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Tájékoztató Göd város aktuális pénzügyi helyzetéről 
(Az összegek ezer forintban értendők.)

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal pénzkészlete
(számlákon lévő összegek + pénztár): 47 104

A TESZ és az intézmények pénzkészlete
(számlákon lévő összegek + pénztár): 29 625

Lekötött betétek összesen: 500 000
Az ÖK pénzkészlete összesen (számlákon lévő összegek 
+ pénztárban lévő összegek + lekötött összegek): 576 729

Folyószámlahitel összege: 0
A 2012. évben eddig befolyt adóbevételek összege: 1 253 052
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 M 
forintot meghaladó tétel(ek): 13 200: Pannónia utca és környékének 
csapadékvíz rendezése I. ütem; 10 640: útburkolatjavítás:

23 840

Lejárt tartozások összege: 0
A fenti táblázat a 2012. november 28-ai állapotokat mutatja.

Dr. Pintér György
alpolgármester

Testületi ülés novemberben
Munkaterv szerinti ülés – 2012. november 28.

Újabb óvodafejlesztési lehetőség
Túl van a társadalmi vitán az a pályázat, amely épületenergetikai fejlesztésekre 
nyújt támogatást. A jelenleg kiírásra váró KEOP-2012-5.5.0/B pályázat keretében 
a Kincsem Óvoda három, különböző műszaki állapotú épületében valósulhatná-
nak meg szigetelési- és födémmegerősítési munkák, valamint fűtéskorszerűsítés 
megújuló energiaforrásokkal kiegészülve. A pályázat keretében egyúttal elké-
szülhetne a  Balázsovits János Sportcsarnok korszerű szellőztető és fűtő-hűtő-
rend szere is, a jelen információk szerint mintegy 85 százalékos támogatottság-
gal. Novemberi döntésével a testület arra hatalmazta fel a polgármestert, hogy 
– amennyiben a pályázatot kiírják –, a tervezett beruházás engedélyes terveinek 
elkészítésére szerződést kössön. Az óvoda elavult fűtési rendszerének mielőbbi 
korszerűsítését a testület valamennyi tagja fontosnak ítélte. 

Változások a talajterhelési díjjal kapcsolatban
A Képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy a rendelkezésre álló törvé-
nyi felhatalmazás szerint bővíti a talajterhelési díjjal kapcsolatban adható ked-
vezmények körét. A rendelet teljes szövege és az ahhoz tartozó tájékoztatás 
a lap mellékleteként megjelent Gödi Közlönyben olvasható.

Módosult az építmény- és telekadóra vonatkozó rendelet
2013. január 1-jétől egyes kategóriákban változik az  építmény- és telekadó 
mértéke. A lakosság által fizetendő építményadó mértéke változatlan marad. 
Az  adóosztály vezetőjének ezzel kapcsolatos részletesebb tájékoztatása a  4. 
oldalon olvasható.

Huszonnégy óra
A testület módosította az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatá-
ról szóló helyi rendeletet. A módosítás értelmében a jövőben a települési kép-
viselőknek a  rendkívüli testületi ülésre szóló meghívót és az  előterjesztések 
anyagát legkésőbb 24 órával az ülés előtt kell megkapniuk. 

Egységes támogatás
A magánóvodákba járó gyermekek után az önkormányzat ezentúl egységesen 
15 ezer forint/hó összegű támogatást folyósít valamennyi érintettnek, függet-
lenül attól, hogy a kisgyermek melyik intézménybe jár, és mekkora ott a havi 
ellátás teljes összege. 

Munkaterv
Az ülésen a  testület meghatározta a  2013-as esztendőre vonatkozó belső 
ellen őri munkatervet, ezzel formálisan eleget téve a  kormányrendeletben 

Módosult az építmény- és 
telekadó
A 2013. január 1-jétől hatályba lépő rendelet-
módosítások lényege a következő:

Építményadó:
A többgyermekesek (3 vagy több gyerme-
ket nevelők) és a 70 év feletti egyedülállóak 
különböző kedvezményeinek feltételrend-
szere azzal bővül, hogy az adózónak az év 
első napján  az önkormányzat felé semmiféle 
adó- vagy adójellegű (talajterhelési díj, adók 
módjára behajtandó köztartozás) tartozása 
nem lehet. Az idősek kedvezményezésének 
további feltétele lesz az is, hogy az épületük 
alapterülete ne haladja meg a 120 m2-t. 
Egyúttal a legmagasabb adótétel 1650 Ft/m2-
ről 1720 Ft-/m2-re emelkedik, azonban a  la-
kosság által fizetendő építményadó mértéke 
nem változik. 

Telekadó:
A rendelet szerinti két vállalkozási övezet 
egyikében az üzleti célú ingatlanok után fi-
zetendő adómérték 100 Ft/m2-ről 130 Ft/m2-
re emelkedik (ez a törvényi adómaximum 
42 százalékát jelenti). 

Jakab Gábor
adóosztály-vezető

Új művészeti díjat alapított 
a város 
Göd Város Képviselő-testülete az  alkotómű-
vészet terén kifejtett szakmai és művészi 
munka elismerésére „Göd Város Alkotó- és 
Előadóművész Díja” kitüntető címet alapított.

A kitüntető cím adományozható a város köz-
igazgatási területén huzamosabb ideje ered-
ményesen működő alkotóművészeknek, mű-
vészeti közösségeknek.
A kitüntetés adományozására részletes in-
doklással javaslatot tehetnek:
-  a  közművelődési és közgyűjteményi intéz-

mények vezetői;
-  a  városban működő kulturális társadalmi 

szervezetek, egyesületek;
-  intézményi, munkahelyi kollektívák;
-  Göd város polgárai.
 
A javaslatokat 2012. január 4-ig az alábbi cím-
zéssel kell benyújtani: Közművelődési, Okta-
tási és Sport Bizottság, 2131 Göd, Pesti út 81. 
Polgármesteri Hivatal I. em., 19. szoba.
A díj átadására a Magyar Kultúra Napján ren-
dezett városi ünnepségen kerül sor.
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Télen is melegen ajánlott
A gyógyhatásairól is híres gödi termálvizet 
a  fürdőzők november közepétől a  teljesen 
felújított meleg vizű medencében élvezhe-
tik. A strand első, 1986-ban épült medencé-
jét ősszel újították fel, s a beruházás értéke 
meghaladja a tizenöt millió forintot (bruttó 
15 600 000 forint).

A beruházás keretében sor került a medence 
burkolatának teljes cseréjére, ülőpadokat és 
L alakú szélfogót építettek a  medence egyik 
sekélyebb vizű sarkában. A régi zuhanyozót és 
lábmosót elbontották, és helyettük új épült. 
A medencét új szegély veszi körül, s a zavarta-
lan működés érdekében gépészeti felújítások 
történtek a töltő-szűrő vezetékeknél, valamint 
az ülőpadoknál megteremtették egy élmény-
medence kialakításának műszaki feltételeit. 
A medence felújításával párhuzamosan az öl-
töző épületében korszerűsítették a  női és 
a  férfi zuhanyozót is, amely tizenhat zuhany-
állás kialakítását, vízszigetelést, burkolatcserét, 
új csaptelepek felszerelését, szerelőajtó létesí-
tését és válaszfalak építését foglalta magában. 
A rendszeresen bevizsgáltatott gyógyhatású 
víz igazoltan használható számos mozgás-
szervi panasz kiegészítő kezeléseként.

A Termálvizű Strand télen is várja vendége-
it 34-35 Celsius fokos vizével a  megszokott 
rend szerint:
hétfő: 14–20
kedd: 6–14
szerda:  14–20 (úszóbérlettel 6 és 8 óra kö-

zött is)
csütörtök: 6–14
péntek: 14–20
szombat: 7–20
vasárnap: 9–20 óráig.

VPK

A termálfürdő felújított medencéjében ülőpadot is 
kialakítottak

meghatározott kötelezettségének. A munkaterv az év folyamán szükség ese-
tén módosítható. 

Intézkedési terv
Az Állami Számvevőszék Göd pénzügyi helyzetének ellenőrzése nyomán ké-
szült jelentésében javaslatokat tett a városi pénzügyi stabilitásának közép- és 
hosszú távú megőrzése érdekében, s e javaslatok megvalósítására intézkedési 
terv készítését írta elő. A testületi ülésen a képviselők döntöttek az ÁSZ által 
igényelt intézkedési terv elfogadásáról. Rábai Zita (Városvédők Egyesülete) és 
Sipos Richárd (Jobbik) képviselők ugyanakkor részletes írásbeli tájékoztatást 
kértek az ÁSZ jelentésében megfogalmazott javaslatokról, illetve azok eddigi 
megvalósulásáról.
A Képviselő-testület e dokumentum elkészítésének határidejét 2013. január 
31-ében állapította meg.

Maradnak a városi ünnepek
A városi intézmények véleményének és ajánlásainak figyelembevételével 
a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a városi ünnepek körét változatla-
nul hagyja. Közös, városi megemlékezéseket Göd így 2013-ban is a következő 
ünnepeken tart majd: a  Magyar Kultúra Napja (január 22.), a  Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapja (február 25.), az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc emléknapja (március 15.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), 
augusztus 20-a és az 1956-os forradalom ünnepe, október 23-a. A javaslattevő 
intézmények egybehangzó, határozott kívánságára azonban a Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapján a város ezentúl a többi ünnephez hasonló, az eddi-
ginél jelentőségteljesebb megemlékezést rendez majd.

Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz
Mart aszfalt burkolatot kapott a Teleki Pál utca, a Terv utca és az Ilka patak kö-
zötti szakaszán. Az önkormányzati finanszírozású útfelújítási munkálatok költ-
ségeihez az utcában lakó ingatlantulajdonosok ingatlanonként 70 ezer forint 
önerővel kívántak hozzájárulni, egyesek egy összegben, mások részletfizetési 
kedvezményt kérve. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a támo-
gatások megfizetéséről írásbeli megállapodást kössön az érintett lakosokkal. 

Csarnokparkettázás
A testület döntése alapján a Göd Fejlesztéséért és Közbiztonságáért Alapítvány 
tulajdonában lévő Huzella Tornacsarnok parkettázatának cseréjére 8 856 000 
forintot ad a város a Fiducia kötvény felhalmozási célú pénzeszközök terhére. 
Az árajánlat műszaki tartalma alapján az új parketta előreláthatólag 10-15 évig 
megőrzi majd minőségét.

Pótigények
Támogatta a Településellátó Szervezet pótigényeinek kifizetését a testület, az-
zal a kéréssel, hogy a TESZ a jövőben tömbösítve, ritkábban, inkább nagyobb 
tételekben igényelje a tevékénységének ellátásához szükséges forrást, illetve 
amit csak lehet, tervezzen be előre a működési költségeibe. Ezúttal pótlólago-
san járultak hozzá óvodai műszaki javításokhoz, beszerzésekhez; a Városi Pe-
dagógiai Szakszolgálat, illetve a közcélúan foglalkoztatottak bérköltségeinek 
kiegészítéséhez, valamint a  városi tulajdonban lévő felsőgödi csónaktároló 
működtetéséhez szükséges egy álláshely létesítéséhez, illetve az Év Pedagó-
gusa Díj és a Kultúráért és Művészetért Díj megfinanszírozásához.

Bérmaradványok
A testület hatáskörébe tartozik a  döntéshozatal a  városi intézményeknél 
az év során keletkező bérmaradványok felhasználásáról. A határozat alapján 
az  egyes intézményekben keletkezett bérmaradványokat összevonják, és 
egyenlő arányban osztják szét az  intézmények között. Az  intézményvezetők 
maguk dönthetnek majd arról, melyik munkatárs milyen mértékben részesül 
ebből az összegből.
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Novemberben Gödön elhunytak
Horváth Károlyné (sz.: Fazekas Veronika Ibolya) 72 éves
Nagy Zoltánné (sz.: Soltai Margit) 92 éves
Lakatos Vince 79 éves
Oroszné Haraszti Gabriella Gyöngyi 59 éves

Novemberben Gödön házasságot 
kötöttek
Téglás Ferenc és Angelmayer Éva
Kovács Zsolt és Intakochasan Rawiwan
Danyi Béla és Németh Ibolya 

Karácsonyi ajándékgyűjtés  
a TOPhÁZ-nak 
A Luna kávézóból az  idén is karácsonyi menet indul a TOPhÁZ-ba, 
hogy megajándékozzák az ott élő gyerekeket. 
December 18-áig várják mindazok felajánlásait, akik segíteni tudnak 
játékokkal, ruhaneművel, édességgel, gyümölccsel vagy anyagi tá-
mogatással. 
Cím: Luna kávézó, Göd, Termálfürdő krt. 2.
A nagyobb mennyiségű ajándékot felajánlókat a szervezők vendé-
gül látják egy ingyen süteményre vagy italra. 
A menethez, amely december 19-én, 9.30-kor indul a Luna kávézó 
elől, bárki csatlakozhat.

Közkedveltségét Göd elsősorban kivételes 
természeti adottságainak köszönheti

A helyi vállalkozók, a Gödi Sportegyesület és az Önkormányzat összefogásával 
az idei évben számos sportcélú fejlesztés valósulhatott meg a városban. 
A folytatáshoz a GSE most ismét várja a TAO-felajánlásokat 

Felhívás a gödi vállalkozókhoz
Fordítsák társasági adójukat a városi sport támogatására!
December 20-án töltik fel társasági adójukat (TAO) a nagyobb cégek, ame-
lyek a törvény alapján ilyenkor szabadon dönthetnek arról, hogy adójukat 
a NAV pénztárába  fizetik-e be, vagy sportcélú támogatásra fordítják. A fel-
ajánlott vállalkozói adóforintokból a közelmúltban is jelentős fejlesztések 
jöhettek létre a városban. Most további beruházások megvalósításához kér-
jük a vállalkozók támogatását.
A sportberkeken túlmutató lehetőség kínálkozik a sportmedence megépí-
tésére a felsőgödi strand területén, amelyhez 63 millió forint támogatásra 
lenne szükség.  Az alsógödi sporttelep öltözőépületének befejezésére 28 
millió forint, a szakosztályok – vízilabda, labdarúgás, kézilabda és kosárlabda 
– utánpótlás-nevelési céljaira pedig újabb, közel 13 millió forint gyűjthető.
Nagyon kérjük a gödi kötődésű vállalkozókat, hogy társasági adójukat fordít-
sák a gödi sport támogatására!  Ha úgy rendelkeznek, hogy kötelezően befi-
zetendő adójukat nem a NAV számlájára utalják, hanem a helyi sportcélok 
megvalósítására ajánlják fel, azzal most minden anyagi áldozatvállalás nélkül 
járulhatnak hozzá a város gyarapításához. Az adófelajánlásokból megvalósu-
ló beruházásokkal jövőre ismét szeretnénk városi értékeket teremteni, mun-
kalehetőséget kínálni helyi vállalkozóknak és szakembereknek. 
A részletekkel kapcsolatban, kérjük, érdeklődjenek az alábbi elérhetőségeken: 
E-mail: dhorvath@t-online.hu
Telefon: (+36 20) 379-9198
Együttműködésüket megköszönve, tisztelettel:

Dr. Horváth László, a Gödi Sportegyesület elnöke

Göd lett Magyarország 
tizedik legszebb városa
Az idén első alkalommal indított szavazást a www.
magyarregio.hu internetes portál a  Magyarország 
legszebb városa címért. A  júniustól október végé-
ig tartó versenyben az ország valamennyi városa 
részt vett, a november 5-én kihirdetett eredmény 
pedig a weboldal regisztrált látogatói által leadott 
szavazatok száma alapján alakult ki. Göd a  váro-
sok szépségversenyében az előkelő tizedik helyen 
végzett. Az első három helyet Celldömölk, Kapos-
vár és Fehérgyarmat szerezte meg.
Az internetes oldalon Magyarország megyéiről és 
településeiről olvashatók a turisztikai, a kulturális, 
a közoktatási és a gazdasági életre vonatkozó in-
formációk. A magyarországi városok a weboldalra 
ingyenesen tölthetik fel prezentációjukat, fotóikat, 
a  településen megvalósított legeredményesebb 
projektjeiket és az aktuális eseményekkel, rendez-
vényekkel kapcsolatos híreiket.
Göd városa az idei versenyben elért tizedik helye-
zéséért megjelenési lehetőséget nyert az  orszá-
gos médiában, és nagyobb mennyiségű adatot 
helyezhet el a  www.magyarregio.hu információs 
portálon.
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A Fidesz országjárásba kezdett: pro-
minens személyiségei sorra keresik 
fel a  helyi szervezeteket, szimpati-
zánsokat. 

Fóton Pokorni Zoltán, Veresegyhá-
zon Répássy Róbert járt, Gödön 
pedig a  honvédelmi miniszter, 

Hende Csaba volt a  vendég, Dióssi 
Csaba országgyűlési képviselő meg-
hívását elfogadva. Ahogyan a  Du-
nakeszi polgármesteri tisztségét is 
betöltő házigazda fogalmazott, eze-
ken az  alkalmakon a  mai nagy átala-
kulások kulisszatitkaiba kaphatnak 
betekintést a politikusokat meghívó 
szervezetek.
A zártkörű találkozó előtt a honvédel-
mi miniszter sajtótájékoztatót tartott, 
ahol feltett kérdésekre válaszolt.
Elmondta, hogy a magyar honvédség 
kiállja a  nemzetközi összehasonlítás 
próbáját, ám nem mentes az  ellent-
mondásoktól. Míg a rendkívül maga-
san képzett, kiválóan teljesítő kato-
náink a  világ 13-14 pontján látnak el 

kiemelt feladatokat (például a  kabuli 
reptér őrzését), Magyarország a  sor-
ban hátulról a  harmadik helyen áll 
a NATO-tagállamok között a GDP-ből 
a  honvédelemre fordított éves ösz-
szeg tekintetében. Ez praktikusan azt 
jelenti, hogy a  katonai költségvetés 
a  nemzeti össztermék egy százaléka 
alatt van. 2012-ben a 250 milliárd fo-
rintot sem érte el, szemben a  2010-
es 300 milliárd forintos összeggel. 
Eközben a  külföldön szolgálatot tel-
jesítő magyar katonák száma aránya-
it tekintve a  legmagasabb. Jelenleg 
mintegy 1000 katonánk tartózkodik 
többek között Afganisztánban, Ko-
szovóban, Boszniában és Cipruson.
A gödi csapatpihenő – sok más pi-
acképes, a  HM kezelésében álló lé-
tesítménnyel együtt – értékesítésre 
vár. Ennek oka, hogy az egykor száz-
negyvenezer fős honvédségi állo-
mány mára huszonötezer fősre zsu-
gorodott, azaz egyrészt lényegesen 
kevesebb ingatlanra van szükség, 
másrészt, a  költségvetési törvény 

megengedi, hogy a  HM az  általa ke-
zelt ingatlanok értékesítéséből befo-
lyó összegeket haditechnikai beszer-
zésekre fordítsa. Ugyanis a  jelenlegi 
haditechnika zömét az 1970-es, 1980-
as években szerezték be, mára tehát 
elöregedett és elavult. Az ingatlanér-
tékesítés tehát fontos bevételi forrása 
a honvédelemnek.
A honvédelmi ismeretek oktatása is 
kiemelt feladat, szoros együttműkö-
désben az  oktatási államtitkársággal, 
mondta el a  miniszter. Az  iskoláknak 
fontos feladata, hogy tisztességes, 
a hazájukhoz hű, jó emberekké nevel-
je a  gyerekeket. A  fiatalokkal együtt 
ápolja a történelmünk során áldozatot 
hozók emlékét, és ismertesse meg ve-
lük a ma szolgálatot teljesítő honvédek 
tiszteletre méltó hivatását. A hivatásos 
életforma egyébként újravirágzását 
éli: a katonai iskolákban tapasztalható 
hatszoros-nyolcszoros túljelentkezés 
azt jelenti, hogy a  jelesen érettségi-
zett, kifogástalan fizikai állapotú fiata-
lok közül tudnak válogatni a felsőfokú 
képzési intézmények.
Hende Csaba elmondta, hogy Gödön 
rendszeresen átutazik – méghozzá 
két keréken. A  miniszter szabadide-
jében szenvedélyes kerékpáros, és 
városunk is a  kedvelt útvonalai közé 
tartozik: a saját megfogalmazása sze-
rint gyakorta koptatja a házak között, 
takaros porták előtt kanyargó, jól 
jelzett kerékpárutat. Göd jövőjében 
kiemelt szerepet lát a kerékpáros tu-
rizmusnak és az erre épülő szolgálta-
tásoknak: éttermeknek, szervizeknek, 
szálláshelyeknek. Mint fogalmazott: 
– Harminchét éves koromig én is úgy 
éltem, mint honfitársaink többsége. 
Dohányoztam, és esténként a  te-
levízió előtt ültem. Aztán letettem 
a  cigarettát és vettem egy biciklit. 
Mindenkinek csak javasolni tudom. 
Egyre többen kívánják az  ülőmunka 
felváltásaként az aktív pihenést, s erre 
a  kerékpározás remek alternatíva le-
het. A kerékpáros turizmus pedig Göd 
és a hozzá hasonló kisvárosok lehető-
sége lehet a fellendülésre.

