma Edit, Borbély Ferenc 

Gusztáv, Török László, Rabie Hadie, He-

gedűs Erzsébet, Szente Mónika, Szegedi 

Katalin, M. Győrff y Anikó, Vertel Andrea, 

Farkas Csaba és Benkő Viktor voltak.

V. Pálfai Kinga

A Család – ahogy a Gödi Tizenhárom látja
A 2010-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghirdette 2011-re 

a Család évét. Ennek lezárásaként szervezte meg az Olajfa Galéria a gödi 

alkotóművészek közös kiállítását, mely november utolsó napján nyílt meg.

A Búzaszemesek zenei produkcióval vettek 

részt a megnyitón

Vertel Andrea alkotása
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Katalin Bál a Kertbarátok Klubjának szervezésében

Magyar nótával, tánczenével, ínycsiklandó menüvel várták ven-

dégeiket a szervezők a november végi eseményen. A művelődé-

si házban rendezett mulatságon jellemzően az idősebb korosztály 

képviseltette magát, és valljuk be, szívderítő megtapasztalni, hogy 

a nagymama- és nagypapakorú vendégek milyen élénk társasági 

életet élnek, dacolva a társadalmat sújtó nehézségekkel, a korán 

ránk sötétedő délutánok nyomasztó, hosszú óráival, a nyirkos idő-

járásra érzékeny ízületekkel.

Jótékonysági bál a tehetséges gyermekekért

A Scherzo – Zenés Színpadok 

Országos Találkozója verseny ál-

landó dobogósai, a Gézengúzok 

Színjátszó Csoport támogatá-

sára első alkalommal rendeztek 

jótékony célú estet a pedagó-

gusok és a lelkes szülők. A szí-

nészpalánták és a GDSE tánc-

kara a Dzsungel Könyve című 

musicalből adott elő részleteket, 

s a jelenlévők meggyőződhettek 

a „tehetséges” kifejezés igazi je-

lentéséről. A gyerekek arcán a vi-

lágbajnok harmadik helyezett 

testfestő, Amin B. Ildikó és segí-

tője, Kékesi Mónika keze nyomán keltek életre a majmócák, és Ká, 

a kígyó – mivel a csoportnak jelenleg nincs jelmeze. Új jelmezekre 

és mikroportokra támogatást gyűjtve lépett tehát fel a gyereksereg. 

A műsort követő felhőtlen szórakozásba átcsapó összejövetel sikere 

tagadhatatlan, ám a további segítség is jól jön a színjátszóknak, hogy 

a következő fellépésen már jelmezben és megfelelő hangtechnikai 

felszerelésekkel léphessenek a közönség elé. A Jövőformáló Alapít-

vány 10700653-44168005-51100005-ös számlaszámára „Gézengú-

zok” közleménnyel utalható felajánlásokat tisztelettel kérik, várják 

– és köszönik az eddigi segítséget is.

Adventbe fordulás

András-napi bálját idén disznóvágással indította a Búzaszem Kö-

zössége, a hajnaltól kezdődő elfoglaltság alatt készített fi nomsá-

gokat az est vendégei már megkóstolhatták. A táncházas mulatsá-

gon a lányok süteményversenyét a fi úk értékelték, a zenebonának 

pedig gyertyafényes, közös, éneklő-imádság lett a vége. Így ké-

szültek a másnapi, első adventi koszorúgyertya meggyújtására ki-

csik és nagyok. 

V. Pálfai Kinga

Évzáró 
a művészetoktatásban
Gödön összesen több mint félezer művé-

szetoktatásban résztvevő növendék van. 

Számukra hagyományosan a naptári év 

vége az egyik legszebb, leggazdagabb idő-

szaka a megtanultak közkinccsé tételének.

A Németh László Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény adventi prog-

ramsorozatát idén a Néptánc Karácsony indí-

totta a váci művelődési házban. A kézműves 

tanszakok által dekorált színpadon, a Zagyva 

Banda élő zenéjére valamennyi néptáncos 

növendék fellépett. Greguss Gergő tanítvá-

nyai 2011-ben egész estés, lenyűgöző, az ün-

nepkörrel kapcsolatos műsort adtak elő. Luca 

napján vásárt tartottak az alsó tagozatosok, 

és testvérek, szülők is alkothattak az Angyali 

Délután kézműves foglalkozásain.

Az iskola díszterme december közepén vál-

tozott újra kiállítóteremmé, ahol valamennyi 

kézműves szak felsorakoztatta az elmúlt he-

tekben, hónapokban készített remekműveit. 

Igazi kincsesbánya, mesevilág, remek hangu-

latú kiállításmegnyitóval és rengeteg látoga-

tóval.

Az iskola hagyományos, karácsonyi hang-

versenyére ismét egymás mellett készülőd-

tek növendékek és pedagógusok, énekesek 

és zenekarok, hogy az utolsó tanítási hét egy 

estéjét betöltse az ünnepet váró öröm a dal-

lamok szárnyán.

A Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Mű-

vészetoktatási Intézmény a magyar keresztény 

hagyományokat megélve ápoló, családias 

mivoltához híven alakítja év végi program-

jait. Az egyházi év végén, az advent előtti 

utolsó napon hagyományosan András-napi 

batyus bált tartottak, ahol az egész eszten-

dőben órarendbe építve néptáncot tanuló 

diákok végre élő zenére járhatták a táncokat. 

A bál előestéjén a népzenei tanszak fonót 

Bálok advent előtt
A magyar hagyományban a Katalin- és Erzsé-

bet-napi, valamint az András-napi báloknak fon-

tos szerepük volt: az advent csendje, böjtje, bűn-

bánati ideje előtt vigasságokat tartottak, hogy 

az évkör eseményeit élesen el lehessen választani 

egymástól. Gödön több estén is ilyen mulatságok-

ba invitálták az itt élőket.

Dóra Áron kis növendékeivel

Jelmezek híján a karaktereket 

arcsminkekkel formálták meg
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tartott, ahol a dudás és furulyás növendékek 

fújták a nótákat és látták vendégül hozzátar-

tozóikat. A klasszikus és a népzenei tanszak 

több városi eseményen is vállalt szolgálatot: 

az Olajfa Galéria kiállításmegnyitóján, és a pi-

arista atyák által szervezett élő betlehemen. 

December 10-én, az Újkígyóson rendezett 

negyedik „Kádár Ferenc” Dél-alföldi Népdal-

énekesek és Népzenei Szólisták Találkozóján 

a zsűri, az általános iskolai korosztályban, 

szólóhangszer kategóriában első helyezett-

nek Dudinszky Zsombor (12) dudást, második 

helyezettnek Vasvári Magor (9) népi furulyást 

választotta. Dóra Áron tanár úr felkészítő 

munkáját a szakmai zsűri külön díjazta. A pia-

rista rend éves rajzversenyén (mely egyben 

a piarista képeslapok válogatója is) Márton 

Luca harmadik helyezést ért el, Kajner Enikő 

pedig különdíjat kapott.

