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Az előre meghirdetett napirendi pontok tárgyalása előtt Markó József pol-
gármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a megjelent érdeklődő-
ket, valamint a városi televízió nézőit.

Az önkormányzat bizottsági struktúrájának átszervezése
A benyújtott javaslat szerint, tekintettel az  önkormányzat bizonyos terü-
leteken megnövekedett feladatainak hatékonyabb ellátására, a  Városfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bizottságot kétfelé bontanák, elkülönülnének 
a  városfejlesztési és  a  környezetvédelmi feladatok. Ez természetesen nem 
jelentené a bizottsági tagok létszámának emelését, hanem a jelenlegi bizott-
ság oszlana meg a két önálló feladatkör ellátására. Az átszervezés csupán 
minimális többletköltséggel járna. A polgármester a Városfejlesztési Bizott-
ság elnökének Kovacsik Tamást, a Környezetvédelmi Bizottság elnökének 
pedig Szász-Vadász Endrét javasolta, míg a Pénzügyi Bizottság új elnökének 
Szabó Csabát. Az érintettek az előzetes szakmai konzultációk során a bi-
zottsági struktúra átszervezésével egyetértettek, azt támogatták. A képvise-
lő-testület a benyújtott javaslatot, illetve a módosítás beemelését az önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatába egyhangúlag megszavazta.

A helyi telekadóról szóló rendelet módosítása
Dr. Szinay József címzetes főjegyző elmondta, hogy a módosítás kétirányú: 
egyrészt a  közútcsatlakozással nem rendelkező ingatlanok tulajdonosai 
mentesülnének a telekadó fizetése alól. Ez a neveleki városrészben mindösz-
sze két ingatlant érint. Másrészt a módosítási javaslat értelmében az új ren-
delet 2017. január elsejei hatállyal a telekadó egységes szerkezetbe foglalását 
célozza. A helyi telekadóról szóló rendelet módosítását a képviselő-testület 
elfogadta.

A közbeszerzési terv módosítása
Popele Juliannának, a Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetőjének 
előterjesztéséből kiderült, hogy a  módosítás Göd közvilágításának köz-
beszerzési eljárás keretében történő bővítése miatt vált szükségessé, ugyan-
is ez nem szerepelt a korábbi közbeszerzési tervek között. A közbeszerzési 
terv módosítását a képviselő-testület megszavazta.

Egyéb rendelkezések
Dr. Pintér György alpolgármester ismertette a városi ünnepségek 2017. évre 
vonatkozó tervezetét, az ünnepségek pontos időpontjait és helyszíneit.

Az óvodák csoportlétszám-túllépésének engedélyezésével kapcsolatban 
dr. Nagy Attila aljegyző elmondta, hogy ezt egyetlen dolog indokolja, ne-
vezetesen az, hogy az óvodapedagógusi státuszok betöltése nehézségekbe 
ütközik.

A képviselő-testület módosította a József Attila Művelődési Ház alapító 
okiratát, amely mindössze egyetlen tartalmi változást jelent: megterem-
ti a feltételét annak, hogy a művelődési házban helyet kaphasson az egyre 
gyarapodó helytörténeti gyűjtemény.

Ugyancsak módosították a  Településellátó Szervezet alapító okiratát. 
Az érdemi változás az új alapító okiratban az, hogy az önkormányzati laká-
sok kezelése az önkormányzattól átkerül a TESZ feladatkörei közé.

A képviselő-testület támogatta a  neveleki településrész szennyvíz- 
agglomerációs átsorolási kérelmét, valamint a villamosenergia-kereskedel-
mi szerződés meghosszabbítását. Döntöttek továbbá egy pályázat – torna-
terem-felújítási program – benyújtásáról, valamint egy másik, időközben 
okafogyottá vált pályázat – szemléletformálási program – visszavonásáról.

Végül a testület zárt ülésen tárgyalt a vegyes fogászati alapellátás bizto-
sítására beérkezett pályázat elbírálásáról, valamint egy korábbi lakásügyi 
kérelem elutasítása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezésről.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2016. november 23.
TÁJÉKOZTATÁS

A Polgármesteri Hivatal 
év végi munkarendje
Novemberi lapszámunkban pontatlanul jelent 
meg a   Polgármesteri Hivatal év végi munka-
rendje. A helyes időpontokat az alábbiakban kö-
zöljük.

Októberi ülésén a képviselő-testület az alábbiak 
szerint határozta meg a  Polgármesteri Hivatal 
ünnepi időszakra eső nyitvatartási rendjét:
Igazgatási szünet: 2016. december 27. (kedd) 
és 2017. január 2. (hétfő) között.
Az új évben az  első munkanap: 2017. január 3. 
(kedd).
Az igazgatási szünet öt munkanapja alatt a hiva-
tal köztisztviselői éves szabadságukat töltik.

TÁJÉKOZTATÓ GÖD VÁROS AKTUÁLIS PÉNZÜGYI 
HELYZETÉRŐL

(Az összegek ezer forintban értendők.)
Az Önkormányzat pénzkészlete (a számlákon 
lévő összegek + pénztár): 167 798

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete 
(a számlákon lévő összegek + pénztár): 12 840

A TESZ és az intézmények számláin lévő 
összegek: 67 879

A lekötött betétek összesege: 400 000
Az Önkormányzat pénzkészlete összesen 
(a számlákon lévő összegek + a pénztárban lévő 
összegek + a lekötött összegek):

648 517

A folyószámlahitel összege: 0
Lejárt tartozás: nincs
A 2016-ban a mai napig befolyt adóbevételek 
összege: 1 011 689

A normál finanszírozási műveleteken kívüli, 
az előző hónapban 10 millió forintot meghaladó 
tételek listája:
-  Út-finish Kft. − a burkolt utak javítási 

és csapadékvíz-rendezési munkái:
-  Baka Béla Kft. − burkolatlan útszakaszok 

karbantartása:

17 982

16 261
A lakossági adótartozások összege 
2016. november 30-án: 155 988

A fenti táblázat a 2016. november 30-ai állapotot mutatja.
Dr. Pintér György alpolgármester 

Markó József polgármester minden hónap negyedik 
hétfőjén tart fogadóórát,

13-tól 18 óráig a Polgármesteri Hivatalban
(2131 Göd, Pesti út 81.).

Polgármesteri fogadóórák

KÖZÉLET
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ÜNNEPVÁRÁS

Adventi gyertyagyújtás 
a Bozóky téren
A tavalyi évhez hasonlóan advent négy vasárnap-
ján idén is közös gyertyagyújtásra várják a gödieket 
a Bozóky téren, a Jézus Szíve-plébániatemplom előtt 
elhelyezett koszorúnál. 

Az első gyertya meggyújtására november 27-én 
került sor. 

December 18-án, vasárnap 17 órakor az  utolsó 
adventi alkalomra is szeretettel várják a felnőtteket 
és a gyerekeket egyaránt.

Lenkei György
Kovacsik Tamás

Csányi József

Szabó Csaba
Szász-Vadász Endre

Sipos Richárd

Mudri József
Lőrincz László

és a Polgármesteri Hivatal 
valamennyi munkatársa!

és a Képviselő-testület tagjai:

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kíván

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Dr. Pintér György
alpolgármester

Simon Tamás
alpolgármester

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kíván

Gödi Körkép | 2016. 12. szám KÖZÉLET



ÜNNEP

Hittel és kitartással nézzünk a jövő elé!
Ismét eltelt egy év. Magunk mögött hagyunk egy esztendőt, amely során 
számos kihívásnak kellett megfelelnünk egyénenként éppúgy, mint közös-
ségként. Célszerű hát leltárt készítenünk arról, hogy mit értünk el, de szük-
séges számba vennünk azt is, hogy mi vár ránk a következő évben.

Hiszek abban, hogy csak akkor lehetünk sikeresek, ha alaposan ismer-
jük önmagunkat, támaszkodunk elődeink hagyományaira, ugyan-
akkor nem félünk követni a  korszellemet, nem félünk megújítani 

azt, amit örökségbe kaptunk szüleinktől, nagyszüleinktől. A  reformkor óta 
tudjuk, hogy tradíció és modernitás nem egymásnak ellentmondó fogalmak. 
Csak együtt nyernek értelmet. Ahogy Szegeden, a Hősök kapujának boltívén 
olvashatjuk: „Haladás útja dicső múltból diadalmas jövőbe vezet”.

Az utóbbi évek erőfeszítései erről szóltak. Arról, hogy találjuk meg nemzeti 
múltunkban azokat az értékeket, amelyek egykor naggyá tettek minket, és ez-
zel egy időben újuljunk meg azokon a területeken is, ahol képesek vagyunk 
jobb eredményeket is felmutatni.

Úgy gondolom, hogy jó úton járunk. Olyan sikereket értünk el, amelyek-
re egy évtizede még csak gondolni sem mertünk. A családok megerősítését 
és a munka becsületének visszaállítását tettük politikánk fókuszába, s hisz-
szük, hogy csak az erős családok összessége hozhat létre erős nemzeti közös-
séget. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, születendő gyermekekre és munkale-
hetőségre van szükségünk. Az  utóbbi tekintetében kimondottan jól állunk, 
a rendszerváltás óta nem volt ennyi embernek munkája, mint napjainkban. 
A gyermekvállalás terén, bár történt pozitív változás, még bőven vannak tar-
talékaink. Olyan országot építünk, amelyben büszke és  bölcs megfontolás, 
nem pedig felelőtlenség minél több gyermeket vállalni.

Amibe fogtunk, az nem csupán a jelennek szól. Nemzetegyesítő vállalkozá-
sunknak a sikeres jövőbe vetett hit ad erőt. Tekintetünket mindig a jövő hori-
zontjára kell szegeznünk, hogy gyermekeink, unokáink sorsát lássuk meg a je-
len kihívásaiban, ne pedig percemberek módjára csak saját boldogulásunkkal 
törődjünk. Megfogadtuk Móricz Zsigmond gondolatát, miszerint „mindig 
a jövőnek kell dolgozni, nem a hirtelen zsebre vágható pillanatnyi sikernek”.

Rengeteg megoldandó feladat áll még előttünk. Ígérem, hogy folytatjuk, 
folytatom, amit elkezdtünk. Nem dőlök hátra, s önökkel közösen dolgozom 
azért, hogy Gödön meg tudjunk valósítani minden fejlesztést és minden olyan 
fontos beruházást, amelyek az önök mindennapjait könnyítik meg, vagy te-
szik sikeresebbé. Köszönöm Markó József polgármester úr kemény és kitartó 
munkáját, a város vezetőinek aktív együttműködését, és köszönöm a lakosság 
bizalmát és támogatását.

Kívánom önöknek, hogy a  közelgő karácsony szent ünnepét boldogság-
ban élhessék meg szeretteik körében, s az előttünk álló új esztendőben hittel 
és alázattal haladhassunk tovább megkezdett utunkon.

Tuzson Bence országgyűlési képviselő

II. GÖDI DUNA-PARTI
KARÁCSONY ÉS VÁSÁR

A Bárka misszió által működtetett nagy-
szalontai gyermekklub, amely mélysze-
génységben élő gyerekek ellátásáról 
gondoskodik, örömmel fogad tartós 
élelmiszereket, játékokat, használt (akár 
javításra szoruló) kerékpárt, babakocsit, 
gyermekruhákat és -cipőket.

Az adományokat december 23-ig 
munkanapokon 9 és  15 óra között le-
het leadni a  Duna-part Nyaralóházak 
recepció ján (2132 Göd, Jósika utca 14.).

Köszönet minden segítségért!

Minden kedves
olvasónknak
meghitt, békés

karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet

kívánunk!
A Gödi Körkép szerkesztősége

Gyűj tés
a rászoruló 
gyerekeknek

KÖZÉLET
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„Melegedj meg idebent, légy vendégünk mára
Karácsonyi csillagod tedd a fenyőfánkra!”

II. GÖDI DUNA-PARTI
KARÁCSONY ÉS VÁSÁR

 10 órától:	 	Görömbő	Kompánia:	Karácsonyi	mese	–	interaktív	
meseelőadás

	 11.30	–	12.30:	 	A	GDSE	Táncszakosztályának	bemutatója
	14.00	–	15.00:	 	After	School-táncbemutató
	 15.00	–	15.15:	 	A	Silverstar	táncstúdió	bemutatója
	 15.30	órától:	 	Legyél	a	Cimborám!	–	Interaktív	ünnepi	verskoncert	

Korhecz	Imolával	és	a	Cimbora	együttessel
 16.00 órától:	 Huzella	Péter	koncertje

2016. december 18-án, vasárnap 10 és 18 óra között
a Duna-part Nyaralóházak területén.

(Göd,	Jósika	utca	14.)

Lesz kürtőskalács, meleg étel, sült gesztenye és sok egyéb finomság.

Minden vendég meghívást kap egy pohár forralt borra vagy teára.

A gyerekeket Waldorf-játszósarokkal várjuk!

Korongozás, mézes ínyencségek, ásványok,  
ékszerek és sokféle kézműves portéka.

A belépés ingyenes!

Gödi Körkép | 2016. 12. szám KÖZÉLET
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Az utóbbi hónapokban többször ala-
kult ki indulatoktól sem mentes vita 
Nevelek biztonságos vagy éppen nem 
biztonságos közlekedésével kapcsolat-
ban. Az  tény, hogy nincsenek járdák, 
emellett gyakori a  gyorshajtás, illetve 
az autósok néha nem az útszakasz be-
láthatóságának függvényében választ-
ják meg a sebességet. Sajnos a rosszul 
belátható vagy szűk útszakaszokra, 
illetve a gyerekek és a kerékpárosok je-
lenlétére semmilyen tábla nem figyel-
meztet, ezért az  itt közlekedők gyak-
ran alulbecsülik a veszélyt.

A Neveleki Szomszédok Egyesület 
úgy szeretne javítani ezen a helyzeten, 
hogy felhívja a  figyelmet a  település-

rész adottságaiból eredő veszélyekre, 
és  elősegíti a  biztonságos közlekedés 
feltételeinek megvalósulását.

Ennek érdekében az egyesület a „Ge-
nerali a  Biztonságért Alapítvány” 
támogatásával biztonságtechnikai 
eszközöket (tartós útburkolati jeleket 
és közlekedési tükröket) helyez ki a ve-
szélyes útszakaszokra, illetve különbö-
ző figyelemfelkeltő megmozdulásokat 
szervez.

A 2016 szeptemberében „Én is itt 
közlekedem, vigyázz rám!” jeligére 
meghirdetett gyermekrajzpályázatra 
beérkezett szebbnél szebb és  ugyan-
akkor elgondolkodtató művekből 
tablókat készítünk, melyeket minden 

közlekedő számára jól látható helyekre 
fogunk kirakni.

Létrehoztuk a „Figyelek és ÓVLAK!” 
mozgalmat, amelynek keretében a biz-
tonságos, defenzív közlekedést vállaló 
autósokat, gyalogosokat és  kerékpá-
rosokat jutalmazzuk. A  kezdemé-
nyezéshez többféle módon lehet majd 
csatlakozni, a  Facebookon keresztül 
és  személyesen, közösségi rendezvé-
nyeink alkalmával. A  mozgalomhoz 
természetesen nem csak nevelekiek 
csatlakozhatnak.