VPK

Hende Csaba látogatása a gödi 
Fidesz-tagok körében

A honvédelmi miniszter a gödi csapatpihenő sorsáról is beszélt a Nemeskéri-kúriában 
megtartott találkozón.  (Balról: Hende Csaba, jobbról Dióssi Csaba, Dunakeszi 
polgármestere)
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A helyi Demokratikus Koalíció 
vendége volt Gyurcsány Ferenc
A DK gödi szervezete november közepén, a  József 
Attila Művelődési Ház nagytermében tartott gyűlésén 
Gyurcsány Ferencet, a DK elnökét látta vendégül. 

A  rend kedvéért – és ezt most mindannyian értsük 
szó szerint – megjegyezzük, hogy az  épület előtt 
demonstráló, s  a  terembe is be-berontó hangosko-

dó-dulakodó tüntetők nem öregbítették városunk hír-
nevét. A  tudósítónak a  hellén Alkaiosz intelmei jutottak 
az eszébe: nem a jól rakott kőfalak adják a várost, hanem 
az olyan polgárok, kik avval, mi megvan, élni tudnak.
A DK elnöke a  termet egyébként zsúfolásig megtöltő 
szimpatizánsai előtt rövid „országértékelést” tartott, majd 
ismertette pártjának programját, s végül válaszolt a hall-
gatóság soraiból érkező kérdésekre. 
A Gödi Körképnek is módjában állt két, egymáshoz kap-
csolódó kérdését feltennie Gyurcsány Ferencnek:
– Talán magánemberként is, de politikusként bizonyosan 
járt Gödön korábban is, hiszen miniszterelnöksége idején 
a  kormánya nemegyszer tartott kihelyezett kabinetülést 
városunkban. Milyen benyomásai maradtak Gödről?
– Emlékeim egytől egyig kellemesek. Úgy gondoltam ak-
kor, hogy a  rendkívül szép fekvésű Göd jól élhető város, 
s  bizony nem lehet rossz dolog gödi polgárnak lenni. 
Hadd jegyezzem meg viszont, hogy szinkronúszó Anna lá-
nyomat esztendőkön át magam hoztam a gödi edzéseire, 
azaz volt alkalmam kiadós sétákat tennem a város lomb-
koronás, árnyat adó utcáin.
– Ön üzletemberként, közgazdászként s  nem utolsósorban 
politikusként mit javasolna Göd városának ahhoz, hogy 
hosszú távon is megőrizhesse gazdasági stabilitását?
– Úgy gondolom, hogy Gödnek valami unikális dolgot 
kellene kitalálnia, olyat, ami csak az övé. Két nagyváros, 
Vác és Budapest szorításában muszáj rendelkeznie vala-
mivel, ami csak az övé. Ezen kellene törni a fejüket... 

Walter Béla

Környezetvédelmi információk

Télen nem üzemel a zöldhulladék-lerakó
A telep december 20-ával bezár, és várhatóan márciusban 
nyit ki újra.
A göd-bócsai temetővel szembeni földútról megközelíthető 
zöldhulladéklerakó-telepen 2012. december 15-én (szomba-
ton) és 19-én (szerdán) még díjmentesen adhatja le a lakosság 
az őszi lombhulladékot.
A telep december 20-ával bezár, és várhatóan márciusban 
nyit ki újra.
A  téli időszakban hulladékot nem vesznek át. A  lerakó kör-
nyezetében a  tavaszi nyitásig hulladékot elhelyezni tilos. 
Az  illegális hulladéklerakást térfigyelő kamerával ellenőrzik, 
és a Közterület-felügyelet is fokozottan ellenőrzi a lerakóhely 
környékét.

Az ingatlantulajdonosok téli teendői
A város környezetvédelmi szabályairól szóló rendelet értel-
mében a ház előtti közterületet az ingatlantulajdonos köteles 
rendben tartani. A téli időszakban mindenkinek gondoskod-
nia kell az ingatlan előtti járdaszakaszon a hó eltakarításáról 
és a síkosságmentesítésről.  Ez utóbbihoz – a 346/2008. számú 
kormányrendelet értelmében – környezetvédelmi okokból só 
nem használható. Helyette környezetkímélő anyagokat kell 
használni. Kiváló szóróanyag a faforgács, a fahamu, a homok, 
de a helyi gazdaboltokban és a nagyobb áruházakban kapha-
tóak kifejezetten az útszóró só kiváltására szolgáló anyagok 
(például zeolit, Zeokal és Jégstop jégmentesítő), amelyek 
nem károsítják a növényzetet. (A vonatkozó helyi rendelet és 
a kormányrendelet szövege elolvasható a lap mellékleteként 
megjelenő Gödi Közlönyben.)
Hóhelyzet esetén hívható telefonszám: (06 20) 955-2246.

A szemétszállítás ünnepi rendje 
A Településellátó Szervezet csak a naptárban pirossal jelzett 
ünnepnapokon nem szállítja el a szemetet. 

2012. decemberben 24-én (hétfőn) lesz szemétszállítás.
A 25-ei és 26-ai karácsonyi ünnepek miatt minden körzetben 
két napot csúszik a szemétszállítás rendje.

Így 27-én (csütörtökön) a  keddi, 28-án (pénteken) a  szerdai, 
29-én (szombaton) a  csütörtöki, 30-án (vasárnap) a  pénteki 
napokra kijelölt utcákban gyűjtik össze a szemetet.

December 31-én (hétfőn) szintén lesz szemétszállítás.

A 2013. január 1-jei ünnepnap miatt minden körzetben egy 
napot csúszik a szemétszállítás rendje.

Így január 2-án (szerdán) a keddi, 3-án (csütörtökön) a szerdai, 
4-én (pénteken) a csütörtöki, 5-én (szombaton) a pénteki  na-
pokra kijelölt utcákban gyűjtik össze a szemetet.

A volt miniszterelnök egy időben heti rendszerességgel járt Gödre

Meghosszabbították a díjmentes lombhulladék-
átvételt
A nagy érdeklődésre való tekintettel az Önkormányzat úgy 
döntött, hogy további két napot biztosít a lakosoknak a lomb-
hulladék díjmentes leadására. 
A göd-bócsai temetővel szembeni földútról megközelíthető 
zöldhulladéklerakó-telepen így 

2012. december 15-én (szombaton) és
2012. december 19-én (szerdán)
még térítésmentesen veszik át a lombhulladékot.
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Ebből az  alkalomból köszöntjük mi, 
gödiek is. De kit is tisztelhetünk ben-
ne? Jelenits István Berettyó újfalun 

született. 1955-ben lépett a piarista rend-
be, 1959-ben szentelték pappá, majd 
a budapesti és a kecskeméti piarista gim-
náziumban tanított. 1985 és 1995 között 
a piarista rendtartomány főnöke volt, de 
még ebben a  magas egyházi méltósá-
gában is szorgosan kijárt tanítani Gödre, 
a szakképző iskolába, melynek létrehozá-
sában elévülhetetlen érdemeket szerzett. 
A  piarista rend tartományfőnökeként 
rendtársaival is elfogadtatta azt a merész 
és a katolikus tanító rendek iskolaszerve-
zésében korábban példa nélkül álló kez-
deményezését, hogy a nagy múltú, híres 
„elitképző” piarista gimnáziumok mellett 

létesüljön egy szakkmunkásképző isko-
la is, amely leginkább a  nehéz szociális 
és családi körülmények között felnövő 
fiatalok számára jelenthet lehetősé-
get a  tanulásra, a  mesterségbeli tudás 
megszerzésére, a  boldogulásra. Jelenits 
atya hosszú éveken át tanított is Gödön, 
a  szegény gyerekeket felkaroló, rendala-
pító Kalazanci Szent József szellemében 
létrehozott Piarista Szakképző Iskolában, 
ahol azóta is renkívül magas színvonalú 
oktató- és nevelőmunka folyik. A tanár úr 
1997-től a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem tanszékvezető professzora, 2000 
januárjától pedig a  bencés, a  ferences 
és a  piarista teológiai főiskolák integrá-
lásával létrehozott Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Főiskola professzora lett. 

2001-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki. 
Rangos díjainak, írásainak, könyveinek 
hosszú listáját itt nincs helyünk felsorolni. 
Ám feltétlenül megemlékezünk e helyütt 
arról, hogy 2011. augusztus 19-én váro-
sunk díszpolgárává avatta Jelenits atyát.
Tíz évvel ezelőtt, amikor rendtársai 70. 
születésnapját ünnepelték az  ELTE böl-
csészkarának egykori épületében lévő 
piarista kápolnában, Mádl Ferenc köztár-
sasági elnök (volt veszprémi piarista diák) 
is jelen volt a köszöntésen, és az ünnepel-
tet igen találó jelzőkkel illette. Érdemes 
ezeket felidéznünk: „Mestere az írott és a  
kimondott szónak, tudósa annyi minden-
nek. (…) Mikor az oltárhoz megy, érezzük: 
ilyen alázattal jó az  Úr elé menni… Sze-
líd, nem korhol, maga a jóság. Akik látják, 
nem is veszik észre, hogy csendben elsu-
hant mellettük a  pünkösdi vihar, mások 
lettek…” Ennél jobban nem lehet őt jel-
lemezni. 
S mi gödiek, akik miséin rendszeresen 
(vagy nyaralóként csak nyaranta) részt 
veszünk – de egyáltalán: hittől, felekezet-
től, sőt a templomba járástól függetlenül 
–, mindannyian hatása alá kerültünk. Aki 
csak látta őt Gödön jellegzetesen gyors, 
nagy lépteivel a templom felé sietve, elő-
reszegezett tekintettel,; vagy aki csupán 
egy pillanatra is a  közelében lehetett, 
rögtön megérezte ennek a  végtelenül 
szerény, jóllehet országos hírű tudósnak 
sajátos kisugárzását, szívet-lelket elbű-
völő hatását. Valamennyien hálás szívvel 
gondolhatunk e  találkozások minden 
pillanatára. Továbbra is eljön közénk Is-
ten szavát hirdetni – példamutatásával, 
csodálatos erejű belső kisugárzásával, 
szívhez, lélekhez és értelemhez szóló 
szavainak erejével. A  magas kitünteté-
sek, az  országos elismerések, a  szépen 
csengő címek mit sem változtattak sze-
rény, mondhatni, puritán viselkedésén. 
Ő  az  marad, aminek indult – igazi szer-
zetes. Ezt tanúsíthatja e sorok írója is, aki 
őt fiatal szerzeteskorától ismerve – előbb 
tanítványaként, később szinte barátként 
– figyelemmel kísérhette minden téren 
csodálatosan gazdag, tartalmas életének 
alakulását. 
Szeretettel köszöntjük őt születésnapján, 
s  egyben köszönjük neki mindazt, amit 
a városunkért tett és napjainkban is tesz. 
Bevalljuk, továbbra is számítunk jövete-
leire, lelket gazdagító munkájára Gödön 
– 80. születésnapja után is, még hosszú 
ideig. Isten adjon ehhez erőt! Isten áldása 
kísérje életét, további munkálkodását! 

Dr. Kölcsei Tamás 

Göd büszke díszpolgárára, 
Jelenits atyára
A Széchenyi-díjAS teológuSprofeSSzor SzületéSnApi 

köSzöntéSe
Évek óta rendszeresen jár a fővárosból az alsógödi templomba Jelenits István pia-
rista szerzetes. A gödiek közül sokan nem is tudják, talán hívei közül is csak kevesen, 
hogy a végtelenül szerény szerzetes tanár, országos hírű hittudós, Széchenyi-díjas, 
Corvin-lánccal kitüntetett professzor decemberben tölti be 80. életévét.

Jelenits István piarista szerzetes sok szállal kötődik Gödhöz, és vasárnaponta a mai napig  itt 
misézik az alsógödi Szent István-templomban
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Bár ezek nagysága természetesen 
nem összehasonlítható a  közép-
hegységeinkben, például a  közeli 

Börzsönyben található erdőségekével, 
de – ahogyan Hetényi Tamás, a város tu-
lajdonában lévő erdők fenntartásával 
megbízott Településellátó Szervezet 
(TESZ) igazgatója elmondta – a  város 
24 hektár erdőterülettel gazdálkodhat. 
Ennek művelése a  Pilisi Parkerdő Zrt. 
szakfelügyelete alatt történik.
A  törvény szerint tízéves erdőgazdál-
kodási üzemtervet kell készítenünk. Ez 
határozza meg, hogy honnan, mikor, 
mennyi fát lehet kivágni, mit és hogyan 
kell pótolni, milyen fafajokat lehet tele-
píteni. Mindezeket szigorúan ellenőrzik 
a város kezelésében lévő erdőkben, de 
a  magánerdőkben is. Göd környékén 
ugyanis sok magánkezelésben lévő 
erdő is található (többek között példá-
ul gyorsan növő akácos, valamint erdei 
fenyő a 2-es út közelében) – ezek tele-
pített, gazdasági szempontok alapján 
fenntartott erdők. 
A város azonban más célok érdekében 
végzi az  erdőgazdálkodást: e  területe-
ken a  lakosság igényeit, szükségleteit 
kielégítő, kikapcsolódásra szolgáló 
park erdők művelése folyik. Természe-
tesen az erdőgazdálkodási törvényt és 
a szakhatóság szabályait itt is messze-
menőkig be kell tartani.

– A  24 hektár erdőterületből a  legna-
gyobb a  Nemeskéri-kiserdő, amely helyi 
védettség alatt áll. Rajta kívül a  Du-
na-parti vízvédelmi erdő minősül védett-
nek, és van egy új telepítésű erdőnk, amire 
még nincs erdőtervezésünk. Ez  a  Felső-
göd és Göd közötti Duna-parti területen 
körülbelül négy és fél hektáron fekszik. 
Ezt az  erdőt tulajdonképpen a  korábbi 
erdőmegszüntetések okán, cseretelepí-
tésként hoztuk létre annak idején. Mivel 
a  Nemeskéri-kiserdőben az  autóút meg-
építésével az út és a vasút közötti sáv már 
nem minősülhet erdőnek – bár természe-
tesen a faállományt, a zöldterületet itt is 
fenn kell tartanunk –, az előírás szerint új 
erdőt kellett telepítenünk. Ami egyébként 
nagyon szépen sikerült, vegyes fákkal 
igazi parkerdő lesz az  is, kiválóan alkal-
mas sétálásra, kikapcsolódásra – mond-
ta el lapunknak az igazgató.
A legnagyobb egybefüggő erdőterület 
a  Nemeskéri-kiserdő. Ez – tudtuk meg 
a  fenntartásáért felelős Nagy Gábortól 
– a  város „tüdeje”. Nagy Gábor 20 éve 
foglalkozik ezzel az erdővel. 
– Ezt a parkerdőt a Nemeskéri család ala-
pította,  így idős, 80-100 éves fák is akad-
nak ezen a 14 hektáron. Akkoriban persze 
sokkal nagyobb területről volt szó, de egy 
részét felparcellázták, házakat építet-
tek rá, s  egyre csökkent az  erdő mérete. 
Húsz évvel ezelőtt azonban az  a  döntés 

született, hogy ezt a folyamatot meg kell 
állítani, és helyi védettséget adtak a meg-
maradt erdőnek.
Ez a csodálatos zöldterület azóta váro-
sunk legszebb színfoltja. A Nagy Gábor 
segítségével itt kialakított játszótér 
Göd legnagyobb gyerekparadicsoma: 
a  terület számtalan sport művelésére 
kínál lehetőséget, – sőt, a  települé-
sünk határain túl is híres erdőben már 
országos tájékozódási futóversenyt is 
rendeztek.
A  városunk szívében található erdők 
természetesen egész évben várják lá-
togatóikat, a  gödi lakosokat. De vajon 
mit tehetünk meg az erdőkben – és mit 
nem? Sokan csak a  szemet nyugtató 
zöld látványáért, a  lombkoronák suso-
gásának kedvéért keresik fel erdeinket. 
A  séta, a  madarak megfigyelése, a  ját-
szótér és a sportpályák használata mel-
lett azonban sok más lehetőség is akad. 
A Nemeskéri-parkerdőben például egy 
hat állomásos, körülbelül 3 kilométer 
hosszú tanösvény is található – ahol 
különféle tornagyakorlatok közben ta-
nulhatunk meg egyre többet a termé-
szetről. A futók, kocogók ezt az útvona-
lat – és a Duna-parti erdőt is! – nagyon 
szeretik, de lehetőség van biciklizésre 
is. A TESZ a helyi lakosokkal együttmű-
ködve nem oly régen biciklis pihenőt 
és egy szalonnasütő-helyet alakított ki 

Városi vadon
Óriási a szerencsénk, hogy elmondhatjuk: városunk – sok más társával ellentétben – nem egy betonrengeteg. Sőt, 
utcáinkon sétálva színes virágok, zöldellő fák, sövények ötlenek a szemünkbe, s a kerítések fölött szépen gondo-
zott kertekbe pillanthatunk be. De még ennél is jobb a helyzet: Gödnek erdői is vannak!