Az iskola alapítása óta hagyomány, hogy 

az osztályok december közepén betlehe-

mezni, lucázni járnak. Vállalnak egy-egy szol-

gálatot is, például az idősek klubjában vagy 

a fogyatékosok napközijében, de a legkedve-

sebb, hogy az alsó tagozat négy esztendeje 

alatt valamennyi osztálytárs családjához el-

mennek, és az otthonokba viszik karácsony 

hetén az örömhírt: a Kisjézus már a közelben 

van, „Nyissátok meg szíveteket, házatoknak 

ajtaját”!

V. Pálfai Kinga

Az Új Horizont Irodalmi és Művészeti Klub meghívására Surán Sándor, 

a Felsőgödi Munkásdalkör karnagya tartott zenehallgatással egybe-

kötött előadást a 200 évvel ezelőtt született zeneszerző életéről és 

munkásságáról. Az összejövetelen ma már ritkaságnak számító bake-

litlemezek is előkerültek, s a közönség ez egyszer a kiváló minőségű 

stúdiófelvételek helyett kifejezetten a lemeztű sercegésével kísért dal-

lamokat élvezte.

Az Olajfa Művészházban Pászthy 

Júlia operaénekes és tanítvá-

nyai tartottak december elején, 

a Liszt-év lezárásaként házi kon-

certet. A városunkban élő mű-

vésznő, aki a Liszt Ferenc Zene-

művészeti Egyetem tanára, évek 

óta meglepi a gödi közönséget 

tehetséges tanítványainak műso-

ros estjével. A kedves fi atal növen-

dékek sikere osztatlan volt idén is, 

annak ellenére, hogy a művész-

ház zongorája az előadás napjára 

menthetetlenül „lehangolódott”.

Az alsógödi Szent István Király 

Katolikus Plébániatemplomban 

december elején a Violin Ala-

pítvány szervezésében és Göd 

Város Önkormányzatának támo-

gatásával tartott a Liszt-év kap-

csán romantikus zeneszerzők 

műveiből álló, egész estés önál-

ló hangversenyt a városi vegyes 

kar, a Gaude kórus.

Több mint húsz országban, öt-

ezer zenész lépett fel a bicentenáriumi Liszt-emlékév több mint két-

száz koncertjén, a magyar zeneszerző és előadóművész zenéje pedig 

távoli földrészekre is eljutott – hangzott el az év eseményeit összegző 

budapesti sajtótájékoztatón.

V. Pálfai Kinga

Keltsük életre a betűket! 
Felmérés a gyerekek olvasási szokásairól

Édesanyák egy csoportja a Magyar Olvasástár-

saság,  valamint a Magyar Gyerekkönyvkiadók 

Egyesülete szakmai támogatásával online fel-

mérést indított a gyerekek olvasási és média-

fogyasztási szokásainak felmérésére.

A felmérés azt igyekszik kideríteni, hogy meny-

nyi időt töltenek ma a gyerekek olvasással, 

s hogy miként lehetne velük jobban megsze-

rettetni a könyveket.

A szülők számára a „Mit adjak a kezébe?” című 

letölthető kiadvány nyújt segítséget a minő-

ségi gyermekirodalom kiválasztásához. A ki-

advány letölthető a  következő weboldalról:  

http://rkai.info/imami/iranytuelozetes/

A kutatáshoz egy általános iskolások számára 

kiírt pályázat is kapcsolódik. A résztvevő osz-

tályoknak a  2007-ben „Az Év Gyermekkönyve” 

díjat nyert Rumini című regény történetének is-

meretében kell kreatív pályaművet készíteniük.

A gödi szülők a kérdőívet a www.eszakpest.

imami.hu oldalon tölthetik ki, és a kezdemé-

nyezésről itt olvashatnak részletesebb tájékoz-

tatást.

Liszt Ferencre emlékezve
Városunk kulturális életét formáló szervezetek, művészek is 

részt vállaltak a 2011-es Liszt-év kapcsán az itt élők bevonását 

célzó események szervezésében.

Pászthy Júlia és tanitványai

A Gaude kórus és Utassy Ferenc 

karnagy
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„Ki ne tudná, hogy revolúció előtt áll a könyvtár? Mivel a számítógép fölszámolja a hagyományos kölcsönzői eljá-

rásokat, a könyvtáros kisasszonyok elcsábítása közügy, egyszerűen nem halogatható tovább. Negyedszázad sem 

kell hozzá, és egyáltalán nem lesz közkönyvtár. Vagyis lesz, csak nem ilyen. Nem lesz könyvtáros kisasszony – csak 

zümmögő számítógép lesz – , és akkor az ember verheti a fejét, hogy későn kapott észbe. Nincs más megoldás, el 

kell csábítani a könyvtáros kisasszonyt. Amilyen gyorsan csak lehet. Mert csak az a miénk, amit elcsábítunk…” 

 (Szív Ernő – Darvasi László: Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt?)

K
önyvtárba járni – szokásos, ismét-

lődő cselekvésként – nem kizáró-

lag az ott dolgozó vagy éppen 

ott olvasgató hölgyek miatt javasolt. 

Természetesen ez sem elhanyagolha-

tó szempont, de emellett is tény, ami 

tény: könyvtárba járni függőség. Mert 

– ha valahol, egyáltalán – itt otthon 

vannak a könyvek és az újságok, sőt 

olyan „cimboráik” is itt vertek tanyát, 

mint az élet és az irodalom. A renge-

teg információ pedig összeadódik, 

egésszé rendeződik a polcok között, 

olyan szellemi erőteret létrehozva, 

ami (be)vonzza, foglyul ejti a fogé-

kony áldozatot. Így válik a gyanútlan, 

magabiztos látogató – olvasójegyét 

kezében szorongatva – a könyvtár 

örökre elcsábított, életfogytig lelán-

colt „rabjává”. A bibliotéka tehát ve-

szélyes üzem, kölcsönözni, lapozgat-

ni, szemlélődni, csábítani és csábulni 

is lehet – feltéve, ha betérsz és be is 

iratkozol a gödi könyvtárba. 

A könyvtár intézménye és a közvet-

len közelében elhelyezkedő kocsma 

– egy „jó kis hely” – elválaszthatat-

lanok. A tudásra (is) szomjazók torka 

előbb-utóbb ugyanis szükségszerűen 

kiszárad – nyálazol, lapozol, nyála-

zol, lapozol. Ilyenkor kerül fókuszba 

a környékbeli italmérés. A Göd Városi 

Könyvtár épülete ebből a szempont-

ból kegyelmi állapotban van: nem 

elég, hogy mostanság jobbnál jobb 

söröket ihatunk mindössze néhány 

tétova lépés megtétele után, de „jó 

kis hely” már régebben is vendéglő-

ként működött. 

