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Testületi ülések novemberben
Rendkívüli ülés – 2013. november 14.
Az ülés elején a testület tagjai egyperces néma felállással tiszte-
legtek a  Pénzügyi Ellenőrzési, Jogi és Közbeszerzési Bizottság 
közelmúltban elhunyt tagja, Lengyel György előtt, aki hosszú év-
tizedek óta segítette szakértelmével az  önkormányzat és a  civil-
szervezetek munkáját. 

A reklámtábla-rendelet megtárgyalása
A képviselők tárgyaltak a hirdetőberendezések elhelyezését sza-
bályozó rendelet elfogadásáról, de a döntést a következő ülésre 
halasztották, tekintettel arra, hogy a rendelet szövege számos he-
lyen további pontosításra szorult. 

Módosították a közbeszerzési tervet
Két közbeszerzési eljárást tervezett az önkormányzat az idei évre: 
útépítés−csapadékvíz-elvezetést, illetve a  Fácán Óvodaegység 
bővítését. Az  óvoda építése folyamatban van, a  tervezett útépí-
tési beruházások azonban áttolódnak a következő évre, ezért ezt 
a sort a testület kivette a közbeszerzési tervből. A képviselők dön-
töttek egy új közbeszerzési eljárás megindításáról is a Göd Város 
Önkormányzata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046 számú szervezetfej-
lesztési projekt szakértői feladatainak ellátására. 

Pótelőirányzat utasvárók létesítéséhez
Pótelőirányzatot szavazott meg a  testület ahhoz, hogy három 
buszmegállóban fedett utasváró épülhessen a városban. (Részle-
tek a 12. oldalon. ) 

Megszületett az engedély a Szakáts-villa hasznosítására 
A Szakáts-kertben található villaépület hasznosítására egyetlen 
vállalkozó nyújtott be pályázatot, amelyet a  képviselő-testület – 
bizonyos feltételek kikötése mellett – támogatott. A most elfoga-
dott határozati javaslat rögzíti a szerződéskötés feltételeit.

Módosították a településszerkezeti tervet 
A településszerkezeti terv módosítására tett javaslatot Bertáné 
Tarjányi Judit főépítész, tekintettel arra, hogy a Gödi Sportegyesü-
let kérelmet nyújtott be edzőterme bővítésére, mert teremigényeit 
máshogyan nem tudja kielégíteni. A javaslatot a testület elfogadta.

Munkaterv szerinti ülés - 2013. november 27.

Kinevezték az Alapszolgáltatási Központ vezetőjét 
Pályázati munkája, eddigi eredményei, valamint a Szociális Bizott-
ság javaslata alapján a képviselők Füle Jánosné korábbi megbízott 
vezetőt nevezték ki az  intézmény élére. Megbízása 2014. január 
1-jétől kezdődik, és öt évre szól. 

Helyi gyermekvédelmi rendelet módosítása
A változás a bölcsődei alapellátáson túl megszervezhető, úgyne-
vezett széles korcsoportú bölcsődei szolgáltatást érinti. A bölcső-
dei szolgáltatásnak ez a formája 8 és 16 óra között vehető igénybe, 
havidíja pedig jövedelemtől függetlenül 15 000 Ft/hó/fő.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
A képviselő-testület elfogadta a jövő évi költségvetési koncepciót, 
valamint az  önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról 
szóló tájékoztatót is. 

Kedves Gödi Polgárok!

A karácsonyi készülődés, a várakozás ünnepi és öröm-
teli perceiben köszöntöm Önöket.  Csodálatos ün-
nepi fények csillognak az  utcákon, a  házakon, s ez 

a karácsonyi hangulat nem csupán a várost, hanem ben-
nünket is megváltoztat, hiszen a  szenteste közeledté-
vel  jobban vágyunk az elcsendesedésre, a nyugalomra, 
megbékélünk embertársainkkal – önmagunkkal.
A keresztény világban a karácsony Jézus Krisztus szüle-
tésének az ünnepe, s nemcsak a kereszténység, hanem 
a család, a békesség és az életbe vetett hit ünnepe is. 
Ahol harmónia, béke és szeretet van, ott meghitt, ben-
sőséges kapcsolatokra épülő családot lehet teremteni, 
amely érzelmi és lelki közösséget, élményt és bizton-
ságot  nyújt. Nem a  drága ajándékok jelentik a  fényt 
a lelkünkben, hanem a szándék, hogy mit adhatunk sa-
ját magunkból önzetlenül, hiszen ha maga a Karácsony 
hiányzik a szívünkből, akkor a fa alatti díszes csomagok-
ban sem találhatunk rá. Mindnyájunknak kívánom, hogy 
őrizzünk meg magunknak minél többet az  ünnepből, 
s törekedjünk arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány 
napig, az ünnep idején éljen a szívünkben, hanem a hét-
köznapokon is megmaradjon bennünk a melege, meg-
tartó ereje. Éljünk úgy, hogy  szeretettel forduljunk em-
bertársaink felé, életünkben ne legyen helye a haragnak 
és a gyűlölködésnek.
Békesség és nyugalom tegye széppé a karácsonyukat – 
akár egyedül, akár a  szeretteik körében ünnepelnek –, 
segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és 
lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, hogy az új esztendőt 
tiszta szívvel és újult erővel kezdhessék el. 
A város, hasonlóan az  elmúlt karácsonyokhoz, most is 
gondol azokra, akiknek nem jut étel az ünnepi asztalra, 
magányosan élnek, családjuk nincs már, vagy tőlük távol 
van. Számukra élő betlehemmel, jótékony rendezvé-
nyekkel, mindenki karácsonyfájával, segítő élelmiszer-
csomagokkal tesszük szebbé az ünnepet. 

Engedjék meg, hogy e gondolatok jegyében kívánjak 
minden gödi lakosnak meghitt, békés ünnepeket és bol-
dog új esztendőt!

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

Az Önkormányzat pénzkészlete (számláin lévő összegek + pénztár): 103 562
A polgármesteri Hivatal pénzkészlete (számláin lévő összegek + pénztár): 21 521
A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 29 746
A lekötött betétek összesen: 220 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + a pénztárban lévő 
összegek + lekötött összegek):

374 829

A folyószámlahitel összege: 0
A mai napig befolyt 2013. évi adóbevételek összege: 1 087 259
A normál � nanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió forintot meghaladó 
tételek: Gödi Lakópark Víziközmű Társulat – kész� zető kezességvállalás alapján teljesített 
� zetési kötelezettség

25 927

Lejárt tartozás: 0
A fenti táblázat a 2013. november 27-ei állapotot mutatja.

Dr. Pintér György
alpolgármester

A helyi adórendeletek és a talajterhelési díjról szóló rendelet 
módosítása
A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javaslata alapján a testü-
let elfogadta a helyi adókról és a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítását. 
Az adóváltozásokkal következő számunkban részletesebben is foglalkozunk.

Új tagot neveztek ki a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságba
Markó József polgármester javaslatára a PEKJB új külsős tagja Simon Tamás lett, 
aki kinevezésével egyidejűleg letette hivatali esküjét is. (Részleteket a 6. oldalon 
olvashatnak.)

Elfogadták a reklámtábla-rendeletet 
A testület elfogadta azt a rendeletet, amely a hirdetmények és hirdetőberende-
zések létesítésének és elhelyezésének szabályait tartalmazza. (Részleteket a 6. 
oldalon közlünk.) 

Módosították a közterületek elnevezéséről szóló rendeletet
A változtatásra annak érdekében volt szükség, hogy a  Harang és a  Dózsa 
György utca kereszteződésében lévő kis teret dr. Záhonyi Gézáról nevezhessék 
el. A rendelet eddig úgy szólt, hogy utcát vagy teret személyről csak 25 évvel 
a halála után szabad elnevezni. Mostantól a rendelet azt írja elő, hogy személy-
ről közteret életében nem lehet elnevezni. 

A 2014. év belső ellenőri munkaterve
Dr. Szinay József címzetes főjegyző előterjesztése szerint jövőre tíz alkalommal 
lesz belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatalban.

Döntés kéz� zető kezességről 
Januártól megkezdi működését a  Gödi Hulladékgazdálkodási Nonpro� t Kft. 
A  cég tevékenységével kapcsolatos költségek természetesen azonnal jelent-
keznek, míg a lakossági be� zetésekből származó bevételek csak valamivel ké-
sőbb érkeznek majd be a pénztárba. Az átmeneti időszak pénzügyi helyzeté-
nek megoldására az önkormányzat kéz� zető kezességet vállal. A kölcsönt a kft. 
a gazdasági év végéig � zeti vissza az önkormányzatnak. 

Busztender kiírása
A helyi buszközlekedést a jelenleg érvényben lévő szerződés feltételei szerint 
2014. március 30-áig biztosítja a városban a szolgáltató. A feladat további ellá-
tására tendert írt ki a város. 

Alapítványi támogatás
A testület jóváhagyásával Markó József a polgármesteri keretből 50 000 forint 
támogatást biztosít a Lámpás 92’ Alapítvány számára.

Meghívó
Göd Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

a Magyar Kultúra Napja
alkalmából megrendezendő ünnepségére,

amelyet 2014. január 22-én 18 órai kezdettel tart
a Duna-part Nyaralóházak színháztermében

(2131 Göd, Jósika utca 14.)

Az ünnepség keretében adják át
az Év Pedagógusa Díjat,
a Művészetoktatásért,

Kultúráért és Nevelésért Díjat,
illetve a Göd Város Alkotó-

és Előadőművész Díjat.

Göd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, valamint

a Polgármesteri Hivatal
valamennyi munkatársa nevében

Kellemes karácsonyi ünnepeket
 és boldog új évet kíván

Markó József
polgármester

Dr. Pintér György
alpolgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

A rendezvény részletes programját
a Gödi Körkép januári számában olvashatják.
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Új tagot választottak 
a Pénzügyi Ellenőrző 
Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságba

A képviselő-testület novemberi, 
munkaterv szerinti ülésén Markó 
József polgármester jelentette 

be, hogy Lengyel György sajnálatos 
elhalálozása miatt új tagot kell jelölni 
a szakbizottságba.
Ahogyan annak idején Lengyel Györ-
gyöt, most Simon Tamást is jó szívvel 
ajánlotta a  képviselő-testületnek, 
s a polgármesteri ajánláshoz a  testü-
let megadta a támogatást.
Simon Tamás 44 éves okleveles üzem-
mérnök, három gyermek édesapja. 
Családja 1982 óta él Gödön. Neve on-
nan is ismerős lehet a  városban élők 
számára, hogy a 90-es években szak-
osztályvezetőként tevékenykedett. 
Nevéhez fűződik a  gödi kajak-kenu 
sportház felépítésének megszerve-
zése, de részt vett a Göd Kupa verse-
nyek elindításában is.
Sok éves, nemzetközi telekommu-
nikációs vállalatoknál szerzett kö-
zépvezetői tapasztalataira alapozva 
kívánja támogatni az  önkormányzat 
munkáját.
Jelenleg szabadfoglalkozású táv-
közlési szakértőként dolgozik. Céljai 
között szerepel, hogy családjával 
együtt Gödön létrehoznak egy bio-
kertészetet.

Simon Tamás a novemberi testületi ülésen le 
is tette bizottsági tagi esküjét

A településkép rendezettsége érdekében rendeletben határozták meg a reklámtáblák 
közterületi elhelyezésének szabályait

Új rendelet a hirdetmények és 
hirdetőberendezések kihelyezéséről
Göd Város Önkormányzata 2013. november 27-én megalkotta a hirdetmények és 
hirdetőberendezések létesítésének, illetve elhelyezésének szabályairól szóló rende-
letét. Az új jogszabály célja az, hogy rendezettebbé tegye a városképet, szabályozza 
a hirdetések elhelyezését,  az elavult hirdetőberendezéseket pedig eltávolítsák.

A rendelet szerint alapvetően minden hirdetőberendezés elhelyezése engedélykö-
teles. Ez alól kivételt képez a kerítésen, előkertben, épületen elhelyezett
1.  nem vállalkozási célra használt ingatlanok esetében 1 darab, az ingatlan eladá-

sáról vagy bérbeadásáról szóló hirdetmény, melynek felületnagysága nem lehet 
nagyobb 1 m2-él, és egyik oldala sem haladhatja meg az 1,25 métert;

2.  vállalkozási célra használt ingatlanok esetében az 1. pontban foglaltakon túl 1 da-
rab cégtábla, cégér, melynek felületnagysága nem lehet nagyobb 1 m2-nél, és 
egyik oldala sem haladhatja meg az 1,25 métert. Engedély nélkül elhelyezhető 
továbbá az ingatlan előtti közterületen az üzlethelyiség tevékenységéről informá-
ciót közlő, legfeljebb 2 db megállító tábla, melyeknek mérete nem haladhatja 
meg az 1 m2 nagyságot, és egyik oldala legfeljebb 1,25 méter lehet;

3.  az adott tevékenységhez kapcsolódó ingatlanon 1 darab kulturális, sport, idegen-
forgalmi, szórakoztató, egyházi, egészségvédelmi vagy gasztronómiai rendez-
vényről szóló hirdetmény – ennek elhelyezése 14 napnál nem hosszabb idejű – 
legfeljebb 2 m2 felülettel,  melynek egyik oldala sem haladhatja meg a 2 métert. 

A közterületen elhelyezett hirdetőberendezések a fent említett méretű megállító 
tábla kivételével a közterület-használatról szóló rendelet szerint díjkötelesek.
A rendelet röviden szabályozza a közelmúltban az Önkormányzat által kihelyezett 
hirdetőtáblák használatát is. Ezekre csak közvetlen gödi vonatkozású, nem kereske-
delmi célú, legfeljebb A4-es méretű hirdetmény helyezhető ki. A lejárt vagy jogelle-
nes tartalmú hirdetményeket a tábla kezelője eltávolíthatja.
A hirdetőberendezésen a tulajdonos köteles azonosítható módon feltüntetni nevét, 
lakóhelyét, illetve cégnevét, székhelyét, valamint a kapott engedély számát.
A hirdetőberendezések kihelyezésének szabályairól, valamint az e rendelet hatályba 
lépése előtt létesített hirdetőberendezések engedélyezéséről információ kérhető 
dr. Nagy Atilla aljegyzőtől és Bertáné Tarjányi Judit főépítésztől, valamint a közterü-
let-felügyelettől.
Felhívom a �gyelmet arra, hogy a korábban elhelyezett hirdetőberendezéseket leg-
később 2014. szeptember 30-ig engedélyeztetni szükséges. 
A rendelet teljes szövege megtalálható a www.god.hu weblapon.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző
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A Polgármesteri Hivatal év végi 
munkarendje
2013. december 6., péntek: egész napos ügyfélfogadás 
(8-tól 16 óráig)
2013. december 7., szombat: szabadnap
2013. december 21., szombat: munkanap
2013. december 23., hétfő: munkanap (8-tól  
15 óráig)
2013. december 24-től 2014. január 2-ig a Hivatal zárva 
tart
2014. január 3., péntek: munkanap
Az igazgatási szünet alatt a hivatal munkatársai éves sza-
badságukat töltik.

A városi intézmények év végi 
munkarendje
Az Alapszolgáltatási Központ ünnepi nyitva tartása
Családsegítő Szolgálat: 
  2013. december 16-tól 2014. január 5-ig zárva tart. 
 Telefonügyelet:  (06 20) 511-3339
Gyermekjóléti Szolgálat:
  2013. december 16-tól 2014. január 5-ig zárva tart. 
 Telefonügyelet: (06 20) 405-7576
Idősek Klubja:
  2013. december 23-tól 2014. január 5-ig zárva tart.
Házi gondozás:
 A munkanapokon az ellátás folyamatos.
Szociális étkezés:
 Az ellátás folyamatos.
Jelzőrendszeres segítségnyújtás:
 Az ellátás folyamatos.
Gyermekház:
 A munkanapokon az ellátás folyamatos.

A Településellátó Szervezet az év végi munkavégzési és 
a szabadnapokon a szokásos munkarend szerint üzemel.

Termálfürdő egész esztendőben
Télen az úszóbérlettel rendelkezők mellé állhat a sze-
rencse
Télen is várja fürdővendégeit a gödi termálvizű strand.
A kellemesen meleg termálvízben bármilyen időjárás 
esetén élmény a fürdőzés, amely az egészséges életmód 
kiváló kiegészítője lehet. A strand rendszeres téli haszná-
lói között nem jellemző a megfázás, a meghűléssel járó 
megbetegedés, éppen ellenkezőleg, ellenálló képessé-
gük fokozottabban veszi fel a harcot a kórokozókkal.
2013. október 1-jétől 2014. április 30-ig hétfőn, szerdán 
és pénteken délutánonként 14 és 20 óra között; kedden 
és csütörtökön reggel 6-tól 14 óráig, szombaton 7-től 20 
óráig, vasárnap pedig 9-től 20 óráig tart nyitva a strand 
a kisebbik, szépen felújított 36-38 Celsius-fokos vizű me-
dencéjével.

A téli nyitvatartási idő alatt a bérlettel rendelkező ven-
dégek nyereményjátékon vehetnek részt. Minden hó-
nap első hetében 2 db öt alkalmas bérletet sorsolnak 
ki. Bővebb információt a pénztárnál lehet kérni.

Jegyek Felnőtt
Gyermek és
nyugdíjas

Felnőtt Gödi 
kártya

Gyermek 
Gödi kártya

Napi jegy 1100 Ft 650 Ft 550 Ft 400 Ft
Belépő 6-tól 8 óráig vagy 
17 óra utáni időszakra

600 Ft 450 Ft 350 Ft 300 Ft

10 alkalmas bérlet 8000 Ft 5500 Ft 5000 Ft 5000 Ft
10 alkalmas bérlet 6-tól 8 óráig 
vagy 17 óra utáni időszakra

5000 Ft 3500 Ft 3000 Ft 3000 Ft

Gyermekjegy 2-től 14 éves korig váltható.
Diákok részére érvényes diákigazolvánnyal váltható 
gyermekjegy.
A hatfős szauna egy órára 2500 Ft-ért vehető igénybe.
A gödi Termálfürdő SZÉP Kártya elfogadóhely.

A téli sötét, hideg napokon különleges élményt nyújt a gőzölgő 
fürdő 

Pedagógus Klub a József Attila 
Művelődési Házban
December 10-én tartotta első összejövetelét az újon-
nan megalakult Pedagógus Klub, amely szakmai, is-
meretterjesztő, egészségmegőrző és kulturális prog-
ramokkal, kirándulásokkal várja a  csatlakozni vágyó 
érdeklődőket.
A  klubfoglalkozásokat január 7-től kéthetente ked-
den, 15 és 17 óra között tartják a művelődési ház
kiállítótermében.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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Elhunyt Farkas Márton
Lapzártánkkor kaptuk a hírt, hogy hosszan 
tartó betegség után 2013. december 2-án 
elhunyt Farkas Márton, az  önkormányzat 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságának 
tagja, a  Kereszténydemokrata Néppárt 
gödi szervezetének elnöke, a Gödi Keresz-
tény Konzervatív Baráti Kör alelnöke, a Né-
meth László Általános Iskola egykori taná-
ra. Emberségére és a közösségért végzett 
áldozatos munkájára a város hálás szívvel 
emlékezik. 