Göd különlegessége, hogy belterületén is nagy kiterjedésű parkok, erdők  találhatók. A huszonnégy hektárnyi  erdő kellemes sportolási  és 
szabadidős lehetőségeket kínál az itt élőknek és az idelátogatőknak
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a Duna-parti kerékpárút mellett. A ben-
zinmotoros járműveket azonban távol 
tartják a  kikapcsolódást kínáló termé-
szeti környezettől.
A  séta mellett gombát, gyógynövé-
nyeket is szedhetünk a város erdeiben. 
Természetesen a  gombákat minden-
képpen ellenőriztessük hivatalos gom-
baszakértővel! 
– Sajnos ezen a környéken nem jellemző 
a  nagyobb mennyiségű és értékesebb 
gombafajták előfordulása – mondja He-
tényi Tamás. – A gyógynövények gyűjté-
sekor viszont ügyelnünk kell arra, hogy 
védett növényt semmiképpen ne szed-
jünk le! Sokan nem tudják, hogy például 
a  hóvirág is védett, így egyetlen szálat 
sem szabad letépni belőle. A védett fajok 
listája az  adott növény országos popu-
lációjának helyzetétől függően változik 
– az  újonnan felkerülő fajokról, a  válto-
zásokról mi is igyekszünk tájékoztatni 
a város lakóit.
Az  erdőkben növekvő, szépségükkel, 
gyógyhatásukkal vagy egyéb tulajdon-
ságukkal érdeklődésre számot tartó 
növények – egyéni használatra – szaba-
don gyűjthetők. Nagy Gábor elmondta, 
hogy például az  aljnövényzet-tisztítási 
munkák során mindig figyelnek arra, 
hogy meghagyják a  bodzabokrokat. 
Ugyanis ezek virágját szörphöz, bo-
gyóját lekvárhoz lehet felhasználni, de 

utóbbi az erdőt lakó madarak számára 
is fontos táplálékforrás.
Természetesen ahol erdő van, ott ér-
tékes faanyag is keletkezik. Mivel a vá-
rosi erdők nem termelésre szolgálnak, 
itt csak az  ökoszisztéma megőrzését 
szolgáló „egészségügyi” fakivágások 
történnek: a  beteg, viharkáros, eset-
leg veszélyessé vált fákat távolítják el. 
A  lehullott ágak összeszedése viszont 
a  lakosság számára is lehetséges, ám 
engedélyköteles. 
– A Nemeskéri-erdőnek a TESZ a kezelője, 
így tőlem lehet engedély kérni a lehullott 
gallyak, ágak gyűjtésére. Az  a  gyakorlat 
alakult ki, hogy az engedélyt ahhoz a fel-
tételhez kötjük, hogy az adott területet ki 
kell takarítani. Tehát ha valaki ilyen ké-
réssel fordul hozzám, megmutatom neki, 
hogy itt ez a  10 négyzetméter, takarítsa 
ki, s a fahulladékból akár 150 kiló gyújtós 
is összegyűlhet – világosított fel ben-
nünket Nagy Gábor.
Göd környékén a  vadászatra is nyílik 
lehetőség. Két vadásztársaság fedi le 
Göd területét, melyek természetesen 
együttműködnek a környező települé-
sekkel. Akinek vadászni támad kedve 
a közelben, annak e vadásztársaságok-
hoz kell fordulnia. Mindannyian tudjuk, 
hogy a vadászatnak is szigorúak a sza-
bályai, amelyeket mind a  terület tulaj-
donosának, mind az  erdőt vadászatra 
igénybe vevő vadásztársaságnak, illet-
ve a vadásznak be kell tartania.
Ám létezik még egy nagy haszna erde-
inknek, amiről talán kevesen tudnak. 
Az itt nevelt „újulatot”, azaz a fiatal fá-
kat – amelyek szintén az erdők „termé-
kei” – Göd-szerte felhasználják. Tehát 
ha utcára, közterületre fatelepítést ter-
veznek, akkor annak jó része a város sa-
ját erdeiből származik. Bár természete-
sen előfordulnak olyan igények, olyan 
mennyiség vagy olyan fajta, amelyet 
ezek a kiserdők nem tudnak biztosítani, 
de például tavaly 300 fiatal „saját” fát 
telepítettek a város különböző részeire.
Számtalan nagyszerű lehetőség vár 
tehát mindazokra, akik meglátogatják 
városunk üdítő, zöld foltjait, – ám ha 
csupán sétálni megyünk is, érdemes 
nyitott szemmel, a  természet szépsé-
geire fogékonyan érkezni az erdőbe, és 
ott a  fákra, a  természetre vigyázva el-
tölteni az időnket. S ne legyünk restek: 
gyűjtsük össze magunk – és akár má-
sok – után a szemetet, tartsuk rendben 
a gödi erdőket.

Pásztor Balázs

A városi kezelésben lévő erdők 
fenntartásával a Településellátó Szervezet  
foglalkozik. (A képen dr. Hetényi Tamás, 
a TESZ igazgatója)

Örökzöldek
Karácsony közeledtével a  fe-
nyőknek különleges szerep jut 
az  életünkben: a  karácsonyfák 
mellett tűlevelű növényekből ké-
szítjük például az adventi koszorú-
kat is. A  Gödön található örökzöl-
dek helyzetéről dr. Orlóci Lászlót, 
az ELTE Füvészkert – és így a Huzel-
la-kert – igazgatóját kérdeztük.
– Errefelé inkább ártéri ligeterdők, 
puhafa ligeterdők a  természetesek 
– a  fenyők minden esetben betele-
pítettek. A  feketefenyőt, erdeifenyőt 
azért ültették sokfelé, mert a  szá-
razságtűrésük jó, s  az  alföldfásí-
tási programban is beváltak ezek 
a  fajok. Az  utóbbi években viszont 
sokfelé gondok merültek fel, mert 
szélsőségesen száraz volt az  időjá-
rás. Ettől legyöngült az  állomány, 
és elszaporodtak a  kártevők, a  be-
tegségek. A  kártevők ugyanis akkor 
pusztítanak leginkább, amikor a kö-
rülmények összjátéka miatt az erdő, 
az  adott faállomány védekezési 
képessége legyöngül. Az elmúlt idő-
szakban a  szövőlepkék és a  molyok 
kártétele, illetve a  fenyőtűnek egy 
gombabetegsége Magyarországon 
tömeges fenyőpusztulásokhoz ve-
zetett. Ez  nem csak az  erdőkben, 
hanem például a  pesti Botanikus 
Kertben és a gödi Huzella-kertben is 
problémát okoz. A  Huzella-kertben 
100 évvel ezelőtt tudatosan ültettek 
fenyőféléket, örökzöldeket – nem 
gazdasági, hanem parkosítási, esz-
tétikai célból. Ez egy darabig díszí-
tette is a  kertet, a  száraz homokon 
jól meghonosodtak, és jól érzik ma-
gukat, de túl sűrűn lettek telepítve, 
ezért bele kellett nyúlni az állomány-
ba, az alászorult fákat ki kellett tisz-
títani. Megjelentek a  kórokozók is, 
de nagy pusztulást egyelőre nem 
okoztak. Egyetlen kivétel van, ez pe-
dig az  amerikai hegyi mamutfenyő, 
amelyből a  Huzella-kertben is és 
a  pesti arborétumban is lehet talál-
ni példányokat. Ezek a  mi éghajla-
tunkon nem állományalkotók, így 
különlegesen érzékeny fák, ezért is 
sújtotta őket jobban a pusztítás.
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Karácsonyi cikket írni nem könnyű 
feladat, hiszen ahány ház, annyi szo-
kás, annyiféle ünnep és annyiféle rí-
tus. Ha felteszed a  kérdést, csak egy 
dologban lehetsz biztos, a karácsony 
szelleme így vagy úgy, magasztosan, 
fényesen ragyogva, vagy épp profán, 
ironikus módon, de ott lesz a válasz-
ban. A  sokszínű, vidám és színes ka-
rácsony jegyében álljon itt néhány 
gondolat, töredék, emlékfoszlány 
barátoktól, ismerősöktől, gyerekek-
től, felnőttektől; arról, hogy nekik mit 
jelent a szeretet ünnepe. Ha a helyén 
a fa, és mindenki készen áll, kezdhet-
jük a díszítést! 

„Fenyő, gyertya, csillagszóró és süte-
ményillat – nekem ez jelenti a  kará-
csonyt...”

„Driving Home for Christmas – búgja 
Chris Rea a  rádióban. Úton vagyok, 
haza, Gödre. Bécs, Párizs, London 
– mindegy, honnan érkezel, hogy 
merre tartasz, így vagy úgy, de ka-
rácsonyra hazatalálsz. A  kapu előtt 
ropog a friss hó, fehér szőnyeg vezet 
az ajtóig, megérkeztél...”

„Téli szünet van, nincs suli. Lehet szán-
kózni, korcsolyázni, számítógépezni. 
Na és persze az ajándékok. Van olyan, 
aki nem szereti a karácsonyt?”

„Régebben kapni szerettem az  aján-
dékokat. Most, hogy öregszem, a sa-
ját személyem egyre kevésbé fontos. 
A szép nő (értsd: a nejem) és a gyere-
kek mosolya felbecsülhetetlen, min-
den másra meg ott a bankkártyám...”

„Apukám a  fáról történő szaloncu-
kor-nassolás világbajnoka! Anyukám, 
persze, megtiltotta, hogy „legeljünk”, 
ha jönnek a vendégek, hogyan néz ki 
majd a  fa? A  megoldás: kenyérgala-
csin a papírba, hiánypótlás. Anyukám 
csípőre tett kézzel áll az ajtóban, nézi 
a  szőnyegen térdelő apámat, ahogy 
küzd a  celofánnal. Lemondóan int, 
szó nélkül visszamegy a  konyhába. 
Dolce vita...”

„Elmegyünk anyámhoz, és csak 
eszünk és eszünk, bekebelezzük 
a jobbnál jobb ételeket – szerintem ez 
a karácsony lényege. Miért, szerinted 
nem?”

„Az adventi készülődést, a várakozást, 
a  vágyódást szeretem a  legjobban. 
Maga az  ünnep utána már mindig 
úgy elszalad, mögötte pedig ott a tá-
tongó űr, a  január. Bárcsak tényleg 
húsvétig tartana a  karácsony, aztán 
persze karácsonyig a húsvét...”

„Ételekkel és ajándékokkal telve 
együtt vagyunk, együtt a  család. 
Játszani szoktunk ilyenkor. Hatalmas 
társasjáték-derbiket vívunk, minél to-
vább húzva a  közös (szent)esténket. 
Na, csak még egy utolsó kör, hogy 
még ne érjen véget...” 

„Ülsz a terített asztalnál, minden ma-
gasztos, fenséges, árad az  ünnepi 
hangulat, a szeretet, a béke és a har-
mónia. A  következő percben azt lá-
tod, hogy a macska beleakad egy gir-
landba. Mint egy lassított felvételen, 

„Ünnep, oly szép, a gyertya, ha ég,
A szeretet asztalánál, ott ülünk mindannyian.” 
(Edda: Ünnep)

A mi ünnepünk
díszek a közös karácsonyfánkra
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csak húzza és húzza, a fa pedig szép 
lassan eldől. A csörömpölés megelőzi 
izmaid feszülését, kettéhasítja a csen-
des éj némaságát. Családi anekdota 
lett a  cicából, aki a  nyelved helyett 
a fenyőt vitte el magával...”

„A legjobb karácsonyom az volt, ami-
kor megkaptam az  Ipodot. Nagyon 
szerettem volna, de nem volt rá pénz. 
És mégis, a  családom megszervezte, 
összeadták rá a  forintokat – és meg-
kaptam. Sose örültem ennyire még 
semminek!”

„A sütés-főzés a várakozás, az advent 
legizgalmasabb része. Az  utolsó na-
pokban, estéken anyukámmal együtt 
szoktunk »konyházni«. Asszisztálok, 
én vagyok a kukta, a keze alá dolgo-
zom. Halászlé, rántott hal, krump-
lipüré – csak a klasszikusok. Az  inno-
vatív pulykás kísérletek nem váltak 
be, nálunk az ünnep menüje szent és 
sérthetetlen. Mi így szeretjük...”

„Mikor elfogyott a vacsora, és kibon-
tottuk az  utolsó ajándékot is, elme-
gyek sétálni a  kutyával. Le a  Dunáig, 
egy nagyobb kört teszünk, ez az  eb 
ajándéka. Csend honol, teljes a moz-
dulatlanság, sokszor havas, igazán 
fehér a  karácsony a  gödi utcákon. 
Az  ablakokban gyertyafény, itt-ott 
a fenyő is látszik. Ilyenkor érzem iga-
zán, hogy itt van, hát idén is eljött 
a Szenteste.”

„Irigykedve hallgatom azokat, akiknél 
december 24-én a  déli harangszóra 

már minden kész, és várják az  ünne-
pet. Nálunk ez a nap még a rohanás-
ról szól: vajon sikerül-e elkészülnünk? 
Tavaly a szokottnál is kritikusabb álla-
potok voltak. A  legmélyebb kétség-
beesés perceiben előkerült egy üveg 
vodka, friss kenyér, kolbásszal, a  sü-
temény széle. Sok minden nem lett 
végül meg, »úgy maradt«, de a lényeg 
felé nagy lépést tettünk, a karácsonyt 
elhoztuk magunknak...” 

„A kandallóban lobog a tűz, ropognak 
a fahasábok. A kanapén ülök, mellet-
tem jobbról egy pohár bor (villányi?, 
egri?), balról diós bejglik hosszú sora. 
Kezemben az elmaradhatatlan könyv, 
az egyes számú ajándékom, a háttér-
ben halk, klasszikus zene. Ez az  évek 
óta dédelgetett, filmbe illő ünnepi 
életképem. Eddig még soha nem vált 
valósággá, talán idén, ha úgy alakul… 
Ha nem, akkor álmodozom tovább.”

„A barátnőm kisfiát csak a karácsony-
fa érdekelte. Az  ünnep előtti napok-
ban már semmi másról nem tudott 
beszélni, visszaszámolt: hány perc 
még? A  barátnőm beszélgetett a  fá-
val, történeteket mesélt neki, simo-

gatta, táncolt neki, megajándékozta, 
sütivel etette, vízzel itatta. A  srác ki-
hurcolkodott a nappaliba, nem lehe-
tett megtiltani neki, hogy a fa mellett 
aludjon. A  karácsonyfa »elköltözött« 
a  lakásból, de még márciusban is 
minden este a  fáról szóltak a  mesék. 
A  fenyőről, ami addigra szép lassan 
az égig nőtt, ágai között egy kisfiúval, 
akit a legjobb barátjává fogadott...” 

Persze, a csúcsdísz, igazad van, le ne 
maradjon, hiszen anélkül lezáratlan, 
befejezetlen az  egész, messze a  tö-
kéletességtől. Idén Ottlik Géza sorait 
hallgassuk meg, ha neked is megfelel: 
„Aztán meg, amitől igazán rettegünk 
(...) az  az, hogy talán mi magunkban 
változik meg, romlik el valami – va-
lami képesség vagy boldogság vagy 
tisztaság, ami gyermekkorunkban 
a  miénk volt –, talán az  a  tisztaság, 
boldogság vagy képesség, ahogyan 
látni tudtuk a világot; s hogy ez nem 
veszett el, hogy ma is önmagunk va-
gyunk, ezt mondják a csillagok, ha fel-
nézünk rájuk rossz éjszakákon, s  úgy 
tudjuk őket látni éppen, mint valaha. 
Visszanéznek hű-közönyös fénnyel, 
s azt mondják: Az vagy, aki voltál, ne 
idegeskedj.”

Amikor felnézel majd a csillagokra hu-
szonnegyedikén, azt kívánom, hogy 
ezt érezd: az vagy, aki voltál, egy bol-
dog gyermek, és ott vagy, ahol len-
ned kell, ahol lenni szeretnél! Boldog 
karácsonyt!

Turtóczki S. Ede
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Az ajándékok szívbéliek – s nem 
kerülnek boltok polcára, pedig 
több tucat készül belőlük min-

den évben. Olyan családokhoz jutnak 
el, melyeket hosszú évekkel ezelőtt, 
Gödre költözésükkor kezdett patro-
nálni egy idősebb házaspár. Támo-
gatták őket abban, hogy barátokra, 
közösségre leljenek, s akiknek az ott-
honuk felújításában, a  kertjük kiala-
kításában, a  nagyszülők pótlásában 
lettek segítségül. A négy- és annál is 
több gyermekes családok olyasmit 
kaptak tőlük, ami meg nem vehető, 
örök titok, hétköznapi és ünnepi egy-
szerre: a tevékeny szeretet ismeretét. 
Nevezzük el őket Anna néninek és Pis-
ta bácsinak, hiszen ebben a történet-
ben nem az a lényeg, hogy valójában 
kik ők, hanem az, hogy mit tesznek. 

– 2001-ben, amikor Gödre költöztünk, 
nem ismertünk csak kevés embert. 
Egyszer csak becsöngetett hozzánk 
egy bácsi. Hallotta, hogy most költöz-
tünk ide, és a  kertünkben nincsenek 

növények, hát hozott nekünk egy 
aranyesőtövet és néhány virághagy-
mát. Ültessük el szeretettel, szép lesz, 
mondta. Kiderült, hogy bármiféle ker-
tet érintő kérdéssel érdemes hozzá 
fordulni, és e tanácsadások minden 
esetben lelket tápláló beszélgetések-
ké alakultak.
A mi családunkban nem élnek már 
a  nagypapák egyik ágon sem, így 
ő  lett a  mi pótnagypapánk – kezd 
a mesélésbe Erika.

– Lassan 17 éve élünk Gödön, azóta 
ismerjük Pista bácsit. Felesége akkor 
még élt, jó egészségben. Szinte sen-
kit nem ismertünk, ők egy mise után 
megszólítottak bennünket és megis-
mertettek másokkal is. Attól fogva ké-
nyeztetett Pista bácsi, többek között 
minket is. Hol engem halmozott el 
szépséges virágcsokrokkal, hol a  fi a-
inkat ajándékozta meg saját készítésű 
fajátékokkal. Cseperedő gyerekeink 
nem teljesen alaptalanul „szent bácsi-
nak” nevezték, aki néha feltűnt bicik-

lijén, virágokkal megpakolt csomag-
tartóval. Nagyon szerény, csendes 
embernek ismertük meg, aki kereste 
a  fi atalok társaságát, fi atalos lelkü-
letével, mély hitével és határtalan 
segítőkészségével példát mutatott 
mindnyájunknak. Mindemellett oda-
adóan ápolta súlyos beteg feleségét, 
akinek elvesztése után is megmaradt 
nyitottsága, önzetlen szeretete sokak 
irányában – folytatta Mónika.

– Három kisgyerekkel és sok adós-
sággal költöztünk Gödre, egy nagyon 
rossz állapotban lévő házba. Pista 
bácsi és Anna néni ismeretlenül is 
felkaroltak minket. Pista bácsi segí-
tett ajtót illeszteni, ablakot javított, 
szerszámokat adott kölcsön. Közben 
pedig ellátott minket gyümölccsel és 
zöldséggel. A kertünkbe pedig temér-
dek virághagymát kaptunk – sorolja 
a megismerkedés élményeit Anna.

– Másokhoz hasonlóan, bennünket is 
„kiszúrtak” Anna nénivel. Már az első 

Pista bácsi, 
a lélekkertész
karácsonyI IGaz Mese

Kívül tombol a tél, a kertben a gyümölcsfák kopasz 
ágakkal alszanak, a veteményes, a virág ágyás feke-
tére érlelt termőföldje fagyos. A műhely melegében 
azonban éppen az utolsó simítások esnek a  fajáté-
kokon, beléjük faragva-csiszolva a  készítő lelkéből 
egy-egy kis darab.
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találkozáskor hosszabban elbeszélgettünk, családról, házasságról, 
gyerekekről, a  körülményeinkről, honnan jöttünk, s ők is sok min-
dent elmeséltek magukról. Ők akkor már túl voltak a gyereknevelé-
sen, mind a négy fi uk felnőtt. Ez a beszélgetés alapozta meg későb-
bi kapcsolatunkat, s mindjárt közvetlen segítséget is fölajánlottak 
(gyerekfelügyeletet például). Elsősorban rajtuk keresztül ismerked-
tünk meg sok későbbi barátunkkal, akikkel kölcsönösen támaszkod-
hattunk egymásra – teszi hozzá Péter.

A legtöbb mesében valamiféle fordulatnak kell következtetnie, ami 
megváltoztatja az  események folyását. Ebben a  történetben sincs 
másképp. A pártfogolt családok elmesélték, hogyan érte a kedves 
házaspárt Anna néni váratlan betegsége, ami folytán mozogni, de 
még igazán beszélni sem tudott. Életre szóló, meghatározó példa, 
amit tapasztaltak azokban az  években: a  beteg, ágyhoz, tolószék-
hez kötött asszony szobája a földtől a plafonig gyönyörű virágokkal 
volt tele mindig, nem telt el nap felolvasás nélkül, és igen gyakoriak 
voltak a séták, amely öt-hat kilométeren át való tolókocsiztatást je-
lentett. Amikor Pista bácsi megözvegyült, a megélt időszakról meg-
osztotta gondolatait a fi atalabb házaspárokkal, és azt is elhatározta, 
hogy továbbra is hasznára lesz a közösségnek.
Később Pista bácsinak is meg kellett tanulnia az  odaadás mellett 
az elfogadást is: betegsége alatt a  „fogadott” családjai igyekeztek 
az ő segítségére lenni.
A fentebb említett elhatározás nem maradt beváltatlan.
A tágabb közösségben, a  felsőgödi katolikus egyházközség tagja-
ként Pista bácsi felvállalta a keresztény irodalom terjesztését. Egy-
részt a templom egyik sarkában a gondosan összeválogatott köny-
veket árulja, de több példányt kölcsönöz is a  nagycsaládokba, és 
a  gólyalábakból, bölcsőkből, kisteherautókból kinövő generáció is 
részesül az  egyes élethelyzetekben útmutatóul szolgáló írásokból 
karácsonykor. És, ha most azt hinné valaki, hogy Pista bácsi nyugdíja 
annyi, hogy nem tud vele mit kezdeni, eláruljuk, hogy tanárként dol-
gozott. Ennek megfelelően nagyon szerényen él, és minden „felesle-
ges” pénzét barátaira és azok népes családjára költi.
Az idejének javarészét manapság is veteményes- és virágoskertjében, 
gyümölcsfái között szorgoskodva, illetve műhelyében barkácsolva 
töltő férfi ről szóló történetek személyes élményeken alapulnak. 
Elfogadás, gondoskodás, bölcsesség, önzetlenség, józanság és prak-
tikum, ötletesség, mély hit és tápláló szeretet sütnek át az elmon-
dottakon. Olyan dolgok, amik meg nem vásárolhatóak, de tanulha-
tóak, hála az olyan embereknek, mint Pista bácsi. 
Ami pedig e történetek egyszerre szembeötlő és titkos oldala, 
az  az,  hogy ezek a  szeretetből fakadó dolgok nem fogyatkoznak 
az  idővel, hanem nőnek, növekednek abban is, aki adja, és abban 
is, aki kapja. 

