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Akár ez a sláger is elhangozhatott
volna a gödi Duna Üdülõben,
ahol november 11-én az Idõsek
Napját ünnepelték - immár ha-
gyományosan - idõsek és kevésbé
idõsek. A Vöröskereszt Gödi

Szervezete, illetve a Népjóléti Bi-
zottság támogatásával megrende-
zésre kerülõ program mindig so-
kakat vonz. Idén is rengetegen
voltak kíváncsiak a rendezvényre,
amelyen neves mûvészek lépnek
fel évrõl évre.

Frei Lászlóné, Gizike, a Vörös-
kereszt helyi szervezetének titkára
megnyitójában elmondta, hogy
rendezvényüket ebben az évben a
Népjóléti Bizottságon kívül Dr.
Horváth Viktor, a 2. sz. körzet kép-
viselõje is támogatta. Szegedi
Sándor, akit többen nemcsak kép-
viselõként, hanem remek hangú,
nótázni szeretõ emberként is is-

mernek, javasolta, hogy létre kéne
hozni egy olyan nótakedvelõ klu-
bot, ahol kortól függetlenül talál-
kozhatnának e mûfajt kedvelõ és
ismerõ, dalos kedvû gödiek (vagy
akár távolabb élõk). A klub alapí-

tására szeretettel várnak
mindenkit december
16-án 6 órakor a József
Attila Mûvelõdési Ház-
ban. 

A megnyitó után fel-
lépõ mûvészek szinte
percek alatt remek han-
gulatot teremtettek. A
családias légkör nem-
csak az asztalokon ma-
gukat kínáló finom házi
süteményeknek, italok-
nak volt köszönhetõ.

Medgyes Béláné saját elõadásában
elhangzó verseit és Határiné
Koczka Ilona énekét nagy tapssal
köszönte meg a közönség. A han-
gulat még inkább emelkedett,
amikor a “három tenor” - Berkes
János, Gerdesits Ferenc, Maros
Gábor operaénekesek Gyarmati
István zongorakíséretével- illetve
Kukely Júlia mûvésznõ lépett a
színpadra. Vidám mókázásuk mo-
solyt csalt az arcokra, és - ha igaz,
hogy a nevetés gyógyít - ezen a
délutánon sokan “meggyógyul-
tak” és megfiatalodtak.

Találkozzunk jövõre is! 
R. ZS. - ERTÉ

Nemcsak 
a húszéveseké a világ!

M E G H Í V Ó
A FELSÕGÖDI 

JÉZUS SZÍVE TEMPLOM 
EGYHÁZKÖZÖSSÉGE

szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2004. december 19 – én 16 órára

a felsõgödi római katolikus 
templomban tartandó hagyományos

KARÁCSONYI 
HANGVERSENYÉRE!

KÖZREMÛKÖDNEK:

Felsõgödi Jézus Szíve templom kamarakórusa
Vezényel: Tóth- Cseri Mária

Harmonia Sacra vegyeskara
Vezényel: Szakáll Lászlóné

Felsõgödi Munkásdalkör
Vezényel: Surán Sándor

Mûsorvezetõ: Ország Tibor plébános

Alulírottak, Göd, Hernád köz
lakói a Gödi Körkép 2004. 11.
számának 11. oldalán megje-
lent „Felépült két új játszótér”
címû cikkel kapcsolatban az
alábbiak megjelentetését kér-
jük:

„A Hernád közben kiala-
kított új játszótér az itt
lakók önálló kezdemé-
nyezésére jött létre. A vá-
rosi játszótér-építési
programról mit sem tud-
va 2004 áprilisában
megkerestük a polgár-
mester urat egy kérvénnyel,
melyben az utca lakói anyagi
hozzájárulást ajánlottak fel, és
a majdani játszótér gondozását
is vállalták. Ennek nyomán az
Önkormányzat részérõl hama-
rosan meg is történt a terület
feltöltése, befüvezése és egy
éles szélû homokozó, valamint
3 db növény elhelyezése. Az
ígért játszóeszközök és a kerítés
azonban egész nyáron nem ér-
keztek meg, így a lakók szep-
temberben megrendelték, és sa-
ját pénzükbõl ki is fizették a ját-
szótéren található mászókát és
mérleghintát. Ezt követõen, so-
kadszor megismételt kérésünk-
re készítette el a cikkben emlí-
tett Hegedûs Ágnes és „lelkes

csapata” az Önkormányzat
költségére azt a kerítést, amely
nem csak esztétikailag kifogá-
solható, de balesetveszélyes is:
a lécek közé beszorulhat a kis-
gyermekek feje, és a kezeletlen
deszka-darabok horzsolásokat

is okozhatnak. (Az ezt iga-
zoló közeli fotókat mellékel-
jük.) 
Ez a játszótér tehát vélemé-
nyünk szerint – a cikkben
foglaltakkal ellentétben -
nem annak bizonyítéka,

hogy ha a szocialista önkor-
mányzati képviselõk kezükbe
veszik az ügyeket, akkor az mi-
lyen eredményes, hanem hogy
egy lakossági kezdeményezés-
bõl hogyan lesz elhúzódó, csa-
lódásokkal teli megvalósulás.” 
Göd, 2004. november

Bártfainé Harangozó Tímea,
Józsa Zoltán, Izsák Ilona, Kuti
Tamás, Kutiné Hankó Edina,
Kiss Zsolt, Vassné Hegedûs Ildi-
kó, Vass Attila, Volenszki Ivett,
Varga Attila, Dévényiné Palotai
Judit, Kecskés Krisztina.