A „Biciklista” 1902-ben épült, és az ab-

ban az évben tartott első hazai, or-

szágúti kerékpáros verseny után kap-

ta nevét. Anno a Pesti út felől félkör 

alakú lépcsősoron lehetett felmenni 

a vendéglő nagytermébe. A bejárat-

tal szemben futott keresztbe a hosszú 

pult, baloldalt kétszárnyú ajtó nyílt 

a belső terembe, ami mögött egy 

nagy terasz volt. A hátsó teremben 

helyezték el a söntést, ezután a kugli 

és a biliárd számára fenntartott ter-

mek következtek. 1931-ben itt, a já-

tékterem hátsó traktusában indult be 

az állandó mozi, a publikum hetente 

kétszer élvezhette a mozgóképek fel-

villanó illúzióját. A mai Belga Sörház 

biliárdasztalainak helyén a ’30-as, 

’40-es évek fi lmrajongói a „Szent Pé-

ter esernyője”, a „Nem élhetek muzsi-

kaszó nélkül” mellett Tarzan, Chaplin, 

illetve Stan és Pan fi lmeket is megte-

kinthettek.

Egy központi könyvtár ügye Alsógö-

dön már az 1940-es évek végétől ter-

vezett projekt volt, de végül csak 1951 

őszén nyílik meg az úgynevezett nép-

könyvtár. Otthona a gödi állomással 

szemben található, a valamikori Fácán 

vendéglő épülete. Az ’50-es évek vé-

gére a bő 500 fős olvasótábor tagjai 

1300 kötet könyv közül válogathat-

tak kedvük szerint. Az intézményt 

1966-ban költöztették át mai helyére, 

a József Attila Művelődi Ház épüle-

tébe. 1978-ban az alsó- és felsőgödi 

könyvtárak hivatalosan egyesültek, 

s központi-, illetve fi ókkönyvtárként 

működtek tovább. 1984-ben a mű-

velődési ház épületét életveszélyessé 

nyilvánították, így a könyvtár három 

évig a gödi vasútállomás várótermé-

ben volt látogatható. A felújítás után 

gyerekkönyvtári részleg, kibővített ol-

vasótér, korszerű bútorok és frissített 

könyvállomány fogadták a visszatérő 

tagokat. A 2000-es évek a tudatos fej-

A könyvtárvezető 

kedvencei
-  Háy János: A gyerek

-  Rakovszky Zsusza: A kígyó ár-

nyéka

-  Arundhati Roy: Az Apró Dolgok 

Istene

Közös könyveink tára
IRATKOZZ, VEDD, OLVASD!
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ÉLETMÓD

lesztések és a modernizáció jegyében 

telnek, egy új, városi szintre emelt 

közkönyvtár koncepciójával. Internet 

kuckó, átalakított előtér, megújult 

külső és belső, hamarosan beinduló 

teljes elektronikus kölcsönzési folya-

mat, közel 50 ezer (!) dokumentum… 

Kívánhatunk-e többet?

– A közösséget, a látogatóinkat sze-

retnénk kiszolgálni, ezért dolgozunk 

– mondja a könyvtár vezetője, Szabó-

né Hegyi Valéria, miközben a múlt évi 

kimutatásokat nézegetjük. – A mos-

tani könyvárak mellett nem könnyű 

bővíteni egy házi könyvtárat, így ne-

künk kell(ene) minél több művet be-

szereznünk, azokat, amiket olvasóink 

szívesen kezükbe vennének, forgat-

nának. A gyarapítást, vásárlást igyek-

szünk a helyi igényekhez igazítani, 

a vágyott, keresett, frissen megjele-

nő könyveket – legyen az akár köny-

nyű fajsúlyú vagy „nehéz” irodalom 

– megpróbáljuk mielőbb elérhetővé 

tenni. A Márai-program jóvoltából 650 

ezer forint értékben tizenegy doboz 

könyvet kaptunk 2011-ben, ezeknek a 

köteteknek a feldolgozása folyamat-

ban van, hamarosan kikerülnek a pol-

cokra. A Márai-listáról szépirodalmi és 

tényirodalmi művek is érkeztek, nagy-

jából fele-fele arányban. 

– Ami nálunk nem elérhető, azt is 

igyekszünk megszerezni, könyvtár-

közi kölcsönzésben nagy forgalmat 

bonyolítunk. Kényelmes, gyors, egy-

szerű folyamat ez, és szinte bármit el 

tudunk hozatni, hogy a helyiek olyan 

szakanyagokhoz, könyvekhez is hoz-

záférjenek, amiért amúgy utazniuk 

kellene.

S vajon mivel készül a könyvtár 

a 2012-es évre? – Állandó program-

jaink mellett egy a 2012-es Gödi Al-

manach megjelenéséhez kapcsoló-

dó, egész éven átívelő helytörténeti 

versenyt hirdetünk. Emellett folytat-

juk az írótalálkozókat, tavasszal igazi 

nagyágyúkban gondolkodunk, Csu-

kás István és Tóth Krisztina neve is 

felmerült, persze, ez még szervezési 

kérdés. Mindenképp fejleszteni sze-

retnénk az idegen nyelvű részlegün-

ket, mivel egyre nagyobb az igény 

ezekre a könyvekre is. A képzőművé-

szeti kiállítássorozatunk is fut tovább 

– szóval tervek, elképzelések bőven 

akadnak, igyekszünk meg is valósíta-

ni őket. 

A fotelben ülök, ölemben az átfutott 

újság, az asztalon és körben, minde-

nütt a polcokon könyvek. Az olvasó-

lámpa fénye simogató, az internetezők 

halk neszezése kopogtatja a csöndet. 

Ez a könyvtár valódi arca: egy sziget, 

ahová érdemes beúszni. Umberto Eco 

állítja, lehetséges ujjheggyel, érin-

tés által „elolvasni”, megismerni egy 

könyvet. Ha leporoljuk, arrébb rak-

juk, elpakoljuk, magunkévá is tesszük 

őket. Ezen töprengek kifelé menet, 

miközben – akarva-akaratlanul – vé-

gighúzom az ujjaimat a sok-sok színes 

könyvgerincen. Holnap is jövök, hát-

ha működik…

Turtóczki S. Ede

(A forrásanyagokat Szabóné Hegyi Va-

léria bocsátotta rendelkezésünkre.) 

A gyerekkönyvtár 

„bestsellerei”
-  Nógrádi Gábor: Petepite

-  Marék Veronika: Kipp-Kopp 

könyvek

-  Lázár Ervin: A Négyszögletű 

Kerek Erdő

-  Richard Scarry: Tesz-vesz Város

Érdekességek
Legrégebbi könyv: Eötvös Károly: 

Emlékezések. Budapest, 1904, Révai 

Testvérek.

Decemberi újdonságok: Kányádi 

Sándor, Márai Sándor, Boris Vian, 

Kurt Vonnegut, Ámosz Oz, Fábián 

Janka, Ugron Zsolna, Vass Virág,  Frei 

Tamás, Kepes András, Lázár Zsófi a, 

Finy Petra, Boldizsár Ildikó. 