V. Pálfai Kinga

Bertolt Brecht

Dal a jó emberekről 

A jó embereket arról ismered meg
Hogy jobbá lesznek
Ha megismered őket. A jó emberek
Vendégül látnak, hogy épüljenek, mert
Abból okul az ember, ha fi gyel
s ha mondanak is néki valamit.

De ők egyúttal
Jobbá teszik azt, aki rájuk néz és
Azt akire néznek. S nem azáltal, hogy betevő 
falathoz
Vagy a fényre segítik, inkább
Azért, mert tudjuk: élnek ők, s a világot
Megváltoztatva használnak nekünk.

Ha fölkeressük, otthon leljük őket.
Nem felejtik, tulajdon régi arcuk
Milyen volt az utolsó találkozáskor.
Bármennyire megváltoztak is
- Mert éppen ők oly változandók -
Legföljebb fölismerhetőbbek lettek.

Olyanok, mint egy ház, mit együtt építettünk
Nem kényszerítnek rá, hogy benne lakjunk
S néhanap meg sem engedik.
Bármikor elmehetünk hozzájuk 
nagyságunk legszerényebb öltözetében
Csak jól nézzük meg, mit viszünk magunkkal.

Tudják a módját, hogy kell ajándékot adni:
Már eldobták, - most meglelték, s nevetnek.
De abban is hagyatkozhatsz reájuk,
Hogy ha önmagad elhagyod
Elhagyod őket is.

Ők, ha hibáznak, csak nevetünk:
Mert ha rossz helyre tettek egy követ le
Rájuk tekintve látjuk
Hol lesz jobb helye a kőnek.
Lessük mindennap keresetlen fi gyelemmel
Hogy keresik meg mindennapi kenyerük.
Valami rajtuk kívül álló
Ügyben érdekeltek ők.

A jó emberek dolgot adnak nekünk.
Magukban, úgy látszik, sehogysem boldogulnak.
Minden megoldásukban új feladat feszül.
Veszélyes pillanatokban, ha süllyed a hajó
Meglátjuk hirtelen, hogy tágra nyílt szemük 
rajtunk pihen.
S habár nem tetszünk nékik, így ahogy vagyunk
Ők velünk tartanak mégis, velünk.

(Garai Gábor fordítása)

Szép karácsonyi ajándék
a Gödi Almanach! 
A tizenöt kötetes helytörténeti 
kiadványsorozat minden 
darabja megvásárolható a városi 
könyvtárban.

További információk:
Göd Városi Könyvtár
2131 Göd, Pesti út 72.
Tel.: (27) 532-155
E-mail: konyvtar@god.hu
Web: konyvtar.god.hu
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A Felsőgöd–Alsógöd–Sződligeti 
Református Gyülekezet adventi és 
karácsonyi alkalmai
December  2., 9., 16. és 23.
Advent vasárnapi istentiszteletek: 
8.00 Sződliget
9.30 Felsőgöd
11.00 Alsógöd

December 15., szombat 
15.00 Felsőgödi gyülekezeti terem – Idősek karácsonya
18.00 Imaközösség a felsőgödi gyülekezeti teremben

December 16., vasárnap
15.00 Felsőgödi Református Templom – Gyermekkará-
csony, utána a gyülekezeti teremben adventi játszóház

December 17., hétfő
18.00 Sződliget – Idősek és gyermekek karácsonya

December 18., kedd
18.00 Alsógöd – Gyermekek karácsonya

December 20., csütörtök
16.00 Alsógöd – Idősek karácsonya

December 22., szombat
Úrvacsorára felkészítő bűnbánati istentiszteletek:
16.00 Sződliget
17.00 Felsőgöd      
18.00 Alsógöd

December 24., hétfő
16.00 Közös szentesti istentisztelet az alsógödi templom-
ban

December 25–26., kedd és szerda  
A Karácsony első és második napja – Ünnepi istentiszte-
letek úrvacsorával mindkét nap:
8.00 Sződliget
9.30 Felsőgöd 
11.30 Alsógöd

December 29., szombat
18.00 Imaközösség a felsőgödi gyülekezeti teremben

December 30., vasárnap
Istentiszteletek a szokott rend szerint

December 31., hétfő
17.00 Közös óévi hálaadó istentisztelet a felsőgödi temp-
lomban

2013. január 1., kedd
Újév első napi Istentisztelet:
8.00 Sződliget
9.30 Felsőgöd
11.00 Alsógöd

A római katolikus egyházközségek 
decemberi ünnepi eseményei
Alsógöd
Rorate misék adventben reggel 6 órától kedden és 
csütörtökön

December 16., vasárnap
9:30-as Szentmise után Jelenits István atya köszöntése 80. 
születésnapja alkalmából

December 19., szerda
18 órakor Karácsonyi hangverseny a Németh László Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gödi 
növendékei és tanárai fellépésével

December 23., péntek
15 órától élő Betlehem a  templomnál, pásztorjátékkal; 
utána 16 órától a Tabulatúra régizene-együttes koncertje 
a templomban

December 24., hétfő
15 órától pásztorjáték a templomban.
Éjféli mise a piarista atyákkal

December 25–26., kedd és szerda
10:30-tól karácsonyi ünnepi Szentmise

December 31., hétfő
17 órától hálaadó Szentmise
23:30-tól szentségimádás, 24 órakor áldás és a  Himnusz 
közös eléneklése, harangzúgással

2013. január 1., kedd
10:30-tól újévi ünnepi Szentmise

Felsőgöd
Rorate misék adventben reggel 6 órától hétfőn és 
szerdán

December 20., csütörtök
18 órakor Karácsonyi hangverseny a Németh László Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészet oktatási Intézmény felső-
gödi növendékei és tanárai fellépésével

December 24., hétfő
16:30-tól pásztorjáték, éjféli mise

December 25., kedd  
8:30-tól és 17 órától karácsonyi ünnepi Szentmise

December 26., szerda  
8:30-tól karácsonyi ünnepi Szentmise

December 31., hétfő
19 órától hálaadó Szentmise

2013. január 1., kedd
8:30-tól és 17 órától újévi ünnepi Szentmise
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Mit jelent Zsolt atya számára a kará-
csony, az ünnepre való készülődés?
– Számomra nagyon kedves és meg-
határozó dolgok már az  ünnepekkel 
járó tárgyak is: az  adventi koszorú 
és készítése például sajátos hangu-
lattal bír. Nagyon várom advent első 
vasárnapjának estéjét. Aztán a  kará-
csonyfák a templomban, február má-
sodikáig, a mindent betöltő illatukkal. 
Mindig újból és újból próbálom meg-
élni az  adventet és a  karácsonyt, és 
mindig kapok valamit.
– Már az adventtel elkezdődik a kará-
csony, s mióta pap vagyok, ez az idő-
szak egyfajta újrakezdést jelent ne-
kem. Nagy-nagy öröm van bennem, 
s  ahogy telnek a  napok, nő, növek-
szik ez, s  egyre örömtelibb a  vára-
kozás. Minden újrakezdés jó dolog, 
az  advent pedig ugye az  új egyházi 
év kezdete. A  hajnali misék (hétfőn 
és szerdán Felsőgödön, kedden és 
csütörtökön Alsógödön, hat órakor) 
is, a  velejáró fáradtsággal, munkával 

együtt egyfajta készülődő lelkiálla-
potot adnak. Számomra az  ünnepek 
sohase jelentenek munkát, én eze-
ket – így a  vasárnapokat is – szolgá-
lati napnak szoktam tekinteni. Min-
dig ügyelek arra, hogy elegánsan fel 
is öltözzek – akkor is, ha az  ünnepi 
öltözéket reverenda rejti. Ez együtt 
jár a  lélek ünneplőbe öltöztetésé-
vel. Aztán eljön a  szenteste, amit én 
általában egyedül – de sosem ma-
gányosan – töltök, készülök az  éjféli 
szentmisére. Nagyon szeretem ezt 
a csendet, meghittséget. Bensőséges 
élmény: olvasok egy szép karácsonyi 
novellát, átmegyek a templomba, ott 
elidőzök, készülök. A  karácsony ne-
kem is igazi ünnep, meghív egy-egy 
család is az otthonába, hazalátogatok 
édesanyámhoz, a  testvéremékhez. 
Van egy papi közösség is, akikkel évek 
óta közösen ünneplünk, két napot 
együtt vagyunk a  két ünnep között. 
Szoktunk apró, jelzésértékű aján-
dékokat is adni egymásnak, és lelki 

ajándékokat – azaz olyan élményeket 
osztunk meg egymással, amely mind-
annyiunk számára ajándék. Közösen 
vacsorázunk, beszélgetünk, játszunk, 
másnap kirándulunk egyet. 
Fontosnak gondolom, hogy számom-
ra a karácsony nem egyetlen nap – ha-
nem jócskán kitart az  ünnepkörével 
az újévben is, egészen vízkeresztig.

– Zsolt atyával nem fordult még elő 
az  a  kudarc, hogy nagyon akarja, 
mégsem sikerül megérkezni teljes 
szívvel-lélekkel a  karácsonyba? Sok 
anya, háziasszony – és biztosan férfi 
is úgy éli meg az ünnepet, hogy elvész 
a  lényeg a  külsőségek, a  takarítás, 
a sütés-főzés, a bevásárlás miatt.
– Korábban velem is előfordult, hogy 
mivel nagyon szépen szerettem vol-
na előkészíteni az ünnepet, sok prog-
ramot szerveztem, amivel persze sok 
idegeskednivaló járt együtt.
Most már tudatosan nem engedem 
meg, hogy egy apróság miatt borul-
jon fel minden, nem kell mindenen 
izgulni. Azt szoktam mondani: nem 
adom meg az ördögnek az esélyt.
Aztán a  karácsony része, hogy meg-
ajándékozzuk egymást a  fiatalokkal, 
közvetlen munkatársaimnak is készü-
lök valami aprósággal. A  családom-
ban is megállapodás a  jelzésértékű 
ajándék, és ez nagy szabadságot ad. 
Nem kell, hogy a  bevásárlás, az  ide-
geskedés vigye el a figyelmet, az időt 
az ünneptől. 

– Kap egy pap visszajelzést arról, 
hogy sikerült-e, amit eltervezett? 
Hogy valóban szép lett-e az az ünne-
pi Szentmise, feltöltötte-e a híveket?
– Szoktam kapni, igen. Ma már sze-
rencsére nem él az  a  „főtisztelendő 
úri” viszony, és a  hívek, bár nagyon 
diszkrétek és nagy szeretet van ben-
nük, megmondják a  véleményüket 
akkor is, ha pozitív, akkor is, ha vala-
mivel nem értenek egyet. És ez jó, eb-
ből tanulok.
A misézésben próbálok nem valami-
féle elvárásoknak megfelelni, hanem 
lélekben készülni a karácsonyra, hogy 
az üzenetet hitelesen tudjam átadni. 
Ha nem így lenne, hiába erőlködnék. 
Egyszerűen engedem, hogy Isten 
munkálkodjék bennem, és az  átsüt 
mindenen.

V. Pálfai Kinga

Papként a karácsonyban
Marton Zsolt esperes-plébánost a  saját érzéseiről, az  ünnep megéléséről 
kérdeztük, karácsony közeledtén.

Szerte a világon hívők sokasága várja a lelkipásztoroktól az ünnepek lelki ajándékait
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Az étkezőasztal a karácsonyi vacsora maradványainak 
súlya alatt roskadozott. A  két degeszre tömött há-
zaspár ütemesen szuszogott, mindössze apró kézje-

lekkel adták egymás tudtára, hogy már egyetlen 
falat sem menne le a torkukon. A jóllakott csön-
det csak az  törte meg, hogy a  desszert után 
mind a  négyen Bilagitot ropogtattak. Őket 
látva a sarokban álló feldíszített fenyőfa is fel-
lélegzett.
– Na, ezek ma itt nem eszegetik le rólam 
a szaloncukrokat – gondolta vidáman.
Úgy éjjel tizenegy óra tájban a ven-
dégférj néhány erőtlen kísérletet kö-
vetően feltápászkodott a bánatosan 
nyögdécselő karszékéből:
– De most már igazán men-
nünk kell...
– Ugyan, hová siettek? – le-
helte bágyadtan a  háziasz-
szony.
Férje a váratlan hanghullámok 
hatására felriadt álmából, és ál-
lapotát meghazudtolva rikkan-
totta:
– Ezt a kis konyakot már ne hagyjuk itt!
– Jaj, csak egy ujjnyit, mert kocsival vagyok – tolta köze-
lebb a vizespoharát a vendégférj.
A konyak beletörődött a sorsába, és gyorsan elfogyott.
Az előszobában kezdetét vette a véget nem érő búcsúz-
kodás, amely kitűnő alkalmat adott négyüknek arra, hogy 
meg-megpihenjenek egymás vállain. A  vendégférj még 
egyszer biztosította a háziasszonyt arról, hogy aznap éjjel 
az  ő  töltött pulykamellecskéjéről fog álmodni. Az  asszo-
nyok újabb szabásmintákat és bejglirecepteket cseréltek, 
majd mindannyian további kellemes ünnepeket kívántak 
egymásnak.
A házigazdák simogatásnak álcázott kézmozdulatokkal 
kituszkolták vendégeiket a házból, s utána szinte azonnal 
leroskadtak az előszobaszőnyegre. 
– Aranyos, mi több, egészséges, jó étvágyú kollégáid van-
nak – pihegte az asszonyka.
– Kollégáim? – lélegzett mélyeket a csodálkozó férj. – Ta-
lán a te kollégáid, drágám...
– Tévedsz, édesem, mivel én csak ma este ismertem meg 
őket – próbálkozott a jógalégzéssel az asszonyka. – Ezek 
a te kollégáid!
– De hiszen én is most láttam őket először – tért magához 
végre a férj.
– Úristen, Aladár! – kékült el az asszonyka. – Akkor mi egész 
este vadidegeneket etettünk? Szélhámosok, kalória-
tolvajok áldozatai lettünk...
Férje ott helyben, szó nélkül elájult, a  házias nej pedig 
hangosan felzokogott, mivel eszébe jutott a  tömérdek 
mosogatnivaló.

• • • •

A ház előtt parkoló autóban a vendégférj már hosszú per-
cek óta próbálta saját nadrágtartóját biztonsági övként 
becsatolni. Felesége karácsonyi türelemmel szemlélte hit-
vese szerencsétlenkedését.
– A barátod igazán jóképű férfi  – veszítette el lassan a tü-
relmét a feleség.
– Csodálkoztam is azon, hogy ez a Balogh mennyire meg-
változott – győzte le végül a férj a nadrágtartót. – Öt éve, 

amikor utoljára találkoztam vele, még 
teljesen kopasz volt. Meg az arca is va-
lahogy...

– Öt éve nem láttad? – csapta 
össze párnás tenyereit a  derék 
hitves.

– Nem hát! Amióta ideköltöztek 
a kertvárosba, a Boróka utca ötven-

kettőbe, még nem jártam náluk...
A férj végre megtalálta a  slusszkulcsot, 
s az autó fogaskerekei fájdalmasan föl-
jajdultak.

– Stop! – sziszegte vészjóslóan a  hitves. – 
Boróka utcát mondtál?

– Igen – bólintott spiccesen a férje.
– Jesszusom, Dezső! Ott a tábla a kertkapu mellett! Hiszen 
ez a Galagonya utca ötvenkettő…

(alt)

Karácsony előtt
– Elég kaját vettünk az ünnepekre?

Karácsonyi vendégek
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Szilencium
Gál lehel festőművész kiállítása 

a művelődési házban

A szilágycsehi születésű művész a marosvásárhe-
lyi Művészeti Szakközépiskola grafika szakán 
érettségizett, majd 1996-ban a  Magyar Kép-

zőművészeti Egyetemen diplomázott festő szakon. 
Ezt követően kétéves mesterképzésen vett részt, 
majd az egyetem murális műhelyének lett az okta-
tója. Immár ötödik esztendeje a Szegedi Tudomány-
egyetem tanára a rajz-művészettörténeti tanszéken.
A kiállítást Galambos Ádám evangélikus teológus 
nyitotta meg, aki többek között arról beszélt, hogy 
számára a  képsorozat egyfajta önmagunkba, saját 
tükörképünkbe néző élményt nyújtott.
– 2011 nyarán volt a doktori védésem a Magyar Kép-
zőművészeti Egyetemen. A  Gödön kiállított anyag 
egy része ebből történt válogatás, de felöleli az el-
múlt egy-másfél év alkotómunkáját is. Ha szabad így 
mondanom, ez az  anyag egy előző korszak folyta-
tása, hiszen a hegytől, a hegy szimbolikájától jutot-
tam el a jéghegyig – mesélte el Gál Lehel a kiállítás 
kapcsán. – Természetesen az, hogy a befogadóban 
milyen értelmet nyernek a  képek, szubjektív él-
mény. Nekem a társadalmunk, s benne az egyén ki-
szolgáltatott helyzete, sodródása, az árral való úszás 
ugyanúgy témám, mint a freudi elmélet a tudatos és 
a  tudat alatti világunk megoszlásáról. A  sokak szá-
mára elfogadható elmélet szerint a  mások által is 
látható, tapasztalható tudatos részünk csupán a tel-
jes énünk nyolc-tíz százaléka, a  többi nem látható, 
magunk sem tudunk róla – pont úgy, mint a jéghegy 
vízfelszín felett és alatt elhelyezkedő részeinek ará-
nya – nyilatkozta a művész.

VPK

Nosztalgia
félúton a Grafika és a festészet között

A kolozsvári születésű Farkas Szilárd Csaba 1996-ban szerezte meg 
képgrafikus diplomáját, majd a művészképzést festő szakon folytat-
ta további két éven át a Magyar Képzőművészeti Főiskolán. 1995-ben 

Herman Lipót-díjat kapott. (E díjat Herman Lipót festő özvegye alapította 
1977-ben; évente két-két végzős festő- és szobrásznövendéket jutalmaznak.) 
Rajzot és művészettörténetet több helyütt is oktatott, jelenleg egy bu-
dapesti középiskola tanára. 1991 óta él Gödön, s évek óta a József Attila 
Művelődési Ház munkatársa.
– A kiállítás anyagának java friss, az elmúlt két év, s azon belül is zömében 
az utóbbi hat hónap alkotásai. Nagyrészt az olasz útjaim „eredménye” je-
lenik meg a képeken: Pompeji, Toscana, Velence, Assisi, Fano és Saturnia 
hangulata – természetesen nem azzal az  igyekezettel, hogy turisztikai 
csáberőt jelentsenek. 
A festmények mélyebben „kódoltak”, nem a  tetszeni akarás motivált, 
s az sem célom, hogy mindenki megértse őket. A vásznakon megjelen-
nek bizonyos „lelki vonatkozások”, s az alkotás folyamán technikai szem-
pontok is mozgattak. Legtöbbjük különböző felületeken különféle tech-
nikákkal készült – eltérő alapozásokkal, akár egyetlen festményen belül 
is. Ha valaki alaposabban megnézi e képeket, láthatja, hogy egyiken-má-
sikon másképpen törik a fény, másképpen viselkednek a színek. A színe-
ket többnyire porfestékből és plextolból keverem. De olykor megjelenik 
a szén és a kréta is. Vegyes technikák, félúton a grafika és a festészet kö-
zött – nyilatkozta a művész.
Gál Lehel nem műítészként, hanem – tekintettel a több mint húszéves ba-
rátságukra – a képek egyszerű szemlélőjének szempontjából fogalmazta 
meg szubjektív benyomásait. Egyetemi elfoglaltságai miatt gondolatait 
Bognár Noémi, a JAMH munkatársa olvasta fel az egybegyűlteknek:
– Farkas Szilárd Csaba képeit nézve nem beszélhetünk egyszerű nosztal-
giáról. Ő ugyanis ürügyként használja az emlékezetében felbukkanó tá-
jakat. Nem csupán egy kellemes, nosztalgikus állapotban ringatja magát, 
hanem az alkotói folyamat elemeiként használja, analizálja az emlékké-
peit, s ezekből építkezve újraértelmezi és újrateremti azt a különös és na-
gyon izgalmas világot, amely egyéni stílust, egyéni hangnemet kölcsönöz 
a képeinek. A múlandóság újraértelmezéséből jön létre egy szubjektív ál-
landóság, ami talán egyfajta személyesen megélt nosztalgia. A képeken 
megtörténik a lehetetlen, ami a valóságban nem létezik: a szubjektív va-
lóság tárgyiasul, formát ölt a szemünk előtt. Emlékképeit nemcsak újra-, 
hanem továbbgondolja. Képei nem pusztán az emlékek archiválásai, nem 
egy-egy konkrét élményt, érzést vagy helyszínt dokumentálnak, hanem 
mindezeket szabad asszociációs műalkotástként teremtik újjá.”

