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Itt a téma iránt érdeklődők mindegyike
• kreatív és segítőkész közösségben oszthatja meg másokkal ötleteit, tudását és tapasztalatait;
• ötleteket és a gyakorlatban már bevált módszereket gyűjthet a mindennapi mozgásprogramok alakításához;
• játékokat tanulhat, játszhat – és egy jó csapatban töltheti szabadidejét.

A továbbképzés során megismerkedhetünk egy-egy óvodai (iskolai) közösség életmódprogramjával, bevált, 
jól hasznosítható modulokkal, a gyerek–szülő–intézmény életvitelt formáló összefüggéseivel. 
A szakmai programokat szabadidős sportokkal és egyéb programokkal egészítjük ki. 
Havi rendszerességgel (időnként változó helyszínekkel) szombat délelőttönként szervezzük, 
10-től 13 óráig Gödön, a Pedagógiai Szakszolgálatban.
Cím: 2131 Felsőgöd, Ady Endre u. 6.

A szakmai továbbképzés ingyenes.

Ha szeretnél csatlakozni, küldj egy e-mailt a következő címre: somkerekiedit@gmail.com
Írj pár sort magadról, és küldd el az elérhetőségeidet is a személyes kapcsolattartás érdekében!

idén folytatódik a nagy sikerŰ

Mozgás és Életmód Műhely
továbbképzés pedagógusoknak  és  gyermekekkel foglakozó szakembereknek
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KÖZÉLET

Testületi ülések decemberben 
Rendkívüli ülés – 2012. december 12.

Állami kézbe kerültek az iskolák
A köznevelési feladatokat ellátó intézmények állami fenntartásba vé-
teléről szóló átadás-átvételi megállapodás volt a témája a december 
12-ére összehívott rendkívüli ülésnek. A  testület felhatalmazásával 
Markó József polgármester december közepén aláírta azt a megálla-
podást, amelynek értelmében az eddig városi kezelésben lévő iskolák 
fenntartója 2013. január 1-jétől az állam lett. (Az oktatásügyet érintő 
változásokról a lap 10. oldalán adunk részletesebb tájékoztatást.)

Munkaterv szerinti ülés – 2012. december 19.

A dunakeszi rendőrkapitány kinevezése
Munkaterv szerinti ülésén a  Képviselő-testület dr. Szinay József cím-
zetes főjegyző  előterjesztése nyomán támogatta Tóth Csaba rendőr 
alezredes kinevezését a Dunakeszi Rendőr-főkapitányság élére. Az ok-
tóber óta megbízott vezetőként dolgozó alezredes kérdésekre vála-
szolva elmondta: az  alig több mint két hónappal ezelőtt bevezetett 
telefonos járőrszolgálati rendszer jól működik. A szolgálatot teljesítő 
rendőröket eddig mintegy 140-150 alkalommal keresték a gödi lako-
sok. A  hívások között volt közvetlen segítségkérés, bűncselekmény 
bejelentése és információkérés rendőrségi ügy hivatalos intézéséhez. 
A tapasztalatok szerint a lakosok az eredeti célnak megfelelően élnek 
a telefonos segítségkérés, illetve tájékoztatás lehetőségével, és hívá-
saikkal sok használható információhoz juttatják hozzá a rendőrséget. 
(Január elsejével megkezdte működését a körzeti megbízotti rendszer 
is. A rendőrség egy körzetben, de két területen két fővel látja el e fel-
adatkört.) A közbiztonság javítása érdekében tett eddigi intézkedések 
tapasztalatairól a Gödi Körkép februári számában interjút közlünk Tóth 
Csaba dunakeszi rendőrkapitánnyal.

A 2013. év költségvetési koncepciója
A Képviselő-testület hét igen szavazattal, három tartózkodás mel-
lett elfogadta az  Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepció-
ját, amelyben a pénzügyi tervezés főbb irányvonalai fogalmazódnak 
meg. Eszerint az Önkormányzatnak 2013-ban is alapvető célja a mű-
ködőképesség biztosítása, a  likviditás és a  költségvetés egyensúlyá-
nak megőrzése, a város által nyújtott közszolgáltatások színvonalának 
megtartása, valamint a fejlesztések forrásának megteremtése érdeké-
ben a pályázati lehetőségek optimális kihasználása. 2013-ban kiemelt 
feladat az önkormányzatok és a városok működését jelentősen érintő 
törvényi előírások zökkenőmentes átültetése a gyakorlatba.
A költségvetési koncepcióval egyidejűleg a testület elfogadta a 2012. 
évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló beszámolót is. 

A szemétszállítási díjak módosítása
Az új hulladékgazdálkodási törvényben meghatározott keretek között 
2013-ban átlagosan 4 százalékkal emelkedik a  helyi szemétszállítás 
díja. Az éves díjat 2013. február 15-éig egy összegben befizető lakosok 
és üdülőtulajdonosok azonban 5,5 százalék kedvezménnyel, még a ta-
valyi árnál is olcsóbban vehetik igénybe a közszolgáltatást. (Részlete-
ket a lap 13. oldalán közlünk.)

A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
A Képviselő-testület november 28-ai ülésén határozatot hozott arról, 
hogy a törvényi felhatalmazásnak megfelelően bővíti a talajterhelési 
díjjal kapcsolatban adható kedvezmények körét. A testület decembe-

Karácsonyfák  begyűjtése
A TESZ az ingatlanok elé kitett karácsony-
fákat január 21. és 25. között szállítja el, 
mindenhol az  utcában szokásos szemét-
szállítási napon. 

Vigyázzunk a köztéri 
facsemetékre!
A város nagyobb forgalmú főútjai, a  Béke, 
a Duna és az Ady Endre út mentén az Önkor-
mányzat a  fasorok felújításának keretében 
eddig ötven facsemetét helyeztetett ki. Vi-
gyázzunk a  fiatal fákra, különösen parkolás-
kor legyünk óvatosak!

Visszaadta megbízását 
az Alapszolgáltatási 
Központ vezetője
Családi és egészségügyi okokra hivatkozva, 
2012. december 31-ei hatállyal leköszönt 
posztjáról Mikó Istvánné, az Alapszolgálta-
tási Központ vezetője

Az idősellátás, a szociális gondozás és a csa-
ládsegítés területeit nyolc éven át koordináló 
szakember januártól marad ugyan a  városi 
szociális ellátás területén, de már nem intéz-
ményvezetőként dolgozik tovább. A jövőben 
a gyermekvédelem helyi felelőse lesz.

A mozgalmas, kihívásokkal teli időszak lezá-
rásakor így nyilatkozott lapunknak:
– A  nyolcéves szakmai munka során 
95  400  000 forint pályázati forrás realizálá-
sában vettem részt, és rendszeres önkéntes 
munkát is vállaltam a  pályázatok megírása, 
lebonyolítása, elszámolása során. Sikerél-
ményt jelent számomra, és elégedettséggel 
tölt el, hogy amit szakmai vezetőként vállal-
tam, azt teljesítettem, a szerződésben vállalt 
feladatai mat elvégeztem. Úgy érzem, Göd 
lakossága számára sikerült egy jól működő 
szociális és gyermekvédelmi alapellátásokat 
szolgáltató intézményi rendszert kialakítani.

Köszönöm kedves kollégáimnak, a  Pol-
gármesteri Hivatal és a  TESZ dolgozóinak, 
a  képviselő hölgyeknek és uraknak, a  szo-
ciális bizottságnak és elnök úrnak, jegyző 
úrnak, polgármester úrnak és alpolgármes-
ter úrnak, hogy munkámban segítettek és 
támogattak – nyilatkozta a Gödi Körképnek 
Mikó Istvánné.
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KÖZÉLET

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

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal pénzkészlete
(számlákon lévő összegek + pénztár): 67 324

A TESZ és az intézmények pénzkészlete
(számlákon lévő összegek + pénztár): 17 375

Lekötött betétek összesen: 400 000
Az ÖK pénzkészlete összesen (számlákon lévő összegek
+ pénztárban lévő összegek + lekötött összegek): 484 699

Folyószámlahitel összege: 0
A 2012. évben befolyt adóbevételek összege: 1 314 074
2013. január 3-áig befolyt adóbevételek összege: 1 744
A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 
10 M forintot meghaladó tétel(ek): Pannónia utca és környékének 
csapadékvíz rendezése – végszámla

14 446

Lejárt tartozások összege: 0
A fenti táblázat a 2013. január 3-ai állapotokat mutatja.

Dr. Pintér György
alpolgármester

ri döntése alapján a megszavazott kedvezményeket csak 2013. január 
elsejétől lehet érvényesíteni, visszamenőleg nem. (Az igénybe vehető 
kedvezményekről a  lap decemberi számának mellékleteként megje-
lent Gödi Közlönyben olvasható tájékoztatás.) 

Döntés beruházási tárgyú előirányzatokról 
Decemberi határozata alapján a Képviselő-testület a 2013-as évre a kö-
vetkező beruházások megvalósítását irányozza elő: a Kincsem Óvoda 
felújítása és energetikai rendszerének fejlesztése, a Fácán Óvoda bő-
vítése, valamint a termálvizű strandon a GSE-hez beérkező társasági-
adó-támogatások kiegészítésével új medence megépítése. 

A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének jóváhagyása
A tavalyi év utolsó ülésén a  testület elfogadta a  2013-as esztendő 
munkaterv szerinti üléseinek időpontját, valamint az  előterjesztések 
és a rendszeres beszámolók benyújtásának rendjét. 

Alapítványi támogatás
Jóváhagyását adta a testület a Gaude kórus 2012. évi költségvetésben 
előirányzott 300 ezer forint összegű támogatásának kifizetéséhez. 
A  kórus színvonalas és jelentős művészi értéket képviselő munkáját 
az Önkormányzat minden évben támogatással igyekszik segíteni. 

A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet 
megalkotására
Az Alkotmánybíróság november 14-ei határozata alapján ország-
szerte – így Gödön is – hatályát vesztette a kirívóan közösségellenes 
magatartásformákat meghatározó önkormányzati rendelet. A közös-
ségi együttélés szabályainak rendeletben történő megfogalmazásá-
ra ugyanakkor lehetőséget biztosít az  önkormányzati törvény. Sipos 
Richárd jobbikos képviselő előterjesztése nyomán a Pénzügyi Ellenőr-
zési, Közbeszerzési és Jogi Bizottság januári ülésén javaslatot dolgoz ki 
a rendeletre, különös figyelemmel a  helyi sajátosságokra, amelyekre 
a készülő országos szabályozás értelemszerűen nem térhet ki.

A zárt ülés témái
Zárt ülésen szavaztak a képviselők az ez évi Salkaházi Sára-díj odaíté-
léséről. A díjat szociális területen nyújtott kiemelkedő munkájának el-
ismeréseként az idén Kántorné Tóth Erzsébet védőnőnek ítélték. (A dí-
jazottal készült interjút a lap 11. oldalán olvashatják.) 
Szintén zárt ajtók mögött döntött a testület arról, hogy mely pályázatíró 
céget bízza meg a Balázsovits János Sportcsarnok hűtő- és fűtőrendsze-
rének kiépítésével, valamint a Kincsem Óvoda energetikai rendszerének 
korszerűsítésével kapcsolatos KEOP-pályázat anyagának elkészítésével. 

Meghívó
Göd Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját

a Magyar Kultúra Napja

alkalmából megrendezésre
kerülő ünnepségére,

melyet

2013. január 22-én 18 órai
kezdettel tart

a Duna-parti Nyaralóházak
színháztermében

(2131 Göd, Jósika utca 14.).

Ünnepi beszédet mond:
Eich László tankerület-vezető.

Az ünnepség keretében adják át
az Év Pedagógusa

és a
Kultúráért és Művészetért díjakat.

Közreműködnek: gödi óvodások
és általános iskolás növendékek.

Közmeghallgatás 
időpontja

Göd Város Önkormányzata
éves közmeghallgatását

2013. január 23-án 17 órakor
tartja a Duna-parti Nyaralóházak

színháztermében
(Felsőgöd, Jósika u. 14.). 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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– Január elsejével lépett hatály-
ba az  új önkormányzati törvény, és 
megkezdték működésüket a  járások. 
Az év első napján megindult a munka 
a Duna keszi Járási Hivatalban és an-
nak Gödön működő kirendeltségén. 
Milyen változásokat hoz magával 
az új járási hivatali rendszer? 

Markó József: Az  új rendszer beve-
zetésének célja lényegében az  állam 
és az  önkormányzatok feladatainak 
újraszabályozása, szétválasztása. 
A  Polgármesteri Hivatal a  korábbiak-
ban számos, döntően államigazga-
tási feladatot is ellátott. Ezek most 
átkerülnek járási hatáskörbe, az  ön-
kormányzatnál pedig megmarad-
nak a  városi ügyek. A  járáshoz kerül 
az  Okmányiroda – ami éves szinten 
tízmilliós megtakarítást jelent majd 
a  városnak –, és mostantól néhány 
más feladatkört is a járási hivatal lát el 
az önkormányzat helyett.

– Mit jelent ez a  lakosság szempont-
jából? Milyen ügyekben kell majd 
a  gödiek nek Dunakeszire utazniuk 
a járási hivatalba?

Dr. Szinay József: A Polgármesteri Hi-
vatal hatásköréből az  okmányirodán 
kívül a gyámhivatal, bizonyos szociális 
és egyes jegyzői gyámhatósági fel-
adatok kerültek át járási hatáskörbe. 
Az  építéshatósági feladatokat pedig 
ezentúl Göd vonatkozásában is Duna-
keszi város jegyzője látja el. A  járási 
hivatal központi épülete Dunake-
szin a Fő út 143. szám alatt található. 
A  gödieknek azonban csak a  legrit-
kább esetben kell majd Duna keszire 
utazniuk ahhoz, hogy ügyeiket in-
tézni tudják. A Pesti úti Okmányiroda 
épületében ugyanis január elsejével 
megkezdte működését a járási hivatal 
egyetlen kirendeltsége. A  járás ha-
táskörébe tartozó ügyek legnagyobb 
részét ezért helyben lehet intézni. 

Az  építési hatóság december 31-ével 
megszűnt a Gödi Polgármesteri Hiva-
talban. Az építési engedélyekkel mos-
tantól a  Dunakeszi Polgármesteri Hi-
vatalban foglalkoznak. Mivel azonban 
az  engedélyezési eljárás elektronikus 
úton történik, itt sem lesz szükség 
utazásra. Építési ügyekben a gödi vá-
rosházán működő, úgynevezett épí-
tésügyi szolgáltatási pontot kell fel-
keresni, itt segítik az  ügyintézést. (Az 
építésügyi jogszabályváltozásokról la-
punk 9. oldalán olvashatnak részletes 
tájékoztatást – a  szerk.) A  Dunakeszi 
Járási Hivatalban és a  gödi kirendelt-
ségen az  első ügyfélfogadási napo-
kon minden fennakadástól mentesen, 
zavartalanul folyt a  munka. A  gödiek 
hivatalos ügyeiket az  új rendszerben 
is gördülékenyen intézhetik. (A  járási 
hivatal ügyfélfogadási rendje a  9. ol-
dalon található.)

– Hogyan érinti a járási rendszer élet-
be lépése a Polgármesteri Hivatalt?

M. J.: Az új rendszer bevezetése a hi-
vatalban komoly átszervezésekkel járt. 
A munkatársak mintegy egynegyede, 
a hatvankét köztisztviselőből tizenhét 
került át a járáshoz. Az itt maradóknak 
az eddiginél is jobban össze kell majd 
dolgozniuk, hiszen egy jóval kisebb 
apparátusnak kell ellátnia a  megsza-
porodó feladatokat: a  törvényi vál-
tozások átültetése a  gyakorlatba és 
egy új rendszer bevezetése mindig 
többletmunkával jár. Azoknak pedig, 

A város vezetői szerint a 2013-as esztendő számos változást hoz, de pénzügyi stabilitásra és megfontolt fejlesztésekre számíthat Göd 
lakossága. (Balról: dr. Pintér György , Markó József  és dr. Szinay József) 

Újévi beszélgetés a város 
vezetőivel
Az államigazgatás és a  közoktatás területén már 2011-ben megindult 
az  a  reformfolyamat, amelynek konkrét tartalma a  tavalyi év utolsó hó-
napjaira körvonalazódott. A  városok működését több fontos területen 
meghatározó törvényi változások várható hatásairól és az  idei év kilátá-
sairól Markó József polgármesterrel, dr. Pintér György alpolgármesterrel és 
dr. Szinay József címzetes főjegyzővel beszélgettünk. 
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akik a  járásnál folytatják a pályájukat, 
új környezetben, új beosztásban, nem 
egy esetben teljesen új munkakörben 
kell bizonyítaniuk alkalmasságukat. 

Dr. Pintér György: Lényeges ered-
ménynek könyvelhetjük el ugyanak-
kor, hogy más önkormányzatokkal 
szemben, ahol jelentős leépítések vol-
tak, a  gödi önkormányzati dolgozók 
mindegyikének megvan a helye vagy 
a  városi, vagy a  járási struktúrában. 
Senki nem maradt állás nélkül az  át-
szervezések miatt. 

M. J.: Ez jórészt annak köszönhető 
egyébként, hogy a gödi hivatal mun-
katársainak a  környező települések 
önkormányzatainál is nagyon jó hírük 
van: többségükben kiváló szaktudás-
sal és nagy tapasztalattal rendelkez-
nek, amelyre a járásnál is szükség van.
 
P. Gy.: Hozzá kell tennünk azt is, hogy 
a  gödi köztisztviselői apparátus lét-
számát tekintve eddig sem volt túlmé-
retezett rendszer. Az utóbbi két évben 
– a  kiadások csökkentése érdekében 
– közel tízszázalékos leépítést hajtot-
tunk végre, hetvenről hatvankét főre 
csökkentettük a  dolgozói létszámot. 
Akik maradtak, azokra valóban sok fel-
adat hárult. Ezzel is összefügg, hogy 
most senkit nem kellett elküldeni.

– Sok találgatásra és némi aggoda-
lomra adott okot a  tavalyi évben, 
hogyan érinti majd a  helyi iskolákat 
a szintén 2013. január elsejével életbe 
lépő köznevelési törvény. December 
közepén aláírták a  közoktatási meg-
állapodást, s  az  év elejétől az  állam 
átvette az  önkormányzattól az  isko-
lák fenntartói szerepét. Mire számít-
hatnak ezzel összefüggésben a gyere-
kek és a tanárok?

P. Gy.: Az  iskolák átszervezése a  gye-
rekek és  szüleik számára érdemi vál-
tozást tulajdonképpen nem jelent. 
Az  oktatás zavartalanul folyik tovább 
a  megszokott körülmények között. 
Szakmai szempontból természetesen 
sok minden másképpen lesz, mint 
eddig, hiszen ezentúl más határoz-
za meg az  oktatási programot, más 
gyakorolja az intézmények felett a fel-
ügyeletet, és részben más rendszer-
ben végzik majd el a  szükséges kar-
bantartásokat is. Mindebből azonban 

a gyerekek és a szülők szinte semmit 
nem fognak érzékelni. Az oktatás-ne-
velés szakmai irányítása mostantól 
a  járással megegyező területen kiala-
kított tankerületi igazgató fennha-
tósága alá tartozik, ami előrelépést 
jelent az  iskolaügyben, hiszen így 
valóban érdemi szakmai és országo-
san egységes elvek szerint működő 
irányítás alá kerülnek az iskolák. Végre 
egységesek lesznek a  tankönyvek és 
a  tanmenet, ami üdvözlendő válto-
zás. Eddig ugyanis, ha egy gyereknek 
valami miatt iskolát kellett váltania, 
könnyen előfordulhatott, hogy csak 
nagyon nehezen tudott bekapcsolód-
ni az új osztály munkájába, mert a régi 
iskolájában egészen más tankönyv-
ből, egészen más tanmenet szerint 
tanítottak. (Az iskolák állami kézbe 
kerüléséről a  10. oldalon olvashatnak 
részletesebben – a szerk.)

– Milyen pénzügyi vonatkozásai van-
nak ezeknek a változásoknak?