A városi könyvtár gyűjteménye mintegy ötvenezer kötetből áll

A mai könyvtár, a hajdani Biciklista nagyvendéglő 1902-ben épült
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Eredmények (E: egyéni, P: páros)

NB III. 
Gödöllő – Göd 10:8 (E: Oroszki Viktor 3, Szücs Tibor 2, Felker Zoltán 1; P: Felker–
Oroszki 1, Rovó P.–Szücs 1.)
Göd – Tápiógyörgye 9:9 (E: Felker 2, Oroszki 2, Szücs 2, Rovó 1; P: Felker–Oroszki 1, 
Rovó–Szücs 1)
Vác – Göd 3:15 (E: Oroszki 4, Szücs 4, Felker 3, Rovó 3; P: Felker–Oroszki 1)
Göd – Vecsés 10:8 (E: Oroszki 4, Felker 2, Szücs 2; P: Felker–Oroszki 1, Rovó–Szücs 1).

Megye
Hévízgyörk – Göd II. 4:14 (E: Veszely Dániel 4, Cserny Péter 3, Hajdu Zoltán 3, Fojt 
Attila 2; P: Cserny–Veszely 1, Fojt–Hajdu 1)
Göd II. – Szada 11:7 (E: ifj . Gulyás Miklós 4, Veszely 3, id. Gulyás Miklós 2, Hajdu 1; P: 
id. Gulyás–Hajdu 1)
Gödöllő – Göd II. 14:4 (E: id. Gulyás 2, Veszely 2)
Göd II. – Csömör 17:1 (E: ifj . Gulyás 4, Hajdu 4, Veszely 4, Várnagy Ákos dr. 3; P: ifj . 
Gulyás–Várnagy 1, Hajdu–Veszely 1)
Göd II. – Vác 18:0 (Kiütéses győzelem, játékosok: Fojt, id. Gulyás, Hajdu, Veszely).

Utolsó három forduló:
GSE – Ercsi SE felnőtt 32:20, junior 46:18

Szigetszentmiklósi NKSE – Gödi SE felnőtt 26:31, junior 25:46

GSE – XVII. ker. Lakóhely SE felnőtt 31:29, junior 38:17.

Asztalitenisz

Esélyes a dobogó mindkét 
bajnokságban

A GSE asztaliteniszezői 2011 őszén a megyei bajnokság 

mellett az NB III-ban is indítottak csapatot; két fordulóval 

a zárás előtt mindkettő dobogós helyen áll. Az NB III-asok 

mérlege 4 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség (9 pont); a me-

gyei együttesé 7 győzelem és 2 vereség (14 pont).

Gulyás Miklós edző így értékelt: „ha az NB III-ban a hátralé-

vő két fordulóban győzünk – erre nagy az esély –, a tabella 

2. helyén végzünk. Célunk egy dobogós hely megszerzése 

volt. Az egyéni ranglistát Oroszki Viktor vezeti. A megyei 

osztályban a vártnál eredményesebb szerepléssel a 3. he-

lyen állunk. Itt is két forduló van hátra, s ha meg akarjuk 

tartani jelenlegi pozíciónkat, 2 vagy 3 pontot kell szerez-

nünk. Az utánpótlás-nevelésnek már vannak látható jelei. 

A novemberi körzeti diákolimpián az első öt helyen a gödi 

iskolák diákjai végeztek: Kövendi Attila, Pável Attila, Szőke 

István, Deli Ádám és Deli Barnabás lett a sorrend.”

Kézilabda

A juniorok tabellavezetőként 
várják a tavaszi folytatást

Véget ért az NB II-es női kézilabda-bajnokság őszi szaka-

sza. A GSE juniorjai vezetik a tabellát, a felnőttek pedig 

szorosan követik az élmezőnyt. Az őszi mérleg: a juniorok-

nál 11 mérkőzésből 11 győzelem; a felnőtteknél 6 győze-

lem, 1 döntetlen és 4 vereség.

Tősér Tibor így értékelt:

„Juniorcsapatunk a mezőnyből magasan kiemelkedve 

az elmúlt évek bajnokához méltóan szerepelt. Nagyará-

nyú győzelmeinkkel, százszázalékos teljesítménnyel ma-

gabiztosan vezetjük a bajnokságot. A felnőttcsapattal 

az utolsó három fordulót megnyertük, így az élmezőnytől 

csupán néhány ponttal lemaradva az 5. helyen várjuk a ta-

vaszi folytatást. Úgy vélem, hosszú távon nagy lehetősé-

gek vannak ebben a formálódó, komoly játékerőt magá-

énak tudható fi atal csapatban” – foglalta össze a gödiek 

edzője. 

V. F.

Kosárlabda

Dobogós felnőttek és juniorok 
a Budapest-bajnokságban 
A GSE kosarasai a Budapest-bajnokság tornáin vesznek 

részt, számukra a menetelés január végéig tart. A leg-

kisebbek a korosztályos kupában lépnek pályára.

„Fejlődő tendenciát mutatnak a csapatok, a kisebbek be-

építése a nagyobbakhoz sikeresen elindult. Ha így folyta-

tódik, akkor a terveink szerint egy-két év múlva országos 

utánpótlás-bajnokságban tudjuk megmérettetni magun-

kat. A felnőttek nagyon sikeresek, az eredményekből lát-

szik, hogy kimagasodnak a mezőnyből. Ha a most vissza-

tért régi játékosok beépítése jól halad, és az egész csapat 

hozzáállása és edzésmunkája a következőkben is kitartó 

és rendszeres lesz, akkor már jövőre tervezzük a regioná-

lis bajnokságban való indulást, ami az NB II. előszobája. 

A juniorok 2., a felnőttek 3., 

a serdülők 6., a kadetek 7. 

és a gyermekek a 19. helyen 

állnak. Nálunk a szezon ja-

nuár végéig tart. A helye-

zések sok esetben attól is 

függnek, hogy melyik csa-

pat mennyi meccset ját-

szott” – nyilatkozta Dévényi 

Tamás szakosztályvezető.

V. F.

A koncentráció, úgy tűnik, dobogót ér

A GSE kosarasai számára 

a feljebb jutás lehet a cél
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Kajak

Hagymási Rékát 
a legjobbak közt díjazták
A pesti Vörösmarty tér üvegpalotájában ren-

dezték azt a díjátadó gálát, ahol MKB Kajak-Ke-

nu Prémium Díjjal jutalmazták a 2011-es év leg-

jobb felnőtt és ifj úsági versenyzőit, valamint 

az év edzőjét, továbbá átadták a Kolonics-, il-

letve a Junior Príma Díjakat, utóbbit a sportka-

tegóriában. A bank 1997 óta jutalmazza az év 

legeredményesebb kajak-kenu versenyzőit. 

A díjazottak közt volt a GSE kajakosa, Hagymási 

Réka is, aki az Év ifj úsági női versenyzője címet 

érdemelte ki a 2011-es korosztályos világverse-

nyeken elért dobogós helyezéseinek köszön-

hetően.