Reméljük, hogy hamarosan minden-
ki elégedettségére változik a  közleke-
dési helyzet Neveleken.

Dégi Júlia

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Figyelek és ÓVLAK! – Biztonságban az utakon

A Kádár utcában, illetve az  Oázis la-
kóparkban található játszóterekre 
egy-egy fából készült, igényes kivitelű 
szaletlit helyezett ki az  önkormány-
zat. A  pihenőhelyeknek jó hasznát 
veszik majd a kisgyerekes szülők, a sé-
tálók és a kirándulók is. A Szivárvány 
Bölcsőde előtti buszmegálló hamaro-
san fedett buszvárót kap, ugyanolyat, 
mint amilyet november elején a  Ter-
málfürdő körúti megállóban helyeztek 
el. Szász-Vadász Endre körzeti képvi-
selő arra kéri a lakosokat, hogy vigyáz-

zanak ezekre a  köztéri építményekre, 
amelyek mindannyiunk kényelmét 
szolgálják. Ha pedig esetleg rongálást 
tapasztalnak, hívják őt a  (06 20) 258-
1906-os telefonszámon, vagy értesítsék 

az  akár vasárnap is hívható Közterü-
let-felügyeletet a  (06 20) 476-1138-as 
telefonszámon.

K. B.
Fotó | Szász-Vadász Endre

FEJLESZTÉSEK

Tovább szépülnek 
a játszóterek

A székelyföldi Csíkszeredán, majd 
Székelyudvarhelyen mintegy két hó-
napon keresztül volt látható az a ván-
dorkiállítás, amely Pest megye érté-
keit mutatta be a  látogatóknak. Sipos 
Richárd önkormányzati képviselő is 
tagja a  Pest Megyei Értéktár Bizott-
ságnak, amely előterjesztése alapján 
három gödi helyszínt is felvett a me-
gyei értéktárba, még a tavalyi évben.

Kincsem, a  legendás versenyló pá-
lyafutása és  istállója, a  Gödi-sziget, 
valamint a  Duna-mellékág és  a Du-
na-part is része a Pest Megyei Érték-
tárnak, illetve az  azt bemutató ván-

dorkiállításnak. Így tehát az  itthoni 
népszerűsítés mellett most a  határon 
túl is sok honfitársunkhoz jutottak el 
Göd értékei.

− Bízom abban, hogy a  vándorki-
állítás felkeltette az erdélyi magyarok 
érdeklődését városunk iránt, és  en-
nek hatására közülük jó néhányan el 
is látogatnak majd hozzánk. A  Kin-
csem-istálló pályázati pénzből jövő 
tavaszra teljesen megújul, így a  hely 
nagy múltjához méltó körülmények 
fogadhatják majd ott a Gödre látoga-
tókat. A Pest Megyei Értéktár vándor-
kiállítását a  jövőben újabb és  újabb 

településeken mutatják be hazánk-
ban, így egyre többen találkozhatnak 
városunk értékeivel, és  remélhetőleg 
kedvet kapnak ahhoz, hogy szemé-
lyesen is megnézzék azokat − mondta 
el lapunknak Sipos Richárd önkor-
mányzati képviselő.

A Pest Megyei Értéktár és  a hozzá 
kapcsolódó vándorkiállítás remek le-
hetőség arra, hogy Göd hírnevét nép-
szerűsítse a megyénkben és a határon 
túl, ezzel is segítve városunk turizmu-
sának fejlődését.

GK

PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁR

Gödi értékek bemutatása Pest megyében és Erdélyben

A fából készült szaletliknek jó hasznukat veszik majd a játszótérre járó családok 
és a kirándulók is

KÖZÉLET
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SALKAHÁZI SÁRA DÍJ

A szociális munka megbecsülése
Göd önkormányzata Salkaházi Sára Díjjal minden esztendőben egy, a vá-
rosban kiemelkedő szociális munkát végző személyt jutalmaz. Az  idei ki-
tüntetett Tóth Ildikó, az Alapszolgáltatási Központ vezetője.

Ildikó egy váci idősek otthonában, ápolónői beosztásban kezdte segítő 
munkáját, majd 1996-tól 2004-ig mentálhigiénés munkatárs, illetve ápo-
lási igazgatóhelyettes volt a Viktor Speciális Otthonban, Sződligeten. Ezt 

követően a gödi TOPhÁZ Speciális Otthonban vállalt tereptanári feladatokat, 
s 2010-től dolgozik az Alapszolgáltatási Központban, amelynek néhány esz-
tendeje intézményvezetője.

Mindazok, akik ismerik őt, tudják, hogy a szociális munkás és a magánem-
ber egy és  ugyanaz a  személy: hozzá bárki bármikor fordulhat segítségért. 
Róla is elmondható az, amit Salkaházi Sáráról írt annak idején egy barátnője, 
aki a díj névadóját vidám természetűnek ismerte, ugyanakkor megemlítette 
mélyen érző szociális lelkületét, hűséges és kitartó természetét is.

Ildikó városunk polgárai által kedvelt személyiség, − számára nincs meg-
oldhatatlan probléma. Közvetlen és vonzó egyénisége, erős szakmaisága okán 
a  kistérségekben élők is megismerhették segítőkészségét, kompromisszum-
készségét, korrekt együttműködését.

Tóth Ildikó a  Facebook-oldalán a  díjat az  Alapszolgáltatási Központban 
dolgozó kollégáinak köszönte meg.

(w)

Gödön elhunytak
Váradiné Gellér Anikó 67 éves
Rádi Sándorné (sz.: Balogh Julianna) 76 éves
Fekete Gézáné (sz.: Németh Zsófia) 75 éves
Piros Sándorné (sz.: Kovács Rozália) 85 éves

2016. november 1. és 30. között
Gödön házasságot kötöttek
Rávai Sándor és Tóth Zsuzsanna
Gregóczki Zoltán Tamás és Jónás Zsófia
Pap István és Honti Mária Erzsébet
Busai Gábor és Nagy Mária Noémi

FELHÍVÁS

Keressük a Gulag egykori 
gödi rabjait. Ki tud róluk?
A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok 
és  kényszermunkások emlékévében Göd Város 
Önkormányzata méltó emléket kíván állítani 
azoknak a gödi lakosoknak, akik politikai okból 
vagy hadifogolyként a sztálini Szovjetunió mun-
katáboraiban raboskodtak. Az emlékév alkalmá-
ból emléktábla kihelyezését tervezzük, kiállítás 
nyílik a művelődési házban, és a Gödi Almanach 
különkiadásaként egy kiadvány elkészítését is 
felvállaltuk.

Kérjük, hogy jelentkezzenek mindazok, akik-
nek családjában, ismeretségi körében él vagy élt 
olyan gödi lakos, akit annak idején szovjet mun-
katáborba hurcoltak el. Számítunk mindazok 
megkeresésére is, akiknek bármilyen tudomá-
suk van e vészterhes időszak gödi vonatkozásai-
ról, esetleg kordokumentumokkal, fényképekkel 
rendelkeznek e témában.

Köszönjük, hogy jelentkezésükkel segítik 
megismerni és az utókor számára is megismer-
hetővé tenni történelmi közelmúltunk e drámai 
korszakát.

Megkereséseiket a  következő elérhetőségeken 
várjuk:
József Attila Művelődési Ház,
2131 Göd, Pesti út 72. (hétköznapokon 8 és  20 
óra között)
Telefon: (06 27) 532-160; (06 20) 485-4791
E-mail: szabo.zsuzsa@godimuvhaz.hu

Göd Város Önkormányzata

A Salkaházi Sára Díj ünnepélyes átadása. A képen (balról) Vaczula Krisztina, 
Lenkei György, Tóth Ildikó és Markó József látható

MINDENKI
KARÁCSONYA
December 20-án, kedden 13 órakor

gyertyagyújtás
a József Attila Művelődési Házban!

Mindenkit szeretettel várnak!

KÖZÉLET
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A Frey Lászlóné vezetésével működő gödi szervezet célja 
az  volt, hogy köszönetet mondjon a  településünkön élő 
vér adóknak, illetve azoknak a szakembereknek, akik részt 

vesznek a véradások megszervezésében és lebonyolításában.
Az ünnepségen a  szakmai oldal képviseletében jelen volt 

Gerzsenyi István, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezeté-
nek igazgatója és  dr. Nagy Imre, az  Országos Vérellátó Szolgálat 
Váci Területi Vérellátó Központjának munkatársa, az önkormány-
zatot pedig Markó József polgármester, a  rendezvény fővédnöke, 
Simon Tamás alpolgármester, Lenkei György, a Szociális Bizottság 
elnöke és dr. Kármán Gábor, a szociális ügyekkel is foglalkozó ha-
tósági osztály vezetője képviselte. A  rendezvényen köszöntötték 
a város rendszeres véradóit, külön kiemelve Mikesy Sándort, aki 
108-szor, és Csomós Imrénét, aki 83-szor vállalkozott a  segítség-
nyújtásnak és az életmentésnek erre a formájára.

A vérellátás zavartalanságának biztosítása az egészségügyi ellá-
tás egyik alappillére. Rendkívül fontos, hogy a rendelkezésre álló 
vérkészletek folyamatosan fedezni tudják az  egészségügyi intéz-
ményekben keletkező igényeket. Göd az  ország azon települései 
közé tartozik, ahol a véradók száma alacsonynak mondható, csu-
pán mintegy fele, kétharmada a  lakosságszám arányához viszo-
nyított optimális létszámnak. A Vöröskereszt és az önkormányzat 
ezért a jövőben közös erőfeszítéseket kíván tenni azért, hogy minél 
több gödi vegyen részt a város két helyszínén évente összesen nyolc 
alkalommal megrendezett véradásokon.

Remzső Monika, a Magyar Vöröskereszt Váci Területi Szerveze-
tének munkatársa a sajtó segítségét is kérte a lakosság tájékoztatá-
sában és a véradás népszerűsítésében. A közeljövőben ezért több 
alkalommal és több szempontból is foglalkozunk majd ezzel a fon-
tos kérdéssel. Legközelebb a  véradás kedvező élettani hatásairól 
olvashatnak majd cikket a Gödi Körkép hasábjain.

Koditek Bernadett

A Duna-part Nyaralóházak és a Göd Városi 
Polgárőrség közös szervezésében november 
19-én életmód- és  egészségnapot tartottak 
Gödön. A  most útjára indított program-
sorozat célja, hogy felhívják az emberek fi-
gyelmét az egészségtudatos életmód, a sport 
és  a  mozgás fontosságára. Az  egész napos 
rendezvényen sportbemutatók és a testi-lel-
ki egészség témájával foglalkozó előadások 
követték egymást. A  résztvevők ellenőriz-

tethették szervezetük vitaminkészletét 
és  a  hallásukat, megismerkedhettek a  he-
lyi és  a  környékbeli terapeutákkal, kipró-
bálhatták a  meridiántornát, a  csikungot, 
a  hangtálas meditációt, képet kaphattak 
az egészséges babakonyháról és a Miron ba-
bafejlesztő programról, sok mindent meg-
tudhattak az  egészséges öregedés titkairól, 
valamint a reflexológia és a különféle masz-
százsok áldásos hatásairól. Elsajátíthatták 

az  elsősegélynyújtás legfontosabb elemeit 
is. Oszetszky Nóra bemutatta a nemrégiben 
megjelent Gyógyító kód, valamint dr. Kovács 
Csaba Tao újratöltve című könyvét, búcsú-
zóul pedig Sivák Enikő tartott közös medi-
tációt a program résztvevőinek. A szervezők 
ezúton is hálásan köszönik mindenkinek 
a részvételt és a segítséget. 

SZ. K.

ÉLETMÓD

Egészségnapot tartottak Gödön

A közös ebéden és az azt követő baráti beszélgetésen a rendszeres 
véradók, az egészségügyi szakemberek és az önkormányzat 
képviselői voltak jelen

EGÉSZSÉG

Gödi véradók 
ünnepe
Több véradóra van szükség 
városunkban!
A Magyar Vöröskereszt helyi csoportja az önkormányzat támoga-
tásával december 3-án közös ebédre és baráti beszélgetésre hívta 
meg a  gödi véradókat. Ők azok, akik szívügyüknek érzik, hogy 
rendszeres véradással segítsék mások gyógyulását, és hozzájárul-
janak a vérellátás folyamatosságának biztosításához.

A véradás következő alkalmai Gödön:

•  December 16. (péntek) 13 és  17 óra között az  Ady 
Klubban (2132 Göd, Kálmán u. 13.)

•  December 21. (szerda) 14 és  18 óra között a  József 
Attila Művelődési Házban (2131 Göd, Pesti út 72.)

A véradáshoz személyi igazolvány, TAJ-kártya és lakcím-
kártya szükséges!
Véradás előtt fontos az étkezés és a bőséges folyadékfo-
gyasztás. 

Véradó lehet minden 18 év feletti és 65 év alatti, 50 kg 
testsúlyt meghaladó, egészséges ember. A  véradást 
az  egészségi állapotra vonatkozó kérdőív kitöltése, he-
moglobinszint-mérés és orvosi vizsgálat előzi meg. Két 
véradás között legalább 56 napnak kell eltelnie. A  nők 
évente 4-szer, a férfiak 5-ször adhatnak vért. 

Kérjük, legyen ön is véradó, és segítsen mások életének 
megmentésében!
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SZÜLETÉSNAP

90 éves gödiek köszöntése
November hónapban két Gödön élő idős embert is 
köszönthettünk 90. születésnapjuk alkalmából.

Időrendi sorrendben előbb Kása Gézát, akit ott-
honában, szerető családja körében keresett fel vá-
rosunk nevében dr. Pintér György alpolgármester. 
Géza bácsi Gödön született, s mint megtudtuk tőle, 
heten voltak testvérek. Aktív éveiben gépésztechni-
kusként dolgozott, nyugdíjas napjait pedig szerettei 
gondos szeretetével kísérve tölti, bölcs megértéssel 
fogadva az évek súlyával egyre növekvő fizikális ter-
heket.

Gyermekei, unokái és  dédunokái összegyűltek 
a november 8-ai jeles napon, s együtt köszöntötték 
az ajándékokat derűvel fogadó Géza bácsit.

November 29-én a  90 esztendős Boros Jolánt 
a családja mellett dr. Pintér György és Tóth Ildikó, 
az  Alapszolgáltatási Központ vezetője köszöntöt-
te. Joli néni a  szilágysági Vérvölgyön született, 17 
évesen ment férjhez s  került el otthonról. A  ház 
körüli teendők ellátása mellett szívesen méhészke-
dett. Családegyesítés céljából 2011-ben költözött 
Magyarországra, nevezetesen Gödre, ahol köny-
nyen beilleszkedett az új környezetbe, s ahol kedves 
szomszédokra talált.

Szerkesztőségünk és  olvasóink nevében is jó 
egészséget, békességben töltött hosszú éveket kívá-
nunk Joli néninek és Géza bácsinak!