A lapzártakor érkezett eredeti
levél és aláírások a szerkesztõ-
ségben.

A pontosság érdekében…
A Hernád köziek levele játszótér ügyben

A szépségverseny, a szép és fia-
tal lányok bemutatkozása min-
denhol nagy érdeklõdésnek és
népszerûségnek örvend bárhol
is rendezik. Így volt ez Gödön
is november 20-án, az elsõ Du-
na Gyöngye szépségverseny
elõzsûrizése alkalmával is. A
rangosnak tervezett elsõ Duna
Gyöngye szépségverseny szer-
vezõje Szonder Zsolt. Az ese-
ménynek a szép Duna-parti kör-
nyezetben található gödi
Dunapart Üdülõ ad otthont, me-
lyet az érdeklõdõk a Jósika utca
14. szám alatt találhatnak meg. 

A versenyre a 16. életévüket
betöltött ifjú hölgyek jelentkez-
hettek, akik közül az elõzsûri-
zés eredményeként a tíz leg-
szebb lány bejutott a december
18-án sorra kerülõ döntõbe,
melynek helyszíne ugyancsak a
gödi dunaparti üdülõ nagyter-
me. A versenyzõk a szponzo-
roknak köszönhetõen értékes
díjakban részesülnek, melyek
között található festmény, jogo-
sítvány, de stílszerûen szolári-
um bérlet és még sok minden
más…

V. I.

Duna Gyöngye
Szépségverseny Gödön
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Már a közelgõ ünnepek hangulata ér-
zõdött a gödi József Attila Mûvelõdé-
si Házban, amikor november 27-én,
advent elsõ vasárnapja elõtti napon
jónéhány kisiskolás gyûlt össze a
színházteremben, hogy megtudják,
vajon melyikük rajza nyerte meg a
zsûri tetszését. A Gödi Polgárõrség
által meghirdetett, ill. a Csellengõ
Alapítvány által az Állatok Világnap-
jára kiírt rajz- és fotópályázat nagy si-

kert aratott. Számtalan alkotás érke-
zett, amelyet a látogatók megtekint-
hettek a helyszínen. Szomorú tekinte-
tû elhagyott kutyusok és cicák, boldo-
gan ugrándozó házi kedvencek mel-
lett a közbiztonságra ügyelõ önkénte-
seket, vagy éppen egy bankrablást
meghiúsító “Police” feliratú helikop-
ter akcióját örökítették meg az ügyes
kezû gyerekek.   

A rendezvényt a Gödi Polgárõrség

képviseletében Szõke Krisztina nyi-
totta meg. Szervezetük 1992-ben ala-
kult meg városunkban. Tagjaik sorá-
ban fiatalok és idõsebbek egyaránt
megtalálhatók, akik fõ feladatuknak
tekintik a közbiztonság védelmét, a
vandalizmus elleni küzdelmet. Sze-
retnék, ha tevékenységüket a gyere-
kek is megismernék, ezért egy ren-
dezvénysorozatot terveznek, amely
keretében az érdeklõdõk pl. megtud-

hatják, hogyan folyik a
kutyakiképzés. 

Mielõtt a pályázatok
nyertesei átvették a díja-
kat, a Holiday táncklub
látványos produkcióját
tapsolhatta meg a közön-
ség. Ezután került sor - a
gyerekek által már na-
gyon várt - eredményhir-
detésre. 

Akinek még maradt
energiája, az kipróbálhat-
ta, vajon adventi koszorú

készítésben is olyan jártas-e, mint raj-
zolásban, festésben. Gyönyörû ünne-
pi díszeket, dekorációkat készíthettek
a gyerekek, és persze ügyes kezû szü-
leik a rendezvény befejezõ részében. 

A nyertes munkák megtekinthe-
tõk: www.zsoldos.tripod.com/csel-
lengo/index és a www.godipolgar-
orseg.uw.hu oldalakon.

RÁTH ZSUZSA

Cicák, kutyák, police és egyebek
Délelõtti nyüzsgés a mûvelõdési házban 

Anyakönyvi hírek
Elhunyt gödi lakosok:
Hegedûs Istvánné sz. Szekeres Erzsébet 74 éves
Rák Gyula 70 éves
Rab Tamás 41 éves
Zentai Mihályné sz. Csákvári Mária 48 éves
Mészáros Józsefné sz. Karaszi Ilona 84 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:

Kostková Ilona Szajbert István

Sok boldogságot kívánunk!

GÖDI CUKORBETEGEK KLUBJA
alakuló összejöveteleket tart:

- Alsógödön a József Attila Mûvelõdési Házban
2005. január 21-én, pénteken 15-17 óráig (Dr. Lantos István)

Felsõgödön az Ady Klubban
2005. január 22-én, szombaton 15-17 óráig (Dr. Gazdag

Anikó)
A havonta megrendezett klubnapokon:

- beteg oktatás, - vércukor mérés, - vérnyomás mérés, - diabetoló-
gus, diatetikus vagy meghívott szakorvos tart elõadást, bemutatót.