Vaskuti István, a hazai szövetség szakmai alel-

nöke beszédében elmondta: „a most díjazott 

ifj úsági korú versenyzők reményeink szerint 

a 2016-os olimpián kaphatnak majd főszere-

pet”.

V. F.

Sakk

Sikeres december
A GSE sakkozói a Pest megyei csapatbajnokság I osztályának 3. for-

dulójában megszerezték első győzelmüket Fót ellen. Az eredmény: 

Gödi SE – Fót 8,5:1,5. Három döntetlen mellett a többi partit meg-

nyerték. A 4. fordulóban Szigetszentmiklósra utaztak, ahol minden 

táblán átlagosan több mint 50 Élő-ponttal erősebb – a jelenlegi 

második helyezett – csapattal szemben csak 6:4 arányban marad-

tak alul. Nyert Cselóczki Gábor, Dávid Róbert és Dávid Béla, remizett 

Pataji György és Mohácsi Lajos. Ez volt a 2011-es utolsó forduló, foly-

tatás január 22-én, Vác ellen.

A korcsoportos Pest megyei sakkversenyeken Gaál Péter és Umann 

Dávid képviseli a gödi csapatot; a 3. fordulóban mindketten 3 pontot 

szereztek.

A Gödi SE Karácsonyi Rapid Sakkversenyén – a felsőgödi Ady Klub-

ban – körmérkőzéses rendszerben a gyerekeknél első lett Gaál Péter 

4 ponttal, a második-harmadik Leitner Gréta és Zéta testvérpáros 

lett 4, illetve 2,5 ponttal. Felnőtteknél az első négy helyezett: Pataji 

György, Dávid Béla (6–6 pont), Mohácsi Lajos és Dávid Róbert (5,5; 

illetve 5 pont). 

Felnőtt sakkedzéseket tart a GSE keddenként 18 és 21 óra között 

a József Attila Művelődési Házban, ahova várnak minden érdeklő-

dőt. Péntek délutánonként pedig az alsógödi Huzella Iskolában foly-

nak edzések gyerekeknek. 

Bővebb információk:

www.sakkbill.fw.hu és www.godsakk.hunsport.hu.

December végén tartotta soros elnökségi ülését a Gödi 

Sportegyesület elnöksége. A grémium legfőbb napirendi 

pontját a társasági adóból (TAO) származó sporttámoga-

tás gödi lehetőségei, a beadott és elfogadott pályázatok 

jelentették. Mint már beszámoltunk róla, a városveze-

téssel egyeztetve a labdarúgók, a kézi-, kosár- és vízilab-

dázók nyújtottak be pályázatot saját szövetségeikhez. 

Az ülésen dr. Horváth László, az egyesület elnöke meg-

erősítette: mind a négy sportág sikerrel járt, így lehető-

ség nyílik sportlétesítmények építésére, a sportélet szín-

vonalasabbá tételére.

„December 20-áig, sok munkával, jelentős támogatási 

ígéreteket tudtunk összegyűjteni a vállalkozóktól. A cégek 

társasági adójuk 70 százalékát így nem az államnak fi ze-

tik, hanem az általuk meghatározott sportcélú fejlesztésre 

fordíthatják. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem egy-

fajta adomány. A támogatásnak köszönhetően elkezdőd-

hetnek a beruházások: az uszodaépítés és a világítás kiala-

kítása az alsógödi pályán” – magyarázta a GSE elnöke.

A megbeszélésen kijelölték a következő közgyűlés idő-

pontját, amelyre január 30-án este kerül sor.

Vasvári Ferenc

Gödi Sportegyesület

Érkeznek a sportfejlesztésekre a TAO-forintok

A karácsonyi rapid versenyen kicsik és nagyok asztalhoz ültek az Ady Klubban

Hagymási Réka a Gödi SE színeiben jutott a világ 

legjobbjai közé
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A 
nagy sikerű mozgalom évről évre „hozta a formáját”; havonta jelent-

kezett kulturális, sportos, zenés palettájával, mely alkalmakkor a gyer-

mekeknek, a felnőtteknek és a családoknak módjuk nyílt a szervezett 

keretek között zajló szabadidős testmozgásra, a közösségi élményt nyújtó 

együttlétre. 

Mint az ötletgazda-főszervező elmondta, a szokásos programok közül ki-

emelkedő érdeklődés és siker övezte 2011-ben a családi focit, a gyalogtúrá-

kat, a Gödi Majális és a Szüreti Fesztivál sporteseményeit és a Mikulás Sport-

napot. A legtöbb ember a háromnapos Gödi Fesztiválon jelent meg, de 

az utóbbi évekhez viszonyítva 2011-ben volt a leglátványosabb a Vízi Napon 

szereplő sárkányhajó-verseny, köszönhetően a rengeteg résztvevőnek.

Egy új kezdeményezéssel kapcsolatban Wagner László elmondta: „ősszel új-

donságként Túrázzunk együtt! címen meghirdetettünk egy családi gyalog-

lóversenyt, amely három túrából állt; a gödi színeket képviselő Bíró család 

ezen 2. helyezést ért el. A tapasztalatok alapján ezt a versenyt országos szin-

ten is beindíthatjuk a Magyar Sportturisztikai Szövetség és a Magyar Diák-

sport Szövetség támogatásával. Reményeink szerint Gödről, a Dunakanyar 

településeiről több iskola, s rajtuk keresztül nagyon sok család is bekapcso-

lódik majd ebbe a sorozatba.”

Wagner László a mozgalom egészét értékelve és a folytatással kapcsolatban 

hozzátette: 

– Népszerűsége, azt hiszem, egyszerűségében, családias voltában, közvet-

lenségében és a kitartásban rejlik. Ami azért is lehetséges, mert a résztve-

vőkön kívül az önkormányzat, a támogatók, a segítők, a helyi és az országos 

média is érzi, hogy a mai nehéz időkben a családokat, az emberek közöt-

ti kapcsolatokat előtérbe kell helyezni. Mindig kellenek olyan események 

a családok életében, amelyek kimozdítják őket otthonukból, s feltöltődést 

adhatnak, örömöt, sikerélményt nyújthatnak a hétnapok nehézségeinek 

leküzdéséhez. Sokan úgy érezzük, hogy ezek a „becsal” napok ünnepek, 

gondtalanul, ugyanazért a célért vagyunk együtt, és minden egyes alkalom 

segít abban, hogy jobb emberekké váljunk. Elérkeztünk a tizedik, jubileumi 

évhez, – továbbra is szervezzük a havi programokat.

Január 21-én, szombaton a Huzella Tornacsarnokban nyitunk. „A kosárlab-

dázás napja” olyan esemény, melyre gyerek, felnőtt, családi csapatok jelent-

kezését várjuk, jókat lehet majd meccselni, de nagy várakozás előzi meg 

mindig a büntető- és a hárompontos dobóversenyt is. Aztán alig várjuk már 

a februárt, mert a decemberi 38 csapatos családi focidélelőtt olyan sikeres 

volt, hogy már most kijelenthető, biztos, hogy a negyvenet is meghaladja 

majd a jelentkezők száma. Ez pedig azt jelenti, megint oda kell tennie magát 

a szervező-rendező csapatnak. A lényeg, hogy nincs megállás, de így szép 

és így tartalmas az élet!”