P. Gy.: Az  önkormányzati és a  közne-
velési törvény életbe lépésével ösz-
szefüggésben azzal a  változással kell 
számolnunk, hogy 2013-ban az önkor-
mányzat költségvetésének főösszege 
alacsonyabb lesz, mert a pedagógusok 
bérét a továbbiakban nem a város, ha-
nem az állam fizeti majd, így például ez 
az  összeg kikerül a  rendszerből. Nem 
kapjuk meg az eddigi oktatási norma-
tívát sem, ugyanakkor az  állam teljes 
mértékben elvonja a személyi jövede-
lemadó eddig helyben maradó 8 szá-
zalékát és a gépjárműadó egy részét is 
annak fejében, hogy egyes szolgáltatá-
sokat mostantól nem a  város, hanem 
az állam finanszíroz a központi költség-
vetésből. Mindez érthető, viszont emi-
att ma még nem látjuk tisztán, hogyan 
alakul majd a bevételek és a kiadások 
mérlege, mennyi lesz az  a  pénz, ami-
vel ténylegesen gazdálkodnunk kell. 
Az állami költségvetést karácsony előtt 
néhány nappal fogadták el, s  csak ak-
kor fogunk többet tudni a  tényleges 
pénzügyi helyzetünkről, amikor az Ál-
lamkincstárból településekre lebontva 
lejönnek az  egyes tételek. A  2013-as 
évtől egy sok szempontból új rendszer 
lép életbe, amelyben ma még sok az is-
meretlen tényező.

– Göd pénzügyi helyzetét is kedvező-
en befolyásolhatja ugyanakkor a kor-

mány által meghirdetett adósságkon-
szolidáció, amely a tervek szerint 2013 
június végéig minden érintett telepü-
lésen lezajlik majd. A városi adósság-
állomány milyen mértékű csökkené-
sét várhatjuk ettől az intézkedéstől?

M. J.: A  kormány a  kiadott tájékozta-
tás szerint az  5000 lakos feletti lélek-
számú városokban 40 és 70 százalék 
közötti mértékben vállalja át az  ön-
kormányzatok adósságát. Ahol a helyi 
iparűzési adóból származó bevétel 
magasabb, ott kevesebb, ahol alacso-
nyabb, ott több terhet vesz át az állam 
az  önkormányzattól. De az  adósság-
konszolidáció mértéke mindenütt 
legkevesebb 40 százalékos lesz, így 
legalább ennyivel számolhatunk mi is.

Sz. J.: Polgármester úrral január 8-ára 
vagyunk hivatalosak a  Belügyminisz-
térium Önkormányzati Államtitkár-
ságára. A  városi adósság állami kon-
szolidációjával kapcsolatban ez lesz 
az első értekezlet, amelyen vélhetően 
már konkrétumokat is megtudunk 
majd.

M. J.: A hitelátvállalás részletei egyál-
talán nem mellékesek. A  város adós-
ságállománya ugyanis többféle ösz-
szetevőből áll. Göd 2007-ben az előző 
városvezetéstől örökölt, kedvezőtlen 
kamatozású hitelek kiváltására 18 
millió svájci frank értékben bocsá-
tott ki kötvényt. Ez egy 1 százalékos 
fix kamatozású hitelt jelent, de van 
sokkal kedvezőtlenebb, 6 százalékos 
kamatozású forinthitele is a városnak. 
Nem mindegy, melyik hitel 40–70 szá-
zalékát vállalja át az állam, és melyiket 
hagyja meg teljes egészében az  ön-
kormányzatnak. A  kamat- és tőketör-
lesztések éves szinten mintegy 320 
millió forintjába kerülnek a  városnak. 
Hogy ebből pontosan mennyit vállal 
majd át az  állam, azzal kapcsolatban 
egyelőre korai lenne jóslatokba bo-
csátkozni, hiszen az  adósságkonszo-
lidáció feltételeiről minden egyes 
önkormányzattal egyedileg állapodik 
meg a  kormány, a  helyi viszonyok fi-
gyelembevételével. Annyi azonban 
biztos, hogy a  hitelátvállalás jelen-
tős pénzügyi könnyebbséget hozhat 
a  városnak, s  talán újabb fejlesztések 
lehetőségét is jelenti majd. A  még 
be nem folyt összegekkel azonban 
egyelőre nem számolhatunk, és a sok 



8

KÖZÉLET

bizonytalansági tényező miatt a válto-
zatlanul recessziós gazdasági környe-
zetben legjobb, ha továbbra is egy 
nagyon takarékos költségvetésben 
gondolkodunk, amely csak megfon-
tolt fejlesztéseket enged.

– Ahogyan a tavalyi, úgy az idei év is 
a  takarékosság jegyében telik majd 
tehát. Sokan értékelik a  városban 
a  kisebb fejlesztések mellett megva-
lósuló pénzügyi stabilitást, de olykor 
hallani olyan hangokat is, amelyek 
szerint nem fejlődik elég gyors ütem-
ben a város...

P. Gy.: A  reális helyzetünkről megfe-
ledkezőknek én azt tudom mondani: 
óriási eredmény már az is, hogy 2007 
óta nem kellett újabb hitelt felven-
nünk. Az  önkormányzat a  közszol-
gáltatásokat egyenletes színvona-
lon tudja biztosítani a  lakosságnak, 
a  számlákat minden fennakadás nél-
kül, határidőre fizetjük, a  svájcifrank-
alapú hitel kamatait és tőketartozását 
is pontosan törlesztjük, és emellett 
még kisebb-nagyobb fejlesztésekre 
is jutott pénz. Azt hiszem, sok ön-
kormányzat, de sok magánember is 
örülne, ha a jelenlegi gazdasági körül-
mények között ilyen kiszámítható és 
stabil lenne a pénzügyi helyzete. 

M. J.: Ráadásul azt a pénzügyi egyen-
súlyt, és azokat az életkörülményeket, 
amelyeket a város jelenleg biztosítani 
tud az  itt élőknek, elfogadható, leg-
alábbis teljesen átlagosnak mondha-
tó lakossági terhek mellett valósítjuk 
meg. Ha az  általános gazdasági és 
pénzügyi válság idején a  kiszámítha-
tó, egyenletes színvonalú működés-
nél és a rendszeres, de kisebb léptékű 
fejlesztéseknél többet szeretne valaki, 
annak számolnia kell azzal, hogy ez 
csak a  lakosság adóterheinek növe-
lése árán volna lehetséges. Egy város 
bevételeinek ugyanis három pillére 
van: az  állami támogatás, a  pályázati 
források és a vállalkozói, illetve lakos-
sági közterhek. Az  állami támogatás 
a  működés költségeinek egy részét 
fedezi csupán. A  pályázati lehető-
ségeket maximálisan igyekszünk ki-
használni, amire lehetőséget biztosít 
számunkra, hogy a 2007-es kötvényki-
bocsátásnak köszönhetően még van-
nak szabadon felhasználható tartalé-
kaink, amelyek fedezetet jelenthetnek 

a nyertes pályázatok önrészének válla-
lásához. Ezen túlmenően viszont csak 
az  adók nagyobb arányú emelésével 
teremthetnénk forrást jelentősebb, 
látványos fejlesztésekhez. Ez azonban 
a  lakosság számára egyébként is sok-
féle szempontból kiszámíthatatlan és 
nehéz gazdasági helyzetben nem vol-
na elfogadható lépés. A fejlesztéseket 
ezért legnagyobb részben az  idei év-
ben is a pályázatokra építjük. A napok-
ban kaptuk az értesítést, hogy a Fácán 
Óvoda további, 100 gyermeket befo-
gadó épületének megépítéséhez 200 
millió forint pályázati pénzt nyertünk 
el, amelyhez mindössze 15 milliós 
önrészt kell hozzátennünk. A közeljö-
vőben dől majd el, kiírják-e azt a  pá-
lyázatot, amelynek keretében megva-
lósulhatna a  Kincsem Óvoda régóta 
esedékes fűtéskorszerűsítése, vala-
mint a Balázsovits János Sportcsarnok 
korszerű szellőztető és hűtő-fűtőrend-
szere. Ilyen és ehhez hasonló fejleszté-
seket célzó pályázatokon 2013-ban is 
részt kívánunk venni.

– Milyen jellegű fejlesztésekre számít-
hat Göd lakossága az idei évben?

M. J.: Elsődleges célunk az, hogy 
minél színvonalasabb életkörülmé-
nyeket, minél kellemesebb lakókör-
nyezetet biztosítsunk a  gödi lakosok 
számára. Ehhez leginkább a  közte-
rületek fejlesztésére kell hangsúlyt 
fektetnünk, s  a  lehetőségek arányá-
ban ezt tesszük is. 2012-ben is bővült 
a közvilágítás, utak és járdák épültek, 
több régi, rossz minőségű út kapott 
új aszfaltborítást városi költségvetés-
ből, sok helyütt a  lakosok útépítési 
hozzájárulásával kiegészülve. Felső-
gödön elkészült a Kisfaludy utcai ren-
delőintézet előtti köztér. Hosszabb 
távon itt, a  Németh László Általános 
Iskola és az  egészségház környékén 
egy kisebb, helyi „városrészközpon-
tot” szeretnénk létrehozni. Ennek 
érdekében, ha arra kedvező alkalom 
adódik, ingatlanokat is vásárolunk 
ezen a környéken. A TESZ Duna és Kis-
faludy utcák által határolt épületéből 
hamarosan kiköltözik majd a szemét-
szállítás, ezzel is nyugodtabbá válik 
a központi terület és annak környéke. 
A hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tást a jövőben a TESZ jelenlegi telep-
helye helyett egy külső telephelyen 
szeretnénk ellátni. Felmerült a  tevé-

kenység önálló cégbe – célszerűen 
egy önkormányzati tulajdonú kft.-be 
– szervezésének lehetősége is. Az át-
szervezés a  hulladékgazdálkodást 
szabályozó egyre szigorúbb törvényi 
előírásoknak való megfelelés miatt is 
indokolt, és a  költségek elkülönítése 
és áttekinthetősége szempontjából 
is előnyösebb lenne. A közterek, köz-
területek fejlesztése és a  városkép 
folyamatos javítása egyébként egy 
hosszabb távú koncepció része. Vár-
hatóan még 2013-ban megtesszük 
az első lépéseket a Bozóky tér rende-
zése felé is. Ezen az egyházzal együtt-
működve dolgozunk majd. Tavasszal 
megindul az egységes utcanévtáblák 
kihelyezése, nemrég kerültek ki vá-
rosszerte a  szép kivitelű hirdetőtáb-
lák – ezekkel az  intézkedésekkel is 
az egységes, rendezett városkép felé 
tettünk lépéseket. 

P. Gy.: Amikor a  város utcáinak, köz-
tereinek állapotáról van szó, arról sem 
szabad megfeledkeznünk, hogy Göd 
startpozíciója egyáltalán nem hason-
lítható össze a  környező városokéval. 
Egy százötven évvel ezelőtti lexikont 
ütöttem fel a  napokban, amelyben 
Göd úgy szerepelt, mint „puszta 
Duna keszi és Vác között”. Mi innen 
indultunk, míg például Vác hosszú 
évszázadok óta püspöki székhely volt, 
mindig az  adott kor színvonalán álló 
városi infrastruktúrával. 

M. J.: Ez a település 1971-ig két község, 
onnantól egészen az  1999-es város-
sá nyilvánításáig nagyközségközség 
volt. A  magunk erejéből hoztuk létre 
a közműveket, burkoltuk le a földutak 
jórészét, építettük meg azokat az  is-
kolákat és egyéb intézményeket, ame-
lyek a folyamatosan növekvő lakosság 
körülményeit közelítették az  elvár-
ható kertvárosi szolgáltatási színvo-
nalhoz. Ha reálisan nézzük a  helyze-
tünket, nem feledkezve meg arról, 
honnan indultunk, akkor könnyen 
belátható, hogy az utóbbi egy-másfél 
évtizedben jelentős lépéseket tettünk 
a  városiasodás felé, miközben sike-
rült megőriznünk a  város természeti 
értékeit, zöldövezeti jellegét. A  vá-
ros vonz erejének is köszönhetően 
az  utóbbi húsz évben nagyjából hat-
ezerrel nőtt, és ma is folyamatosan 
növekszik a lakosságszám. 

Koditek Bernadett
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Építésügyi jogszabályváltozások
A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel fog-
lalkozó korábbi törvényeket módosító 2012. évi CLVII. törvénynek, illetve  
az építési szabályokat előíró kormányrendeleteknek megfelelően 2013. 
január 1-jétől az építési engedélyezési eljárásokat illetően jelentős jog-
szabályi változások léptek életbe.

A legfontosabb változások:
-  Megváltozott az építési engedélyköteles tevékenységek köre.
-  2012. december 31-én Gödön megszűnt az építési hatóság, illetékességét  

Dunakeszi város jegyzője vette át. Az építési engedélyeket tehát a további-
akban a dunakeszi Polgármesteri Hivatal épületében intézik. 

-  2013-tól az  építési engedélyezési eljárás elektronikus úton, úgynevezett 
ÉTDR-rendszerben történik. (A folyamatban lévő ügyek kivételével, mivel 
ezeket az ügyeket papíralapon a gödi Polgármesteri Hivatal átadja a du-
nakeszi építésügyi hatóságnak, s így a lezárásuk is ott történik.)

-  Az 5000 fő feletti településeken – így tehát Gödön is – a helyi önkormány-
zatnak kötelező a hatósági munkát segítő, úgynevezett „építési szolgálta-
tási pontot” üzemeltetnie. Ez a szolgáltatási pont már működik a volt épí-
tésügyi hatóság helyén.

-  Az  önkormányzat joga lett településképi véleményt adni a  hatósági en-
gedélyköteles építési tevékenységekhez. A Gödi Önkormányzat 35/2012. 
(XII. 20.) számú rendeletében határozta meg, hogy mely építési munkákat 
kívánja véleményezni (nagyobb utcákon, tereken, a Duna-parton, a vasút 
mellett történő építéseket, bizonyos méret feletti épületeket stb.). A ren-
delet szövege megtekinthető a város honlapján.

-  A nem hatósági engedélyköteles munkákat az önkormányzatok bejelen-
tési eljáráshoz köthetik. A  Gödi Önkormányzat 36/2012. (XII. 20.) számú 
rendeletében határozta meg, hogy mely építési tevékenységeket köt 
bejelentési eljáráshoz. Ez az eljárás azt jelenti, hogy a tervező megterve-
zi és bejelenti az  önkormányzatnál, így az  önkormányzatnak módja van 
beavatkoznia a  jogszabályba ütköző vagy a település képét hátrányosan 
érintő tevékenységekbe – még az építés megkezdése előtt. Bejelentéskö-
teles tevékenységek például az  utcai kerítés építése, a  rendeltetési mód 
megváltoztatása, köztéri reklámok létesítése, melléképületek emelése stb. 
A rendelet pontos szövege megtekinthető a város honlapján.

Az országos jogszabályokról készült összefoglaló megtalálható a  http://
www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok honlapon.
A településképi véleményezési és bejelentési eljárásról szóló helyi rendele-
tek a www.god.hu honlapon, az önkormányzat → tervezetek, szabályzatok, 
tanulmányok menüpontban találhatóak.
Kérjük, mielőtt bármilyen építési munkába kezd, tájékozódjon a megadott 
honlapokon, személyesen vagy telefonon az  önkormányzatnál, az  építési 
szolgáltatási pontnál, illetve a főépítésznél.

Tarjányi Judit főépítész
foepitesz@god.hu

Gödi építésügyi kérdésekben ezentúl Dunakeszi jegyzője az illetékes, de 
a városházán működő építési szolgáltatási pont minden segítséget megad 
a lakosoknak. (A képen Tarjányi Judit főépítész)

Az ügyfélfogadás rendje 
a járási hivatalban
2013. január elsejétől járási hatáskörbe tartoznak 
az  okmányirodai feladatok: a  személyiadat- és 
lakcímnyilvántartással, az  útlevél-igazgatással és 
a  közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok, 
valamint egyes szociális és jegyzői gyámhatósági 
feladatok. A  gödiek a  legtöbb hivatalos ügyüket 
a járási hivatal gödi kirendeltségén intézhetik. Kér-
déseikkel kapcsolatban tájékoztatást ügyfélfoga-
dási időben az alábbi elérhetőségeken kaphatnak.

Dunakeszi Járási Hivatal Központi épülete 
Cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 143.
Telefon: (06 27) 540-690, (06 27) 540-695

Ideiglenes ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 13.00 – 17.30
Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 12.00

Dunakeszi Járási Hivatal, gödi kirendeltség
Cím: 2131 Göd, Pesti út 60/a
Telefon: (06 27) 332-177, (06 27) 332-203
E-mail: okmanyiroda@god.hu

Az ügyfélfogadási idő lapzártánk idején éppen 
változik. Az új időpontokról egyelőre telefonon 
vagy e-mailben lehet tájékozódni.

Az emlékművet a Piarista Szakképző Iskola 
készítette, és a gödi polgárok támogatásával 
a Magyar Nemzeti Front állíttatta 2010 júniusában

Megrongálták a Trianon-
emlékművet
A karácsony előtti napokban ismeretlen tet-
tessek megrongálták a felsőgödi Lenkey ut-
cában álló Trianon-emlékművet. A magyar 
Szent Koronát ábrázoló mészkőszobor tetejé-
ről éjszaka törték le a keresztet. A Dunakeszi 
Rendőfőkapitányság a Magyar Nemzeti Front 
nevében tett feljelentés alapján nyomozást 
indított a rongálás ügyében.
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Többen még ma sem értik, mi is 
történik az  iskolákkal. Miért jó 
a  központosítás az  oktatásban? 

Az  egyik tévhit szerint az  állam át-
veszi a  dolgozókat, de az  intézmény 
a  város nyakán marad. A  másik sze-
rint viszont mindenestől államosítják 
az iskolákat. Az igazság valahol a ket-
tő között van.
A 2012. december 12-én megtartott 
rendkívüli testületi ülésen számos 
nyitott kérdés hangzott el a  témával 
kapcsolatban. Például: ki fogja majd 
eldönteni, hogy mely gyerekek kerül-
nek felvételre az adott intézménybe? 
Maradnak-e és milyen formában 
az  eddig nyújtott pluszszolgál-
tatások, szakkörök? Ki bővít és ki 
épít majd iskolát, ha a  helyhiány 
ezt szükségessé teszi? Mely fel-
adatok hárulnak a városra, és milyen 

forrásai lesznek hozzá? Hogy tervez-
zék meg a város költségvetését a  je-
len ismeretek tükrében? A  napirend 
előterjesztőjét kérdez-
tük, olvasóink nevé-
ben mi is:

– Az  iskola nem egyenlő az  iskola-
épülettel. Ezt nagyon fontos tisztázni 
– kezd a magyarázatba dr. Nagy Atilla 
aljegyző, a  megállapodás előkészíté-
sének megbízottja. – Az iskola sajátos 
jogi személy, sajátos költségvetési 
szerv, de úgy is mondhatnám, hogy 
egy olyan „sajátos cég”, amelynek 
vannak alkalmazottai – a  pedagógu-
sok és más, az oktatási munkát segí-
tők –, illetve vannak ügyfelei, maguk 
a  tanulók. S persze van tulajdonosa, 
azaz fenntartója: 2012 végéig Göd vá-
rosa, idén januártól pedig a  magyar 
állam. Nincs viszont saját vagyona, 
mert eddig a  tulajdonos vagyonát 
használta: az  iskola épülete, a  fény-
másolók, a  kémcsövek, az  oktatási 
segédletek, a kréták mind-mind a vá-
ros tulajdonában álltak és fognak állni 
mindaddig, amíg „el nem fogynak”. 
Ezt az  ingó és ingatlan vagyont nem 
tulajdonba, hanem csupán haszná-
latba kapja az  állam. A  pedagógiai 
munkához szorosan kötődő specifi-
kus dolgokat viszont már az  állam 
pótolja majd, és az  nyilván az  övé is 
marad. Az egyéb ingóságokat viszont 
nekünk kell pótolnunk, karbantarta-
nunk és működtetnünk, tehát az  ál-
talános irodatechnika a  mi felelőssé-
günk marad, míg az oktatási szoftver 
és hardver az állam felelőssége lesz.
Az iskolaépületek a miénk maradnak, 
üzemeltetésükről és karbantartásuk-
ról is nekünk kell gondoskodnunk. 
Mindezeket saját forrásainkból kell 
fedeznünk, normatíva erre nem lesz 
(nyilván ezért marad meg a helyi adó-
bevételek egy része).
A szükséges fejlesztések felelőse vi-
szont még kérdéses a  számunkra. 
A törvény kimondja, hogy a fejlesztés 

nem a  működtető (önkormány-
zat) dolga, ezt az állam pályáza-
ti forrásokkal ösztönzi, illetve 
támogatja. Láthatjuk, hogy 
nem mondja ki a törvény, hogy 
az állam feladata. Mi már hiva-
talosan is jeleztük, hogy nálunk 

jelentős férőhelyhiány várható, 
különösen az  évvesztesség hatá-
rának idei megváltozásakor. Vá-

rosunk működtetőként 
sem dől hátra a  szék-
ben: amennyiben lesz 

rá jó lehetőség, kivesz-
szük a  részünket az  iskola-

fejlesztésekből – tette hozzá 
végül dr. Nagy Atilla aljegyző.