A cukorbetegség rendkívül észrevétlen, lappangó, ugyanakkor nem szívesen
megyünk orvoshoz, legfeljebb akkor amikor a panaszaink már tûrhetetlenek,
és ekkor már jelen vannak a szövõdmények is.
A normális értékek között tartott vércukorszint, a kiegyensúlyozott anyagcsere
és ezek elõfeltételeként az egészséges életmód, a korszerû terápia, az orvosi
elõírások betartása alapvetõen csökkenti a cukorbetegség szövõdményeinek
kockázatát. A klub-szervezõdéssel sokat tudunk segíteni betegtársainkon.
Ezért várjuk Önöket a klubnapokra!

PINKE SÁNDOR SZERVEZÕ 06-27-333-446A Göd Városi Polgárõrség által
meghirdetett gyermek rajz- és
fogalmazás pályázatra sok szép,
ötletes és komoly pályamû érke-
zett be, melyeket örömmel bírál-
tak el a zsûri tagjai. Ifjú polgár-
õröket is „avattunk”.

Felsõ tagozat: Bartha Boróka,
Oláh Richárd, Gál Dávid
Alsó tagozat 1-2. évfolyam:
Galaczek Tímea, Nyírõ Kamilla,
Stift László
Alsó tagozat 3. évfolyam:
Nyírõ Rozina, Katona Ágnes,
Pohl Vivien
Alsó tagozat 4. évfolyam: Faze-

kas Viktória, Burger Petra,
Gréczi Patrik
Különdíjasok: Galaczek Gergõ,
Peikert Márk
Ifjú Polgárõr cím nyertesei:
Ribényi Gergõ, Nagy Tamás,
Kõszegi Hanna

Köszönjük a Gödi Önkor-
mányzat támogatását, a József
Attila Mûvelõdési Ház dolgozó-
inak segítségét. Köszönet a
Holiday Sporttánc Egyesületnek
a rendezvényen való fellépését.
Köszönjük a rajztanárok s óvó-
nõk együttmûködését. 

SZÕKE KRISZTINA

ELNÖKHELYETTES

Gyermekrajz pályázatok nyertesei

A „Csellengõ” Kisállatmenhely
Alapítvány által logójuk megter-
vezésére kiírt pályázatra
beérkezett pályamunkákat a zsûri
elbírálta, s megállapította az aláb-

bi helyezéseket. A Németh
László Általános Iskola által
leadott rajzok értékelése, díjazása
megkésett leadás miatt késõbb
történik.
I. helyezett: Galaczek Gergõ, II.
helyezett: Cseszneki Lilla, III.
helyezett: Aranyi Klaudia,
Höflinger Hajnalka.
Különdíjasok: Bartos Boglárka,
Nell Andrea.
Kivitelezésért díjat nyert még:
Valendics Barbara, Farkas Csilla,
Gránát Marcell.
Köszönjük a tanárok s óvónõk
segítségét, együttmûködését.
Köszönjük a segítséget, s a
díjazásra felajánlott
adományokat a Bosh kutyaeledel
gyártó cégnek, a Peter’s Jeans
gyártójának, Eck Ibolya
fodrásznõnek, valamint a József
Attila Mûvelõdési Ház munkatár-
sainak.

PONGÓNÉ HALIK GYÖRGYI

ALAPÍTÓ

Logó-pályázat nyertesi

Ezt választottuk

Galaczek Tímea mûve

Szabó Ádám: Segíts!

A logó-pályázatra beérke-
zett sok alkotás közül ezt a
kedves rajzot választva ké-
szítettük el alapítványunk
jelképét. Reméljük, hogy
az Önök tetszését is elnye-
ri. Mindnyájan köszönjük
a nyertes Galaczek Gergõ
ügyes munkáját. 

„CSELLENGÕ”
KISÁLLATMENHELY

ALAPÍTVÁNY
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A „ Sikersuli „ komplex képzési program, amelynek elsõ
része egy 32 órás térítésmentes tréningblokk Budapesten, a 

Partners Hungary Alapítvány és a Magyarországi Nõi
Alapítvány (MONA) támogatásával.

A képzés célja ambíciózus és rátermett nõk felkészítése a
közéletben való aktív szerepvállalásra, valamint arra, hogy
éljenek a lehetõségekkel munkavállalóként vállalkozóként és
munkaadóként, és felkészüljenek a szakma- és munkahely vál-
toztatás kényszerére és lehetõségeire.
A programra olyan, multiplikátor helyzetben lévõ (sok kapcso-
lattal és információval rendelkezõ) nõket várunk, akik külön-
bözõ szektorokban (vállalkozás, civil-élet, közélet) dolgoznak,
vagy szeretnének dolgozni.
A tréningek 4 alkalommal, szombaton lesznek a február 5. és
március 26. közötti idõszakban, Budapesten. 
Témakörök: csapatépítés, önismeret és vezetõi önismeret, kom-
munikáció és közszereplés, valamint megjelenés- és
viselkedéskultúra.