(w)

A mindig mosolygó Géza bácsi felesége és dr. Pintér 
György alpolgármester társaságában

Joli néni meghatódva fogadta a születésnapi 
köszöntést és az ajándékokat

A gödi iskolások ajándékai kárpátaljai gyermekek karácsonyát teszik 
boldogabbá

ELISMERÉS

Gratulálunk a gödi pilótának!
Méghozzá két okból is! A  Gödön élő Csonka Ferenc repülőmérnök, 
az egykori kiváló motoros és vitorlázórepülő, a honi sportrepülés le-
gendás alakja december elején töltötte be 87. életévét.

A sportrepülés területén végzett kimagasló munkája elismeréseként 
Csonka Ferenc az  ősszel megkapta a  FAI (Federation Aeronautique 
Internationale − Nemzetközi Repülő Szövetség) magas kitüntetését, 
a Paul Tissandier Diplomát. (A repülés egyik úttörőjéről elnevezett ki-
tüntetést 1952-ben alapították, s azokat díjazzák vele, akik életművük-
kel elősegítették a sportrepülés fejlődését és népszerűsítését.)

Jó egészséget kívánva olvasóink nevében is gratulálunk Csonka 
Ferencnek!

(w)
(Csonka Ferenccel Fenn az ég, s lenn a föld címmel a Gödi Körkép 

2015. januári számában készítettünk interjút.)

ÜNNEP

Karácsonyi ajándékok a kárpátaljai 
gyerekeknek
A tavalyi évhez hasonlóan idén is karácsonyi ajándékgyűjtési akció 
indult Gödön kárpátaljai testvértelepülésünk, Makkosjánosi rászoru-
lói számára. A Németh László Általános Iskola és a Huzella Tivadar 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanárai és diákjai jóvoltából egy 
transzporter egész rakterét megtöltötte a  sok-sok összegyűlt ado-
mány. A  gondosan becsomagolt karácsonyi dobozokban játékokat, 
mesekönyveket, édességeket és más meglepetéseket küldtek a gödi is-
kolások családjai a  jánosiaknak. A mintegy 300 doboznyi ajándékot 
a beregszászi Máltai Szeretetszolgálat egyik alapító tagja, Schumicky 
András juttatta el Makkosjánosiba. A  kárpátaljai település görögka-
tolikus lelkipásztora tavaly karácsonykor úgy fogalmazott: „Ekkora 
ajándékosztás még soha nem volt nálunk”. Ám a  gödi iskolások jó-
voltából idén karácsonykor újra lesz! A két általános iskola összefo-
gásának köszönhetően a Gödről érkezett ajándékok ismét sok család 
ünnepét teszik majd szebbé a háború és a gazdasági válság miatt sú-
lyos nehézségekkel küzdő településen. Simon Tamás alpolgármester 
ez úton is köszönetét fejezi ki a két iskola vezetőjének, tantestületének, 
az akcióban részt vett valamennyi diáknak és szüleiknek.

K. B.
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Templom

A vadászok és  erdészek védő-
szentjének tiszteletére novem-
ber 3-án immár tizenhatodik 

alkalommal rendezték meg a  Szent 
Hubertusz-napot Gödön, a  Nemeské-
ri-Kiss-kúriában. A  résztvevők között 
volt Nemeskéri-Kiss Miklós egyik le-
származottja, Nemeskéri-Kiss János, 
továbbá számos hazai és  a környező 
országokból érkező vadász, valamint 
a  Magyarországi Borrendek Országos 
Szövetsége borrendjeinek jó néhány 
tagja és vezetője.

A megjelenteket Murvai Zoltán, a Ne-
meskéri-Kiss-kúria tulajdonosa, a  Hu-

bertusz-nap főszervezője köszöntötte. 
A  vendégek az  impozáns kúria galé-
riájában megtekinthették az  osztrák 
Franz Xaver von Pausinger festményeit 
és szénrajzait, de a szemlélődés közben 
volt idő kötetlen beszélgetésekre is. 
Idén sem maradt el az új borrendi tagok 
avatása. Ezt követően a  kúria pincéjé-
ben tartották meg a Nemzetközi Szar-
vasbőgő Versenyt, amelyet egy szlovák 
nemzetiségű versenyző nyert meg. 
A  kora esti ünnepi szentmisét Havas 
István piarista atya, Brüsszelben élő lel-
kész mutatta be, melyen a gödi Gaude 
kórus szolgált és  tette emelkedettebbé 

a  hangulatot Utassy Ferenc karnagy 
vezetésével. A  kórus egyik oszlopos 
tagja, Barcs Lajos elmondta: kuriózum, 
hogy az  énekkar zenei kíséret nélkül, 
„vox humana” adta elő a műveket, mi-
vel a  kúria pincéjében nincsen orgo-
na. Felcsendült többek között Kodály 
Zoltán Adventi ének, Mozart Kyrie, 
Johann Adam Hiller Sanctus, valamint 
Liszt Ferenc Salve Regina és O salutaris 
hostia című kórusműve. A  mise végén 
közösen elénekelték a vadászhimnuszt, 
majd következett a Szent Hubertusz-ál-
dás és koccintás a róla elnevezett itallal. 
A  hagyományokhoz híven a  napot jó 
hangulatú vadvacsorával zárták a kúria 
éttermében.

V-Sz. E.

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET

90 éve működik a közvilágítás Felsőgödön

A mellrákon túl…
Mozgással az egészségért!
A Pink Ribbon Program egy pilates 
technikán alapuló mozgásprogram 
mellrákműtéten átesett nők számá-
ra. A  program segít visszanyerni 
a kar mozgásszabadságát, és hozzá-
járul a fizikai kondíció javulásához. 

A Pink Ribbon Program:
elősegíti a  pozitív önképet, javítja 
az  önértékelést; kíméletesen javítja 
az  érintett váll és  kar rugalmassá-
gát és izomerejét; enyhíti az érintett 
terület feszességét; energikusabbá 
tesz, javíthatja a  fizikai és  szellemi 
frissességet; előkészíti az egészséges 
sporthoz való visszatérést.

A Pink Ribbon Program ajánlott:
az emlőműtétek után − orvosi en-
gedéllyel, gyógytorna után; korábbi 
emlőműtétekből visszamaradt test-
tartásproblémák, végtagfeszesség 
és izomgyengeség javítására, továb-
bá a normál mozgástartomány visz-
szanyerésére.
A Pink Ribbon Program során hat 
héten keresztül, heti két alkalommal 
tornázunk. A program biztonságos, 
és fokozatos fejlődést tesz lehetővé. 

Érdeklődés és bejelentkezés: 
Érdi-Krausz Zsuzsa

gyógytestnevelő tanár,
Pink Ribbon Program tréner

Mobil: (06 20) 474-3479,
e-mail: zsuzsakrausz@freemail.hu

Felsőgödön éppen 90 évvel ezelőtt, 
1926. december 24-én kapcsolták 
be a villanyvilágítást az akkori Er-

zsébet téren (ma Bozóky tér). A 2008 óta 
díszvilágítással is rendelkező Felsőgödi 
plébániatemplomhoz tartozó Bozóky 
Gyula Alapítvány felkérésére Láng 
József helytörténeti kutató részletes ta-
nulmányt írt a  helyi villanyvilágítás 
történetéről, amely A  Felsőgödi Római 
Katolikus Jézus Szíve Egyházközség 
Krónikája 1907--2008 című könyvben 
jelent meg.

A dolgozatból megtudhatjuk, hogy 
a járási főszolgabíró egyetértésével Alsó- 
és  Felsőgöd községek már az  1920-as 
évek eleje óta foglalkoztak a villanyvilá-
gítás bevezetésének gondolatával.

A Felsőgödi Községi Képviselőtestü-
let a  konkrét megvalósítással kapcso-

latos teendőket először az  1924. szep-
tember 20-ai testületi ülésen tárgyalta. 
Célszerűnek látszott a Phöbus Villamos 
Vállalatok Rt. által Dunakeszin meg-
valósítandó hálózathoz csatlakozni. 
Az 1926. február 21-én kelt, 50 évre szó-
ló koncessziós energiaszolgáltatási szer-
ződés szerint a  Phöbus Rt. 180 millió 
korona ellenében háromfázisú távveze-
téket épített ki, és 15 kVA teljesítményű 
transzformátorállomást létesített Felső-
gödön. A  munkálatok végeztével a  vil-
lanyvilágítás éppen 90 évvel ezelőtt, 
1926. december 24-én 15 órakor gyul-
ladt ki Felsőgödön.

A templom díszvilágításának első 
üteme 2008. augusztus 20-án készült el.

GK
(Részlet Láng József tanulmányából)

VADÁSZAT

Szent Hubertusz napja Gödön
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A Telekom fejlesztéseinek ered-
ményeként 2015-ben ország-
szerte, az  előzetes terveket is 

felülmúlva 464 000 háztartás számára 
vált elérhetővé a nagysebességű, széles 
sávú internetszolgáltatás. A  fejlesztés 
azonban itt nem áll meg, 2016 végéig 
a Telekom célja, hogy újabb, több mint 
félmillió háztartásba jutassa el az  in-
ternetezés élményének új korszakát. 
Göd lakosait is érinti a fejlesztés, így év 
végéig számos itteni háztartás számára 
nyílik meg a  lehetőség, hogy használ-
hassa a szupergyors technológiát.

Milyen élményeket kínál az  új háló-
zat a Gödön élők számára?
•  Elsősorban szupergyors internetet, 

gyorsabban betöltődő weboldalak-

kal, jobb letöltési sebességgel; olyan 
érzést, mintha magasabb fokozatba 
kapcsolnának a számítógépek. Ez pe-
dig egyszerűbb kapcsolattartást, 
gyors és biztos kép- és videoletöltést, 
illetve -megosztást jelent. Hamarabb 
letöltődnek az  e-mailek, egyszerűb-
ben és  élvezetesebben használhatják 
majd az  előfizetők a  közösségi olda-
lakat.

•  Rengeteg TV-csatornát − szélesebb 
csatornaválasztékkal −, valamint 
több, képernyőn is elérhető filmköl-
csönzést. Gödön is élvezhetővé vá-
lik az interaktív tévézés számos már 
meglévő funkciója, mint például 
a megállítható és visszatekerhető élő 
adás, a felvehető élő adás, az elektro-

nikus műsorújság és a tévé képernyő-
jén elérhető egyéb, változatos inter-
aktív alkalmazások.

•  Prosperáló vállalkozásokat, mert 
a  széles sávú internet kínálta elő-
nyökből a  helyi vállalkozások is 
profitálnak, hiszen gyorsabbá, ru-
galmasabbá válik működésük, javul 
a versenyképességük.

A széles sávú hálózat kiépítésével 
párhuzamosan folytatódik a 4G háló-
zat bővítése is, amely már meghaladta 
a 97,6 százalékos kültéri lakossági lefe-
dettséget. A Telekom otthoni és mobil 
internetszolgáltatása így már együtt 
nyújt feledhetetlen élményeket min-
den gödi lakos számára.

További információ a fejlesztésekről 
a  telekom.hu/fejlesztes weboldalon ol-
vasható.

(x)

Fejleszti hálózatát a Telekom
Megérkezett Görde a Telekom még gyorsabb 
internetezést nyújtó fejlesztése
Megtörtént a  Telekom nagysebességű, széles sávú internetszolgáltatásának kiépítése 
Göd városában is. Hamarosan az itt élő Telekom-előfizetők is élvezhetik az eddigieknél 
még gyorsabb internet minden előnyét, például az interaktív tévészolgáltatást.

− Önt miben segíti az internet a napi 
munkája során?
− A  gyorsabb letöltési sebességnek 
köszönhetően üzleti partnereink 
weboldalaihoz hamarabb hozzáférek. 
Ugyancsak gyorsabban tudom vé-
gigböngészni a  beszállítóim aktuális 
árajánlatait, és  tapasztalataim szerint 
a  korábbi napi 2,5-3 órányi hivatalos 
e-mailezés is – időtartamában − közel 
a felére csökkent.

− Leggyakrabban milyen eszközöket 
használ az internezetéshez?
− A  napi munkám során az  irodám-
ban asztali számítógép előtt ülök, 
üzleti útjaimon, a  tárgyalásokra me-
net pedig mindig magammal viszem 
az  iPademet, amelyre szükség esetén 
bármikor rápillanthatok, illetve amo-
lyan előjegyzési naptárként is hasz-

nálhatok, s bizony kora reggel, kávézás 
közben az az első dolgom, hogy bekap-
csolom az  okostelefonomat, s  megné-
zem a  friss e-maileket, valamint a cé-
günket érintő legújabb üzleti híreket.

− Hogyan fogadta azt a hírt, miszerint 
immár Gödön is gyorsabb lett a Tele-
kom internetszolgáltatása?
− Azon túl, hogy a  nagysebességű 
és  széles sávú internetszolgáltatásnak 
köszönhetően a  napi produktív mun-
kaidőm megnövekedett, a  családom 
körében azt érzékelem, hogy – elsősor-
ban a tinédzser gyermekeim – élvezik 
az interaktív televíziózás előnyeit. Sőt, 
időnként magam is örülök annak, ha 
egy-egy hosszabbra nyúló munkanap 
végén a  televízió képernyőjén visz-
szanézhetek aznap délutáni sportköz-
vetítéseket.

− Végezetül hadd kérdezzem meg 
azt, hogy el tudná-e képzelni a  min-
dennapjait ilyen vagy ehhez hasonló, 
korszerű internetszolgáltatás, illetve 
az  interaktív televíziózás lehetőségei 
nélkül.
− Legfeljebb egy lakatlan szigeten, 
amelyre egyébként nemigen vágyom. 
Bár lehetséges, hogy azon a  szige-
ten, az  egyetlen pálmafa árnyékában 
is hiányoznának nekem a  családom 
és  a  barátaim e-mailjei, nem beszél-
ve a  fociválogatottunk mérkőzései-
ről. Azonban, komolyabbra fordítva 
a szót, úgy gondolom, hogy vállalko-
zóként elengedhetetlenül szükséges 
számomra mindaz, amit egy ilyen 
internetes szolgáltatáscsomag kínál, 
ugyanis a versenyszférában a gyorsa-
ság és a rugalmasság két olyan fontos 
tényező, melyek nélkül napjainkban 
már lehetetlen jól prosperáló céget 
működtetni a  hazai és  a  nemzetközi 
piacon.

Megkérdeztük…
…az egyik Gödön működő kiskereskedelmi vállalkozás Telekom-előfizető 
ügyvezetőjét a fentebb olvasható fejlesztésekről.
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Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több me-
gyében átvette a  katasztrófavédelem. 
Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellen-
őrzik a  kéményeket, a  sormunkát vál-
tozatlanul kéményseprő szakemberek 
végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol 
a  megyei jogú városok nem vállalták 
a  feladatot, ott a  katasztrófavédelem 
szervezésében valósul meg a  kémény-
seprés. Mikor jön a  kéményseprő? 
A  lakossági sormunka nincs összefüg-
gésben a  fűtési időszakkal. A kémény-
seprők ütemterv alapján érintik az egyes 
települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt 
égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén 
kétévente, minden egyéb fűtőberende-
zés esetében évente történik meg.

