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A „fogyasztóvédelem” kifejezés ma-
napság egyre gyakrabban tûnik fel a
médiában. Sajnálatos módon ez a ki-
tüntetett figyelem a paprika botrány
kapcsán illeti meg, amelyben az egyik
fontos fogyasztóvédelmi eszköz, a ter-
mékfelelõsség kérdése jelenik meg.

Bizonyára mindenkinek van tapasz-
talata arról, hogy milyen védelem és
érdekérvényesítési lehetõség illette
meg a nyugati fogyasztókat, és milyen
volt a hazai helyzet néhány évvel ez-
elõtt. Mára a hazai fogyasztóvédelem
mind céljaiban, mind jogi szabályozá-
sában és intézményi rendszerében tel-
jes egészében harmonizál az Európai
Uniós irányelvekkel és az elkövetkezõ
években a szerepe a gazdaságban egy-
re jelentõsebbé válik. 

A fogyasztóvédelem kérdése köz-
vetve már a közösséget megalapító
Római Szerzõdésben  is szerepel,
azonban ott még csak általános megfo-
galmazásban, a tagországok polgárai
életminõségének javítását tûzve ki cé-
lul. A szigorúan a gazdasági közösség
kiépítésére koncentráló vezetés csak
mintegy két évtized múltán kezdett
konkrét tartalmat adni az általános cél-
nak. A ’70-es évek közepétõl dolgoz-
tak ki programokat a közösség polgá-
rainak szociális-, és így fogyasztóvé-
delmi alapjogainak biztosítására (fo-
gyasztóvédelmi alapjogok között az
élethez, biztonsághoz, vagyoni érde-
kek védelméhez, tájékoztatáshoz és in-
formációhoz való hozzáférés joga, jog-
érvényesítéshez és önszervezõdéshez
való jogok szerepelnek). Késõbb a fo-
gyasztóvédelmi politika olyan elemek-
kel bõvült, ami további intézkedésekre
kötelezte a tagállamokat a fogyasztók
biztonságának növelése és a fogyasz-
tóvédelemnek a gazdaság minden terü-
letére  kiterjedõ érvényesülésének erõ-

sítése érdekében. Ezen elemeknek a
Maastrichti és Amszterdami Szerzõ-
désbe való beemelése garantálja, hogy
minden tagállam, így Magyarország is
köteles az ide vonatkozó uniós irányel-
vek átvételére, és abból a jogi szabá-
lyozás kidolgozására és fejlesztésére. 

Az uniós irányelveknek megfelelõ
hatályos magyar fogyasztóvédelmi
törvény és a kapcsolódó rendeletek ta-
lán legfontosabb eleme a hétköznapi
ember számára a szavatosság és a jót-
állás. A szavatosság az ingóságokon
(szolgáltatásokon) a korábbi hat hó-
napról két évre változott. A két éven
belül az elsõ hat hónapban a termék
meghibásodása esetén a kereskedõnek,
illetõleg szolgáltatónak kell bizonyíta-
nia, hogy értékesítéskor a termék (szol-
gáltatás) hibátlan volt, azaz a vonatko-
zó törvényi elõírásoknak, vagy a meg-
kötött szerzõdésnek megfelelt. A hat
hónap eltelte után azonban megfordul
a bizonyítási kényszer. Ezt az ún. kel-
lékszavatosságot a fogyasztó a hat hó-
nap eltelte után is kérheti, azonban itt
már neki kell bizonyítania, hogy a ter-
mékben az adott hiba már értékesítés-
kor rejtve volt. Amennyiben a kereske-
dõ azt nem ismeri el, a fogyasztó a Fo-
gyasztóvédelmi Fõfelügyelõségtõl
kérhet állásfoglalást úgy, hogy a termé-
ket célszerûen az általuk megjelölt
akkreditált laboratóriumban bevizsgál-
tatja. A Fõfelügyelõség állásfoglalása
ugyan nem kötelezi a forgalmazót, ille-
tõleg a gyártót a szavatosság betartásá-
ra, azonban tapasztalatok szerint azok
az üzleti jó hírük érdekében annak ele-

get tesznek. Amennyiben nem jön lét-
re megegyezés a felek között, a fenti
intézménytõl független szakértõ fél be-
vonását, békéltetõ testület közremûkö-
dését lehet kérni. A szavatossági jogok
a termék árával arányosan a követke-
zõk: térítésmentes javítás vagy termék-

csere, és ha ez meghatározott feltételek
mellett nem sikerül, úgy árleszállítás,
vagy elállás a szerzõdéstõl. Itt fontos
tudni, hogy szavatossági jog nem érvé-
nyesíthetõ akkor, ha a vásárláskor a fo-
gyasztó tud a termékhibáról. Saját ta-
pasztalatomra alapozva állíthatom,
hogy minõségi kifogás esetén legcélra-
vezetõbb közvetlenül a gyártóhoz for-
dulni  (itt jelenik meg az a fontos fo-
gyasztói jog, hogy a vásárlót a termék
címkéjén informálni kell – egyebek
mellett – a gyártó és forgalmazó elér-
hetõségérõl). 

A jótállás tekintetében Kormány-
rendelet szabályozza a kötelezõ jótál-
lásba vont termékek körét, amelyek
tartós használatú új termékek, lakások,

javító-karbantartó szolgáltatások. Ter-
mészetesen a gyártók piaci megfonto-
lásból ezen túlmenõen is vállalhatnak
jótállást termékeikre, illetõleg a tör-
vényben meghatározott határidõt is
meghosszabbíthatják.  

A közösségi és nemzeti fogyasztó-
védelmi politikában különleges szere-
pe van a termékbiztonság, és az ezzel
összefüggõ termékfelelõsség kérdésé-
nek.  A hazai törvény lényeges eleme,
hogy a gyártót az általa gyártott termék
biztonsági hiányosságaival összefüggõ
károkozásért kártérítési kötelezettség
terheli. Akárosult itt is közvetlenül for-
dulhat a gyártóhoz, import termék ese-
tén a gyártói képviselethez, ennek hiá-
nyában a forgalmazóhoz, aki a gyártó-
val azonos súlyú felelõsséget képvisel.
A kártérítési igény elévülési ideje 3 év,
míg a gyártói kárfelelõsség idõtartama
10 év.  Számos termékre, így pl. élel-
miszerekre, kozmetikumokra, jármû-
vekre, vegyipari termékekre, elektro-
mos készülékekre, gyermekjátékokra,
kazánokra, orvosi mûszerekre, gyógy-
ászati segédeszközökre, stb. a hazai
jogszabályok szigorú termékbiztonsá-
gi elõírást tartalmaznak. Az ezeknek
való megfelelést a gyártó igazolhatja a
termékein feltüntetett C€ jelöléssel,
ami a fogyasztó számára támpontot je-
lenthet a választásnál.  

A fogyasztóvédelemrõl valószínû-
leg sok újságcikk, könyv fog megje-
lenni az elkövetkezõkben, hiszen egy
nagyon dinamikusan fejlõdõ közössé-
gi politikáról van szó, amivel érdemes
lesz mindenkinek saját érdekében egy
kicsit foglalkozni. Konkrét ügyeket il-
letõen azonban célszerû a Fogyasztó-
védelmi Fõfelügyelõség ügyfélszolgá-
latával felvenni a kapcsolatot.

ÁCSNÉ DANYI ILONA

EU-SZAKKÖZGAZDÁSZ

Fogyasztóvédelem 
az EU-ban és itthon

A címben szereplõ rövid megál-
lapításnak kétségtelen van hírér-
téke. Alig pár nappal ezelõtt a
három város – Dunakeszi, Fót,
Göd – polgármestere aláírták a
megállapodást. Ennek igazi je-
lentõsége abban rejlik, hogy a
mai világot irányító pályázati
rendszerben sokkal nagyobb
eredménnyel pályázhat közösen
a három település. Tollat ezért
nem ragadtam volna.

A Gödi Körkép elõzõ számá-
ban azonban dr. Horváth Viktor
képviselõ úr féléves értékelésé-
ben a városunk hivatalát és ön-
kormányzatát hibáztatta, amiért
idõben csúszott a szerzõdés alá-
írása. Ez a kijelentése egyszerûen
nem fedte a valóságot. A gödi ön-
kormányzat dr. Nyitrai Judit al-
jegyzõ asszonyt bízta meg a szer-
zõdés elõkészítésével. A Fót és
Dunakeszi által készített és tá-
mogatott szerzõdéstervezet tar-
talmazott néhány olyan pontot,
amely alapján Göd minden ked-
vezménybõl kiszorult volna, és

csak nettó befizetõjévé vált volna
az együttmûködésnek.

„Az egyeztetési tárgyalások
során a másik két település – Fót
és Dunakeszi – vezetõi nehezmé-

nyezték, elsõsorban a közös
munka akadályozásának tekintet-
ték azt a néhány garanciális je-
lentõségû javaslatot, amelyek el-
engedhetetlen fontosságúak

azért, hogy a Társulás döntései-
ben a gödi érdekek is azonos
súllyal jelenjenek meg. Ezen
egyeztetések eredményeként si-
került elérni, hogy belekerült a
tervezetbe, hogy jegyzõi kollégi-
um tagjaként Göd is részt vehet a
szakmai anyagok elõkészítésé-
ben, így nem fordulhat elõ, hogy
a Társulás gödi képviselõje elsõ
alkalommal csak a Társulás ülé-
sén szembesül az anyaggal. Sike-
rült elérni, hogy a Tanács dönté-
seit egyhangú határozattal hozza
meg, így a másik két település
nem tud olyan döntést hozni,
amely Göd érdekeivel esetlege-
sen ellentétes. A Társulás mûkö-
dési költségeire vonatkozó rész-
ben megjelölésre került, hogy a
Társulás mûködése tekintetében
mekkora állandó kiadással kell
számolnia az önkormányzatnak –
korábban az anyagban ilyen ösz-
szeg nem szerepelt - a megálla-
podás elõzõ állapotnak megfele-
lõ elfogadásával gyakorlatilag az
önkormányzat úgy csatlakozott

volna a Társuláshoz, hogy egyál-
talán nem tud számolni annak
várható kiadásaival” (ÜJKB
jegyzõkönyv 1109/2004).