Aláírták a városházán  
a közoktatási 
megállapodást
Hogyan oszlanak meg a felelősségek  

és a jogok a jövőben?
A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intéz-
ményi átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, 
valamint a feladatellátást érintő vagyonelemek, jogok és kötelezettségek 
megosztásáról írt alá megállapodást a  Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ részéről Eich László tankerületi igazgató, a  város képviseletében 
pedig Markó József polgármester december közepén.

Január elsejétől az állam vette át az eddig önkormányzati fenntartású iskolák működtetését
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Megkérdeztük a két iskola igazgatóját is, ho-
gyan gondolkodnak a megállapodásról.
– Bizakodunk, mint minden olyan esetben, 
amikor egy-egy változás kapcsán még sok 
konkrétum hiányzik a  jövőképből. Nehéz 
a  szülők kérdéseit maradéktalanul megvála-
szolni, s  megértetni velük, hogy van, amire 
még nem tudjuk a választ. Például arra, hogy 
hány osztályt indíthatunk szeptemberben, 
módosulnak-e a  körzethatárok, s  mi lesz 
a  tankerület válasza az  esetleges túljelent-
kezések esetén – mondta el Horváth Ferenc, 
Huzella Tivadar Általános Iskola igazgatója.
– A  nevelési év végéig a  diákok és a  szülők 
semmiféle változást nem fognak észlelni a pe-
dagógiai munkát illetően. A  házirend, a  pe-
dagógiai program, a szervezeti és működési 
szabályzat módosításait március végéig kell 
benyújtanunk, s majd szeptembertől lépnek 
életbe a változások. A szülők döntése alapján 
nem az  egésznapos iskoláztatásra, hanem 
a délután négy óráig tartó iskolai ellátásra ké-
szülünk – alsó tagozatban az  iskolaotthonos 
oktatáshoz hasonlóan, felső tagozatban pe-
dig szakkörökkel, korrepetálással, művészeti 
foglalkozásokkal kitöltve a rendelkezésre álló 
időt. Azt reméljük, hogy mivel a gazdasági és 
jogi irányítás a  tankerülethez kerül, a  peda-
gógustestületek valóban a  szakmai munká-
val foglalkozhatnak majd. A  tankerületünk-
ben egyébként – a  kompetenciamérésben 
szintén az országos átlag felett teljesítő – fóti, 
dunakeszi és csomádi iskolákkal kerültünk 
össze. A  tankerület vezetője maga is volt is-
kolaigazgató, aki az  intézményszervezés 
kihívásait belülről ismeri. Jó kapcsolatunk 
van vele, már most sokat segít az iskoláknak 
az átálláshoz. Az iskola állami irányítás alá vé-
tele miatt nem csorbul az  önkormányzattal 
kialakult napi kapcsolat kiemelkedő szintje 
sem, továbbra is részt veszünk a  város éle-
tében, az  ünnepségeken – nyilatkozta Bajkó 
Ildikó, a Németh László Általános Iskola igaz-
gatója. A testületi ülésen dr. Pintér György al-
polgármester elmondta, hogy az efféle nagy 
rendszereket nem lehet papíron kitalálni, sok 
tényező menet közben fog végső formát öl-
teni. Ráadásul vegyes a  rendszer – az  állam 
nem is vehetné tulajdonba az  önkormány-
zatok beruházásában létrejött épületeket –, 
így viszont marad a közös szervezés, ami nem 
lesz sem zökkenőmentes, sem rövid folya-
mat. A cél egy hatékonyabb és kifizetődőbb 
rendszer létrehozása, ahol a jelenleg fennálló 
egyenlőtlenségeket (nagyvárosi kontra falusi 
iskolák) fel lehet számolni.
A 2013-as év a változások megemésztésével 
fog telni.

V. Pálfai Kinga

Akinek száznyolcvanhárom családja van
A gödi védőnők vegyes körzetben dolgoznak – azaz családokat 
gondoznak, de az óvodásokat és az iskolásokat is felosztják egy-
más között. Így történhet meg az, hogy Kántorné Tóth Erzsébet vé-
dőnő, akinek 2012 decemberében Göd város Képviselő-testülete 
elismerése jeléül odaítélte a Salkaházi Sára-díjat, közel kilencszáz 
gyermekért felel.

Ám még nincs vége az  elké-
pesztő számok felsorolásának! 
Zsóka néni, ahogy a  „családjai” 
és a  „gyerekei” szólítják, közel 
negyven éve kezdte a  pályáját 
Dunakeszin, és 1990 óta dolgozik 
Gödön. A kapcsolata a családok-
kal mindig a várandós anyukával 
kezdődik, akit végigkísér az  ál-
dott állapot izgalmas hónapjain, 
majd a  mamát és az  újszülöttet 
időről időre meglátogatja ottho-
nában. Mint meséli, sokszor nem 
is annyira a köldökcsonk ápolását 
kell megtanítania, mint inkább 
a  családanyává válásban segí-
teni a  nőket. Eloszlatni félelme-
ket, erősíteni, dicsérni, bíztatni, 
erőt adni, hogy az új, többszörös 
szerepben a  nők önmagukra ta-
láljanak. És nem utolsósorban: 
észrevenni, hogy míg egyik helyen nincs, a  másik helyen több van 
a kelleténél, – és egyfajta kapocsként segíteni abban, hogy kereslet 
és kínálat egymásra találhasson a babakelengyétől a tartós használati 
cikkekig. 
– Jó látni, amint egy-egy anyuka felismeri csemetéje egykori szép kis 
ruhácskáját egy másik picin, mondjuk, a tanácsadáskor. Nem árulja el 
magát, mert tudja, hogy elfogadni nehéz is lehet, de nekem elmond-
ja, mekkora öröm, hogy jó helyre került az, ami neki már felesleg volt. 
Bizony, mély szakadék alakult ki még itt Gödön is a  jómódban és 
a szerény körülmények közepette élők között az elmúlt hat-hét évben. 
Nagy szükség van egymás megsegítésére – mondja Erzsébet.
A családok segítése mellett az  óvodás és iskolás gyermekek köte-
lező védőoltásait, szűrővizsgálatait szervezi, illetve kíséri nyomon. 
Kolléganőivel nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmódra törté-
nő nevelésre, s az ilyen programok tervezésében, szervezésében és 
megvalósításában egyaránt részt vállal.
A gödi önkormányzat elismerését vívta ki példaértékű munkájával, 
s ezért vehette át decemberben, ünnepélyes keretek között a Szo-
ciális Bizottság által alapított Salkaházi Sára-díjat. Emellett nagy 
elismerés számára a  kistérségi vezető védőnő, Bohácsné Bábosik 
Gabriella méltatása is, aki így írt róla:
„Tevékenysége során megvalósul az a szakmai kívánalom, miszerint 
a védőnő elsősorban családot gondoz. Munkájára szakmai alázat és 
odaadó együttműködés jellemző, sokat tesz a gondozottak szociá-
lis problémáinak megoldásáért, felkarolja és segíti az elesett, hátrá-
nyos sorsú gyermekeket és családokat.”
A  magam tapasztalatából – és a  sok-sok várandós nő, újszülött, 
„friss” apuka és anyuka, csaknem ezernyi bölcsis, óvodás és iskolás 
nevében – mindezt csak megerősíteni tudom.

V. Pálfai Kinga

Kántorné Tóth Erzsébet védőnőt 
meglepetésként érte a városi 
kitüntetés



12

Igazán egymásra találtak ők ketten, 
kapcsolatuk tiszteletteljes és őszinte – 
ráadásul náluk mindkét szónak különös 

a  jelentősége. Ami pedig egyformán jel-
lemző rájuk, az  a  közösségért való tenni 
akarás. Ebben valódi partnerei egymás-
nak. Öröm adni – vallják, s ezért ezt a be-
szélgetést öröm volt hallgatni, és öröm 
most megosztani önökkel.

– Évek óta tart a  kapcsolata a  Bozóky 
Gyula Alapítványnak és – Juhász Attilán 
keresztül – a Piramis Építőháznak. A szak-
mai, erkölcsi és anyagi támogatás jelen-
tős mértékben járult hozzá az alapítvány 
kezdeményezéseinek megvalósulásához: 
többek között a  Bozóky téri templom 
díszvilágításához, a 90 éves jubileummal 
kapcsolatos események megszervezé-
séhez, a  könyvünk és a  DVD-lemezünk 
– A  Bozóky tér múltja, jelene és jövője – 
kiadásához. Tudatos, közösséget építő 
kapcsolat a  miénk, amelyben a  közös 
célok alapozták meg az együttműködést 
– kezd bele a történetbe Veres Mihály ku-
ratóriumi elnök.
– Személyesek a  kötődéseim Gödhöz és 
a  templomhoz, az  azt körülölelő térhez. 
Itt jártam hittanra, itt voltam elsőáldozó, 
és a lányom is itt lett megkeresztelve. 
A családunk vallásos, templomjáró, s ná-
lunk odahaza mindig fontos volt a  tö-
rekvés a  közösségért tevésre, méghozzá 
valami hasznos, maradandó formában. 
A cégem életében is hangsúlyos szerepet 
kap a  társadalmi szerepvállalás, gödi lo-
kálpatriótaként lehetőleg helyben segít-
ve – folytatja Juhász Attila cégvezető.

– 2015-ben lesz a  felsőgödi városrész 
100 éves. A  város felkérésére készült is 
egy gyönyörű terv a Bozóky tér felújí-
tására, amely Hubayné dr. Horváth Nóra 
okleveles táj- és kertépítész nevéhez 
fűződik. Nagyréti Tamás lokálpatrióta 
grafikus a térről és környékéről készült 
rajzait ajánlotta fel a rekonstrukcióhoz, 
amit ezúton is köszönünk. A város veze-
tése – megerősítendő a tér felújításának 
szándékát – a 2012-es költségvetésében 
elkülönített egy összeget, első körben 
a légvezetékek földkábeles kiváltásához. 
A  kiépítés megtörtént, a  földmunkák-
kal a  tavaszt várjuk. Így eltűnhet majd 
az  oszloperdő, s ez egyrészt a  modern 
környezet igényeihez igazítja a  teret 
(forgalomszervezés, parkolók), másrészt 
hozzájárul ahhoz, hogy az  átépítést kö-
vetően megelevenedhessen itt az 1930-
as évek hangulata. Sok egymást követő, 
előre tervezett lépésben – akadálymen-
tesítés, új burkolat és egy emlékhely 
kialakítása – a  jeles évfordulóra talán 
elérhetjük célunkat: Felsőgöd egyet-
len tervezett terének minél nagyobb 
mértékű rekonstrukcióját – magyarázza 
Veres Mihály.
– Az  építőanyagok beszerzésében sokat 
tudunk segíteni. A Piramis Építőház, a ma-
gyar gyártókkal meglévő kiváló emberi 
kapcsolatai révén igyekszik majd elérni 
a  lehető legkedvezőbb árakat, megnyer-
ve az ügynek a piaci partnereinket. Higy-
gye el, a hazai cégvezetők többsége érti 
és megérti az ilyen ügyek támogatásának 
a jelentőségét – teszi hozzá Juhász Attila.
– Az Alapítvány mindeközben a közada-

kozás szervezését is fölvállalja, melynek 
célja, hogy magánszemélyeket és helyi 
vállalkozókat is bevonjunk a közös ügybe. 
Az elkészült, számos helytörténeti szállal 
átszőtt, illusztrációban gazdag kiadvá-
nyokat pedig a támogatóinknak szánjuk, 
ezzel is kifejezve elismerésünket – fűzi to-
vább a szót a kuratórium elnöke.
– Napjainkban nem könnyű egy épí-
tőipari vállalkozás fenntartása. Rendkívül 
nehéz a  bennünket is érintő gazdasági 
helyzet, kevés az  építkezés, kevés a  ki-
adott építési engedély. Mégis azt gon-
dolom, én itt születtem, itt szeretném 
leélni az  életemet. Számtalanszor fogok 
átsétálni a téren a gyermekeimmel, és jó 
érzés lesz tudni, hogy abban, ahogyan 
átalakult, megszépült, nekem is részem 
volt. Remélem, egyre több helyi vállalko-
zó áll mellénk, s ha pluszforrásokat nem is 
tud a helyi kezdeményezésekre fordítani, 
legalább az adójából jóváírható támoga-
tási lehetőségeket fölhasználja a  közös-
ségi célok megvalósítására. Sajnos ez ma 
még nem mindenki számára természetes 
– mondja a Piramis Építőház ügyvezetője.
– Hozzá kell tennem, hogy Juhász Attila 
cégénél nem kellett kapukat döngetni 
ahhoz, hogy a céljaink megértésre és tá-
mogatásra találjanak – mosolyog Veres 
Mihály.
– Az  elköteleződés számunkra is öröm. 
Adni jó – bólint rá Juhász Attila.
Egy korábbi, a  Bozóky tér múltja, jelene, 
jövője című írásunk alcíme –  Pál Ferenc 
atya feledhetetlen szavai nyomán – ez 
volt: A szerencse és a véletlen Isten művész-
neve. Most az jut eszembe: nincs véletlen. 
Gondviselés van.

V. Pálfai Kinga

Társadalmi felelősségvállalás – felsőfokon
Két született gödivel beszélgethettem, egyikük céget vezet, míg a  másik 
egy alapítványt visz. Aki bármelyiket is próbálta már, jól tudja, hogy ma-
napság egyik sem problémamentes vállalkozás.

Juhász Attila (Piramis Építőház Kft., ügyvezető) Veres Mihálytól (Bozóky Gyula Alapítvány, 
kuratóriumi elnök) köszönetként egy tiszteletpéldányt kapott az alapítvány legújabb 
kiadványából

Ajándékalbumot 
adott ki a Bozóky 
Alapítvány
Nemrégiben jelent meg az alapítvány 
legújabb kiadványa A felsőgödi Bozóky 
Gyula tér története 1907–2015 címmel. 
Az album Nagyréti Tamás lokálpatri-
óta grafikus munkáit tartalmazza, és 
ajándékul szánják azoknak a támoga-
tóknak, akik legalább 10  ezer forint-
tal járulnak hozzá a  tér felújításához. 
Az  albumban szerepel annak a  hősi 
emlékműnek a látványterve is, ame-
lyet a téren 2014-ben közadakozásból 
szeretnének felállítani.
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Átlagosan 4 százalékkal emelkedik idén 
a szemétszállítási díj
Az Országgyűlés 2012. november 27-én elfogadta az új hulladék-
gazdálkodási törvényt, amelynek rendelkezései szerint 2013-ban 
legfeljebb 4,2 százalékkal emelkedhetnek a  szemétszállítási 
díjak. A  Képviselő-testület döntésének megfelelően a  gödi la-
kossági díjak az  új évben átlagosan 4 százalékkal emelkednek. 
Az áremelést elsősorban az teszi szükségessé, hogy az új törvény 
2013. január 1-jétől tonnánként 3000 forint hulladéklerakói járu-
lék megfizetését írja el ő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók 
számára. Ez Göd vonatkozásában éves szinten mintegy 12 millió 
forint többletköltséget jelent.
A hulladékgazdálkodás önköltségi alapon működő szolgáltatás: 
a szemétszállítási díjak megállapítása során az Önkormányzat ki-
zárólag a  hulladék összegyűjtése, elszállítása és lerakása során 
keletkező tényleges költségeket hárítja át a lakosságra.

A kedvezményes díjak befizetésének módja

Befizetés készpénzben 
A Településellátó Szervezetnél, a pénztár nyitvatartási idejében 
az alábbi címen: 2132 Felsőgöd, Duna út 5.
A pénztár nyitva tartása:
Hétfő: 8–12 és 12.30–14 óráig, Szerda: 8–12 óráig, Péntek: 8–11 óráig

Befizetés átutalással
Sokaknak könnyebbséget jelent, ha sorban állás nélkül, a  kor 
igényeinek megfelelően, a számítógép mellől intézhetik a díjfi-
zetést a nap bármely órájában. A szemétszállítás éves díja átutal-
ható a TESZ hulladékszállítási számlaszámára:

10700323-44107309-52500006

A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni: „2013. évi szemétszállí-
tási díj”. A pénz beérkezését követően a TESZ kiküldi a számlát.
(Ugyanerre a számlaszámra utalhatnak azok is, akik a díjat nem 
egy összegben, hanem negyedévente a kiküldött számla alapján 
kívánják rendezni.)

A szemétszállítás 2013-ban fizetendő lakossági díjai
A díjak minden esetben tartalmazzák az  alapdíjat (1040 forint/
hó) és az  ingatlantulajdonos által választott kuka űrtartalmától 
függő ürítési díjat.

Edényzet 
űrtartalom (l)

2013.
negyedéves 

díj (Ft)
2013. éves díj (Ft)

Akciós díj 
2013. február 15-
ig egy összegben 

befizetve (Ft)

Kedvezmény 
mértéke (Ft)

60 4 790 19 160 18 100 1 060
120 6 450 25 800 24 400 1 400
240 9 780 39 120 37 000 2 120

Tudnivalók üdülőtulajdonosoknak
A szemétszállítási rendelet értelmében az  üdülőtulajdonosok 
számára is kötelező igénybe venni a  hulladékszállítási közszol-
gáltatást. Az üdülőtulajdonosok szemétszállítási díjai tartalmaz-
zák a 12 hónapra fizetendő alapdíjat (2013-ban 1040 forint/hó) 
és a választott kuka űrtartalmától függő ürítési díjat az év 8 hó-
napjára.
Egy összegű befizetés esetén a díjkedvezmény az üdülőtulajdo-
nosokra is érvényes. 

Edényzet 
űrtartalom (l)

2013. 
negyedéves 

díj (Ft)

2013. 
éves díj (Ft)

Akciós díj 
2013. február 15-
ig egy összegben 

befizetve (Ft)

Kedvezmény 
mértéke (Ft)

Üdülő 60 4 230 16 920 16 000 920
Üdülő 120 5 340 21 360 20 200 1 160

Tudnivalók vállalkozóknak
A vállalkozók által fizetendő díjak 2013-ban nem emelkednek, 
mert ezek már a tavalyi évben is jelentősen meghaladták a lakos-
sági díjakat. A vállalkozói díjszabás tehát 2013-ban is a következő:

Edényzet 
űrtartalom (l)

2013. 
negyedéves 

díj (Ft)

2013. 
éves díj (Ft)

60 6 000 24 000
120 12 000 48 000
240 24 000 96 000

1100 123 000 492 000

A szelektív hulladékgyűjtés közös érdekünk
A papír-, fém- és műanyaghulladék szelektív gyűjtése a  kör-
nyezet kímélése szempontjából is fontos, ráadásul mindany-
nyiunk közös érdeke. A sárga zsákokba gyűjtött szelektív hulla-
dék ugyanis kétszeresen is hasznot hajt a  városnak: nem kerül 
a kommunálishulladék-lerakóba, így annak súlya után nem kell 
megfizetni a tonnánkénti lerakói díjat és a most bevezetett lera-
kói járulékot. Az újrahasznosítható, szelektíven gyűjtött hulladék 
értékesítéséből pedig a  városnak bevétele is származik, amely 
nem haszonként jelenik meg, hanem bent marad a hulladékgaz-
dálkodás városi rendszerében, és hozzájárul ahhoz, hogy alacso-
nyabb legyen a szemétszállítási közszolgáltatás összes költsége, 
amelyet a lakosok önköltségi alapon a szemétszállítási díjon ke-
resztül fizetnek meg.