Mennyibe kerül 
a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem 
csak ott, ahol a  katasztrófavédelem 
végzi, hanem mindenhol. A  kémény-
seprő 15 nappal a  sormunka előtt 
a  postaládába dob egy értesítőt. Ha 
a  megadott időpontban nem találja 
otthon a  kéménytulajdonost, újabb 
időpontról hagy értesítést. Ha a  sor-
munkát a  kéményseprő a  második 
időpontban sem tudja elvégezni, ak-
kor a kéménytulajdonosnak 30 napon 

belül egyeztetnie kell egy új időpon-
tot, amikor elvégezhető a  sormunka. 
A harmadik, közösen egyeztetett idő-
pontban elvégzett munkáért már ki 
kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 
500 forint), de nem készpénzben, ha-
nem csekken vagy átutalással. Soha ne 
adjon készpénzt a  katasztrófavédelem 
kéményseprőinek!

Mi tartozik bele az ingyenes 
sormunkába?
A sormunka magában foglalja a  ké-
mény és  az összekötő elem ellenőr-
zését, tisztítását, a  levegő-utánpótlás 
ellenőrzését és az ezt befolyásoló mű-
szaki berendezések okozta hatások 
vizsgálatát, továbbá az égéstermék pa-
ramétereinek ellenőrzését, illetve ahol 
elő van írva, ott a  szén-monoxid-ér-
zékelő működőképességének ellenőr-
zését is. A  sormunkába nem tartozó 
munkákért, valamint a két sormunka 
között megrendelt kéményellenőrzé-
sért fizetni kell.

Hogyan lehet megrendelni 
a szolgáltatást?
Van lehetőség arra, hogy valaki ké-
ményseprést rendeljen a  kötelező 
és ingyenes sormunkán túl is. Az ügy-
félszolgálat elérhető a 1818-as telefon-

számon, azon belül a 9-es, majd az 1-es 
menüpontot kell választani. Hétfőn-
ként 8-tól 20 óráig, a  többi hétköz-
napon pedig 8-tól 14 óráig érhető el. 
További információkat talál a  http://
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ 
weboldalon.

Kint járt a kéményseprő, de 
nem tisztította ki a kéményt 
Előfordulhat, hogy a  kémény állapota 
nem indokol tisztítást, olyan viszont 
nem történhet meg, hogy a kéménysep-
rő semmilyen mérést nem végez a  ké-
mény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet 
tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfél-
szolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha 
a kéményseprő készpénzt fogad el.

Ki végzi a sormunkán 
felüli, a kémény 
használatbavételével, műszaki 
felülvizsgálatával kapcsolatos 
tevékenységet?
Amennyiben az  épület a  kéménysep-
rőipari (katasztrófavédelmi) szerv 
által ellátott település területén van, 
természetes személy vagy társasház, 
lakószövetkezet esetén a  BM OKF 
GEK, ezen kívüli ingatlanok esetén 
olyan kéményseprőipari szolgáltató, 
aki a  katasztrófavédelem nyilvántar-
tásában szerepel. A kéményseprőipari 
szolgáltatók országosan összesített lis-
tája megtalálható a  BM OKF honlap-
ján (www.katasztrofavedelem.hu).

Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

TÁJÉKOZTATÁS

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

Vasárnaponként 
ügyeleti számon 
hívható a Közterület-
felügyelet
Ezentúl vasárnaponként is fogadja 
a lakosok bejelentéseit a Közterület-fel-
ügyelet.
9 és 16 óra között a polgárőrök intézked-
nek a bejelentések nyomán, 16 óra után 
pedig szükség esetén a rendőrjárőrök vo-
nulnak ki a helyszínre.
A Közterület-felügyelet vasárnap is 
hívható telefonszáma: (06 20) 476-1138.

KÖZÉLET
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TÁJÉKOZTATÁS

A fenyőfák elszállítása
A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
minden évben szervezetten szállítja el a fenyő-
fákat a karácsonyi ünnepeket követően. A szál-
lítás 2017. január 9. és 13. között, illetve január 
23. és 27. között lesz, mindenütt az adott kör-
zetre érvényes hulladékszállítási napon.

SZELEKTÍV HULLADÉK

Sárga zsákok helyett szelektív gyűjtőedény
A partnerünkkel történt egyeztetés alapján a lakosoknak lehetőségük 
nyílik arra, hogy hulladéktároló edényben helyezzék ki a  szelektív 
hulladékot. Ugyanabba a gyűjtőedénybe kerülhet a papír, a fém és a 
műanyag újrahasznosítható hulladék. A  nagyobb kartondobozokat 
lapra szerelve a  tartály mellé lehet kihelyezni. Ennek előnye, hogy 
környezetkímélőbb a kihelyezés, ezért a jövőben ezt a gyűjtési módot 
szeretnénk alkalmazni.

Több ügyfelünk jelezte, hogy rendelkezésére áll szabványméretű 
gyűjtőedény, melyben gyűjteni tudná a szelektív hulladékot.

Aki a fenti megoldást szeretné alkalmazni, az ügyfélszolgálatunkon 
átveheti az ehhez szükséges matricát, vagy igénylés után kézbesítjük 
részére. A matricát az edény tetejére kell ragasztani, hogy megkülön-
böztessük azt a kommunális gyűjtőedénytől.

Aki nem rendelkezik gyűjtőtartállyal, beszerezheti azt bármely gaz-
daboltban vagy a SemiCont Kft.-nél (2600 Vác, Szent László út 23.).

A tartály mérete 60, 120 vagy 240 literes lehet.
Nem kerülhet a  tartályba: hungarocell, nem újrahasznosítható 

műanyag, kommunális hulladék, veszélyes hulladék, zöldhulladék.
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

TÁJÉKOZTATÁS

A hulladékszállítási 
ügyfélszolgálat ünnepi 
nyitvatartása
A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
év végi ünnepi ügyfélfogadási rendje a követ-
kezőképpen alakul:

december 19. hétfő 7-től 19 óráig
december 23. péntek nincs ügyfélfogadás
december 26. hétfő nincs ügyfélfogadás
december 29. csütörtök 8-tól 12 óráig
december 30. péntek 8-tól 12 óráig

Az ügyfélszolgálat címe: 2132 Göd, Duna út 5. 
(bejárat a Kisfaludy utca felől)
December 26-án abban a körzetben gyűjtik be 
a hulladékot, ahol a szemétszállítás egyébként 
is hétfőn esedékes. Az ünnepnap miatt nem to-
lódik el a hulladékszállítás rendje.
Kérjük, a  gyűjtőedényeket az  adott körzetre 
érvényes hulladékszállítási napon reggel 7 órá-
ra szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé.

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
FELHÍVÁS

Óvjuk a csatornahálózatot!
Lapzártánk idején jelezte szerkesztőségünknek egy olvasónk, hogy 
november utolsó és december első napjaiban a felsőgödi Kálmán utca 
több lakójának is hívnia kellett a Csatornázási Művek ügyeletét, mert 
dugulást észleltek a  szennyvízelvezető csatornahálózatban. Meg-
keresésünkre az  illetékes szakember elmondta, hogy bár az  említett 
csatornadugulások száma nem tekinthető extrém mértékűnek, arra 
mindenképpen felhívná a  gödi lakosok figyelmét, hogy a  konyhai, 
fürdőszobai és vécélefolyókba ne dobjanak dugulást előidézhető hol-
mikat (háztartási hulladékot, papírpelenkát stb.).

GK

Az önkormányzat által meghirdetett, 
a gödi lakosok számára ingyenes közte-
rületi fásítási akció keretében közel 400 
facsemetét igényeltek az ingatlantulajdo-
nosok. A lakosok a felkínált lehetőségek 
közül (gömbjuhar, virágos gömbkőris, 
vérszilva, díszgalagonya, vérjuhar, kisle-
velű hárs) maguk választhatták ki a tet-
szésüknek leginkább megfelelő fafajtát.
 A darabonként 8-10 ezer forint értékű, 
két méter magas fákat az önkormányzat 
kiszállította az igénylők lakcímére. A la-
kosok többsége már el is ültette a cseme-
téket az  ingatlanja környezetében talál-
ható közterületen.  Az  akcióban azok 
a  gödiek vehettek részt, akik vállalták, 
hogy az önkormányzat által térítésmen-
tesen biztosított facsemetéket a  házuk 

vagy lakásuk közelében elültetik, és há-
rom éven át rendszeresen gondozzák. 
Idén – ahogyan tavaly ősszel is − össze-
sen hárommillió forint értékben kerül-
tek fiatal fák a közterületekre.  A lakosok 
közül többen az  egész utca hangulatát 
meghatározó, városképi szempontból is 
szerencsés megoldással fasorokat ala-
kítottak ki a fákból. Így például a Duna 
útnak a 2-es főúttól a Duna felé haladó 
szakaszán szép gömbjuharsor szegélyezi 
majd a járdát. 

Az önkormányzat által megrendelt nö-
vényeket szállító kertészet ajándékként 
10 földlabdás fenyőfát ajánlott fel a  vá-
rosnak. Ezeket a  fákat közintézmények 
udvarán vagy környezetében ültették el.

K. B.

ZÖLD VÁROS

Sikeresen zárult az őszi fásítási akció

Gödi Körkép | 2016. 12. szám KÖZÉLET
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Az iskolák hírei
HUZELLA TIVADAR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Huzellás diákok sikere a Bolyai 
Matematika Csapatverseny megyei 
fordulójában

ABolyai Matematika Csapatverseny mottója a  kö-
vetkező volt: „Az összedolgozás képessége az egyik 
legnagyobb érték az életben”. A megmérettetést kö-

zépiskolai tanárok kezdeményezésére először 2004 őszén 
rendezték meg Budapest három kerületében, 5-8. osztályos 
diákok évfolyamonként szerveződő négyfős csapatainak 
részvételével. A következő években a főváros már kerületei, 
a megyék, valamint a 3-4. osztályosok, illetve a 2014/2015. 
tanévtől a 9-12 osztályosok is csatlakoztak.

Iskolánkból 25 csapat, összesen 100 diák vett részt a me-
gyei fordulóban. Alsóból a harmadik évfolyamon született 
a  legjobb eredmény: 81 csapatból az  Ütős négyfős csapa-
ta, Bíró Balázs, Csipkereki Brigitta, Rácz Dániel és  Ujvári 
Sarolta a  15. helyen végzett. A  felsősök közül a  hetedikes 
SzámolÁszok csapata, Wolkersdorfer Tamás, Tárkányi 
András, Papp Nikolett Enikő és Seres Balázs a 77 induló kö-
zött a 11. helyet szerezte meg.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre, amelyre az  első hat 
helyezettet várták, a  hatodik évfolyamos csapatot, a  Négy 
Pikachut hívták meg. Nagy volt az  izgalom, hogy a  127 
csapat között vajon hol végezhettek? Aztán kiderült, hogy 
Regős Anna és Tubak Zoltán 6.c, valamint Szabó Szilveszter 
és  Csipkereki Máté 6.a osztályos tanulók az  előkelő 5. he-
lyet szerezték meg. E szép eredménynek a felkészítő peda-
gógusok, az alsós tanító nénik, Zachár Zsuzsanna és Polyák 
Zsuzsanna, illetve jelenlegi matematikatanáraik, Oláhné 
Vizvári Zsuzsanna és Horváth Sándor is nagyon örültek.

Ezek az  eredmények is mutatják, hogy a  Huzella Tiva-
dar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában jó úton halad 
a  matematikaoktatás, és  az egyéni teljesítmények mellett 
a csapatmunkában rejlő lehetőségeket is jól kiaknázzák.

Köszönet a  versenyen résztvevő valamennyi diáknak, 
a  felkészítő pedagógusoknak és  nem utolsósorban a  szü-
lőknek, hogy tanulóink a népes mezőnyben tisztességesen 
képviselték intézményünket e megmérettetésen.

H. A.

Mint arról a novemberi Gödi Körképből értesülhet-
tek, iskolánkban a felső tagozaton osztályok kö-
zötti versenyt hirdettünk, amely során a tanulás-

sal kapcsolatos feladatok mellett számos játékos és kevésbé 
játékos kihívással szembesülnek az osztályok.

Novemberben töklámpás-készítés, tanár−diák kosárlab-
dameccs és  a Hulladékcsökkentő Hét jegyében meghirde-
tett programok, valamint az adventi események adtak fel-
adatokat a közösségeknek.

Az elkészült töklámpások a gyerekek dús fantáziáról ta-
núskodtak, volt póklakásnak kialakított, de kalóz és manó-
lak is az alkotások között.

A tanár−diák kosármeccseknek is nagy sikere volt. A diá-
kok évfolyamonként 10-10 fős kerettel álltak ki a pedagógu-
sok ellen. A tanárok négy mérkőzésen álltak helyt, a hatodik 
évfolyamosok példás csapatmunkában legyőzték őket. A jó 
hangulatú meccseken saját évfolyamuk szurkolt a diákok-

nak − és néhányuk a tanároknak. E jól szervezett napot kö-
vetően már a következő programon törjük a fejünket.

Iskolánk csatlakozott az  Európai Hulladékcsökkentési 
Hét felhívásához, melynek keretében november 21. és  27. 
között olyan programok valósultak meg, melyeken keresz-
tül a  hulladékokkal való tudatos bánásmódra irányítjuk 
a figyelmet, különösen a hulladékképződés megelőzésének 
fontosságára és lehetőségeire. A FETA keretében „Ne dobd 
ki!” akciót hirdettünk – könyvre, játékra, gyermekruhára.

A felhívásban arra kértük a gyerekeket, hogy hozzák be 
az általuk már nem használt, de jó állapotú tárgyaikat, hogy 
azokból mások válogathassak. Amennyiben nem talál min-
den gazdára, akkor azokat az alsógödi Szent István Plébánia 
Karitászcsoportja segítségével rászorulóknak szeretnénk 
átadni.

H. A.

A matekversenyen elért sikerek k/n valószínűséggel csalnak 
mosolyt az arcokra

HUZELLA TIVADAR ÁLTALÁNOS ISKOLA

A játék folytatódik – A FETA (Felsős Tanulmányi Verseny) hírei

KÖZÉLET
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A Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulóján 2. 
helyet ért el Cseh István, Kustán Kincső és Takács Márton, 
4. helyen végzett Erdőközi Zsombor, Lucza Zalán, Bitemo 

Artúr és  Szöllősy Szellő. Felkészítő tanáraik, Magyarósi Emese 
és Medve Sándorné is díjazottak lettek!

A Magyar Látványtánc Szövetség őszi országos bajnokságán 
az Alapfok 1. osztályos tanulók a Country című, az Alapfok 2. osz-
tályos tanulók Party című koreográfiákkal arany minősítést értek 
el. Az  Alapfok 4. osztályos tanulóink művészi látványtánc kate-
góriában és az Alapfok 6. osztályos tanulóink nyílt kategóriában 
egyaránt ezüst helyezést értek el.

A VII. Farkas Ferenc Zongoraversenyen Nemes Borka dicséret-
ben részesült, felkészítő tanára Győri Gabriella. Ragács Anna a Ka-
rate Magyar Bajnokságon I. helyezést ért el.

A Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen Szathmári Sára, Bóbis 
Dávid, Erdőközi Zsombor és Selmeczy György a  II. helyen végez-
tek. Felkészítő tanáraik mindannyian díjazottak lettek: Sós Béláné, 
Hendrik Lászlóné, Dánielné Smigróczki Julianna.

A Fóti Ősz vers- és  prózamondó versenyen 3. helyezést ért el 
Márkus Eszter és  6. helyezést Sipajlo Szófia tanulónk. Felkészítő 
tanáruk Hendrik Lászlóné volt.

A művészeti iskola sikeres NKA-pályázata segítségével az őszi 
szünet előtt dr. Farkas Gábor Liszt Ferenc-díjas zongoraművész 
adott nagy sikerű koncertet.

December 5-től 9-ig Egészséghét lesz iskolánkban. Bereginé 
Antal Csilla tanárnő szervezésében vetélkedőn és  előadásokon 
vehetnek részt tanulóink. December 8-án a  sződligeti Viktor 
Speciális Otthonban adnak ünnepi műsort a 4.a osztály tanulói, 
Hodován Józsefné és Törincsi Tímea tanítók vezetésével. A Rota-
ry Klub országos Mikulás-rendezvényére Nyíregyházára kaptunk 
meghívást, amelyen tíz tanulónk vehet részt.

December 9-én a nyugdíjas pedagógusainknak teadélutánt tar-
tunk intézményünkben, ahol a 3.a osztály kedveskedik műsorral 

volt kollégáinknak, Dánielné Smigróczki Julianna vezetésével. 
Decemberben 13-án 18 órakor rendezik meg a váci Madách Imre 
Művelődési Házban a karácsonyi Néptáncgálát. December 14-én 
17 órakor nyílik meg a karácsonyi képzőművészeti kiállítás, ahol 
Báron Laura, Tisza Viktória és Tóth Tamás tanítványainak mun-
káit tekinthetik meg. December 18-án városi adventi gyertyagyúj-
táson szerepel iskolánk kórusa, Sipos Bulcsú Kadosáné vezetésével. 
December 19-én 18 órakor a felsőgödi katolikus templom ad ott-
hont hagyományos karácsonyi hangversenyünknek.

A közelgő ünnepek alkalmával szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik felajánlásaikkal és önzetlen munkájukkal se-
gítették tanulóinkat és pedagógusainkat. Rendezvényeinkre min-
denkit sok szeretettel várunk. Áldott ünnepeket kívánunk!

B. I.

A gödi táncos gyerekek csupán „helyhiány” miatt nem állnak 
valamennyien a dobogó legfelső fokán

NÉMETH LÁSZLÓ ISKOLA

Sikerek, eredmények, programok

HUZELLA TIVADAR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Író-olvasó találkozó 
kisiskolásoknak
A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 
bemutattak a gyerekeknek egy új mesekönyvet, amely a kör-
nyezetvédelemmel foglalkozik, és  adományként került 
a  könyvtárba. A  6-9 éves korosztálynak szánt, 10 részesre 
tervezett, Bolba mesék című könyvsorozat első része a  víz 
témakörét járja körül, és játékos formában ismerteti meg kis 
olvasóit környezetünk és a  természet titkaival. Az újrahasz-
nosított papírra nyomott, sok-sok illusztrációval színesített, 
szép kivitelű könyv három szerzője közül ketten látogattak 
el a Huzella Iskola könyvtárába, és találkoztak az elsős, illet-
ve a másodikos gyerekekkel. Boronkai Borzas Bolba, a bölcs 
bagoly anyó tanmeséje és  a  hozzá kapcsolódó sok-sok játék, 
érdekesség és  tudnivaló kiváló alkalmat kínál arra, hogy 
megszerettesse a gyerekekkel a természetet, és már idejekorán 
tudatosítsa bennük: felelősek vagyunk a  környezetünkért, 
rajtunk múlik, hogy megőrizzük-e értékeit, szépségét. A szó-
rakoztató vizes kalandokat, otthon kipróbálható kísérleteket, 

izgalmas családi programokat is kínáló mese- és foglalkozta-
tókönyv szép karácsonyi ajándék lehet a gyerekeknek.
(Exner Nika – Binges Viki – Virág Annamária: Bolba mesék – 

A víz, Budapest, 2016)
K. B.

Az interaktív könyvbemutatón a gyerekek számot adhattak 
ismereteikről
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Zenés baba-mama játszóház

Zenebölcsi
minden kedden 17-től 18 óráig a Szivárvány Bölcsődében!

Idén az utolsó alkalom december 20-án lesz.
2017-ben is várjuk az érdeklődőket!

Havonta egy alkalommal zenés baba-mama játszóházat 
tartunk a Városi Önkormányzat Szivárvány Bölcsődéjében!

A következő foglalkozás időpontja:
2017. január 30., hétfő, 17-től 18 óráig.

Helye: 2131 Göd, Komlókert u. 19–21.
Korcsoport: 0-3 éves korig.
Szeretettel várunk minden nyitott, játszani szerető, közösségi 
térre vágyó kisgyermeket és anyukáját!

A bölcsőde dolgozói

A részvétel 
ingyenes!

Közel két és félezer kilométer. Személygépkocsival huszonöt 
óra az az út, amit a gödi Piar tanulói és tanárai megtettek 
az elmúlt hónapban. Az utazás során tanulóink szakmai 

tapasztalatokkal gazdagodtak, kapcsolatokat építettek, barátságo-
kat kötöttek, és még a rendalapítóról is megemlékeztek…

Kezdjük a sor végén: az őszi szünet előtt került sor arra, hogy 
Radnics Zoltán és Valaczka János Pál piaristák vezetésével Kisma-
rosról és Gödről indulva a diákok gyalogos zarándoklatot tettek 
Vácra. S tették mindezt a  rendalapító Kalazanci Szent Józsefre 
emlékezve, aki maga is gyalog indult Rómába, hogy később aztán 
összegyűjtse az utcán kallódó gyerekeket, megnyitva számukra ez 
első ingyenes iskolát. Az időjárás remek volt, a két csoport ponto-
san egyszerre érkezett Vácra, ahol Guba András piarista, korábbi 
igazgató volt a szentmise főcelebránsa. Többek között ezt mond-
ta a  jelenlévőknek: „Mert ami belőletek jön, huncutság, okosság, 
bosszúság, öröm, tanulás és nem tanulás; az nekünk mindig olyan 
hívás, amiről azt érezzük, hogy Isten üzenete felénk, és ha ezzel 
foglalkozunk, akkor azt csináljuk, ami a legfontosabb az életünk-
ben és ettől boldogok vagyunk.”

Hét diák és egy tanár október közepén ismét Krakkóban járt, 
hogy találkozzon más piarista iskolák diákjaival. A Piarista Ifjúsá-
gi Találkozó hosszú hétvégéjén éppúgy helyet kapott a kapcsolat-
építés, mint a kirándulás és a lelki feltöltődés. Na és persze most 
már Lengyelország e városában is pontosan tudják, hol van Göd!

Ahogyan Esslingenben is hallottak a városunkról, hiszen az is-
kola két tanára, Simon-Csernyik Szilvia és Kemény Gábor egyhetes 
továbbképzésen vehetett részt ebben a német városban. A tovább-
képzés fő célja a németországi duális képzés struktúrájának meg-
ismerése volt az  ottani szakközépiskolákban. Az  elmélet mellett 
a  Daimler (Mercedes) és  a  Bosch gyakorlati képzési helyein is 
jártak. Az  új ismereteket felhasználják tanításuk során, növelve 
a gödi Piar szakmai oktatásának színvonalát.

B. E.

PIARISTA SZAKKÖZÉPISKOLA

Esslingen, Krakkó, Vác – őszi „kis körút” a piaristáknál
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BÚZASZEM ISKOLA

Népzenés mulatság a Búzaszemben

A Búzaszem népzenész tanárai és  tanítványaik mu-
zsikaszóval örvendeztették meg a november közepi 
Varacskos röfögés, vagyis a  kisfarsangi népzenés 

mulatság vendégeit. Iskolánkban tanítanak Magyarország 
legjobb népzenészei, s így aztán igyekvő diákjaik is hamar 
eljutnak a komoly eredményekig. S hogy mi a komoly ered-
mény népzenészeinknél? Még véletlenül sem a versenyered-
mény vagy a  Fölszállott a  páva döntője, esetleg valamely 
színpadi produkció, hanem az, hogy a gyerekek a  tánchá-
zakban és a mulatságokban tudják használni az itt megszer-
zett tudást, vagyis a népzene által képessé válnak közössé-
get formálni, másoknak örömöt szerezni.

A kisfarsangon a  legkisebbek is beszálltak a  zenélésbe 
és  nótázásba, s  Dóra Áron furulyás és  Bese Botond dudás 
tanítványai közül a  legjobbak pedig már igen szinten mu-

zsikálnak. A  Zeneakadémián és  a  Búzaszemben egyaránt 
tanító Németh András tekerősei közül a  legfiatalabbak is 
nagy örömmel muzsikáltak a nagyobbakkal. Ezen az estén 
megtapasztalhattuk azt, hogy hajdanán miképp adták át tu-
dásukat az idősebbek a fiataloknak.

H. Sz.

A Búzaszem Iskola munkatársai is tartottak előadásokat 
november elején a táborfalvi „Népművészet és vizuá-
lis nevelés” konferencián iskolánk oktatási rendszeré-

ről. Végigvették az évkört, a néphagyománynak a Búzaszem-
ben továbbélő ünnepeit. Hangsúlyozták, hogy a Búzaszemben 
a néphagyomány erejével nevelnek, s a középiskolai felvételi 
adatok szerint ez a nevelés jól sikerül: a búzaszemes gyerekek 
háromnegyede nemcsak hogy gimnáziumban tanul tovább, 
de ott a közösség kovásza lesz. Minden Búzaszembe járó gyer-

mek hangszeren is játszik, így az iskolában az órák több mint 
negyede művészeti foglalkozás – zene, néptánc, ének, kézmű-
vesség −, s ez a művészeti nevelés visszahat az érzelmi és intel-
lektuális fejlődésre is, miközben a gyermekek átélik a magyar 
hagyományokat. Tanáraink hangsúlyozták, hogy a  magyar 
hagyomány átadása egységben történik, az évkör néphagyo-
mányhoz kötődő ünnepein, a néptáncon, népzenén, népi kéz-
művességen, népi játékokon és népmesén keresztül.

H. Sz.

BÚZASZEM ISKOLA

A Búzaszem a nevelési konferencián

Kellemes ünnepeket kíván

 a Gödi Termálstrandfürdő!
Kellemes ünnepeket kíván

 a Gödi Termálstrandfürdő!

www.telepulesellato.hu

December 30-án, pénteken 20.30 és hajnali 2 óra között zenés előszilveszteri buli DJ Svirivel! 
Csobbanjunk együtt a szilveszterbe!

Téli nyitvatartás:
Hétfő – szerda – péntek: 6–20 
Kedd – csütörtök: 6–14
Szombat – vasárnap: 8–20
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•  December 24., szombat 15 óra: pásztorjáték
•  December 25., vasárnap éjfélkor: Karácsony vigíliája, éj-

féli mise, a szentmisét Jelenits István piarista atya mutatja 
be; 10.30-kor: Karácsony főünnepe

•  December 26., hétfő 10.30: Karácsony másnapja
•  December 31., szombat 17 óra: Szent Szilveszter pápa ün-

nepe, hálaadó szentmise

•  Január 1., vasárnap 8.30 és 10.30: Szűz Mária, Isten Anyja 
főünnepe

•  Január 6., péntek 17 óra: Vízkereszt, Urunk megjelenése
•  Január 8., vasárnap 8.30 és 10.30: Urunk megkeresztel-

kedése

•  December 24., szombat 16.30: pásztorjáték
•  December 25., vasárnap éjfélkor: Karácsony vigíliája, éj-

féli mise, a szentmisét Mészáros Csaba plébános atya mu-
tatja be; 8.30 és 18 óra: Karácsony főünnepe

•  December 26., hétfő 8.30: Karácsony másnapja
•  December 31., szombat 19 óra: Szent Szilveszter pápa ün-

nepe, hálaadó szentmise

•  Január 1., vasárnap 8.30 és  18 óra: Szűz Mária, Isten 
Anyja főünnepe

•  Január 6., péntek 18 óra: Vízkereszt, Urunk megjelenése
•  Január 8., vasárnap 8.30 és 18 óra: Urunk megkeresztel-

kedése

A Z EGY H Á Z A K Ü N N E PI E SE M É N Y E I

Evangélikus programok
dunakeszi.lutheran.hu

Adventtől egészen Vízkeresztig a  dunakeszi evangélikus 
templom előtt megtekinthető az esténként kivilágított betle-
hem.
•  December 16-án, pénteken 18 órától a Dunakeszi Radnóti 

Miklós Gimnáziumban tartjuk az  adventi ökumenikus 
szeretetvendégséget. A  gyerekeket kézműves, a  fiatalo-
kat interaktív foglalkozás, a  felnőtteket pedig tartalmas 
programok sora várja. A dunakeszi keresztyén felekezetek 
tagjai szervezésében közös szeretetvendégség is gazdagítja 
az estét.

•  December 18., vasárnap: családi istentisztelet és a gyere-
kek adventi-karácsonyi műsora 9.15-kor az alsógödi evan-
gélikus templomban, 10.45-kor a  dunakeszi evangélikus 
templomban.

•  December 24., szombat: Szentesti istentisztelet énekes li-
turgiával 14 órakor az alsógödi evangélikus templomban, 
16 órakor a dunakeszi evangélikus templomban.

•  December 25., vasárnap: Istentisztelet úrvacsorával 8 óra-
kor Felsőgödön, 9.15-kor Alsógödön, 10.45-kor Dunake-
szin, 15 órakor Sződligeten.

•  December 26., hétfő 10.45: Istentisztelet úrvacsorával 
a dunakeszi evangélikus templomban.

•  December 31., szombat 17 óra: Óév esti istentisztelet a du-
nakeszi evangélikus templomban.

•  Január 1., vasárnap újévi istentisztelet: 8 órakor Felsőgö-
dön, 9.15-kor Alsógödön, 10.45-kor Dunakeszin.

•  Január 6., péntek 18 óra: Vízkereszti istentisztelet a  du-
nakeszi evangélikus templomban.

•  December 17., szombat, Vác: 17 órakor Vecsernye, 18 óra-
kor Szent Liturgia.

•  December 18., vasárnap, Dunakeszi: 6. hang, Szentatyák 
vasárnapja: 9 órakor Utrenye, 10 órakor Szent Liturgia.

•  December 23., péntek, 17 óra: Előünnep, Királyi imaórák 
Dunakeszin.

•  December 24., szombat 17 óra: Karácsony előestéje, Nagy 
Alkonyati Istentisztelet, Szent Liturgia, esti zsolozsma, lí-
tia és kenyéráldás Dunakeszin.

•  December 25., vasárnap: Karácsony I. napja, Nagy Szent 
Bazil Liturgiája 8 órakor Vácon, 10 órakor Dunakeszin.

•  December 26., hétfő: Karácsony II. napja, az  Istenszülő 
emlékezete, Szent Liturgia 8 órakor Vácon, 10 órakor Du-
nakeszin.