Kennessey Zoltán (Civil Fó-
rum) javaslatára, rotációs rend-
szerrel, évente más város dele-
gáltja tölti be az elnöki tisztséget.
Tarjányi Judit (Civil Tanács) ja-
vaslatára bekerült a szerzõdésbe,
hogy csak akkor legyen határo-
zatképes a kistérségi társulás ülé-
se, ha mindhárom fél jelen van az
ülésen. 

Ezek a garanciák biztosítják
Göd egyenjogúságát a Társulás-
ban.

A tárgyalások felgyorsultak,
miután személyesen jártam Fót
polgármesterénél. A fóti látoga-
tást követõen alig egy hónappal
aláírásra került a megállapodás,
amely most már mindhárom vá-
ros érdekét egyformán képviseli.

SALAMON TAMÁS ELNÖK

ÜGYRENDI JOGI

ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG

Megszületett a kistérségi társulási megállapodás

Salamon Tamás
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A decemberi simogató napfény-
ben sokan sétáltak a gödi utcákon
és a Duna-parti sétányon. Léptük
alatt meg-megzizzent az elsárgult
falevél. A természet bõkezûen
szórta melengetõ sugarait. A gyer-
mekek tavaszi lendülettel vették
birtokba a napokban átadott Petõ-
fi téri játszóteret. A srácok „zabo-
lázatlan csikóként” játszottak, sik-
lottak a csúszdán, mászták meg a
kötélbõl font hálót. Élvezték az új
játszótér és a gyönyörû decemberi
idõjárás ragyogó pillanatait. Örö-
mükhöz fogható volt a szülõk örö-
me is. 

- A napokban fedeztem fel,
hogy elkészült a régen várt játszó-
tér. – mondja mosolygós tekintet-
tel Kovács Zsuzsa, aki kisfiát kí-
sérte el a Petõfi térre. – Nagyon
örülök, hogy ebben a formálódó
szép környezetben játszhat. –
folytatja a fiatal édesanya, aki
szerint azonban jó volna, ha pa-
dok is kerülnének a térre. – Míg a
gyerekek hancúroznak, addig mi
felnõttek kellemesen eltársalog-
hatnánk a padokon ücsörögve. Ta-
lán már tavasszal a játszótér kellé-
kei között lesznek. – bizakodik az
ifjú hölgy, aki pirosló arcú gyer-
mekét csak hosszas „könyörgés”
után tudja rávenni, hogy indulja-
nak hazafelé a játszótéren töltött
közel másfél óra után.

- Látja uram, ennyit jelent ez a
játszótér. – értékeli a látottakat
Elek István, akinek gyermeke tár-
saival együtt egy sárga labdát ker-
get a homokozóban. – Itt lakunk a
Petõfi szobor mögött, így igazán
örülünk a szépülõ térnek, ahol
most már játszóeszközök is van-
nak. – hangzik az elismerés, de a
tennivalókról sem hallgat Elek
István. – Számunkra sem közöm-
bös, hogy milyen környezetben
élünk, éppen ezért hajlandóak va-

gyunk részt venni a tér csinosítá-
sában, gazdaságilag támogatni a
fejlesztéseket. Családunk igen je-
lentõs építõipari vállalkozást mû-
ködtet, az iparûzési adót Gödre fi-

zetjük. Szeretnénk, ha a befizetett
adó egy részét a Petõfi tér fejlesz-
tésére és átalakítására fordítaná az
önkormányzat. Cégünk székhelye
ezért van Gödön, hiszen lehetne
Budapesten is. De ha már adóz-
nunk kell, akkor legalább a város
polgárai élvezhessék elõnyeit.
Sportpályát, asztalitenisz asztalo-
kat és egyéb eszközöket szeretnék
elhelyezni oda. – mutat a tér má-
sik oldalára, ahol nincsenek fák. 

Hosszasan beszélgetünk de-
cember elsõ szombatján a közös-
ségi összefogás erejérõl, a közös-
ségért végzett munka megbecsü-
lésének igényérõl, a pártok fölött
álló egészséges lokálpatriotizmus
jelentõségérõl. – Én soha sem a
párthovatartozás szerint ítélek

meg valakit, hanem a teljesítmé-
nye, jelleme és személyisége
alapján. – jelenti ki határozottan
Elek István, aki mentegetõzve el-
köszön, hogy elmagyarázhassa

gyermekének: mi a különbség a
gumilabda és a bõrfoci között. De
még egy kézfogásra visszalép. –
Nagyon szép Mikulás napi aján-
dékot kaptak a gyerekek Vidák
Árpád úrtól. – hajol közel hoz-
zám, erõs kézszorítással nyomaté-
kosítva mondandóját. 

Néhány nap elteltével a körzet
önkormányzati képviselõjével,
Vidák Árpáddal járjuk körbe a te-
ret, aki még azt is megmutatja,
hogy hová helyezik el az esztéti-
kus, környezetbarát szeméttárolót.
– Fából építünk asztalokat és pa-
dokat. – magyaráz lendületesen a
képviselõ, aki láthatóan bizonyí-
tani szeretné, nem hiába bíznak
benne választói. – Elkészítjük a
járdát, de meglesz az asztalitenisz

és a „lábtengó” pálya is. – vála-
szolja kérdésemre. A magyar tör-
ténelem jeles személyiségének
nevét büszkén viselõ téren sétálva
szót ejtünk az elmúlt két eszten-
dõben végzett munkáról, az elõtte
sorakozó feladatokról. – Úgy ér-
zem, egymásra találtunk. A vá-
lasztópolgárok sok-sok ötlettel,
javaslattal segítik képviselõi tevé-
kenységemet. A munka, a közös
gondolkodás most kezd beérni.
Kijavítottuk a gidres-gödrös uta-
kat, rendbe hoztuk a Tavasz utcát,
vízelvezetõ-árokrendszereket és
járdát építettünk. Megkezdõdött a
Petõfi téri játszótér kialakítása,
melyet jövõre folytatunk. Szeret-
nénk az Arany János utcát teljes
hosszában leaszfaltozni a lakos-
ság támogatásával. A közeli ter-
vek között szerepel az alsógödi
Shell benzinkút, és a volt Gólya
vendéglõ közötti területre busz-
megálló létesítése. A József Attila
Mûvelõdési Háznál lámpás átjárót
szeretnék építtetni, hogy a gyer-
mekek és felnõttek biztonságban
kelhessenek át a zsúfolt kettes fõ-
úton. 

Beszélgetésünk vége felé mint-
ha azt olvasná ki kérdõ tekinte-
tembõl: - Képviselõ úr! Lesz elég
támogatás és pénz a tervek meg-
valósításához? – Lesz! – hangzik
az elszántságot tükrözõ felelet. –
Tudja szerkesztõ úr, választópol-
gárként én magam sem becsültem
azt a képviselõt, aki csak ígért, de
nem teljesített. Engem az adott
szó kötelez! Amit ígértem, meg-
valósítom, mert elszánt vagyok, a
kritikákból tanulok. Választóim
felsorakoztak mögém, s élvezem
szocialista-frakcióbéli társaim tá-
mogatását. Ez az eredményes
munka záloga. – mondja Vidák
Árpád.  

VETÉSI IMRE

Építõ érdekazonosság
Választópolgárként csak a cselekvõ képviselõt becsültem

Örömmel vették birtokba a gyermekek...

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az Idõsek
Napjához anyagi és természetbeni segítséget nyújtottak.

GÖDI VÖRÖSKERESZT

Köszönetnyilvánítás
A Városszépítõ Egyesület nevében köszönöm mindazoknak a
segítségét, akik anyagilag vagy egyéb módon segítették
munkánkat. Aki látta a pihenõt a kerékpárút bevezetõ sza-
kaszánál, a Kossuth Lajos utca Duna-parti részén (ismertebb
nevén a 11-esnél) épített pihenõ- és játszóparkot, valamint a
Svájci sétány járhatóvá tett déli szakaszát, az tudja, mennyi pénzt
és energiát fordított a Városszépítõ Egyesület erre a területre.
Köszönjük a támogatást és az elismerést!
Külön köszönjük a Városfejlesztési Bizottságnak a kérés nélkül
nyújtott 50.000.- Ft támogatást és a jó szavakat, a TESZ-nek
pedig a szemét elszállításában nyújtott segítségét.

BERTA SÁNDOR ELNÖK

GÖDI VÁROSFEJLESZTÕ ÉS SZÉPÍTÕ EGYESÜLET

Köszönetemet fejezem ki a Város-
fejlesztési Bizottságnak és a környe-
zetvédelmi tanácsnok asszonynak,
hogy 60.000 Ft-tal hozzájárultak az
általam felvállalt természet- és kör-
nyezetvédelmi tevékenységhez. Idén
már negyedik éve próbálunk kisebb
munkákat elvégezni, amikhez nagy
örömömre mindig csatlakoznak lel-
kes segítõk – Berty Mihály, Göd Jö-
võje Klub, Havas Attila, Nagy Gá-
bor, Ráth Tamás és sokan még –,
akik szintén szívügyüknek tekintik a
környezet és a természet védelmét,
gazdagítását, és szabadidejüket rá-
szánva segítettek nekem. Így a ka-
pott elismerés nekik is szól.

Eredménynek könyveljük el a
Szakács-kert melletti kerékpáros pi-
henõ kialakításában nyújtott segítsé-
get; a madárodúk kihelyezését a Sza-
kács-kertbe, a Kiserdõbe és az isko-

lák, óvodák udvarára; a vadgeszte-
nyefák permetezésének megszerve-
zését; a felsõgödi sportpályán épül-
getõ játszótér kialakítását és gondo-
zását; a Kiserdõ védetté nyilvánítá-
sát és a tanösvény elkészítését; az ut-
cai fasorok, értékes faegyedek fel-
mérésének elkezdését; a Biológia
Állomás kertjének felmérését.

Mivel ezeket a tevékenységeket
mi szabadidõnkben végezzük, gyak-
ran elõfordul, hogy nem úgy sül el
egy-egy “akció”, ahogy szeretnénk.
Lelkesedésünk, kitartásunk azonban
töretlen, és bízunk abban, hogy to-
vábbra is tudunk együttmûködni a
Bizottságokkal, képviselõkkel, még
akkor is, ha esetleg egy-egy kérdés-
rõl másként gondolkodunk.