A hulladékszállítási díj 
alakulása 2013-ban

Jelentős kedvezményt vehetnek igénybe 
az egy összegben fizetők!
A 2012. évinél is alacsonyabb áron, 5,5 százalékos 
kedvezménnyel vehetik igénybe az  idén a  hulla-
dékszállítási szolgáltatást mindazok, akik éves 
szemétszállítási díjukat egy összegben fizetik meg 
a Településellátó Szervezetnek 2013. február 15-éig. 
A  kedvezmény igénybevételére csak azok jogosul-
tak, akiknek nincs díjhátralékuk!
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A Felsőgödi Munkásdalkör régi-új karnagyával idén 
ünnepli fennállásának 90. évfordulóját

Önkéntesnek Európába – Gödről
Felesleges időhúzás vagy megtérülő tanulási időszak? 
Persze hogy az utóbbi…

Az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS-program) 18-30 év közötti fi-
atalok számára nyújt lehetőséget, hogy legfeljebb egy éven ke-
resztül külföldön végezzenek önkéntes munkát.

A munkatapasztalati és egyben tanulási lehetőséget kínáló program 
a fiatalok számára segíthet meghozni fontos döntéseket akár a tovább-
tanulást, akár az elhelyezkedést vagy az életpályát illetően. Az önkén-
tesség számos témára vagy tevékenységi területre összpontosíthat, 
például a kultúrára, a sportra, a szociális munkára, a környezetvéde-
lemre stb. Az  önkéntesek részvételét az  Európai Bizottság finanszí-
rozza akkreditált küldő és fogadó szervezeteken keresztül. Minden 
önkéntesnek jár a nemzetközi utazási költségek 90 százaléka, a szállás 
és az étkezés biztosítása, valamint országonként eltérő mértékű zseb-
pénz a fogadó szervezetnél heti 30-35 órában végzett tevékenységért.
A Gödön működő Fiatalok a Vidékért Egyesület több mint egy évtizede 
akkreditált küldő szervezetként vesz részt az EVS-programban, s ez idő 
alatt több mint százötven – részben gödi – fiatal önkéntest közvetí-
tettek. Gödi önkéntes volt a nemrégiben hazaérkezett Katona Gábor, 
aki a Stella Polaris elnevezésű, önmagát független és alternatív szín-
házként értelmező társulásnál végzett önkéntes munkát idén nyáron 
Dél-Norvégiában.
– Bár én egy rövid távú programban vettem részt, mégis sorsdöntő 
fordulatot hozott az életemben – mondja a 24 éves gödi fiatalember. 
– Az EVS előtt a szociális terület (egyetemi tanulmányok) és a színház-
művészet között vacilláltam, önkéntesként szerzett tapasztalataim 
pályára állítottak. Hazaérkezésemet követően szinkronszínészi iskolát 
végeztem, tagja lettem egy élményszínházi társulatnak, s  beadtam 
az  önéletrajzomat az  Operett Színházhoz, ahol a  második meghall-
gatáson vagyok túl. Optimistán, megerősödött önbecsüléssel vágok 
bele a dolgaimba, vagy éppenséggel folytatom azokat: hat éve járok 
énektanárhoz, s  decemberben első alkalommal kaptam szóló dalt 
egy musicalesten. Kamatoztatni tudom mindazt, amit egy másik kul-
túrában magamba szívtam, a feszültségeim, a gátlásaim elillantak, és 
megtanultam, hogy lehet a dolgokról másképp is gondolkodni. S nem 
utolsósorban: a munkáltatók minden alkalommal kiszúrták az életraj-
zomban ezt a pontot, és szemmel láthatóan értékelték. 
Katona Gábor és más önkéntesek külföldön szerzett tapasztalatairól, 
a manapság egyre inkább szokásba jövő önkéntességről bővebben ol-
vashatnak a www.facebook.hu/evs.program közösségi oldalon.

V. Pálfai Kinga

Katona Gábor gödi fiatal  egész életére szóló élményekre és  hasznos 
tapasztalatokra tett szert norvégiai önkéntes munkája során

Új karnagy a Munkásdalkör 
élén
Ősszel új karnagyot kért fel a Felsőgödi Munkás-
dalkör a  Surán Sándor váratlan halála után ma-
gára maradt kórus vezetésére. 

Az új vezető nem ismeretlen a  legidősebb tagok 
számára: az  ötvenes évek végétől néhány esz-
tendőn keresztül Benyus Sándor már vezényelte 
a férfikórust.
A zenei pályához mindvégig hű karvezető Szécsény-
ben született. Gödre édesanyja és testvérei 1955-
ben költöztek, ő akkor már, gimnáziumi tanulmá-
nyait befejezve, Pesten dolgozott. Ekkor vállalta 
el első ízben a gödi énekkar vezetését. A hatvanas 
évek közepén megházasodott, s az Állami Hangver-
senyzenekarnál helyezkedett el, műszaki dolgozó-
ként. Hivatalosan megvált ugyan a  gödi kórustól, 
de a kapcsolat – változó intenzitás mellett – mind-
végig megmaradt. Az új munkájának köszönhetően 
sok európai országba eljutott azokban az években, 
amikor ez néhányak kiváltsága volt csupán. A  kö-
vetkező állomás az Országos Filharmónia volt, ahol 
a  kottatár vezetője lett, majd a  Zeneműkiadóhoz 
került. Ettől kezdve szakmai élete a  komolyzenei 
koncertek szervezésével teljesedett ki. Ám családi 
élete is jelentős kincset adott a  hazai zeneszerető 
közönségnek: tíz gyermeke született a  házaspár-
nak, akik valamennyien zenészek lettek. Zenekaruk, 
a  Benyus Testvérek Kamaraegyüttese már számos 
hazai és külföldi koncertteremben muzsikálva ör-
vendeztette meg a közönséget. 
A 2013-ban fennállásának 90. évfordulóját ünnep-
lő Felsőgödi Munkásdalkör régi-új karnagya a fel-
kérésről a következőket nyilatkozta:
– A kórus titkárának felkérésére azt mondtam: vág-
junk bele, s  majd meglátjuk, hogyan sikerül. Úgy 
érzem, hogy a  kórustagokkal jól megértjük egy-
mást, megvan a közös hullámhossz. Az első hang-
versenyünkön pedig sikerült az, ami a  legfonto-
sabb: kapcsolatot teremtettünk a közönségünkkel.

V. Pálfai Kinga
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III. Búzaszem Jótékonysági Bál
2013.  február  9-én, 19  órától  a  Huzella Tornacsarnokban 
ismét megrendezzük jótékonysági bálunkat a Búzaszem 
Iskola továbbépítéséért. Finom vacsorával, hagyományőrző 
műsorral, élő zenével, tánccal, tombolával, büfével, 
meglepetésekkel várjuk kedves vendégeinket.

Szeretettel várjuk, jöjjön el Ön is!

részletek: www.buzaszem.hu 
jegyrendelés, információ: 
bal@buzaszem.hu • 30 977 8417

belépőjegy: 4000 Ft 
támogató jegy: 2000 Ft

Megemlékezés
Az '56-os  Corvin közi hős forradalmár, Iván Kovács László kivégzésének 
55. évfordulója alkalmából tartott megemlékezést a  Kincsem Parkban 
a Magyar Nemzeti Front gödi szervezete.

Farkas Éva elnök, aki a  Politikai Foglyok Országos Szövetségétől vette át 
az  esemény szervezését, rövid beszédében felidézte a  forradalom és sza-
badságharc eseményeit: „56 forradalma a  miénk volt és a  miénk is marad. 
Alulról jövő szerveződés volt: a  magyar nép úgy döntött, hogy elég volt 
a kommunista diktatúrából, és teljes mellszélességgel arra irányult a fegyveres 
felkelés, hogy megsemmisítse azt a rendszert, ami akkor létezett. (…) Ez a kis 
maroknyi nép, Európa közepén, néhány napon belül csodát csinált, és a világ 
elismerését vívta ki magának. A  forradalom győzött, de hazaáruló bitangok, 
veszett kutya módjára Magyarországra eresztették a szovjet tankokat, amelyek 
szétmarcangolták Budapestet és az ország több csomópontját, ahol fegyveres 
ellenállókkal találták szemben magukat. Iván Kovács László már október 25-én 
a Corvin közben volt, és másnap megválasztották őt parancsnoknak.  
November 4-én még harcolt a  megszállók ellen, és később sem tudott 
belenyugodni a  forradalom leverésébe. Szervezkedni kezdett – „Márciusban 
Újra Kezdjük!” – , amit a hatalom nem tűrhetett: szülei gödi házában elfogták, 
s 1957. december 30-án végrehajtották rajta a halálos ítéletet.”
A megemlékezők abban egyetértve köszöntek el egymástól, hogy az emlé-
keket soha el nem felejtve át kell adni azokat a fiataloknak: gyermekeknek 
és unokáknak. Éppen ezért, hogy azok emléke, akik életüket adták a magyar 
szabadságért, élhessen tovább. A  következő megemlékezésre unokáikkal 
együtt jönnek el – ígérték egymásnak a résztvevők.

VPK

Az idén gyermekeiket, unokáikat is magukkal viszik majd a megemlékezők Iván 
Kovács László szobrának koszorúzására

Biztonságos közlekedésre 
nevelés a Kincsem 
Óvodában

Decemberben több doboznyi ajándékkal érke-
zett Serfőzőné Kozma Ilona, a Dunakeszi Rendőr-
kapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának 

vezetője a  gödi Kincsem Óvodába. A  csomagok-
ban a  biztonságos közlekedést elősegítő eszközök, 
mese- és hangoskönyvek érkeztek az intézménybe.
Korábban az óvoda kereste meg a Pest Megyei Bal-
eset-megelőzési Bizottságot azzal a kéréssel, hogy 
támogassa az  intézmény udvarán található régi 
betonpálya helyén építendő, a közlekedés fontos 
szabályait elsajátítani segítő mobil KRESZ-pálya 
megvalósítását. Sajnos forrás hiányában a  kérést 
nem tudta teljesíteni a bizottság.
– Mivel a  biztonságos közlekedésre nevelést 
a  leghatékonyabb már óvodás korban elkezdeni, 
nagyon szerettem volna legalább a  lehetősége-
inkhez képest támogatni ebben a  törekvésében 
az  óvodát. A  „Látni és látszani” kampányunk ke-
retében használt eszközökből – láthatósági mel-
lényekből, fényvisszaverő karperecekből, táskára, 
kabátra vasalható matricákból – hoztam a  gye-
rekeknek. Ezek segítségével érzékelhetik, hogy 
mennyit számít sötétben vagy borongós időjárás 
esetén, ha a  közlekedésben részt vevő gyalogos, 
kerékpáros jól látszódik, s már messziről észreve-
hető – mondta el a rendőr főhadnagy.
– Az  ajándékba kapott eszközök láttán azonnal 
megfogalmazódott bennünk a  gondolat, hogy 
tavasszal az óvodában – a kapitányság segítségé-
vel – rendezzünk egy közlekedésbiztonsági napot. 
Ilona volt olyan kedves, és megígérte, hogy leg-
alább arra az eseményre szerez nekünk egy mobil 
KRESZ-pályát, amelyen a gyerekek gyakorolhatnak, 
tesztelhetik az ismereteiket. Természetesen az ere-
deti célunkat sem vetjük el, s  mindent el fogunk 
követni azért, hogy a gyerekeknek ezt az értékes 
és értelmes tanpályát valamilyen úton-módon be-
szerezzük – tette hozzá Szabó Zsófia óvodavezető.

VPK

A biztonságos közlekedés alapjaival szívesen 
ismerkedtek az óvodások. (Képünkön Szabó Zsófia 
óvodavezető és a gyerekek)
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Ünnep a hátrányos helyzetű 
gyermekeknek – Piramis Karácsony

Akadnak olyan családok Gödön is, melyeknél napról napra gon-
dot okoz a megélhetés. Különösen nehéz a helyzetük az ünne-
pek közeledtével, hiszen a  karácsonyi kívánságokkal nem nő 

arányosan a rendelkezésre álló anyagi forrás. Szülőként nehéz elvi-
selni a  tudatot, hogy az  ünnepek során sem kerül több, jobb étel 
az asztalra, új ruha vagy játék, édesség a csomagokba. Jó tudni vi-
szont, hogy van, akit megérint mások gondja.
Közel tíz éve tart a  Piramis Építőház és a  gödi Gyermekjóléti Szol-
gálat kapcsolata. Minden esztendőben Mikulás-ünnepséget rendez-
nek azoknak a gyermekeknek, akik családjaikkal a leginkább rászo-
rulnak a támogatásra.
– Édesapám kopogtatott be először a  Gyermekjóléti Szolgálathoz, 
hogy segíteni szeretne. Sajnos gyógyíthatatlan beteg volt, és a kap-
csolat felvétele után néhány hónappal elvesztettük. Azt gondoltam, 
nem hagyhatom veszni a  szándékát, s  biztosan ő  is büszke ránk 
odafenn, hogy az elképzeléseiből hagyományt teremtettünk. Azóta 
a Szolgálattal közösen minden évben megszervezzük a Mikulás-ün-
nepséget.
Idén karácsonykor úgy döntöttünk, hogy a gödi önkormányzat Gyer-
mekjóléti Szolgálatának gondozásában lévő halmozottan hátrányos 
gyermekek számára valódi karácsonyt varázsolunk. Így meghívtunk 
harminc gyermeket a  Nemeskéri-Kiss-kúriába, ahol az  ajándékcso-
magok mellett ünnepi vacsorával leptük meg őket. A Gyermekjóléti 
Szolgálatnak pedig 100 000 Ft értékű adománylevelet adtunk, amit 
vélhetően saját épületének felújítására fog felhasználni a szervezet.
A karácsonyi vacsora egyszerre volt meghitt és vidám hangulatú. 
Nekem, nyilván a  két kislányom miatt is, a  gyerekek nagyon közel 
állnak a  szívemhez. Azon az  estén sokukkal beszélgettem, helye-
sek voltak, kedvesek, csillogott a szemük örömükben. Azonban el-
gondolkodtatott az, amit egyikük mondott: „Azért jó itt lenni, mert 
olyan jó meleg van.” Eszembe jutott, milyen sok uszadékfát sodort 
partra Gödön a Duna. Elhatároztam, hogy munkatársaimmal feldol-
gozzuk ezeket, és az önkormányzat ajánlása alapján januárban eljut-
tatjuk néhány rászoruló családnak. Ez két szempontból is hasznos: 
rendbe rakjuk a környezetünket, és biztosíthatjuk az otthon melegét 
a családoknak – mondja befejezésül a magától értetődő dolgok ter-
mészetességével hangjában Juhász Attila.
Irodájában megbecsült helyen áll a Gyermekjóléti Szolgálat által ala-
pított díj: a Gödi Ifjúságért Díj, amelyet első ízben a Piramis Építőház 
Kft. kapott meg.

V. Pálfai Kinga

Juhász Attila, a Piramis Építőház Kft. ügyvezetője édesapja céljainak 
megvalósulásáért is dolgozik

Keresztények egységben

A Gödön szolgálatot teljesítő lelkipászto-
rok, Marton Zsolt katolikus plébános kez-
deményezésére, az ökumenikus lelkész-

körök mintájára minden hónapban más-más 
plébánián találkoznak.

Az összejövetelek része természetesen a kö-
zös ima, egy-egy ige meghallgatása és az ar-
ról való elmélkedés, de hangsúlyos szerepet 
kap a  kötetlen baráti beszélgetés, s  egymás 
vendégül látása is.
Talán ezért is tűnik fel a különböző felekeze-
tű híveknek, amikor együtt látják őket, hogy 
a  lelkipásztorok kapcsolata, közössége nem 
csupán kollegális.
– Ezek a  találkozók feltöltődést adnak ne-
künk, méghozzá abban az értelemben, hogy 
a szolgálat felelősségéből, komolyságából ki-
kapcsolva tudunk a nagyon hasonló problé-
máinkról és örömeinkről tapasztalatot cserél-
ni. Az, hogy közös hangon vagyunk, lehetővé 
teszi azt, hogy önkritikusak lehessünk egy-
más előtt, személyes és felekezeti problémá-
inkat is meg merjük osztani egymással. Ez pe-
dig segít elhordozni a  terheket – mondta el 
Chikán Katalin evangélikus és Sipos-Vizaknai 
Gergely református lelkipásztor.
– Közösségben lenni hatalmas élmény, ami 
óriási erőt jelent. Roppant nagy luxus szem-
beállnia egymással a  különböző felekezetű 
Krisztus-hívőknek. Nekünk ez a  közösség 
egymás teljes elfogadását jelenti – tette hoz-
zá Marton Zsolt katolikus plébános atya.
Vendégnek és befogadónak lenni a hívek kö-
zösségében januárban is lehetőség nyílik:

Ökumenikus imahét 2013. január 23. és 26. 
között Gödön
Az alkalmak minden este 18 órakor kezdőd-
nek:
Január 23. (szerda):
Felsőgödi római katolikus templom

Január 24. (csütörtök):
Felsőgödi református templom

Január 25. (péntek):
Alsógödi evangélikus templom

Január 26. (szombat):
Alsógödi katolikus templom

Az ökumenikus áhítatokon Chikán Katalin 
evangélikus, Sipos-Vizaknai Gergely reformá-
tus, Bubrik Miklós görög katolikus és Marton 
Zsolt római katolikus lelkipásztorok fognak 
szolgálni egymás tempolomaiban.

V. Pálfai Kinga
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KÖZÉLET

Az intézményben élők tágabb otthona a város. A lakók körében Formanek Tamás 
(jobbról a második), Lenkei György (jobbról a harmadik) és Szelinger Tamás (leghátul)

Az integráció útja
A GÖD-BÓCSA-ért Baráti Kör és a  Katolikus Karitász gödi szerve-
zete összefogásának köszönhetően karácsony előtt jelentős ruha-
adománynak örülhettek a bócsai TOPhÁZ lakói. Az adomány átadá-
sakor Formanek Tamástól, az  intézmény igazgatójától megtudtuk: 
a ruhaneműk a legjobbkor érkeztek. 
– Nemrég tetőfelújítási munkálatokat végeztek nálunk, emiatt a la-
kók egy részét – igaz, csak intézményen belül – átmenetileg át kellett 
helyeznünk egy másik épületbe, illetve más helyiségekbe. A költözés 
során, persze, sok minden elkallódott, gazdát cserélt. De kényelmes 
otthoni ruhákra, melegítőkre, pólókra és alsóneműre egyébként is 
mindig nagy szükségünk van, ezért nagyon örültünk az adomány-
nak – mondta el a  közel kétszáz, fizikailag vagy mentálisan sérült 
gyermeknek és felnőttnek otthont adó intézmény igazgatója, aki 
a működést segítő természetbeni támogatáson túl különösen nagy-
ra értékel minden, az  intézmény lakói felé tett megértő, befogadó 
gesztust, baráti közeledést. Mint az adományok átadása alkalmából 
elmondta, az integráció csak a hétköznapok apró eseményei, embe-
ri találkozások révén valósulhat meg, például az olyan közös prog-
ramok során, mint az  a  barátságos futballmérkőzés, amelyre most 
lelkesen készül a TOPhÁZ és a bócsaiak csapata. – A Bócsán élők kö-
zül sokan dolgoznak az  intézményben, és szinte mindenkinek van 
olyan családtagja vagy jó ismerőse, aki régebben a Topház alkalma-
zásában állt. Az  intézmény lakói gyakran járnak a  bócsai utcákon, 
mindenki elfogadja őket, természetesnek tartja a  jelenlétüket. Mi, 
a baráti kör tagjai nagyon örültünk és megtiszteltetésnek éreztük, 
hogy szeptember 29-én, a bócsai emlékhely felavatásának ünnepén 
is ott voltak, sőt, koszorúztak is a TOPhÁZ lakói, és máskor is szívesen 
vesznek részt közösségi rendezvényeinken – hangsúlyozta Szelinger 
Tamás, a GÖD-BÓCSA-ért Baráti Kör elnöke.  Az önkormányzat szo-
ciális bizottságának elnöke, a szintén Bócsán élő Lenkei György, aki 
maga is tagja a  városrész múltjának megőrzéséért és a  helybeliek 
összetartozásának erősítéséért tenni akarók baráti körének, az ado-
mányok átadása alkalmából arról beszélt, hogy úgy látja, mind a vá-
ros, mind pedig az intézmény részéről megvan a szándék a kapcso-
latok erősítésére, amelyet bócsai lakosként is örömmel támogat. 
– Az intézmény fenntartója ugyan nem a város, de az itt élők szem-
pontjából ez nem lényeges kérdés. Az ő közérzetükre az van hatás-
sal, hogyan tudnak bekapcsolódni annak a településnek az életébe, 
ahol az otthonukat jelentő épület áll. Ezért is fogadjuk nagy öröm-
mel a GÖD-BÓCSA-ért Baráti Kör, az önkormányzat és minden gödi 
szervezet vagy magánember baráti közeledését – hangsúlyozta For-
manek Tamás, a TOPhÁZ igazgatója.