Vasvári Ferenc

Belépés Családostul

Sport és zene találkozása 
a Mikulás sportnapon

A Mikulás Sportnappal december 3-án lezá-

rult a Belépés Családostul rendezvénysorozat 

2011-es éve a Balázsovits Sportcsarnokban és 

a Németh László Iskolában. A családi foci-, asz-

talitenisz- és tollaslabdaversenyekre ezúttal 

nemzetközi hírű zeneművészek is neveztek. 

Az ebédet ezúttal is a kilencszeres kenuvilág-

bajnok Wichmann Tamás szolgáltatta; a gyer-

mekek a sportprogramok mellett Havas Nelli 

bábművész és Sápi Vera kézműves foglalkozá-

sain is részt vehettek. Öt kategóriában, össze-

sen 38 családi csapat focizott, s végig sportsze-

rű hangulat jellemezte a tornát. A 8 asztalon és 

3 pályán zajló pingpong- és tollaslabdaverse-

nyek főleg a fi atalokat mozgatták meg. 

A hagyományokhoz híven most is voltak „hí-

res ember” vendégei a rendezvénynek, ezúttal 

nemzetközileg ismert zenészek: a 87 esztendős 

Konrád György, aki a világhírű Tátrai vonós-

négyes tagja; Keller András hegedűművész, 

karmester; Holló Aurél, az Amadinda együttes 

tagja és a Várjon Dénes, Simon Izabella zongo-

raművész házaspár, akik elhozták 10 hónapos 

gyermeküket is. 

„Öröm volt látni, hogy ilyen elfoglalt zenészek-

nek milyen jót tesz a sportolás, a sportos közös-

ségben eltöltött egy-két óra. Talán mi is tettünk 

valamit azért, hogy Gödről jó híreket vigyenek 

magukkal a nagyvilágba. Nem mindennapi tel-

jesítménynek lehettünk tanúi Konrád művész 

úr pingpongozását látva, aki rendkívül jó ját-

szott, s fi atalos mozgásával mindenkit elkáp-

ráztatott” – summáztak a szervezők. 

V. F. 

Jubileumához érkezett a Wagner László által szervezett spor-

tos, kulturális programsorozat: a Belépés Családostul mozgalom 

2012-ben ünnepli 10. születésnapját.

Belépés Családostul

2012-ben jubilál a mozgalom

A Mikulás Sportnap egyik legnépszerűbb programja 

ezúttal is a családi foci volt, ahol apa és fi a együtt 

rúghatta a labdát



GÖDI KÖRKÉP – 2012. 1. SZÁM 29

SPORT

S
ikeres esztendőt zárt a GSE Lab-

darúgó Szakosztálya. Az ifi  I.-et 

is felkészítő Tuza József edző ál-

tal irányított felnőtt gárda a megye II. 

kiemelt csoportjában a 2. helyen áll, 

noha a játékosok többségét az edzé-

sek mellett felsőfokú tanulmányaik is 

lekötik. Az U19-es ifi k 12 mérkőzésen 

9 győzelem, 1 döntetlen és 2 vereség 

mellett 53–10-es gólaránnyal szin-

tén másodikak. A Pató Gábor vezet-

te U17-esek hasonló mérkőzésszám 

és eredmény mellett 8 győzelmet, 1 

döntetlent, 3 vereséget és 63–10-es 

gólarányt számlálnak. A tréner felelős 

az U15-ösökért is, akik 8 mérkőzés al-

kalmával, 4 győzelemmel, 1 döntetlen-

nel, 3 vereséggel, 32–27-es gólaránnyal 

hatodikak. Gergely Zoltán a 13 és 11 év 

alattiakat edzi; az idősebbek tabellájuk 

listavezetői.

 

– Labdarúgóink ősszel hat  korosztály-

ban értek el kiemelkedő eredménye-

ket. Sikereinken  felbuzdulva pozitív 

gondolkodással vágunk neki a tavasz-

nak; lassan vége a téli alapozásnak. 

Eredményességünket elsősorban já-

tékosaink hozzáállásának köszönhet-

jük, azonban azok a szakemberek, akik 

velük foglalkoznak – Gergely Zoltán, 

Pató Gábor és Tuza József – jelentősen 

hozzájárultak a sikerhez. Megköszö-

nöm azoknak a szülőknek a tevékeny-

ségét, akik időt és pénzt nem kímélve 

segítségünkre voltak az elmúlt esz-

tendőben. A hazai szövetség elvárása 

alapján a Gödi SE elnökével közösen 

elkészítettük a labdarúgás sportkon-

cepcióját az elkövetkezendő három 

évre; meghirdettük a „LÉPJEN, hogy 

LÉPHESSÜNK” programot. Minden 

vállalkozó  eldöntheti, hogy társasági 

adója 70 százalékának erejéig támo-

gatni kívánja-e labdarúgásunk fejlődé-

sét – összegzett Mohai Gábor szakosz-

tályvezető.

– Ifi  I.-es csapatunk az őszi küzdelmek 

után a második helyen áll a bajnokság-

ban. Mivel szeretnénk a felnőtt csa-

pattal feljutni a megye I.-be, több jó 

képességű ifj úsági játékos is szerepel 

a felnőttek közt. Ezeket a játékosokat 

az ifi  II.-ből kell pótolnunk. A mérkő-

zéseken így állandóan változó kerettel 

szerepelünk, ami nehezíti a játékukat. 

Tavaszra több sérült játékos tud újra 

játékba állni, ezért a bajnoki címre 

esélyesek maradunk. Ifi  II.-es gárdánk 

szintén a második helyről várja a ta-

vaszi folytatást. A tavalyi, bajnokságot 

nyert csapathoz képest több fi atal já-

tékost sikerült zökkenőmentesen be-

építenünk. Mivel ez a gárda adja az ifi  

I. 90 százalékát, a bajnokság vége felé 

érződött a sorozatterhelések miatti fá-

radtság. A csapat reális helyen áll, de 

tavasszal mindent el fog követni, hogy 

még jobb helyezést érjen el. Serdü-

lőink létszámhiány miatt csak késve 

tudtak kezdeni; az első mérkőzéseken 

még a csapat összeállítása volt a leg-

nagyobb kihívás, mivel a gyerekek 

soha nem játszottak így egymással; 

volt, akinek menet közben találtuk 

meg a legmegfelelőbb posztot. A ké-

sőbbi fordulókban már egy mentálisan 

erős és meglepetésre képes alakulat 

játszott. Négy mérkőzésünk elmaradt, 

amit tavasszal pótolunk. Ha egy-két 

poszton megfelelően tudunk erősí-

teni, jövőre egy bajnokesélyes csapat 

lehet belőlük. U13-asaink több éves 

munka után mostanra értek össze: 

bajnokságuk listavezetői és az arany-

érem várományosai. Sok jó képességű 

fi atalunk, tehetsége elismeréséül, be-

mutatkozhatott az U15-ös csapatban 

is. Játékukkal rászolgáltak a bizalom-

ra, és megmutatták, hogy lehet rájuk 

számítani. Ha tavasszal is ilyen elszánt-

sággal játszanak, nincs csapat, aki 

megállíthatná őket a bajnoki címért 

folyó küzdelmekben. Legfi atalabb kor-

osztályunk játékosai még csak „NUPI”-, 

Bozsik- és meghívásos tornákon szere-

pelnek. Nagyon egységes kis csapat, 

bárhol indulnak, előkelő helyezéssel 

térnek haza. Nagyon tehetséges játé-

kosok vannak köztük. Ha együtt ma-

radnak és így dolgoznak tovább, ismét 

egy eredményes gárda lehet belőlük. 