Köszönöm, köszönjük a segítsé-
get. 

DEBRECENI PÉTER

Köszönetnyilvánítás
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2004. november 23-án, valamint 24-én a Duna-
keszi Rendõrkapitányság meghívására, a Göd
Városi Polgárõrség kezdeményezésére és szer-
vezésében a Huzella Tivadar Általános Iskola
4. és 5. évfolyamos diákjaival látogatást tettünk
a rendõrkapitányságon.

A diákok kíváncsian várták a „bepillantás”
lehetõségét, már az úton is a rendõri munkát
képzelték el, s az erre vonatkozó kérdéseiket
próbálták összegyûjteni a tanulók. A rendõrsé-
gen Halmai Katalin vette pártfogásába az ifjú-
ságot, hamar megtalálva velük a hangot, beve-
zette õket a rendõri munka rejtelmeibe. A diá-
kok megismerhették a rendõrség szervezeti fel-
építését, különbözõ osztályait, s azok feladata-
it. Alkalmunk nyílt megnézni a bûnügyi hely-
színelõk munkáját, s különleges eszközeit.
Megtudhattuk, hogyan zajlik a nyomok rögzí-
tése, elemzése, felhasználása a nyomozás so-
rán. A diákok lehetõséget kaptak, hogy kipró-
bálják az õrizetesek celláját, amely igen nagy
„lelkesedést” váltott ki belõlük - talán ez a hely

mozgattameg leginkább a fantáziájukat. Soká-
ig üldögéltek odabenn, nézegették egymást a
kamerán keresztül, s halmozták el kérdéseikkel
kísérõnket, aki fáradhatatlanul válaszolgatott
azokra. Bekukkanthattunk az õrizetesek szobá-
jába, ahol néhány hasznos tanáccsal is ellátták
a fiatalokat. Megismerhettük a rendõrjárõrök

általános felszerelését is. Mindenki a gumibo-
tot, s a bilincset akarta megkaparintani.

Szituációs játék keretében a gyerekek kipró-
bálhatták a rendõrök hétköznapi életét, munká-
ját. Ez a játék rávilágított arra is, mi foglalkoz-
tatja õket, mennyire jutnak el hozzájuk a napi
hírek, gondok. 

Végül a másfél órásra tervezett látogatásból
három órahossza lett, de ezt senki sem bánta.
Mindenki kis ajándékkal térhetett vissza az is-
kolába. Nagyokat nevettünk, s vidám hangulat-
ban telt a délelõtt. 

Köszönjük a rendõrkapitány úrnak a lehetõ-
séget, Halmai Katinak a lelkiismeretes és vidám
kalauzolást, valamint a rendõrségi alkalmazot-
tak kedvességét, barátságos viselkedését. Kö-
szönet a Huzella Tivadar Általános Iskola igaz-
gatójának s tanárainak a szervezésben és lebo-
nyolításban nyújtott segítségért. A gyerekeket a
Gödbusz Kft. utaztatta. Köszönet érte, s Markó
József TESZ-igazgató úrnak a lehetõségért.

SZÕKE KRISZTINA GVP-ALELNÖK

Iskolások a Dunakeszi Rendõrkapitányságon

Kábítószer ügyben nem lehet elég korán 
elkezdeni a felvilágosítást!

Megjött a tél, a vizet szeretõ ember
télen is vágyik a partra, sõt a befa-
gyott víztükör jegére. A Dunai
Vízirendészet információi szerint a
Duna lassúbb folyású mellékvizein
megjelent az egybefüggõ, de még
vékony jégtakaró. A gyorsabb mel-
lékvizeken és a fõmederben egyre
nagyobb mértékben zajlik a jég.
Ahogy a nyári fürdési idénynek meg-
vannak az áldozatai, sajnos az elõírá-
sok nem ismeretébõl vagy be nem
tartásából eredõen a jeges vizek is
szedik áldozataikat.

A vízirendészeti szolgálat szeret-
né, ha ebben az évben csökkennének
a balesetek, ezért indokoltnak tartja
kellõ idõben felhívni a lakosság fi-
gyelmét a jégen való tartózkodásra és
közlekedésre vonatkozó legalapve-
tõbb szabályaira. A 46/2001. (XII.
27.) BM számú rendelet ide vonatko-
zó rendelkezései sajnos kevés ember
elõtt ismertek. Saját, jól felfogott ér-
dekünkben indokolt felidézni a leg-
fontosabbakat:

Aszabad vizek jegén tartózkod-
ni csak akkor szabad, ha a jég kel-
lõ szilárdságú, nem olvad, illetve
nem mozog.Agyakorlati tapaszta-
latok alapján az állóvizek jege ak-
kor tekinthetõ kellõ szilárdságú-
nak, ha vastagsága eléri vagy meg-
haladja a 10 cm-t.

TILOS a szabad vizek jegén
tartózkodni: • éjszaka és korlátozott
látási viszonyok között • jármûvel, a
biztonságos munkavégzés kivételé-
vel • kikötõk és veszteglõhelyek terü-
letén • folyóvizeken.

Teherbírást csökkentõ ténye-
zõk: • fenékrõl elõtörõ kisebb, na-
gyobb források • csatorna bekötések
• áradás, apadás által kialakított jég-
mozgás • a felmelegedés a jégréteget

elvékonyítja, ami a jégen tartózko-
dók számára veszélyes lehet.

Folyóvizeken a befagyás folya-
matában jellemzõ, hogy a már beállt
jégmezõre újabb és újabb táblák tor-
lódnak, rakódnak, ezek nem bizton-
ságosak, a rajtuk való közlekedés
életveszélyes és tilos! A folyóvizek
jég alatti vízszintváltozásai jégmoz-
gást idéznek elõ, apadás következté-
ben a látszólag még szilárd jég álla-
pota megváltozik, beroppanása vár-
ható. Többnapos melegebb idõ hatá-
sára a felület mosódik, a jég vastagsá-
ga csökken, szilárdsága romlik, ezért
a rajta való közlekedés, sportolás, tar-
tózkodás veszélyes. Nagyobb jégfe-
lületen különös veszélyeket rejthet a
friss havazás, mert a jég tényleges ál-
lapotát nem lehet idõben felismerni.
Ezeken a területeken az éjszakai tar-
tózkodás különösen veszélyes.

A jeges vízbõl mentett embert
azonnal ne vigyük túlfûtött meleg
helyre, dörzsöléssel próbáljuk a vér-
keringést beindítani! Elõzõleg a jeges
ruházatától meg kell szabadítani. Az
ilyen személyt minden esetben orvo-
si elsõsegélyben, orvosi ellátásban
kell részesíteni.

Részletesebb tájékoztatást a Du-
nai, Tiszai és Balatoni
Vízirendészetnél, és az életmentéssel
foglalkozó karitatív egyesületeknél
kérhetnek.

A belügyminiszter 46/2001.
(XII.27.) BM rendelete alapján a jé-
gen tartózkodás szabályait a jégbe-
szakadások miatt következett balese-
tek megelõzése érdekében a
vízirendészet fokozottan ellenõrizni
fogja. Felhívásunk betartása, az ál-
lampolgárok törvénytisztelete meg-
elõzheti a tragikus balesetek bekövet-
kezését!

A Dunai Vízirendészeti
Rendõrkapitányság felhívása

A szociális munka napján tíz férõhelyes la-
kóotthont avatott fel ünnepélyesen a gödi
TOPhÁZ Egészségügyi Otthonban Dr.
Szabó Imre, a Pest megyei közgyûlés elnö-
ke. A 40 millió forintos költséggel készült
önálló – családi házas jellegû – épületben
igényesen kialakított lakóotthon fogadja a
nyolc gondozott mellett azt a fiatal párt, akik
számára lehetõség nyílik az együttélésre.

Virág Jenõné, az otthon igazgatója meg-
nyitó köszöntõjében elmondta, hogy a min-
dennapjaikat megszépítõ épület költségei-
nek 50 százalékát pályázaton nyerte el az
intézmény. 

Dr. Szabó Imre kettõs ünnepnek neveze-
te az eseményt, hiszen az új otthon avatása
mellett ezen a napon ünnepelték ország-
szerte a szociális munka napját is.  Felelõs-
séggel tartozunk gondozásra szoruló em-
bertársaink iránt, mondta, ezért azon dolgo-
zunk, hogy életüket, mindennapjaikat meg-
szépítsük, könnyebbé tegyük. A Pest me-
gyei közgyûlés 20 millió forinttal támogatta
az új otthon építését, amely tíz ember szá-
mára kínál más életet, otthonos környezetet.  

A TOPhÁZ közelségében mûködõ
Samsung képviseletében megjelenõ Park
úr elismeréssel beszélt az új létesítményrõl,
kedves szavakkal gratulált a beruházás épí-
tõinek. A dél-koreai cég nevében jó egész-
séget kívánt az új otthon lakóinak. 

Az ünnepi köszöntõket követõen, a

meghívott vendégek tapsa közben vágta át
a bejárati ajtóra helyezett nemzeti színû sza-
lagot Dr. Szabó Imre. Az ünnepi aktust kö-
vetõen Virág Jenõné bemutatta a vendégek-
nek – akik között ott volt Fábry Béla, a me-
gyei közgyûlés alelnöke, Gödrõl Sándor
István polgármester, Dr. Szinay József jegy-
zõ, Pinczehelyi Tamás alpolgármester,
Kruzslicz István tanácsnok és Lenkei
György, a körzet önkormányzati képviselõ-
je is – az igényesen berendezett lakóotthont.
A lakószobák megtekintése közben Sándor
István elmondta, hogy a városi önkormány-
zat az erkölcsi támogatás mellett az építési

engedélyek gyors kiadá-
sával segítette a beruhá-
zás megvalósítását.   

Az avató ünnepséget
követõen az intézmény
központi épületében a
Pest megyei egészség-
ügyi- és szociális intéz-
mények dolgozóinak
köszöntésére került sor a
szociális munka napja
alkalmából. Felelõsség-
teljes munkája elismeré-

seként jutalomban részesült – többek között
– Dr. Thur Ottóné, a szõdligeti Viktor Spe-
ciális Otthon igazgatója, Virág Jenõné, a gö-
di intézmény igazgatója és nyugdíjba vonu-
ló fõnõvére, Kelemen Gyuláné.