•  December 27., kedd: Karácsony III. napja, Szent István 
fődiakónus és  első vértanú ünnepe, a  Hajdúdorogi Fő-
egyházmegye védőszentje, Dunakeszin 9 órakor Utrenye, 
10 órakor Szent Liturgia.

•  December 31., szombat: Karácsony ünnepzárása, év végi 
hálaadás Dunakeszin, 17 órakor Vecsernye, lítia és  ke-
nyéráldás, 18 órakor Szent Liturgia.

•  Január 1., vasárnap: 8. hang, Nagy Szent Bazil főpap, 
Nagy Szent Bazil Liturgiája 8 órakor Vácon, 10 órakor 
Dunakeszin.

•  Január 5., csütörtök 17 óra: Vízkereszt előestéje, Nagy al-
konyati istentisztelet Nagy Szent Bazil Liturgiájával, lítia 
és kenyéráldás Dunakeszin.

•  Január 6., péntek 17 óra: Istenjelenés, Vízkereszt, Szent 
Liturgia, nagy vízszentelés Dunakeszin.

A Váci Görögkatolikus Egyházközség programjai
www.gorogtemplom.hu

A Római Katolikus Egyházközségek programjai
Az alsógödi Szent István király-templom programjai, szentmiséi

alsogod.plebania.hu

A felsőgödi Jézus Szíve-templom programjai, szentmiséi
felsogod.plebania.hu
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•  December 14., szerda 16 óra: Alsógödi 
Gyülekezeti Terem – Idősek Karácsonya.

•  December 15., csütörtök 16 óra: Felsőgödi 
Gyülekezeti Terem – Idősek Karácsonya. 

•  December 16., péntek 18 óra: Alsógödi 
Református Templom – Gyermekek Ka-
rácsonya, utána a  Gyülekezeti Teremben 
kézműves foglalkozás.

•  December 17., szombat 18 óra: Imaközös-
ség – Felsőgödi Gyülekezeti Terem.

•  December 18., vasárnap 16 óra: Advent 
4. vasárnapja – a  Felsőgödi Református 
Templomban Gyermekek Karácsonya, 
utána a Gyülekezeti Teremben kézműves 
foglalkozás.

•  December 20., kedd 18 óra: Sződligeti 
templom és Gyülekezteti Terem – Idősek 
és  gyermekek Karácsonya – utána szere-
tetvendégség.

•  December 21., szerda 18 óra: Úrvacsorára 
Felkészítő Bűnbánati Istentisztelet Sződli-
geten.

•  December 22., csütörtök 18 óra: Úrvacso-
rára Felkészítő Bűnbánati Istentisztelet 
Felsőgödön.

•  December 23., péntek 18 óra: Úrvacsorá-
ra Felkészítő Bűnbánati Istentisztelet Al-
sógödön.

•  December 24., szombat 16 óra: Közös 
Szentesti Istentisztelet az  alsógödi temp-
lomban.

•  December 25., vasárnap: Karácsony 1. 
napja – Ünnepi Istentiszteletek Úrvacso-
rával: 8 óra- Sződligeten; 9.30-kor Felső-
gödön; 11.15-kor Alsógödön.

•  December 26., hétfő: Karácsony 2. nap-
ja – Ünnepi Istentiszteletek Úrvacsorával: 
8  órakor Sződligeten; 9.30-kor Felsőgö-
dön; 11.15-kor Alsógödön.

•  December 31., szombat 17 óra: Közös 
Óévi Hálaadó Istentisztelet a  felsőgödi 
templomban.

•  Január 1., vasárnap: Újév első napi Isten-
tiszteletek: 8 órakor Sződligeten, 9.30-kor 
Felsőgödön, 11 órakor Alsógödön.

A Felsőgöd–Alsógöd–
Sződligeti Református 
Gyülekezet programjai

www.alsogod.hu

KARÁCSONY

Boldog akkor lesz az ünnep, ha Istentől 
megáldott

„Boldog ember az, aki az Urat féli,
sok örömöt talál parancsolataiban.”

(Zsolt 112,1b)

Van, aki boldog ünnepeket kíván, és van, aki áldottnak nevezi a karácsonyt. 
Van, aki számára a szeretet megélésének ünnepe közeleg, s van, aki a szeretet 
megtestesülésének ünnepét várja. A fent idézett bibliai zsoltárvers is boldog-
ságról beszél, viszont ezt a  boldogságot az  Úrral köti össze. A  boldog és  az 
áldott így a keresztyének számára nem választható el egymástól. Boldog ak-
kor lesz az ünnep, ha Istentől megáldott. Megélhetjük a szeretetet, ha Istent 
magát tartjuk a szeretetnek, és az ő forrásaihoz fordulunk szeretetért. A ka-
rácsony az  egyik legnagyobb Krisztus-ünnepünk, amelybe minden más is 
belefér: szeretet és  békesség, boldogság és  megelégedettség. De semmi nem 
helyettesítheti szívünkben az értünk született Megváltót. Vele lehetünk iga-
zán boldogok, mert ha bármi megzavarja az életünket, akkor sem veszi le ró-
lunk az Úr áldó kezét, hanem velünk marad, boldogságunk nem tűnik el még 
akkor sem, ha megszomorodtunk. Ez a  boldogság áldott állapot, amelyben 
nemcsak a gyermeket váró kismamáknak lehet részük, és egykor Máriának 
Isten Fiával a szíve alatt, hanem minden hívőnek, aki boldogságát nem emberi 
mértékkel, hanem isteni léptékkel számolja. Aki tehát boldog ünnepeket kí-
ván karácsony közeledtével, az gondolja végig az életét, és azt, hogy hol rejlik 
az ő boldogságának kulcsa. Aki pedig Áldott karácsonyt! köszöntéssel üdvözli 
majd ismerőseit, annak tanácsos, hogy elcsendesedve, imádkozva várja az ál-
dást azokkal, akiknek ezt kívánta. A  kimondott szó mindig fontos, és  még 
ha el is száll, emlékünkben megmarad, hogy miként éltük meg azt, amit ki-
mondtunk. Méltatlan és  áldatlan állapot veszekedni a  karácsonyi vacsora 
előkészületeinél, vagy rohangálni az  utolsó pillanatban beszerzendő dolgok 
miatt. Felesleges és békétlen saját szeretteink helyett tárgyakra pazarolni ad-
venti-karácsonyi időnket.

Volt egyszer egy család, ahol sosem szerettek túl sokat költeni a karácsony-
ra, és  az utolsó pillanatban szaladgálni az  elfelejtett ajándékok után. Kará-
csony reggelén egy fehér boríték várta a családot, különösen a férjet a feleség-
től. A borítékban ez állt: „Ez a te ajándékod nekem. Megajándékoztam a helyi 
szegény szponzorálású focicsapatot pár védőfelszereléssel.” Azóta a felnőtt gye-
rekek is ezt a szokást követik, édesapjuk halála után is. Ez az ő fehér borítékos 
karácsonyuk.

Ezekkel a gondolatokkal azt kívánom a kedves olvasóknak a helyi evangéli-
kus gyülekezet tagjai nevében, hogy amit kívánnak, boldogat, békéset, áldot-
tat, azt igyekezzenek az Úrtól elkérni, és tisztán, helyesen megélni. Különben 
mivé lesz a karácsony?

Chikán Katalin evangélikus lelkipásztor

Gerard von Honhurst: Krisztus születése
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Ünnepváró gondolatok
Schäffer Erzsébet 

Pulitzer-díjas újságíró, író, publicista

Utazások lélektől lélekig 
című előadása

2016. december 16., péntek 18 óra

Belépő: elővételben 500 Ft,
a helyszínen 700 Ft.

Jegyek kaphatók
a művelődési ház

emeleti irodájában hétköznap
9 és 19 óra között.

www.godimuvhaz.hu
2131 Göd, Pesti út 72.

(06 27) 532-160
(06 20) 254-5124

a Görbetükör Színi Társulat előadása
József Attila Művelődési Ház 

2016. december 17., szombat 16 óra | Belépő: 500 Ft
www.godimuvhaz.hu

Ünnepváró napok
a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia
Magyar karácsony című műsora
2016. december 17., szombat 10.30 óra
Felsőgödi Tűzoltószertár | 2132 Göd, Bozóky tér 9.

A belépés díjtalan! Rossz idő esetén az előadás elmarad.
Szervező: József Attila Művelődési Ház | www.godimuvhaz.hu

Karácsonyi népszokások, 
hiedelmek, regösök és lucázók.
Forró tea és forralt bor.
(Lehetőség van az önkéntes 
tűzoltók emlékkiállításának 
megtekintésére is.)

Szép karácsonyi ajándék lehet…

VOLENTICS GYULA
helytörténész

ÜDVÖZLET GÖDRŐL!
című, közel 600 régi gödi fotót bemutató képes albuma

még kapható a Göd Városi Könyvtárban
(2131 Göd, Pesti út 72.).
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Gazdag Erzsi
Karácsony

Szól a csengő, száll a dal.
Itt van a karácsony.
Arany csillag tündöklik
a fenyőfaágon.
Gyertya lobban, mennyi fény!
Mintha a fa égne!
Ha nem volna Karácsony
felszállna az égre.
Ott lobogna a fenyő
mint egy tüzes csillag,
amelyikről éjszaka
szikraesők hullnak.
Itt marad most a fenyő.
Itt marad minálunk.
S amíg itt lesz, mindnyájan
ünneplőben járunk.
Fényben rezeg a fenyő.
Lobognak a gyertyák.
Ünnep van ma, Karácsony
látogatott hozzánk.

Szabó Lőrinc
Karácsonyest, 
nyugalmas este…

Karácsonyest, nyugalmas este,
szemünk a friss havon mereng;
és lelkünk bánattal övezve
ki tudja merre, merre leng?

 – A szél kint a havat kavarja
 és trombitálva jár a tél;
 a lelkünk félve gondol arra,
 ki tőlünk most oly messze él…

Karácsonyest. – Egy drága könnyben
óh mennyi boldogság van itt!
A gondolatunk messzeröppen
és lelkével ölelkezik:

 – elcsöndesül az ég haragja,
 csillag ragyog, elült a szél
 és lelkünk áldva gondol arra,
 ki nemsokára visszatér…

Reményik Sándor
A karácsonyfa énekel

Ha szűk szoba: hadd legyen szűk szoba. 
A szűk szobában is terem öröm, 
Gyúl apró gyertya ínség idején, 
Óh csak ne legyen sorsom bús közöny, 
Óh csak legyek a fény forrása én, 
Apró gyermekek bálványozott fája, 
Én az idegen, én a jövevény, 
Égő fenyőfa, égő áldozat, 
Akit az Isten ősi otthonából 
Emberek örömére elhozat. 
Csak rajzolódjék mélabús árnyékom 
Imbolyogjon a szűk szobák falán, 
Mindegy, hogy mi lesz velem azután. 

Orgoványi Anikó
Advent

Egyre hosszabbak az esték,
sötétek a hajnalok,
s az utcákra leköltöznek
vendégváró csillagok.
Ragyognak a házak, utcák,
nyüzsög még a forgalom,
ám vasárnap éjszakánként,
gyertya gyúl az asztalon.
Mikor ég már négy lángocska,
Szent Karácsony közeleg,
és a világ megtisztulva
köszönti a Kisdedet.

Juhász Gyula
Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendü-
letlen, 
S ne csak így decemberben. 

TANÍTÁS

Gondolatok 
a karácsonyról
Karácsony ünnepének közelgő napjai 
előtt arra kértük Jelenits István Szé-
chenyi-díjas piarista szerzetest, a gödi 
Piarista Szakiskola megálmodóját, 
városunk díszpolgárát, hogy mondja 
el olvasóinknak néhány karácsonnyal 
kapcsolatos gondolatát.

Ünnep az, amikor nem vagyunk a hét-
köznapok erőfeszítéseinek és  problé-
máinak nyomása alatt, ám nem csupán 
pihenünk, hanem pihenés közben el-
gondolkodunk múltról és jövőről, em-
lékeinkről és  terveinkről, mindarról, 
amelyek az életünk kincsei. És beszél-
getünk egymással. Az ünnepkor meg-
nyílik előttünk egyfajta gazdagság.

A régebbi korokban ritkábbak voltak 
az ünnepek, s ezért azokat komolyab-
ban vették, jobban átérezték sokszínű-
ségüket.

Talán a karácsony az egyetlen olyan 
ünnepünk, amely az  otthonunkat is 
átalakítja néhány napra. Persze a hús-
vét is fontos ünnep, de az talán jobban 
kapcsolódik a  templomhoz, az  ottani 
szertartásokhoz.

A keresztény ember karácsonya 
nemcsak attól válik ünnepivé, hogy 
elmegy a  templomba és  meghallgatja 
a  pap karácsonyi gondolatait, hanem 
attól is, hogy azokat a  gondolatokat 
hazaviszi a  családjának és  megosztja 
velük.

Csodálatosan szép a  kereszténység 
karácsonyi tanítása, hogy Isten közel 
jött hozzánk, és  az Istenember meg-
születésével azokat a betlehemi órákat 
és  napokat mindmáig emlékezetessé 
tette és  megszentelte. S mindennek 
a  mélyén ott van a  hitnek, az  Istenre 
nyíló bizalomnak a nagyszerűsége.

A karácsony azonban nem csupán 
a  hívő embereket érinti meg. A  kará-
csony mindannyiunk számára emlé-
kezés és  örömünnep, játék és  ajándé-
kozás, gyertyagyújtás és  megterített 
asztal. A  karácsony az  egymásra ta-
lálás igazi ünnepe. Valamennyiünk 
vágya arra, hogy a  szívünk békesség-
re leljen és megtisztuljanak az emberi 
kapcsolataink.

Bárcsak több ilyen ünnepünk lenne!

GK

KÖZÉLET
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MŰVÉSZET

Gödi Téli Tárlat
November 30-áig volt látható a József Attila Művelődési Házban a fenti 
címmel megrendezett, Maczkay Zsaklin művészettörténész által meg-
nyitott csoportos kiállítás, amelyen a GödArt Művészeti Műhely tagjai 
mutatták be alkotásaikat.

A közönség Szegedi Katalin 
és  Szalma Edit könyv
illusztrátorok, Vertel Andrea 

és  Rabie M. Hadie keramikusok, 
Borbély Ferenc Gusztáv festőgrafi
kus, Hegedűs Erzsébet üvegtervező, 
Bakos Miklós és  Török László fo
tográfus, Farkas Csaba képgrafikus, 
továbbá Szente Mónika, Gál Lehel, 
Mág Tamás és Benkő Viktor festőmű
vészek munkáit tekinthette meg. 