V. Pálfai Kinga
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A számtalan nehézség, gazdasági 
gondok, betegségek, társak el-
vesztése ellenére programokban 

és lelki élményekben gazdag eszten-
dőt zár 2012-ben a gödi Napos Oldal 
Nyugdíjas Klub.
– A  havonta két összejövetelt szerve-
ző klubunk hagyományos programjai 
közé tartozik a  jelmezes farsangi mu-
latság, a  kerek születésnapot ünnep-
lő társak köszöntése, a  kirándulások 
szervezése, az  országos szerveze-
tek programjaihoz való csatlakozás, 
a  környékbeli városok nyugdíjasaival 
való kapcsolattartás és a  városi prog-
ramokon való aktív részvétel – kezdi 
beszámolóját Fekete Ildikó klubve-
zető. – Közös élményeink sorát idén 
többek között a Bajor Gizi Színészmú-
zeum, a Budapesti Történeti Múzeum, 
a Szemlő-hegyi-barlang, a Balaton-fel-
vidék felkeresése gazdagította, de ki-
rándultunk a Mátrába is, ahol a Mátra 
Múzeum, Parádon pedig a Cifra Istálló 
és Kocsimúzeum csodálatos gyűjte-
ményeiben gyönyörködtünk.
A város életében szintén kivesszük 
a  részünket: az  Ady Klub kertjének 
takarításával tavasszal, tablónkkal 
pedig ősszel mi is hozzájárultunk 

a  klub 50. születésnapjának méltó 
megünnepléséhez. Göd testvér-
városának, a  kárpátaljai Jánosi falu 
nyugdíjasainak többnapos vendé-
gül látásában csakúgy helytálltunk, 
mint a  József Attila Művelődési Ház 
és a  Gyűszűnyi Bolt közösen meg-
hirdetett kézimunkaversenyén, ahol 
számos elismerést, díjat gyűjtöttünk 
be. A  Gyalogló Világnap alkalmából 
mi is közösen gyalogoltunk városunk 
különböző helyei ről indulva, vég-
célként a  Duna-parti Nyaralóházak 
kertjét kijelölve. Sétáink alkalmával 
örömmel fedeztük fel Göd szépsége-
it: a  Huzella-kertet, vagy éppenség-
gel a Kulturális Örökség Séta aktuális 
állomásait. Örömeink közé soroljuk 
Gyimesi Emike klubtársunk házasság-
kötésének gyémántjubileu mát, de 
a  fájdalmas hiányát hátrahagyó tár-
sunk búcsúztatóján is ott voltunk.
Felkérésre dallal, verssel, jelenetekkel 
szerepelünk a társklubok és az Idősek 
Klubjának meghívására. Dalos kedvű 
klubtársaink közös örömükre rend-
szeresen, szinte minden héten össze-
gyűlnek újabb énekek betanulására, 
a  régiek gyakorlására. Decemberben 
közösen ünnepeljük a karácsonyt, sőt, 

az óévet is együtt búcsúztatjuk – tud-
tuk meg a klub vezetőjétől.
Könnyednek és kalandosnak tűnhet 
az olvasó számára az eltelt esztendő, 
ám valójában a szervezőknek nem kis 
erőfeszítésükbe telik a szűkös lehető-
ségek között a  jó gazdálkodás, mely 
valamennyire mégis kielégíti a  tisz-
tességes munkából nyugállományba 
őszült tagság közösségi-kulturális 
igényeit.
– Ahogyan Anthony de Mello jezsuita 
szerzetes mondta: „Minden annyira 
jó vagy rossz, amennyire mi annak 
tartjuk” – zárta beszámolóját Fekete 
Ildikó.

V. Pálfai Kinga

Az élet napos oldala 
a gödi nyugdíjas klub 
életében

A Napos Oldal Nyugdíjas Klub megtartó közösséget és számos tartalmas programot kínál 
lelkes és tevékeny tagjainak Homo Historicus 

Gödiensis 
címmel helytörténeti 
előadássorozat indul

a Göd Városi Könyvtár 
szervezésében.

Előadó:
Bátorfi József helytörténész 

Témája: Göd helye a térképeken, 
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Elérhetőségek:
telefon: (27) 532-155;

www.godikonyvtar.hu



GÖDI KÖRKÉP – 2012. 12. SZÁM 21

Szent Márton ünnepe 
a Waldorf óvodában
A gödi Karácsony Sándor Waldorf Óvodában 
a gyerekek mindig izgalommal teli örömmel 
várják Szent Márton napját. Már a megelőző 
hetekben Márton-napi énekeket dalolnak, 
saját festményeikből pedig lámpásokat készí-
tenek. Ilyenkor az óvoda évszakasztalára egy 
mérleg kerül. Egyik serpenyőjébe egy nagy 
fekete kő kerül, a másikba pedig mindennap 
egy-egy újabb kis kövecske. Mielőtt ezeket 
a  mérleg tányérjára tennék, a  gyerekek kör-
beadják, és egy rövid ideig mindenki a mar-
kában tartja. Márton-napra a  mérlegnek 
egyensúlyba kell kerülnie.
Az ünnep délutánján a  gyerekek a  szüleik-
kel és az  óvó nénikkel együtt körjátékokkal 
elevenítik fel a pannóniai Sabariában (Szom-
bathelyen) 316-ban született Szent Márton 
legendáját, majd lámpásaikkal a közeli kiser-
dőbe vonulnak. Narancsszínű fénygömböcs-
kéktől világító mesebeli tájjá változik ilyen-
kor az  erdő, ahol tündérek és manók viszik 
el a fényt a legsötétebb zugokba, míg végül 
sült alma és tök melegíti fel fázós kezecskéi-
ket, miközben szívükbe is melegség költözik. 
Valamit megosztottak egymással...

Régen az  emberek ösztönös bölcsességgel 
élték át az évkör folytonos változását, az ün-
nepeket. A Waldorf óvoda Márton-napi ünne-
pe melegséget és fényt hoz a gyerekek életé-
be az elkövetkező téli napokra.

Marczika Judit

Gyalogsági akna, 
tífusz, romantika
eGy Gödi rendőr alezredes kambodzsai 

missziós élményei

A magyar rendőrség számára a kambodzsai ENSZ-misszió a mai 
napig története talán legnagyobb vállalkozásának tekinthető. 
Porzsolt Ádám gödi fiatalember egyike volt annak a huszonhat 

másodéves főiskolai hallgatónak, akik 1992 májusa és 1993 júliusa 
között a 129 fős magyar rendőri kontingens tagjaiként teljesítettek 
szolgálatot a sokat szenvedett ország harminc különböző járásában.

A Kambodzsa, mint álom című könyv a misszió huszadik évforduló-
jára jelent meg, a  jubileumi ünnepségre pedig a Belügyminisztéri-
um Nemzetközi Oktatási Központjában került sor. Az  eseményen 
államtitkári szinten képviselte magát a minisztérium, s a jelenlévők 
felvételről meghallgathatták Ban Ki-moon ENSZ-főtitkár, valamint 
Hun Sen kambodzsai miniszterelnök üzenetét. Sok missziótag húsz 
év múltán itt találkozott először az egykori társakkal.

A Kambodzsa, mint álom egy olyan 23 éves gödi fiatalember szem-
szögéből írja le az eseményeket, aki korábban – saját bevallása sze-
rint – szinte el sem hagyta a gödi Duna-partot. Szülei a gödi általános 
iskolák tanáraiként ismertek. A kalandvágyó, s azóta is a rendőrség 
kötelékében szolgáló, Koszovót, Boszniát és Macedóniát is megjárt 
Porzsolt Ádám így nyilatkozott a könyvében olvasható kalandokról:
– Megtapasztalhattuk a  nehéz körülményeket, láthattuk a  helyiek 
sanyarú mindennapjait.
Sokszor testközelből érezhettük a veszélyt, s az évtizedes helyi vi-
szályok teremtette állapotok közepette többször szembesülhettünk 
a  valóság brutális történéseivel is. Átestem tífuszon, túléltem egy 
közlekedési balesetet, tapogattam gyalogsági aknát, néztem szem-
be géppisztoly csövével, és párszor beleszaladtunk vörös khmerek-
be is. Ezzel együtt életre szóló kaland volt, amelyből mindezek el-
lenére nem hiányzott a romantika, sőt, olykor a trópusok nyújtotta 
könnyed kikapcsolódás sem.

A gödi vonatkozásokkal is megtűzdelt, élvezetes dokumentumkötet 
elérhető a Göd Városi Könyvtárban, a Betűboltban (2131 Göd, Pesti 
út 63/d), illetve online a www.fapadoskonyv.hu oldalon.

V. Pálfai Kinga
A  bensőséges hangulatban megélt ünnepek  kiemelt 
jelentőséggel bírnak a Waldorf óvodákban

Főiskolásként egy háborús övezetben – Porzsolt Ádám        (Forrás: Zsaru magazin)
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Rázzunk a fáról malacot!
Annak, aki esetleg nem ismeri a Készülődés című vers első négy so-
rát, idemásoljuk:
Rázzunk a fáról malacot,
Kergessük meg a barackot!
Hámozzuk meg a malacot,
És nyúzzuk meg a barackot!

Szerzője a  József Attila-díjas költő, Lackfi János, aki novemberben 
a Katica Gyermekkönyvtár vendége volt Gödön. A vidám, gyermek-
ricsajtól hangos, azaz rendhagyó író-olvasó találkozón (az ovisoktól 
még piciny türelmet kérünk!) Hegyi Valéria könyvtárvezető mosoly-
gós közreműködésével Lackfi János nem csupán versekkel kedves-
kedett a gödi gyerekeknek, hanem rajzokat is kért tőlük, majd azok 
segítségével közösen költöttek egy valódi gyerekverset.
Szerkesztőségünk ez idáig saját kulisszatitkaként kezelte azt, hogy 
a  Gödi Körkép egyes tudósításai miért érhetnek véget pontosan 
a lap alján. Most az egyszer fölfedjük titkunkat…
A Katica Gyermekkönyvtárban a következő kis klapanciát nyomtuk 
a (meglepett) költő markába:
Gödön járt a Lackfi János,
hová versek csokrát hozta.
S mivel e cikk még hiányos:
négy sort kértünk Karácsonyra.

Áldott szerencsénkre Lackfi Jánosban játszótársunkra akadtunk, 
s  azonnal a  rendelkezésünkre bocsátotta azt a  versikét, amelyet – 
saját rajzaik alapján – a gödi gyerekek rögtönöztek az este folyamán. 
Íme:
Bóbita, Bóbita mágus,
ül csak a baglya a vállán,
söprüre költi a pénzed,
búg a fülébe a csótány!

Nos, kedves olvasó, hát így születik az igazi költészet, s így érnek vé-
get írásaink pontosan a lap alján!

W. B.

Lackfi János  költő különleges  hangulatú könyvbemutatója igazi élmény volt 
a gyerekek számára
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Országos kiállításon a gödi gyerekek 
pályamunkái
Idén először hirdetett Márton-napi lámpáskészítő versenyt a  kör-
nyezettudatosság jegyében az  Ugri-Bugri Óvoda. A  versenyre ter-
mészetes vagy újrahasznosítható alapanyagok felhasználásával ké-
szült lámpásokkal pályázhattak a város óvodás és kisiskolás gyerekei, 
csoportjai. A beérkezett pályamunkákat november 10-én, az óvoda 
Márton-napi nyílt rendezvényén tekinthették meg az érdeklődők. 
Míg a  gyerekek az  egyik teremben papírmasélibákat és -tököket 
készítettek az ünnep alkalmából, addig egy másikban a háromtagú 
zsűri véleményezte a kiállított lámpásokat. Az első három helyezett 
ezúttal nemcsak díjakat nyert, hanem továbbjutott a  budapesti 
Klebelsberg Kultúrkúriában megrendezett nemzetközi öko-design 
fesztivál kiállítására is. Gödöt így három ökolámpás képviselhette 
azon a november 10-étől december 1-jéig tartó nagyszabású ese-
ménysorozaton, amelyen a tudomány, a művészet, a dizájn, a divat, 
a tánc- és zeneművészet magyar és nemzetközi képviselői is bemu-
tatták, miként jelenik meg saját területükön a környezetvédelem.  
A városi lámpáskészítő verseny első és második díját a Németh Lász-
ló Általános Iskola egy-egy csoportja nyerte, harmadik helyen pedig 
az Ugri-Bugri Óvoda egyik pályamunkája végzett. 
A Márton-napi lámpásversenyt az  óvoda ezután minden évben 
meghirdeti majd.

Gödi természetfotós 
az ország legjobbjai között
A Magyar Természetfotósok Szövetsége által 
meghirdetett NaturArt – Az  év természetfo-
tósa 2012 országos pályázaton második he-
lyezést ért el a  lapunk novemberi számában 
bemutatott Potyó Imre Csillagok alatt című 
felvételével. 
A versenyre beérkező 3400 képből a zsűri 15 
kategóriában összesen 104 fotót tartott dí-
jazásra érdemesnek. A gödi fotós az éjszakai 
természetet bemutató Napkeltétől napnyug-
táig kategóriában ért el kiemelkedő ered-
ményt.
A díjazott képekből kiállítás nyílt a  Magyar 
Természettudományi Múzeumban. A  ver-
senyre benyújtott pályamunkák legjobbjai-
ból fotóalbumot jelentetett meg az Alexandra  
Könyvkiadó Az év természetfotói 2012 címmel. 
A  kiadvány már megvásárolható a  könyves-
boltokban.
(Potyó Imre képei – köztük a díjnyertes alko-
tás – megtekinthetők az alábbi linken:
http://artlett.hu/szenzor/imre).

A fi atal gödi fotóművész  gyermekkorától  fogva 
a természet szerelmese

Retró Ady Klub 
2012. deCember 15., szombat

Klubkönyvtár-est
17 órakor
Türkmenisztán csodái,
vagyis hogyan jutottunk el Közép-Ázsiába?
Akik csodálták: Jankai László és neje.
A túra vezetője, egyben a KELET Könyvkiadó társtulajdonosa, 
Péczely Lajos kommentálja a vetített képeket.
Az élménybeszámoló után író-kiadó-olvasó találkozó, 
majd kedvezményes könyvtombola, és lehetőség a  témához 
kapcsolódó könyvek megvásárlására is.
A partner Göd Városi Könyvtár Ady Fiókkönyvtára 17 órától 
tart nyitva.
A program után évzáró retró zenés buli, büfé ki-ki alapon.

Infó: (20) 428-8520, jankai2@vnet.hu

A NaturArt – Az  év természetfotósa 2012 fo-
tókiállítás december 30-ig tekinthető meg 
a  Magyar Természettudományi Múzeumban 
(1083 Budapest, Ludovika tér 2–6.). A kiállítás 
látogatható szerdától vasárnapig, 10–17 óráig. 
További információk: www. mttm.hu
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Gödi diákok a Prágai 
Kulturális Fesztiválon
Azt mondják, Prága a  hidak és a  tornyok 
városa. Valóban az. Erről meggyőződhet-
tek a  gödi fúvósok és a  mazsorett csoport 
tagjai is.

A Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Intézmény mazsorett táncosai fú-
vós kíséretükkel együtt szeptember 14-étől 
17-éig tölthettek néhány napot a  cseh fővá-
rosban. Ugyanis meghívást kaptak a  Prágai 
Kulturális Fesztiválra. Az  Ifj úsági Fúvószene-
karral együtt összesen 45 diákkal indult útnak 
Boldog Mónika és Nyikes Róbert. A  fellépők 
között számos európai ország képviseltette 
magát néptánc-, illetve moderntánc-csoport-
jaival. A gödiek voltak az egyetlen mazsoret-
tesek. A fesztivál résztvevői két bemutató és 
egy menettánc alkalmával láthatták a tehet-
séges magyarországi fi atalokat. A  fellépések 
után a gyerekek és kísérőik egy idegenvezető 
segítségével megtekintették Prága neveze-
tességeit. 

Séra Andrea

Meghívó
A Magyar Őstörténet Munkaközösség

Közhasznú Egyesület 

december 13-án 10 órai kezdettel tartja 
VI. Gödi Konferenciáját 

a József Attila Művelődési Házban 
(2131 Göd, Pesti út 72.). 

A konferencián elhangzó tudományos előadások:
1.  Erdélyi István: A Magyar őstörténeti minilexikon bemutatása és 

megvásárlásának lehetősége
2.  Bodroghy Csutak Attila: Csiki székely krónika
3.  Surányi Dezső: Az alma neve
4.  Czeglédi Katalin: A komi-zürjén és a magyar nyelvjárások 

kapcsolatának nyelvi és őstörténeti tanulságai
5.  Darkó Jenő: Az ősgeszta vagy székelyek
6.  Földvári Sándor: Kmoskó Mihály szellemi környezete – magyar 

orientalisták a két háború közt
7.  Obrusánszky Borbála: A sztyeppei népek régi hatalmi jelképei
8.  Gyarmati Imre: Békó-béklyó szavunkról

A rendezvényen minden érdeklődőt szívesen látnak!

Helytörténet levelezőlapokon
November végén mutatták be a nagyközönségnek Volentics Gyula 
sződi helytörténész Mesélő gödi képes levelezőlapok című albumát. 
A  Nemeskéri-Kiss-kúriában megtartott könyvbemutatón Bátorfi  
József a szerzőt és korábbi munkáit (egyebek mellett a Gödi Alma-
nach számára írt dolgozatait) méltatta, Csoma Attila dunakeszi hely-
történész pedig a  képeslapok eredetéről és a  gyűjtőszenvedélyről 
tartott rövid, ám annál érdekesebb előadást.
Az albumban a képes levelezőlapok mellett számos korabeli fény-
kép, továbbá pecsétnyomat, bélyegző és írásos dokumentum fotója 
mesél egy letűnt korról. A hajdanvolt csendes nyaralótelep minden 
bája visszaköszön, kedves emlékeket ébresztgetve, s a fi atalabb ge-
nerációknak hű és pontos képet festve az egykori Gödről.
Az album hozzáférhető a Göd Városi Könyvtárban (Göd, Pesti út 72.) 
és a Betűboltban (Göd, Pesti út 63/D) is.

A könyvbemutatón a régió három jelentős helytörténésze ült egy asztalnál. 
(Balról: Bátorfi  József, Volentics Gyula és Csoma Attila)

Az iskola növendékei  nagy sikerrel szerepeltek és 
maradandó  élményekkel gazdagodhattak Európa 
egyik legszebb fővárosában

A Katica Gyermekkönyvtár
gyűjteményének bővítésére 

szívesen fogadna gyermekkönyv-
felajánlásokat.