Október 26. és november 26. között  
Gödön elhunytak
Tőrincsi Lajos 77 éves
Gál Ferencné (sz.: Gimesi Mária Katalin) 64 éves
Duba János 79 éves

Október 26. és november 26. között Gödön 
házasságot kötöttek
Vizi Zoltán és Kovács Annamária
Nerabi Ahmed Alkheir és Maglai Orsolya Gizella
Dr. Mohay György Béla és Szilágyi Tímea
Dr. Wéber László és Bujdosó Szilvia

Lengyel Györgyre emlékezünk

Hirtelen fellépő súlyos betegség következté-
ben, életének 84. évében távozott közülünk 
Lengyel György. Pontosság, megbízhatóság és 
segítőkészség jellemezte őt a gödi közéletben 
és az  önkormányzatnál végzett munkájában, 
de ugyanígy emlékeznek rá az egyházközség 
tagjai, s az őt magánemberként ismerő bará-
tok. Az egészen a legutolsó napokig friss tes-
ti-szellemi állapota irigylésre méltó ajándék 
volt környezetének.

Lengyel György 1961-ben költözött feleségével Gödre, mivel akkoriban 
már itt dolgozott. A család községünkben-városunkban vert gyökeret, 
Gyuri bácsi itt örvendezhetett gyermekei felnövekedésének, majd uno-
káinak és dédunokájának. Ötvennyolcadik házassági évfordulóját csu-
pán néhány nap híján nem élhette meg.
Temetésén Ország Tibor atya arról beszélt, hogy szeptemberi találkozó-
jukkor Gyuri bácsi még a terveiről mesélt. A tervek között a végső búcsú 
nem szerepelt, és a megrendülés mellett vigasztalást csak az a tudat 
ad, hogy Krisztusban élve és benne bízva szakadt vége földi életének.
Markó József, Göd polgármestere búcsúbeszédében elmondta, hogy 
Lengyel György közel három évtizede segítette a gödi önkormányzat 
munkáját. Volt bizottsági elnök, bizottsági tag, a Civil Tanács vezetősé-
gében is szerepet vállalt, s mindenhol megosztotta pénzügyi ismerete-
it. Személyiségének olyan erős hatása volt, hogy a Városházán munka-
végzés közben akkor is érezték a jelenlétét, amikor napok teltek el két 
találkozás között. Marton Zsolt gödi esperes-plébános atya arra emléke-
zett, hogy György testvér minden lehetséges alkalommal felajánlotta 
a segítségét, és ha megkérte valamire a közösség nevében, akkor biztos 
lehetett abban, hogy a kérés teljesítve lesz. Búcsúztak lovagtársuktól 
a Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend tagjai is, akik a gyászszertartás és 
a  gyászmise alatt díszőrséget álltak. Méltatták egykori társuk emberi 
érdemeit, követendő példaként emlegették a mai korban oly különle-
ges értékkel bíró tulajdonságait, a  család és a  baráti közösségek felé 
való őszinte nyitottságát, a  szeretetteljes kapcsolatfenntartására való 
képességét, az önmagával szemben megkövetelt puritánságot s az ön-
zetlen segíteni tudást.
Ország Tibor atya a gyászmise végén a család által választott Reményik 
Sándor-verssel köszönt el attól a Lengyel Györgytől, aki oly sok alkalom-
mal szavalta a magyar költők szebbnél szebb költeményeit a városi és 
az egyházközségi ünnepeken, a jótékonysági esteken.

„ Miért sirattok? Isten arca volt,
mely mosolyogva, hívón rám hajolt.
S én mentem. És most fényözönben élek.
Nem vagyok más, csupán tiszta lélek.
Sziromhullás volt, árnyékom lehullt.
A szemetek könnybe mért borult?
Ha emlegettek, nyomban ott leszek,
De fáj, ha látom omló könnyetek.
Nevem kimondva mosolyogjatok,
S a fényem áldás lesz majd rajtatok!”

V. Pálfai Kinga

IN MEMORIAM

Négy Fülöp-szigeteki árvát 
fogadtak örökbe a Huzella 
Iskolában
Egy éven át tartó anyagi támogatás vállalása 
mellett egy kisgyermeket az  iskola, további 
hármat egy-egy osztályközösség fogadott 
örökbe a  Baptista Szeretetszolgálat felhívá-
sa nyomán a  természeti katasztrófa sújtotta 
Tahitiről. Nagyné Kőfalvy Enikő tanárnő kez-
deményezését lelkesen fogadták a gyerekek, 
akik 5-10-20 forintosaikat rakosgatják bele 
a  portán elhelyezett gyűjtőládába. Gyerme-
kenként (örökbefogadott árvánként) havi 
3000 Ft összegyűjtését vállalták ilyen módon, 
ezzel támogatva egy-egy túlélő kisgyermek 
ellátását. A vállalás a tényleges segítségnyúj-
tás mellett azt is célozza, hogy a  gyerekek 
a maguk szintjén és módján, lemondással és 
önzetlenséggel tanuljanak meg segítségére 
lenni a bajbajutottaknak.
Aki csatlakozni szeretne a  kezdeményezés-
hez, megteheti az iskolán keresztül is, illetve 
a www.fogadjorokbe.hu oldalon található to-
vábbi információk szerint eljárva.

VPK
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Csak közös erővel fékezhetjük meg 
a rongálókat
A felsőgödiek közül valószínűleg sokaknak ismerős lehet ez az 
elszomorító látványt nyújtó kép. A vasútállomás területén két 
egymást követő novemberi hétvégén pusztítottak a rongálók. 
Az egyik alkalommal kitörték és ledöntötték a fából készült in-
formációs táblát, rá néhány napra pedig szétrugdalták a lakos-
sági hirdetések kihelyezésére szolgáló hirdetőtáblát, letörték, 
illetve kiemelték a helyükből a hulladékgyűjtő edényeket, és 
szétszórták a szemetet a peronon. A legnagyobb kárt a Kisfa-
ludy utcával szemben lévő autós parkolóban elhelyezett ivó-
kútban okozták, melyet leszereltek, helyéből elmozdítva el 
akarták szállítani, de a nagy súlya miatt nem tudták. A közte-
rület-felügyelet helyszínre érkező két munkatársa – szemtanúk 
híján – ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a  rendőrségen. 
Barbola József, a  szervezet vezetője a  rongálással kapcsolatos 
kérdéseinkre válaszolva hangsúlyozta: a  hasonló esetek felde-
rítésében a  rendfenntartó szervek munkáját gyakran lakossági 
bejelentések, polgári személyektől származó információk segí-
tik, és a felsőgödi rongálással kapcsolatban is számítanak ezekre. 
A  közterület-felügyelet törekszik arra, hogy minél kiterjedtebb 
információs hálózatot építsen ki a  lakosság körében, és tevé-
kenysége során támaszkodhasson a városért tenni akaró polgá-
rokra. Barbola József két olyan esetet is említett a közelmúltból, 
amikor éppen a lakossági bejelentéseknek köszönhetően tudtak 
eredményesek lenni. Így fülelték le és tartották fogva a rendőr-
ség megérkezéséig azt a háromtagú csörögi kerékpártolvaj-ban-
dát, amely rendszeresen fosztogatta a  felsőgödi vasútállomás 
biciklitárolóját. És ugyancsak lakos sági együttműködésnek kö-

szönhetően jutottak a nyomára annak a három csalónak is, akik 
negyvenezer forintért árultak néhány órás használat után üzem-
képtelenné váló motoros fűrészeket. 

K. B.

Elég biztonságos-e a gödi gát?
Sződligeten október végén befejeződött az a csaknem 375 millió 
forint összegű európai uniós támogatásból megvalósuló projekt, 
melynek keretében megépült a település megfelelő árvízvédel-
mét biztosító gátrendszer. Vácon nemrégiben vette kezdetét 
egy másik gátépítési beruházás. A  júniusi, minden eddiginél 
magasabb vízszintet meghaladó árvíz után nagyon is érthető, 
ha ezeket az építkezéseket látva a Duna közelében élő felsőgödi 
lakosok körében aggodalmak támadtak: vajon a szomszédos te-
lepülések megerősített védművei miatt egy következő áradás al-
kalmával nem kell-e attól tartani, hogy a gödi gátak pluszterhe-
lésnek lesznek kitéve, amelyet esetleg nem bírnak el. Több mint 
120 lakos írta alá azt a  Markó József polgármesternek címezett 
levelet, amelyben kérték, hogy az önkormányzat adjon szakér-

tői véleményekkel is alátámasztott tájékoztatást a gödi védmű-
vek műszaki állapotával kapcsolatban, és foglaljon állást abban 
a kérdésben, hogy a környék gátépítési beruházásai után is ga-
rantálható-e a lakosság biztonsága egy újabb áradás alkalmával. 
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a  Közép-Du-
na-völgyi Vízügyi Igazgatóságot mint szakhatóságot kérte 
fel, hogy adjon tételes választ a  felmerült kérdésekre. Kovacsik 
Tamás bizottsági elnök kérdésünkre elmondta, hogy a hivatalos 
állásfoglalás egyelőre a többszöri sürgetés ellenére sem érkezett 
meg, de ígéretet kapott arra, hogy hamarosan kézhez kapja. 
Árvizek évről évre egyre gyakrabban jelentkeznek, és egyre 
magasabb vízszintet érnek el, ezért komolyan kell vennünk 
a  kérdést, és alaposan meg kell majd megvizsgálnunk, hogy 
a hatóságtól kapott válaszok valóban kielégítőek és megnyug-
tatóak-e. Azonban addig is fontosnak tartom elmondani, hogy 
a vízügyi igazgatóság munkatársai legutóbb két éve egy bizott-
sági ülésünkön nyilatkoztak arról, hogy városunkban a gátak jó 
állapotúak és biztonságosak. Idén tavasszal pedig karbantartást 
végeztek a  felsőgödi gáton: pótolták a  védmű kiesett köveit, 
hogy az építmény megőrizze stabilitását. S ami szintén lényeges: 
a Sződligetnél megépült gát nem szorítja vissza a mederbe a vi-
zet, továbbra is engedi elfolyni azt, s csupán a homokzsákokból 
készülő ideiglenes gátak építését teszi szükségtelenné. Így nem 
valószínű, hogy nagyobb terhelés jelentkezne a gödi szakaszon, 
mint eddig − fogalmazott Kovacsik Tamás, de hozzátette: az iga-
zán megalapozott állásfoglaláshoz valóban szükség van a ható-
sági szakvéleményre. 

K. B.

A megrongálát kukák, hirdetőtáblák, padok, jelzőtáblák javítása, 
pótlása évente nem kevés pénzébe kerül a városnak   
 Fotó: Dombi Rita

Sződligeten elkészült a település árvízvédelméről gondoskodó 
pengegát. De vajon milyen hatása lesz Gödre?

A felsőgödi vasútállomáson garázdálkodók kilétére vo-
natkozóan már vannak feltételezések. Ám a közterület-fel-
ügyelet arra kéri a  lakosságot, hogy akinek bármilyen 
információja van e legutóbbi rongálással kapcsolatban, 
az segítse az elkövetők kézre kerítését, és hívja a következő 
telefonszámot: (06 20) 476-1138
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Téli szünet a gödi oktatási 
intézményekben
Mindhárom gödi általános iskolában a téli szünet előtti utolsó 
tanítási nap 2013. december 20-a, a szünet utáni első tanítási 
nap pedig 2014. január 6-a.
Az óvodák közül idén a Jávorka utcai Hétszínvilág Óvodaegy-
ség lesz az  ügyeletes a  decemberi szombati munkanapokon, 
illetve december 30-án és 31-én. Valamennyi gödi óvodás 
számára óvónői felügyeletet és étkezést biztosítanak. A többi 
óvoda az említett napokon, illetve értelemszerűen valamennyi 
munkaszüneti napon zárva tart.

Felhívás a gödi mozgáskorlátozottakhoz
Tisztelt Gödi Mozgáskorlátozottak!
Gyertek a  Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regio-
nális Egyesületébe! A Gödi Szervezet vár benneteket. Legyetek 
szervezettek! Gondjaitokat, problémáitokat osszátok meg ve-
lünk, hátha orvosolni tudjuk azokat. A ti érdekeiteket is védeni 
szeretnénk. Látogassátok klubdélutánjainkat, rendezvényein-
ket, fogadóóráinkat! Jelentkezzetek Antal György Bálint titkár-
nál a Fürdő utca 9-ben személyesen (keddenként 14 és 17 óra 
között), vagy az  alábbi elérhetőségeken: a  (06 27)  332-113-as 
és a  (06 30)  853-3178-as telefonszámokon, illetve e-mailben: 
antal.gy.44.@invitel.hu
Mindenki szeretettel várunk!

A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális 
Egyesülete Gödi Szervezetének vezetősége 

Kettős kereszt a Kincsem Parkban
Advent első vasárnapján, hűen a hagyományaihoz, kettős ke-
reszt felállítására hívta a gödieket a Kincsem Parkba a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom gödi szervezete.
E jelkép arra hivatott, hogy a karácsonyt megelőző hetekben a � -
gyelmet a bevásárlási lázról az adventi készülődés időszakában 
a lényeg felé fordítsa: a család, a rokonság, a baráti kör, egyszóval 
az emberi kapcsolatok elsődlegességét hangsúlyozva.

VPK

Novemberi sikerek a Német 
László Iskolában
Kétszeresen is elsők kortárs táncban
November közepén, a Magyar Látványtánc Szövetség Őszi Orszá-
gos Bajnokságán az iskola két csoportja is első helyezést ért el. 
Az egyik „aranyos” produkció az  alapfok 3-4. osztályosainak 
„Sunny” című koreográ� ája volt, és szintén a  dobogó legfelső 
fokára állhattak fel „Magnetic” című programjukkal az alapfok 6. 
továbbképző első osztályosai is. 
Mindkét csoportot Boldog Mónika készítette fel.

Országos döntőbe jutottak a reálosok
A Bólyai Matematika Csapatverseny körzeti fordulójában első 
helyezést ért el a  következő összetételű csapat: Csák Mátyás, 
Boros Máté, Herczeg Márk és Tóvaj Attila.
A forduló győztes csapatának felkészítő tanára Szabó Gábor volt.

2013. december – 2014. január

Koncertprogramok
a Duna-part Nyaralóházak 

színháztermében

 Mydros görög táncház
 December 21-én, 18 órától
A nagysikerű Duna csárda előtti nyári szabadtéri 
előadás után, a SzomszédRock Country Club 
rendezvénysorozat keretében ismét, de most már 
a színházterem parkettjén fogadja vendégeit – 
a koncert előtt tánctanítással – a fergeteges görög 
buli! Utána diszkó éjfélig.
Italakciók a büfében!
Belépő: 800 Ft

 Gödi előszilveszter
 December 28-án, 19.30-tól
Idén első alkalommal, de hagyományteremtő 
szándékkal rendezzük meg a gödi előszilveszteri 
bulit a Duna-part Nyaralóházak színháztermében.
Fellép a BLUE MOTEL zenekar. A kirobbanó hangulat 
garantált! Welcome drink – móka – kacagás – 
tombola – diszkózene! Italakciók a büfében!
Éjfélkor pezsgős koccintás.
Belépő: 2000 Ft

 Bon Jovi Tribute Band
 2014. január 11-én, 19.30-tól
Magyarországi sztárzenészek (Piramis, Omen) 
alkotják azt a formációt, amely a januári első 
SzomszédRock Country Club program fellépője lesz. 
A gödi közönségnek előadják a legnépszerűbb Bon 
Jovi-slágereket. 
A koncert után diszkó. Italakciók a büfében!
Belépő: 1200 Ft

Duna-part Nyaralóházak
2132 Göd, Jósika u. 14.
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SZOMBATONKÉNT VÁSÁR
A TESZ UDVARÁN

Adventi vásár december 14-én és 21-én.
Göd Város Önkormányzata termelői vásárt és bolhapiacot rendez

minden szombaton délelőtt 8-tól 13 óráig a Településellátó Szervezet
(TESZ, 2132 Göd, Duna út 5.) udvarán. Bejárat a Kisfaludy utca felől!

TERMELŐI PIAC – BOLHAPIAC
Asztalpénz, helyfoglalás: (06 27) 530-600

Egyéb információ: www.god.hu
Szeretettel várjuk az eladókat és a vásárlókat!

Vásározzunk együtt!

Hungarikummá nyilváníttatnák 
a magyar védőnői szolgálatot

Az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata éven-
te hatszor tart jelzőrendszeri találkozót, és egy alkalommal 
előadást is szervez a résztvevőknek. A  jelzőrendszer tagjai 

mindazok a szakemberek, akik a gyermekekkel kapcsolatban áll-
nak: tanárok, orvosok, védőnők, családsegítő és gyermekjóléti 
munkatársak, rendőrök stb.
Október 18-án a meghívott előadó Bábiné Szottfried Gabriella or-
szággyűlési képviselő, miniszteri biztos volt, aki a magyar védő-
női szolgálat jelenéről és jövőjéről beszélt előadásában.
A találkozón elhangzott, hogy a szolgálat közel száz esztendős, 
1915-ben alakult. Az  egyetlen olyan preventív szolgálat a  vilá-
gon, ahol a  diplomás szakemberek a  fogantatás felismerésétől 
a nagykorúság küszöbéig kísérik � gyelemmel a gyermek, illetve 
a családja életét. Ennek a folyamatnak köszönhetően a védőnők 
hatalmas kapcsolati tőkére és ismeretanyagra tesznek szert, 
bensőséges viszonyt kialakítva a  várandós anyukákkal, később 
a kisgyermekkel, az általános, majd középiskolás korúvá csepe-
redő gondozottakkal. Ők azok, akik tapasztalataikat a családnak 
és a házi gyermekorvosnak is átadva segíthetik az egészségügyi 
problémák megelőzését, az  egészséges életmódra való neve-
lést. Az egyedülálló rendszerre méltán lehetünk büszkék, ezért 
is kezdeményezték a  szolgálat hungarikummá nyilvánítását. (A 
minősítő eljárás még jelenleg is tart.)
A szolgálat jövőjét illetően a nemzeti védőnői szolgálat felállítá-
sának lehetőségéről folyt a  diskurzus. A  napjainkban a  sokféle 
fenntartó, a sokféle � nanszírozási mód átláthatatlanná és nehe-
zen kezelhetővé teszi a  rendszert, melynek hátrányait elsősor-

ban a benne dolgozók érzik – de közvetve a családok is. Hiszen 
például a rugalmas munkaidő rati� kálása a családok látogatását 
könnyítené, az egységes adminisztrációs, � nanszírozási és fenn-
tartási rendszer pedig az egyenlőtlenségeket szüntetné meg. Ma 
közel ötezer védőnő dolgozik országszerte, közfeladatot ellátó 
személynek minősülő státuszban.
A javaslatok, kérések, problémák összegyűjtéséhez a  miniszte-
ri biztos asszony országjáráson van túl, amely során több mint 
kétezer kollégával találkozott. Bábiné maga is közel húsz eszten-
dőn át dolgozott védőnőként, friss diplomásként kilenc hónapig 
Alsógödön, majd 2006-ig Vácott. Tapasztalatainak összegzése 
megtörtént, s az erről készült dokumentumot október közepén 
átadta Balog Zoltán miniszternek.