Koditek Bernadett

Decemberben Gödön elhunytak
Vajda Béláné (sz.: Rabnecz Márta) 64 éves
Lesták János 62 éves
Székely Andrásné (sz.: Szabó Mária) 77 éves
Kövesdi Istvánné (sz.: Suhajda Margit) 92 éves
Pélyi Bertalanné (sz.: Varga Zsuzsanna) 77 éves
Vörös Istvánné (sz.: Téglás Erzsébet) 77 éves
Bója Istvánné (sz.: Szűcs Zsuzsanna) 96 éves

Decemberben Gödön házasságot 
kötöttek

Székely Attila és Pelczéder Zsuzsanna
Kiss Gergely és Kator Diána
Szekeres Máté és Tőkés Eszter
Simkó Krisztián és Balázs Ivett
Fűri István és Szegedi Ágota
Békési István és Puskás Magdolna Mária

Helytörténeti 
előadássorozat

indul a Göd Városi Könyvtár szervezésében.
 

Első előadó:
Bátorfi József helytörténész

Témája:
Göd helye a térképeken,

A reformkori Göd,
A Mayerffyak

Időpontja:
2013. január 24., csütörtök, 16 óra

 

Második előadó:
Hesp József

Témája:
Kincsem, a csodakanca

 Időpontja:
2013. március 21., csütörtök, 16 óra

 

Harmadik előadó:
Szávoszt-Vass Dániel

Témája:
A gödi Duna-szakasz

Időpontja:
2013. május 23., csütörtök, 16 óra

 A helyszín minden előadásnál ugyanaz:
Göd Városi Könyvtár

2131 Göd, Pesti út 72., emeleti kiállítóterem

 Elérhetőségek:
telefon: (27) 532-155

www.godikonyvtar.hu
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KÖRNYEZET

Az a  só, amit az  utak jégtelenítésére 
leszórnak, ugyanaz, amellyel már 
ősidők óta ízesítjük az  ételeinket: 

nátrium-klorid. De rengeteg sót haszná-
lunk fel különféle ipari célokra is, hiszen 
olcsón áll a rendelkezésünkre: a tengervíz 
bepárlásával hatalmas mennyiségben 
„gyártják” – a  földtörténeti ősidőkben 
kiszáradt tengerek alján pedig vastag ré-
tegekben maradt fenn. E sórétegek több 
helyütt ma is hozzáférhetők – itt szó sze-
rint „hegyekben áll” a  só, a  kitermelés, 
a  sóbányászat a  római korig vezethető 
vissza, alagutakat, például az  erdélyi Pa-
rajdon. Sőt, gyógyhatást is tulajdonítanak 
a sónak: sokan azért keresik fel a sós tár-
nákat, mert a  sós levegőtől légúti pana-
szaik enyhülését várják.

Sótlan teleket?
Miért probléma mégis, ha téli hónapok-
ban rendszeresen sózott utakon tavasz-
szal, a hó eltűnése után száll a sós por, és 
fehér rétegei ellepik a környéket?
Nos, ez elsősorban a növényeknek jelent 
gondot. Az élő szervezetek számára nél-
külözhetetlen a  só: az  oldódásakor ke-
letkező nátrium- és a  kloridionok olyan 
fontosak, hogy ha túl sokat izzadunk ki 

belőlük (mindenki tapasztalhatta már, 
hogy az  izzadtságcseppek sósak), ak-
kor a  veszteséget feltétlenül pótolnunk 
kell. Ha pedig kevés a folyadék a szerve-
zetünkben, az  orvosok infúziót adnak: 
ilyenkor nem csapvíz csepeg belénk 
az  infúziós tűből, hanem bizony sóoldat. 
Természetesen a növényeknek is szüksé-
gük van sóra – ám igen kis mennyiségre. 
A  növényevő állatok éppen ezért a  táp-
lálékukból nem is mindig tudják fedezni 
sószükségletüket – ezért szoktak például 
sótömböket nyalogatni.
Annak a bizonyos kormányrendeletnek – 
346/2008. (XII. 30.) –, ami miatt más mód-
szert kell találnunk a  lefagyott utak sí-
kosságának megszüntetésére, az  a  címe, 
hogy „… a fás szárú növények védelmé-
ről”. Elsősorban tehát a fákat károsítja 
a só: a gyökereken át felszívódva a levelek 
megfakulását okozza, de a tömény sóol-
dat egyszerűen ki is száríthatja a növényt.
Természetesen léteznek olyan növények, 
amelyek kifejezetten a  sós környezethez 
alkalmazkodtak. Sós talajok például az Al-
föld jellegzetes „szikes” vidékei, – de azt 
nem nagyon szeretnénk, ha kertjeink, ut-
cáink szikesednének, akkor ugyanis a kerti 
növényeink nagy része kipusztulna. Az ol-

vadással a talajba szivárgó sós lének pedig 
pont ez a hatása – és, mivel évről évre so-
kat szórnak/szórtak ki, sajnos a környezet-
be egyre több só kerül. Ráadásul a só nem 
csupán a növényekben és a talajban tesz 
kárt. A  járdák betonja ugyanúgy meg-
szenvedi, ha ezzel az  anyaggal „csúszás-
mentesítünk”. Ugyanis a  nátrium-klorid 
oldódása, illetve maga a  hóolvadás is 
olyan folyamat, amelyhez hő kell – ezt 
pedig a  környezettől, a  talajtól, a  leszórt 
járdától „vonja el”. Vagyis amikor sózzuk 
az utcát, a járda legfelső rétege hidegeb-
bé válik – míg a  mélyebb rétegei „csak” 
olyan hidegek, mint ahogy az  a  téli idő-
járásból következik. Ez  a  hőmérsékletkü-
lönbség aztán szerkezeti feszültségekhez 
vezet, rétegek töredeznek le a  betonból 
(mint ahogy az üvegpohár is elpattan, ha 
nagy hőmérséklet-különbségeknek tesz-
szük ki, például a hideg pohárba forró teát 
töltünk). Tavasszal pedig, amikor a sóléből 
a víz elpárolog, az útburkolatot a pórusai-
ban kicsapódó sókristályok feszítő hatása 
károsítja. A fém alkatrészek is gyorsabban 
korrodálódnak a  sós lével érintkezve – 
az  autók, a  vasbetonszerkezetek, a  kerí-
tések mind-mind károsodhatnak tőle. Ép-
pen ezért írták elő, hogy a lehető legtöbb 
helyen csökkenteni kell a  sószórást. Sze-
rencsére bőven akadnak környezetkímélő 
alternatívák.

Érdesítő anyagok
Ezek egy része azonban nem az  olva-
dást segíti elő: egyszerűen érdessé teszi 
a sima jégfelületet, és így nem csúszunk 
el rajta. Ha például homokkal, kőzúzalék-
kal, fűrészporral szórjuk fel az utcát, attól 
nem fog felolvadni rajta a jégpáncél, – ám 
mégsem lesz veszélyes közlekedni rajta. 
Ezek az  anyagok nem okoznak kémiai 
károkat a  környezetben, de mégis akad-
nak hátrányaik. Például nem „tűnnek el” 
a szem elől olvadáskor, nem szivárognak 
be a  talajba, hanem az  úton maradnak, 
vagy jobb esetben az  árokba, az  út szé-
lére mosódnak. Itt ugyan nem okoznak 
nagy bajt, de ha felhalmozódnak, eltö-
míthetik a csatornát. Amikor pedig száraz 
időben a  szél felkapja az  apró szemcsé-
ket, a levegő szállópor-koncentrációjának 
növelésével légszennyezést okozhatnak.
E csúszásgátló anyagok egy része sötét 
színű. Ezek jobban magukba szívják a nap 
melegét, így szép lassan felolvasztják 
maguk alatt a  jeget, és belesüllyednek. 
Ha a jégpáncél vékony, ez nem gond, sőt, 
így például a  kőzúzalék nem sodródik 
le az  útról. Ám ha teljesen belesüpped 

Túlsózott környezet
Ahogyan azt a  múlt havi számunkhoz mellékelt Gödi Közlönyben olvas-
hatták, tilos az utak jegesedése ellen só szórásával küzdeni. De hiszen még 
a mese is azt mondja, hogy a só nagyon fontos az embereknek: „Úgy szere-
tem, édesapám, mint az emberek a sót!”. Miért is nem szabad tehát sózni? 
És mi az a furcsa nevű zeolit, amit használhatunk helyette?

A közterületek síkosságmentesítésére sót használni nem szabad
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a  jégbe, már nem tudja ellátni a  feladatát, újra 
kell szórni. A világos színű anyagok, mint például 
a  fűrészpor vagy a  homok, nem süllyednek bele 
a  jégbe, hanem a  felszínén maradnak – igaz, így 
a szél könnyen szertefújja, a közlekedők pedig le-
sodorhatják, lekoptatják.
A só, mint tudjuk, nem a jég csúszósságát szünteti 
meg, hanem felolvasztja a jeget. A só és a víz keve-
réke, oldata ugyanis alacsonyabb hőmérsékleten is 
folyékony marad. (Ezért van az, hogy a sós vizű ten-
gerek oly nehezen fagynak be – jóval 0 Celsius-fok 
alatt is vígan hullámzanak.) Ez a  hatás nemcsak 
a konyhasó oldatára igaz: másféle sók, illetve szer-
ves anyagok (például a szeszgyártás melléktermé-
keként keletkező vinasz) oldódásával is elérhető 
ugyanez az  olvadáspont-csökkenés. Szoktak is 
használni jégmentesítésre ilyen anyagokat, példá-
ul magnézium-kloridot és kalcium-kloridot. Ezek 
egy része oldódáskor hőt termel (nem pedig hőt 
von el, mint a hagyományos kősó), ezzel is előse-
gítve a  jég olvasztását. Sajnos azonban nagyobb 
töménységben ezek az anyagok is károsítják a nö-
vényeket, a környezetet, némelyik még az autókat 
is tönkreteszi – ráadásul drágábbak, mint a hagyo-
mányosan használt igen olcsó só.

A legújabb megoldás a zeolit
Igazi jolly jokernek a zeolitok tűnnek! Nem csupán 
a jégmentesítés területén, de az ipar több ágaza-
tában is egyre nagyobb szerepet töltenek be. 
A  zeolitok alumínium-szilikát ásványok, amelyek 
a  természetben is előfordulnak, de mestersége-
sen is előállíthatók. Különlegességük, hogy hevít-
ve vizet veszítenek, és így egy rendkívül porózus, 
lukacsos anyag keletkezik. E  lukacsosságnak kö-
szönhetően hatalmas felületen képesek érintkez-
ni környezetükkel – így kiválóan alkalmasak pél-
dául a  levegőben lévő szaganyagok kiszűrésére, 
ugyanígy a  víz szennyező anyagainak szűrésére, 
sőt, vegyipari katalizátorként is használatosak. 
Mivel a  zeolit a  talajba kerülve semmiféle kárt 
nem okoz, sőt, a növények számára létfontosságú 
nyomelemeket is pótolhatja, a mai, környezetvé-
delmi szempontokból is ajánlott jégmentesítő 
anyagok többnyire zeolittartalmúak. A  jobb ha-
tás érdekében azonban ezeket is szokták keverni 
különböző sókkal: mielőtt megveszünk egy ilyen 
útra szórható anyagot, olvassuk el alaposan, mit 
tartalmaz, és az  igényeinknek – és a  szabályok-
nak! – megfelelő anyagot válasszuk ki.
Mint látható, sokféle lehetőség kínálkozik – mind-
egyiknek megvan a  maga előnye és hátránya. 
Fontos, hogy környezettudatosak legyünk – tá-
jékozódjunk a  lehetőségekről, nézzünk szét a  la-
kókörnyezetünkben, és olyan megoldásokat 
válasszunk, amelyekkel védjük a  természetet és 
magunkat is. Ez igaz az utak jégmentesítésére is, 
– de az  élet minden más területén is ügyeljünk 
a környezetünkre!

Pásztor Balázs

Madáritató
Városunkban telente sokan etetik a madarakat. Nekik talán furcsán hangzik 
a  javaslat, hogy ne csak etessék, de itassák is madárvendégeiket! Nyilván-
való, hogy a nyári kánikulában jót teszünk azzal, ha vizet helyezünk ki a kis 
szárnyasoknak egy nagyobb méretű, de lapos tálban – ám kevesen tudják, 
hogy ez télen is nagyon fontos. A madarak nem csupán ivásra, hanem für-
désre, tisztálkodásra is használják az ilyen itatókat – márpedig a repüléshez 
nélkülözhetetlen a tollazat rendben tartása, és az apró élősködők „kiperge-
tése” is minden évszakban fontos. De természetesen a folyadékpótlás szem-
pontja sem elhanyagolható, hiszen a madarak a nagy fagyban a jégpáncélt 
nem tudják áttörni csőrükkel. Éppen ezért figyeljünk arra, hogy az eleség 
mellett folyékony halmazállapotú vízhez is hozzájuttassuk kedvenceinket, 
és ha befagy az itató, cseréljük ki a jeget szobahőmérsékletű vízre! Érdemes 
megfigyelni, milyen hálásak lesznek érte szárnyas barátaink!

Szilveszter éjjel zárult le „Az év hala – 2013” címért folyó verseny. Nyertese 
a menyhal lett, amelyből Gödön is szép példányokat fognak a horgászok

A madaraknak  a téli hónapokban – a kalóriadús táplálék mellett – vízre is  
szükségük van 

Menyhal
Ha a téli estéken-éjszakákon a Duna-parton sétálunk, elhűlve vehetjük ész-
re, hogy a „repkedő mínuszok” dacára elszánt horgászok ülnek a víz szélén. 
A zsákmány, amire várnak, ilyenkor nagy valószínűséggel a 2013-ban az év 
halának választott menyhal – melyre a  gödi Duna-szakaszon is eredmé-
nyesen lehet horgászni. A menyhal igazi különlegesség: a tőkehalféléknek 
egyetlen képviselője hazánkban. Ráadásul az életmódja is nagyon érdekes: 
csak hideg vízben aktív, a melegedő vizekben „nyári álmot” alszik. Így az-
tán akkor érdemes rá horgászni, amikor jeges a víz – akkor is éjszaka, mert 
éjjeli jószág. A horgászoknak azonban megéri a fagyoskodást; bár nem nő 
igazán nagyra (hazánkban három és fél kilós volt a legnagyobb kifogott pél-
dány), és az apró pikkelyeit borító vastag nyálka miatt nehéz a pucolása, de 
szálkátlan húsa nagyon finom, mája pedig igazi csemegének számít. Mivel 
ragadozó, általában halszelettel vagy állati eredetű csalival horgásznak rá – 
a beszámolók szerint Göd partjainál is sikeresen.
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„A városokat úgy kellene leírni,
mint egy gondolatot, vagy
egy érzés emlékét. (...) Egy város
mindenekfelett gondolat, mely
nem fér el a telekkönyvben.”

(Márai Sándor)

„Egy letűnt nyaralótelep polgári miliője 
kel életre a képes levelezőlapokon, mely 
– kultúrtörténeti értékén túl – száz évvel 
visszarepít minket az  időben” – olvas-
hattuk valamennyien a  Dunakanyar 
Régió nevezetű online újság novem-
ber végi laudációjában.

Kalandra, időutazásra csábít bennün-
ket a  Mesélő gödi képes levelezőlapok 
című album szerzője, a  kiváló hely-
történész, Volentics Gyula. A 450 leve-
lezőlap és korabeli fotó segítségével 
kedvünkre barangolhatunk a  szépia 
színű, békeidőkbe „révedt” Göd ku-
lisszái között. Sétálhatunk egyet 
a  korzón, miközben a  nyaralók csa-
csogását, a  Duna illatát hozza felénk 
a  szél. Az  egyik fényképen Latabár 
Kálmán teker el mellettünk kerékpár-
ján, a  másikon József Attila strandol, 
– mily meglepő: éppen a  Dunánál. 

A városban élők, az átutazók és az itt 
nyaraló vendégek elfeledett arcai tűn-
nek fel egy-egy pillanatra ismerős 
utcák, házak és templomok előtt. 
Otthon vagyunk, ez a  mi Gödünk, 
ami mégis annyira más. A helyszínek 
ugyanazok, ám a  hajdani üdülőtelep 
időközben igazi várossá terebélyese-
dett, az  átalakulás, a  fejlődés képpel 
tapintható. Múlt és jelen találkozása, 
egy település metamorfózisa – évszá-
zadnyi eseménysor levelezőlapokra 
sűrítve.

„Kártyádat megkaptam, melyre 
megjegyezem 1.) tegnap írtam 15 
oldalas levelet, 2.) mindent nem 
lehet az  Istenre bízni, – tenni is kell 
valamit s  úgy bízni az  Istenben...” – 
mormoljuk magunkban, együtt 
a szálkás betűkkel.

A szupergyors sms- és e-mail üze-
netek korában adja magát a  kérdés: 
vajon nem idejétmúlt, anakronisz-
tikus vállalkozás-e évszázados ké-
peslapokat gyűjteni és közreadni? 
A  szerző megválaszolja a  kétkedők 
dilemmáját, és úgy foglal állást, hogy 

a képeslap egy olyan összetett kordo-
kumentum, amely honismereti és kul-
túrtörténeti szempontból egyaránt 
kiemelten fontos jelentőséggel bír.
A „képeslapkiadás aranykorából”, íme 
hát, albumba gyűjtve sorjáznak a ro-

Kártyádat megkaptam...
gödről mesélő képes levelezőlapok

A képeslap hátoldalán olvasható felirat: „Amint látod, nagyon szép helyen lakunk és nagyon jól érezzük magunkat. Cím: Alsógöd, XXIII. utca 
5. Bauer-villa.” Ma ez a Kernstock Károly utca

Az alsógödi vasútállomás (fent) és az Alagút 
utcai Lyukas-híd, amely eredeti, háború 
előtti állapotában még jóval magasabb volt
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konoktól érkező utazási és ünnepi üd-
vözlőlapok, mely gyűjteményt – az őt 
megillető tisztelettel – átlapozhatott 
az  érdeklődő tudósító. A  képeslap 
akkoriban megbecsült, sőt, kifejezet-
ten divatos termék volt, nemritkán 
a  nagyvilági, kozmopolita életmód 
bizonyítéka. A  utóbbi minőségé-
ben a  turisztikai látványosságok első 
számú hordozójává, továbbítójává, 
médiafelületévé vált, széles körök szá-
mára elérhetővé téve a  nagyvilágot. 
Napjainkban pedig az  akkori állapo-
tok képes dokumentumait tisztelhet-
jük benne, hiszen a századforduló óta 
rengeteg gödi épületet és közteret 
átépítettek, átalakítottak. A  milyen 
volt? kérdésre sok esetben éppen egy 
levelezőlap adhatja meg számunkra 
a megfelelő választ.

„Jelenleg itt vagyok és élvezem 
a  gödi szúnyog-csípéseket. Kitűnő 
a  levegő, hoznék maguknak is, ha 
lehetne...” – vakarjuk meg önkénte-
lenül a bal karunkat.

Az impozáns album bő száz oldalon 
át villantja fel Göd történetének képe-
it, a villák és a templomok mozdulat-
lanságától a  korabeli zsánerfotókon 
át a  Duna-parti víkendek nyüzsgő 
forgatagáig. Lépcsősor előtt pózoló 
fehér ruhás kislányok, szalagos kalap-
ban. Lovas kocsikázás, hölgyek sétá-
ja a  Korzón, a  Feneketlen-tó partján 
gyerekek kutyával – a  boldog béke-

idők. Éttermek, a lugasban széles mo-
sollyal söröző vendégek, vasútállo-
más, a „Kék Dunában” teniszező urak 
és hölgyek. Bolt, a bejárat előtt a tulaj-
donos a családjával karöltve – a min-
dennapok elillanó életképei, melyek 
a  magnéziumvillanás pillanatában 
mégis örök életet kaptak. És a nyarak, 
azok a  régi nyarak, az  üdülőtelep vi-
rágkora a  századfordulót követően. 
Napfény, Duna, idill, vidámság, a par-
ti föveny. És ott van még a  képeken 
– igaz, csupán valahol a  háttérben 
– a  jövőbe vetett hit és a  bizakodás 
is. Nagy idők dokumentumai, a váro-
sunk története.