Telefon: (27) 532-155
www.godikonyvtar.hu
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Kézilabda eredmények
NB II.-es női felnőtt: Kinizsi TTK – Gödi SE, 30-22 
NB II.-es női junior: Kinizsi TTK – Gödi SE, 20-35 

NB II.-es női felnőtt: Gödi SE – Postás SE, 33-21
NB II.-es női junior: Gödi SE – Postás SE, 36-30 

NB II.-es női felnőtt: Budakalász SC – Gödi SE, 28-24 
NB II.-es női junior: Budakalász SC – Gödi SE, 25-40

Utánpótlás eredmények
A GSE labdarúgó utánpótláscsapatainak eredményei a Pest megyei 
bajnokságban.
U-19 ifi I.: Gödi SE – Perbál SC, 0-0
U-17 ifi II.: Dunakeszi Kinizsi USE – Gödi SE, 0-1 (Gólszerző: Pivarnyik)
U-15 serdülő I.: Gödi SE – Iklad KLC, 13-0 (Budai 5, Ribényi 4, Sebő 2, 
Berenczei, Illyési)
U-13 serdülő II.: Dunakeszi Kinizsi USE – Gödi SE, 1-7 (Ráth 5, Takács, 
Kukucska).

Labdarúgás
December 29-én 
Balázsovits János Hó Kupa!
A GSE labdarúgói 2012. december 29-én ren-
dezik az  alsógödi pályán a  XXV. Balázsovits 
János Hó Kupát. A – korábban mindig jó han-
gulatú – mérkőzésekre reggel 9 órától kerül 
sor. Nevezés a  hagyományoknak megfelelő-
en telefonon: Tuza József (06 70) 635-6762.
A nevezési díj 12 000 forint, amelyben szokás 
szerint benne foglaltatik egy tál étel is. Várnak 
mindenkit szeretettel!

Judo
A gödi Gorjánácz Zsolt újra 
bronzérmes az Eb-n
Prágában rendezték az  U-23-as korosztály-
nak kiírt cselgáncs Európa-bajnokságot, ahol 
a  gödi Gorjánácz Zsolt a  66 kilogrammosok 
mezőnyében a dobogó harmadik fokára áll-
hatott fel. 
– A Honvéd-Kipex SE judósa több ippongyő-
zelemmel jutott be az elődöntőbe, ahol a ké-
sőbbi győztes fehérorosz Soka állította meg 
menetelését.  A bronzmeccsen már újra Zsolt 
akarata érvényesült, osztrák ellenfelét ismét 
ipponnal verte, s  így lett korosztályában Eu-
rópa harmadik legjobbja – számolt be az Eb 
eseményeiről a Judoinfo.hu.
A korábban junior világbajnoki ezüst- és bron-
zérmes Gorjánácz 2011-ben Tyumenyben 
is harmadik helyen zárt az  U-23-as Eb-n, így 
„megvédte” kontinensbajnoki bronzérmét.

V. F.

A GSE juniorjai holtversenyben 
az első, a felnőttek az ötödik helyen 
zárták az őszi fordulókat – tavasszal 
következik a folytatás 

Pölczmann Ákos (balra, sárgában) kettős szerepet vállalt: a játék mellett a gödi 
Rotary Klub nevében díjakat is átadott

Teremlabdarúgás
A Dream Car nyerte a Hathárom-tornát
A Balázsovits János Sportcsarnokban ötödik alkalommal rendezte meg 
a Gödi Sirály Közhasznú Egyesület az 1953-as londoni győzelem emlékére 
a Hathárom elnevezésű teremlabdarúgó-tornát.
– A jó hangulatú torna résztvevői szoros meccseket játszottak, mindenki 
helyt állt, ki az ellenféllel, ki az erőnléttel, ki az életkorával küzdött dereka-
san. Külön köszönet jár a sportszerű, baráti légkörért, hogy a játékosok le 
tudtak mondani egy-egy vitatott szögletről vagy szabadrúgásról. Igazán 
jó érzés volt látni, hogy a  játék és a  barátság legyőzheti az  indulatokat 
– mondta Rataj András főszervező. A díjakat a gödi Rotary Club elnöke, 
Pölczman Ákos adta át, hangsúlyozva ezzel a helyi szabadidős és közössé-
gi rendezvények fontosságát.
A legjobb kapus: NyíRő TAmÁs (Don Papa), a legjobb játékos: KecsKeméTi 
DÁNiel (Dream Car), a  legjobb 
senior játékos: KÁDÁR ATTilA (Ro-
tary Göd), a  gólkirály: KARÁmos 
lÁsZló (Don Papa) 6 góllal, a  leg-
szimpatikusabb játékos: FeKeTe 
GÁboR (Sörszakkör).

V. F.

Eredmények
1. DREAm CAR (15 pont, 17-3 gólarány)
2. DoN PAPA (10, 15-5)
3. ZöLDfA (9, 12-8)
4. RoTARy GöD (7, 7-7)
5. SöRSZAKKöR (1, 6-17)
6. CSüTöRTöK (1, 4-19)
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Baranta
Hét gödi érem az országos viadalon
Búzaszemes sikerek is születtek a novemberi, II. Zrínyi Csi-
kó Baranta Viadalon. A több próba teljesítése során kitar-
tó elszántsággal, sportszerűen küzdöttek a  búzaszemes 
kiscsikók a Budapesten megrendezett országos viadalon. 
Tizenegy csapat 95 versenyzővel vett részt a megméret-
tetésen, mely a  csapatok bevonulását követően egyéni 
versenyszámokkal zajlott, mely birkózás, szablyavívás, 
futárpálya és erőpróba teljesítéséből állt, majd csapatbe-
mutatók zárták a nemes küzdelmet. Az értékelés korosz-
tályonként, azon belül súlycsoportonként történt. A  csi-
kó kategória 5 korosztályt tartalmaz, 6-tól 14 éves korig. 

A Búzaszem Iskola csapatát singh-bahadur Ruben készítet-
te fel. A tavaszi sikerek után idén ősszel a gödi csapat min-
den tagja érmes lett. A Búzaszem Baranta hét fővel vett 
részt az eseményen.

A hagyományos magyar harcművészeteket kedvelő ál-
talános iskolás korosztálynak keddenként 15.30 órától 
a  Huzella Tornacsarnokban, csütörtökönként 17.15-től 
a  felsőgödi Ady Klubban nyílik lehetősége csatlakozni 
az edzésekhez.

V. F.

A Búzaszem 
Baranta 
eredményei
I. hely: orosz Levente;
II. hely: Berty Csongor, Vasvári Hunor és 
a váci malovecz Csongor;
III. hely: Szmeskó máté, Tihanyi Patrik és 
Tunkel Richárd.

A dobogós családok:
5 évesek: 1. Boros, 2. Lenkovics–Horváth, 3. Szabó
6 évesek: 1. Rezes, 2. Galba–Beke, 3. mudri–Balogh
7 évesek: 1. Hertel, 2. Knáb, 3. Adamovits–Belán
8 évesek: 1. Csető–Horváth, 2. Dalnoki–Vasvári, 3. Kovács–Horváth
9-10 évesek: 1. Gyenes–Bankhardt, 2. Király–Vasvári, 3. Holló–márton
11-12 évesek: 1. Légrádi, 2. Csető–Rataj, 3. Németh

A barantások várják az 
érdeklődőket. Az edzéseken 
íjászattal, botvívással, 
ostorozással, birkózással és 
különféle képességfejlesztő
feladatokkal ismerkedhetnek 
meg a gyermekek

A gödi szabadidősport immár hagyományos rendezvénye a kicsiket  
és szüleiket is megmozgató Mikulás-napi sportdélután

Családi focival zárta az évet
a 10 esztendős Belépés Családostul
Mikulás-napi sportdélutánnal ért véget a  Belépés Családostul 
programsorozat tizedik esztendeje. December első napján 32 
csapat játszott a Balázsovits Sportcsarnok négy pályáján a De-
cathlon Kupáért. A teremfocimeccsek végére a Mikulás is meg-
érkezett.

A családi csapatokban egy felnőtt és két gyermek kapott játék-
lehetőséget, s a szervezők a kategóriákat a kicsik átlagéletkora 
alapján állapították meg. Egy-egy gárdát két család tagjai is al-
kothattak, míg a  testvérek akár más-más együttest is erősít-
hettek. Az apukák között keményen helyt állt egy édesanya is, 
lenkovics mária. Különdíjat érdemelt a  legidősebb férfijátékos, 
a 69 esztendős Kónya lajos. 

Az eseményen pályára lépett, s éremmel távozott a ’84-ben ala-
kult Amadinda ütőegyüttes tagja, Holló Aurél; több neves sporto-
ló pedig kézjegyével „értékesítette” az okleveleket: így tett a lon-
doni ezüstkajakból Kammerer Zoltán és Kulifai Tamás, valamint 
a korábban Ferencvárossal BL-meccseket is játszó Nyilas elek.
A Wagner lászló által 2002-ben indított BeCsal-mozgalom 2013-
ban folytatódik…

V. F.
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Kajak-kenu
Csapatépítő edzőtábor 
Bogácson
A Gödi SE Kajak Szakosztályának 20 fiatal sportoló-
ja az őszi szünetet kihasználva edzőtáborban vett 
részt Bogácson sinkó lászló edző vezetésével. Csa-
patépítő jelleggel, a szárazföldi edzésmunka előtt 
együtt töltöttek négy napot.
A programban délelőttönként gyalogtúrák sze-
repeltek. Megtekintették a  Bükk déli részén ta-
lálható nevezetességeket, például a  bükkzsérci 
Patkó-sziklákat, a Suba-lyuk barlangot, az Ódorvár 
romjait, és kirándultak a Felső-szoros szurdokban. 
Délutánonként a  mezőkövesdi uszodában edzet-
tek; a  nap végén pedig minden este volt foci és 
egy kis lazítás is a bogácsi termálfürdőben. Köszö-
net illeti Németh istvánt és Nagy Árpádot, akik se-
gítséget nyújtottak a tábor létrehozásában. 
Az ifjú kajakosok azóta megkezdték az alapozást, 
konditerembe járnak, futnak, úsznak.

Tanúhegyek nyomában járt a BeCsal
A Balaton-felvidéket vette célba novemberi túrája alkalmával 
a Belépés Családostul programsorozat.

– Kitűnő hangulatban, minden igényt kielégítő busszal, jó társaság-
ban érkeztünk Badacsonytomajba, s vidáman tettük meg túránkat 
a Szent György-hegyen és környékén. A gödi „BeCsal” csapatot 26 
fővel képviseltük, s mindenki nagyon jól érezte magát. emhő Réka 
részvétele még emlékezetesebbé tette ezt a napunkat: ő volt a ma-
gyar női öttusasport első bajnoka. Még aznap este 10 óra után írt 
e-mailt: köszöni a lehetőséget, hogy köztünk lehetett, kiválóan érez-
te magát velünk. A  gyönyörű tájakon, a  régi építésű pincék látvá-
nyán és a komoly szintkülönbségekkel való küzdelmen kívül öröm-
teli pillanatokat szerzett nekünk a  borkóstolás. Kedves gazdákkal 
ismerkedhettünk meg, s hazafelé jövet mindenki úgy volt vele, hogy 
jövőre megint elmehetnénk erre a varázslatos helyre – foglalta össze 
a nap eseményeit Wagner lászló főszervező.

A „becsalos” vízisportok, a teremsportok és a kerékpártúra mellett 
ezúttal a Balaton-felvidéki őszi gyalogtúra is alkalmat teremtett az aktív 
kikapcsolódásra

A gödi kajaksportot is elismerték a váci 
olimpikonok fórumán
Dunakanyari illetőségű olimpikonokkal, köztük Kulifai Tamással ren-
deztek fórumot Vácon. Az eseményen részt vett a londoni ezüstné-
gyesből Tóth Dávid és a Göd Kupán is vendégeskedő Pauman Dániel, 
valamint a  váci világ- és Európa-bajnok, háromszoros olimpikon 
evezős Hirling Zsolt, továbbá Hesz mihály, Mexikóváros olimpiai baj-
nok kajakosa. Az  est fővédnöke bábiné szottfried Gabriella ország-
gyűlési képviselője volt.
A Magyar Olimpiai Bizottság főmunkatársa, medvegy iván vezette 
fórum fókuszában a  kajak-kenu és az  evezőssport állt. A  dunaka-
nyari vízi élettel kapcsolatban elhangzott, hogy Vác mindig is je-
lentős szerepet töltött be a magyar és a nemzetközi kajak-kenu és 
evezőssportban, s eredményeivel Göd is felzárkózott a nemzetközi 
elithez – elsősorban a kajakosok tekintetében. A térségben található 
6-7 klub versenyzői pezsgő sportéletet varázsoltak a Dunakanyarba 
az utóbbi esztendőkben. Ennek egyik jó példája a Göd Kupa.

V. F.

Labdarúgás
A felnőttek értékelése
– A 2012–13-as bajnokságban a felnőtt csapatun-
kat morálisan szétcsúszottnak érzem. Az  előző 
szezon diadalát követően, amikor 12 év után is-
mét veretlenül lettünk bajnokok, a fásult görcsös-
ség, valamint a  kétes játékvezetői döntések sora 
rányomta bélyegét a  játékunkra. Az  őszi idény 
végére a  4-5. helyre várom a  csapatot. Tavasszal 
belevágunk a  most még lehetetlennek tűnő, 1-2. 
hely megszerzésébe! – értékelte a GSE felnőtt lab-
darúgóinak teljesítményét mohai Gábor szakosz-
tályvezető.

Simi csapata hangulatos összetartással zárta 
a szezont Bogácson, a monoton téli felkészülést 
megelőzően
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A világszerte egyre népszerűbb sport-
ág – amely Dél-Kínából származik, 
s  története kétezer évre nyúlik visz-

sza – gödi megismertetésében jelentős 
a  szerepe a  Belépés Családostul mozga-
lom főszervezőjének. Wagner lászló esz-
tendők óta programra tűzi a  családokat, 
baráti társaságokat, munkahelyi közös-
ségeket megmozgató sárkányhajós vízi 
„dzsemborikat”. A  sportág a  Dunakeszi 
Feszt alkalmával is hódított: az idei térségi 
megmérettetésen a gödi egység – tavalyi 
eredményük után revánsot véve, Vajda 
béla szervezésével – Fótot, Mogyoródot 
és a vendéglátókat is megelőzve evezett 
a dobogó tetejére. Néhány gödi szervező 
úgy gondolja, megérett a helyzet egy „ko-
molyabb” gödi szakosztály létrehozására.
– A  korábbi versenyekhez a  Dunakaland 
Alapítvány részéről Viola bertalan biz-
tosította a  sárkányhajót, rá a  jövőben is 
számítunk. A  kenulapátokat a  szintén 
gödi illetőségű Brácsa Sport adja nekünk. 
A szakmai munkába a korábbi többszörös 
utánpótlásbajnok kenus, Horváth lászló 
Norbert is besegít. Ő egyébként a moto-
ros szakosztályt is irányítja (névrokona 
a  GSE elnökének – a  szerk.), jómagam 
pedig a GSE Senior Klubjának amatőr ke-
nusaként küzdősport-oktatói képesítéssel 
járulok hozzá a szervezőmunkához. Meg-
van tehát a széles körű gödi összefogás és 
a megfelelő szakmai háttér. A korábbi pél-

daértékű együttműködés és lelkesedés – 
mintegy húszfős, hölgyekből és urakból 
álló csapatot tudtunk mozgósítani – ér-
lelte meg azt az  elhatározást, hogy ko-
molyabb szervezeti szinten működtessük 
városunkban e sportágat. Akadnak olyan 
gödi családok, amelyek generációk óta 
hódolnak a vízi sportoknak, például a ke-
nuzásnak. Nos, ők tanúbizonyságot tettek 
arról, hogy van létjogosultsága ötletünk 
megvalósításának – tájékoztatta a  Gödi 
Körképet Vajda Béla.
– Mivel a sárkányhajózáshoz a kenusport 
adja az  alapokat, ezért megfelelő szak-
mai háttérrel a  kenus edzésekre is nyi-
tottak vagyunk. A  szervezés kezdeti 
fázisában fel szeretnénk mérni az  igé-
nyeket Gödön, hogy a szabadidősportos 
sárkányhajózáshoz milyen tömegbázisra 
számíthatunk, s ennek megfelelően ala-
kítanánk ki a szervezeti kereteket. Meg-
felelő érdeklődés mellett a  szabadidő-
sportot kedvelők mellett az élsport felé is 
csatornát nyitnánk, szakosztályi szinten 
– tette hozzá mindehhez Horváth László 
Norbert.
A szervezők a  jelentkezőket akár csa-
ládostul, korra és nemre való tekintet 
nélkül várják. Jelentkezni Vajda Bélánál, 
a  (+36 20)  475-4466-os telefonszámon 
vagy a  vajdabela67@gmail.com e-mail 
címen lehet.

Vasvári Ferenc

Minden együtt a sikerhez: Viola Albert (balra), a sárkányhajó és a Brácsa-lapátok. 
A szakmai munkát Horváth László Norbert (középen) és Vajda Béla (jobbra) jegyzi

Gödi kajakosok 
a nagy-hideg-hegyi 
futáson
A Börzsöny–Dunakanyar térségének 
egyik tradicionális sporteseménye 
a  nagy-hideg-hegyi futás, melynek 
során Királyrétről 7,5 kilométer meg-
tétele után kell mihamarabb felérni 
a  864 méter magas csúcsra. A  késő 
őszi futáson közel ezer futó vesz részt 
évente. 
Évekkel ezelőtt a váci kajakos meste-
redző, babella lászló alapozó-edzés-
ként hívta életre a nagy- hideg-hegyi 
futást, amelyen idén a  kajakosok és 
a  kenusok mellett atléták, hegyike-
rékpárosok, triatlonisták és evezősök 
is rajthoz álltak. A  novemberi ese-
ményen 44 kajak-kenu szakosztály 
szerepelt, köztük a  gödiek: a  GSE, 
valamint a  MAFC fiatal kajakosai és 
edzői. Az  olimpikonok közül a  gödi 
Kammerer Zoltán és Kulifai Tamás is 
teljesítette a  távot. Az  egyik legidő-
sebb résztvevő pedig maga a 73 esz-
tendős ötletgazda volt.

– Amikor én először vettem részt 
ilyen futáson, akkor csak 9-10 ember 
indult, s  hihetetlen, hogy most több 
mint 900-an vagyunk – nyilatkozta 
a  rajt előtt a  kajakkenusport.hu-nak 
Kammerer Zoltán.

Sinkó László, a Gödi SE edzője (balra), 
Pauman Dániel olimpiai ezüstérmes 
kajakozó és Babella László a Váci Hajó 
SE mesteredzője (jobbra), a futóverseny 
megálmodója, aki 73 évesen is teljesítette 
a 7,5 kilométert

Sárkányhajó

Rátesznek egy lapáttal
A korábbi sikereken és az egyre növekvő érdeklődésen felbuzdulva, kilá-
tásba került a gödi sárkányhajós szakosztály megalakítása.
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 A József Attila
 Művelődési Ház
 aktuális programjai

Az Ady Klub aktuális programjai

A Göd Városi 
Könyvtár
aktuális programjai
Katica Gyermekkönyvtár
2131 Göd, Pesti út 72., telefon: (27) 532-155
2012. december 14-én, pénteken 13-tól 17 
óráig karácsonyfadíszeket készítünk.
Havas Nellivel pedig folytatjuk 
a marionettek varrását. 