Jelentkezési határidõ: 2004. január 15.

A jelentkezéshez kérünk csatolni önéletrajzot, illetve motivációs
levelet, amelyben kifejti, miért érdekli ez a képzés, és hogyan
tervezi az itt megszerzett ismeretek hasznosítását.
A jelentkezéseket a következõ címre kérjük, levélben és elek-
tronikus formában egyaránt: „Sikersuli” 2131 Göd, Kazinczy u.
5.  E-mail cím: rakaczky@vnet.hu.
Bõvebb felvilágosítás kérhetõ a 06-30/4375352-es telefonszá-
mon.

Sikersuli nõknek

Gazdit keresünk
KUTYÁK

Dobberman 4 éves szuka, Dalmata keverék 4 éves kan, Fekete ke-
verék 4 hónapos kan, Golden retriver keverék 3 éves szuka IV.,
Hosszúszõrû fekete 3 hónapos kan, Labrador jellegû 4 hónapos
kan, Németjuhász jellegû vaddisznó színû 4 hón. kan, Németju-
hász keverék fekete 3 éves kan, Mudi-puli keverék 3 éves szuka
IV., Mudi keverék 2,3 éves kan, Mudi keverék 1,5 éves szuka,
Pincser jellegû 4 éves kan,  Tacskó-németjuhász keverék 1,5 éves
kan, Tigriscsíkos nagytestû keverék 4 hónapos kan, Törpe német-
juhász keverék 2 éves szuka, Zsemleszínû középtestû 4 hónapos
szuka.

CICÁK
Cirmos 3 hónapos kandúr, Cirmos 2-5hónapos nõstény, Cirmos-
fehér 2 hónapos nõstény és kandúr, Fekete 2-4 hónapos nõstény
és kandúr, Fekete-fehér 6 hónapos, 1 éves kandúr, Fehér 2-3 hó-
napos nõstény, Szürke-fehér 3 hónapos nõstény és kandúr,
Tricolor 6 hónapos nõstény, Tricolor 1 éves IV., Tricolor-kék 7
hónapos nõstény, Vörös 6 hónapos kandúr, Whiskas 6 hónapos
nõstény, Whiskas jellegû 3 hónapos nõstény  és kandúr.

IV. = ivartalanított          Gaia Állatvédõ Klub 06-70-541-9157  

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden családot, gyermeket,

szülõt, nagyszülõt, aki szeretné 

megismerni Göd
madárvilágát

egy diavetítés keretében, és velünk együtt, saját
kezûleg néhány

madárodút készíteni

Idõpont: 2005. január 15. – 14:00 óra
Helyszín: 

a József Attila Mûvelõdési Ház nagyterme

Az elmúlt évben önkormányzati
bizottsági segítséggel madárodúkat
készítettünk, amelyek az iskolák,
óvodák, a Kiserdõ és a Szakács-
kert területén kerültek kihelyezés-
re. Akkor a korlátozott mennyiség
miatt sokaknak nem tudtunk belõle
adni, így ezen a télen megismétel-
jük az akciót. Elõre elkészített fa-
anyagból lehetõség lesz különbözõ
típusú madárodúk összeállítására,
amelyek elkészültük után önköltsé-
gi áron (pár száz forint) hazavihe-
tõek, illetve néhány odút közpar-
kokban is ki szeretnénk helyezni, a
helyszínekhez várjuk a javaslato-
kat.

A faanyagot, az alkatrészeket és
a szerszámokat biztosítjuk, de aki
tud, hozhat magával barkácsolás-
hoz szükséges szerszámokat. Ma-
dárkalács, szotyola és egyéb ma-

dáretetéshez használható magvak
szintén önköltségi áron megvehe-
tõk lesznek a helyszínen.

A madarak etetésével, megfi-
gyelésével, élõhelyük megõrzésé-
vel kapcsolatos fontos tudnivalókat
dr. Mödlinger Pál és Berty Mihály
madarászok fogják ismertetni. A
madárvilágot bemutató anyag üres
csere CD ellenében elvihetõ lesz.

Városunk és kertjeink szegé-
nyebbek lennének madárdal nél-
kül, tegyünk együtt azért, hogy
mind több madár találjon élõhelyet
lakóhelyünkön! Szeretettel várnak
mindenkit a szervezõk:

GÖD JÖVÕJE KLUB

GÖDI VÁROSFEJLESZTÕ

ÉS SZÉPÍTÕ EGYESÜLET

GÖDI VÁROSVÉDÕK

EGYESÜLETE

Madarak etetése, 
megfigyelése, odúk készítése

Az NB I/B-ben szereplõ nõi kézilabdacsapatunk az utóbbi három
bajnoki meccsen igen hullámzó teljesítményt nyújtott. Noha lánya-
ink az ország észak-keleti szegletébõl, Bõcsrõl még gyõzelemmel
tértek haza, ám a következõ bajnokin pályaválasztóként maradtak
alul a Szeged KK SE ellenében. Idegenben a gyõzelmen kívül Orosz
(8), Baksa (7) és Gór Nagy (6) eredményes játékának örülhettünk,
míg itthon különösen Mayer (9) gólja jelentett üdítõ színfoltot a hat
gólos vereség ellenére.  Ha lehet, Mayer Gyöngyösön még gólerõ-
sebb (13) volt, aki mellé felzárkózott Baksa (9) is, de így is kényte-
lenek voltunk fejet hajtani a fõiskolások meggyõzõ játéka elõtt. 