Volentics Gyula, a Magyar Kultúra 
Lovagja tudományos szakértelme, igé-
nyessége, szenvedélyes elhivatottsága 
jól tapintható, átsüt az  album lapjain. 
Kitűnő kalauzunk ő, s  nagy érdeme, 
hogy élvezetes és felejthetetlen gödi 
kaland e könyv végigolvasása.
Minden gödi polgár könyvespolcára 
jó szívvel ajánlom, hiszen egy meg-
hitt téli estén vajon találhatunk-e 
jobb programot annál, minthogy átla-
pozzuk ezt a város- és kultúrtörténeti 
képes „mesekönyvet”?

(Volentics Gyula: Mesélő gödi képes 
levelezőlapok, Sződi Helytörténeti 
Alapítvány, Sződ, 2012)

Az album megvásárolható a Göd Városi 
Könyvtárban (Göd, Pesti út 72.) és 
a Betűboltban (Göd, Pesti út 63/D) is.

Turtóczki S. Ede

A gödi Duna-parton tavasztól őszig százával pihentek és sportoltak a jórészt Pestről 
érkezők, élvezve a jó levegőt és a táj szépségét. (A képeslap 1916-ból származik)

„Azt meséld el, 
Pista!”

Örkény István az életéről

Elmondja: Mácsai Pál

Az író saját szavaiból
színpadra állította:

Bereményi Géza és Mácsai Pál

Munkatárs:
Fenyvesi Katalin

Mi lenne, hogyha Örkény István ismét 
megjelenne egy színészben, egy szín-
házban, egy este, leülne, venne egy 

lélegzetet, beszélni kezdene, elmesélné 
a saját szavaival az életét, vagy ami 

hirtelen az eszébe jut, azután megint 
eltűnne. Ezen az estén az író a színész 

testét ölti magára.

(Az előadást kb. 2 óra időtartamban, 
két részben mutatjuk be.)

Időpont:
2013. február 3. (vasárnap) 17 óra

Helyszín:
JAMH nagyterem
(Göd, Pesti út 72.)

Az előadás ingyenes, ám a nagy 
érdeklődésre való tekintettel előzetes 

regisztráció szükséges 
a könyvtárban: (27) 532-155.
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Karácsonyi ébredés
A József Attila Művelődési Ház – a Molyol-
dával közösen – immár harmadik alkalom-
mal hirdette meg a  karácsonyfa-díszítő 
versenyt. Az elsőnek járó díjat a Hétfő Ké-
zimunkaklub vehette át; második a  Kas-
tély Óvoda nevelőtestülete, a  harmadik 
pedig Ottó-Kovács Zsuzsanna lett. Az  ad-
venti koszorúkészítésben az  Ugri-Bugri 
Óvoda Manó csoportja jeleskedett, és ve-
hetett át díjat.

A háromnapos programsorozatot a  váci 
Piarista Gimnázium növendékeinek Jó-
zsef Attila halálának 75. évfordulója alkal-
mából előadott, „A sínen egy vonat jön…” 
című zenés irodalmi műsora nyitotta 
meg. Szombaton, immár hagyományosan 
a gyerekek kézműves munkáinak és játé-
kainak börzéje, illetve kézműves játszóhá-
za, a Röcögő néptáncegyüttes karácsonyi 
bemutatója – ezúttal Duna menti táncok-
kal –, majd a Mészáros Zenekar táncháza 
várta a gödi családokat.
Vasárnap délelőtt a  Maszk Bábszínpad 
előadása szórakoztatta a  gyerekeket. Ze-
nés mesejátékukban Mátyás király bolon-

dos bolondja elevenedett meg. Délután 
a  Camerata Classica együttes – Zoller 
Ágnes oboa, Würth Boglárka fagott és
blockflöte, Balogh Lázár zongora – a  ba-
rokktól napjainkig ívelő klasszikus zenei 
összeállítással adott adventi hangver-
senyt.
– Valamennyien budapesti zeneiskolák-
ban tanítunk, s  nagy élmény, hogy ma-
gunk is aktívan zenélhetünk. Balogh Lá-
zár karnagy rákoskeresztúri zenekarában 
találkoztunk először, a  kamarazenekar 
ötlete pedig a  gödi Zoller Ágnesé. Több 
mint nyolc éve játszunk együtt ebben 
a felállásban, olykor egy negyedik taggal 
is kiegészülve. Ugyanazt gondoljuk a  ze-
néről, ezért nagyon jó együtt muzsikálni 
– mesélték a  zenészek, akik nem első al-
kalommal játszottak a gödi közönségnek.

Készülődés az iskolákban
A Németh László Általános Iskola nép-
tánc- és kortárstánc-gálái, Luca-napi és 
adventi vására, karácsonyi hangversenyei 
mind-mind teltházas rendezvények: csa-
ládok százait tessékelték be az  ünnepek 
előcsarnokába.
A Búzaszem Iskolában András-napi bállal 
végződött kisfarsang, s  a  bál végi gyer-
tyagyújtással és közös énekléssel kezdő-
dött meg az adventi időszak – mely kedves 
szertartás egészen december 19-ig vala-
mennyi reggelen megismétlődött, ezzel 
téve közösségi élménnyé a  várakozást. 
A  gyerekek osztályonként indultak bet-
lehemezni az  utolsó tanítási héten a  csa-
ládokhoz, sőt, néhány fontos „szolgálati” 
helyre is: az idősek klubjába, az óvodákba, 
de ünnepi műsort adtak a Vöröskereszt ál-
tal szervezett Mindenki Karácsonyán is.
A Huzella Tivadar Iskolában csereberevá-
sárral készültek, majd kórusuk karácsonyi 

koncerten ünnepeltek együtt az alsógödi 
református templomban.

Kicsik, nagyok mind az ünnepre 
várva
A decemberi klubdélutánok a József Attila 
Művelődési Házban is meghitt hangulat-
ban teltek. Fenyőillatban, gyertyafénynél, 
egymás házi süteményeit kóstolgatva, 
ünnepi műsor mellett értékelték az  el-
múlt esztendőt az  egyes klubok tagjai, 
s a közelgő ünnep alkalmából köszöntöt-
ték egymást és azokat, akik egész évben 
segítették működésüket. Lehetett az  idő 
ködös, az út pedig csúszós, eshetett puha 
hó helyett undok eső – a közösség élmé-
nye olyan ajándék, amely dacolva a körül-
ményekkel az év utolsó hónapjában is ösz-
szehozta az embereket. Azokat a társakat, 
barátokat, akikkel egész esztendőn át tes-
ti-lelki értelemben össze lehetett fogni, 
támaszt adni és kapni, – ahogyan Lenkei 
György fogalmazott az egyik eseményen: 
e  közösségek érdeme, hogy felismerik 
az igazán fontos dolgokat, és azokkal ké-
pesek érdemben és örömmel foglalkozni.
A gödi kórusok – a Gaude és a Szent Imre 
Kamarakórus, a Felsőgödi Munkásdalkör –,  
valamint a  vendégként fellépő Benyus 
Testvérek Kamaraegyüttese az  adventi 
hetekben szebbnél szebb hangverse-
nyekkel örvendeztették meg a karácsony-
ra készülődő gödieket.

Élő Betlehem
Az alsógödi katolikus egyházközség és 
a  piarista szerzetesek hagyományos ren-
dezvényét a  negyedik adventi vasárna-
pon tartották. A  szakiskola ácsolta istál-
lóban, a  jászol felett gyerekek adtak elő 
pásztorjátékot. A  közösség tagjai teával, 
forralt borral melegedtek, majd a Tabula-
túra régizene-együttes koncertjével zárult 
a karácsonyváró események sora.

VPK

Karácsonymorzsák
összefoglaló a városban rendezett ünnepváró 

eseményekből

Karácsonyváró koncert a Tabulatúra régizene-együttessel

A Vöröskereszt által szervezett ünnepen 
Lenkei György bizottsági elnök a szociális 
szférában dolgozók lelkes hozzáállását 
hangsúlyozta

Az élő betlehem évek óta a Piarista 
Szakiskola, az alsógödi egyházközség 
és a Gusztos család összefogásának 
köszönhetően valósulhat meg
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Kétszáz évvel ezelőtt született a 19. század talán legnépszerűbb 
olasz zeneszerzője, Giuseppe Verdi (Le Roncole, 1813. október 10. 
– Milánó, 1901. január 27.). Az operakedvelők világszerte fejet haj-
tanak a termékeny komponista emléke előtt.

A könnyed műfajú, egyes ári-
áit tekintve slágerként dúdolt 
vígoperák és a  mély mondani-
valójú, politikai tartalommal is 
bíró drámai művek egyaránt 
megfértek a  tehetségével már 
gyermekkorában feltűnést keltő 
Verdi életművében. 
Ennek dacára nem volt zökkenő-
mentes a  karrierje, hiszen a  mi-
lánói konzervatórium felvételi 
bizottsága – mindenki döbbene-
tére – elutasította, sőt, második 
operája (A pünkösdi királyság) 
is csúfoson megbukott a  be-
mutatón. Az  igazi, átütő sikert 
a  Nabucco hozta meg számára 
1842-ben, amelynek politikai 
felhangjait a  szabadságra vá-
gyó olasz nép azonnal felismer-
te, így Verdi híressé vált szerte 
Itáliában. A  következő nyolc év 
alatt további tizenhárom operát 

komponált, köztük A trubadúrt és a Traviatát. Az Aida megírása után 
másfél évtized szünet következett. Utolsó alkotói korszakának fő 
művei az Otello és a Falstaff. Jelentősek élete alkonyán szerzett egy-
házi művei is, közülük a legismertebbek talán a Stabat Mater és a Te 
Deum. Kevés hasonlóan termékeny zeneszerzőt tart számon a világ, 
akinek darabjait kétszáz évvel szerzőjének születése után is oly siker-
rel játszanák. Az  Operabarátok 
Órájának programsorozatában 
az  Animato Társulat 2013-ban, 
a  Verdi-év során három estét 
szentel az olasz zeneszerző mű-
veinek.

Március 2-án, 18 órakor A  tru-
badúr, a  Traviata és a  Rigoletto 
című operákból; 
június 8-án 18 órakor Az álarcos-
bál és a Simon Boccanegra című 
operákból; 
október 5-én 18 órakor pedig 
a Don Carlosból hallgathat rész-
leteket a gödi közönség a József 
Attila Művelődési Házban.

V. Pálfai Kinga

2013 – Verdi éve
a zeneszerző előtt tiszteleg az animato 

társulat

Verdi népszerűsítésének  
szenteli a teljes 2013-as évadot 
a gödi Operabarátok Órája 
rendezvénysorozat is

Wagner, a német opera 
megreformálója ugyancsak 1813-ban 
született

Közreműködik: Csonka Zsuzsa, 
Galambos Lilla, Galamb Zoltán, Pintér 
Tibor, a Sziget Színház ének- és 
tánckara. Vezényel: Farkas Pál
A belépőjegy ára elővételben: 2200 Ft, 
az előadás napján: 2500 Ft

Előadják a dunakeszi Sipeki Anita Táncstúdió növendékei.
Karácsony este egy német kisvárosban a XIX. század közepén .A 
kis Mary egy különleges diótörő játékfigurát kap ajándékba 
keresztapjától. A kislány boldogan fekszik le aludni, de álmában 
megelevenedik a Diótörő és más játékai is, majd kezdetét veszi egy 
varázslatos utazás a fantázia világába.
A belépőjegy ára elővételben: 500 Ft, 
az előadás napján: 800 Ft

Közreműködnek: a Bartók Béla Zeneiskola tanárai és növendékei
A gálaműsor keretében kerül átadásra: „Vác Város Művészeti 
Díja”, a„Vác Város Művelődéséért” díj és a„Közművelődést segítő 
munkáért” kitüntető cím.
Díjtalan belépőjegyek igényelhetők a jegypénztárban.

Vígjáték Gergely Theáter előadásában.
Szereposztás:Détár Enikő, Némedi- Varga Tímea, Pelsőczy László, 
Gergely Róbert

Valahol Olaszország egy kicsinyke falujában, 
talán a XVIII.sz.-ban, két katona fogságba 
ejtette egymást! Várták a felmentő seregeket, 
egy kis falusi pajtában. Bianca és Giulietta 
úgy gondolták, hogy a két rangjukért és előre 
menetelükért küzdő Giacomo és riválisa 
Marcello,ne egymás ellen,hanem a 
nőkért,őértük szálljanak síkra!
Ezért ördögi tervet eszeltek ki a férfiak 

„megmentésére”.
Hogy miként alakul a férfiak karrierje és a nők olthatatlan vágya, 
nos ebből a kosztümös,zenés vígjátékból Détár Enikő, Pelsőczy 
László, Némedi- Varga Tímea és Gergely Róbert sziporkázó 
humorral és játékkal 
A belépőjegy ára elővételben 1600 Ft, 
az előadás napján 1900 Ft.

Zenés nosztalgia délután a „Százszorszép nótaklub” szervezésében. 
Közreműködnek: Juhász Margaréta, Fabi Anikó, Faludi Szilvia, 
Várkonyi Györgyi, Németi Pál, Dudás János énekesek és a 
szokolyai „Hársfavirágok” népdalkórus. Kísér: Maróti Géza.
Szerkesztő: Fabi Anikó
A belépőjegy ára: 400 Ft

Zenés mesejáték
A belépőjegy ára: 800 Ft

 
színes, feliratos, angol életrajzi dráma, 105 perc, 2011
Szereplők: Meryl Streep, Jim Broadbent Rendező: Phyllida Lloyd
A belépőjegy ára: 300 Ft

 
színes, feliratos, angol-amerikai filmdráma, 99 perc, 2011. rendező: 
Simon Curtis Szereplők: Michelle Williams, Eddie Redmayne
A belépőjegy ára: 300 Ft

Január 12. szombat 15.30 és 19 óra 

Január 20. vasárnap 16 óra 

Január 22. kedd 19 óra 

Január 24. csütörtök 19 óra 

Január 26. szombat 15 óra 

Január 22. kedd 18 óra

Január 29. Kedd 14 óra

Január 10. csütörtök 18 óra 

Január 31. csütörtök 18 óra 

A Váci Szimfonikus Zenekar újévi Strauss gálakoncertje

Diótörő - táncjáték 

Gálaműsor a Magyar Kultúra Napja tiszteletére

Miroslav Hornicek: Két férfi sakkban

Egy régi-régi dal mesél…

Molnár László József Munkácsy-díjas grafikusművész 
kiállítása a Magyar Kultúra Napja alkalmából.

Görbe Tükör Színi Társulat: Csillagmese 

A Vaslady

Egy hét Marilynnel

Kiállítások

Gyermekbérletek

Porték filmklub

Tél i
Ünnep i
Napok

Té l i
Ünnep i
Napok 2012. december 1– 

                      2013.január 31.
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Játékcsillag – Vega-Impex rajzverseny
A tél volt a témája annak a rajzpályázatnak, amelyet a névadó, a fel-
sőgödi Vega-Impex játék- és ajándékáruház hirdetett meg a  gyer-
mekeknek. A versenyre hetvennégy pályamű érkezett.
– Szabadon választott technikával készített alkotásokat kértünk 
a  gyerekektől, ezúttal, első alkalommal a  felsőgödi önkormányza-
ti óvoda nagycsoportosaitól. Valamennyi pályázó apró ajándékot 
vehetett át az  áruház előterében a  rajzaikat bemutató kiállításon, 
az első tíz helyezett pedig külön díjazásban is részesült. Jó fogadta-
tása volt a kezdeményezésünknek, ezért szeretnénk a jövőben – ha-
gyományt teremtve – a város többi gyermekintézményét is megszó-
lítani – nyilatkozta az esemény kapcsán Huszár Ildikó raktárvezető, 
a program szervezője.

VPK

Retró Ady Klub
2013. január19., szombat, 17 óra

Földön, vízen, levegőben…
Második időutazás Gallé Miklós vetített fotóival.
Utána: Közgyűlés a tagok és az érdeklődők részére.
Infó: (30) 370-2491

Hetvennégy gyerek pályázott a játékbolt által meghirdetett, 
hagyományteremtő rajzversenyre

Új klub indul a művelődési 
házban
Őszikék Egészségmegőrző Klub néven 
Cserepkainé Somogyi Mária irányításával és 
Urbán Istvánné programvezetése mellett új 
klub indul az alsógödi művelődési házban.

A január 9-én debütáló klub összejövetelei-
nek témái az  egészségmegőrzés spiritiszta 
módszerekkel: számmisztikával, energiatöl-
téssel, tisztánlátó vendégek meghívásával.
A szervezők szeretettel várják az érdeklődő-
ket a következő, február 6-ai klubnapra!

Kultúrházak
éjjel-nappal
A programsorozat rendezvényei 
a művelődési házban

Február 8., péntek
19.00:  A Dumaszínház előadása

Február 9., szombat
10.00:  Farsangi Családi Kézműves Ját-

szóház
16.00:  Szabad Ötletek Színháza – 

A Mézga Géza című zenés 
mesejáték

17.30:  Gödi Fonó Magyar Táncház

Február 10., vasárnap
10.00:  Családi Kézműves Játszóház

A belépés minden rendezvényre díjtalan!

Kultúrházak
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Könyvtárlátogatók fi gyelmébe
Az új esztendő elején szeretnénk egy örömteli hírt megosztani Önökkel: könyvtá-
runk 2012-ben is részt vett a Márai-programban, s 650 ezer forintos támogatásban 
részesült.

2009-ben az Országgyűlés megszavazta, hogy 2010 januárjától a Nemzeti Kulturális Alap 
(NKA) programjait az ötös lottó játékadójának 90 százalékából fi nanszírozzák. Ily módon 
a korábbiaknál jóval több pénz jut az NKA működtetésére. A megnövekedett pénzügyi 
források első számú kedvezményezettje a  könyvkultúra lett, ugyanis 2011-től az  NKA 
keretében elindult a Márai-program, amely egyszerre jelent támogatást a szerzőknek, 
a kiadóknak és a könyvtáraknak.
Első lépésben a kiadók felajánlhatták könyveiket (jelentős árengedményt adva a kiske-
reskedelmi árakhoz képest), majd egy grémium – kizárólag értékbeli szempontok alap-
ján – döntött a művek listára kerüléséről. A listák nyilvánosságra hozatala után a könyv-
tárak a Könyvtárellátó Nonprofi t Kft.-n keresztül rendelhettek e könyvekből.
A program két lépcsőben valósult meg, keretösszege 2011-ben és 2012-ben is 400 millió 
forint volt: ilyen értékben rendelhettek a hazai könyvtárak. Az első fordulóban egy öt-
százas lista állt rendelkezésre (amely fele-fele arányban tartalmazott szépirodalmi, illetve 
tényirodalmi műveket), a második fordulóban pedig már ezer címből választhattunk.
A program mintegy 600 könyvtárat érintett az első fordulóban, majd később e könyvtári 
kör is bővült.
Decemberben 580 ezer forint értékben be is érkezett a 2011-ben megrendelt művek egy 
része (285 db könyv + 14 db CD), s a pótlistákon szereplőket is hamarosan megkapjuk. 
Elkezdtük a feldolgozásukat, s hamarosan már kölcsönözhetik is azokat!

Ízelítőül néhány cím a listáról:

 A József Attila
 Művelődési Ház
 aktuális programjai

A Göd Városi Könyvtár
aktuális programjai
Katica Gyermekkönyvtár
2131 Göd, Pesti út 72., telefon: (27) 532-155
2012. január 25-én, pénteken 13-tól 17 óráig farsangi álarcokat készítünk.
Ez alkalommal Havas Nelli mesét mond és bábozik.