Ady Fiókkönyvtár
2132 Göd, Kálmán u. 13., telefon: 27/345-101
2013. január 4-én, pénteken 13-tól 17 óráig 
kusudama gömböket készítünk origami haj-
togatással.
Várjuk a kézművességet szerető régi és újon-
nan bekapcsolódó családokat is!
Minden érdeklődő családot szeretettel várunk!
www.godikonyvtar.hu

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

December

19. 
szerda

13.00 – 15.00
Mindenki karácsonya 
a Vöröskereszt Klub 
szervezésében

Január

7. 
hétfő

13.00
Kertbarátok összejövetele

9. 
szerda

10.00
Esőmanók – autista gyermekeket 
nevelők önsegítő klubjának 
összejövetele

11. 
péntek

13.00 
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

14. 
hétfő

9.30 és 10.45
Batyu Színház: Holle 
anyó. Bábszínházi előadás 
óvodásoknak.
Belépés bérlettel vagy egyénileg: 
700 Ft/fő

December

15. 
szombat

14.30
A Cukorbetegek Klubjának 
összejövetele

17.00
Retró Ady Klub találkozója

14. 
hétfő

13.00
A Mozgáskorlátozottakat 
Pártolók Klubjának 
oösszejövetele

Minden
hétfő

16.00
Kerámiaszakkör gyermekek 
részére. Vezeti: Véninger Margit 
keramikus

Minden
szombat

9.30–10.30
Ovis angol – játékos foglalkozás. 
Vezeti: Kovácsné Kiss Márta

10.30–13 .00
Rajzszakkör általános iskolások 
részére. Vezeti: Rabie Judit és 
Rabie Nóra

Kiállítás
A Lámpás ’92 Alapítvány 
„Művészetek városa” 
című kiállítása január 31-ig 
látogatható, a Művelődési Ház 
programjaihoz igazodva

A Művelődési Ház 2012. december 22. 
és 2013. január 2. között ZÁRVA tart.

2013. január 3-án várjuk kedves 
látogatóinkat!

A www.godimuvhaz.hu honlapon 
a hírlevélre való feliratkozással hetente 
tájékoztatást kaphatnak az aktuális 
programokról.

Áldott karácsonyi
ünne� ket és sikerek� n gazdag új 

esztendőt kívánnak 
a József Attila Művelődési Ház 

munkatársai!

A Németh László 
Általános Iskola
decemberi programjai
2012. december 11., kedd 18 óra: 
Néptánc-karácsony a váci Madách Imre 
Művelődési Házban.
2012. december 13., csütörtök 14.30-tól 
16.30-ig Luca-napi vásár és teaház 
az iskolában. 
2012. december 14., péntek 15-től 18 
óráig kézműves adventi vásár az iskolai 
ebédlőben.
2012. december 15., szombat 10.30: 
néptáncbemutató a tornateremben.
2012. december 19., szerda 18 óra: 
karácsonyi hangverseny az alsógödi 
katolikus
templomban. Fellépők: gödi művészeti 
tanulóink és tanáraik.
2012. december 20., csütörtök 18 óra: 
karácsonyi hangverseny a felsőgödi 
katolikus
templomban. Fellépők: felsőgödi 
művészeti tanulóink és tanáraik.

Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt, szülőt és tanulót 
a karácsonyi rendezvényeinkre!

ünne� ket és sikerek� n gazdag új 

Tollaslabda
Gödi részvétel a Hodos 
Tamás Tollaslabdacsarnok 
avatásán
A Gödi SE csapata is részt vett azon az  évente 
megrendezett versenyen, amely a � atalon elhunyt 
debreceni versenyzőnek állít emléket. Az idei ren-
dezvénnyel avatták fel a  résztvevők azt az új bu-
dapesti tollaslabdacsarnokot, amely Hodos Tamás 
nevét viseli. Az épület és az esemény is különleges 
a maga nemében. 
– A csarnok a tollaslabda valóságos fellegvára. A ta-
lajtól a  világításig minden a  sportág speciális igé-
nyei szerint épült. A 10 pályás terem lehetővé tette, 
hogy egyetlen napon 14 kategóriában közel 180 
gyerek versenyezhessen. A gördülékeny lebonyolí-
tásnak köszönhetően a kezdők és az élversenyzők is 
sok meccset játszhattak. A gödi gyerekek közül töb-
ben most először találkozhattak és küzdhettek más 
csapatok játékosaival, így rájuk szó szerint igaz volt 
a coubertini bölcsesség, mely szerint nem a győze-
lem, hanem a  részvétel a  fontos. Ők már elmond-
hatják, hogy jelen voltak, amikor megnyitotta kapu-
it ez a különleges tollaslabdacsarnok – fogalmazott 
Munkácsi Kitti, a gödiek edzője.
– Igazi tollaslabdaünnep részesei lehettünk – tette 
hozzá Szűcs Zoltán, a Gödi SE szakosztályvezetője, 
aki a  szervezésben és a  lebonyolításban is részt 
vett. – A  legjobbkor épült fel ez a  csarnok, mert 
az olimpiai közvetítések óta óriási az  igény a ver-
senyszerű tollaslabdára. A szeptemberben Alsógö-
dön megtartott nyílt napunkon a szülők és a gye-
rekek meglepően tájékozottak voltak a sportágat 
illetően. Számukra – néhány hónapos edzésmun-
ka után – nagy lehetőség lesz majd, hogy nem kell 
az ország távoli pontjaira utazniuk, ha versenyezni 
szeretnének. A gödi csapat tagjai koruknál fogva 
már nem ismerhették Hodos Tamást. Számukra 
ez a név egy fantasztikus tollaslabdacsarnokot és 
emlékezetes versenyeket jelent majd. A  sportág 
szeretete így adódik át egyik generációról a  má-
sikra – mondta befejezésül a szakosztályvezető.

A Gödi SE játékosa, Granát Kornél adogat
Fotó: Szerecz Ferenc
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NEUTÓ VÁLL. KER. SZOLG. KFT.
Telephely: H-2120 Dunakeszi, Rákóczi út 137.
Tel.: 06-27/540-525
Tel./fax: 06-27/540-526
Mobil: 06-30/924-3106
E-mail: neutokft@t-email.hu • Web: www.neuto.hu

Nyitva tartás: H-P 700-1600 • Szo. 700-1200

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Évet Kívánunk Minden Kedves Vásárlónknak!

Szén – Német brikett
25kg/köteg

1.995 Ft/köteg

Raktárkészleten található 
Masonite típusú nyílászárók 

(ablak, bejárati ajtó, beltéri ajtó) 
készlet kisöprő AKCIÓ!

Hőszigetelő anyagok akciója

Gipszkarton profi l akcióKandalló fa
•  1,7 m3/kaloda
•  bükk, tölgy, akác 

(egy kalodán belül egyforma)

•  33 cm-es, hasogatott

29.990 Ft/kaloda
+szállítás**

29.990 Ft/kaloda
2 kaloda felett ingyenes 
szállítással***

*Dunakeszi, Fót, Göd területére 1 óra! Egyéb településre külön díjszámítás szerint!
** Dunakeszi, Fót, Göd területére darus autóval 3.000,-+áfa! Egyéb településre külön díjszámítás szerint!
*** Dunakeszi, Fót, Göd területére darus autóval! Egyéb településre külön díjszámítás szerint!

Szén – Német brikett
Raklapos tétel esetén (45 köteg)

1.880 Ft/köteg
+ingyenes szállítás***

A Neutó Kft. ajánlata 2012. 12. 21-ig!
Telepünk 2012.12.22 - 2013.01.06. között zárva tart. Nyitás 2013.01.07.-én.

Kivitelező ajánló
Tetőszerkezet tervezés,- anyagszámítás,- építés, ácsmunka,
tetőfedés,tetősík ablak beépítés, bádogozás MESTERFOKON!
06 30 3299-218 • acskiraly@freemail.hu

Hőszigetelő anyagok akciója
URSA Gemini DF 44

3.225,-/tekercs
10/5 cm (8,75 m2/ 17,5 m2)

URSA Practic DF 42
4.135,-/tekercs

10/5 cm (9,375 m2/ 18,75 m2)

URSA Silver DF 39
4.885,-/tekercs

10/5 cm (9,375 m2/ 18,75 m2)

Rockwool Multirock
3.080,-/bála

10/5 cm (3,6 m2/ 7,2 m2)

Masterpro� l CE06 -CD 60x27 - 3m pro� l 16db/ktg.: 875 Ft/szál
Masterpro� l CE06 -CD 60x27 - 4m pro� l 16db/ktg.: 1.165 Ft/szál
Masterpro� l CE06 -CW 50 - 3m pro� l 20db/ktg.:  1.045 Ft/szál
Masterpro� l CE06 -CW 75 - 3m pro� l 16db/ktg.:  1.220 Ft/szál
Masterpro� l CE06 -CW 75 - 4m pro� l 16db/ktg.:  1.630 Ft/szál
Masterpro� l CE06 -UD 28x27 - 3m pro� l 20db/ktg.:  552 Ft/szál
Masterpro� l CE06 -UD 28x27 - 4m pro� l 20db/ktg.:  735 Ft/szál
Masterpro� l CE06 -UW 50 - 4m pro� l 20db/ktg.:  1.190 Ft/szál
Masterpro� l CE06 -UW 75 - 4m pro� l  6db/ktg.:  1.450 Ft/szál

Köteg vásárlás esetén
további 3% kedvezmény!

Gipszkarton pro� l 
kiegészítők,csavarok 
10% kedvezménnyel!

Masterpro� l CE06 -UW 75 - 4m pro� l  6db/ktg.:  1.450 Ft/szál

Köteg vásárlás esetén
további 3% kedvezmény!
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ADVENT ÉS SZILVESZTER
December 15., 20. és 22.: Advent Bécsben, 1 nap busszal  4.990 Ft/fő
December 15.: Advent Pozsonyban, 1 nap busszal  4.990 Ft/fő
Szilveszter a Mátrában, 4 nap félpanzióval  64.500 Ft/fő
December 28.: Phuket, 12 nap repülővel, 4* szállodában, reggelivel  387.510 Ft/fő
December 29.: Toszkána, 5 nap busszal, reggelivel  79.500 Ft/fő
December 29.: Isztalbul, 5 nap repülővel, reggelivel  84.900 Ft/fő
AJÁNLATOK JANUÁRRA
Január 7.: Kuba, 9 nap repülővel, all inclusive  369.990 Ft/fő
Január 14.: Lankenhof, 6 nap, szállás + félpanzió  45.000 Ft/fő
Január 18.: Hurghada, 8 nap, 4* szállodában, all inclusive  98.900 Ft/fő
Január 19.: Brazil körutazás, 9 nap repülővel  483.000 Ft/fő
Január 23.: Marokkói körutazás, 8 nap félpanzióval  169.990 Ft/fő

Utazási Iroda 
valbonatours.hu 

További több száz akciós ajánlatunkról érdeklődjön irodánkban! 
Ajándékozzon szeretteinek utazási utalványt, 

színházjegyet karácsonyra! 

Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket (vízum, illeték, biztosítás). 

DUNAKESZI, Tábor út 4/F • Tel.: (27) 543-855 
Nyitva: H-P: 10-18 • www.valbonatours.hu 

MKEH szám: U-000921

A téli szünetben, december 27-étől 
30-áig, naponta 8 és 17 óra között 
50%-os kedvezménnyel bérelhető:

Huzella Tivadar Tornacsarnok
(3300 Ft/óra)

Balázsovits Sportcsarnok
(4400 Ft/óra)

Németh László Iskola tornaterme 
(1700 Ft/óra)
December 24-én, 25-én és 26-án, valamint december 
31-én és január 1-jén alkalmi óradíjak érvényesek.

Érdeklődni lehet:
Halmai Gábor létesítményvezetőnél,
telefon: (06 30) 977-9687.

Mindenkit szeretettel várunk!

Sportcsarnokok
terembérleti lehetőségei és díjai
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Tel.: 06/27-333-720 • Mobil: 06/20-263-7063
Cím: 2132 Göd, Ady Endre u. 2. (felsőgödi vasútállomás)

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

Szemcsi Optika
Hoya progresszív szemüveglencsék

20% kedvezménnyel,
Hoya vékonyított lencsék 7500 Ft/db akciós áron

kaphatóak január 31-ig!
Boldog karácsonyi ünnepeket 

és sikerekben gazdag új évet kívánunk! 

NE HAGYJA ELVESZNI A MEGMARADT ÜDÜLÉSI CSEKKJÉT,
MERT DECEMBER 30-IG MÉG BEVÁLTHATJA SZEMÜVEGKÉSZÍTÉSRE!

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

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

vagy bármely Egészségpénztáras kártyával!

Állateledel-, takarmány- 
és horgászcikk-üzlet

Prímagáz cseretelep
Felsőgöd, Duna út 34. Telefon: (06 27) 336-214

E-mail: laszlo_imre@vnet
Nyitva tartás: Hétfőtől csütörtökig: 8-tól 18-ig 
• Pénteken: 8-tól 19-ig • Szombaton: 8-tól 13-ig

December 15-től január 15-ig 

5-15%-os kedvezmény!
Happy Dog és Hills 
termékek kedvezményes vására!

Köszönet
 a Mihály-napi pónilovaglásért 

Spotnak, a Parelli-módszer szerint 
képzett shetlandi póninak, aki 

a Gödön élő és a képzési módszert 
oktató dr. Egyed Anna tulajdona.  

Tücsök Papír-írószer/Juhász Judit 

„Célunk: az Ön célja”
Megoldást kínálunk kft.-k, bt.-k 

és egyéni vállalkozók részére!
Ingyenesen elemezzük a cég tevékenységét, 

hogy megfelel-e az új adótörvény feltételeinek. 
Első havi könyvelési díj ingyenes.

Telefon: (06 30) 931-3314 • e-mail: iroda@proftor.hu 

Várjuk Önöket gödi és budapesti irodánkba egyaránt, ahol 
cégével kapcsolatosan teljes körű szolgáltatást nyújtunk. 

Adómegtakarítás az új kata (kisadózó vállalkozások
 tételes adója) adózási lehetőséggel!
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dr. Dragodán Katalindr. Dragodán Katalin  Pénteken 1500-17-1700

bőrgyógyász, kozmetológus, venerológus

Ivicsics EditIvicsics Edit
   

Kedden 1300-1700

klinikai gyermekpszichológus

dr. Kékesi Gábordr. Kékesi Gábor

  

Hétfőn 1730-193030

főorvos, belgyógyász, nefrológus, diabetológus

dr. Kondér Béladr. Kondér Béla

főorvos, belgyógyász, nefrológus, diabetológus  főorvos, belgyógyász, nefrológus, diabetológus

Kedden 1800-200000

szülész-nőgyógyász, gyermeknőgyógyász szakorvos

dr. Varga Imredr. Varga Imre

  dr. Kondér Béla  dr. Kondér Béla

Kedden 1800-200000

urulógus szakorvos

dr. Nyisztor Magdolnadr. Nyisztor Magdolna Csütörtökön 1500-171700

pszichiáter szakorvos, jungi és kognitív-viselkedésterápiás képpszichiáter szakorvos, jungi és kognitív-viselkedésterápiás képzettségzettség

dr. Rull Csabadr. Rull Csaba   Kedden 1700-1900

bőrgyógyász

dr. Galics Juditdr. Galics Judit  Szerdán 1600-190000

        Pénteken 900-1200

belgyógyász szakorvos

dr. Mocsai Lajosdr. Mocsai Lajos  Szerdán 1700-190000

ortopéd főorvos

Nagy Ildikó, Nagy GáborNagy Ildikó, Nagy Gábor Bejelentkezés szerintlentkezés szerint
ultrahangos vizsgálat

dr. Gellért Gábordr. Gellért Gábor  Bejelentkezés szerintBejelentkezés szerint
sebész, érsebész főorvos

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

2131 Göd, Pesti út 86.

Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig: 730-1930

Szombat: 730-1200

KARÁCSONYI VÁSÁR AZ INCZEFFY PATIKÁBAN!
Békés, boldog Karácsonyt, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk!

• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

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

Okmányirodai ügyintézés (akár 24 órán belül)
Kötelezőbiztosítás kötés
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! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

P E D I K Ű R 
Otthonában, kényelmes 
körülmények között 

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

Masszázsterápia: Ez az egyik leghatásosabb mód-
szer. A masszázs egyszerre több szempontból is jó, 

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

TELJES MASSZÁZS:  3000.-
MÉZES MASSZÁZS:  3500.-

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

• csomagoló anyagok, ajándéktasakok
• minőségi iskola táskák, tornazsákok, tolltartók

 • iroda eszközök • írószerek

M i n d e n ,  a m i  a z  i s ko l á b a  ke l l . . .
Tanszercsomag kapható!

Fénymásolás, iratkötés, laminálás, spirálozás!
Cím: 2132 Göd, Ady E. u. 18/B • Telefonszám: +36 20/998-0062
Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Sz: 8-13 óráig

P E D I K Ű R
Otthonában, kényelmes
körülmények között

pedikűrös
kezelést vállalok.

Az első alkalommal
ajándék lábmasszázs!
Időpont egyeztetése,
megbeszélés alapján:

06-30 431-15-96
Kellemes karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet kívánunk!

• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

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

Okmányirodai ügyintézés (akár 24 órán belül)
Kötelezőbiztosítás kötés
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! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

P E D I K Ű R 
Otthonában, kényelmes 
körülmények között 

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

Masszázsterápia: Ez az egyik leghatásosabb mód-
szer. A masszázs egyszerre több szempontból is jó, 

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

TELJES MASSZÁZS:  3000.-
MÉZES MASSZÁZS:  3500.-

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

• csomagoló anyagok, ajándéktasakok
• minőségi iskola táskák, tornazsákok, tolltartók

 • iroda eszközök • írószerek

M i n d e n ,  a m i  a z  i s ko l á b a  ke l l . . .
Tanszercsomag kapható!

Fénymásolás, iratkötés, laminálás, spirálozás!
Cím: 2132 Göd, Ady E. u. 18/B • Telefonszám: +36 20/998-0062
Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Sz: 8-13 óráig

Kellemes 
karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván

Kovács László
és

munkatársai
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Apróhirdetések
•  Fakivágás! Veszélyes fák kivágása alpintechnikával is, kosaras daruval. 

Az elszállítás megoldható. 
Tel.: (06-30) 463-4070, (06-27) 337-353.

•  Gyakorlott hirdetésszervezőt keresünk országos terjesztésű 
luxusmagazinhoz. Érdeklődni lehet: (06-20) 314-2642.

•  Parkettás vállalja hagyományos, szalag- és laminált padló lerakását, 
valamint csiszolást, lakkozást, javítást. Telefon: (06 70) 505-1177

•  Gödön szoba-konyhás külön bejáratú lakás kiadó. 
Érdeklődni lehet: (06 30) 550-9905

•  Lakatosmunkák kedvező áron. Telefon: (06 20) 316-0174
•  Első osztályú idei dióbél, termelőtől 2600 Ft/kg, Gödön kiszállítva. 

Telefon: (06 20) 316-0174
•  Fájdalommentes fülbelövés, orrpiercing Felsőgödön, a Duna út 8. szám alatt. 

Házhoz is megyek. Telefon: (06 20) 529-2708
•  Göd, Sződliget területén földet vásárolnék. Telefon: (06 30) 951-3193

SÍRKŐ, MŰKŐ és MINDEN, AMI CSAK KŐ!

Tel.: (06-20)941-3977, (06 27) 331-663

E-mail: lakatoskalman@freemail.hu 

www.koakobonkft.hu

Göd, Rómaiak útja és Nemeskéri utca sarok 
(a gödi újtemetőnél)

Karácsonyi kínálatunk:
• adventi  koszorúk és kellékei 
• karácsonyi díszek
• alkalmi csokrok
• cserepes virágok
Kegyeleti  koszorúk és sírcsokrok készítését, 
kiszállítását rövid határidővel vállaljuk.
Karácsony hetében állatbarát gyerekeket 
szívesen látunk bárányok etetésére és simogatására.

Angi Virágüzlet és Ajándékbolt
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!

2132 Felsőgöd, Deák Ferenc u. 54.
Nyitva tartás: hétf őtől szombati g 9–17 óráig, vasárnap 9–13 óráig 

Telefon: (06 27) 330-123, (06 20) 322-0803
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mely megtalálható Felsőgödön a 2-es főúton 
(Pesti út 168.) a Szeder utcai lakópark mellett. 

Szívesen vállaljuk intézmények és éttermek ellátását is.

Szeretettel várjuk Önt is
újonnan nyílt,

kereskedésünkben,

Minden kedves vásárlónknak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!