Az ünneplõket köszöntõ Pinczehelyi Ta-
más alpolgármester példaértékûnek nevezte
a TOPhÁZ és az önkormányzat kapcsola-
tát. Az intézmény dolgozói áldozatos mun-
kát végeznek – fogalmazott a politikus -,
tiszteletre méltó emberséggel gondoskod-
nak az otthonban élõ kétszázhúsz emberrõl. 

Az ünnepi esemény befejezéseként az
intézmény lakói kulturális mûsorral kö-
szöntötték a vendégeket, akik a meghatóan
emberi produkciókat vastapssal köszönték
meg.  

V. I.

Önálló élet a TOPhÁZban
A Szociális Munka Napján avatták a lakóotthont
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ASzociális Munka és a Gyermekvé-
delem Napja alkalmából a Gyermek-
jóléti és Családsegítõ Szolgálat dol-
gozói meghökkentõen újszerû ün-
nepséget szerveztek. Meghökkentõ,
mert ilyen városunkban még nem
volt. Újszerû, mert gondoltak egy na-
gyot, és azokat állították a rendez-
vény középpontjába, akiknél munká-
juk sikere a legtovább nyomonköve-
thetõ, a gyermekeket.
November 12-én a József Attila Mû-
velõdési Házban lezajlott az Elsõ
Városi Szavalóverseny. Névadója
Salkaházi Sára, aki világi és egyházi
életében egyaránt kivette részét a mai
értelemben vett szociális munkából.
Tehetõs kassai szülei révén tanulmá-
nyai elvégzése után mozgalmas vilá-
gi és kulturális életet élt. Késõbb, a
Szociális Testvérek Társasága Rend-
házának apácájaként több nõotthont
alapított, és vezetett. Árpádházi Bol-
dog Margit szentté avatásán, 1943-
ban, az általa írt színmûvel ünnepel-
tek az Erkel Színházban. 

A szavalóverseny választott témá-
ja a lehetõ legjobb: „család” a ma-
gyar költészetben. Szimlerné
Medveczky Andrea – a gyermekjólé-
ti szolgálat vezetõje - megfogalmazá-
sa szerint a Gyermekjóléti és Család-
segítõ Szolgálat feladatkörébe az idõ-
sek, hajléktalanok gondozásán kívül
beletartozik a problémákkal küszkö-
dõ, hátrányos helyzetben lévõ csalá-
dok segítése is.  Az esemény elõké-
szítésében az intézmény minden dol-
gozója becsülettel kivette a részét.
Mészáros Viktória – a családsegítõ

szolgálat vezetõje - szerint ennek a
szakmai ünnepnek sikerült új célt ki-
tûznie: ünnepeljünk együtt, szerez-
zünk örömet másoknak a kultúra se-
gítségével. Kóréhné Szûcs Mária, a
Huzella Tivadar Általános Iskola pe-
dagógusa véleménye, hogy szükség
van a rászorulók anyagi és szellemi
megsegítésére, és ezért a szolgálat le-
hetõségeihez mérten mindent meg-
tesz, de a társadalom alapproblémáit
egyedül nem tudja megoldani, a
gyermeknevelésben kellõ segítséget
nyújt, sok esetben szükség lenne a
szülõk nevelésére is. (Azt hiszem,
hogy ezzel egyetérthetünk.)

Avárosi oktatási intézményeknek
elõzetesen kézbesített felhívásra
több mint negyven, verselni akaró
diák jelentkezett. Ekkora érdeklõ-
désre senki sem számított. Ez azt
mutatja, hogy a családnak és a ma-
gyar költészetnek helye van társadal-
munkban. A szavalóverseny hivata-
los kezdési ideje 14 óra, az érkezési
idõpont 13 óra volt. A szervezõk az
idõpont elmúltával egyre izgatottab-
ban lesték a mûvelõdési ház bejára-
tát. A vonások kezdtek kisimulni,
amikor megjelentek az elsõ kisdiák-
ok a közelebbi iskolából. Az idõ elõ-
rehaladtával nyilvánvaló lett, hogy
nincs miért aggódni, hiszen a nagy-
terem teljesen megtelt nemcsak ver-
senyzõkkel, de szülõkkel és érdeklõ-
dõkkel is. A kezdésre készen állt
minden. Szimlerné Medveczky

Andrea bevezetõjében biztosított
minden szavalót, hogy a Lámpás
Alapítványnak köszönhetõen a ver-
seny végeztével senki sem megy ha-
za üres kézzel. Elek Dóra, mint elsõ
versmondó, magabiztossága és töké-
letes elõadásmódja önbizalmat adott
az õt követõknek és a zsûrinek egy-
aránt. Kívülrõl szemlélve láthatóvá
vált, hogy a gyerekek mennyire ön-
feledten tudnak örülni egymás sike-
rének. Minden egyes szavalót han-
gos ujjongás és vastaps köszöntött és
búcsúztatott. A csodaszép magyar
verseket a közönség hol áhítattal, hol
csodálattal, némelykor derülve hall-
gatta végig. Az iskolában a diákok
negyvenöt percet is nehezen ülnek
végig, de most két órán keresztül lel-
kesek, türelmesek és fegyelmezettek
voltak. A versenynek voltak olyan
pillanatai is, hogy megszólalni is ne-
héz lett volna a mély átéléssel elõa-
dott vers végén, de a lebonyolítás
profi volt. Az elõadók nagyon jó rit-
musban követték egymást. Senkinek
sem volt olyan érzése, hogy már jó
lenne egy kis mozgás. Mindeközben
maga az ünnep nem szorult a háttér-
be. A gyerekek közül nem mindenki
tudta megfogalmazni azt, hogy mit
is jelent neki a szociális munka, de az
egyéni versválasztásokból kiderült,
hogy a családról mindegyiknek van
önálló gondolata. És ez jó! A jövõn-
ket ma építjük. A Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálat történelmet

írt a szavalóverseny résztvevõivel
együtt. Az elõzetes várakozást felül-
múlva lezajlott az elsõ városi szava-
lóverseny. (Nemcsak) a történelmi
hûség kedvéért érdemes felsorolni,
hogy a Mészáros Viktória vezette
zsûri, melynek tagjai Sáfrán Edina és
Deli Kálmánné voltak, korcsopor-
tonként kiket díjaztak: 3. és 4. osz-
tály: 1. Elek Dóra, 2. Adler Brigit-
ta, 3. Szabó Dorottya; 5. és 6. osz-
tály: 1. Balázs Krisztián, 2. Boór
Judit, 3. Dunai Csenge; 7. és 8. osz-
tály: 1. Székely Kinga, 2.
Mocsonoki Hanga, 3. Funk
Ádám.  A zsûri különdíját, mint a
legfiatalabb résztvevõ, Székely
Blanka kapta. A szavalók maguk
szavaztak a közönségdíjról, melynek
nyertese Székely Kinga lett. Az ün-
nepség lezárásaként Mikó Istvánné,
a Területi Gondozási Központ veze-
tõje elmondta, hogy támogatja a
szolgálat kezdeményezését és a vá-
rosi szavalóverseny hagyománnyá
válását. A város ifjúságát a kultúra
összehozza, ezért további rendszeres
hagyományteremtõ eseményeket
tervez, hiszen a mai gyerekek a jövõ
családalapítói. Mi szülõk csak üdvö-
zölni tudjuk ezt a kezdeményezést,
mely az egészséges családszemlélet-
re nevel, és a jövõt nem hiába épít-
jük, mert vannak és lesznek utódok,
akik szüleiket követik. Köszönjük
ezt a csodálatos délutánt a Gyermek-
jóléti és Családsegítõ Szolgálat min-
den dolgozójának, melyrõl a kedves
olvasót tudósította

SZÕKE JÓZSEF

Az Elsõ!

“Az én személyiségem csak egy katalizátor, én is csak az Isten szolgája va-
gyok. Latinovits Zoltán azt mondta nekem, hogy egy idõ után el kell dönte-
ni, az ember pap lesz-e, vagy bohóc. Hogy az emberek nemesítése-e a szán-
déka, a jó felé való segítés, példamutatás, a harmóniára való törekvés, vagy
pedig bohóccá válik, s tömi a zsebét, arannyal rakja tele, ahelyett, hogy szol-
gálná, kiszolgálja a közönséget. Mert szolgálni és kiszolgálni nem ugyanaz.
A szolgálatban alázat van, nem megalázkodás, hanem alázat és helytállás.
Transzcendens dolgok alázatában születik a mû. Abban a tudatban, hogy az
élet örök, azon belül egy örök rend uralkodik, amelyben az ember csak élhet,
de a rendet meg nem változtathatja. Amagyar nyelv abban is páratlan, ahogy
pontosan kifejezi ezt az örök rendet is. Az élet ugyanolyan vékony, kicsi él,
mint a kés éle. Magyarán a sötétség és a világosság között van egy él, amin
ez az élet él. Erre vigyázni kell, ezzel nem lehet kísérletezni.”

A

Miért hiszek?
sorozat elsõ beszélgetésén

Halász Zsuzsa vendége
Tolcsvay Béla

2004. december 19-én (vasárnap) 19 órakor
az alsógödi katolikus közösségi házban

(Pesti út 73.)
Jótékonysági est a

Búzaszem Kolping Általános Iskola
javára.

Mindenkit szeretettel várunk!

Részlet a „Miért hiszek?” sorozat „Legyen úgy, mint
régen volt” címû kötetébõl, amelyben Halász Zsuzsa
beszélget Tolcsvay Bélával:

MEGHÍVÓ
A Németh László Általános Iskola 

és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
növendékei és tanári kara 

szeretettel meghív minden kedves érdeklõdõt 
ünnepi rendezvényeire: 

Tánckarácsony
december 16-án 18.00 órától

Dunapart Üdülõ (volt BM üdülõ) 
Göd, Jósika u. 14.

Karácsonyi hangverseny
december 17-én 18.00 órától 

Felsõgödi Római Katolikus Templomban
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Biztos vagyok benne, hogy mindannyian õr-
zünk iskolás éveinkbõl szép vagy esetleg kel-
lemetlen emlékeket. Néhány tanár képe is
felidézõdik bennünk, akik a tananyagon felül
valami olyasmit is átadtak nekünk, amely egy
életre szólóan velünk maradt. 