V. Pálfai Kinga

A rendezvény házigazdája és vendége: (balról) Füle Jánosné 
intézményvezető és Bábiné Szottfried Gabriella miniszteri biztos 
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Jól halad az óvoda építése
A Központi Kastély Óvoda Rákóczi u. 23. szám alatti Fácán óvoda-
egységének 100 férőhellyel történő bővítése a  tervezett ütemben 
halad. Elkészültek az alapozási és az aljzatbetonozási munkák, vala-
mint befejeződött a függőleges teherhordó szerkezetek és a kitöltő 
falazat építése, s helyére került a vasbeton zárófödém. A gazdasági 
épületrészben a  válaszfal építése szintén befejeződött, ugyanígy 
az  összekötő folyosó alapozása és a  pillérek betonvas elemeinek 
szerelése. A tetőszerkezet építése, a kivitelező (Szemper Plusz Kft.) 
ütemterve alapján november végére szintén befejeződött. Ameny-
nyiben az időjárás megengedi, a betoncserép-tetőfedés is elkészül 
még ebben az évben.
A külső építési munkákkal párhuzamosan az érintett műhelyekben 
folyik az asztalos, a lakatos és bádogos szerkezeti elemek gyártása is.

Újabb fedett buszvárók 
készülnek
Novemberi rendkívüli ülésén arról határozott 
a  képviselő-testület, hogy három busz meg-
állóba rendel fedett buszvárót az utasok ké-
nyelme érdekében. Alsógödön a  Pázmány 
utcai megállónál a  főváros felé haladó ol-
dalon, a  Gólya falatozónál és Felsőgödön 
az Autópihenőnél, a Vác irányába közlekedő 
oldalon lesz új buszváró. Az  utóbbi helyszí-
nen a  nemrég elbontott kis épület helyén. 
A  buszvárókat a  korábban kihelyezettekhez 
hasonlóan a  Piarista Szakiskolában készítik. 
Közülük kettő várhatóan még idén a helyére 
kerül, a  harmadik pedig a  jövő év elején áll 
az utasok szolgálatába.

A Rákóczi úton, a vasútállomással csaknem szemben gyorsan kinőtt a földből 
az új épület, ahová hamarosan újabb száz óvodás járhat majd

A bölcsisekhez képest már most is magasnak 
látszanak a nemrég ültetett facsemeték, 
de a lombokra bizony még várni kell

Facsemeték 
a legkisebbeknek
A Szivárvány Bölcsőde Oázis lakóparkbeli 
épületének udvarán a szülők kérésére facse-
metéket ültetett az önkormányzat. A meglé-
vő fák a rossz minőségű, feltöltött talaj miatt 
nagyon lassan nőnek, és nem nyújtanak ár-
nyékot az udvaron játszó kicsiknek. Az új fák 
2,2-2,5 méter magas �atal hárs-, illetve juhar-
csemeték. Ültetéskor környezetükben termő-
földre cserélték és trágyázták is a  talajt, így 
várhatóan megfelelő ütemben növekednek 
majd, és néhány éven belül dús lombjuk lesz.
A Kossuth téren nemrégiben veszélyessé vált 
fákat kellett kivágni. Ezeknek a pótlására is 
négy facsemetét ültetett az önkormányzat.

Kutyát sétáltatni a városban csak 
pórázon szabad!
Hétköznapi eset, hogy kutyát és kisgyermeket sétáltató családok 
találkoznak az utcán, a sétányokon. Sajnos az is hétköznapi tapasz-
talat, hogy a kutyatulajdonosok jelentős része még a helyi előírások 
ellenére sem, sőt a másokra �gyelő óvatosságból sem hívja vissza, 
fogja meg házi kedvencét. 
Kicsi gyermekként éppoly ijesztő látvány egy nagyobb testű kutya 
boldog nekiiramodása, mint felnőttként egy szabadon nyargalászó 
lóé. S bármilyen kedves, jóindulatú is az a kutya, ez bizony nem olvas-
ható le róla az első látásra. És ez nem függ össze az eb nagyságával, 
testalkatával! Sok kisgyermek a kisebb testű, kevésbé kiegyensúlyo-
zott természetű kutyák miatt van pánikban egy-egy találkozáskor. 
Ezek a kutyusok nagy hanggal futnak oda a kismotorokon, kisbicikli-
ken ülő gyermekekhez is. 
Valószínűleg egyetlen kutyatulajdonos sem azért sétáltatja szaba-
don kedvencét, hogy azzal előírásokat szegjen meg, gyerekeket 
vagy felnőtteket ijesztgessen. Épp ezért némi oda�gyeléssel – és 
legalább a kellő időben felcsatolt pórázzal – a félelmet és a rossz em-
lékű találkozásokat is pórázon tudjuk tartani. Figyeljünk egymásra, 
hiszen ez lenne a természetes.

VPK
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A szemétszállítás ünnepi rendje
A decemberi ünnepnapok és az újév miatt a szemétszál-
lítási rend az alábbiak szerint módosul:

2013.
december 23., hétfő: hétfői terület
december 24., kedd: keddi terület
december 25., szerda: ünnepnap
december 26., csütörtök: ünnepnap
december 27., péntek: szerdai terület
december 28., szombat: csütörtöki terület
december 29., vasárnap: pénteki terület
december 30., hétfő: hétfői terület
december 31., kedd: keddi terület

2014.
január 1., szerda: ünnepnap
január 2., csütörtök: szerdai terület
január 3., péntek: csütörtöki terület
január 4., szombat: pénteki terület

A Szemétszállítási Ügyfélszolgálat 
ünnepi ügyeleti rendje:
2013.

December 23-án, hétfőn: 7-től 11 óráig
December 24-én, kedden: ZÁRVA
December 25-én, szerdán: Karácsony
December 26-án, csütörtökön: Karácsony
December 27-én, pénteken: ZÁRVA
December 30-án, hétfőn: 7-től 11 óráig
December 31-én, kedden: 7-től 11 óráig

2014.
Január 1-jén, szerdán: Újév

Környezetvédelem – rövid hírek
Tudnivalók a hulladékszállítással 
kapcsolatban 2014-re

Január 1-jétől az újonnan megalakuló Gödi Hulladék-
gazdálkodási Nonpro�t Kft. veszi át a TESZ-től a sze-
métszállítással kapcsolatos feladatok ellátását. A száz 

százalékban önkormányzati tulajdonú cég megalakítá-
sát a közszolgáltatást szabályozó egyre szigorúbb törvé-
nyi előírások indokolják.
Az alábbiakban azokat a  tudnivalókat vesszük sorra, 
amelyek a  szolgáltatást nyújtó cég megváltozása miatt 
a lakosság számára fontosak lehetnek. 

Mi az, ami nem változik január 1-jétől?
A szemétszállítási szolgáltatás díja: 2014-ben is az idei 
év második félévében bevezetett, rezsicsökkentett ár 
lesz érvényes.

A kukák ürítésének időpontja: valamennyi utcában 
ugyanazokon a  napokon végzik majd a  tárolóedények 
ürítését, mint eddig.

A szemétszállítási ügyfélszolgálat elérhetősége: a sze-
métszállítási csoport munkatársai továbbra is a Duna út 
5. szám alatt (bejárat a Kisfaludy u. felől) állnak a lakosság 
rendelkezésére. Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13–18 óráig
Péntek:  7–12 óráig

Milyen változásokra lehet számítani?
A szemétszállítási díjat januártól havi rendszeresség-
gel kell �zetni. A csekkeket negyedévente küldi ki a hul-
ladékgazdálkodási kft., de egy-egy kézbesítés alkalmával 
a következő 3 hónapra szóló csekk lesz benne a boríték-
ban. Bizonyára vannak olyanok, akiknek könnyebbséget 
jelent majd, ha ezentúl havi bontásban �zethetnek, egy-
szerre csak kisebb összeget. 

Lehetőség lesz ugyanakkor az egy összegben történő �-
zetésre is. Aki január 31-éig a teljes évi díjat előre be�zeti, 
az 5 százalék kedvezményt kap az árból.
A sárga csekkes �zetés mellett természetesen banki át-
utalással is lehet �zetni.

Fontos tudni:
A hulladék elszállítása kötelező közszolgáltatás, ame-
lyet a  törvényi előírás szerint minden háztartásnak 
igénybe kell vennie. 
Aki huzamosabb ideig – 60 napon túl – nem használja 
az  ingatlanját, az  hivatalos bejelentés útján szünetel-
tetheti a szolgáltatást. A szüneteltetés ideje alatt csak 
az  alapdíjat kell �zetnie, az  ürítési díj alól mentesül. 
(A díjrendszert – alapdíj + ürítési díj – szintén a törvény 
szabályozza, ahogyan a �zetendő díjak mértékét is.)
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Az idén harmadszor szálltak vízre 
a Duna menti országok kutatói, hogy 
mintegy 2600 kilométert végighajóz-

va, s közben folyamatosan mintákat véve 
minden eddiginél alaposabban feltérké-
pezzék kedves folyónk értékeit, tulajdon-
ságait – és a fenyegető veszélyeket.
A kutatás mintagyűjtő szakasza szeptem-
ber 26-án Tulceában ért véget – ám a mun-
ka ezzel csupán a  következő szakaszába 
lépett. Még további hónapokba vagy 
akár évekbe is beletelhet a  begyűjtött 
minták feldolgozása. Így hiába is kérdez-
nénk arról Szekeres József hidrobiológust, 
a  Gödön működő MTA Ökológiai Kutató-
központ Duna-kutató Intézetének munka-
társát (szintén Gödi lakost) arról, hogy mi 
a „végeredmény”. Tiszta-e a folyó, s vajon 
mennyi ritka élőlény él benne pontosan? 
E kérdésekre majd az  adatok összesítése 
után adhatja meg a  választ a  hidrobioló-
gus, arról viszont számos érdekes részletet 
mesélt, hogy milyen is volt az élet a kuta-
tóhajókon.

– Az „expedíció” szóról általában valami-
lyen egzotikus táj, afrikai szavannák vagy 
dél-amerikai esőerdők jutnak eszünkbe. 
Miért van szükség folyókutató expedíció-
ra itt, Európa közepén?
– Az  a furcsa, hogy hiába gondoljuk azt, 
hogy jól ismerjük közvetlen környeze-
tünket, a  nagy folyók életéről viszonylag 
keveset tudunk. A  kisebb patakok, lápok, 
vizes élőhelyek kutatásának már nagy ha-
gyományai vannak – ezekre kidolgozott, 
standardizált mintavételi módszerek áll-
nak a rendelkezésünkre, amelyekkel fel le-

het mérni állapotukat, feltárni titkaikat. De 
ezek a nagy folyókban, így például a Du-
nában nem működnek. Pedig egy ilyen 
kutatás komoly haszonnal kecsegtet: na-
gyon sok információt tud nyújtani egy fo-
lyam, hiszen számos vízfolyás táplálja. Így, 
ha például a  Dunát vizsgáljuk, nemcsak 
a folyóról magáról tudunk meg dolgokat, 
hanem az egész vízgyűjtőterületét is lehet 
jellemezni. Márpedig ez a Duna esetében 
hatalmas, több mint 800 000 km2. 
Nagyon nagy szükség van tehát az  ilyen 
hiánypótló felmérésekre. Részben hagyo-
mányos módszereket alkalmaztunk, rész-
ben új mérési megoldásokat, eszközöket 
használtunk. Ezeknek a  tesztelésére is al-
kalmas volt a Duna-expedíció.
Napjainkban a biológiai kutatások közép-
pontjában a  molekuláris biológia, a  mik-
robiológia és a  genetika állnak. Ezeken 
a  területeken sokszor gyors, látványos és 
fontos eredményeket érnek el a  kutatók, 
ugyanakkor kevés �gyelem jut a  bioszfé-
ra rendszerszemléletű megközelítésére 
– vagyis azok a  kutatások, amelyek nem 
egy apró részletre, hanem az „egész kép-
re”, az egész rendszerre vonatkoznak. Ilyen 
rendszer például egy folyam is.
Egy ilyen nagy, összetett rendszer elbi-
zonytalanít. Vegyünk például egy egy-
szerű kérdést, ami gyakran elhangzik: „jó 
a  Duna vize?” Az  ember vesz egy nagy 
levegőt, elkezdené mondani – aztán rá-
jön, hogy erre nem tud választ adni. Eleve 
a  „jóság” is már többféle szempont alap-
ján értelmezhető. Ez nehezen megvála-
szolható kérdés, ehhez az egész rendszert 
ismerni kell. Nagyon sok apró darabkából 

áll össze a teljes kép, és mi egyelőre még 
ezeket a kis darabkákat sem ismerjük jól.

– A hosszú expedíció során bizonyára sok 
nehéz és sok szép pillanatban volt része-
tek. Említenél ezek közül néhányat?
– A  Duna menti országok különböző tu-
dományterületeiről érkező kutatóiból 
állt össze egy nemzetközi csapat, így tu-
lajdonképpen egy másfél hónapos „to-
vábbképzésen” megismerhettük egymás 
szakterületeit. Természetesen nem csupán 
a  szakmai, hanem az  emberi kapcsolatok 
is fontosak voltak, segítettünk egymás-
nak könnyebbé tenni az  intenzív, sokszor 
fárasztó, de életre szóló élményekkel gaz-
dagító expedíciót. Mondhatom, hogy töb-
bükkel mély barátságot kötöttünk – szó 
szerint könnyes volt az  elválás. Érdekes 
volt, hogy a csapatból sokan a Duna men-
tén lakunk, így például Gödön a családom 
magyar zászlóval integetett a partról, ami-
re a hajó dudálása volt a válasz. Szerbiában 
a  kapitány családja kis motorcsónakkal 
jött a hajókhoz, amikor ott haladtunk el.
A nehézséget sokszor a  különféle beren-
dezések meghibásodása és egyéb várat-
lan események okozták. Ezek folyamatos 
„újratervezést” kívántak a  logisztikában és 
a munkaszervezésben, hogy tartani tudjuk 
a  tervet. De gondot okozott az  alacsony 
vízállás is: az  alsó szakaszon két hajónk is 

Egy expedíció utóélete
Lapunkban írtunk már a nemzetközi Duna-expedícióról, a 2013-as eszten-
dő világviszonylatban is legnagyobb folyókutató expedíciójáról, amelynek 
vezetője, Csányi Béla városunkban lakik. (A vele készült interjút lapunk 2011. 
szeptemberi számában olvashatták.) 

A román Istros hajó szállása és étkezőhelye volt a kutatóknak (fotó: Jaroslav Slobodnik)

Halásztanya a Duna-deltában
 (fotó: Jaroslav Slobodnik)

A szerb Argus kutatóhajó belsejében jól 
felszerelt laboratórium van
 (fotó: Jaroslav Slobodnik)
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homokzátonyra futott, de a  kiváló kapitá-
nyoknak köszönhetően le tudtunk csúszni 
azokról. Az  időjárás többnyire kedvezett, 
a viharos szél viszont pár alkalommal pró-
bára tett minket, mert óriási hullámokat 
korbácsolt. Olyan érzésünk volt, mintha 
tengeren lettünk volna. Néha pedig egé-
szen különleges feladatot kellett megolda-
ni. Itt Gödnél például az egyik nagy hajóról 
egy magas hűtőszekrényt kellett kivinnünk 
egy kis motorcsónak segítségével a  part-
ra. Emlékeztetett a  helyzet Emir Kusturica 
Macska-jaj című �lmjének hasonló jelene-
tére, amikor is beleborulnak a mosógéppel 
a Dunába. Mi szerencsére nem jártunk így.
Minden országban nagy szeretettel fogad-
tak bennünket, de talán mindannyiunk 
számára a legemlékezetesebb az volt, ami-
kor Vilkovóban, a Duna-deltában az ukrán 
népviseletbe öltözött kisiskolások énekel-
tek és táncoltak a fogadásunkra, a tanító-
juk meg tangóharmonikán kísérte őket.

– Mi volt a feladatod az expedíció során?
– Én főleg a mederfenéken élő gerinctelen 
élőlényekkel foglalkozom – ezek gyűjté-
se volt a  fő feladatom. Hárman végeztük 
a  mélyvízi kotrásos kutatásokat. Ehhez 
szükség van egy különleges eszközre, 
a  kotróhálóra – amit egyébként a  gödi 
Piarista Szakképző Iskola kovácsmestere, 
Tatár András barátom készített el nekünk. 
Ez egy vasból készült, fogazott három-
szög alakú szerkezet, amire egy zsákot 
varrnak. Ezt kötélen és láncon eresztjük 
le a  fenékre, vontatjuk egy kicsit motor-
csónakkal, aztán amikor megtelik, felhúz-
zuk, és az előkészített edényekbe tesszük 
a  kiemelt mintát. Keresztszelvény-vizsgá-
latokat végeztünk, azaz mindig öt helyen 
vettünk mintát az  egyik parttól indulva 
a  másikig. Kiszámoltam, hogy összesen 
körülbelül két tonna üledéket húztunk fel 
az expedíció során, és jó két kilométernyit 
húztuk felfelé kézzel a mederanyaggal teli 
szerkezetet. A  legnagyobb vízmélység 
22,7 méter volt Giurgeninél, Romániában.
Ezután következett az „inverz aranymosás” 
– vagyis az élőlények kiszűrése a mintából. 

– Mikor lesz „végeredménye” a  vizsgála-
toknak? Milyen munka folyik most, több 
hónappal az expedíció befejezése után?
– Voltak olyan vizsgálatok, amelyeknek 
azonnal volt részeredménye – a „halas kol-
légák” például (akik egy szintén magyar fej-
lesztésű eszközzel, az  elektromos kecével 
dolgoztak) felírták az adott mintavételezési 
helyen fogott halfajokat, méretüket. Nos, 
ezek már „kész adatok”. Ugyanígy azonnali 

eredményeket adtak néhány kémiai és �zi-
kai mérés adatai: mértünk kémhatást, hő-
mérsékletet, a hidromorfológusok az áram-
lási adatokat és még rengeteg mást.
De nagyon sok munkába még csak most 
kezdünk bele. Az  expedíció során több 
mint ötszáz kémiai komponensre végeztek 
mintavételeket, méréseket – s bár az Argus 
nevű hajón jól felszerelt laboratórium volt, 
de ennyi mindent nem lehetett ott hely-
ben elemezni. Előre felcímkézett üvegekbe 
szedték a  mintákat, hűtőbe tették, hogy 
meg ne „romoljanak”. Ezekért a  mintákért 
minden héten kétszer kisbusszal jöttek 
a  kikötőkbe, hogy aztán futárcéggel vagy 
egyéb módon eljuttassák azokat Európa 
különböző laborjaiba. A  mikrobiológiai 
méréseket ott helyben el kellett végezni 
a hajón, de nagyon sok minta mérése, kiér-
tékelése még csak most kezdődik.
Az általunk gyűjtött makrogerincteleneket 
tartósítottuk, felcímkéztük a  „kupacokat” 
– de ezeket is szét kell válogatni, hiszen 
ezekben nagyon sokféle csiga, kagyló, rák, 
vízirovar-lárva és egyéb vízi állat található. 
A válogatás után a különböző élőlényeket 
faj szintig meg kell tudnunk határozni, ami 
az aprólékos munka miatt nagyon időigé-
nyes. Tavaszig kell meglennie az eredmé-
nyek nagy részének, akkor megint össze-
jövünk, megbeszéljük a  tapasztalatokat. 
Egy év múlva kell elkészülnie a  végső 
jelentésnek – ez egy CD-melléklettel el-
látott kiadvány, amihez bárki hozzáférhet 
a  Nemzetközi Duna-védelmi Bizottságon 
(ICPDR) keresztül.
A kutatók számára azonban a  fő haszon 
egy hatalmas adathalmaz lesz, amiben 
egymás mellé illeszkednek a  Duna egyes 
pontjainak az  adatai. Nemcsak az  ott ta-
lált algák, halak, egyéb élőlények, hanem 
az  áramlási adatok, hogy milyen jellegű 
az  aljzat, milyen a  kémhatás, milyen ké-

miai anyagból mennyit találtunk, ebből 
az  adott helyen fogott élőlényekben 
mennyi volt megtalálható… Tehát egy 
elképesztően nagy „adattenger”, amiből 
aztán összefüggéseket lehet „kihalászni”.
Remélhetőleg hat év múlva megint lesz 
Duna-expedíció (mint ahogy eddig is eny-
nyi időnként szervezték meg – az idei volt 
a  harmadik), s  akkor egy hasonló adat-
halmazzal össze lehet majd hasonlítani 
a  mostaniakat. Így, apránként, rengeteg 
munkával lehet majd arra a kérdésre vála-
szolni, hogy „jó-e a Duna vize”…

Pásztor Balázs

A mélyvízi mintavétel motorcsónakból 
történt (fotó: Jaroslav Slobodnik)

Az Argus hajó belsejében jól felszerelt 
laboratórium van (fotó: Szekeres J.)