A két elvesztett meccs után némi gyógyírt jelentett a csapat háza
táján, hogy a Magyar Kupa küzdelmeiben, ezúttal idegenben, a
XVII. Lakótelepi SE ellen küzdelmes mérkõzésen sikerült kiharcol-
ni a továbbjutást.     

VTSI

Kézilabda eredmények:
Bõcs – Göd SE 30 – 34 (17 – 15)
Góldobok: Orosz 8, Baksa 7, Gór Nagy 6, Tóth 4, Nagy K 4, Kresoja
3, Balázsovits 1, Némethné 1

Göd SE – Szeged KK SE  25 – 31 (10 – 14)
Gd.: Mayer 9, Némethné 4, Balázsovits 4, Nagy  3, Gór Nagy 2,
Szénási 2, Orosz 1

Gyöngyösi Fõiskola KK – Göd SE 39 – 31 (19 – 13)
Gd.: Mayer 13, Baksa 8, Orosz 3, Kresoja 2, Némethné 2, Gór Nagy
2, Balázsovits 1

Magyar Kupa: XVII. kerületi Lakótelepi SE – Göd SE 28 – 29 (17 –
14) Gd: Baksa 6, Némethné 6, Orosz 5, Gór Nagy 5, Balázsovits 4,
Békési 3

S. L.

Két gyõzelem között
két vereség

Mayer 22, Baksa 21, Orosz 17 gólt dobott négy meccsen
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A városi képviselõ-testület no-
vemberben rendkívüli testületi
ülésen, zárt ajtók mögött döntött
a helyi kábeltelevíziót érintõ
kérdésekrõl, melyekrõl Sándor
István polgármestert kérdeztük,
aki megkeresésünkre csak a lé-
nyegre szorítkozva válaszolt.
Mint mondta, õt is köti a titok-
tartási kötelezettség, s ezért csak
arról nyilatkozhat, hogy két fon-
tos kérdésben döntött egyhangú
szavazással a képviselõ-testület.
- A Philipkábel Kft. eladta a tu-
lajdonában lévõ városi kábelte-
levíziós hálózatot a MATÁV-
nak, amely november 26-án már
át is vette a szolgáltatást.  Re-
méljük, hogy a lefedettség növe-
kedni fog, és hamarosan az
egész városra kiterjed a kábelte-
levízió szolgáltatása – mondta a
polgármester. A közeli napokban
tárgyalóasztalhoz ülnek az új
szolgáltató vezérigazgatójával,
hogy minden nyitott kérdést -,
amely a város számára fontos –
megnyugtatóan rendezzék.  

A másik döntés a helyi mûsor-
készítõ televíziós társasággal kö-
tött megállapodást érintette. – A
képviselõ-testület egyértelmûen
amellett tette le voksát, hogy a
jövõben jobban kell mûködtetni
a helyi csatornát, ugyanis az ed-
digi szolgáltatás nem volt arány-
ban az önkormányzat által fize-
tett pénzzel. Mivel minõségi,
tartalmi javulás – többszöri fel-
vetésünk ellenére – nem követ-
kezett be, illetve bizonyos elszá-
molási gondok jelentkeztek,
ezért úgy döntött a testület, hogy
azonnali hatállyal felbontja a
szerzõdést a Tények BT.-vel. Pá-
lyázatot írunk ki mûsorkészítés-
re, a helyi kábeltelevíziós csator-
na mûködtetésére. Az átmeneti
idõszakra a váci Elektro-Szignál
televíziós társasággal kötöttünk
szerzõdést a csatorna mûködte-
tésére, a mûsorok készítésére.
Szeretném hangsúlyozni, hogy
mind a két szerzõdés megkötésé-
ben egységes volt a képviselõ-
testület, egyhangú szavazással

döntött. Nagyon bízom benne,
hogy a MATÁV Kábeltelevízió
felgyorsítja a hálózat kiépítését,
s jó minõségû szolgáltatást él-
vezhetnek a gödi családok. – vá-
zolta fel az elképzeléseket Sán-
dor István polgármester.

Gergely Sándor, az Elektro-
Szignál vezetõje lapunknak
megerõsítette a megállapodás té-
nyét. - Elég nehéz feladat egyik
pillanatról a másikra bekapcso-
lódni a város közéletébe, de
igyekszünk korrekt tájékoztatást
nyújtani. – hangsúlyozta a Duna-
kanyar legnagyobb TV társasá-
gának vezetõje. - Természetesen
egyszerre nem lehet egy teljes
TV mûsort készíteni. Ebben az
átmeneti idõben az ES Híradójá-
ban, elkülönítve, külön fõcím-
mel szerepelnek majd a gödi hí-
rek. Havi rendszerességgel ké-
szítünk élõ beszélgetéseket, saj-
tótájékoztatókat, és természete-
sen közvetítjük a testületi ülése-
ket is. Reméljük, hogy sikerül át-
hidalnunk a gödi TV hiányát, s

majd a pályázat nyertese folytat-
hatja a munkát.