Ilyen pedagógus volt Major József, vagy
ahogy sokan ismerték, “a Major tanár úr”.
Barátai, ismerõsei, volt tanítványai gyûltek
össze november 15-én Dunakeszin, a József
Attila Mûvelõdési Házban, hogy a Dunakeszi
Mûvészeti Napok keretében rendezett rend-
hagyó író-olvasótalálkozón emlékezzenek rá. 

Miért volt ez a találkozó rendhagyó? Azért,
mert a bemutatott könyv – az Üzenet c. ver-
seskötet – szerzõje, Major József, sajnos, már
nem érhette meg verseinek kiadását. És azért,
mert személyében egy olyan pedagógus élet-
útját ismerheti meg az olvasó versein keresz-
tül, aki sokunk emlékeiben úgy él, mint Gár-
donyi lámpása. Egy igaz ember, aki semmi-
lyen körülmények között nem alkudott meg,
akinek az életútja példa egy sok szenvedést
megélt generáció megpróbáltatásaira. 

Fenyvessy Tibor – Major József egykori
kollégája – több éve dédelgetett egy álmot:
szerette volna kiadatni a tanár úr verseit. Tu-
domása volt róla, hogy matematika szakos
kollégája a költészet iránt is érdeklõdik, sõt
mûveli is azt, hiszen többször vendégeskedett
a tanár úr gödi otthonában, s hallgatta meg
költeményeit. De ami igazán cselekvésre in-
dította a könyv szerkesztõjét, az egy szinte
csodával határos módon elõkerült notesz,
amelybe a szovjet hadifogsága idején jegyez-
te le verseit Major József. A hadifoglyoktól
mindenféle íróeszközt és papírt elvettek, de
egy fogolytársának, Magyar Sándornak sike-
rült átmásolnia és megõriznie a költeménye-
ket.  Most idõs kora ellenére jelen volt a talál-
kozón, és megindultan hallgatta a visszaem-
lékezést. Leánya, Magyar Erzsébet elmondta,
hogy édesapja keveset beszélt otthon a láger-
ben átélt szenvedéseikrõl, de szerette volna,
ha a becsben õrzött noteszben található verse-
ket kiadják. Így jutottak el Fenyvessy Tibor-
hoz azok a költemények, amelyek az Üzenet
címû kötet tartalmának kb. egyharmadát te-
szik ki, és amelyek szinte végigkísérik életé-
nek állomásait – a boldog gyermekkortól
egészen az utolsó, magányban telt évekig.

A verseken keresztül – Sellei Zoltán elõ-
adómûvész mélyen átélt, mûvészi tolmácso-
lásában – a találkozó közönsége is megis-
merkedhetett e gazdag életúttal. Ki is volt

Major József? Tanító, népnevelõ, költõ?
Mindez egy személyben. Vérbeli pedagógus,
mondhatnák mai kifejezéssel. Már fiatal ko-
rában vonzódott ehhez a pályához. Minden-
áron tanító akart lenni. A kassai születésû,
majd Heves megyében segédtanítóskodó fia-
talember az 1940-es évek elején költözött
családjával Gödre. Pedagógiai munkáját itt
is folytatta, amelynek alapelvét így fogal-
mazta meg: “szigorú következetesség és kö-
vetkezetes szigorúság”. Következetességét,
elvhûségét sokan makacsságnak tekintették.
Többször került szembe másokkal, akik sér-
tõnek találták megalkuvást nem ismerõ szó-
kimondását. Egy ilyen konfliktus után állt fel
a katedra mellõl, és inkább Dunakeszin vál-
lalt állást, mint hogy ott maradjon egy olyan
helyen, ahol hitét és elveit meg kellett volna
tagadnia.

A Dunakeszi 3. sz. Iskolában folytatta pe-
dagógusi munkáját. Ottani tanítványai szép
számmal jelentek meg a találkozón, és meg-
hatottan idézték fel az emlékeket a tanár úr-
ról. Önzetlenségérõl, humoráról, nevelési el-
veirõl és módszereirõl meséltek az egykori
diákok. A humoros vagy megható történetek
révén megelevenedett Major József, “a Major
Tanár Úr”, és szinte mindenki érezte, hogy
lelke ott volt a teremben arra a néhány órára. 

Alakja, szelleme azonban nemcsak ott, a
József Attila Mûvelõdési Házban kelt életre.

Személyisége immár túlnõtt Göd és Dunake-
szi határain. Mindazok, akik ismerték, akiket
tanított, akik barátai, ismerõsei voltak olyan
útravalót kaptak tõle, amelyet egy életen át
õriznek. Talán lesznek még újabb lámpások,
akik továbbadják a fényt!  

RÁTH ZSUZSA

Egy igaz ember
Major József (1917-1988)

Vihartól megdermedt
vészes téli éjben,
– véled: gerinceden,…
bár tudod: a bércen, –
a farkas felüvölt.
Utána: Csönd!… Vad csönd!…

Nagy viharok után,
– a zaj elmúltával, –
felüvölt a lélek,…
könnyet facsar, rág, mar,…
az Örök rád köszönt,
Utána: Csönd!… Csak csönd!…

A lélek néha felüvölt,…
valahol messze, messze fönt,
szabadultan az igától,
megszédülve az imától…
Ám csupán vergõdik szárnya!…
Hogy hibázzon az irányra,
felüvöltve keres társat,…
kutatja a hunyt szikrákat,
amely az Életnek mázt ad,
de miket ember nem láthat…
Könny és kacaj szent varázsa
mind összegyûjtve szavába’,…
hív és taszít,… üldöz s ölel,…
hol simogat, hol korbácsol,
– örömittasan a léttõl,
vagy undorodva magától. –

A lélek néha felüvölt,…
Felelet rá: legtöbbször csönd!…
Csak épp az agy majd szétpattan,
– miértek káosza abban, –
csupán a vér akar szökni,
csak vágy kél: csókolni,… s ölni!…
Keresgélõ, bús szavára
marad minden kihalt, árva,
elvész a pusztában szava,
nem kap választ,…marad maga!…

A lélek hogyha felüvölt,
ne nyelje el szavát a csönd,
ne fúljon a Föld sarába,
találjon a kis szikrákra,
gyûjtse azokat mind egybe,
a sok parányi mécseske
röppenjen hívó szavára,
gyúljon ki az éjtszakába,…
s mit ember hiába kutat:
– Verjen az ég felé utat! –

A lélek néha felüvölt,
de elnyeli szavát a Csönd!…
Bár mélyen fúr az iszapba,
ám, mikorra felkavarja,
mire a válasz megzörren:
– Maga eltûnik a Ködben! –

Major József

A lélek néha 
felüvölt…

Hóvirág
Mosolyog a száraz ág:
– Alatta egy hóvirág. –

Kis virág… a cser alatt:
– Melengeti a havat. –

Lágy éneket fújdogál:
– Egy új király erre jár! –

Nem éri el az araszt:
– De meghozza a tavaszt! –          M. J.

Õsszel
Verebek a boglya mellett
Összebújnak, csiripelnek…

Varjak hada a szántáson:
Kesereg az elmúláson.

Ablak alatt szarka csörög,
Ablakodon a szél zörög,…

A kamra, pince megtelik,…
Néha ólmos esõ esik,…

A krizantém is virágzik:
– Mégis,...valami hiányzik! –       M. J.
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KÖNYVTÁRI  HÍREK
2005. tavaszán indul „A NAGY KÖNYV” c. televíziós mûsorfolyam. A célja az lesz, hogy a
nézõket „visszavezesse” a könyvek világához
Márciusban a tévénézõket, rádióhallgatókat, újságolvasókat szavazásra szólítják föl: nevez-
zék meg kedvenc külföldi és kedvenc magyar regényüket. Így az elsõ körben összeállítják
Magyarország 100 kedvenc könyvét. Másodszor összeáll az 50-es lista, végül pedig a
„Legjobb tizenkettõ”. A „Legjobb tizenkettõbe” jutott regényeket egy-egy közismert szemé-
ly képviseli: neki kell meggyõznie a nézõket arról, hogy az általa képviselt mû a legjobb. 
A másfél éves projekt ráfordításai megközelítik a másfélmilliárd forintot.
„A NAGY KÖNYV” 2003-ban Angliából indult, s az idén már a német ZDF is útnak indí-
totta. Az angol tapasztalatok szerint a könyvek iránti érdeklõdés látványosan emelkedett. Mi,
könyvtárosok majd igyekszünk az Önök igényeinek megfelelni, és örömmel várjuk az érdek-
lõdõk nagyrohamát.

Az ünnepekre jó pihenést és sok-sok kellemes olvasmányt kívánnak a könyvtárosok:
Sáfrán Edina, Hajtó Ilona, Dr. Kátai Péterné, Deák Józsefné, Balogh Edina, 

Nagyné Lacza Ágnes, Szabóné Hegyi Valéria

A Városi Könyvtár ünnepi nyitvatartása:

Központ (Pesti út 72.) Gyerek (Pesti út 72.) Ady (Kálmán u. 13.)
dec. 18. szombat :  9-12, 13-18h 13-17h 13 - 1730

dec. 22 – 26.: zárva zárva zárva
dec. 29 – jan. 02.: zárva zárva zárva

Nyitás: 2005. jan. 03., 13 órakor

2004. november 13-án rendeztük meg a Gö-
di Lions Club Erzsébet- és Katalin-bálját,
melynek védnöke Sándor István, Göd pol-
gármestere volt. A klub közel 11 éves fennál-
lása óta talán még soha nem köszönthettünk
olyan neves díszvendégeket, mint most. Ütõ
Ákost, a Lions Clubok Magyarországi Szö-
vetségének kormányzóját, Kammerer Zoltán
háromszoros olimpiai bajnok kajakozót,
Vitray Tamás Pulitzer és Életmû díjas kiváló
média-személyiséget. A vendégek között üd-
vözölhettük a fóti Rotary Klub tagjait is.

Tóth Lászlóné elnök asszony köszöntötte a
bálozókat, majd röviden ismertette a Lions
Club elmúlt idõszakban végzett munkáját:

…Az évek óta rendszeresen patronált
többgyermekes családnak egy számítógépet
ajándékoztunk.