Ady Fiókkönyvtár
2132 Göd, Kálmán u. 13., telefon: 27/345-101
2013. február 1-jén, pénteken 13-tól 17 óráig farsangi bohócot készítünk.
Minden kézműveskedni szerető családot 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

Január

12–13.
10.00–18.00
Jobb agyféltekés 
rajztanfolyam
A tanfolyamot vezeti: 
Farkas Éva iparművész
A négynapos kurzus ára, 
amely magában foglalja 
az anyagköltséget is: 
28 000 Ft.
Jelentkezés:
(06-30) 700-4443 
e-mail: farkaseva.
gobelin@gmail.com

14.
hétfő

9.30 és 10.45
Bábszínházi előadás 
óvodásoknak
Batyu Színház: Holle 
anyó
Belépés bérlettel vagy 
egyénileg: 700 Ft/fő
13.00
A Mozgáskorlátozot-
takat Pártolók Klubjának 
összejövetele

19–20.
szerda

10.00–18.00
Jobb agyféltekés 
rajztanfolyam
A négynapos januári 
kurzus második két 
napja

25.
péntek

16.00
A Nóta Klub 
összejövetele

26.
szombat

10.00–13.00
A Jobb Agyféltekés 
Rajzklub foglalkozása
A rajzklubba azokat 
várjuk, akik elvégezték 
már a jobb agyféltekés 
rajztanfolyamot 
és szeretnék 
tovább bővíteni 
rajzismereteiket. 
A klubnap részvételi 
díja: 3000 Ft.
Jelentkezés Farkas 
Éva fentebb megadott 
elérhetőségein.

Február
4.

hétfő

13.00
A Kertbarátok Klubjának 
összejövetele

6.
szerda

10.00
Dunakanyar Babahordozó 
Klub

7.
csütörtök

Őszikék klubnap

8.
péntek

13.00
A Napos Oldal Nyugdíjas 
Klub összejövetele

8-9-10.
A Kultúrházak éjjel-nappal 
című programsorozat 
rendezvényei
(lásd a 24. oldalon)

Az Ady Klub
aktuális programjai

Január
17.

csütörtök

14.00
A Napos Oldal Nyugdíjas 
Klub összejövetele

19.
szombat

14.30 
A Cukorbetegek 
Klubjának összejövetele
17.00
A Retró Ady Klub 
találkozója

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

Felnőtt könyvek
•  Andreï Makine: A francia hagyaték
•  Czakó Gábor: Eredeti magyar nyelvtan
•  Rainer Maria Rilke: Történetek 

a Jóistenről
•  Charles Dickens: Nehéz idők
•  Márai Sándor: Sirály
•  Márai Sándor: Béke Ithakában
•  Bánff y Miklós: Erdélyi történet. 1-3.
•  Füst Milán: Szívek a hínárban
•  Füst Milán: Advent
•  Németh László: Alsóvárosi búcsú
•  Julio Cortázar: Átjárók
•  Julio Cortázar: Sántaiskola
•  Kemény István: Az ellenség művészete
•  Hamvas Béla: Levelek
•  Cs. Szabó László: A magyar költészet 

századai
•  Csányi Vilmos: Marci, a beszélő kutya
•  Örkény István: Azt meséld el, Pista!
•  Stephen W. Hawking - Roger Penrose: 

A tér és az idő természete
•  Michel Foucault: A szexualitás története 

I-III.
•  Platón: Apokrif dialógusok
•  Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet
•  Kiss Éva (szerk.) Bútorművészeti lexikon
•  Somogyi Győző: A szabadságharc 

katonái (1848–1849)
•  Lois Rock: Jézus világa
•  Judy Allen: Fantasy enciklopédia
•  Stephen W. Hawking: A mindenség 

elmélete
•  C. G. Jung: Az archetípusok és a kollektív 

tudattalan
•  Newton válogatott írásai
•  Csányi Vilmos – Miklósi Ádám: 

Fékevesztett evolúció

Gyerekkönyvek
•  Karel Čapek: Dásenka, avagy egy 

kölyökkutya élete
•  Sütő András: Volt egyszer egy édesszájú 

medve
•  Elfelejtett lények boltja (meseantológia)
•  Hugh Lofting: Doktor Dolittle és 

a madárposta
•  Mark Twain: Puddingfejű Wilson
•  A repülő kastély (Magyar népmesék)
•  Dominique Alice Rouyer: Lányok nagy 

könyve

CD-k
•  Palya Bea – Weöres Sándor: Psyché
•  Cseh Tamás: Ady
•  Sebő együttes: Nagy László
•  Sebő együttes: József Attila
•  Bohumil Hrabal: Táncórák idősebbeknek 

és haladóknak
•  Nemes Nagy Ágnes: Az aranyecset
•  Karinthy Frigyes: Elmondom hát 

mindenkinek

Jó olvasást és lemezhallgatást
mindenkinek!

Szabóné Hegyi Valéria
könyvtárvezető

A Katica Gyermekkönyvtár
gyűjteményének bővítésére szívesen 

fogadna gyermekkönyv-felajánlásokat.

Telefon: (27) 532-155
www.godikonyvtar.huwww.godikonyvtar.hu
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SPORT

Megyei szinten is figyelemre méltó a GSE menetelése

Az őszi-téli fordulók után a Gödi SE több szakosztálya is 
rangos helyet vívott ki magának a tabellákon. A labda-
rúgók az egyes korosztályok összesített pontjai alapján 

vezetik a  tavalyi szezon megyei rangsorát, – az  utánpót-
láscsapatok dobogós, a  felnőttek negyedik helyen várják 
a  tavaszi folytatást. A  junior kézilabdázók az  NB II.-ben 
holtversenyben elsők, a  felnőttek ötödikek; míg az asztali-
teniszezők a megyeháza sportkarácsonyán kaptak jelentős 
elismerést.

– Ezek az  eredmények már túlmutatnak városunkon. A  Gödi 
Sportegyesület több szakosztálya is a megye legjobbjai között 
szerepel a  különböző bajnokságokban, s a  régió legjobbjai 
között tartanak számon bennünket. Beérett a  több éve tartó 
tudatos szakmai munkánk, utánpótlás-nevelésünk, követke-
zetes csapatépítésünk. Eredményeink bizonyítják, hogy jó 
úton haladunk, sportegyesületünket a megye legeredménye-
sebb klubjai között emlegetik, számolnak velünk! – mondta 
dr. Horváth László, a GSE elnöke.

Labdarúgás
Több mint 160 klub közül  2012-ben a GSE lett a megye legjobbja!

Hagyomány, hogy a  Pest megyei bajnokságokban elért he-
lyezések alapján összeállított éremtáblázat elején végző klu-
bokat külön is elismeri a  versenyeket lebonyolító szövetség. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóságának 
(MLSZ PMI) mintegy 150 fős ünnepi évzárójára – melyen más 
díjakat is átadtak – a  Pest Megyei Önkormányzat budapesti 
székházának Kossuth-termében került sor december 17-én. 
Az eseményen felszólalt többek közt Szlahó Csaba, az  MLSZ 
Pest megyei társadalmi elnöke és – a Gödön is több alkalom-
mal vendégeskedő – Benkő Tamás megyei igazgató. Az MLSZ 
PMI által szervezett 2011–12-es bajnokságok helyezései alap-
ján a Pest megyei sportszervezetek éremtáblázatán, a felnőtt- 
és utánpótlás-korosztályok összesített tabelláján 71 klub közül 
a Gödi SE az első helyen zárt. A megyei versenyrendszerben 
több mint 160 együttes szerepel, s azok közül 71 ért el valame-
lyik korosztályában dobogós helyezést, szerzett pontot. Ezek 
között lett az előző versenyévad legjobbja a GSE! Összesen öt 
éremmel – köztük három arannyal – 22 pontot szerzett, míg 
a Nagykőrösi Kinizsi TLFC négy medállal 16, a harmadik helye-
zett Veresegyház VSK pedig három éremmel 15 pontot gyűj-
tött. Az ünnepségen a Gödi SE-t Pató Gábor utánpótlás-vezető 
és Tuza József edző képviselte. Az ajándéklabdákat és az okle-
velet Fekete László korábbi európai ezüstcipős labdarúgó adta 
át. A Mohai Gábor által vezetett labdarúgó-szakosztály a 2010–
11-es szezonban a  megyei összesítésben a  tabella 3. helyén 
zárt, s a következő bajnoki idényben pedig, íme, a csúcsra ért. 

Labdarúgás
A GSE utánpótláscsapatai dobogós helyről várják a tavaszi folytatást
Az őszi bajnoki fordulók befejeztével a felnőttek – Tuza József 
edző irányítása mellett – a megyei bajnokság nyugati csoport-
jában a 4. helyet foglalják el, négy ponttal lemaradva a dobo-
góról, s a  tavalyi bajnokság mezőnyéhez képest lényegesen 
erősebb ellenfelek mellett várják a  tavaszi folytatást. A  GSE 
utánpótláscsapatai egytől egyig dobogós helyen állnak. Róluk 
Pató Gábor adott rövid értékelést.
– U-13-as serdülő kettes csapatunk Gergely Zoltán edző irányí-
tása alatt az  idei bajnokság őszi idényének befejezése után 
a dobogó második fokán várja a tavaszi pontvadászat kezdetét. 
Céljuk a tavaly megszerzett bajnoki címük megvédése, ami a he-
lyezésük alapján reálisnak mondható. Az U-15-ös serdülő egyes 
csapat Csánki Attila edzővel eddigi legfényesebb helyezését 
érte el az őszi idényben, hiszen 5 ponttal vezetve első a bajnok-
ságban. Ez azért is dicséretes, mivel ez a csapat tavaly alakult, és 
máris szép helyezés elérésére képesek a tehetséges játékosok. 
A Tuza József által irányított U-19-es ifi egyes csapat a dobogó 

harmadik fokán tanyázik, és kis szerencsével fényesebb éremre 
is esélyes lehet a bajnokság végén.  Az U-17-es ifi ketteseket ma-
gam készítem fel: a második helyről várjuk a tavaszi folytatást, és 
tavasszal reális esélyünk van akár a bajnoki cím megszerzésére 
is!  Itt szeretném kifejezni köszönetünket a korosztályos csapa-
tainkban szereplő játékosok szüleinek önzetlen segítségükért, 
amivel múlhatatlan érdemeket szereztek abban, hogy klubunk 
a környék egyik legjobban működő és egyik legeredményesebb 
utánpótlás-nevelő bázisa lett! A bajnokságokba benevezett ösz-
szes utánpótláscsapatunk kivétel nélkül dobogós helyen zárta 
az őszi szezont. A továbbiakban is szeretettel várjuk a labdarú-
gás iránt érdeklődő fiatalok jelentkezését a korosztályos csapa-
tainkba!  Örömmel tapasztaljuk, hogy most már jönnek hozzánk 
a „nagyobb” egyesületekből is játékosok – tájékoztatta a Gödi 
Körképet Pató Gábor, a GSE labdarúgóinak utánpótlás-vezetője. 

Vasvári Ferenc

A GSE a megye legjobbja. A képen balról: Mohai Gábor 
szakosztályvezető, Pató Gábor, Gergely Zoltán, Balázsovits János 
és Tuza József
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A klub karácsonyi meghívását elfo-
gadva a Gödi SE fiatal kajakosaihoz 
látogatott dr. Ábrahám Attila, Szöul 

olimpiai bajnoka, a  Magyar Kajak-kenu 
Szövetség (MKKSZ) főtitkára. Az ünnep-
ségen az  edzők, a  szülők és a  támoga-
tók mellett Kammerer Zoltán, városunk 
háromszoros olimpiai bajnok kajakosa is 
részt vett.

Az évzárón Sinkó László edző ajándékkal 
köszöntötte a  két legeredményesebb 
utánpótlás-versenyzőt: Sipos Boglárkát 
és Lukács Istvánt, majd a Dunai Vízisport 
Alapítvány elnöke, Dalnoki Tibor mél-
tatta a  leköszönő szakosztályvezető, 
Barazutti László munkáját, aki hat éven 
keresztül irányította a  Gödi SE kajako-
sait. A  gyermekek is megajándékozták 
edzőiket: Sinkó László mellett Stiglincz 
Orsolyát és Kurunczi Gergelyt.

– Az  elmúlt évben sok feladatunk volt. 
Ugyanis 2011 őszén az edzőváltás, majd 
néhány szülő „intenzív szervezőmun-
kájának” következtében az  ifjúsági és 
a  serdülő csapat hátat fordított neve-
lőegyesületének, s  elhagyta a  szakosz-
tályt. Ezt azóta is sajnáljuk! Az  erkölcsi 

veszteségen túl a  távozó csapat több 
mint félmillió forint tagdíjhátralékot és 
hiányos felszereltségű csapathajókat 
hagyott maga után. Az  alapítványunk 
iratai is nehezen kerültek vissza hozzánk 
a  távozó fiatalok szüleitől, ezért sajnos 
az  idén nem tudtunk semmilyen alapít-
ványi pályázatot beadni. A sok nehézség 
ellenére minden erőnkkel igyekeztünk 
a csapatépítő munkára koncentrálni. Ka-
jakos nyílt napok szervezésével, a  nyári 
kéthetes kajaktáborral és egy jó hangu-
latú Göd Kupával megmutattuk, hogy 
a Gödi SE továbbra is nyitva áll minden 
kajakozni vágyó gyermek előtt. A  tava-
szi taglétszám 45 főről az  év végére 70 
fölé emelkedett. A sok kezdő kajakossal 
a  pontszerzés szerény mértékben telje-
sült, az  MKKSZ 83 egyesületet számláló 
rangsorában a középmezőnyben helyez-
kedünk el. Viszont vannak biztató jelek, 
formálódik a csapat!
Ésszerű gazdálkodással és a lehetőségek 
megragadásával jelentős beruházáso-
kat hajtottunk végre. Kialakítottunk egy 
közel 100 négyzetméteres közösségi he-
lyiséget, illetve konditermet a  sportház 
tetőterében. Lecseréltük az  egyik kísé-
rőhajó motorját, hiszen a vízi biztonság 

az első számú szempont nálunk! Öt mini 
kajakkal bővült a versenyhajó-állomány, 
a  szenior evezősök 2 indiánkenut és 
a  szezon végén egy új tengeri kajakot 
kaptak. Összességében mintegy 5 millió 
forint értékű beruházást sikerült reali-
zálnunk. Az  újdonságok mellett az  ál-
lagmegóvással is törődtünk. Az október 
23-i hosszú hétvégén szülő–gyerek– 
szenior összefogással felújítottuk a csó-
nakház kabinok feletti 250 négyzetmé-
teres héjszerkezetét. A  2012-es mérle-
günk tehát pozitív. Mind a  tárgyi, mind 
a személyi feltételek adottak a jövőbeni 
zavartalan, harmonikus működéshez. 
Örömünkre szolgál, hogy nyáron, a Göd 
Kupán dr. Baráth Etele, az MKKSZ elnöke 
és most karácsonykor a szövetség főtit-
kára is meglátogatta a szakosztályunkat, 
kitüntettek figyelmükkel – tájékoztatta 
a Gödi Körképet Barazutti László.

– Tudom, hogy volt egy átmeneti lét-
számcsökkenés az  egyesületnél, de 
a  mostani, 70-80 itt lévő gyermek iga-
zán parádés létszám. Külön öröm, hogy 
felelős gazdálkodást látok, melynek 
eredményei a  látható beruházások. 
A szakosztály jól sáfárkodik a pénzzel és 
a  szaktudással – s  ez szövetségi szem-
mel előremutató – mondta Ábrahám 
Attila. A  főtitkár a  jövővel kapcsolatban 
általános célként elmondta: a  verseny-
sport és az  utánpótlás-nevelés mellett 
a  gazdálkodás fenntarthatósága felé 
kell elmozdulni. További lehetőségeket, 
bevételi forrásokat a  vízitúrázás, a  sár-
kányhajózás jelenthet – például a vízitú-
ra-szervezés, egy vízitúra-megállóhely 
kialakítása, valamint a  sárkányhajó- és 
indiánkenu-bérlés –, illetve érdemes vé-
giggondolni a  mindennapos testneve-
léshez való kapcsolódás lehetőségeit is.

Vasvári Ferenc

Kajakos olimpiai bajnokok és a GSE csapata. A képen balról Dalnoki Tibor, Barazutti László, 
Kammerer Zoltán, dr. Ábrahám Attila, Stiglincz Orsolya, Sinkó László és Kurunczi Gergely

Főtitkári látogatás a GSE 
kajakosainál

Kézilabda
Tavaszi kezdés 
márciusban
– Az NB II.-es bajnokságban játszó, 
holtversenyben első helyen álló 
juniorok és az  ötödik helyezett 
felnőtt női csapat számára január 
8-án kezdődött meg az alapozás, s 
két hónapos felkészülés után már-
cius 4-én lépnek először pályára 
a játékosok a tavaszi fordulók nyi-
tányán – mondta Tősér Tibor edző. 
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Pest Megye Önkormányzata de-
cember 4-én tartotta megyenapi 
ünnepi közgyűlését. Az ekkor meg-

rendezett sportkarácsonyon a  régió 
sportolói, sportszakemberei vehették 
át Pest megye elismeréseit. A rendezvé-
nyen dr. Szűcs Lajos megyei elnök mel-
lett – az eseménynek kiemelt jelentősé-
get adva – részt vett dr. Simicskó István 
sportért felelős államtitkár és Balogh 
Gábor miniszterelnöki tanácsadó is.
Az ünnepségen a gödi Kammerer Zoltán 
és Kulifai Tamás londoni olimpiai ezüst-
érmes kajakosokat is díjazták, emellett 
az  „Év legjobb Pest megyei csapata” 
versenyében felnőtt korosztályban 
a  Gödi SE Asztalitenisz Szakosztálya 
harmadik helyezést ért el.

– Két csapatot versenyeztetünk, az egyik 
– két év alatt – két osztályt előrelépve 
jutott a megyei I.-ből az NB II.-be. Ezért 
kaptuk a  rangos elismerést, méghozzá 
országos sportvezetők jelenlétében, 
ami városunk és a GSE jó hírét öregbíti. 
Játékosaink minimális erősítéssel mene-
teltek; a  bajnokság középmezőnyében 
zártuk az őszi fordulókat. A csapat az NB 
II.-be jutást Oroszki Viktor, Felker Zoltán, 

Rovó Péter és Szűcs Tibor játékosokkal 
és Gulyás Miklós edzővel vívta ki. Felker 
2006-ban még az  amatőrök között in-
dult, s hat év alatt vált az NB II.-es csapat 
tagjává. Oroszki, az együttes meghatá-
rozó játékosa a  2010–11-es szezonban 
a megyei első osztályban 100, 2011–12-
ben az  NB III.-ban pedig 92 százalékos 
teljesítményt nyújtott. Az  NB II.-ben 
az  első ötbe várom a  játékosaimat ta-
vasszal. Ez igen nagy teljesítmény len-
ne! Ugyanakkor az  utánpótlás-nevelés 
is fontos feladatunk, itt azonban sajnos 
teremgondokkal küzdünk, ám remé-

nyeink szerint a  következő évben ez 
a  problémánk megoldódhat – foglalta 
össze a közelmúlt eseményeit Fojt Attila 
szakosztályvezető.

– Az  NB II.-es csapatunknál a  tisztes 
helytállást, illetve a  bennmaradást 
tűztük ki célul. Ezzel szemben a tízcsa-
patos mezőnyben ötödikként zártunk, 
50  százalékos teljesítménnyel: a  9 for-
duló során 9 pont, 3 győzelem, 3 dön-
tetlen és 3 vereség a mérlegünk. A leg-
eredményesebb játékosunk Oroszki 
Viktor, aki az  egyéni ranglista 6. he-
lyezettje 28 győzelemmel, 78 száza-
lékos teljesítménnyel. A  további hazai 
sorrend: Nagy Bence, Jeszenszki János, 
Felker Zoltán, Szűcs Tibor. Összegez-
ve tehát: meglepően jól szerepeltünk, 
s valószínű, hogy ezt a helyezést meg 
tudjuk őrizni, sőt, a  mezőnyt ismerve 
akár egy hellyel előbbre is léphetünk. 
Nehézséget jelent a  nagy távolság: 
Szabolcs-, Borsod-Abaúj- és Nógrád 
megye elérése. Pest megyéből csak két 
csapattal képviseljük az  Észak-keleti 
csoportot. Megyei első osztályú csapa-
tunk esetében a középmezőnyben vé-
gezni megfelelő eredmény: a 12 csapat 
közül a 6. hely lett a miénk – 11 forduló, 
11 pont, 50  százalékos teljesítmény: 
5 győzelem, 1 döntetlen és 5 vereség. 
A  meghatározó játékosok Ujvári Tibor 
78, Rovó Péter 68 és Veszely Dániel 
58  százalékos teljesítménnyel. Felvált-
va még játszott Nagy Bence, Félix Tibor, 
Fojt Attila, Hajdu Zoltán, dr. Várnagy 
Ákos, valamint ifjabb és idősebb Gulyás 
Miklós. Remény van arra, hogy tavasz-
szal előrébb jussunk. Utánpótlás-kor-
osztályban a  dunakeszi körzeti diáko-
limpián Csák Mátyás első, Nyikes Vencel 
a  harmadik lett – értékelte a  verseny-
szezont id. Gulyás Miklós edző.