Jól megtermett répa
Gallé Gábor, a Retró Ady Klub vezető-
je küldte el szerkesztőségünknek ezt 
a kertjükben nőtt óriási kerek répáról 
készült felvételt. A különleges zalai 
zöldségféle ugyanúgy savanyítható, 
mint a hordós káposzta. Káliumban és 
C-vitaminban gazdag növény, ame-
lyet reszelve fogyasztanak, és főként 
babos, valamint káposztás ételekhez 
főznek hozzá. A jól megtermett pél-
dány méretei: derékbőség – 87 cm; 
tiszta tömeg – 4,77 kg

Gratulálunk hozzá!
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„A többiektől szép az élet,
látod, a Földnek is van holdja...”
 (Kispál és a Borz)

A karácsonyi mosógép
Hankiss Elemér Az ezerarcú én című könyvében arról ír, 
hogy a  mosógép – a  modern ember számára – kerek 
ablakával, fehér színével és zárt szögletességével tulaj-
donképpen egy mandala, vagyis az Univerzum tökéle-
tességének és végtelen harmóniájának jól ismert szim-
bóluma.
Tiszta, érintetlen, bűntelen, hatalmas erők és lehetősé-
gek hordozója, a megváltás prófétája. A  „legújabb mo-
sószerek” egyikével szövetkezve megtisztítja a  foltok-
tól (bűnös) életünket, akár már 40 Celsius-fokon is. Sőt, 
a mulandóság legyőzését is ígéri, mert általa úrrá lehe-
tünk az  időn, az  elmúláson, a  visszafordíthatatlanság 
(piszkosul) nyomasztó gondolatán. A karácsony, és az azt 
megelőző adventi időszak a mi mosógépünk, a tiszta lé-
lek eljövetele. Ám azt, hogy az idén elegendő lesz-e eh-
hez egyetlen „gyorsprogram”, csupán a Jóisten tudja...
Mert van, aki könnyűszerrel hozzájut a karácsony lénye-
géhez, esszenciájához. Tudtán kívül részesévé válhat va-
lami olyannak, ami e  szent ünnep szellemisége, veleje. 
Ahogy történt ez az  ohiói Port Clinton városában, egy 
daganatos kis�ú utolsó kívánsága kapcsán. A  kórház-
ból hazatérő menthetetlen, haldokló gyerek azt kérte, 
hadd töltse otthon kedvenc ünnepét, a karácsonyt. Mi-
vel mindez október végén történt, a  két hónap pedig 
túl hosszú advent lett volna az  ő állapotában, a  város 
döntött, s  Devinnek késő őszi „karácsonyt” szerveztek. 
Mikulás-sapkás, dalokat éneklő sokaság várta a hazaér-
kező gyermeket. Zúzott jéggel borították be a kerteket, 
feldíszítették a család háza előtt álló fenyőfát, és az egész 
várost karácsonyi égőkkel aggatták körbe, hogy minden 
épület ragyogjon. Kicsivel később maga a  Mikulás is 
megérkezett, igaz nem szánon, hanem motoron. A világ 
minden tájáról jöttek az ünnepi üdvözlőlapok a kis be-
tegnek, amelyek szinte elborították a lakást. Devin még 
két hétig élt, november közepén halt meg, nem sokkal 
e szeretetkarácsony után... Hollywoodi giccs? Vagy őszin-
te, közösségformáló gesztus, ami egy kisváros legendá-
riumának szép fejezete lesz? Talán az  utóbbit érezzük 
közelebb magunkhoz.
Jóllehet Port Clinton lakói messze élnek tőlünk, ám a tör-
ténetük arra �gyelmeztet bennünket, meg kell dolgoz-
nunk a saját karácsonyunkért. Ne feledjük, az advent ké-
szülődést jelent, tevékeny várakozást. A karácsonyt nem 
feltétlenül „társadalmi méretekben” kell megélnünk, ám 
egy-egy helyi közösség hozzájárulhat ahhoz, hogy de-
cember 24-én valóban megszülethessen a fény. Egy mo-
soly a boltban, egy gesztus a tömött vonaton, egy picivel 
több idő a családra, a barátokra, a kollégákra – ezek a kö-
vek építik fel az ünnep templomát. Figyeljünk oda, bará-
taim, mert ha lemaradunk a csodáról, egy újabb eszten-
dőn át várakozhatunk fenyőkre, gyertyákra, narancs- és 
fahéjillatra. Boldog és szeretetteljes karácsonyt kívánok 
mindenkinek!

Turtóczki S. Ede

BRUNELLA GASPERINI:

Boldog 
Karácsony
(íműr)
Ott aztán megálltunk mind, apa, anya, gyerekek, 
s  hátul az  állatkíséret is. A  homályos üvegen átde-
rengett az  a  reszkető, szórt fény, amely évről évre 
felindulással, már-már döbbenettel tölt el bennün-
ket: valamennyiünket, engem is és a  feleségemet 
is, mintha nem tudnánk, hogy azok a gyertyácskák 
égnek odabenn, amelyeket mi gyújtottunk meg, 
zsörtölődve, és összevissza égetve magunkat, alig öt 
perccel előbb.
– Fabad kinyitni? – suttogta a Kicsi.
Anyja szótlan főbólintással adta meg az engedélyt. 
A  Kicsi áhítatosan lenyomta a  kilincset, áhítatosan 
belökte az ajtót, s egy szempillantással utóbb oda-
benn voltunk mindahányan, egymás hegyén-hátán 
szülők, gyermekek és állatok, abban a viasztól, gye-
rekkortól és varázslattól illatozó szobában. Az  elra-
gadtatás néma pillanatát a Kicsi ámuldozó, csaknem 
felháborodott hangja törte meg: – Tyű, a mindenit, 
mennyi ajándék! Micsoda bolond egy Jézufka!
A feleségem meg én egymásra néztünk: immár nem 
görbe szemmel. Bolondok volnánk? Nos, rendben 
van. Karácsonykor jó bolondnak lenni. A gyertyák vi-
lágánál ott láttam a szemében a sok-sok küszködés, 
lemondás, félelem és könny visszfényét, a  sok-sok 
apró, melengető bolondságé mellett. Ne adj neki 
több könnyet, Istenem, fohászkodtam. Csak bolond-
ságot. Boldog Karácsonyt! – mondtam neki.

(Részlet az Én és Ők című regényből)
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A Karácsonyi ébredés programsorozat keretében,
a József Attila Művelődési Házban:
10.00:   Családi kézműves játszóház
10.00 – 17.00:  Karácsonyi kirakodóvásár
17.00:   „Varázsfuvola” – a Fóti Waldorf Iskola tanulóinak előadása

17.00:   Adventi koncert a Szent István katolikus 
plébániatemplomban a Gaude kórussal

16:30:   Téli kiállítás a Gödi Németh László Általános Iskola és  
AMI növendékeinek a munkájából az iskola dísztermében

13.00:   Mindenki karácsonya a Vöröskereszt Klubjának 
szervezésében, a József Attila Művelődési Házban

18.00:   Karácsonyi hangverseny a Jézus Szíve katolikus 
plébániatemplomban. Fellépnek a Gödi Németh László 
Általános Iskola és AMI növendékei és pedagógusai

13.00:   Bütykölde a karácsony jegyében a Katica 
Gyermekkönyvtárban (2131 Göd, Pesti út 72.)

17.00:   Karácsonyi nosztalgia. Ünnepi előzetes a Retró Ady Klub 
szervezésében az Ady Klubban

A Retró Ady Klub programja

December 21-én, szombaton 17 órakor:
Karácsonyi nosztalgia – ünnepi előzetes.
Kívánságkosár: válogatás az elmúlt 3 év vetítéseiből

Helyszín: Ady Klub, Kálmán u. 13.
A program nyilvános, érdeklődőket szívesen látunk!

Ajándékgyűjtés 
a TOPhÁZNAK
A Luna kávézó idén is karácsonyi 

ajándékokat gyűjt a TOPhÁZ-ban élő 
gyerekek és felnőttek számára.

A hét bármely napján örömmel fogadják 
az ajándéknak szánt játékokat, könyveket, 

ruhákat, cipőket, tartós élelmiszereket 
az alábbi címen:

Luna kávézó 
Göd, Termálfürdő körút 2.

(Felsőgödön a termálfürdő mögötti utca.)

Az adományokat személyesen adják át 
az ott lakóknak.

Az ünnepi menet a kávézó elől indul 
december 18-án 9 órakor.

Bárki csatlakozhat,
mindenkit szeretettel várnak!

Adventi délután
Igényes kézműves ajándékok vására nyílik 

a Németh László Általános Iskolában.

Az adventi délutánon játszóházzal, 
kürtőskaláccsal, büfével is várunk kicsit 

és nagyot, időset és fiatalt, aki még 
nem döntötte el, mivel ajándékozza meg 

szeretteit.

Könyvek, ékszerek, illatos mézeskalácsok, 
táskák, szőnyegek, karácsonyi 

dísztárgyak és még sok más meglepetés 
keresi gazdáját.

Helyszín: Németh László Általános Iskola | Göd, Ifjúság köz 1–3.
Időpont: 2013. december 13. péntek, 16-tól 19 óráig

Mindenkit szeretettel várunk!
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December 1-jén, 8-án, 15-én és 22-én Advent 
vasárnapi Istentiszteletek (December 1-jén 

Úrvacsoraosztás is, ekkor Alsógödön 11.30-kor) 
• 8 órakor Sződligeten • 9.30-kor Felsőgödön  

• 11 órakor Alsógödön

December 15-én (vasárnap): 16 órakor közös Adventi 
Gyülekezeti Koncert a sződligeti református templomban (Szent 
István u. 30.)

December 16-án (hétfőn): 18 órakor a sződligeti Gyülekezeti 
Teremben: Idősek és gyermekek Karácsonya

December 17-én (kedden): 16 órakor az alsógödi Gyülekezeti 
Teremben: Idősek Karácsonya

December 19-én (csütörtökön): 16 órakor a felsőgödi 
Gyülekezeti Teremben: Idősek Karácsonya

December 20-án (pénteken): 18 órakor az alsógödi Gyülekezeti 
Teremben: Gyermekek Karácsonya

December 21-én (szombaton): 16 órakor a felsőgödi 
református templomban: Gyermekkarácsony, utána 
a Gyülekezeti Teremben szeretetvendégség 
18 órakor Imaközösség

December 23-án (hétfőn): Úrvacsorára Felkészítő Bűnbánati 
Istentiszteletek 
16 órakor Sződligeten • 17 órakor Felsőgödön • 18 órakor 
Alsógödön

December 24-én (kedden): 16 órakor Közös Szentesti 
Istentisztelet az alsógödi templomban

December 25-én és 26-án (szerdán és csütörtökön): 
Karácsony első és második napja – Ünnepi Istentiszteletek 
Úrvacsorával, mindkét nap 
8 órakor Sződligeten • 9.30-kor Felsőgödön • 11.15-kor 
Alsógödön

December 28-án (szombaton): 18 órakor Imaközösség 
a felsőgödi Gyülekezeti Teremben

December 29-én (vasárnap): Istentiszteletek a szokott rend 
szerint (8, 9.30 és 11 órakor)

December 31-én (kedden): Közös Óévi hálaadó 
Istentisztelet a felsőgödi templomban

Január 1-jén (szerdán):
Újév első napi Istentisztelet 8 órakor Sződligeten 
• 9.30-kor Felsőgödön • 11 órakor Alsógödön

December 15-én (vasárnap), az alsógödi Szent István király-
templomban 17 órakor adventi koncertet ad városunk Gaude 
kórusa. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

December 19-én (csütörtökön), a felsőgödi Jézus Szíve-
templomban 18 órakor adventi hangversenyt adnak a Németh 
László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és 
tanárai. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

December 24-én (kedden) 15 órakor pásztorjáték lesz 
az alsógödi Szent István király-templomban.
16. 30-kor a felsőgödi Jézus Szíve-templomban lesz 
pásztorjáték.

Az alsógödi Szent István király-templom szentmiséi:
December 25-én (szerdán): Karácsony vigíliája, éjféli mise 
0 órakor
Karácsony főünnepe 10. 30-kor

December 26-án (csütörtökön): Karácsony másnapja 10. 30-kor
2014. január 1-jén (szerdán): Szűz Mária Isten anyja főünnepe 
10. 30-kor
január 6-án (hétfőn): Vízkereszt főünnepe 18 órakor

A felsőgödi Jézus Szíve-templom szentmiséi:
December 25-én (szerdán): Karácsony vigíliája, éjféli mise 
0 órakor
Karácsony főünnepe 8.30-kor és 17 órakor
December 26-án (csütörtökön):
Karácsony másnapja 8. 30-kor

2014. január 1-jén (szerdán):
Szűz Mária Isten anyja főünnepe
8. 30-kor és 17 órakor

január 6-án (hétfőn):
Vízkereszt főünnepe 19 órakor

A Római Katolikus Egyházközségek hírei

A Felsőgöd–Alsógöd–Sződligeti Református Gyülekezet 
Adventi és Karácsonyi hírei

Alsógöd:
December 22-én (vasárnap) 9.15-kor Karácsonyváró családi 
istentisztelet a gyerekek karácsonyi műsorával
December 24-én (kedden) 14 órakor Szentesti istentisztelet
December 25-én (szerdán): 9.15-kor Karácsonyünnepi 
istentisztelet úrvacsorával

Felsőgöd:
December 25-én (szerdán) 8 órakor Karácsonyünnepi 
istentisztelet úrvacsorával

Az evangélikus egyházközségek hírei
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Hogyan lehet a  váci szórványsá-
got ellátni? Reggel autóba ül, 
este ér haza. Modernkori Pál 

apostolként járja a  híveket, házaknál 
tart hittanórát, keresztelési megbe-
szélést, jegyes oktatást, hiszen a  �zi-
kai távolságokat nem mindenki tudja 
áthidalni. Leveleket ír, a  karácsonyi 
üzenetet vagy négyszázötven család-
nak postázza. Egy-egy vasárnap akár 
kétszázötven kilométert is megtesz, 
hogy ellássa szolgálatait. Prédikációit 
három gyermeke zsivajában írja – szá-
mára ez a  természetes. Templomot 
épít (bár maga helyett az  imádságot 
említené) és közösséget – ez vezérli, 
hiszen ha nincs kinek, akkor minek 
a  falakat emelni. Először találkoztam 
vele, de lendülete, áradó lénye oly ma-
gával ragadó, hogy elképzelhetetlen-
nek tartom, hogy a nyája megszökjön 
mellőle. Miklós atyával a  karácsony 
közeledtével beszélgettünk. Engem, 
ahogy ma mondani szokás: „töltőre 
rakott”, hadd adjak át belőle…
– Mi az  életünket a  bizánci rítuscsa-
ládból kinőve éljük meg, katolikusok 
vagyunk annyiban, hogy elfogadjuk 
a  pápa főségét, s  a  Krisztushoz való 
tartozásban vagyunk egyek minden 
kereszténnyel. Hosszú adventünkben 
hat gyertyát gyújtunk meg a  koszo-
rún, az ünnepre való lelki készülődés 

hosszabb időszakot ölel fel. Ez más 
mederbe tereli a  dolgokat. Amellett, 
hogy meleggé, puhává, kicsit gyer-
mekdeddé tesszük az  ünnepet, azt 
nem szabad elfelejtenünk, hogy Is-
ten megtestesülésének a titkáról van 
szó, amelyet nem tudunk másképp 
befogadni, csak ha az  ember lélek-
ben fölkészül. Ez a  felkészülés akkor 
tud jól megvalósulni, ha böjtöt is tar-
tunk, azaz az ember egy kis megálljt 
parancsol a  testének, a  lelkével pe-
dig egy kicsit többet vállal: egy kicsit 
többet oda�gyelésből, türelemből, 
adakozásból, jóságból, szeretetből. 
Ne féljünk, ezekből nem tudjuk túl-
vállalni magunkat. Lehet egy ebédet 
is szeretettel főzni, egy autót is lehet 
szeretettel megjavítani, tanítani is le-
het szeretettel: nem az a lényeg, hogy 
mit teszünk, hanem az, hogy milyen 
lélekkel. Ez Jézus tanításának a lénye-
ge: Ő  nem frázisokat pu�ogtatott, 
hanem a  valóságot mondta el. Sze-
resd azt, akit látsz. Könnyű „szeretni” 
Istent, akit nem látok, s nehéz szeretni 
sokszor azt, aki mindennap ott van 
nekünk. Aki nem szereti azt, akit lát, 
hogyan szerethetné a  Láthatatlant? 
A  láthatókon keresztül tudjuk csak 
szeretni Istent. A karácsony erre vilá-
gít rá. Amikor megajándékozzuk egy-
mást, szeretetből téve, azt a  szerete-

tet adjuk tovább, amire Krisztus tanít.
– Nálunk odahaza Isten az első reggel 
és az utolsó este. Nem kötelező, de ha 
megkérdezem a gyerekeimet, hogy ki 
tart velem az  imában, csatlakoznak, 
ha egyszer nem, legközelebb biztos. 
Gyakran jönnek velem a  liturgiákra, 
ministrálnak, nekem szolgálat, nekik 
családi program. Keretet ad, a gyöke-
reinket veszítenénk el, ha ez nem így 
lenne. Én Istenbe vagyok belegyö-
keresedve, Jézus mondta: én vagyok 
a szőlőtőke, és ti vagytok a szőlővessző. 
Ha levágnának róla, elszáradnék. 
Nem értem, hogy tud annyi ember 
létezni Isten nélkül. Sokan mondják, 
nem keresztelem meg a gyerekemet 
és nem járatom templomba, majd fel-
nőtt korában eldönti, mit akar. Én ezt 
nem értem. Be lehet helyettesíteni 
a  függést pénzre, szenvedélybeteg-
ségre, de nem jobb egy szabad aka-
ratot adó teremtő Istenhez tartozni, 
mint ezekhez a dolgokhoz? Kiradíroz-
hatjuk Isten nevét az  ünnepeinkből, 
de mindig helyettesítenünk kell vala-
mivel. Mi a jobb?
– Mi történne, ha azt a sok mindent, 
ami rárakódott az ünnepeinkre, letisz-
títanánk róluk, és megnéznénk, hogy 
miről szól, mondjuk, a karácsony? 
Hogy miért ajándékozunk? Igazából 
a legalapvetőbb dolgoknak nem tud-
juk a  magyarázatát… A  szeretet ün-
nepe – mondják sokan. De milyen sze-
reteté? „Szeressétek egymást, ahogy én 
szerettelek benneteket”. Maga az Isten 
a szeretet.