…Sikeres ortopédiai szûrést szerveztünk
és finanszíroztunk az óvodás korú gyerme-
kek részére.

…Idén is nagy sikerrel rendeztük meg a
Gödi Nyárnyitó Napokat a Polgármesteri hi-
vatal jelentõs támogatásával.

…Támogatjuk a „Kajakkal az egészsé-
gért” alapítványt, és mentõcsónakkal segí-
tünk a kajakversenyen.

…Már szervezzük karácsonyi ünnepek
alatt szokásos zsíros kenyér és forralt bor
osztását a Vörösmarty téren, Budapesten.

…Készülünk a farsangi bálra, és dolgo-
zunk a márciusi zöld hályog szûrés elõkészí-
tésén.

Az elnök asszony külön köszönetet mon-
dott a Polgármesteri hivatal és a pártoló ta-
gok önzetlen támogatásáért.

Ezt követõen a polgármester úr üdvözölte
a vendégeket, kiemelte hogy a Gödi Lions
Club egyike azon kevés szervezeteknek,
melynek tagjai a pártpolitikát kirekesztve,
hovatartozástól függetlenül végzik önként
vállalt karitatív munkájukat. Ezt bizonyítja
az a példaértékû felajánlás is, melynek kere-
tében a klub 200.000 Ft-tal támogatja a
sportcsarnok építését. Sándor István polgár-
mester köszönõ szavakkal, ünnepélyesen ad-
ta át a téglajegyeket.

Ûtõ Ákos kormányzói zászlóval kedves-
kedett a házigazdáknak, elismerõ hangon
szólt a klub tevékenységérõl, örömmel jött
és jön el közénk máskor is.

A mûsorban elsõnek Lipták Petra szavala-
tát hallhattuk, majd egy gyönyörû hastáncos-
nõ vonzotta a férfiszemeket. Ezután a szín-
padon Vitray Tamás készített interjút
Kammerer Zoltánnal, vidáman, jókedvûen
mesélték a sztorikat, amit mi tévénézõk nem
láthattunk az olimpiai közvetítés alkalmával.
Az est kiemelkedõ eseményeként Kammerer
Zoltánt a Lions Club tiszteletbeli tagjává fo-
gadta.

Sárközi Károly és csapatának finom va-
csorája, és a méltán híres Gesarol együttes
zenéje is hozzájárult a hajnalig tartó vidám
hangulathoz.

Ezúton is köszönjük azoknak, akik megje-
lenésükkel megtisztelték bálunkat, ezzel is
támogatva a klub munkáját.

Találkozunk februárban a farsangi bálon!
Ígérjük a jó hangulatot!

Legény Sándor klub-titkár

„Állt a bál” a Lions-nál

Tóth Lászlóné elnök, Ûtõ Ákos, a Lions Clubok
Magyarországi Szövetségének kormányzója 

és felesége Sándor István polgármester társaságában

PPRROOGGRRAAMMOOKK

Elektro Szignál Televízió mûsora
Hétfõ: 
20.00 Híradó, 20.30 Mozifilm, Kb. 
21.45 Híradó

Kedd:
20.00 Híradó, 20.30 Katolikus TV mûsora,
Utána mozifilm, azt követõen Híradó

Szerda:
17.00 Képviselõ-testületi ülés közvetítése
(Göd, Szõdliget, Vác)

Csütörtök:
20.00 Híradó, 20.30 Csütörtök esti beszél-
getés, (Kulturális, közéleti, politikai beszél-
getések), Kb. 21.20 Mozifilm, Kb. 22.20
Híradó

Péntek:
20.00 A csütörtök esti program ismétlése.

Gödi Nótakedvelõk Klubja 
alakuló összejövetele

2004. december 16-án, csütörtökön 
16.00 órakor

József Attila Mûvelõdési Ház
-

A Németh László Általános Iskola 
Tánckarácsonya

Dunapart Üdülõ, Felsõgöd, Jósika u. 14.
2004. december 16-án, csütörtökön 

18.00 órától
és

Karácsonyi Hangversenye
a felsõgödi Jézus Szíve-templomban

2004. december 17-én, pénteken 
18.00 órától

-
A Jézus Szíve-templom egyházközössége

a felsõgödi római katolikus templomban
2004. december 19-én, vasárnap 

16.00 órakor tartja
hagyományos Karácsonyi

Hangversenyét!
-

Meghívó diavetítésre és madárodú
készítésére,

hogy megismerje Göd madárvilágát!
2005. január 15-én, szombaton 

14.00 órától
a József Attila Mûvelõdési Ház 

nagytermében
-

A Gödi Cukorbetegek Klubja
- Alsógödön a József Attila 

Mûvelõdési Házban
2005. január 21-én, pénteken 15-17 óráig

Felsõgödön az Ady Klubban
2005. január 22-én, szombaton 

15-17 óráig
-

A részletes meghívók 
megtalálhatók lapunkban!
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- Miért olyan kedves Önnek
Göd? Kérdezte vendégét Sáfrán
Edina, a városi könyvtár vezetõ-
je, s Dr. Csányi Vilmos etológus
professzor így válaszolt:

- Mert sok évig itt dolgoztam a
Gödi Biológiai Állomáson. Az
ELTE egyetemi tanára vagyok, és
az Etológia Tanszék itt Gödön
alakult meg annak idején, alapító-
ja vagyok. Most is épp egy etoló-
giai konferencia van a honvéd-
üdülõben, a Biológiai állomásnál.

- Mivel foglalkozik az etoló-
gia, illetve a humán etológia? Va-
lószínûleg a hallgatóság soraiból
is mindenki ugyanúgy szeretne
többet tudni róla, ahogyan én
magam is.

- Az etológia az állatok visel-
kedésének tudománya – s bár
elég késõn fejlõdött ki - létrejötte
elsõsorban Konrad Lorenz mun-
kásságának köszönhetõ. Ma már
minden „rendes” egyetemen van
etológia tanszék, és e terület be-
vonult a biológiai tudományok

közé. Része az összes, élõ álla-
tokkal foglalkozó tudományok
sorának. Amikor mi kísérlete-

zünk, nem bántjuk az állatokat.
Az érdekel bennünket, hogy ho-
gyan viselkednek. Ezt többféle-
képpen lehet vizsgálni. Úgy,
hogy a természetben figyeljük,
mit csinálnak és hogyan csinál-

ják, hogyan élik a saját életüket –
ez a terep-etológia. És természe-
tesen lehet laboratóriumi feltéte-
lek között, kísérletekkel is vizs-
gálni mindazt anélkül, hogy az ál-
latokat bántanánk, pl. injekcióz-
nánk, vagy bármit tennénk velük.
Mi mindig arra vagyunk kíván-
csiak, hogy egy teljesen ép, nor-
mális állat a saját, megszokott kö-
rülményei között hogyan viselke-
dik. Az etológia tényleg barátsá-
gos, állatokat szeretõ tudomány.
Még Lorenz indította el a humán-
etológiát is. Az õ elgondolása ab-
ból indult ki: az ember is az állat-
világ tagja, genetikai szinten csak
kb. 1 % választ el minket a csim-
pánzoktól! Élettani, biokémiai,
anatómiai szinten sem túl nagy a
különbség. Az igazi különbség a
viselkedésben van, ezért ez na-
gyon izgalmas!

- Ha jól érzékelem, most jutot-
tunk el a humán-etológiához…

- Igen. Lehet az etológia mód-
szereit az emberre is alkalmazni,

csak természetesen tudatában kell
lenni, hogy az ember sok szem-
pontból másképp viselkedik,
mint az állatok. Épp ez érdekes a
humán etológiában, megkeresni
azokat az emberi viselkedésfor-
mákat, amelyek megkülönböztet-
nek bennünket az állatoktól, és
amelyek magyarázatot adnak ar-
ra, hogy mi miért is lettünk. A hu-
mán etológia nem helyettesíti a
pszichológiát, sok szempontból
más kérdésekkel foglalkozik.
Nem helyettesíti a társadalomtu-
dományokat, hanem azok szem-
pontjait hozza az ember vizsgála-
tába, és a világban sok helyen
mûvelik. Amirõl ma beszélni sze-
retnék, pontosan az ember visel-
kedésének egy problematikájával
foglalkozik, s ehhez kapcsolód-
nak a kutyákkal folytatott kísérle-
tek, vizsgálatok.

(A válaszokat a folytatásokból
tudhatják meg!)

LEJEGYEZTE: KKÉ

Gyertyafényes elõadás: 
Dr. Csányi Vilmos 

Dr. Csányi - humán etológia I.
Ember és csimpánz: csupán egy százalék genetikai különbség

Dr. Csányi Vilmos etológus, tanszékvezetõ egyetemi tanár elõadásán népes hallgatóság jelent meg. Voltak közöttük gyerekek is, de a felnõt-
tek ugyanúgy sorba álltak, hogy dedikáltassák a professzor-író állathõsökrõl szóló regényeit. Az aznapi, estébe nyúló áramszünet ellenére –
gyertyafény mellett – tartotta meg élvezetes elõadását. Így azonban, sajnos a diavetítésre nem kerülhetett sor, amit õszintén sajnáltunk. Bú-
csúzáskor nagy és kellemes meglepetést okozva tiszteletdíját a meghívó intézmény könyvállományának gyarapítására ajánlotta fel. 

Egy éve, így Karácsony elõtt, a szeretet
jegyében a fogyatékkal élõk munkáiból láthat-
tunk kiállítást, most magyarországi szerzete-
sek alkotásainak bemutatója nyílt az Olajfa
Galériában. A kiállítást Beer Miklós váci
megyés püspök és P. Szabó Kristóf O.C.D, a
gyõri Karmelita Szerzetes Rendház novícius
magisztere nyitotta meg december elsõ napján,
Fehér Judit hárfája hangjainak pengésével
kísérve.

Mógorné Gyõrffy Anikó, a galéria házi-
asszonya ikonokat fest, s tanítja is azt. Az õ
adománya, elhivatottsága, hogy éppen
szerzeteseknek is átadja ismereteit. Számára
az ikonfestészet mellett a szerzetesek jelentik a
csendet, s általuk kerül közelebb Jézus
Krisztushoz – ahogy elmondta.