Az ES TV ott lesz a pályázók
között?

- Nehéz erre válaszolnom.
Mindenekelõtt meg kell ismer-
nem a város igényét. Ma még
nem tudom, hogy milyen TV-t
szeretnének a gödiek, s fõleg
mekkora mûsoridõben. Ugyanis
a mûsoridõ hossza nagyon fon-
tos részlet. Minél terjedelme-
sebb, annál hatványozottabban
drágább. Kérdés, hogy igényt
tartanak e az éteres sugárzásra is,
vagy csak a kábelhálózaton kell
eljuttatni a nézõkhöz a mûsort.
Szóval sok még a nyitott kérdés.
Mi most arra koncentrálunk,
hogy a hirtelen jött átmeneti
megbízatásunknak tisztességgel
tegyünk eleget.

Szerkesztõségünk természete-
sen szerette volna megszólaltatni
a Tények Bt. vezetõjét, aki lap-
zártánkig megkeresésünkre nem
reagált.

V. I.

Jelentõs változások a helyi kábeltelevízióban
Zárt testületi ülésen döntöttek a városatyák

Új, kilencedik szezonját kezdte a Gödi Hagyo-
mányteremtõ Klub. Ez alkalommal az idén 80 esz-
tendõs múltra visszatekintõ – ma a Huzella Tivadar
nevét viselõ, volt Gödpusztai, Községi, majd 2.
számú – alsógödi általános iskola történetével is-
merkedhettek a klubtagok, családjaik és a vendé-
gek. Amegjelenteket Ther Jánosné klubvezetõ be-
vezetõje után Dr. Benedek Csaba fõvédnök kö-
szöntötte. 

Elõadó „elõdje” mellett foglalt helyet Horváth
Ferenc, a Huzella iskola jelenlegi igazgatója. Az
elõadónak, Csáki József úrnak jelentõs számú hall-
gatósága volt. A nyugalmazott iskolaigazgató, aki
hosszú évek óta folytat aprólékos kutatómunkát,
nagy szeretettel törekedett arra, hogy minél többet
átadjon nekünk a feltárt ismeretekbõl. Beszámolt
az iskola élete három, markánsan megkülönböztet-
hetõ szakaszának fordulópontjairól, fontos állomá-
sairól, és sok szép eredményrõl. Az alapítástól a II.
világháború végéig, 1945-tõl az 1974-ben felépült
új épület birtokba vételéig, majd attól kezdve a 80.
évfordulóig terjedõ idõszakok megelevenedtek
szavai által. Sok, az elõzményekhez és az iskola
történetéhez kapcsolódó személy nevét sorolta:
Demetrovics Alajos, Cselényi Zsigmond,
Adamecz István, Tóth Pál és Halápi Júlia, Pártos
Gyula, Széchenyi Lászlóné, Sági Mária, Kádas
Sándorné, Cséfalvay Rezsõ Pál, Baraczka Tivadar,
Radnai István, Hivessy László, Zombory László,
Hlavács József , Palásthy Árpád.

Az említettek személyével, szerepével, s az
egész iskolatörténettel a továbbiakban a Gödi Al-
manach köteteinek segítségével foglalkozhatnak
az érdeklõdõk, hiszen azokban sok minden megta-
lálható az elhangzottakból.

Az egyik felidézett pedagógus elõd Vizváry
Vilmosné Annuska tanító néni volt, akire – a róla
megjelent Égõ szív címû könyv bemutatásaként –
fia, Vizváry Vilmos, s egy tanítvány, a maga is pe-

dagógus Kasperkiewiczné Szalay Katalin emlé-
keztek szeretettel.

Horváth Ferenc igazgató úr gáláns ajánlattal
lepte meg a hallgatóságot. Napjaink iskolájának
bemutatása helyett meghívta az érdeklõdõket a
Huzellába, ahol személyesen és „kézzelfoghatóan”
gyõzõdhetnek meg arról, hogyan mûködik az in-
tézmény, milyenek a mai feltételek, hogyan folyik
a tanulók és tanárok munkája, milyen sikereket ér-
nek el. 

A délután csemegéit ügyes, tehetséges huzellás
diákok mûsora jelentette: Székely Kinga, majd
Kertesi Adrienn és Bogdányi Ádám népdalokat
énekelt, illetve Kinga szavalatát is hallhattuk. A
Czinóber Klára és Karánsebesstyén Balázs vezeté-
sével a mûvelõdési házban mûködõ Röcögõ Tánc-
együttes gyermek néptáncosai ropták a színpadon,
amikor a sok komoly, felnõttes dolog kivárása után
végre sorra kerültek – szépen és sikeresen ki is tán-
colták magukból a várakozás feszültségét!

Végezetül a klubtagok és vendégeik közösen el-
énekelték Kovács Géza szerzeményét, Göd város
ünnepi dalát 

KISS-KÁSA

Hagyományteremtõk
Elkezdõdött a kilencedik évad

A Gödi SE I. Sakk Csapat 2004. október 3-
án, a Pest megyei I. osztály 2. fordulójá-
ban Érdre utazott tartalékosan, és az Érdi
VSE-tõl 6,5:5,3 arányú vereséget szenve-
dett. Nyertek: Fekete József, Pongó István
és Antal György Bálint. Döntetlen ért el:
Malinik Attila.