Ezúton köszönöm meg a szülőknek és 

azoknak a cégeknek, vállalkozásoknak 

a segítségét, akik támogatnak ben-

nünket, hogy minél jobb helyezéseket 

tudjunk elérni, és lehetőségünk legyen 

visszanyerni városi labdarúgásunk el-

feledett hírnevét” – értékelt Pató Gá-

bor utánpótlás-vezető.

Vasvári Ferenc

Labdarúgás

Kiemelkedő eredmények több korosztályban

Hastánc

Dobogós helyen 
a gödi lányok

A József Attila Művelődési Házban 

2007 óta sikeresen működik Sághy 

Judit vezetésével az Orkhesztika 

Hastánc Klub.

A december 3-án megrendezett 

IX. Országos Hastáncversenyen 

Amatőr csoport kategóriában 

a gödi lányok III. helyezést értek el. 

Lendületben a labdarúgók: az eredmények mellett jelentős célok is jellemzik a szakosztály 

működését
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 A József Attila
 Művelődési Ház
 aktuális programjai

Az Ady Klub aktuális programjai

A Göd Városi Könyvtár 
programjai
Katica Gyermekkönyvtár 
Könyvtári Bütyköldék 
2012. január 27. péntek 13–17 óráig 
Farsangi álarcokat festünk
Cím: 2131 Göd, Pesti út 72.
Bővebb információ: 27/532-155

Ady Fiókkönyvtár 
2012. február 3. péntek 13–17 óráig
Állatos álarcokat ragasztunk
Cím: 2132 Göd, Kálmán u. 13.
Bővebb információ: 27/345-101

Mindkét alkalommal 15 órától diavetítés is lesz, várják 
a kézműveskedni szerető családokat: Ica néni, Edina 
néni, Ági néni könyvtárosok.

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
Január 4–5-én és 11–12-én 10.00–18.00
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-
centrálóképességed javulni fog, egy új látásmód alakul 
ki benned. A tanfolyam során megszabadulhatsz a ben-
ned tudat alatt dolgozó negatív energiáktól, blokkoktól, 
melyek gátolták életedet. Új képességeid birtokában 
könnyebben tudsz majd harmóniát teremteni a min-
dennapjaidban, környezetedben.
A tanfolyamot vezeti: Farkas Éva iparművész.
Ajánlott korhatár: 16 éves kortól.
A 4 napos kurzus ára, mely 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, vagy e-mail-
ben: farkaseva.gobelin@gmail.com
vagy a József Attila Művelődési Házban 2131 Göd, Pesti 
út 72. 27-532-160, info@godimuvhaz.hu

Január

2. 
hétfő

13.00–15.00
Kertbarátok összejövetele

6. 
péntek

10.00–12.00
Dunakanyar Babahordozó Klub 
összejövetele

9. 
hétfő

13.00–15.00
Mozgáskorlátozottakat Pártolok 
Klubjának összejövetele

13. 
péntek

13.00–17.00
Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele
17.00-tól
Detre László fotóiból készült 
kiállítás megnyitója

20. 
péntek

17.30
Az Új Horizont Irodalmi 
Klub vendége Farkas Éva 
textiltervező iparművész

Január

14. 
szombat

10.00–12.00
Családi Kézműves Játszóház
Madáretető-készítés.
Belépő: 400 Ft/gyerek

19. 
csütörtök

13.00–16.45
Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

21. 
szombat

14.30–16.30
 Cukorbetegek klubja

23–29. 
Hüllő Kiállítás a JAMH 
nagytermében
Nyitva tartás:
Hétköznap: 9.00–19.00 
Hétvégén: 9.00–18.00
Belépőjegy: Gyerek, diák, 
nyugdíjas: 500 Ft, Felnőtt: 700 Ft
Csoportos: 300 Ft (óvodai és 
iskolai szervezett csoportoknak)

29. 
vasárnap

10.00–12.00
Családi Kézműves Játszóház
Madáretető-készítés.
Belépő: 400 Ft/gyerek

Február

3. 
péntek

13.00–15.00
Dunakanyar Babahordozó Klub 
összejövetele
17.00
„A lámák földjén” – Egy 
dél-amerikai utazás képei 
2010-ből. Detre László előadása

6. 
hétfő

13.00–15.00
Kertbarátok összejövetele

13. 
péntek

13.00–17.00
Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

21. 
szombat

17.00
Retro Ady Klub 
Azok a felsőgödi ’60-as évek… 
Korabeli amatőr fi lmrészletek 
az első saját DVD-ből.
(Ady Endre Kör, Ifj úsági Klub, 
Könyvtár, Magyarkúti Dalosház, 
Focisták, beatzenekarok, 
Iparos-kör, Duna-part…) 
A digitalizálás az Önkormányzat 
támogatásával készült.
Utána: Közgyűlés a klubtagoknak 
(és a rendszeres vendégeknek)
Infó: 06-30-370-2491

28. 
szombat

16.00
A Nóta Klub összejövetele

WWW.HULLOZOO.HU

ÓRIÁSKÍGYÓKK

KROKODIL

ÓÓRIÁSKÍGYÓK
YÓKKKK

KROKOD LIL

Több mint 20 éve a legnagyobb 

magyar vándorkiállítás

RÁGCSÁLÓK

TEKNÕSÖK

KAMÉLEON

KISÁLLATOK,  ÁSVÁNYOK,  
TENGERI CSIGÁK ÉS KAGYLÓK 

KIÁLLÍTÁSA ÉS VÁSÁRA!

MADÁRPÓKOK

Önismereti 
előadássorozat
Domján Mónika pszichológus, élet-
vezetési tanácsadó, önismereti tréner 
előadásai.
2012. február 11. és március 24. között 
négy alkalom, kéthetente, szombaton-
ként 10.00-től 13.00 óráig. 
Részvételi díj: 15 200 Ft + áfa/fő 
Jelentkezés: 06-20 245-5343

Díjátadások a Magyar 
Kultúra Napján
2012. január 23-án hétfőn 17 órától 
a Duna-parti Nyaralóházak színházter-
mében kerül megrendezésre, ahol át-
adják az Év Pedagógusa díjat, valamint 
a Művészetért és Kultúráért Díjat. 
A rendezvény fővédnöke: Markó József 
polgármester
Mindenkit szeretettel várunk!
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JUDIT OPTIKA
2131 Göd, (Alsógöd) Béke u. 29.