Beer püspök úr csodának tekintette, hogy
jelen lehet, hiszen egy püspöki konferenciáról
sietett Gödre. Egy rádiómûsorra hivatkozva
kívánta a látogatóknak, hogy a mai, értékeket
elvetett világban az alkotások által õk is meg

tudjanak kapaszkodni „egy csepp emberség-
ben”. – „A képekben, szobrokban megjelent
közöttünk az Isten. Aki vállalja, hogy ikonokat
fest, az vállalja, hogy továbbítja a láthatatlant.
A Krisztusban megjelenõ szeretetet igyekszik
továbbítani. Kérem, hogy akik ma itt vagyunk,
vigyük tovább ezt az egy csepp emberséget.” –
mondta megnyitóbeszédében.

Kristóf atya a szerzetes és a mûvész(et)
szokatlannak tûnõ kapcsolatát így magyarázta:
A szerzetes feladata, hogy jel, üzenet legyen.
Erre a mûvészete által is képessé válik –
„jelenléted nyilatkoztasd ki nékem!” A Gödön

kinyilatkoztató alkotók nem csak ikonfestõk,
így fafaragások, kerámiák, csipketerítõk és
egyéb kompozíciók is megtalálhatók a kiállítá-
son. Szent Teréz mondta: „Te az én bensõm-
ben le vagy festve, én Tebenned vagyok
lefestve.” Tehát a mûvészet a szerzetesi létben
is gyökerezik.

A kiállítás az ünnepi készülõdés közben is
megtekinthetõ. Különösen azoknak javaslom,
hogy térjenek be a mûvészházba, akik a
lelküket szeretnék ünneplõbe öltöztetni a
Szent Este idejéig!

KISS-KÁSA ÉVA

Bensõmben le vagy festve
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Hajnalban kelnek, kora reggel már az
utcákat róják. Ha esik, ha fúj, nekik
menniük kell, mert várják õket. Vi-
szik a híreket, a küldeményeket. Pos-
tások. Akiket örömmel fogadunk, ha
jó hírrel érkeznek, de ha számunkra
kedvezõtlen tartalmú levél kézbesítõ-
jeként jönnek, akkor „egy kicsit rájuk
neheztelünk”. Ok nélkül. Postások,
akik munkája nélkülözhetetlen. 

- Hazánk uniós csatlakozása a pos-
tások számára is új kihívást jelent.
Mindenki azt várja, hogy a szolgálta-
tások minõsége, az a környezet, ahol
naponta kiszolgáljuk az ügyfeleket,
európai színvonalú legyen. Mi taga-
dás, mi is szeretnénk. – tárja szét a
karját Sógor András Lászlóné, a fel-
sõgödi Posta vezetõje. - Csak a felté-
telek, a lehetõségek a Lajtán innen
még nincsenek arányban az igények-
kel. Természetesen emberileg min-
dent megteszünk, hogy a lakossághoz
idõben eljuttassuk a küldeményeket, a
hivatalban minimálisra csökkentsük a

várakozási idõt. De hát ahányféle em-
ber van, annyi az igény is. 

A vezetõ asszony körbe vezet a
szûk folyosókon, a kis szobákon, me-
lyekben minden talpalatnyi helyet
hasznosítanak a küldemények szak-
szerû csoportosítására. Az egyik he-

lyiségben a kézbesítõk szortírozzák a
hatalmas postászsákba kerülõ külde-
ményeket. Vidámak, jó kedvûek,
szakszerû mozdulatokkal teszik a dol-
gukat. – Mikor hajnalban útra indu-
lunk a teli zsákokkal, úgy nézünk ki,
mint a „karácsonyfa”. – mondja az
egyik hölgy ízes kacajjal. Néhány
perces beszélgetés során a riporter is
betekintést nyerhet a postások nehéz,
de ahogy õk mondják: „bizalomra
épülõ, küzdelmesen szép munkájá-
ba”. – Ha évek óta nem járnánk az ut-
cákat, nem ismernénk a családokat,
bizony sok helyre nem tudnánk kéz-
besíteni a küldeményeket, mert nem
hogy az utcát jelölõ tábla, de a ház-
szám is hiányzik. – kapcsolódik be a
beszélgetésbe a kézbesítõtárs. – Sokat
bajlódunk a kisméretû postaládákkal,
hiányoznak a névtáblák. A kerítésre
veszélyesen „tapadó” kutyákat már
ne is említsük - kapaszkodik társa
gondolataiba a másik hölgy. Mire a
fõnökasszony, aki önkormányzati
képviselõ, a testület legutóbbi ülésén
hozott döntésrõl tájékoztatja kollégá-
it: - Az önkormányzat saját költségén
új utca és házszám táblákat helyeztet
ki. Az egységes, áttekinthetõ rendszer
kialakításával megszünteti a néhol
már kaotikusnak tûnõ helyzetet. – Há-
la a jó istennek! - hangzik a munka-
társak õszinte véleménye.

Kis kitérõ után az igencsak szûkre
szabott vezetõi szobában folytatjuk a
beszélgetést. Vendéglátóm igazi „há-
ziasszonyként” mentegetõzik amiatt,
hogy sajnos a hivatalban sok minden
vár korszerûsítésre, felújításra. –
Nagy a verseny a szolgáltatók között.
Az emberek óhatatlanul a szépen ki-
alakított takarékszövetkezettel, vagy

bankkal vetik össze a mi körülménye-
inket. Bizony sokszor mondják, hogy
a pénzintézetek tágas parkolóval, esz-
tétikusan kialakított várakozóval fo-
gadják az ügyfeleket. A Magyar Pos-
ta 3 ezer településen van jelen szol-
gáltatásaival. Nehezebb állni a ver-

senyt. Mi is jobban örülnénk, ha kel-
lemesebb környezetben fogadhatnánk
ügyfeleinket, végezhetnénk napi teen-
dõinket. – hangzik a vezetõasszony
tárgyilagos megállapítása, aki az elõ-
zõ beszélgetésre utalva viszont büsz-
kén mondja: - Az emberek többsége
becsüli a postások munkáját, biza-
lommal vannak irántunk. Munkatár-
saim szakképzettek, nagy tapasztala-
tokkal rendelkezõ dolgozók. Persze
nálunk is vannak változások, amit az
ügyfelek is érzékelnek. A pénz, a ked-
vezõbb anyagi megbecsülés nagy
vonzerõ. Ez természetes, hiszen ki ne
szeretne több pénzt letenni a családi
asztalra. Csak azt sajnálom, hogy mi-

re megtanulják a szakmát, megbízha-
tó kollegák lehetnének, akkor tovább
mennek… 

Mindketten tudjuk, hogy azt a gödi
polgárt, aki késve kapja meg külde-
ményét, ha nem kapja meg a Gödi
Körkép aktuális lapszámát, akkor
nem igazán érdekli a Posta belsõ
gondja. – Ez így van rendjén – jelenti
ki határozottan Sógor András
Lászlóné. – Állampolgárként a szol-
gáltatótól én is azt várom, hogy értem
legyen. Nem lehet mentségeket, kifo-
gásokat keresni, hiszen arra senki sem
kíváncsi. Egyszer bejött valaki, hogy
majd õ „megmutatja”, végigjárta a
kézbesítõk több kilométeres útvona-
lát, cipelte a kilók súlyától roskadó
zsákot, aztán két nap múlva azt
mondta: „Máshol keres munkát, õ ezt
semmi pénzért nem csinálná.” Hát
igen, kívülrõl minden könnyebbnek
tûnik.

Alig néhány nap választ el bennün-
ket a karácsonyi ünnepektõl. A külde-
mények száma megsokszorozódik. S
jó szokásunkhoz híven mindent az
utolsó pillanatban viszünk a postára.  

- Hogyan gyõzik az év végi hajrát?
– kérdezem a tömött sor láttán.

- Megsokszorozzuk önmagunkat. –
mondja kesernyés öniróniával. –
Tizennyolccan vagyunk. A nyolc kéz-

besítõ kolléga ezekben a hetekben
még több terhet cipel a vállán. Itt bent
pedig, a szokásos hétköznapi, klasszi-
kus postai szolgáltatások mellet már
kereskedelmi termékeket, biztosítási
kötvényeket, banki betéteket, mese-
könyveket, csomagolóanyagokat is
forgalmazunk, melyek ilyenkor kie-
gészülnek a karácsonyi küldemé-
nyekkel. Bõven van tennivaló! Külö-
nösen ezekben a napokban nagy se-
gítség lenne számunkra, ha például a
pénzes utalványokat elõkészítve ad-
nák át az ügyfelek. – mondja a posta-
vezetõ asszony, aki miközben kikísér
az ajtóig, megemlíti, hogy hamarosan
bevezetik a postakártya szolgáltatást.

– Ebben már utolértük a bankrend-
szert. Az automatán intézhetik a ki- és
a befizetést az ügyfelek. – hangzik
Sógor András Lászlóné elégedetten
csengõ mondata, aki az újság hasábja-

in keresztül is kellemes karácsonyi
ünnepeket, sikerekben gazdag, bol-
dog új évet kíván ügyfeleiknek a Pos-
ta valamennyi dolgozója nevében.

A szerkesztõség felé tartva azon
kapom magam, hogy azt számolga-
tom, kinek nem írtunk még karácso-
nyi lapot… 

VETÉSI IMRE

Nyakukon az év végi hajrá
A hétköznapok névtelen katonái

Karácsonykor még több a feladat

Szinte percenként érkeznek az ügyfelek 

Az újabb teendõket egyeztetik a kézbesítõk

A postavezetõ asszony képviselõként
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írja Bogdán László erdélyi író, költõ Advent Bécsben címû versében,
s talán a gondolatok összecsengése az, amely valami mély tiszteletet
ébresztett a minden évben várt, eljövendõ ünnep kapcsán a fenti
sorok olvasásakor. Várakozunk vagy az Advent idõszakát éljük?
Számítunk rá vagy reméljük, hogy újra eljön a karácsony? Akár így,
akár úgy, Göd Város Vegyeskara tagjainak fejében bármelyik gondo-
lat is kavarog, egyben mindenki egyetért: jó együtt tölteni Advent
elsõ vasárnapját a kórussal Bécsben. Ráadásul a buszban elfértek a
családtagok, így õk is részesei lehettek ennek a jó hangulatú kirán-
dulásnak. A Városházán, a Rathausban az adventi idõszakban min-
den hétvégén kórusok adnak félórás koncertet a díszteremben bécsi
és külföldi hallgatóság elõtt. A mi koncertünket – szinte már ter-
mészetes – izlandi vendégek is megtisztelték a bécsi nagykövettel
együtt. Mind a magyar, a latin, az izlandi és német nyelven elõadott
adventi és karácsonyi énekeink nagy tetszést arattak. A koncert után
a forró puncsot kortyolgatva, a buszra várakozva a kivilágított fák
alatt még nem tudtuk megfogalmazni a bennünk kerengõ gondola-
tokat, csak mosolyogva néztünk egymásra; az egyik nagy „ren-
drakó”, Weöres Sándor gondolatai talán igen:

GAUDE - Nemzetközi Adventi Éneklés Bécsben
Egy országos napilap programajánlójában olvasható: A „Nemzetközi Adventi Éneklés” keretében osztrák és külföldi kórusok
ringatják karácsonyi hangulatba a közönséget december 24-ig minden hétvégén 15.30 és 19.30 között a Városháza dísztermében. A
belépés ingyenes. (Rathaus, 1082, Lichtenfelsgasse 2.)