V. Pálfai Kinga

Szeresd azt, akit látsz
Mert a láthatatlant csak a láthatókon át tudod szeretni.
Másfél megye, közel kétezer-négyszáz hívő, köztük a gödiek lelkipásztora, 
Bubrik Miklós görögkatolikus atya, a váci parókia lelkésze.

Az épülő görögkatolikus templom már félkész állapotában is gyönyörű, s ha elkészül, 
otthonra talál benne a hívők közössége 

Karácsonykor az egyik legnagyobb 
ajándék az idő, amit együtt tölthetünk a 
szeretteinkkel - vallja Bubrik Miklós atya 
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Ők mondták a karácsonyról
9 ÉVESEK GONDOLATAI 

– Nekem az  jut eszembe, 
amikor karácsony estéjén 
bemegyünk a  nagyszobába 
és éneklünk, gyönyörködünk 
az égősorral meg mindenfél-
ével díszített karácsonyfában. 
Meg amikor átöltözünk szép 
ruhába, meg az a csend, nincs 
is annál jobb dolog a világon! 
Meg az a boldogság! (Misi)

– Nekem a karácsony a legszebb ünnep, a szeretet ünnepe. 
De a testvéremmel nagyon sokat veszekszünk. De advent-
kor igyekszünk nem veszekedni. Karácsonykor született 
Jézus, ezt ünnepeljük. Azt hiszem, adventi vásárnak hívják, 
amikor kis bódék állnak mindenütt, és árusítanak, és ott 
a nagy karácsonyfa, az olyan gyönyörű szerintem. Emeletes 
házunk van, és amikor lejövünk 24-én, szól a zene. Szóval na-
gyon, nagyon szép a karácsony! (Lili)

– Miről szól a  karácsony? 
Arról, hogy Jézus megszü-
letik, és az  ajándékokról. 
Hogy mindig hazajönnek 
karácsonykor a  testvéreim. 
Adni másoknak és kapni. 
Mert együtt van az  egész 
család. (Barna)

– Nekem a  karácsony nagyon 
fontos. Adventkor mindenki arra 
törekedik, hogy egyre jobb le-
gyen. De bárki, aki tudja, hogy 
ő maga rendetlen, az  jobb lesz 
a  szentestén! És mégis jól érzi 
magát a  bőrében. És remélem, 
hogy én is jobb leszek. (Mira)

– A  karácsony az, amikor 
Jézus megszületett és a  fa 
alatt ajándékok várnak so-
rukra, hogy kibontsák őket 
az emberek. De nem feltétle-
nül játék van benne, hanem, 
mondjuk, ruha. De valami 
mindig van benne. (Hunor)

– A  karácsonyról az  jut 
eszembe, hogy ünneplünk, 
díszítünk, együtt vagyunk, 
esik a hó, karácsonyfa, nincs 
iskola, szünet van, készülő-
dünk. (Zsombor)

(Mira)

– A  karácsony egy nagyon szép ünnep! Ak-
kor született meg Jézus! Akkor különösen 
oda� gyelünk egymásra. Nagyon sokat imád-
kozunk. És jókat teszünk egymással. És segí-
tünk egymásnak. Nem bántunk meg senkit 
és nem csúfolódunk. És karácsonykor örü-
lünk, hogy megszületett Jézus! (Luca)

Mert együtt van az  egész 

– A  karácsony az, amikor 
Jézus megszületett és a  fa 
alatt ajándékok várnak so-
rukra, hogy kibontsák őket 
az emberek. De nem feltétle-
nül játék van benne, hanem, 

– Szerintem a  karácsony ar-
ról szól, hogy együtt van 
a család. Advent idején min-
denki készül Jézus eljövete-
lére. Boldog karácsonyt min-
denkinek! (Zalán)

– Nekem a  karácsony nagyon 

– Jézus születésének a napja. Meg 
a szeretet ünnepe. (Jézus Krisztus, 
vagyis a  mi Megváltónknak a  szü-
letésnapja.) És mi örülünk a fa alatt 
az ajándékoknak. (Koppány)

– A  karácsony egy olyan ünnep a  számomra, 
amelyben mindent eláraszt a szeretet és a kedves-
ség. Egy nagyon szép ünnep. Mindenhol ajándé-
kok. Mézeskalács, tej, csillogás és Jézus születés-
napja. És ne feledkezzünk el a karácsonyfáról, ami 
díszes és szép. (Reni)díszes és szép. (Reni)

– Karácsony: egy ünnep, amikor örül az egész 
világ. Fákat visz mindenki haza, hogy aztán 
otthon feldíszítsék. És este várnak és várnak, 
hogy mikor jönnek az angyalok. (Kéra)

napja. És ne feledkezzünk el a karácsonyfáról, ami 

– Ünnepnap, ajándék és boldogság. Gondolatok 
kelnek tőle szárnyra a fejemben és izgalom jár át 
tőle. Mindig az év fénypontja nekem ez az ünnep. 
Elgondolkoztat, hogy vajon minek ez a hercehur-
ca meg minden karácsonykor, és hogy miért Jé-
zus ad ajándékot a szülinapján. Hát jó lenne ezt 
megtudni, mielőtt meghalok. (Csaba)

Lejegyezte: V. Pálfai Kinga

– A  karácsony egy olyan ünnep a  számomra, 
amelyben mindent eláraszt a szeretet és a kedves-
ség. Egy nagyon szép ünnep. Mindenhol ajándé-
kok. Mézeskalács, tej, csillogás és Jézus születés-
napja. És ne feledkezzünk el a karácsonyfáról, ami 

– Én azért szeretem 
a  karácsonyt, mert 
a család összegyűl, és 
sok szeretet vesz kö-
rül. Le szoktunk ülni 
beszélgetni, és utána 
szoktunk társasozni. 
(Jázmin)

denkinek! (Zalán)

Lejegyezte: V. Pálfai Kinga

– Nekem a karácsonyról a fényesség jut az eszembe meg 
az öröm. A szeretet, a vidámság. A karácsony Jézus születé-
se és a szeretet ünnepe. (Marci)
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A 18. Zenés Színpadok Országos Fesztiválján, a SCHERZO-n 
ismét kimagasló teljesítménnyel szerepelt a Gézengúzok 
Színjátszó Csoport. A  GDSE Táncszakosztályának növen-
dékeivel évek óta közösen dolgozó csapat megnyerte 
a „Legszínvonalasabb csoportmunka” kategóriát.
A fesztiválon ezúttal kilenc társulat vett részt, míg az ötödik 
alkalommal megtartott szólóének-versenyre huszonhár-
man neveztek. Az utóbbiban, a 13-17 évesek korcsoportjá-
ban a gödi gézengúz, Szabó Borbála 3. helyezést ért el.

A Gézengúzok alapítója, Zachár Zsuzsa nagyon elége-
dett a csapat teljesítményével, hiszen az egyetlen általá-
nos iskolai csoportként vettek részt a  megmérettetésen. 
Iskoladráma 2013, egy kis görbe tükör pedagógusokról, 
diákokról, iskoláról – ez volt az idei darab címe, illetve té-
mája, amelyet nagy élvezettel adtak elő a gyerekek. A fel-
készülésben ezúttal is Bíróné Csernus Bernadett (ének) és 
Harkai Anett (koreográ�a) segítették a csapatot.

VéPéKá

Szeretetről szólni...
Novemberben a Felvidékiek Körének vendégeként tar-
tott előadást s kezdeményezett beszélgetést a megje-
lent érdeklődőkkel Kudlik Júlia a szeretetről.

Az egykori televíziós műsorvezető egy nemes feladatot 
elvállalva az ország kilencvenkilenc településén járva azt 
tapasztalta, hogy a magyar lakosság mentálisan elszegé-
nyedik, kedvetlenség, közönyösség, önzés jellemzi, és sor-
ra veszíti el alapvető értékeit. E felismerés után azon kez-
dett gondolkodni, hogyan lehetne segíteni a mai rohanó 
világ emberének. Gondolataiból, íme, egy csokorra való....
– Az  emberek boldogtalanságának egyik oka, hogy ha 
keresik is, nem találják a forrást, mert azt sem tudják, mit 
is keressenek. Pedig minden ember feladattal születik, 
amelyhez tehetséget, talentumot kap, és két ajándékot: 
a választás lehetőségét és a döntés szabadságát. Amikor 
sikerül jól választanunk, megkapjuk a segítőket is, és elő-
rébb jutunk az  utunkon. Aki felismeri, hogy mi a  dolga 
az életben, az kiválasztottá válik – ha nem is mindjárt No-
bel-díjassá, de családjában, környezetében, munkahelyén 
bárki az lehet. Belső szabadságot és óriási függetlenséget 
ad az, ha rájövünk arra, hogy az életben nem kell mindig 
jól járni. Ellenkezőleg, lehet örülni a másik sikerének is.
– Őseinktől el kellene lesni a  megértésre való törekvés 
szemléletmódját. A  ma embere a  megértés helyett fo-
gyasztani és uralkodni szeretne. Lassan senki sem ért 

meg senkit. Nem csupán az  egyes generációk nem értik 
egymást, nemcsak főnök a  beosztottat, nemcsak diák 
a  tanárt, orvos a  beteget, szomszéd a  szomszédot és vi-
szont, hanem családtag a  családtagot sem. Nem tolerál-
juk a másik értékrendjét, meg akarjuk győzni arról, hogy 
a miénk az üdvözítő út. És nem értjük a természetet sem, 
egyértelmű jelzéseit �gyelmen kívül hagyjuk, pedig egyre 
sűrűbben jelzi a  Föld (árvizek, szuperviharok, földrengé-
sek formájában), hogy folyamatos kizsákmányolásának 
katasztrofális vége lehet.
– Ha tudnánk és akarnánk felfelé nézni, láthatnánk a vad-
ludak egyszerű példáján, hogy mire lehetnénk képesek. 
Ezek a csapatban vonuló madarak rájöttek, hogy V alakzat-
ban szállva több mint 70 százalékkal növelik meg a teljesí-
tőképességüket ahhoz képest, mintha egyedül szállnának. 
Van egy erős vezetőjük, akinek a legnagyobb szolgálatot 
kell nyújtania. Közvetlenül mögötte megférnek a  többi 
erősek, míg a legtöbb felhajtóerőt a �atalok, a betegek és 
az idősebbek hasznosítják a sorok végein. Ha egy lúd nem 
tudja a tempót tartani, két társa kiválik, és elkíséri őt egy 
alkalmas helyig, ahol felépülhet. Támogatják, ellátják víz-
zel és élelemmel, amíg az szükséges. Utána csatlakoznak 
egy csapathoz, ahol azonnal egyenjogú csapattagok lesz-
nek. Ha erre képesek ezek a madarak, az emberek vajon 
miért nem? „Túl sok a büszkeség, kevés az alázat.”
– A hatalom szeretete helyett a szeretet hatalmát kellene 
hirdetni. A harmadik évezred elején be kell látnunk, hogy 
sok ösvény van, de csak egy út – a szeretet útja. A szere-
tet pedig nem más, mint a hit és a remény tettekben való 
megnyilvánulása, s magunk leküzdése a másik érdekében. 
Merjünk jók lenni.

Lejegyezte: V. Pálfai Kinga

Kudlik Júlia előadását hosszú csend, majd őszinte beszélgetés 
követte

A Gézengúzok a legjobb csapatnak járó díjat hozták el a SCHERZO-ról
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Négy nap alatt százhuszonöt kilo-
métert tesznek meg a  Szent Bene-
dek-zarándoklat résztvevői, az úti cél 

a  Tihanyi Apátság. A  csendes kaland 
a  Bakony belsejében kanyargó erdei 
utakon viszi előre vándorait.
Zarándokolni – utat bejárni egy bizo-
nyos cél érdekében évezredes emberi 
szokás. A  testi próbatétel egy maga-
sabb cél érdekében mintegy felaján-
lásra kerül; az  őszinte, saját elhatáro-
zásból lesz teljesíthető próba, célt érő 
vállalás. A zarándoklat során a csend-
del és a  természet erejével „dolgoz-
nak” – az  előbbi rendezi a  bensőt, 
az  utóbbi pedig energiával tölti fel 
a  szervezetet. Logikus, hiszen a  mai 
átlagember e kettővel találkozik a leg-
kevesebbet: a  csenddel és a  termé-
szettel. Ki ne adna esélyt, ha tehetné, 
kedves Olvasó, négy napnak telefon, 
internet, tévé és rádió nélkül, a mun-

ka és a  család hátrahagyásával azzal 
a céllal, hogy önmagával legyen? Le-
küzdeni a  legnehezebb ellenfelet: 
önmagunkat, a  magunk által épített 
falainkat és a  magunk vájta szaka-
dékainkat. Régóta megfogalmazott 
kérdéseinkre meglelni a  választ ön-
magunk hallgatása közben. Leltárba 
venni gondolataink polcait, megbo-
csátani önmagunk kisebb-nagyobb 
tévedéseit, hibáit, a  vállunkon cipelt 
nyomasztó dolgokkal teli puttonyt – 
legalább részben – kiürítve.
Sebők Zsolt, aki a  Szent Bene-
dek-zarándoklatot tizenötödik alka-
lommal megszervezve legutóbb egy 
gödi csapatot vezetett, egy borongós 
novemberi délutánon mesélt a  ta-
pasztalatairól egykori zarándoktársai 
meghívására, a  Vasvári utcai Idősek 
Napközi Otthonának klubhelyiségé-
ben.

VPK

András-napi vígasságok
Mesekoncertettel és közös tanár-di-
ák szolgáltatta élőzenés táncházzal 
búcsúztatták a  Búzaszem Iskolában 
a  kisfarsangot november végén. 
A  táncos családi program hatalmas 
sikert aratott, és ez alkalommal is be-
bizonyosodott, hogy sok jó ember kis 
helyen is elfér.
A Búzaszem Iskolában a  régi hagyo-
mányokat követve évek óta megtart-
ják az  András-napi bált, amely min-
den alkalommal élőzenés táncházat 
jelent, ahová a  résztvevő családok, 
táncosok batyuval érkezve egymást 
kínálgatják meg a hazai �nomságok-
kal. Az  iskola ez alkalommal is nyitva 
állt az érdeklődők előtt, akiknek a ma-
gyar hagyományok, zenénk, énekeink 
és táncaink örömet szereznek, és szí-
vesen töltik a  jeles napokat családias 
légkörben.
Az iskolához tartozó közösségben 
a kislányok és az édesanyák számára 
süteménysütő versenyt is hirdettek. 
Idén az  almás �nomságok voltak te-
rítéken.
A klasszikus, illetve népzene szakos 
pedagógusok Dóra Áron Aranymadár 
című török népmese előadását kísér-
ték hangszereiken, a lesötétített aulá-
ban egy világos színű vászon mögül 
speciális bábokkal, árnyjátékként ele-
venedtek meg a mese szereplői.

A november végi bál egybefonódott 
a népzenei tanszak Varacskos Röfögés 
elnevezésű eseményével, mely a gya-
korlatban azt jelenti, hogy a  tanárok 
és a tanítványaik együtt muzsikálnak, 
élőzenét szolgáltatva a  táncházhoz. 
Felléptek a  dudás, illetve a  furulyás 
szakosok, továbbá a  vonós tanszak 
kiválóságai is. A vendégek pedig – kö-
zöttük a  megilletődött, büszke szü-
lőkkel – majd éjfélig ropták a különfé-
le tájegységek gyönyörű táncait.

A mulatság végén ismét lesötétítet-
ték az aulát, csupán egyetlen gyertya 
lángja égett a tér közepén. Majd a csa-
ládok egymás után sorra meggyújtot-
tak egy-egy gyertyát arról a  lángról, 
s mire az énekek végére értek, ismét 
fényben ragyogott minden. Így van 
ez adventkor is: a  legsötétebb na-
poktól haladunk folyamatosan a Fény 
születése felé.

V. Pálfai Kinga

Zarándoklat – utazás a bensőnkben
A bencés szerzetesek nyomában járt egy gödi csoport

Sebők Zsolt egykori zarándoktársainak 
tartott beszámolót Gödön

A késő estébe nyúló élőzenés-táncos mulatságon az iskolában együtt báloztak kicsik és nagyok 
 Forrás: Szántó T. György/Magyar Demokrata
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Anne Frank – Történelem a mának
Az ország első általános iskolájaként adott otthont a gödi 
Huzella az amszterdami Anne Frank Ház vándorkiállításá-
nak. A megnyitón Eich László tankerület vezető, Hlavács 
Judit, a  gödi önkormányzat képviselője és Marton Zsolt 
esperes-plébános mellett részt vett Leo Linscheer, a Hol-
land Nagykövetség sajtó- és kulturális attaséja is.
A vándorkiállítás célja a holokauszt és a vészkorszak tör-
ténéseinek megismertetése, mindenekelőtt az  európai 
országok �ataljaival. Akik a kiállított tablókon keresztül, 
illetve a  13 éves Anne Frank naplóbejegyzései alapján 
nyomon követhetik a holland izraelita család szenvedé-
seit s tragikus halálukat.
A gödi megnyitóünnepség és a  tárlatvezetés külön ér-
dekessége volt a  kétnyelvűség – a  vendégekre, illetve 
a nyelvi tagozatos osztályokra tekintettel angol nyelven 
is hallható volt a kiállítással kapcsolatos minden gondo-
lat. Sőt, Linscheer urat is meglepte az a kitüntető �gye-
lem, amikor Otter Kitty 8. c osztályos tanuló az anyanyel-
vén, hollandul köszöntötte őt. Horváth Ferenc igazgató és 
Miklós László történelemtanár szavait Benczéné Gyalókai 
Erzsébet tanárnő fordította, majd a vendégek számára két 
nyelven bemutató tárlatvezetést tartottak a  felkészült 
diákok. A  kiállítás vendégkönyvében a  gödi bejegyzé-
sek elismerő hangon szólnak a befogadó intézményről, 
annak vezetőiről, de első helyen méltatják a talpraesett 
és komoly felkészültségüket bizonyító diákokat. Amiben 
felnőtt és diák is egyetértett: jó volt a Történelem a má-
nak című kiállításon részt venni. A tárlat attól lett igazán 
élményszerű, hogy az  alig vagy csupán félig-meddig 
ismert történetet, a  holland család tragikus sorsát elői-
déző történelmi korszakot egy-egy osztálytárs mesél-
te-magyarázta el. A tizenegy nap alatt valamennyi felső 
tagozatos diák meglátogatta a kiállítást, s többen jöttek 
el délutánonként szülőkkel, nagyszülőkkel is.
– A kiállítás megtekintését követő történelemórákon sok 
további kérdés hangzott el a  látottakkal és halottakkal 
kapcsolatban, bár a gyerekek a tárlatvezető diáktársaik-
tól is sokat kérdeztek. Jó érzés volt megtapasztalni, hogy 
a diákjainkat mennyire megérintette a téma – mondta el 
a kiállítás szervezője, Miklós László történelemtanár.