Nyitva tartás:
Hétfő – Kedd – Szerda – Csütörtök – Péntek – Szombat:

8 – 20 h-ig
Vasárnap: 8 – 12 h-ig

A három és fél tonna parajdi só teremtette mikroklíma kiváló kiegé-
szítő kezelést biztosít akut és tartós légúti megbetegedések, továbbá 
asztma, allergia, arc-, homloküreg- és fülgyulladások esetén.
– A tavaszi nyitás óta nagyon jó tapasztalatokról számolhatok be – 
nyilatkozta Néderné Nagy Irén, a Sóház vezetője. – A kezelések már tíz 
alkalom után is az esetek 90 százalékában tartós segítséget jelente-
nek. Dr. Pruzsinszkyné dr. Szabó Ibolya felsőgödi gyermekorvos több-
ször is meglátogatott bennünket. Erdélyi lévén ő nagyon jól ismeri a 
parajdi só áldásos hatását. Sok vendéget köszönhetünk a doktornő 
ajánlásának. A gyermekeknek kibővítettük a teret: lehetőségük van 
homokozni, csocsózni,dartsozni, mesét nézni, jönni-menni, hogy mi-
nél kellemesebben teljen el az egy óra, amit a kezelés igényel.
Természetesen minden korosztály megtalálhatja a számára legmeg-
felelőbb időtöltést. 
A Sóházba telefonon várják az érdeklődők bejelentkezését: 

(06 30) 655-7976.

Sóház a Lánchíd utcában

Ünnepi nyitva tartásunk:
DECEMBER 24: ZÁRVA
DECEMBER 25–26: 16.00 - 24.00-ig
DECEMBER 31: Zártkörű rendezvény
JANUÁR 1: ZÁRVA

A többi napokon a megszokott időben 
tartunk nyitva.

Szeretettel várunk egy 

óévbúcsúztató partira!
Ajánlatunk

Vacsora:
•  Orosz hússaláta

•  Kemencében sült ropogós malac 

pezsgős káposztával, hagymás 

törtburgonyával

•  Mézes aszalt szilvával töltött túrógombóc, fahéjas tejföllel

•  Éjfélkor roppanós virsli tormával, mustárral

Korlátlan italfogyasztás • DJ • Ingyenes bowling

 Belépő: 10 800 Ft

óévbúcsúztató partira!
Ajánlatunk

•  Mézes aszalt szilvával töltött túrógombóc, fahéjas tejföllel

•  Éjfélkor roppanós virsli tormával, mustárral

Korlátlan italfogyasztás • DJ • Ingyenes bowling

Belépő: 10 800 Ft

Hasznosítsa a Nap korlátlan és ingyenes energiáját! 
Környezetbarát áramtermelés megbízható német 
napelemes rendszerrel, 25 év teljesítmény garanciá val.

Hivatkozzon a Gödi Körképre, és ingyenesen felmérjük 
lehetôségeit!

Forduljon a szakértôhöz! 
Részletekért hívja ügyfélszolgálatunkat a 
(27) 548 440-es telefonszámon!

Felejtse el a magas 

villanyszámlákat!

www.wagnersolar.hu

Wagner Solar Hungária Kft. 
2120 Dunakeszi, Fóti út 92.

Wagner Solar - Gödi Körkép 84x124 mm.indd   1 2012. 03. 05.   9:10:24
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&Soul
Body

Shape A lelek es a test formalasa,
, , ,

ek

2131 Göd, Török Ignác u. 1.
www.soulandbody.hu

+36 30 908 2919

Bejelentkezés 
szükséges!

Zsírégetés, izomépítés, alakformálás,
cellulitisz-kezelés, vitalitás 20 percben!

Rehabilitációs és prevenciós kezelés 
gyógytornász közreműködésével 20 percben!

Gyógymasszőreink biztosítják az edzések, 
rehabilitációs kezelések utáni pihenést, relaxálást!

X BODY – FLABÉLOS

 DECEMBER 31-IG INGYENESEN PRÓBÁLHATJA KI 
A TESTVIBRÁCIÓS TRÉNINGET!

Kombinált bérleteinkkel hatékonyan érheti el a kívánt álomalakot!

Mindenkit sok szeretettel várunk 
üzletünkben, a Soul & Body Shape-ben!

SZÉP kártya elfogadóhely Facebookon is elérhetőek vagyunk!

LEPJE MEG SZERETTEIT 
KARÁCSONYRA 

AJÁNDÉKUTALVÁNYAINK 
EGYIKÉVEL!

X BODY – FLABÉLOSX BODY – FLABÉLOSX BODY – FLABÉLOSX BODY – FLABÉLOSX BODY – FLABÉLOSX BODY – FLABÉLOSX BODY – FLABÉLOSX BODY – FLABÉLOS

STÚDIÓNKBA FLABÉLOS GÉP ÉRKEZETT!

AJÁNDÉKUTALVÁNYAINK 

AJÁNDÉKUTALVÁNY

Lótusz
Szépségszalon
2131, Göd, Pesti út 42/a

/Mógor-ház/

•  Pedikűr, manikűr, műköröm, 
talpre� exológia, para�  nos kéz- és lábápolás, 
feszítőszálas Spange, 3D-s műszempilla.

 Bejelentkezés: Ujfalusi Csilla – 06-20/466-00-88
 www.csillanails.hu
• Kozmetika
 Bejelentkezés: Borbíró Zsuzsanna – 06-20/532-6077
•  Frissítő, relaxáló, talp-, hát- és testmasszázs,

Dr. Wu-féle fejmasszázs, frissítő thai masszázs,
fül és test gyertyakezelés

 ŐSZI AKCIÓ: KETTŐT FIZET ÉS HÁRMAT KAP!
 Bejelentkezés: Gellén Anikó – 06-70/434-2163
 www.gellenmasszazs.hu
•  Fodrászat: női, fér� - és gyermek, keratinos hajsimítás, 

hajgyógyászat (2131 Göd, Béke út 24.)
 Bejelentkezés: Vári Mónika – 06-70/932-5893

Szolgáltatásaink:

talpre� exológia, para�  nos kéz- és lábápolás, 

 Bejelentkezés: Gellén Anikó – 06-70/434-2163

Fodrászat: női, fér� - és gyermek, keratinos hajsimítás, 

Minden Kedves Leendő és Új Vendégünknek 
Kellemes Ünnepeket kívánunk! 

Irodaszerek, nyomtatványok, iskolaszerek, kreatív- 
és hobbikellékek, naptárak, fénymásolás, faxolás, 
nyomtatás, spirálozás, laminálás, csomagolópapí-
rok, ajándék tasakok, ajándéktárgyak, játékok  stb.

Kellemes Karácsonyt és Békés, Boldog
 Új Évet kíván a Lenkey utcai Papír-írószer
 és nyomtatványüzlet vezetője, Márton Olga!

Elérhetőségei:
Cím: 2132 Göd, Lenkey u. 5.

Tel./fax: (27) 330-806 • E-mail: martonolga@citromail.hu

Irodaszerek, nyomtatványok, iskolaszerek, kreatív- 

Tel./fax: (27) 330-806 • E-mail: martonolga@citromail.hu

Zöldség - gyümölcsdiszkont
kis- és nagykereskedés

2132 Göd, Pesti út 112.
(A Pennyvel szemben, a 2-es főút mellett)

Hazai zöldségek és gyümölcsök, közvetlenül a termelőktől!

•  szabolcsi alma 118 Forinttól
•  burgonya 89 Forinttól

•  zsákos burgonya (kefélt)
5 és 10 kg-os
•  vöröshagyma 5 és 10 

kg-os – 100 Ft/kg

•  szabolcsi alma 
•  burgonya 89 

•  zsákos burgonya (kefélt)
5 és 10 kg-os
•  vöröshagyma 5 és 10 
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• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

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

Okmányirodai ügyintézés (akár 24 órán belül)
Kötelezőbiztosítás kötés
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! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

P E D I K Ű R 
Otthonában, kényelmes 
körülmények között 

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

Masszázsterápia: Ez az egyik leghatásosabb mód-
szer. A masszázs egyszerre több szempontból is jó, 

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

TELJES MASSZÁZS:  3000.-
MÉZES MASSZÁZS:  3500.-

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

• csomagoló anyagok, ajándéktasakok
• minőségi iskola táskák, tornazsákok, tolltartók

 • iroda eszközök • írószerek

M i n d e n ,  a m i  a z  i s ko l á b a  ke l l . . .
Tanszercsomag kapható!

Fénymásolás, iratkötés, laminálás, spirálozás!
Cím: 2132 Göd, Ady E. u. 18/B • Telefonszám: +36 20/998-0062
Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Sz: 8-13 óráig

• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

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

Okmányirodai ügyintézés (akár 24 órán belül)
Kötelezőbiztosítás kötés
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! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

P E D I K Ű R 
Otthonában, kényelmes 
körülmények között 

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

Masszázsterápia: Ez az egyik leghatásosabb mód-
szer. A masszázs egyszerre több szempontból is jó, 

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

TELJES MASSZÁZS:  3000.-
MÉZES MASSZÁZS:  3500.-

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

• csomagoló anyagok, ajándéktasakok
• minőségi iskola táskák, tornazsákok, tolltartók

 • iroda eszközök • írószerek

M i n d e n ,  a m i  a z  i s ko l á b a  ke l l . . .
Tanszercsomag kapható!

Fénymásolás, iratkötés, laminálás, spirálozás!
Cím: 2132 Göd, Ady E. u. 18/B • Telefonszám: +36 20/998-0062
Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Sz: 8-13 óráig

ROBOGÓVÁSÁR!

SZEMÉLYGÉPKOCSIK KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁSA, BIZOMÁNYOSI ÉRTÉKESÍTÉSE, 

HITELÜGYINTÉZÉS.

KARAMBOLOS, SÉRÜLT AUTÓK JAVÍTÁSA 
KÁRÜGYINTÉZÉSSEL EGYÜTT.

Autószerviz, javítás, olajcsere, gumiszerelés!

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. Nyári tűzifa akció! Tűzifa, 

biobrikett, kalodás tűzifa.
Barnaszén-akció, 1950 Ft/q a készlet erejéig.

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

www.enzotrans.hu
enzotrans@t-online.hu

Gödieknek KEDVEZMÉNY!

Dr. Straub Ákos ortopéd-, traumatológus,
általános sebész főorvos és sportorvos

–  Mozgásszervi betegségek kezelése
–  Gyógyászati segédeszközök, gyógycipők felírása
–  Szemölcsök, anyajegyek és egyéb bőrhibák

hegmentes eltávolítása
–  Visszér és benőtt köröm hatékony kezelése
–  Sportorvosi ellátás
–  Térdízület hyaluronsavas kezelése ambulánsan

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

Rendelési idő: Kedd: 16–20 óráig, Szombat: 9–14 óráig
2132 Göd, Jósika u. 29. •  Bejelentkezés: 06-20-493-1593, 27-331-818

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN

BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

S Á R G A B A R A C K
VÁ S Á R !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ELŐJEGYZÉSSEL, AKÁR 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS

Tel: 06-20-519-2140
      06-27-332-814

Cím: Göd, Révay u. 16.

A P R Ó H I R D E T É S
HITELEK BANKOKTÓL! Jelzáloghitelek kizárólag ingatlan fedezettel. Problémás hitelek kiváltása, 
végrehajtás, APEH terhek megoldása: BAR listás is lehet a zálogkötelezett. Drága devizahitelét fo-
rint alapúra váltjuk. Közösen megtaláljuk a megoldást. Minden előzetes költséget megelőlegezünk.
Fekete Gyöngyi
Tel.: 06 70 632 8993

FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák kivágása alpintechnikával is, kosaras daruval! 
Elszállítás megoldható.
Tel.: 06 30 463-4070, 06 27 337-353

HÁZHOZ MEGY! Fodrász, gyógypedikűr, gyógymasszőr! Hívd Idikót!
Tel.: 06 70 269-8446

KERESEK ALSÓGÖDÖN 40-50 m2-es ingatlant kis kerttel.
Tel.: 06 30 957 7870

KIADÓ KÉT SZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS TETŐTÉRI LAKÁS FELSŐGÖDÖN nemdohányzó házas-
párnak, vagy egyedül állónak hosszú távra Tel.: 06 70 238 0876

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

ALSÓGÖDI ÁLLOMÁS KÖZELÉBEN EGYSZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS, BÚTOROZOTT ALBÉRLET 
hosszú távrakiadó Tel.: 06 20 966 4966

E G YE D I  B Ú TO R K É S Z Í T É S !
Ingyenes helyszíni felmérés, tervezés.

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

Faanyag védelem, gyalulás, megmunkálás, ger-
endák egyedi méretben is, bitumenes zsinde-

lyek, OSB lapok, szigetelő anyagok.
Tetőléc akció: 3 fm-ig 68 Ft/ fm, Zsindely: 1480 Ft/m2

Svéd, német lambéria akciók, 1100Ft/m2 ártól a 
készlet erejéig. Tüzifa, biobrikett, német brikett, 

kazánszenek, kalodás tüzifa.

2131, Göd Pesti út 116. Tel.: 0627 345 098

CSERÉPKÁLYHA-ÉPÍTÉS,
-TISZTÍTÁS, -ÁTRAKÁS

Vízteres
betétekkel is!

Már 40 éve
Gödön,

igény szerinti
kivitelben is!

Molnár Zoltán
06-27-636-595

06-20-591-0768

Mindennemű építő-, tüzelő- és egyéb anyagok!
Konténeres sittszállítás

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

Rendelésfelvétel:
Tel.: 06-27-345-065,

06-20-972-5290,
06-30-949-7921,
06-30-933-8554

2132 Göd, Duna út 20-22.

TV-k, Videók,
Cd-k, Monitorok,
Hifi tornyok javítása

Latorczai István
Tel.: 06-20-321-4801

AUTÓBONTÓ

Regisztrált autóbontó személy- 
és tehergépjárműveket bontásra 
megsemmisítésre, ingyen átvesz 
igény szerint teljeskörű ügyinté-
zéssel.

BONTÁSI ÁTVÉTELI
IGAZOLÁST ADUNK!

Gödi iparos centrum
2133 Sződliget, 2-es főút, 27,5 km
Tel.: 06-30/951 3192

SÍRKŐ AKCIÓ!
KAMATMENTES HITEL!

Márvány, gránit,
 mészkő síremlékek készítése.

Épületek teljeskörű műkövezése.

Lépcsők, párkányok, fürdőszoba 
és  konyhapultok gyártása.

Ablakpárkányok, készítése szinte azonnal.

Baluszter korlátok, kerti díszek, 
grill sütők készítése.

Kerítéspanelek, járdalapok 
és kerítésoszlopok készítése.

Elköltöztünk! Új cím!
Műhelyünk a gödi temetőnél

található.
Mobil: 06-20-9413-977 

Fax: 06-27-331-663
E-mail: lakatoskalman@freemail.hu

www.koakobonkft.hu

Temetkezés
Teljeskörű temetkezési szolgáltatás

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

ügyelet: 06 20 9331-302

•  Virágpalánták
•  Szálás és cserepes 

virágok széles 
választéka

•  Ajándéktárgyak

 Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 9-18
Szombat: 8-16 • Vasárnap: 9-14

Telefon: (06 70) 334-4826

•  Virágpalánták
•  Szálás és cserepes 

•  Ajándéktárgyak

 Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 9-18
Szombat: 8-16 • Vasárnap: 9-14

megnyílt Felsőgöd, 
Pesti út 234. alatt

Borostyán virágház



38

BŐR- ÉS TEXTIL-
RUHÁZAT-JAVÍTÁS,

ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Automata mosógépek
szervizelése garanciával, 

márkától függetlenül.
Vízszerelés, bojlerek javítása.

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

Hazai és külföldi 
TV-, LCD- és

PLAZMAKÉSZÜLÉKEK 
szakszervize

EREDETI ALKATRÉSZEK,
TELJES KÖRŰ GARANCIA! www.multiset.hu

Ügyfélszolgálat:
(06-30) 977-4022

Hibajelentés:
(06-30) 370-2160

Nyugdíjasoknak
10% KEDVEZMÉNY!

Javítás esetén díjtalan kiszállás!

tv&video
szer v i z

ulti
set

szakszerviz

márkaszerviz

ELADÓ Gödön, csendes, nyugodt 
környezetben, kis patak mellett 610 m2-es 

telken épült 80 m2-es, 2 szobás, fedett 
teraszos, egyszintes családi ház a tetőn 

kis toronnyal. Teljes közmű, gáz cirkó 
és vegyes tüzelésű kazán, ipari áram, 

tömegközlekedés 8–10 percre, iskola, óvoda, 
bevásárlási lehetőség a közelben. Irányár:

 12 950 000Ft. Telefon: (06 20) 353-0592.

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

Víz-, gáz- és fűtésszerelés,
duguláselhárítás,

bojlerjavítás.

FÖVÉNYESI CSABA
(06 30) 932-2114

TV-k, Videók,
Cd-k, Monitorok,
Hifi tornyok javítása

Latorczai István
Tel.: 06-20-321-4801

KÉMÉNYBÉLELÉS-AKCIÓ
KÉMÉNYJAVÍTÁS

35%-os munkadíj-kedvezmény!
Tel.: (+36 70) 882-8097
          (+36 20) 381-6787

www.kemenyepites.eu

HÁZHOZ MEGY!
FODRÁSZ-PEDIKŰRÖS!

06-70-269-8446
Ildikó

ELADÓ TELEK SURÁNYBAN
Családi okok miatt eladó egy 1427 m2 nagyságú telek 
Surányban, a Szentendrei-sziget közepén.
A telek nagy, akár osztható is, hiszen két 700 m2-es telek is 
kialakítható belőle.
A környék levegője ma is kiváló. Az öregek szerint a két há-
ború között a környékre tüdőszanatóriumot terveztek épí-
teni. Víz a telken, gáz az utcában, csatornaépítés 2013-ban 
vagy 2014-ben.
A telken egy be nem fejezett faház van, ami elbontható, be-
fejezhető vagy felvonulási épületként használható.
Irányár: 12,9 M Ft. 
Érdeklődni lehet a (06 30) 817-36-17-es telefonszámon.

Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket 

és Boldog Új évet 
kívánunk minden kedves 

Vásárlónknak!



Sok-sok élménnyel és egy ajándék karácsonyfával térhetsz haza. Részletek: polus.hu
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Minden  már hozzánk járó
és a jövőben stúdiónkat
választó kedves vendégünknek 
kívánunk vitalitásban,
egészségben és boldogságban 
telő ünnepeket és eredmény ek-
ben gazdag új évet!

Felsőgöd, Lenkey u. 1.
JÖVET � MENET A VASÚT MELLETT!

+36�30�336�0604  www. abélos-göd.hu
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FLABÉLOS�GÖD
ALAKFORMÁLÓ STÚDIÓ

RÁZD MAGAD FORMÁBA!

AJÁNDÉKOZZA MEG SZERETTEIT, 
ISMERŐSEIT BÉRLETEINKKEL!

MINDEN KOROSZTÁLYNAK!

10 PERC 45 PERC
EDZÉSNEK FELEL MEG

TELJES TESTVIBRÁCIÓ
AZ EGÉSZSÉGES EDZETTSÉGÉRT

MÁR 20 ALKALMAS BÉRLETTEL IS!

FOGYÁS, ALAKFORMÁLÁS,
ZSÍRÉGETÉS HATÉKONYAN!

Önt és kedvenc mackóját egész évben méhé-
szeti termékekkel és virágporos készítményekkel 
várjuk. Akácméz, hársméz, repceméz, facélia-

méz, selyemfű és bálványfa méz, gesztenyeméz, 
havasi méz Erdélyből.

Mézédes ünnepeket kívánok!
Cím:
2163 Vácrátót,
Szent István utca 2.
Telefon:
(06 20) 536-6304
e-mail: 
zoltan.kiraly@invitel.hu

Ahol maga Micimackó
is szívesen lenne 
törzsvendég:
termelői mézek 
és mézkülönlegességek
Király Zoltán méhésztől!

A termékek megvásárolhatók:
Veresegyház: Fő utca - Andrássy út - Mogyoródi utca kereszteződés

Szentendre: Városkapu üzletház parkoló



BOLDOG KARÁCSONYT!
Kedves Partnerünk!

Ezúton köszönjük egész éves megtisztelő bizalmát!
Áldott, Békés Karácsonyt és sikerekben
gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!

a Piramis Építőház Kft. csapata
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