A GödArt alkotóközösség több 
mint egy évtizede állít ki rend
szeresen, s  tagjai esztendőkön át 
a  város egyik magángalériájában, 
az Olajfa Művészházban mutatkoz
tak be a művészetet pártoló és érté

Karácsonyi 
ajándékgyŰjtés 

a TopHáznak
Közeledik a karácsonyi gyűjtés, 

amelyet immár 2009 óta minden évben 

meghirdetnek, és amely igen kedves sok 

gyermek és felnőtt számára. A TopHáz 

lakóinak szánt adományokat Felsőgödön, 

a Termálfürdő körút 2. szám alatt található 

élelmiszerboltban lehet leadni. Ezek 

lehetnek: 10 éven felüli gyerekeknek 

való ruhaneműk, cipők, csokoládé, 

cukorka, gyümölcs. Természetesen idén 

is lesz persely, és az abban összegyűlt 

pénzadományokból szaloncukor, 

csokoládé, illetve gyümölcs kerül majd 

a TopHáz lakóinak ünnepi asztalára.

A karácsonyi ünnepi menet 

az élelmiszerbolt elől indul a TopHázba 

december 21-én, szerdán 10 órakor.

Szente Mónika | Duna-part

A vernisszázs látogatói személyesen is megismerkedhettek a művészekkel

Bakos Miklós | Női börtön

KULTÚRA
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Mág Tamás | Székely falu

Borbély Ferenc Gusztáv | Lélekfa I-III.

Gál Lehel | Aero II. Farkas Csaba | Meztelen ebéd II. Benkő Viktor | A faun és a nimfa

kelő közönség előtt.
Az alkotóközösség művé

szei azt vallják, hogy alkotá
saik a  nagyközönség számá
ra könnyen értelmezhetőek, 
érthetőek és  befogadhatóak 
– ezért is kedvelik őket oly 
sokan. Mindez arra inspirál
ja őket, hogy évente kétszer, 
egy késő tavaszi, nyár közeli 
és  egy téli tárlattal mutat
kozzanak be a  gödi művé
szetkedvelők előtt. Céljuk, 
hogy a mai kortárs művészet 
és  a  tárlatlátogatók között 
nemritkán tapasztalható sza
kadékot valamilyen szinten 
áthidalják.

Terveik szerint legköze
lebb jövő tavasszal, az Arany 
Jánosbicentenárium évében 
a nagy költőnk ihlette temati
kus kiállítással lépnek a nyil
vánosság elé.

W. B.
Fotó | Kurdi Imre

Gödi Körkép | 2016. 12. szám KULTÚRA
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Wagner Rita egy érdekfeszítő 
előadás keretében vezette 
be a közönséget a  zene rej

telmeibe. Úgy érezhettük magunkat, 
mintha a  Mindentudás Egyetemén 
töltenénk el két órát. Öröm volt hall
gatni ezeket a tehetséges fiatalokat, s jó 
volt látni, mennyire élvezik az  együtt
zenélést, milyen nagyszerű és  szeretet
teljes a kapcsolat tanár és diákjai között.

Ránki Fülöp a következőket mondta: 
„Köszönöm szépen a többiek nevében 
is a remek szervezést és a vendéglátást! 
Jó volt itt játszani, s azt hiszem, min
denki jól érezte magát a fellépők és re
mélhetőleg a hallgatók közül is.”

A tanárnő így összegezte ezt a gödi 
estet: „Nagy örömmel és  lelkesen ké
szültek a  zeneakadémisták a  gödi 
koncertre. Érdekes, változatos műsort 
sikerült összeállítani. A  szívélyes fo
gadtatás feldobta őket, aminek ered
ményeképpen mindannyian tudásuk 
legmagasabb szintjét képviselve, na
gyon jól játszottak. Érezték, és  utó
lag el is mondták, hogy a  közönség 
részéről olyan érdeklődés és  bizalom 
áradt feléjük, ami ritkán tapasztalha
tó. A koncert körülményei, a szervezés 
minősége és személyes jellege is emlé
kezetes marad számukra. Mindezekért 
nagyon hálásak, és  kivételes élmény
ként gondolnak vissza a Gödön töltött 
órákra.”

November 6án Pászthy Júlia ope
raénekes, zeneakadémiai tanár jelen
legi tanítványai és  Brickner Szabolcs 
operaénekes, a művésznő volt tanítvá
nya adtak csodálatos ária és  dalestet 
a Búzaszem Iskolában, Csillag Katalin 
és  Alszászy Gábor zongoraművészek 
közreműködésével.

Ahogy az előző napon, ezúttal is kü
lönleges élmény volt tehetséges ifjú nö
vendékeket hallgatni, látni. Mind az öt 
tanítvány érett előadásmódban csil
logtatta meg énektudását. Aztán kö
vetkeztek a  profik: nagy meglepetésre 

Pászthy Júlia is színpadra lépett, s a kö
zönség kivételes élményben részesül
hetett, mivel Júlia már nagyon ritkán 
énekel nyilvánosság előtt. Brickner 
Szabolcs pedig példát adott a  nála tíz 
évvel fiatalabbaknak, miért is érdemes 
elszántan, alázattal viszonyulni a sok
szor kegyetlen, fárasztó, napi több órás 
énekléssel járó tanuláshoz. Nagy élve
zettel hallgattuk előadásában az  ope
rákból, operettből megszólaltatott 
részleteket. Szabolcs az estet követően 
sietett haza, mivel másnap délelőtt már 
próbára volt hivatalos a Bécsi Operába. 
Egyik nap Göd, másik nap Bécs. Nem 
rossz párosítás…

Brickner Szabolcs a  következőket 
írta tanárának: „Drága Juli néni! Nagy 
öröm volt a  koncert, mert végre visz
szaadhattam valamit abból a sok jóból, 
amit értem tetszett tenni! Számomra 
mindig van egyfajta varázsa az  olyan 
koncerteknek, mint a mai, ahol ugyan 
nincsenek oly sokan, de mégis az em
ber ugyanannyit ad a színpadon, mint
ha sok ezren lennének.”

A fentebb olvasható rövid kis üzenet 
példa arra, micsoda tanár−diák kap
csolat él ebben a  zenei közösségben, 
milyen tisztelettel viszonyulnak ezek 
a huszonévesek a tanárukhoz.

Köszönjük mindkét tanárnőnek, 
hogy elhozták a tanítványaikat Gödre, 
hogy itt volt Brickner Szabolcs, hogy 
reménykedhetünk a  fiatalok kiteljese
désében, s abban, hogy ez a 17 énekes 
és zenész sok örömet szerez még a ze
nerajongó közönségnek az elkövetkező 
években, évtizedekben.

Wagner László

ZENE

A jövő művészei
Wagner Rita zeneakadémiai kamarazenei tanár 11 tanítványa adott nagy sike-
rű koncertet november 5-én a Búzaszem Iskola aulájában, csodálatos „hang-
versenytermében”. Beethoven, Grieg, Ravel és Brahms művei szólaltak meg he-
gedűn, csellón, brácsán és zongorán a koncert első részében. Az est második 
felében Ránki Fülöp harmadéves zongorista Liszt Transzcendens etűdjeiből 
adott elő egy 45 perces válogatást − óriási sikerrel.

Pászthy Júlia (középen) a növendékeivel, a kép bal szélén Brickner Szabolcs operaénekes

A „jövő művészei” november 5-én bebizonyították, hogy a jövő már elkezdődött. (Az álló 
sor bal szélén Wagner Rita tanárnő.)

KULTÚRA
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2016. december 18., vasárnap 11 óra
A betlehemi csillag zenés karácsonyi játék
Közreműködik a Magyarock Dalszínház társulata
Az előadás időtartama kb. 60 perc, szünet nélkül.
Jegyár: 1400 Ft

2016. december 21., szerda 19 óra
Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül?
karácsonyi történet egy felvonásban
Az előadás időtartama kb. 60 perc.
Jegyár: 1000 Ft

2016. december 30., péntek 19 óra
Előszilveszter a Váci Dunakanyar Színházban
Vadnai László, Rejtő Jenő és Nádassy László klasszikus kabaréjelenetei
Kálmán Imre, Eisemann Mihály és Fényes Szabolcs népszerű melódiái
Jegyár: 4900 Ft, amely tartalmazza az állófogadáson való részvételt 
és a pezsgős koccintást is!

Vásári bábjáték gyerekeknek
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak (2132 Göd, Jósika u. 14.)
Telefon: (06 30) 182-4927 • Belépőjegy: 700 Ft
Előzetes jegyvásárlás: H-P: 9-16 óra között a Duna-part Nyaralóházak 
recepcióján.

január

22
vasárnap

10 órától
Bartha Tóni Bábszínháza: 
Paprikajancsi

A Duna-part 
Nyaralóházak 
programjai
2132 Göd, Jósika u. 14. | Telefon: (06 30) 182-4927

Váci Dunakanyar Színház
2600 Vác, Dr. Csányi László körút 58.
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A Göd Városi Könyvtár hírei

KÖNYVES ÖTÖS
decemberi könyvajánlatunk:
•  Nyáry Krisztián: Festői szerelmek
•  Ugron Zsolna: Hollóasszony
•  Sofi Oksanen: Norma
•  Ann-Katrin Heger: Advent − Három ünnepi történet
•  J. K. Rowling: Harry Potter és az elátkozott gyermek

OLVASÓKÖR BODNÁR ZSUZSÁVAL
Téma: Oravecz Imre: Ondrok gödre
Időpont: 2017. január 26. (csütörtök) 18.30
Helyszín: Központi Könyvtár (Pesti út 72.)
Érdeklődni lehet: (27) 532-155

BÜTYKÖLDE
kézműves gyermekfoglalkozás

Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (06-27) 532-155
2017. január 27. (péntek) 13 órától 17 óráig

Ady Fiókkönyvtár
Göd, Kálmán u. 13., telefon: (06-27) 345-101
2017. január 13. (péntek) 13 órától 17 óráig

ÜNNEPI NYITVATARTÁS
2016 decemberében a Göd Városi Könyvtár az alábbi nyitva-
tartással várja Önöket:

Utolsó nyitvatartási nap könyvtárainkban:
Központi Könyvtár
2016. december 20. (kedd) 9 – 12 és 13 – 18

Katica Gyermekkönyvtár
2016. december 20. (kedd) 13 – 18

Ady Fiókkönyvtár
2016. december 20. (kedd) 9 – 12 és 13 – 19

Könyvtárainkat 2016. december 21-től 2017. január 
1-jéig zárva tartjuk.

Nyitás: 2017. január 2-án, hétfőn
(normál nyitvatartás):
Központi Könyvtár
2017. január 2. (hétfő) 9 – 12 és 13 – 18

Katica Gyermekkönyvtár
2017. január 2. (hétfő) 13 – 18

Ady Fiókkönyvtár
2017. január 2. (hétfő) 13 – 18

Kellemes pihenést, jó olvasást kívánunk!

HELYTÖRTÉNET

Göd 2017-ben lesz 700 éves
Göd település eredetéről több, egymásnak ellentmondó 
írás, közlés jelent meg nyomtatásban és  az interneten is 
(Wikipédia, Göd város honlapja, Déli harangszó, a  város 
címere, egyes Gödi Almanach-cikkek). Ezek egy részében 
pontatlanul, a hiteles történeti forrásoktól eltérően jelölik 
meg Göd település létrejöttének időpontját. A  történeti 
hitelesség szempontjából fontos lenne, hogy a hiteles okle
velekben szereplő, tényleges adatok jelenjenek meg a váro
sunkról szóló különböző kiadványokban, és ezek kerülje
nek be a köztudatba is.

Gödöt 1317ben említi legelőször oklevél.
A nevezett, 1317. október 23án kelt, I. Károly Róbert király 
által kiadott oklevél Sződ (Zeud), Göd (Gud) és  Keszi 
(Kezew) Pest megyei birtokokat azért adományozza hadi 
érdemeket szerzett személyeknek, mert eladományozha
tókká váltak a  GyulaZsombor nembeli Sebret fia Erdő 
(Erdeu) fiú utód nélküli halála miatt.

Sebret (Sebreth, Seyfried) Fejér megyei ispán 1255 előtt 
királyi adományként nyerte el Pest megyében a Keszi nevű 
földet, Egyed nevű társával együtt letett esküje alapján. 
Mivel 1317ben egy birtoktestet alkotva tűnik fel Keszi, 
Göd és Sződ, úgy véljük, hogy ezt az egész területet Keszi 
név alatt szerezte meg Sebret IV. Béla királytól.

Egyed részesült a királyi adománybirtokból. A történeti 
névtudomány szerint a Göd településnév az Egyed (a fran
cia Gilet) vagy Együd nevéből keletkezhetett Eged, Egüd, 
Ged, Güd − Göd.

Megjegyezzük azt is, hogy hiteles források szerint Göd 
nemzetség az Árpádkori nemzetségek között nem volt.

Mi, gödiek így jövőre ünnepelhetjük a település (város) 
létrejöttének 700 éves évfordulóját.

Láng József

A Városi Könyvtár a folyóiratarchívumát kiegészítendő 
keresi a Gödi Körkép alábbi számait:

1989:  június, július, augusztus, szeptember, október, 
november, december

1990:  január
1992:  január, február
1993:  március, november
1995:  július, október
1997:  július
2001:  január

A felsorolt példányokat átvennénk, illetve megvásárolnánk.
Elérhetőségek: Szabóné Hegyi Valéria könyvtárvezető
Telefon: (06 27) 532155, email: konyvtar@god.hu

A Göd Városi Könyvtár 
felhívása!
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2131 Göd, Pesti út 72.
(+36 06) 27-532-160 | (+36 06) 20-485-4791

www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

József Attila Művelődési Ház 
ÜNNEPI NYITVATARTÁS
2016. december 22. és január 2. között a József Attila Művelődési Ház zárva tart.
Nyitás 2017. január 3-án, kedden.
Minden kedves látogatónknak áldott ünnepeket kívánnak a művelődési ház munkatársai!

Helyszín: József Attila Művelődési Ház, Göd Pesti út 72.
www.godimuvhaz.hu | Telefon: (06 20) 254-5124

Facebook: Gödi Műgyűjtők Köre

MEGHÍVÓ
2017. JANUÁR 14.
SZOMBAT 17 ÓRA

SZENTGYÖRGYI
KORNÉL

(1916−2006)

Szeretettel meghívjuk Szentgyörgyi Kornél
Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész kiállítására.
A kiállítás megtekinthető január 14-től február 2-ig.

A kiállítást rendezi a Gödi Műgyűjtők Köre.

Táncos
gálaműsor6

2017. január 14-én, szombaton délelőtt 11 órakor 
a József Attila Művelődési Házban 

jótékonysági táncos gálaműsor lesz a gödi idősekért.

Közreműködnek a GDSE Táncszakosztályának növendékei.

A gálaműsor támogató jegyeinek bevételéből – Dolhai Attila színész, énekes 
kezdeményezésére – lehetővé szeretnénk tenni azt, 

hogy olyan gödi idősek is megtekinthessék a Budapesti Operettszínházban 
a Marica grófnő című előadást, akik ezt egyébként nem tehetnék meg.

Boldogságcseppek
Januártól a  József Attila Művelődési Ház
ban minden hónap első keddjén, 10 és 11 
óra között motivációs beszélgetések in
dulnak Szőke Krisztina vezetésével, Bol
dogságcseppek címmel. 
Az  alkalmakat szeretettel ajánlják mind
azok figyelmébe, akik úgy érzik, szüksé
gük van arra, és  tennének is azért, hogy 
jobbá, vidámabbá tegyék a hétköznapjai
kat, pozitívabbá az életüket. 
Az első találkozó időpontja: 2017. január 3.
A részvétel ingyenes.