V. Pálfai Kinga

Márton-napi fények
Lámpáskészítő versenyt hirdetett az Ugri-Bugri Óvoda
A tavalyi kezdeményezés sikere után idén második alkalommal 
rendezte meg Márton-napi lámpás felvonulását, illetve azt meg-
előzően lámpáskészítő versenyét a sportpro�lú magán óvoda.
Az ovisok mellett a Németh László Általános Iskola kézműves 
diákjai jeleskedtek, teljesítve a kiírásban szereplő feltételeket. 
A  lámpások természetes alapanyagokból, illetve újrafelhasz-
nált tárgyakból készültek. Az első helyen az általános iskola 1. b 
osztálya végzett, papír lampionjukat az évszak termései díszí-
tették. A második egy, a többi pályamunkától lényegesen elté-
rő alkotás lett: Pölöskei Ábel (3 éves) palacklábú libalámpásának 
fényét egy régi zseblámpa adta. A harmadik helyen egy hagyo-
mányos, ám annál igényesebb kivitelezésű, személyes elemek-
kel díszített lámpás végzett, Tekes Lóránt alkotása. A lámpások-
kal a verseny eredményhirdetése után útra keltek a készítőik, 
és a Bozóky térig sétálva vonultak apró, ám annál kedvesebb 
fényükkel oszlatva az este sötétjét.

VéPéKá

A gyerekeknek készült kiállításon a tárlatvezetők is az iskola 
diákjai voltak

Hárman az önkéntes tűzoltók közül: (balról) Katona Elemér, 
Hohner Mária és a még le nem szerelt Hohner Miklós

Önkéntes tűzoltóság Gödön – 101 
éve alakult a szervezet
A szervezők legnagyobb meglepetésére még le nem szerelt ön-
kéntes tűzoltó is érkezett a Felsőgödi Önkéntes Tűzoltóság meg-
alakulásának 101 évfordulója alkalmából rendezett előadásra.
Hohner Miklós és Mária, valamint Katona Elemér elmondták, 
hogy általános iskolás korukban kerültek a  tűzoltóság kötelé-
kébe. Ez  korántsem volt meglepő, hiszen szülők, nagyszülők, 
szomszédok mind-mind tagok voltak. A gyerekek így közvetlen 
közelről érezhették azt a kitüntetett �gyelmet, amely az önkén-
tes tűzoltókat övezte. Később, már a  szervezet tagjaiként sok 
versenyre közösen készültek, sokat meg is nyertek; sőt, a lány-
csapat a  maga nemében sokáig kuriózum volt a  környéken. 
Habár nagyobb tűzeset oltásában saját kocsi híján csak ritkán 
vehettek részt, kéményellenőrzéseket tartva a megelőzésben, 
a belvizek idején a szivattyúzásban, a kutak tisztításában élen 
jártak. Ügyeletet adtak a bálokon, a moziban, és nagyszerű kö-
zösségi életet élve hasznos részévé váltak a községnek. A Retró 
Ady Klub összejövetele pedig megidézte az  egykori társakat, 
ami pótolhatatlan élményt nyújtott a régi tagoknak.

V. P. K.
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A vadászati kultúra értékeinek to-
vábbadása és megőrzése, vala-
mint a  vadászattal kapcsolatos 

rosszalló vélemények eloszlatása cél-
jából kezdték bő egy évtizeddel ez-
előtt szervezni a Szent Hubertus-napi 
programokat az  egykor híres vadá-
szokat is sorai között tudó, néhai Ne-
meskériek birtokán. A  kúriát felújító 
Murvai Zoltán tulajdonos és házigaz-
da fontos feladatának tartja a magyar 
vadászat hagyományainak ápolását. 
Az  eseményt kedves szavaival idén 
Kemenes Miklós, az  OMVK (Országos 
Magyar Vadászkamara) Pest megyei 
és fővárosi területének sportvadász 
alelnöke nyitotta meg.
A 13. Szent Hubertus-nap Sándor 
Róbert �atal, zebegényi gra�kusmű-
vész „Vadak” című kiállításának meg-
nyitójával indult. Az i�ú tehetséget dr. 
Köller Joachim, a Nimród vadászújság 
szerkesztője méltatta, aki esztendők 
óta �gyelemmel kíséri a művész mun-
kásságát. Sándor Róbert alkotásainak 
fókuszában az  állatok állnak, a  kör-
nyezet szinte elhomályosodik, érvé-
nyét veszti ugyanúgy, mint amikor 
a  természetben megpillantunk egy 
vadat. Az igazi „terepen”, a természe-
tes élőhelyeken kívül vadas parkok-
ban, állatkertekben készíti vázlatait, 
melyek aztán alapjai lesznek remek-
beszabott munkáinak.

Új tag avatásának ünnepére hívta 
a  társ borrendeket és az  érdeklődő-
ket az  Ordo Vini Venatorum Vadász-
borrend. Kétévente borversenyt, 
illetve tagavatást rendez a  vadászó 
borászokat tömörítő rend. A  verse-
nyen a  rend zászlósborát választják 
meg két esztendőre – a  borrégiókat 
képviselő borrendektől eltérően nem 
egy régió, hanem egy borász borát 
kiemelve. Az  avatások során pedig 
a  taglétszámot bővítik az  arra méltó 
aspiránsok meghallgatásával, illetve 
megválasztásával. Idén egy hírvivővel 
és egy rendes taggal bővült a  kultu-
rált borfogyasztást, a természetjárást, 
a vadgazdálkodás céljaival összhang-
ban végzett vadászat értékeit őrző és 
népszerűsíteni szándékozó szerve-
zet. A  tagavatásra, valamint az  utol-
só próbákra, a  borfelismerésre, egy 
szőlőművelési eszköz bemutatására, 
illetve egy-egy borászattal kapcso-
latos fogalom megmagyarázására 
a kúria pincéjében került sor.
A XIII. Nemzetközi Szarvasbőgő-ver-
senyen szlovák és ukrán verseny-
zők is képviselték hazájuk vadászait. 
A  feladat a  szarvasgím különböző 
élethelyzetekben hallatott bőgésé-
nek utánzása volt, tetszőleges esz-
köz használatával. A  háromtagú zsű-
ri elfüggönyözött fülkékben ülve, 
kizárólag a  hang alapján pontozott. 

Végül – pontegyenlőség miatt – 
„szétbőgésre” került sor a  3-4., il-
letve az  1-2. helyért. Murvai Zoltán, 
a  verseny moderátora eredményhir-
detéskor elmondta, hogy a  „papír-
formának” megfelelően a  dobogós 
helyeket a  szlovák kollégák vitték el, 
ám a negyedik helyen, mindannyiunk 
örömére, egy �atal magyar vadász 
végzett.
Bensőséges, ám mégis oldott han-
gulatú szertartás keretében tartotta 
meg Havas István piarista atya a  Hu-
bertus-misét. Egy kivételével eddig 
valamennyit ő  tartotta a  kezdetektől 
fogva, jóllehet 2006 óta a  brüssze-
li magyar katolikus közösség lelké-
szeként bizony nem a  szomszédból 
érkezik a  mise celebrálására. A  gödi 
kötődéséről azt mondta, egy régi 
kedves tanítványának a szülei a helyi 
Gaude kórusban énekelnek. A házas-
pár révén került kapcsolatba a kórus-
sal – mely szintén állandó szereplője 
a  Szent Hubertus-napi gödi esemé-
nyeknek. Maga is természetkedvelő 
ember, aki Isten teremtett világának 
szépségeiért és örömeiért szívesen 
mutat be hálaadó szentmisét.
A méltó környezet és a gazdag prog-
ram évről évre egyre több látoga-
tót vonz a  Nemeskéri-Kiss-kúriába. 
A  pipatórium és a  galéria, valamint 
a  hatalmas pince is „teljes kapacitás-
sal” szolgálta a  rendezvényt és a szí-
vesen látott vendégeket.

V. Pálfai Kinga

Balról: Murvai Zoltán házigazda, Kemenes Miklós az OMVK Pest megyei alelnöke, dr. Köller 
Joachim újságíró és Sándor Róbert gra�kusművész

Gödön avatta fel új tagjait az Ordo Vini 
Venatorium Vadászborrend

Vadászok ünnepe
SZENT HUBERTUS-NAP A NEMESKÉRI-KISS-KÚRIÁBAN

Tizenharmadik alkalommal tartották meg a vadászok ünnepét a gödi kú-
riában, hagyomány szerint otthont adva egy képzőművészeti kiállításnak, 
egy borrendi eseménynek, a nemzetközi szarvasbőgő-versenynek és a Hu-
bertus-misének.
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A városi könyvtár 2010 óta számos rangos gyermekkönyv-
illuszrátor műveiből rendezett kiállítást a gödi közönségnek. 
Ezúttal Rofusz Kinga volt a vendég

Glazov Viktória a művészeten keresztül lép kapcsolatba a világgal 
és az emberekkel.  (Mellette Lenkei György képviselő a kiállítás-
megnyitón) 

Rofusz Kinga Gödön

A Városi Könyvtár Gödi képeskönyvTÁR sorozatának idei 
vendége Rofusz Kinga volt.
E 2010-ben életre hívott rendezvénysorozattal az volt a cé-

lunk, hogy minél több hazai gyermekkönyv-illusztrátor munká-
it megismerhessék az idelátogatók.

Rofusz Kinga a Magyar Iparművészeti Főiskola animációs sza-
kán végzett 1994-ben, majd ugyanitt diplomázott 1996-ban, 
a mesterképző kurzuson.1997-től 2007-ig a Pannónia Filmstúdi-
óban készített egyedi animációs rövid�lmeket. Tagja a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Filmművé-
szek Szövetségének és a Magyar Illusztrátorok Társaságának.
Gödi kiállítása a „Lebegők” címet viselte, a kiállított képek pe-
dig egy-egy könyv illusztrációi voltak, kortárs magyar írók mű-
veihez készült képek.
Négy kötet képanyagából kaphattak ízelítőt a kiállításon:
• Schein Gábor: Irijám és Jonibe (Csodaceruza)
• Máté Angi: Kapitány és Narancshal (Magvető)
• Máté Angi: Emlékfoltozók (Magvető)
• Finy Petra: Szívmadár (Vivandra)

Az első Rofusz Kinga illusztrálta könyv Schein Gábor Irijám 
és Jonibe című verses meséje volt, amely rögtön el is nyerte 
az egyik legrangosabb elismerést: 2010-ben az IBBY-től (The In-
ternational Board on Books for Young People) az Év Gyermek-
könyve díjat kapta, Rofusz Kinga pedig az Év Illusztrátora lett.
A kiállítást október 18. és november 6. között tekinthették meg 
az érdeklődők a JAMH emeleti kiállítótermében.

„De a  tündérrigólányok minden áldott esti várakozásukban ész-
revették a  Holdat, ahogy ott terül az  égen, látszik a  köldöke és 
sok anyajegye; mint egy csecsemő, mondták rá. Aztán előhoztak 
a konyhából két széket, egymásra tették, felmásztak rá, alig fértek 
ketten, és egy horgászbottal csiklintani kezdték a Holdat.
Az csak forgolódott és kacagott, rejtette volna hasát felhő mögé, 
bárhová, ha tudta volna, de nem lehetett, a horgászbot vége min-
denütt utolérte, és csak nőtt, nőtt a kacagástól.
Ezeken az estéken mindig megnőtt a Hold.”

(Máté Angi: Emlékfoltozók)

Horgolmányok és pirogránitok

Novemberben egy mindössze néhány éve kiállító naiv mű-
vész, Glazov Viktória képeivel találkozhatott a művelődési 
házban a gödi közönség. 

– Amíg csak a számítógép képernyőjén keresztül ismerkedtem 
ezekkel az alkotásokkal, bevallom, nem voltak rám különösebb 
hatással. Ám amikor felkerültek a kiállítóterem falaira, hirtelen 
olyan erőteret hoztak létre maguk körül, amely egészen magá-
val ragadott. Ez az érzés csak tovább erősödött bennem, ami-
kor a személyes találkozás alkalmával megismerhettem alkotó-
juk gondolatait, látásmódját is – mondta a tárlat megnyitóján 
Lenkei György képviselő, aki a művész életét, pályáját bemutató 
beszéddel készült, ám a  képek hatására úgy döntött, inkább 
a kiállítás egyik első látogatójaként átélt személyes benyomá-
sait osztja meg a közönséggel: 
– Valamennyi alkotás mélyén ott találjuk azt a  gyermeki naivi-
tást, őszinte rácsodálkozást a világra, amelyet a mai ember már 
elfelejtett. Spirituális képek ezek, amelyeken a mindennapi való-
ság anyagiassága helyett valódi értékek jelennek meg. Ott van 
bennük a világ elfogadása és egyfajta mély bizalom, amely nem 
aggódik azon, vajon vállalhatja, megmutathatja-e az ember leg-
mélyebb érzéseit. Ezek az  alkotások azt üzenik: lehet őszintén 
élni, benső valónk szerint, anélkül, hogy folyton arra gondol-
nánk, milyen elvárásoknak kellene megfelelni, és mit gondolnak 
a világról mások – fogalmazott a képek előtt állva Lenkei György.
A közgazdász végzettségű művész, Glazov Viktória egy rögtön-
zött tárlatvezetés keretében mutatta be a  közönségnek leg-
fontosabb festményeit, amelyeken visszatérő motívumokként 
jelennek meg a pécsi Zsolnay-gyárban készült pirogránit díszí-
tőelemek és azok a színes fonalakból horgolt, virágra emlékez-
tető terítők, amelyeket nagymamájától örökölt. A  művésznő 
saját bevallása szerint alkotásain keresztül is éli, szemléli és ta-
nulja az életet, s képeivel mindenekelőtt az élet iránti tiszteletét 
szeretné kifejezni. 
Talán nem véletlen, hogy egyik legnagyobb hatású képét 
a Szent Pál-i Szeretethimnusz egy sora ihlette: „A szeretet soha 
el nem múlik.” Önarcképének hátterében pedig arany betűkkel 
áll egy hosszú idézet Saint-Exupéry-től. Az, amelyben a  róka 
arra tanítja a kis herceget, hogy ami igazán lényeges, az a szem-
nek láthatatlan. 

KB



AJÁNLÓ

26

 A József Attila
 Művelődési Ház
 aktuális programjai

Az Ady Klub aktuális programjai

József Attila Művelődési Ház
2131 Göd, Pesti út 72.

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

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

December

13. 
péntek

13.00 – 16.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
karácsonyi összejövetele
Karácsonyi ébredés
18.00
Szvorák Katalin és Kudlik Júlia: 
Szeretettel – Dalok és gondolatok 
című lemezbemutató koncert
A belépés díjtalan!

14. 
szombat

10.00 – 14.00
Gyermekek kézműves porté-
káinak és használt játékainak 
börzéje
10.00 – 13.00
Családi kézműves játszóház
16.00
Néptáncosok karácsonyi mű-
sora. A Röcögő néptánccsoport 
somogyi táncokat, a Gödi Nép-
táncegyüttes mezőségi táncokat 
mutat be.
16.30
Gödi Fonó Magyar Táncház: 
„Karácsonyi mese” a Görömbő 
Kompániával.
A belépés díjtalan!

15. 
vasárnap

10.00 – 13.00
Családi kézműves játszóház
17.00
„Varázsfuvola” A Fóti Waldorf 
Iskola tanulóinak előadása.
A belépés díjtalan!
Szombaton és vasárnap 10-től 17 
óráig karácsonyi kézműves kira-
kodóvásár!
Mindenkit szeretettel várunk!

16. 
hétfő

13.00 – 15.00
A Mozgáskorlátozottakat Párto-
lók Klubjának összejövetele

18. 
szerda

13.00 –15.00
A Gödi Vöröskereszt Klub 
szervezésében „Mindenki 
Karácsonya”

December

14. 
szombat

15.30 – 16.30
A Gödi Cukorbetegek Klubjának 
(GÖCE) összejövetele

15. 
vasárnap

9.00 – 16.00
Sakkverseny

21. 
szombat

17.00
A Retró Ady Klub karácsonyi 
összejövetele

Január

6. 
hétfő

13.00 – 15.00
A Kertbarátok Klubjának össze-
jövetele

7. 
kedd

15.00 – 17.00
A Nyugdíjas Pedagógus Klub 
összejövetele

8. 
szerda

10.00 – 12.00
A Dunakanyar Babahordozó 
Klub összejövetele
13.00 –15.00
A mozgáskorlátozottak gödi 
szervezetének összejövetele
16.30 –17.30
A „Belső Erő” Klub összejöve-
tele. Gyógynövényekből készült 
krémek, kenőcsök ismertetése, 
ahová szívesen várnak kozmetiku-
sokat és masszőröket is.
Meghívott vendég: Szőke István, 
aki saját maga készíti a „csodake-
nőcseit”.

10. 
péntek

13.00 – 16.00
A Napos Oldal Nyugdíjas Klub 
összejövetele

13. 
hétfő

13.00 – 15.00
A Mozgáskorlátozottakat Párto-
lók Klubjának összejövetele

17. 
péntek

18.00
A Szenzor fotókör kiállításának 
megnyitója

A Göd Városi Könyvtár
decemberi nyitva tartása
2013. december 7-én, szombaton:
• Központi Könyvtár 9-12 és 13-18
• Katica Gyermekkönyvtár 9-12 és 13-17
• Ady Fiókkönyvtár zárva

2013. december 21-én, szombaton:
• Központi Könyvtár 9-12 és 13-18
• Katica Gyermekkönyvtár 9-12 és 13-17
• Ady Fiókkönyvtár zárva

Könyvtárainkat 2013. december 23-től 2014. január 1-ig 
zárva tartjuk.

Nyitás 2014. január 2-án, csütörtökön a normál nyitva 
tartás szerint.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk és 
sikerekben gazdag új esztendőt!

Az ünnepek előtt új könyvajánlatunkkal várjuk önöket!
A könyv az egyik legszebb karácsonyi ajándék, vásároljanak 
a könyvtárban a Gödi Almanach megjelent köteteiből!

Bütykölde
A Katica Gyermekkönyvtárban december 20-án, pénteken  
13 órától 17 óráig.

Utolsó foglalkozásunkon karácsonyi gyöngycsillagokat 
készítünk.

Szeretettel várjuk az érdeklődő családokat!

A Művelődési Ház  
2013. december 22. és 2014. január 5. között 

ZÁRVA tart.

2014. január 6-án 
várjuk kedves látogatóinkat!