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

vagy bármely Egészségpénztáras kártyával!

az ÚJ 
PÁRAMENTESÍTŐ 

LENCSE!

Már a JUDIT OPTIKÁBA 
is megérkezett , 
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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

MARKOV-ÁCS KFT.
TÜZELŐ- ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

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

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

Tetőléc: 3 fm-ig 70 Ft/fm, Zsindely
Svéd, német lambéria akciók, 1350 Ft/m² ártól 

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

2131 Göd, Pesti út 116. Tel.: 06 27 345 098
www.pilates.shp.hu
Sződ-Nevelek Tavasz u. 25.   Tel: 06-20 223 5372

Mozogjon, pihenjen, szépüljön nálunk!

EGÉSZSÉGÉRA WELLNESS
•  Pilates, aerobik, alakformálás, 

FITT JUMP, gerinctréning, jóga 
• Kismama- és baba-mama jóga 
• Infra és fi nn szauna 
• Szolárium 
• Bionom kozmetika 

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 

 olvasás, törlés, feltárás és javítás
 regisztrációs matrica pótlása

Okmányirodai ügyintézés (akár 24 órán belül)
Kötelezőbiztosítás kötés
EREDETISÉG VIZSGÁLAT

KOVÁCS AUTÓSZERVIZ
Göd, Pesti út 120.
Tel./fax: 06-27-330-832; 06-20-9642-704
www.kovacsautoszerviz.eoldal.hu
Nyitva tartás: H.–P. : 8–17h-ig

Új! Új! Bankkártya elfogadás

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

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
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www.prohaszkazoltan.uw.hu
06/70-318-5881

Ma s s z á z s
• sport

• relax

• frissítő

• rehabilitáció
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Automata mosógépek Automata mosógépek 
szervizelése garanciával, szervizelése garanciával, 

márkától függetlenül.márkától függetlenül.
Vízszerelés, bojlerek javítása.

(06-20) 9466-567(06-20) 9466-567
(06-70) 589-0015(06-70) 589-0015

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

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

TÜZIFA
Cser, tölgy, bükk, akác tüzifa hasítva, 

leszállítva eladó! 
Német brikett és kazánszenek 

is rendelhetők.

Telefon:
06 20 496 1264

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



C- Vitamin 1000 mg,C- Vitamin 1000 mg, 25 mg csipkebogyóval és 25 mg citrus-biofl avonoidokkal terméket (1 dobozban 
30 tabletta30 tabletta van) most bruttó 1400 Ft helyett  bruttó 499 Ft bruttó 499 Ft-ért tudják megvásárolni a készlet erejéig.
Ingyenes házhozszállítással, legkisebb rendelési összeg 2000 Ft. Rendelését az alábbi elérhetősége-Ingyenes házhozszállítással, legkisebb rendelési összeg 2000 Ft. Rendelését az alábbi elérhetősége-
ken adhatja le:ken adhatja le: 2131 Göd, Pesti út 47. (Gödi Udvar) • telefonszám: (06 20) 396-08-04 e-mail: info@joara-
koldala.hu • web: www.joarakoldala.hu

Idősek Otthona – közvetítés országosan! Idősek Otthona – közvetítés országosan! 
Elérhetőségünkön országosan tájékozódhat az idős otthoni elhelyezéssel kapcsolatban. Szolgáltatásunk lényege, 
hogy segítsünk az idős embereknek és hozzátartozóiknak megtalálni a megfelelő idősotthoni elhelyezést, meg-
kímélve  ügyfeleinket az időigényes utánjárástól. Kérésére tájékoztatjuk az Ön által kiválasztott idősotthoni intéz-
mények magán-, egyházi vagy önkormányzati fenntartású otthonok elérhetőségi információiról, szolgáltatásairól, 
bekerülési  és egyéb anyagi feltételeiről, a szabad férőhelyekről.

Emelt díjas szám: (06 90) 982-581 Emelt díjas szám: (06 90) 982-581 
(hívás díja: bruttó 300 Ft/perc  – az általános ügyintézési idő kevesebb mint 2 perc)

www.idosekoldala.huwww.idosekoldala.hu

Magyar márka első kézből
V á s á r l á s á v a l  t á m o g a t j a  a  h a z a i  g a z d a s á g o t
Magyar termékek közvetlenül a gyártótól, 20–30%-os árelőnnyel, ingyenes házhozszállítással. 
Legkisebb rendelési összeg: 2000 Ft • Rendelését az alábbi elérhetőségeken adhatja le:
2131 Göd, Pesti út 47. (Gödi Udvar) • telefonszám: (06 20) 396-0804 • e-mail: info@joarakoldala.hu  
web: www.joarakoldala.hu

Forest Prakti Pakk
A doboz tartalma:
2 db Bello Mini-Maxi papírtörlő (2x2 tekercs)
1 db Bianka 100 db-os papírzsebkendő (illatosított)
2 db Selfness 100 db-os papírzsebkendő
1 db Salvia Magna szalvéta (35 db)
1 db Selfness szalvéta (70 db)
1 db Prémium sensitive toalettpapír (6 tekercs)
1 db Hárs toalettpapír (8 tekercs)
1 db Kamilla toalettpapír (4 tekercs) 

Fogyasztói ár: 2 500 Ft

Detki Prakti Pakk
A doboz tartalma:
1 db Tere-Fere omlós édes keksz
1 db Tere-Fere omlós kakaós keksz
2 db  Mese mézes linzer kakaós bevonómasszával 

félig mártva
6 db Bisfi t gabonás omlós keksz 40 g
1 db Gyerek háztartási keksz 

Fogyasztói ár: 1 500 Ft

Korona Tészta Prakti Pakk
A doboz tartalma:
1 db Korona 4 tojásos spagetti 400 g
1 db Korona 4 tojásos fodros nagy kocka 400 g
1 db Korona 4 tojásos fodros rövid metélt 400 g
1 db Korona durum Omega-3 penne 400 g
1 db Korona durum Omega-3 orsó 400 g
1 db Mándy 8 tojásos cérnácska 200 g
1 db Mándy 8 tojásos csiga 200 g
1 db Kornetta szarvacska 500 g
1 db Kornetta tarhonya 500 g

Fogyasztói ár: 2 000 Ft

Univer Prakti Pakk
A doboz tartalma:
1 db Univer ketchup 470 g
1 db Univer majonéz 470 g
1 db Univer mustár 470 g
1 db Piros Arany csemege 160 g
1 db Erős Pista 200 g
1 db Sűrített paradicsom 140 g
1 db Kecskeméti sárgabarack lekvár 280g 

Fogyasztói ár:  2 300 Ft