V. F.

Asztalitenisz eredmények
(E: egyéni, P: páros mérkőzések)
Megye I:
Göd II. – Gödöllő III. 8:10 (E: ifj. Gulyás 3, Rovó 2, Ujvári 2, Veszely 1)
Tápiógyörgye – Göd II. 11:7 (E: Ujvári 4, Rovó 2; P: Rovó–Ujvári 1)
Szentendre – Göd II. 9:9 (E: Ujvári 3, Veszely 3, Rovó 2; P: Rovó–Ujvári 1)
Göd II. – Cegléd 8:10 (E: Félix 2, Rovó 2, Ujvári 2, Veszely 1; P: Félix–Veszely 1)
Göd II. – Dunaharaszti 11:7 (E: Ujvári 4, Rovó 3, Veszely 3; P: Rovó–Ujvári 1)
Göd II. – Kakucs 5:13 (E: Rovó 3, Félix 1, Ujvári 1)

NB II.:
Nyírbátor – Göd 9:9 (E: Nagy 3, Oroszki 3, Jeszenszki 2, Szücs 1)
Göd – Diósgyőr 5:13 (E: Nagy 2, Jeszenszki 1, Oroszki 1; P: Nagy–Oroszki 1)
Ózd – Göd 9:9 (E: Oroszki 4, Nagy 2, Szücs 2, Jeszenszki 1)
Göd – Vác 12:6 (E: Oroszki 4, Jeszenszki 3, Nagy 3, Felker 1; P: Nagy–Szücs 1)
Göd – Nyírmada 11:7 (E: Jeszenszki 3, Oroszki 3, Nagy 2, Szücs 2; P: Nagy–Oroszki 1)

Asztalitenisz

Pest megye legjobb 
csapatai között a GSE

Országos sportvezetők gyűrűjében a gödi asztalitenisz irányítói: balról dr. Simicskó István 
sportpolitikáért felelős államtitkár, mellette Fojt Attila szakosztályvezető és id. Gulyás 
Miklós edző, jobb szélen pedig a megyei közgyűlés, egyben a Magyar Tenisz Szövetség 
elnöke, dr. Szűcs Lajos (Fotó: pestmegye.hu)
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Gödi sikerek a váci Mikulás-
futáson
Három távon, több korosztályban, rekordot jelentő 1434 futó 
részvételével rendezték Vácon a  16. alkalommal meghirdetett 
Mikulás-futást. A régió futóünnepén több gödi is részt vett, köz-
tük sportolók és amatőr futók egyaránt.
A szervezők – az óvodás futás mellett – a viadalt 2, 5,7 és 11,5 ki-
lométerre írták ki; a rajt- és a célvonalat a váci Boronkay György 
Szakközépiskola előtt jelölték ki. A versenyt extrém és kerekes 
székes versenyzők is teljesítették. A családi versenyre közel 30 
nevezés érkezett. 
Az eseményen több élsportoló mellett részt vett a  londoni 
ezüstnégyes gödi tagja, a kajakos Kulifai Tamás, illetve váci tár-
sa, Pauman Dániel is. Az egyesületek versenyében a Gödi SE és 
a MAFC kajakosai is megmérkőztek, de végül a 16 gárda között 
számukra – az összesített tabellán – ezúttal nem termett babér. 
Egyéniben viszont annál jobban szerepeltek a gödiek, több do-
bogós helyet szerezve. 5,7 kilométeren az Építők MDKC színeiben 
induló Pélyi Dávid teljesítette leggyorsabban a távot – itt Kulifai 
4. lett –, a 13-15 évesek közöttt Hubay Zsombor (GSE) első, Luczó 
Gergő (MAFC) harmadik; a 16-17 évesek közt Slezsák Zsuzsanna 
(MAFC), a 18-19 éveseknél Farkas Lilla (GSE), míg a 40 év felettiek-
nél Haticza Gabriella (MAFC) egyaránt első lett. Két kilométeren 
a felsőgödi Szádovszky Luca szintén az első helyen végzett.
A versenynek több karitatív vonatkozása is volt, például a szer-
vezők – Bíró György és csapata – játékokat gyűjtöttek a  Gödi 
TOPhÁZ gyermeklakói számára.

V. F.

Sakk
Év végi sakkhírek

Lezárult a  2012–13-as Pest megyei csapatbajnokság 
őszi szakasza. Az  első fordulóban a  tavalyi bajnok 
Dunaharaszti csapatát fogadtuk. A  tízből csupán öt 

táblán tudtuk tartani ellenfelünket, így a  végeredmény 
6,5:3,5 lett a dunaharasztiak javára. Mázló Attila és Lipcsei 
Dániel nyert, Cselőtey Iván, Lukács János és Mohácsi Lajos 
pedig remizett. A  második fordulóban Szobra utaztak 
a GSE sakkozói, ahol nagyon izgalmas és változatos par-
tikkal 5:5-ös eredményt értek el. Itt három győzelem és 
négy döntetlen volt a  mérleg. November 25-én Galga-
vidéket fogadtuk, akkor 5,5:4,5-re győztünk, majd Fótra 
utazunk december 9-én, ahol a nagyon erős fóti csapat 
7,5:2,5-re nyert.
A GSE sakkozói a hazai bajnoki meccseket felsőgödi Ady 
Klubban játsszák, ahol a partikat megtekinthetik a sakk 
iránt érdeklődő szurkolók is.
A Pest megyei gyerekversenyek új helyszíne a  fóti Fáy 
András Általános Iskola, ahol egyébként a hagyományos 
megyei versenyeket továbbra is megrendezik.
December 16-án rendezték meg a GSE szakosztályának 
karácsonyi házi rapid versenyét a felsőgödi Ady Klubban, 
míg az esztendő egy FIDE-versennyel zárult Dunakeszin.
További részletek a  versenyekről és az  eredményekről 
a gödi sakkszakosztály honlapján, a www.godsakk.hun-
sport.hu oldalon és a Pest megyei honlapon (www.sakk-
bill.fw.hu) olvashatnak.

V. F.

Röplabda
GDSE utánpótláshírek

A GDSE serdülő és gyermek korosztályú röplabdás lá-
nyai a Közép-magyarországi Regionális Bajnokság-
ban versenyeznek, ahol az  őszi fordulók végéhez 

közeledve januárban még két-két mérkőzés vár rájuk. Je-
lenleg mindkét csapat a középmezőny tagja. Készülnek 
a  tavaszi visszavágókra és szeretnének dobogós helye-
zést elérni.

– Serdülőinkkel jártunk Izsákon egy női felnőtt tornán, és 
részt vettünk a népszerű gödi RÉKA-n is. A gödöllői Mi-
kulás-tornán 8. helyezést értünk el, s Belányi Virág vehet-
te át a csapat legjobb játékosa címet.
Gyermekcsapatunk több tornán is sikeresen szerepelt; 
a  legkiemelkedőbb eredményünk az  országos Marko-
vics-emlékversenyen elért 4. hely. Miniseink és szuper 
miniseink a  Budapesti Röplabda Szövetség felkészülési 
versenyein indulnak. Mi is rendeztünk fordulót a Kőrösi 
Iskolában, ahol 6. és 7. helyen zártunk. Szuper miniseink 
Székesfehérváron a Rollsplit Kupán 2. és 10. helyezést ér-
tek el. Az év utolsó versenye a Vasas Óbuda – TFSE-KRA 
karácsonyi tornája volt, ahol miniseink és szuper mini-
seink két-két csapattal indultak. Mindkét korosztályban 
igen népes mezőny csapott össze, így színvonalas, erős 
tornán vehettünk részt, ahol 7., 8., 16. és 21. helyezést 
értünk el. Januárban rövid alapozással, felkészüléssel vá-
gunk neki a tavaszi mérkőzéseknek és tornáknak – nyilat-
kozta lapunknak Oláhné Szűcs Katalin edző. 

V. F.

A Mikulás-tornán érem is jutott a GDSE fiatal röplabdázóinak. 
(Hátul Oláhné Szűcs Katalin edző)
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Lesz-e vívásoktatás Gödön?

A Nemzetközi Vívó Szövetség (FIE) adatai szerint a  ví-
vás a világ 240 országában népszerű, Magyarország 
egyik sikersportága: hazánkban 68 vívóklub műkö-

dik. A  Magyar Vívó Szövetség elkészítette hosszú távú 
sportágfejlesztési stratégiáját, ugyanis a  vívás 2013-ban 
is ott szerepel a  kiemelt állami támogatásban részesülő 
sportágak között. Az elmúlt években a vívásoktatás gödi 
meghonosítása már több alkalommal felmerült. 

Az utóbbi hetekben-hónapokban a Szingapúrból egy esz-
tendeje hazatért mesteredző, Szlávy Géza, illetve a szöuli 
olimpia bronzérmese, az egykori junior világbajnok tőrví-
vó, Érsek Zsolt szakedző kezdett szervezőmunkába. A tár-
gyi lehetőségek feltérképezése után a három gödi általá-
nos iskola tanulóinak szüleihez eljuttatott levélre eddig 
124-en jeleztek vissza, hogy érdeklődnek a  vívásoktatás 
iránt. 

– Az iskolákat tehát megkerestük, érdeklődés és igény len-
ne, ám az infrastrukturális háttér – egyelőre – még kérdé-
ses. Először az iskoláskorúakkal ismertetnénk meg a sport-
ág alapjait, a  vívás szépségeit, szeretnénk megalapozni 
egy vívóközösséget. Az első lépések még nem igazán esz-
közigényesek, de az  edzéshelyszínnek bizonyos kritériu-
moknak meg kell felelnie. E feltételrendszer biztosításán 
dolgozunk – mondta Szlávy Géza, akinek személyes kö-
tődése van Gödhöz. A  mesteredző, megannyi bajnokot 
nevelve a  legnagyobb hazai kluboknál, a  Honvédnál és 
a  Dózsánál (UTE-nál) dolgozott az  élvonalban, az  utóbbi 
másfél évtizedben pedig két fegyvernemes edzőként – ki-
sebb megszakításokkal – a szingapúri válogatott mellett, 
majd az  ottani iskolai vívásoktatásban tevékenykedett. 
Ma  a  Vasasban tart foglalkozásokat. Elképzelése szerint 
Érsek Zsolttal együtt oktatná a gödi gyermekeket. 

Leendő vívópalánták! Érdeklődni a gezafence@freemail.hu 
elektronikus címen lehet.

Vasvári Ferenc

Gödi sikerek a logikai játékok 
olimpiáján
A Mind Lab Olimpia nem igazán sportesemény, inkább 
a  logikai készségfejlesztő játékok nemzetközi szellemi 
vetélkedője. A  Mind Olympics elnevezésű esemény-
sorozatnak előbb országokon belüli fordulói vannak, 
ahonnan az arra érdemesek kikerülhetnek a nemzetkö-
zi porondra.

A szellemi stratégiai játékokat alkalmazó programban a vi-
lág 25 országának óvodájában és iskolájában – négytől 14 
éves korig – mintegy 2 millió gyermek vesz részt, közel tíz-
ezer pedagógus segítségével, többek közt Magyarorszá-
gon is. Az iskolákban a szakköröket akkreditált pedagógu-
sok irányítják. A Mind Lab Olimpia Dáma, Octi, Quoridor és 
Abalone versenyszámokból áll.
Az  olimpiai versenysorozatokban két egykori huzellás 
gödi fiatal is sikerrel vett részt; korábban versenyzőként, 
2012-ben pedig immár – mint a dunakeszi Radnóti Gimná-
zium tanulói – segítőként.

– Az  elmúlt három évben két gyermekünk is sikeresen 
szerepelt a  logikai játékok igen színvonalas olimpiáján, 
méghozzá Quoridor versenyszámban, ahol a  csapat- és 
az egyéni versenyben is dobogós eredményeket értek el. 
2010-ben Budapesten Szilágyi Botond csapatban és egyé-
niben is bronzérmet, 2011-ben pedig a portugáliai Casca-
isban csapatbronzot és egyéni aranyat szerzett. Ő már ki-
nőtte a versenyrendszert, azonban húga, Aletta a romániai 
Sinaiában 2012-ben a  csapatok viadalában és az  egyéni 
versenyben is ezüstéremmel zárt – tájékoztatott bennün-
ket Szilágyi Jenő, a testvérpár édesapja. 
A játékokra való felkészülést Gödön már akár óvodai 
szinten is el lehet kezdeni a Kuckó Óvodában. A nagyob-
baknak a  Huzella Tivadar Általános Iskolában nyílik le-
hetőségük részt venni a programban. Így a Mind Lab-os 
olimpikonok utánpótlás-nevelésében is jelentős szerepet 
játszik Göd városa. 
A szellemi vetélkedőről többet a www.mindlab.hu oldalon 
tudhatnak meg.

Vasvári Ferenc

A magyar csapat bevonulása a 2012-es versenyen, Sinaiaban

Szilágyi Áron szerezte a magyar csapat első aranyérmét Londonban.
Kellenek a példaképek – Szilágyi a Vasas sportolója, ott, ahol Szlávy
Géza edzéseket tart (Forrás: Illyés Tibor/MTI)
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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

• 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

Nőgyógyászati magánrendelés
Dr. Nemeskéri Ferenc és dr. Szentpéteri Imre

 kollégák rendelését átvettem
 az Árnika Rendelőben Dunakeszin,

a Szent István út 86. alatt. 
Tisztelt Hölgyeim!
Dr. Pecsenyi Gyula főorvos vagyok. 

25 évet dolgoztam Düsseldorfban, saját rendelőt ve-
zettem, klinikai háttérrel. Immár idehaza is a legmo-
dernebb német színvonalú betegellátást követem, mo-
dern felszereléssel. 

Gyógyító munkám során a klasszikus medicinát ter-
mészetgyógyászattal ötvözöm. Akupunktúrát, ultra-
hangos csontritkulás-mérést és -kezelést is végzek. 

Sokat foglalkozom a pszichoszomatikus tünetekkel 
és szexuálmedicinával.

Az ultrahangos négydimenziós hüvelyi és emlő-
diagnosztikában magas képesítéssel rendelkezem. 

A kismamák teljes körű gondozása, CTG-vel is. 
Serdülőkori, változókori, idősebb kori ambulanciát 

két évtizedes tapasztalattal vezetek. 
Forduljon bizalommal hozzám és asszisztensemhez, 

Lengyel Zsuzsannához.
Szeretettel várjuk régi és új pácienseinket!

Rendelési idő: kedden és szerdán 17-től 19 óráig. 
Telefonos bejelentkezés: (06-70) 613-9881.

Sürgős esetben elérhető vagyok
 a (06-30) 952-7004-es mobilszámon. 

VÁLTOZÁS!   VÁLTOZÁS!   VÁLTOZÁS!

VÁLTOZÁS!   VÁLTOZÁS!   VÁLTOZÁS!

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

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

vagy bármely Egészségpénztáras kártyával!

A karácsonyi áraink elnyerték az ügyfeleink tetszését! Ezért, 
amennyiben nem sikerült decemberben megvásárolnod a legújabb 

szemüvegedet vagy napszemüvegedet, fantasztikusan alacsony 
árakon meghosszabítjuk akciónkat január 31-ig! Gyere, és győződj 

meg verhetetlen árainkról a saját szemeddel!
AZ ÜDÜLÉSI CSEKKEK ELFOGADÁSA MEGHOSSZABÍTVA

2013. MÁRCIUS 31-IG.
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Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

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

• 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!

BŐR- ÉS TEXTIL-
RUHÁZAT-JAVÍTÁS,

ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-, gáz- és fűtésszerelés,
duguláselhárítás,

bojlerjavítás.

FÖVÉNYESI CSABA
(06 30) 932-2114

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

Gödieknek KEDVEZMÉNY!

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
Automata mosógépek

szervizelése garanciával, 
márkától függetlenül.

Vízszerelés, bojlerek javítása.
(06-20) 9466-567
(06-70) 589-0015

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.

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

•  Spanyol nyelvoktatást vállalok 
kezdőtől a nyelvvizsga-felkészítésig. 
Telefon: (06-30) 991-1054

•  Fájdalommentes fülbelövés, 
orrpiercing Felsőgödön, a Duna út 
8. szám alatt. Házhoz is megyek. 
Telefon: (06 20) 529-2708

HÁZHOZ MEGY!
FODRÁSZ-PEDIKŰRÖS!

06-70-269-8446
Ildikó

HELYISÉG KIADÓ
üzletnek, irodának 

Felsőgödön a Lenkey 
utcában, az óvoda 

közelében.
Telefon:

(27) /332-245 • (30) /211-55-34

„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@profi tor.hu 

Adómegtakarítás az új kata (kisadózó vállalkozások
 tételes adója) adózási lehetőséggel!

Gödön a Rákóczi út mellett két 20 négyzetméteres irodahelyiséget 
a szociális helyiségekkel együtt hosszú távra bérbe adok.
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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

Bankkártya-elfogadás

•  Teljes körű szervizelés
•  Műszaki vizsgáztatás
•  Gépjárművek kárügyintézése
•  Gépjármű-diagnosztika, hibakód- 

olvasás, -törlés, -feltárás és -javítás
•  Gumiabroncsok beszerzése
•  Defektjavítás
•  Centírozás, alu-, lemezfelni 3,5 t-ig!

•  Gépjármű-átírás
•  Első forgalomba helyezés
•  Üzembentartói jog bejegyzése
•  Forgalomból történő kivonás
•  Forgalmi, törzskönyv, rendszám,

regisztrációs matrica pótlása
•  Opciós jog törlése
•  Származás-ellenőrzés

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

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

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)

HYDROPRINT BT.
BRUMÁR GYÖRGY

Telefon/fax: 27/638-622
Mobil: 06-70-574-5530
E-mail: hydroprint@t-online.hu
Hívjon, és árajánlatot küldök!

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 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.

Káposztásmegyer 
központi részén eladó,

 igényes lépcsőházban 
38 m2-es, világos, erkélyes 

lakás tulajdonostól. Közértek, 
orvosi rendelő, gyógyszertár, 

zöldséges, iskola, óvoda, busz- 
és villamosmegálló kétpercnyi 

távolságra. Alacsony rezsi. 
Irányár: 7,4 millió forint. 

Érdeklődni lehet: 
(06-20) 4156-009
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A GÖDI SIRÁLY NYELVISKOLÁBAN 2013-
BAN IS SZERETETTEL VÁRJUK A NYELVET 
TANULNI VÁGYÓKAT 

ANGOL ÉS NÉMET TANFOLYAMAINKON

ÓVODÁS, KEZDŐ, HALADÓ, TÁRSALGÓ 
ÉS NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ SZINTEKEN.

JELENTKEZÉS AZ ALÁBBI 
TELEFONSZÁMOKON, FOLYAMATOSAN:
(06-70) 409-2329 • (06-70) 270-4664

10 PERC
A SZÉP ÉS KARCSÚ

ALAKÉRT

MIMINDNDENEN
KOROSZTÁLYNAAKKKOROSZTÁTÁLYLYNANAK

UTCAI RUHÁBAN
VÉGEZHETŐVÉGEZHETŐ

10 PERC 45 PERC
EDZÉSNEK FELEL MEG

TELJES TESTVIBRÁCIÓ
AZ EGÉSZSÉGES
EDZETTSÉGÉRT

MÁR 20 ALKALMAS
BÉRLETTEL IS!

fogyás, alakformálás, zsírégetés, 
csontritkulás megelőzésére,
gerincproblémákra, inkonti nencia 
ellen, cukorbetegek vérkeringé-
sének javítására, növeli az anyag-
cserét, gyorsítja az emésztést,
celluliti s ellen, javítja
a közérzetet.







MIRE JÓ?

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

+36�30�336�0604  www. abélos-göd.hu

•  Huzella Tivadar 
Tornacsarnok

•  Balázsovits
Sportcsarnok

•  Németh László Iskola 
tornaterme 

Érdeklődni lehet:
Halmai Gábor létesítményvezetőnél 
hétköznap az esti órákban és hétvégén.

Telefon: (06 30) 977-9687

Mindenkit szeretettel várunk 
2013-ban is!

Sportcsarnokok
terembérleti lehetőségei hétköznap 

az esti órákban  és hétvégén



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



Boldog új évet kíván
a Gödi Körkép szerkesztősége!