Október 24-én Dunakeszi csapatát fo-
gadtuk a Duna Csárdában a 3. fordulóban,
és 6,5:3,5 arányú gyõzelmet arattunk.
Nyertek: Dudás János, Malinik Attila,
Beszterczey László, Pongó István és Antal
György Bálint. Döntetlent ért el: Starosta
János, Fekete József és Sallai Péter.

November 7-én a 4. fordulóban Erdõ-
kertesen jártunk, és 6,5:3,5 arányú gyõzel-
met arattunk. Nyertek: Beszterczey Lász-
ló, Bogád Péter, Sallai Péter, Pongó István
és Antal György Bálint. Döntetlent ért el:
Dudás János, Malinik Attila és Kónya Kár-
oly.

A bajnokság állása a 4. forduló után: 1.:
Százhalombatta 31,5;  2-3.: Gödi SE I. és
Zsámbék 26,5;  4.: Vác 25,5;  5.:  Dunake-
szi 23,5;  6.: Törökbálint 22;  7.: Budaka-
lász 21;  8.: Erdõkertes 20,5;  9.: Érd 15;
10.: Szob 11,5;  11.: Szigetmárton 11;  12.:
Gödi SE II. 5,5 ponttal.

Október 16-án Vácon az Általános Isko-
lai Egyéni és Csapatversenyeken, a 2. for-
dulóban Érsek Laura a korosztályában a
leányok között 3 ponttal a 2. helyen vég-
zett.

November 6-án Ócsán, a Parasport-
napon sakkban Antal György Bálint elsõ
helyezést ért el.

A. GY. B.

Gödi
sakkhírek
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• Külkereskedelmi és irodavezetõi
gyakorlattal, két nyelvvizsgával (an-
gol, német), eseti megbízásra fordí-
tást, szövegszerkesztést vállalok. Te-
lefon: 06-27-330-163, 06-70-310-
2236

• Elektronikai cikkeket gyártó
cég gödi telephelyére keresünk 3 mû-
szakban könnyû fizikai és targoncave-
zetõi munkára (targonca vezetõi enge-
déllyel rendelkezõ) diákokat, fiatalo-
kat. Odajutás céges busszal. Tel: 06-1-
354-3554, 06-20-365-6237

• Pénztárosokat keresünk élelmi-
szer üzletekbe azonnali kezdéssel. Tel:
06-1-354-3554, 06-20-365-6237

• Matamatika oktatás vállalok.
Göd, Kossuth tér 4 .Telefon 06-20-
800-638

• Közép- és felsõfokú nyelvvizs-
gára felkészít angol tanár. Tel.: 06-
20-200-0086

• Ergoline profi szolárium kedvezõ
áron eladó. Tel.: 06-30-273-9370

• Beretta gázcirkó 26 kW-os új,
kedvezõ áron eladó. Tel.: 06-20-512-
1002

• Speciális zárak ajtó, autó kulcs-
másolás, fõkulcsos zárrendszerek,
helyszíni zárszerelés. Tel.: 06-20-512-
1002

• Hûtõ-, fagyasztó-, mosó-, moso-
gatógépek, mikrohullámú sütõk, vil-
lanytûzhelyek javítását vállalom – ga-
ranciával. Telefon: 06-20-318-1325,

27-359-975/31 mellék szombaton és
vasárnap is.

• Cipõjavítás, zippzár csere, szõ-
nyeg-ruhatisztítás, búvárszivattyú te-
kercselés, ablak és lakástakarítás Gö-
dön a Kincsem Parkban. Ny: 10-17-
ig, ebédidõ: 13-15-ig. Tel.: 06-30-296-
1771

• Termõföld és istálótrágya kap-
ható! Tel.: 06-30-951-3193

• Alsógödön, a 2-es út mellett
164 nöl-es telken 1,5 szobás családi
ház eladó. Irányár 18,5 mFt. Érdek-
lódni: 06-20-803-1925

• Eladó Õrbottányban 2 db épí-
tési telek (387 és 403 nöl-es) minden
közû az utcában. Érdeklódni: 06-20-
803-1925

• Felsõgödön, 1 szobás lakás
hosszútávra kiadó. Érdeklõdni:
06-70-238-0876

Dunakeszin, Duna-parti 
kétemeletes, vadonatúj 

társasházban 
netto 59,4 m2-es 
(brutto 93 m2-es) 

egyedi fûtésû, klímás 
tetõtéri lakás, 

beépített konyhabútor-
ral, gardrobbal eladó.
Tel.: 06-30-292-7150

Állás- és apróhirdetések 
AGöd SE sportolói és sportvezetõi december
harmadikán a Németh László Általános Isko-
la ebédlõjében gyûltek össze, hogy az elmúlt
négy esztendõ munkáját értékeljék. A megye
szerte jó hírnévnek örvendõ kis városi egye-
sület elnöke, Dr. Horváth László adott számot
az egyesület, a szakosztályok munkáról a köz-
gyûlésen résztvevõ sportembereknek. 