Minden kedves látogatónknak  
Békés Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag 

Boldog Új Esztendőt Kívánunk!
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Ki a leány a gáton?
A júniusi árvíz idején született az ötlet, hogy első, saját gyártású műsorként 
tízperces � lmetűddel tisztelegjünk a  gödi polgárok városmentő összefo-
gása előtt. Az árvízi tetőzés hétvégéjén Bea István, lapunk fotósa kamerá-
val a  vállán forgatott a  Duna-parton. Június 9-én, vasárnap kora délután 
Pista izgatottan hívott azzal a hírrel, hogy – forgatási engedély hiányában 
– a  rend őrök nem engedik fel őt a gátra. Megoldjuk, válaszoltam, s máris 
tárcsáztam a  helyi rendőrőrsöt. Ahol az  ügyeletes közölte, hogy forgatási 
engedélyért forduljak a Dunakeszi Rendőrkapitányságoz. Ott közölték ve-
lem, hogy a forgatási engedély ügyében az ORFK sajtóosztálya az illetékes. 
Az ottani kollégák viszont írásos kérelem azonnali benyújtását kérték. Vé-
szesen teltek a percek, az órák, de e-mailemre nem érkezett hivatalos válasz. 
Lassan bealkonyodott.
Egyszer csak megszólalt a telefonom: V. Pálfai Kinga hívott azzal, hogy nyu-
galom, beszélt a  gátőrrel, aki Pistát felkísérte a  gátra, s  csodák csodájára 
a forgatásnak immár nem volt akadálya.

Péter, a kőszikla
Talán kevesen ismerik őt a városban, de neve ott ragyog immár a városi tele-
vízió aranykönyvében. Bányavári Péternek elévülhetetlenek az érdemei ab-
ban, hogy műsorainkat naponta megtekinthetik a televíziójuk képernyőjén. 
Ő volt az, aki kiépítette/megvalósította a hibamentes kapcsolatot a felsőgö-
di stúdiónk és a műsorainkat sugárzó gödi fejállomás között.
Péter a nap bármely órájában hadra fogható, önzetlensége és szakértelme 
példát mutat a televíziós stáb valamennyi munkatársának.

Az első „felkomf”
Október első napjaiban a  leendő stúdiónk mindössze egy üres szoba volt 
még. Pontosabban, a  földön hevertek a  stúdiólámpák, az  állványon ott 
büszkélkedett a  vadonatúj kamera, ám semmi több. Dobrova Viktor ope-
ratőrrel egymásra néztünk: fel lehet így venni a heti híradónk összekötőszö-
vegeit? Lesz, ami lesz, vágjunk bele! – bólintottunk egymásra.
Együtt szögeltük fel a greenbox-háttérhez szükséges zöld függönyanyagot 
az egyik falon végigfutó irodaszekrényekre, majd a stúdiólámpákat igyekez-
tünk úgy beállítani, hogy a  felvétel idején a híradós műsorvezető, Wernke 
Ádám minél kevésbé hasonlítson a  néma� lmek legendás Drakulájához, 
Lugosi Bélához.
Ezt követően Viktor néhány perc alatt takaros súgógépet varázsolt az egyik 
monitorra, s másnap – virtuális stúdióháttérrel – adásba kerülhetett az első 
saját gyártású Gödi Híradó.

A szupernagyi
Csapatunk leg� atalabb tagja Ferencz Zsolt, aki a múlt hónapban ünnepel-
te 21. születésnapját. A városban első számú kritikusunk az ő nagymamája, 
Gabriella. Ő az, aki minden alkalommal jelzi, ha némely műsorunkkal nincs 
megelégedve, ő az, aki szól, ha valami műszaki problémát észlel, ő az, aki 
jelzi, ha képújságunk egy-egy oldala nehezebben olvasható. És – hál’ isten 
– ő az, aki megdicsér bennünket, ha kellemes perceket szerzünk neki a tévé-
képernyő előtt. Köszönet érte.
Kérem, csatlakozzanak hozzá minél többen!
Kellemes tévézést kívánunk!

Walter Béla főszerkesztő

Kedves Nézőink!
Ez alkalommal, a  közelgő szilveszterre való tekintettel, engedje meg ne-
künk a kedves Olvasó, hogy néhány rövid történettel búcsúzzunk az óévtől.

A Göd Városi Televízió hírei
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Íjászat
Kupaforduló Gödön, mintegy 120 
versenyzővel
November 16-án – a gödi Királyok Völgye Íjászok Baráti Köre szervezésében 
– a Balázsovits Sportcsarnok adott otthont az ötfordulós Freddo Örömíjász 
Teremkupa-sorozat első versenyének. A népszerűnek bizonyuló eseményen 
a tradicionális és a csigás íjászok is célra tarthattak; a szervezők az utánpót-
lás-korosztályokban és a felnőttek között is érmeket osztottak. Medált végül 
hat gödi versenyző vihetett haza.
– Az ország különböző településeiről közel 120 versenyző jött el Gödre. Volt, 
aki a Felvidékről, akadt, aki Hajdú-Bihar megyéből vagy éppenséggel a nóg-
rádi Bujákról érkezett. Az, hogy sokan több száz kilométert utaztak a gödi 
verseny kedvéért, bizonyítja a  sportág iránt mutatkozó nagy érdeklődést, 
s egyben jelzi a teremversenyek népszerűségét is. A Balázsovits Sportcsar-
nok a  méreteinél fogva tökéletes helyszínnek bizonyult, a  pályát sikerült 
jól és biztonságosan kialakítani. Elmondhatjuk, hogy a  sportág népszerű-
sítéséhez ezúttal Göd is hozzájárult – nyilatkozta lapunknak Csabai Gyula 
szervező.
A gödi versenyzők dobogós eredményei:
Aranyérmes: Horváth Gergő (gyermek, tradicionális kategória), Horváth 
József (senior longbow), Aranyi Károly (junior, csigás vadász), Bérces Kornél 
(i�úsági, longbow).
Ezüstérmes: Újvári Róbert (junior, longbow).
Bronzérmes: Hacay Attila (i�úsági, tradicionális).

Vasvári Ferenc

Judo
Egy �atal gödi tehetség 
a válogatottban
A Gödi Körképben szívesen mutatunk be olyan �a-
talokat, akik köztünk élnek, Gödön járnak iskolába, 
de városunkon kívüli klubban sportolva érnek el 
országos, esetleg nemzetközi sikereket. Pongrácz 
Bence 1999-ben Budapesten született, azóta gödi 
lakos, testvérével és szüleivel él városunkban, ahol 
a  Huzella Iskola nyolcadikos diákjaként éppen to-
vábbtanulás előtt áll. Bence öt esztendeje az  UTE 
judokája, tavaly óta tagja a  korosztályos magyar 
válogatottnak és a  MOB legeredményesebbeket 
támogató Héraklész programjának.
A sportágválasztására nagy befolyással volt, hogy 
nagybátyja ugyancsak az Újpestben cselgáncsozott 
i�ú korában.  Az első év az ismerkedés és a tanulás, 
valamint a rengeteg erősítés időszaka volt. Az edzé-
sek alkalmával ismerkedett meg a  szintén gödi és 
szintén válogatott Gorjanácz Zsolttal, s hamarosan 
jó barátok lettek. A számtalan edzésnek és edzőtá-
bornak meglett az eredménye, Bence jelenleg kor-
osztályának az egyik legtechnikásabb judokája.
Pongrácz Bence háromszoros serdülő és i�úsági 
magyar bajnok, hatszoros diákolimpiai győztes; 
eredménylistája megannyi további dobogós helye-
zést számlál. A nemzetközi versenyeken is remekül 
helyt állt: idén aranyérmes lett a legrangosabb ha-
zai serdülő és i�úsági nemzetközi versenyen, a Bu-
dapest Kupán, első lett Genovában, második Szar-
dínián, harmadik Varsóban és Ungváron.
– A  versenyek igen nagy anyagi kihívást jelente-
nek, de az  eredmények mindenért kárpótolnak 
bennünket. A továbbtanulását is a judo motiválja, 
a  legvalószínűbb, hogy egy budapesti sportsza-
kos gimnáziumban folytatja majd a tanulmányait. 
A célja természetesen a továbbiakban is a váloga-
tott tagjaként, a nemzetközi, valamint a hazai ver-
senyeken is a lehető legjobb eredmények elérése, 
s mindezt úgy, hogy a  tanulmányaira ne legyen 
negatív hatással – mondta el Bencéről édesapja, 
Pongrácz László.

A telt házas íjászversenyen jól megfért egymás mellett a hagyományos és 
a csigás kategória 

A gödi Királyok Völgye Íjászok Baráti Köre más alkalommal is szívesen rendezne 
még íjászversenyt a városban

A huzellás Pongrácz Bence (jobbra) az UTE 
válogatottjaként rendre a dobogóra küzdi magát
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Kézilabda
A felnőtt csapat 8 forduló után is 
100 százalékos!
A női kézilabdázók NB II.-es őszi fordulóiban remekül helyt áll 
a Németh András és Tősér Tibor által vezényelt Gödi SE gárdája. A fel-
nőtt csapat százszázalékos teljesítménnyel, nyolc győztes mérkő-
zéssel (november végi lapzártánk idején) az első helyen várja az őszi 
idény hátralévő két mérkőzését. Junior csapatunk hét győzelemmel 
és egy elvesztett mérkőzéssel a 2. helyen áll.

Eredmények
(október végi, novemberi mérkőzések)
Szent István Építők – Gödi SE 21-43 (felnőtt), 28-27 (junior)
Kinizsi TTK – Gödi SE 19-31 (felnőtt), 25-28 (junior)
Postás SE – Gödi SE 15-53 (felnőtt), 25-30 (junior)
Gödi SE – Hort-Csepel SE 47-19 (felnőtt), 24-17 (junior)
TFSE – Gödi SE 19-38 (felnőtt), 24-36 (junior)
Gödi SE – Budakalász MSE 36-16 (felnőtt), 31-23 (junior)

A Hó Kupa több mint negyed évszázada a térség 
hagyományos évzáró tornája

Programajánló
December 28-án ismét 
Hó Kupa!
A GSE Labdarúgó Szakosztálya december 28-án, 
szombaton reggel 9 órától rendezi az  alsógödi 
sportpályán a 26. Balázsovits János Emlékversenyt, 
a Hó Kupát. A regionális torna népszerűségét mu-
tatja, hogy egy-egy alkalommal 16-18 csapat lép 
ilyenkor pályára, búcsúztatva az esztendőt.
Előzetes nevezés Tuza Józsefnél, a  (06 20) 560-
2775-ös mobilszámon.
Időpont: 2013.. 12. 28. (szombat) 8,00
Nevezési díj: 12 000 Ft csapatonként.
Minden  csapat meleg ebédet kap 10 főig! Felsze-
relésről mindenkinek magának kell gondoskodnia.

A tornát az „öreg�úknak” hirdetik meg, akik ezúttal is színvonalas, sportszerű 
és hajtós meccseket játszottak

Labdarúgás
Újra ellepték az alsógödi 
pályát a bozsikos 
kisfocisták
A tavaszi állomás után ősszel ismét vendégül lát-
hatta Göd az országos OTP Bank Bozsik-program 
körzeti csapatait. A program intézményi részében 
– az mlsz.hu adatai szerint – idén már több mint 67 
ezer, az  egyesületi programban – ez az  érvényes 
versenyengedéllyel rendelkezőket jelenti – 70 
ezernél is több �atal futballozik. 2014 őszén 1892 
intézményben focizhatnak a bozsikos gyermekek. 
Az ovisok száma ebben az évben 15 ezerre nőtt.
A programban a Gödi SE és a Mészöly Focisuli játé-
kosai is lehetőséget kapnak.Teremlabdarúgás

A 60. évforduló hetében ünnepelt 
a HATHÁROM 
Idén november 25-én volt éppen 60 esztendeje, hogy 1953 őszén a londoni 
Wembley-stadionban 6:3-ra győzött az angolok ellen a Sebes Gusztáv szö-
vetségi kapitány által irányított magyar válogatott, a góllövő Hidegkutival, 
Puskással és Bozsikkal felálló Aranycsapat.
A sporttörténelmi győzelem emlékére alapította a Gödi Sirály KHE néhány 
évvel ezelőtt a  HATHÁROM elnevezésű szenior teremlabdarúgó-tornát. 
Idén november 30-án, a Balázsovits Sportcsarnokban 6 csapat lépett pályá-
ra. Az együttesek körmérkőzéses rendszerben 2-szer 10 perces meccseket, 
azaz gárdánként öt mérkőzést, összesen 100 percet játszottak.

Eredmények
1. DON PAPA 12 pont (12:5)
2. LEVERPOOL 12 pont (5:4)
3. DREAM CAR 8 pont (12:8)      

4. ZÖLDFA 7 pont (11:8)
5. ROTARY GÖD 4 pont (6:10)
6. FATE-ROCK 0 pont (4:16)

 

Egyéni díjak
A legjobb kapus: Hegedűs István (DREAM CAR)
A legjobb szenior: Váczai József (LEVERPOOL)
A torna legjobbja: Makk László (DON PAPA)
A legszimpatikusabb játékos: Lipták György (ROTARY GÖD)
A gólkirály: Kiss Péter (DON PAPA) 6 góllal
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A tornán részt vett kis�ával Tuzson Bence területfejlesz-
tési biztos is, aki örömmel töltötte be a díjátadó szerepét 

Labdarúgás
A GSE eredményei
Felnőttek
Sóskút – Gödi SE  0-3
Dunakeszi Kinizsi – 
Gödi SE 3-2
Budakalász – Gödi SE 1-2
Pomáz – Gödi SE 2-2
Tárnok – Gödi SE 0-0
Perbál – Gödi SE 2-4

Gödi SE – Pilisszentiván 0-4
Gödi SE – Pilisszántó 5-2
Gödi SE – Dunabogdány 6-2
Piliscsaba – Gödi SE 1-3
Gödi SE – Üröm 0-3
Leányfalu – Gödi SE 2-0
Gödi SE – Biatorbágy 12-0

U-21
Kistarcsai VSC – Gödi SE 1-3 (gólszerzők: Burger 2, Kolok A.)
Gödi SE – Mogyoród KSK 5-2 (Martin-Gál 3, Csánki K., Kolok A.)

U-18  
Hévízgyörk –  Gödi SE 1-4 (Gergely 2, Ribényi, Hényel)       
Gödi SE – Vác VLSE 2-7 (Gergely, Ribényi)

U-14  
Kismaros  –  Gödi SE 2-9 (Vasvári M. 2, Király 2, Szeder, Végh, 
Márton, Füzi, Holló)

Eredmények
I. kategória (8 csapat): 1. Fellner család, 2. Dalnoki család, 3. 
Vegyigyümi
II. kategória (6 csapat): 1. Hertel család, 2. Schuszter család, 
3. Garaba család
III. kategória (5 csapat): 1. Debrei-Faludi család, 2. Horváth 
család, 3. Kobza család
IV. kategória (6 csapat): 1. Belán család, 2. Knáb család, 3. 
Lengyel-Kovács család
V. kategória (8 csapat): 1. Major-Mudri család, 2. Galba-Muka 
család, 3. Sidó család
VI. kategória (4 csapat): 1. Kovács-Horváth család, 2. Papp 
család, 3. Urbán-Juhász család

Aikido
Vizsgák és svéd látogatás a gödi klubnál
A felsőgödi Ady Klubban készülő aikidósoknak sűrű volt a  no-
vemberük…
– Aikidóban egy évben három vizsga van: ősszel, tavasszal és nyáron. 
A nyári vizsgát az egyhetes napközis táborban rendezzük, a 2014-es 
már a nyolcadik összetartásunk lesz. A vizsgára – amely erőnléti, el-
méleti és gyakorlati részből áll – egy elővizsga után jelentkezhetnek 
a gyerekek. Az elmúlt hetekben 16 �atal mutatta meg tudását. A si-
keres bemutatójuk emlékére oklevelet kaptak. 
November végén egy különleges eseményre is sor került, a haladók 
és a felnőttek edzésére két svéd nagymester látogatott el – tájékoz-
tatott bennünket Balkányi András vezetőedző.
Az aikido japánból származó, tradicionális alapokra épülő modern 
harcművészet, melyet az 1920-as években Ueshiba Morihei hazája ka-
tonai harcművészeteinek történelmi tradícióiból teremtett meg. 
A gödi aikidósokról, illetve az edzésidőpontokról bővebben honlap-
jukon, az aikido-god.hu-n olvashatnak.

Csatlakozzon a „Víz-Csöppek” 
Dunakanyar Turisztikai Hálózathoz!
Új, országos turisztikai kezdeményezéshez csatlakozott a gödi vízi spor-
tot is támogató Dunai Vízisport Alapítvány.
A „Víz-Csöppek” Dunakanyar Turisztikai Hálózat elnevezésű, most alaku-
ló program minden olyan dunakanyari egyesületet, civilszervezetet és ma-
gánszemélyt érint, akik kötődnek a gyalogos, kerékpáros, lovas vagy vízi tu-
rizmushoz. Az alapítók azon dolgoznak, hogy minél több magánszemélyt, 
szervezetet megszólítsanak és bevonjanak a tevékenységükbe.
– Ezzel a  kezdeményezéssel szeretnénk olyan érdekszövetséget összeko-
vácsolni a régiónkban, a Dunakanyart, a Nagy-Duna-ágat, Kismarost, Verő-
cét, Vácot, Sződligetet, Dunakeszit és Gödöt magában foglaló térségben, 
ami átfogná az említett turistaágazatokat. Szeretnénk minden településen 
megnyerni a polgármestereket és az önkormányzatokat, hogy programun-
kat és elképzeléseinket támogassák. Ez irányban Göd városvezetőjével, 
Markó Józseffel is kedvező tárgyalást folytattunk, aki biztosított bennünket 
támogatásáról. Bízunk abban, hogy magánszemélyek és civilszervezetek 
is csatlakoznak elképzeléseinkhez. Feltérképezzük, milyen lehetőségeket 
rejt a környék, és a különböző hobbikat, ágazati területeket hogyan lehet 
egymáshoz kapcsolni. Célunk, hogy az egyes turisztikai ágakat összekössük, 
a lehetőségek tárházát még szélesebb körben hirdessük és tökéletesítsük e 
gyönyörű természeti környezetben, amely az otthonunk” – fogalmaz felhí-
vásában Dalnoki Tibor, az alapítvány elnöke.
További részletek és csatlakozás: dalnoki.tibor@godikajak.hu.