„Pislákoltak a gyertyák a Szent István templomban.
Forralt bort ittunk, utcán eldobható pohárból.
Éreztem az Úristen közelségét. Vacogtam.
Jöttek az árnyak egyre és az adventi mámor
megszédített, a gyertyák lobogó lidércfénye,
orgona búgó hangja, Jézusfehér virágok…”

Örömöm sokszorozódjék 
a te örömödben.
Hiányosságom 
váljék jósággá benned.

Egyetlen parancs van, 
a többi csak tanács: 
Igyekezz úgy érezni, 
gondolkozni, cselekedni, 
hogy mindennek 
javára legyél.

Egyetlen ismeret van, 
a többi csak toldás: 
Alattad a föld, 
fölötted az ég, 
benned a létra.

Az igazság 
nem mondatokban rejlik, 
hanem a torzítatlan létezésben. 
Az öröklét nem az idõben rejlik, 
hanem az összhang állapotában.

MINDEN KEDVES OLVASÓNAK, KONCERTJEINKRE JÁ-
RÓNAK, TÁMOGATÓNKNAK ÉS LEENDÕ KÓRUSTÁR-
SUNKNAK ÁLDOTT ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁN A – JÖVÕBEN MÁR - GAUDE KÓRUS!

TÓTHNÉ BARCS ÁGNES

Helyesbítés
A novemberi lapszámban a Felvidéki dolgainkról egy fellépés ürü-
gyén c. cikket úgy írtam alá:” A kórustagság nevében is: Kké” Ezen-
nel kijelentem, hogy a „kórustagság nevében is” utalásomat csak a
következõ köszönetnyilvánításra vonatkoztattam: „A kórus tagjai ez-
úton mondanak köszönetet a meghívásért, a szíves vendéglátásért és
az élményért, hogy egy kórusmûvel kiváltott meghatódást és fényt
fedezhettek fel a hallgatóság szemében.” A Wass Albert idézet s az a
mondat, hogy „Azon a keréken nagyot lendíthet még, ha az itthoniak
voksukkal kiállnak a kettõs állampolgárság mellett.” csupán az én
személyes véleményem, nem az énekkar tagjainak állásfoglalása.

Kké

Egy igazán kifejezõ, egyszerû, de
nagyszerû új nevet ajánlott számunk-
ra kórusvezetõnk, amit némi „ízlel-
getés” után szeretettel fogadott min-
denki. Karnagyunk, Utassy Ferenc
az új név felvételét – az alsógödi
Szent István-templomban, a decem-
ber 11-i karácsonyi koncerten
– nyilvánosan be is jelentette:
Gaude Kórus. A latin szótõ és
továbbképzett formáinak je-
lentéseibõl, a repertoárunknak
megfelelõen a “gaude = örülj /
örüljünk!”, „gaudeamus = vi-
gadjunk!”, „gaudium = öröm,
vigasság, vigalom; ujjongás,
diadal” jelentések tûnnek ki. A
diadalmas öröm hangulatát
közvetítette a november 28-án
a bécsi Városházán adott ad-
venti hangversenyünk, illetve itthoni
karácsonyi mûsorunk nyitó mûve:
egy XVIII. századi francia mise-
könyvbõl Kodály Zoltán által átírt
Adventi ének címû, melyben ismét-
lõdve szerepel: Gaude, gaude!

Ebben aszóban benne foglaltatik a
cél, amiért ez a kórus létrejött, és az
az érzés, ami minket a néha „gyötrel-
mes” próbákon is összetart, vagyis
mindaz, amiért ez a 35 ember együtt
van, és amire fellépései során törek-
szik: mindnyájunk közös öröme. Az

sem tekintendõ véletlennek, hogy a
Göd és a Gaude szókezdõ hangjai al-
literálnak, sõt, a „d”-k is összecsen-
genek, dallamosabbá téve a kórusnév
hangzását.

Így a névváltoztatás korántsem je-
lenti azt, hogy már nem Göd város

vegyeskara vagyunk. Sõt! Külhoni
fellépéseink során tapasztalhattuk,
hogy egy egyszerû, tömör név job-
ban megjegyezhetõ, és a „gödi” kó-
rus nevének elhangzása után szinte
mindig szó esik szûkebb kis hazánk-
ról, arról a kisvárosról, ahol élünk, és
amelynek – szándékaink szerint -
kultúra-szeretõ lakosait is képvisel-
jük.

Hallgassák szeretettel a továbbiak-
ban is a gödi Gaude Kórust!

KECSKÉS KRISZTINA

Gaude Kórus
Új nevet visel Göd Város Vegyeskara
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A József Attila Mûvelõdési Házban novem-
ber vége óta nagy a készülõdés. Nem csak
magára a Karácsonyra vonatkozik ez, de a

megelõzõ Advent hétköznapjai és négy va-
sárnapja is mozgalmasan telnek. Elsõsorban
a gyerekek sürgölõdtek és szorgoskodtak –
kézmûves foglalkozásokon, adventi játszó-
házban készültek a díszek és ajándékok,
vagy éppen próbálták az ünnepi fellépések
mûsorát. 

A Napos Oldal nyugdíjas klub karácso-
nyi összejövetelét december 8-án tartotta,
ahol visszatekintettek arra, mi történt velük
az év során. Az aktívak elismerõ oklevelet
kaptak önzetlen, a klub érdekében végzett
munkájukért. Volt egy kis vendégeskedés is
finom házi süteményekkel. Szerencsére jó
idõ volt odakinn, így sokan el tudtak jönni az
összejövetelre. 

December 10-11-12-én, pénteken, szom-
baton, vasárnap a Karácsonyi ébredés c.
rendezvény-sorozat keretében több prog-
ramra is ellátogathattak az érdeklõdõk:

Nemzetközi Metafizikai Akadémia kereté-

ben 10-én, pénteken (az Életforrás Alapít-
vány támogatása mellett) az indiai Puttaparti
kolostorában élõ Avatar Sri Sathya Sai
Baba-ról szóló filmvetítéses élménybeszá-
molóból megtudhattuk, hogy Indiában is
megünneplik Jézus születését. 

„…Világ békessége…”, Krisztus születé-
se a népköltészetben címmel Erdélyi Zsu-
zsanna Kossuth-díjas néprajzkutató elõadá-
sára 11-én, szombaton délután került sor. Es-
te „Ahogy a gyertyák”… címû zenés össze-
állítást hallhatott a közönség Vincze József
költeményeibõl és megzenésített verseibõl.
A közremûködõ dunakeszi mûvészek Babják
Annamária színmûvésznõ – szavalattal,
énekkel –, Semes-Bogya Eszter – énekkel –,
Vincze József – énekkel, gitárjátékkal – vol-
tak pódium mûsorukkal.

A három napon át kézmûves vásár is tar-
tott, melyen a karácsonyi ajándékot is meg-
vásárolhatták szeretteiknek.

Kké

Gödi Advent
Nyüzsgés a József Attila Mûvelõdési Házban

Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját!

MINDENKI ARÁCSONYA
2004. december 19-én vasárnap 15 órától
a Petõfi utcai Tornacsarnokba
Mûsor: 
KARÁCSONYI ALBUM
a Bojtorján együttes ünnepváró mûsora

Mindenkit szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!

Göd Város Önkormányzata  

NE MARADJON EGYEDÜL, JÖJJÖN KÖZÉNK

A MINDENKI KARÁCSONYÁRA!

Az alsógödi katolikus templomban, immár
hagyományosan, idén is szép karácsonyi
koncertet hallhattunk. A krisztusi szeretetet
és az ünnep hangulatát zene, énekhang,
rímbe szedett szavak dallama, ritmusa
közvetítette felénk – s hozzájárult minde-
hhez az elõadók és a hallgatóság szándéka a
töltekezésre, lelkük adventi készülõdése. A
környezet nemes egyszerûségével volt
fennkölt. Megteltek a padsorok, körben a
pótszékeken is ültek, sõt, sokan állva hall-
gatták végig Ifjú Szotyori Nagy Gábor org-
onajátékát, a Reptsik Anna által elõadott
verseket, és az Utassy Ferenc vezényelte
Gaude Kórust (Göd Város Vegyeskarát). A
mûsort a kórustagok gyermekeinek és
tanítványainak szereplése színesítette.

KKÉ

A Gödi Körkép munkatársai a Huzella Tiva-
dar iskolából kapták az ünnepi üdvözletet.     

KÖSZÖNJÜK!

Karácsonyi koncert 
a Szt. István-templomban

MEGHÍVÓ
Ezúton szeretettel meghívok minden 

nótaszeretõt és –éneklõt a

Gödi Nótakedvelõk
Klubja

alakuló összejövetelére.
Ideje: 2004. december 16.

(csütörtök) 16. óra
Helye: József Attila Mûvelõdési Ház

Kiállítóterme
Meghívott vendégünk: 

Máthé Ottilia nótaénekesnõ

Az este folyamán fimon „Egri borok”
mellett közös nótaéneklésre, kották
beszerzésére, valamint meghívott

vendégünkkel való találkozásra lesz
lehetõség. 

SZEGEDI SÁNDOR ALAPÍTÓ