Az elmúlt négy év mozgalmas volt –
hangzott az elnöki megállapítás. Az egyik
legjelentõsebb elvárásként fogalmazták meg
önmaguk számára, hogy a szakosztályokat
kreatívan gondolkodó, cselekvõ, tenni tudó
és akaró személyek irányítsák. - Sajnálatos,
hogy idõközben egyik vezetõtársunkat - Kõ-
mûves Laci bácsit - váratlan halálával el-
vesztettük – mondta Dr. Horváth László. -
Sok-sok anyagi és személyi problémával
volt terhelt ez az idõszak – hallhattuk az ön-
kritikus értékelést. - A szakosztályok többsé-
ge elõremutató, középtávú koncepcióval
rendelkezik. Az elmúlt négy év alatt az egye-
sület létszáma nõtt, a gyerekek részvételével
az utánpótlás bázisunk erõsödött. A szülõk
egyre szívesebben engedik el gyermekeiket
szakosztályainkba. Ha a szülõ ellátogat léte-
sítményeinkbe, s ha azt látja, hogy gyerme-
ke kellemes helyen van, jó szakemberekkel
dolgozunk, akkor sokszor maga is kedvet
kap, hogy csatlakozzon hozzánk, s mi ennek
nagyon örülünk. 

Az elmúlt idõszak alatt két új szakosztá-
lyunk alakult: a motoros és a vízilabda. Léte-
sítményeink használati jogát 2012-ig biztosí-
tottuk, bevételi forrásainkat a tenisz létesítmé-
nyünk bérleti díjával bõvítettük.  Acsónakház
és edzõterem folyamatos felújításával a léte-
sítmény értékét jelentõsen növeltük.  A labda-
rúgópálya körül salakozással, tereprendezés-
sel, a minõségi környezet kialakításának alap-

jait teremtettük meg. Megkezdõdött a sport-
csarnok építése, reméljük, hogy 2005-ben bir-
tokba vehetjük, ettõl még nagyobb fellendü-
lést várunk a városunk sportéletében.

Akorábbi helyi sajtóval való rossz kapcso-
latunk orvoslására önálló egyesületi lapot in-
dítottunk, ami három kiadást élt meg.

Pénzügyi szinten megerõsödtünk, melyet
az önkormányzatnak, a szponzoroknak, a
sportolóknak és természetesen a szülõk önzet-
len támogatásának köszönhetünk.

Dr. Horváth László szakmai beszámolója
végén ismertette az egyesület pénzügyi hely-
zetét, a bevételeket és kiadásokat. Apénzügyi
beszámolóból kiderült: a bevétel fõ forrásai,
15.780 eFt-ot Göd Város Önkormányzat tá-
mogatásából, tagdíjakból 2.241 eFt, egyéb be-
vételbõl 1.090  eFt származik. A bevétel
22.312 eFt, a kiadás 21. 312 eFt volt.

Az elnöki beszámoló után került sor az el-
nökválasztásra, melyre ketten aspiráltak, Dr.
Horváth László és a 38 éves labdarúgó
Kriska Gábor. A jelenlévõk Dr. Horváth
Lászlóra 63-an, míg Kriska Gáborra 25-en
szavaztak. A közgyûlés voksolása alapján a
következõ négy évben is Dr. Horváth László
látja el a Gödi SE elnöki teendõit, irányítja a
sportegyesületet. Az elnökség a szakosztály-
vezetõkbõl és a közgyûlés által megválasztott
tagokból áll, név szerint: Németh András,
Bagócsi Sándor, Dr. Megyeri Szabolcs, Kol-
lár Zalán, Csaba Zoltán, Bauer Béla és Né-
meth István kapott bizalmat. A felügyelõ bi-
zottsági tagok: Horváth Tibor, Havelka Imre
és Vincze Dánielné.

A jó hangulatú közgyûlés végén Dr. Hor-
váth László elnök megköszönte a sportolók és
sportvezetõk bizalmát, akiknek sok sikert kí-
vánt az elkövetkezendõ idõszakra.

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Régi-új elnök
Két új szakosztállyal bõvült a Göd SE
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Ingyenes helyszín felmérés, tervezés
• konyhabútor, • fürdõszobabútor

• irodabútor • szekrények

2131 Göd, Nemeskéri út 33. 
(volt MGTSZ udvar)

Tel.: 06-27-330-785 • 06-20-974-3116

Ezermester,
munkát 
vállal!
Telefon: 

06-20-471-3843
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F a m í l i a  
A B C

2131 Göd, Ady E. u. 4.
Szeretettel várja 

vásárlóit
H-P.: 6.30-19.00 óráig
Szo.-V.: 7.00-18.00-ig

Karácsonyig 
olcsó szaloncukrok

750,-/kg-tól.
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Szolárium Stúdió
NYÍLT

2 álló és 2 fekvõ 
géppel
Nyitva: 

H-P.: 9-13-ig, 15-20-ig
Szo.: 9-13-ig

Göd, Pesti út 112.
(a Penny-vel szemben)
Tel.: 06-20-530-6664
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