Göd Város Önkormányzata és a Retró Ady Klub
tisztelettel meghívja Önt közös programjára 

Időpont: 2016. december 17., szombat 17 óra 
Helyszín: Ady Klub (Göd, Kálmán utca 13.)

 
Programok:

Köszöntő 
A rendezvényt megnyitja és ünnepi köszöntőt mond Markó József polgármester

A Kincsem-telep múltja 
Gallé Gábor vetítéssel kísért helytörténeti előadása

A Kincsem-istálló és udvarház felújítása,  
közösségi térré alakítása

Tarjányi Judit főépítész tájékoztató előadása 
az EGT Alap támogatásával megvalósuló beruházásról

Karácsonyi beszélgetős ünnepi est
(állófogadás a klubtagok és a meghívottak részére)

További információ: (06 30) 370-2491

Meghívó
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TEREMLABDARÚGÁS

HATHÁROM EREDMÉNYEK

1. Sörszakkör (7 pont)
2. Matyi Boys (6 pont) 
3. Don Papa (4 pont)
4. Vénasszonyok (0 pont)

A legjobb kapus: Nyírő Tamás (Don Papa)
A legjobb  játékos: Nagy Péter (Matyi Boys)
A legjobb szenior játékos: Váczai József (Sörszakkör)
Gólkirály: Nagy Kornél (Sörszakkör) 7 góllal
A legsportszerűbb játékos: Juhász Csaba (Sörszakkör)
A legszimpatikusabb játékos: Csizmók Adrienn (Vénasszonyok)

PROGRAMAJÁNLÓ

December 30-án Balázsovits 
Hókupa!
A Gödi SE Labdarúgó Szakosztálya idén évvégén 29. alkalommal 
rendezi meg a Balázsovits János Hókupa kispályás labdarúgótor-
nát december 30-án, pénteken az alsógödi futballpályán.

Előzetesen nevezni Tuza Józsefnél lehet a (06 20) 560-2775-ös 
telefonszámon, a helyszínen erre a verseny napján reggel 9 óráig 
lesz lehetőség. A nevezési díj 12 ezer forint csapatonként, a díj 
ellenében minden játékos meleg ebédet is kap. A tornán értékes 
díjak találnak gazdára, a szervezők forró teáról is gondoskodnak.

A GSE a  csaknem három évtizedes hagyományokhoz híven 
ezúttal is várja a téli, szabadtéri focit kedvelő csapatok jelentke-
zését!

KOSÁRLABDA

„Minden korosztályban sikeresen 
kezdett a GSE”
A kosárlabdaszezon első felében a Gödi SE szakosztálya szép 
eredményeket tud felmutatni mind a  létszám bővülése, mind 
pedig az  eredményesség tekintetében – tájékoztatta lapunkat 
Nyíri Csaba szakosztályvezető.

A sportvezető elmondta, minden korosztály számára sikeresen 
kezdődött a  szezon, az  U11-es országos bajnokságban az  idei 
évtől két csapatot is tudtak indítani, ami egyben a legkisebbek, 
a 8-9 évesek szerepeltetését is jelenti. 

− Az utánpótlás-korosztályokban négy forduló után a követ-
kező a  mérlegünk. Az  U12-es országos bajnokságban két győ-
zelmet és két vereséget számlálunk. A Pest megyei gyermekkor-
osztályban négy győzelemmel százszázalékosak vagyunk, ami 
kimagasló teljesítmény a  csapattól. A  serdülő és  kadet bajnok-
ságokban ötven százalékos mérkőzésmutatóval állunk. Az  NB 
II-es felnőtt csapat idén – a  tavalyihoz képest jelentős fejlődést 
mutatva – hat mérkőzésből hármat megnyert, a Pest megyei fel-
nőtt bajnokságban szereplő gárda pedig öt mérkőzésből három 
győzelemmel várja a  folytatást – számolt be az  eredményekről 
Nyíri Csaba.

A GSE NB II-es felnőtt kosárlabdagárdája

A gödi Vass Réka Virág a nemzetközi porondon is egyre sikeresebb 
(mellette edzője, Karakó Sándor)

KARATE

Vass Réka Virág két érmet is nyert 
a junior Eb-n
Görögországban rendezték a  karatésok kontinensviadalát, me-
lyen Vass Réka Virág a  juniorok között egyéniben bronz-, csa-
patban pedig ezüstérmet nyert. Az  Életforrás Do karatékája 
az Európa-bajnokság küzdelmei során nem kapott ki, s ez azért 
is jelentős eredmény, mert korosztályában negyven fő feletti volt 
a létszám – adta hírül edzője, Karakó Sándor, aki a klub további 
aktuális eredményeiről is beszámolt.

A 23 éves, Gödön működő egyesület négy danos mestere el-
mondta, a paksi Ippon Shobu magyar bajnokságra 47 egyesület 
270 versenyzője nevezett. Az Életforrás Do az előkelő 7. helyen 
zárt. − A harmadik helyen végezhettünk volna a klubok rangso-
rában, ám két aranyat elvettek tőlünk – mesélte az edző.

Ragács Anna és Vass Réka Virág korosztályában magyar baj-
nok lett, Réka a felnőttek közt bronzérmet is nyert. Stum Dominik 
2., Kovács Mercédesz és Dudás Jázmin 3., Nyuzó Boglárka 2. és 4. 
helyezést szerzett.

A Sihan Antal János Kupáról Kovács Viktor 3., Dudás Jázmin 
két 1., Nyuzó Boglárka 2. és 3., Karakó Roland 1. és 2., Kovács 
Mercédesz 4., Stum Dominik 1., Berki Bence 1. és 3., Nyuzó Gyula 
4. és 5. helyezéssel tért haza.

V. F.

SPORT
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EREDMÉNYEK
1. forduló: Piranha VSE − Sopron 7-7; Váci VSE − Piranha VSE 6-4
2. forduló: Balatoni VK − Piranha VSE 13-12; Piranha VSE − 
Szombathely II. 10-7

LABDARÚGÁS

A GSE UTÁNPÓTLÁS- ÉS NŐI CSAPATAINAK EREDMÉNYEI

U11
GMFS 2006 – Mogyoród 1-0 (góllövő: Schmuck Ferenc)
GMFS 2006 – Tökmag FS 1-1 (Balog Ákos)
GMFS 2006 – Dunakeszi 3-0 (Schmuck Ferenc 2, Muka Patrik)
GMFS 2006 – Csömör 1-0 (Balog Ákos)
GMFS 2006 – SZE-FI 1-0 (Schmuck Ferenc) 

U13
Gödi SE kék – Gödi SE fehér 1-0 (Bunna Áron)
Gödi SE – Mogyoród 1-0 (Horváth Marcell)
Gödi SE – Csomád 4-0  (Horváth Marcell,  Helmes Vilmos, Kobza 
Gergő, Modróczky Botond)
Gödi SE – Fót 6-1  (Horváth Marcell 2, Dalanics Tamás 2,  Helmes 
Vilmos, Sólyom Milán) 
Gödi SE – Mogyoród 6-0 (Horváth Marcell 3, Bunna Áron, Helmes 
Vilmos, Sólyom Milán)  

U14
Csomád – Gödi SE 5-0
Gödöllő Főnix ISE – Gödi SE 2-0
Csapatunk a  bajnokság 5. helyén áll, egy pontra a  dobogó 
harmadik fokától.

U16
Pilisszentiván SE – Gödi SE 3-4 (Vasvári Magor 3, Tulkán Benjámin)
Gödi SE – Fortuna SC Kismaros FC 1-2 (Vasvári Magor)
Csapatunk a bajnokság 8. helyén áll.
 
U19
Gödi SE – Pilisszentiván SE 12-0 (Sebő András 3, Frech Attila 4, Cseri 
Olivér 3, Urbán Bulcsú, Lugosi András)
Sóskút SKE – Gödi SE 3-2 (Cseri Olivér, Frech Attila)
Csapatunk a bajnokság 1. helyén áll.

Nők
A GSE női labdarúgócsapata 2016 őszén első ízben indult el a Pest 
megyei ¾ pályás bajnokság nyugati csoportjában, ahol   egy 
győzelemmel és  8 vereséggel  a   9. helyen zárták az  őszt. A  házi 
gólkirály Stiglincz Orsolya lett.

FUTSAL DIÁKOLIMPIA

Gödön a  Balázsovits János Sportcsarnokban rendezték 
a diákolimpia IV. korcsoportjának (7.-8. osztályosok) futsal körzeti 
versenyét, melyen a  hazai pályán versenyző  Németh László 
Általános Iskola csapata az 5. helyen, a Huzella Tivadar Általános 
Iskola növendékei pedig az első helyen végeztek, így aranyérmet 
és továbbjutást ünnepelhettek.
Az első helyezett csapat tagjai:  Hámori Tamás csapatkapitány 
(8/b), Kakuk Erik (8/b), Kammerer Gergő (8/b), Juhász Botond (8/c), 
Király Gábor (8/c), Komódi Filip (8/c), Márton Gergely (8/c), Végh 
Hunor kapus (8/c), Dalanics Tamás (7/a), Gyenes Botond kapus (7/a).
Felkészítő tanár: Sellyei Noémi, felkészítő edző: Gyenes Zsolt.

A két gödi iskola eredményei és gólszerzői:
Huzella Iskola – Németh László Iskola 2-1 (góllövők: Király Gábor, 
Márton Gergely, Laczik Levente)
Németh László Iskola – Fóti Ökumenikus Ált. Isk. 3-2 (Szeder Kevin, 
Horváth Ábel)
Huzella Iskola – Fóti Ökumenikus Ált. Isk. 8-0 (Kammerer Gergő 3, 
Kakuk Erik 2, Hámori Tamás, Juhász Botond, öngól)
Huzella Iskola – Vác, Petőfi Iskola 2-2 (Király Gábor, Márton Gergely, 
4-2 büntetőkkel Kammerer Gergő, Kakuk Erik)

A gödi fiatalok akár neves klubokhoz is kerülhetnek később

VÍZILABDA

Jó alapokon a gödi Piranha VSE
Öt éve kezdte az  úszásoktatást Gödön, ma már vízilabdázói is 
vannak, nyaranta az  úszó- és  lovas táborai nagyon kedveltek 
a gyerekek körében. Egyesületében mindenki talál a  szintjének 
megfelelő csoportot, akár úszásról, akár vízilabdáról van szó. 
Minderről Horváth Renáta, a Piranha VSE edzője beszélt a Gödi 
Körképnek. − Játékosaimat a  Dunántúli Vízilabda Ligába ne-
veztem be, ami a  második legerősebb bajnokság az  országban. 
Olyan utánpótláscsapatokkal játszunk, melyeknek nemcsak 
a költségvetése nagyobb, hanem szinte mindegyik egyesületnek 
az OB I-ben játszik a felnőtt gárdája: Pécs, Szombathely, Dunaúj-
város, Tatabánya és Kaposvár. Jelenleg az ötödik helyen állunk. 
Külön büszke vagyok arra, hogy a gyerekek nyolcvan százaléka 
az  úszóiskolámból került ki. Igyekszem mindent megteremte-
ni a  csapatnak: állandó edzőmérkőzések, edzések, konditerem, 
hogy már most komplex képet kapjanak a sportágról. Egy olyan 
rendszert állítottam fel, ami eleget tesz a mai, modern vízilabda 
követelményeinek, és a gyerekek már az óvodáskortól elkezdhe-
tik a sportot, akár az úszást, akár a vízilabdát választják. Mivel 
utánpótlásműhely vagyunk, nagyobb hagyományokkal és  jó 
nevű klubokkal állunk kapcsolatban, ahol a  gyerekek tovább 
tudják folytatni majd a játékot – fejtette ki Horváth Renáta, aki 
a (06 20) 585-0929-es telefonszámon várja a jelentkezéseket. To-
vábbi információk: facebook.com/piranhase.

V. F.

TENISZ

Thodory Lili Gödön folytatja
A korábban dunakeszi színekben sikereket hozó teniszező, 
Thodory Lili az  idén átadott gödi Fenyves Tenisz Parkban foly-
tatja sportpályafutását. A fiatal tehetség párosban harmadik lett 
az országos bajnokságon, a magyar ranglistán a nyolcadik a kor-
osztályában. Meghívott játékos a válogatott keretbe, 12 esztendő-
sen a 14 évesek közt is megállja helyét.
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Kérjük, hogy megfejtéseiket minden 
hónap 25-éig küldjék meg szerkesz-
tőségünknek akár postai, akár elek t-
ronikus levélben.

A kiadó postacíme:
Göd Városi Kommunikációs
Nonprofit 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 2016 november havi számunkban 
közölt rejtvény megfejtése:

„Gengszter urak, most ennyi védelmi 
pénzt tudok adni.”

A nyertes ezúttal:  Schmuck Ferenc

Szerencsés megfejtőnk a  Melcsi 
Tortászda    (Göd, Mikszáth Kálmán u. 
68.) ajándékát veheti át.

KÉZILABDA

Közel a dobogó az NBI/B-ben!
− A kézilabdás lányainkkal az NB I/B keleti csoportjában 
tíz forduló során hétszer hagyhattuk el a pályát győztesen. 
Jelenleg a negyedik helyet foglaljuk el a  tabellán. Biztató 
az eddigi szereplésünk, és reménykedünk benne, hogy jó 
pozícióból várhatjuk a  tavaszi pontvadászatot – mondta 
Tősér Tibor, a GSE felnőtt női kézilabdacsapatának edzője.

EREDMÉNYEK, FELNŐTTEK
Szent István SE – Gödi SE 29-38
Gödi SE – Nyíradony VVTK 39-26
Pénzügyőr SE – Gödi SE 21-26
Gödi SE – Hufbau-Akker KNKSE 26-31
OXXO Energy Orosházi NKC – Gödi SE 30-24

A felnőtt női csapat december 18-án 17 órától játszik újra hazai 
pályán

DIÁKSPORT

A Németh László Általános 
Iskolába látogatott A Sport Legyen 
a Tied! program
Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának Sportért Fele-
lős Államtitkársága a nemzeti 
sportfejlesztés keretében 2015 
áprilisában, a  Magyar Diák-
sport Szövetség koordinálá-
sával elindította az  országos 
A Sport Legyen a Tied! prog-
ramot. A  projekt célja, hogy 
segítse a  sport beépülését 
a gyermekek mindennapjaiba, 
ezzel növelje a  közreműkö-
dő sportági szakszövetségek 
utánpótlásbázisát, az  iskolák 
sporteszközá l lományának 
fejlesztésével pedig támogassa az iskolai testmozgást. A program-
ban 13 sportági szakszövetség több mint 1100 intézménybe helyez 
ki sportágspecifikus eszközöket. Ezen intézmények közül ország-
szerte több mint 200 általános iskolában sportágakat és  sport-
egyesületeket bemutató eseményeket is szerveznek.

A program novemberben a Gödi Németh László Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskolában folytatódott.

Vasvári Ferenc

A diákok örömmel vették 
birtokba az új sporteszközöket 
a Németh László Iskolában
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