Mikulás Sportnap
Gödi Családi Focikupa 37 
csapattal
A Wagner László és barátai által szervezett Belépés 
Családostul programsorozat idei utolsó, decemberi 
állomása – a hagyományoknak megfelelően – idén 
is a Mikulás Sportnap volt. A Balázsovits Sportcsar-
nokban december elsején hat kategóriában össze-
sen 37 családi csapat mérte össze az erejét.
A gyermekek 5 évestől 13 éves korig szerepelhet-
tek, néhány famíliát – vendégjátékosként – a  két 
korábbi válogatott labdarúgó, Mészöly Géza és 
Nyilas Elek erősített.
Természetesen ezúttal sem maradhatott el a Miku-
lás érkezése és az adventi koszorúkészítés sem… 

V. F.

A sikeres vizsgázók oklevelet kaptak. Elöl a tanítványok, hátul a „mesterek"
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Nagy-hideg-hegyi futáson a gödi 
kajakosok
Hagyományosan a versenyidőszak zárásaként, az alapozó időszak megkez-
désekor rendezik a kajak-kenusok egyik legnagyobb szárazföldi eseményét, 
a nagy-hideg-hegyi futást. A Királyrétről induló, mintegy 7 és fél kilométeres 
távot ezúttal is mintegy 900-an teljesítették november elején.
A kajakosok mellett ilyenkor triatlonosok, futók, sárkányhajósok, igazolt 
versenyzők és amatőrök egyaránt futócipőt húznak. A  népes mezőny-
ben a világklasszis sportolók közt idén ott volt a gödi Kammerer Zoltán és 
Kulifai Tamás, valamint Szabó Gabriella és Csabai Edvin, továbbá a verseny 
„szülőatyja”, a most 74 esztendős váci mesteredző, Babella László is.
Az eseményen 41 kajak-kenu szakosztály vett részt, köztük a Gödi Sporte-
gyesület, valamint a MAFC kajakosai. A gödi sportolók közül szép számban 
voltak olyanok, akik aznap a futás mellé a kerékpározást is beiktatták, hiszen 
erre a Göd–Királyrét közötti szakaszon remek lehetőség nyílik.
Az abszolút versenyt Sági József nyerte, a hölgyek mezőnyében pedig a GSE 
egykori kiválósága, Havas Eszter volt a leggyorsabb.

Erdős Nikolett, Fantastic nyergében. Az egész éves 
szereplés 3. helyezést ért

Lovassport
Országos sikerek a Gödi SE 
szakosztályában
Novemberben tovább halmozta az eredménye-
ket a Gödi SE Lovas Szakosztálya, a sikerek ezút-
tal országos viadalon gyarapodtak.

− Erdős Nikoletta, a Gödi SE versenyzője készítette 
fel lovát, Fantasticot a  novemberi minősítő ver-
senyre, amit megnyertünk. A kancát Bazsó Gergely 
lovagolta, s az Országos Fedeles Minősítő B/2 nyi-
tott versenyszámában 52 indulóból első helyezést 
ért el – számolt be minderről Lenkei György, a szak-
osztály vezetője.
Fantastic felkészítője − lovasként − néhány héttel 
korábban szállította a sikereket: az Aranyos Kupa-
sorozat Amatőr Országos Bajnokságának a  dön-
tőjében Nikoletta lovával 6. lett. Az  egész éves 
teljesítményt �gyelembe véve a  �atal versenyző 
a ranglista 3. helyén zárt.
− Jövőre azt tűztük ki célul, hogy nemzetközi ver-
senyeken is elinduljunk – nyilatkozta lapunknak 
Nikoletta.

Belépés Családostul
Novemberben 
gyalogtúrázott a csapat
A több mint évtizedes múltra visszatekintő Be-
lépés Családostul programsorozat novemberi 
naptárában gyalogtúra szerepelt. A társaság Ma-
gyarkútra autóbuszozott, s onnan egy majd 15 ki-
lométeres gyalogtúrát tett a becsalos csapat.
Az őszi kirándulás egyik résztvevője volt Emhő 
Réka, aki azzal írta be magát a  hazai sporttör-
ténetbe, hogy 1985 júliusában női öttusában 
ő nyerte meg az első magyar bajnokságot, majd 
egy évvel később tagja volt az első női világbaj-
noki csapatnak.

Lovassport
Gödi lovas mutatkozott be az OTP Bank 
Lovas Világkupán
A fővárosi Papp László Sportarénában november utolsó hétvégéjén 
rendezték meg az  OTP Bank Lovas Világkupát, melyen a  hivatalos 
versenyek mellett több szakág is megmutatkozott. A Western-Rei-
ning bemutatót a 15 esztendős gödi Bencze Cintia tartotta, 7 éves 
herélt Quarter lovával.
Cintia kilenc esztendeje lovagol – jelenleg Csömörön –, s mostani lo-
vával negyedik éve dolgozik. A �atal gödi lovas korábban a Huzella 
Iskola diákja volt, a sportággal pedig az alsógödi Szálender Lovas-
tanyán ismerkedett meg. Számos jó eredménnyel büszkélkedhet: 
a 2010-es év összesítése alapján első helyet szerzett a Western-Plea-
sure versenyszámban, de más országos viadalokon, kupákon is vég-
zett már a dobogón. 2013-ban ő képviselte Magyarországot Auszt-
riában, a Western-Reining Európa-bajnokságon. Eddigi eredményei 
alapján joggal bízhatunk abban, hogy fényes lovas karrier áll előtte, 
talán nem csupán Magyarországon. Már a 2014-es Eb-re készül…

Cintia az olasz Valerio Sorricchio nonpro edzővel készül
 (forrás: Magyar Lovas Szövetség)
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új évet kívánunk 
a Gödi Szüreti Felvonulás
 minden támogatójának:

Göd Város Polgármesteri Hivatala
József Attila Művelődési Ház, Göd

Vega-Impex Játékáruház
Piramis Építőház

Fakusz barkácsbolt
Fétis Kft.

Dalnok Sport Kft.
Dalnoki autósbolt

Rétresház
Ricsi-Zöldsi

Betűbolt
Goods Market

Gazdabolt,  Felsőgöd
Kincsem Parki Zöldséges

Szandi Zöldséges
Oláh Pékség

László Pékség
Kincsem Pékség
Csinger Pékség

Széchenyi csárda

Köszönjük, hogy a rossz időjárás ellenére is oly sok 
felvonulónk, segítőnk és szponzorunk velünk volt!
                                                       A szervezők nevében a GRG Bt.

Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy megfejtéseiket minden 
hónap 25-éig küldjék meg szerkesz-
tőségünknek akár postai, akár elekt-
ronikus levélben.

A kiadó postacíme:
Göd Városi Kommunikációs
Nonpro� t Kft.,
Gödi Körkép Szerkesztősége,
2131 Göd, Pesti út 81.
2131 Göd, Pf. 12
E-mail címünk: korkep@god.hu

A helyes megfejtők között ajándékot 
sorsolunk ki. A szerencsés nyertest 
nyereményének átvételéről e-mail-
ben, telefonon vagy postai úton ér-
tesítjük. Kérjük, hogy a megfejtéssel 
együtt küldjék meg nevüket és elér-
hetőségüket is.

A 2013. november havi számunkban 
közölt rejtvény megfejtése: „Minden 
szombaton vásár a TESZ udvarán”

Gratulálunk a helyes megfejtést be-
küldőknek!

A nyertes ezúttal: Szabó Zoltán

Szerencsés megfejtőnk a Lord 
Garden étterem ajándékutalványát 
kapja.

Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket 

és Boldog Új évet 
kívánunk minden kedves 

Vásárlónknak!



GÖDI KÖRKÉP – 2013. 12. SZÁM 33

Ajándék
építési telkek

a Termál lakóparkban!
Összközműves építési telkeket

kínálunk megvételre,
MOST karácsonyi
kedvezménnyel:

6250 Ft + áfa/m2 árat fizet,
és mi most 6250 Ft + áfa/m2-t
adunk hozzá kedvezményként

ajándékba!
(A telkek listaára: 12 500 + áfa Ft/m2)

Érdeklődjön MOST:
06-30/30-33-100

&Soul
Body

Shape

AJÁNDÉKUTALVÁNY

A lelek es a test formalasa,
, , ,

Ajándékozz Szépséget, Egészséget Karácsonyra!
Tetszoleges értékben vásárolhatod meg 

bármely szolgáltatásunkat!
AJÁNDÉKUTALVÁNY!

X Body
FLABéLOS

TRX
Pilates

Masszázs,
személyi edzések!

SZÉP kártya elfogadóhely

Zsírégetés, alakformálás,
izomépítés, prevenció egy helyen!

AJÁNDÉKUTALVÁNY!

dr. Dragodán Katalindr. Dragodán Katalin  Pénteken 1500-17-1700

bőrgyógyász, kozmetológus, venerológus

Ivicsics EditIvicsics Edit
   

Kedden 1300-1700

klinikai gyermekpszichológus

dr. Kékesi Gábordr. Kékesi Gábor

  

Hétfőn 1730-193030

főorvos, belgyógyász, nefrológus, diabetológus

dr. Kondér Béladr. Kondér Béla

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

Kedden 1800-200000

szülész-nőgyógyász, gyermeknőgyógyász szakorvos

dr. Varga Imredr. Varga Imre

  dr. Kondér Béla  dr. Kondér Béla

Kedden 1800-200000

urulógus szakorvos

dr. Nyisztor Magdolnadr. Nyisztor Magdolna Csütörtökön 1500-171700

pszichiáter szakorvos, jungi és kognitív-viselkedésterápiás képzettségpszichiáter szakorvos, jungi és kognitív-viselkedésterápiás képzettség

dr. Rull Csabadr. Rull Csaba

   

Kedden 1700-1900

bőrgyógyász  
        

dr. Mocsai Lajosdr. Mocsai Lajos
  

Szerdán 1700-190000

ortopéd főorvos

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

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

Bejelentkezés: +36 27 336 150
www.incze�ypatika.hu

2131 Göd, Pesti út 86.

Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig: 730-1930

Szombat: 730-1200

Karácsonyi vásár az Inczeffy Patikában!
Békés, boldog Karácsonyt, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk szeretettel!
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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

Boldog Karácsonyi Ünnepeket
és Eredményes Új Évet kívánnak 
                            Kovács László és munkatársai

Rázza magát formába a Fitvibe
Full motion concept
edzésmódszerével!

Jöjjön el a Gödi Fitvibe Alakformáló

Stúdiónkba és formázza csodaszéppé testét:

� Csak nálunk: a Fitvibe � Full Motion Concept	
edzésmódszere � edzés Fitvibe vibrációs trénerrel
és vibráló kézisúlyzóval

� Ízületkímél� vibrációs tréning orvosi m szer
min� sítés (MDD) berendezésen

� Önre figyel� , tapasztalt személyi edz�
� 30 perces intenzív edzés
� Maximális hatás, minimális er� feszítéssel:

4 hét edzés = 1 ruhaméret csökkenés
8 hét edzés = 2 ruhaméret csökkenés

�Tartás alakformálás, tónusos, feszes test
� Próbálja ki kardiógép újdonságainkat is!

Gödi Fitvibe

Alakformáló Stúdió

Cím: 2131 Göd, Jávorka S. u. 1. � Tel.: 06-30/946-0077

www.wellness-trade.hu

Nem minden rezgés
egyforma!

Ingyenes

próbaedzés

és akciós

bérletárak

Ne d� ljön

be az olcsó

utánzatok-

nak!

utána

ElőttE

Soha többé nem kell ajtókat festenie!
Az Ön régi ajtajából kedvező áron lesz csupán 1 nap 
alatt igénye szerint új!
- értékes PORtAS burkolóanyag
- számos fautánzatú és egyszínű mintázattal
-  díjmentes, kötetlen helyszíni felmérés minden ajtóra 

és tokra alkalmazható
- kedvező áron akár egy nap alatt

Ajtófelújítás!

Rosszak az ablakai? Ne dobja ki!
Régi típusú fa nyílászárók korszerűsítését  
vállaljuk, megbízható német technológiával!
- Gyorsan! Bontás nélkül akár 1 óra alatt!
- 30 éves garanciával! 
- Olcsón!

Európa
renoválója Nr.1

Megbízható  

német  

minőség!

Hívjon bennünket most!

0620/944-8037

SIMA ASZTALOS KFT.
Szentendre, Előd u. 2/A
E-mail: santal48@t-online.hu
Hívjon most!  
Tel.: 06/20-944-8037
www.portas-dunakanyar.hu,  
www.portas-magyarorszag.hu

Ablakfelújítás!
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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

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.

MARKOV-ÁCS KFT.
TÜZELŐ- ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

KOMPLETT TETŐANYAGOK
Faanyag-védelem, gyalulás, megmunkálás, gerendák 

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. Fenyő fűrészáru 6 fm-ig 64 500 Ft/m3 (áfás ár).

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

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
– Ízületi ultrahang vizsgálat
–  Sportorvosi ellátás
–  Térdízület hyaluronsavas kezelése 

ambulánsan
–  Gyermek ortopédiai szűrővizsgálat
–  pulzáló mágnesterápia 

krónikus ízületi bántalmak,
sebek kezelésére.
Immunrendszer-erősítés.
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

www.gatlo.huwww.alkatreszmarket.hu

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

Ügyelet: 06-20 9331-302
www.helmestemetkezes.hu
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P E D I K Ű R
Otthonában, kényelmes
körülmények között.

Pedikűr, gyógypedikűr is

2000 Ft/alkalom

Az első alkalommal
ajándék lábmasszázs!

Időpont egyeztetése,
megbeszélés alapján:

06-30 431-15-96

Kineziológia - családállítás  

“Semmit nem lehet megtanítani egy embernek.
Csak segíteni benne, hogy rátaláljon önmagán belül.”

Galileo Galilei

Ha
– nem működik a párkapcsolatod,

– gyermeked tanulási nehézségekkel küzd
– betegséggel állsz szemben

–  sikertelennek érzed magad

Szeretett el várom jelentkezésed!

Cs. Nagy Ibolya, kineziológus
+36 30 906 8674
cs.n.ibolya@gmail.com,      : Balansz Stúdió

Békés boldog ünnepeket és harmóniában telő új évet kívánok!ünnepepppppppppppppekekekeekekekekeekeekeekeekeekeekeeeekeekkkeekeek t ét ét ét ét ét ét ét ééét ét ééét ét ét ééét étt s hs hs hs hs hs hs hhs hs hs hs hs hs hs hs hs hs hs hhss armarmarmarmararmarmarmarmarmarmaarmarmarmarmma marma óniónióniónióniónióniónióniónióniónióniónióniónónininiinin ábaábaábaábaábaábaábaábábabábábábaábábaábábaábaábaábaaban telő új

10 PERC
A SZÉP ÉS FORMÁS

ALAKÉRT

RÁZD MAGAD FORMÁBA!

Vitalitásban, egészségben és boldogságban 
telő ünnepeket és  eredményekben gazdag 
új évet kívánunk!

AJÁNDÉKOZZA MEG SZERETTEIT,
ISMERŐSEIT BÉRLETEINKKEL!
MINDEN KOROSZTÁLYNAK!
KERESSE FOLYAMATOS AKCIÓINKAT
A FACEBOOKON IS!


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

+36 30 336 0604,  : Flabélos-Göd Alakformáló Stúdió

FLABÉLOS�GÖD
ALAKFORMÁLÓ STÚDIÓ

  

-50%

-30%

-70%
Egyik szEmüvEglEncsédEt most ajándékba adjuk*

Akció ideje: 2013. december 1 – 2014. jAnuár 31.
* részletekről és a feltételekről érdeklődjön az üzletben.

kontaktlEncsE és ápolószEr csomag akció*

optikai kErEtEk és napszEmüvEgEk most akár 70% kEdvEzménnyEl*

www.opticworld.huwww.facEbook.com/opticworld

Akció ideje: 2013. december 1 – 2014. jAnuár 31.

WWW.OPTICWORLD.HU
WWW.FACEBOOK.COM/OPTICWORLD

facebook-címünk: Optic World Vác

Dr. Rácz Zsuzsanna: szemész orvos, 
gyerek látásvizsgálat
Dr. Szandányi Judit: szemész f�orvos
Barta Eszter optometrista, kontaktológus
Computeres vizsgálat a hét minden napján Tel.: 30/983-8121, 27-311/210
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Automata mosógépek szervizelése 
garanciával, márkától függetlenül. 
Vízszerelés, bojlerek javítása.
(06-20) 9466-567
(06-70) 589-0015

Víz-, gáz- és fűtésszerelés, 
duguláselhárítás, bojlerjavítás.
Fövényesi Csaba
(06 30) 932-2114

TÉLI és nyári TOLL- és PEHELYPAPLAN, PÁRNA 
tisztítása, készítése. FELSŐGÖDI felvevőhely a 
2-es főút mellett! 
(06-70) 521-0717 (Tollat NEM veszünk!)

Bőr- és textil-, ruházat-javítás, átalakítás, 
méretre készítés. Olasz Júlia
Tel: 06-27-336-241, 06-20-391-3591Mangalica malacok és hízók eladók.

Érdeklődni lehet a (06 30) 951-3193-as 
telefonszámon.

Kéményhibák megoldása!
Kéménybélelés alu, acél és műgyantás 
technológiával. Fűtésrendszer 
felújítása, turbós kondenzációs 
füstelvezető rendszerek kiépítése, 
kéménybontás, kéményépítés. Hatósági 
engedélyek ügyintézése, kéményseprő 
szakvélemények beszerzése.Kérjen 
ingyenes helyszíni árajánlatot! EMI 
minősített kivitelező. Varga István, Göd. 
Telefon: (06 20) 381-6787.

Veszek régi könyvet, képeslapot, 
levelezéseket, régi pénzt, kitüntetést, 
festményt, vitrintárgyakat, hagyatékot.  
Telefon: (06 30) 934-7551.

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 
háború között a környékre tüdőszanatóriumot tervez-
tek építeni. Víz a telken, gáz az utcában, csatornaépítés 
2013-ban vagy 2014-ben.
A telken egy be nem fejezett faház van, ami elbontható, 
befejezhető vagy felvonulási épületként használható.
Irányár: 12 M Ft. 
Érdeklődni lehet a (06 30) 817-36-17-es telefonszámon.

FELSŐGÖD, Autópihenő parkolójában

Dekoráció

Héliummal és plüssfigurával
töltött léggömb

Lottózó
Virág-ajándék

Nyitva tartás: 
H-P: délelőtt 7-től 12-ig, délután 14-től 18-ig
Szombaton és vasárnap: 7-től 11-ig

Gödiker Kft. – Minibolt
Felsőgöd, Verseny utca 23.

Ünnepi nyitva tartás: 
December 24-én,
kedden 7-től 10 óráig
December 28-án és 29-én,
szombaton és vasárnap 7-től 11 óráig
December 30-án, hétfőn 7-től 12 óráig
December 31-én, kedden 7-től 12 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

• 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

BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS EREDMÉNYES ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK
A REKORD KFT
DOLGOZÓI!



13
11

01
-F

Az ajánlat 2013. november 4-től visszavonásig érvényes, az Invitel VDSL és optikai FTTH szolgáltatási területén, új lakossági ügyfelek 
számára. A 15M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége FTTH technológián 15,00/5,00 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 
7,50/2,50 Mbit/s, VDSL technológián 15,00/0,90 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,512 Mbit/s. Az előfizetői jogviszony határozott 
időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, 
valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű!

Az Invilág S csomag teljes havi díja kétéves szerződéssel 4990 Ft, de mi a 36  
tévé- és rádiócsatornáért, 15 M internetért és a telefon-előfizetésért együtt  
fél évig csak 2495 Ft havi díjat számlázunk!

Megrendelés előtt feltétlenül érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen 
elérhető szolgáltatásokról, azok díjairól és a kedvezmények összegéről!

Invitel Pont: Vác, Széchenyi u. 34.  
Értékesítőnk: Ottova Krisztiánné Andrea Tel.: +36 20 217 71 36

A másik felét költsd az ünnepekre
Fél évig fél áron – TV, internet, telefon együtt Fél évig

-50%
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PIRAMIS ÉPÍTŐHÁZ KFT. • 2132 GÖD, PESTI ÚT 131. • +36 27 530 630

PRÉMIUM FÜRDŐSZOBA SZALON


