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– Polgármester úr! Kérem, engedje
meg, hogy beszélgetésünk elején egy
személyes jellegû kérdést tegyek fel
Önnek. Hogy érzi magát mostanság,
nincsenek álmatlan éjszakái? 

- Hála Istennek nincsenek, elég
jól alszom, a közérzetem is kiváló.
Fizikailag sincs különösebb problé-

mám. Noha néha egy kisebb megfá-
zás elõfordul, ami „fiatalos”
könnyelmûségemnek tudható, hogy
a fûtött, meleg helyiségbõl könnyû
felöltõben megyek ki a hideg, téli le-
vegõre. De miért kérdezi?

Folytatás a 6. oldalon.

Belügyminiszteri 
látogatás Gödön

Dr. Lamperth Mónika példaértékûnek nevezte
a rendõrõrs és az önkormányzat együttmûködését

Négy év egy láncszem
a város fejlõdésében 

Félidõs értékelés Sándor István polgármesterrel

Éles szócsaták 
- heves indulatok

Rendkívüli ülésen tanácskoztak a képviselõk
A városi képviselõ-testület szá-
mára az idei esztendõben vég-
zendõ munkák sora a január 31-
ei rendkívüli tanácskozással vet-
te kezdetét. A képviselõket, a
megjelent vendégeket Sándor
István polgármester köszöntötte,
aki ismertette a tárgyalásra java-
solt napirendi pontokat a hallga-
tósággal. A jelenlévõ 16 képvi-
selõ közül – kézfelemeléssel –
14 városatya egyetértett a javas-
lattal, ketten, Dr. Horváth Viktor
Gergõ és Pongó István tartózko-
dott, mivel nem kaptak egyértel-
mû választ arra, hogy a személyi
kérdések címen jelzett elõter-
jesztés mit tartalmaz.   

A napirendek elfogadása után

elsõként a képviselõ-testület
2005. évi munkaterv tervezetét
vitatták meg a városatyák. A na-
pirend elõterjesztésekor Sándor
István polgármester ismertette,
hogy az Ügyrendi, Jogi, Közbiz-
tonsági Bizottságtól érkezett ha-
tározatot tartalmazza az elõter-
jesztés, a javaslatokkal együtt,
mint ahogy azokat a témákat is,
melyeket az Önkormányzati
Törvény kötelezõen elõír a kép-
viselõ-testület számára. Kova-
csik Tamás javasolta, hogy zárt
ülés keretében vitassák meg a
Duna-part rendezési tervét, kü-
lönös tekintettel a Kis-Duna ág
helyzetére. 

Folytatás a 4. oldalon.

Költõ vagyok - mit érdekelne
engem a költészet maga?
Nem volna szép, ha égre kelne
az éji folyó csillaga. 
Az idõ lassan elszivárog,
nem lógok a mesék tején,
hörpintek valódi világot,
habzó éggel a tetején. 
Szép a forrás - fürödni abban!
A nyugalom, a remegés
egymást öleli s kél a habban
kecsesen okos csevegés. 
Más költõk - mi gondom ezekkel?
Mocskolván magukat szegyig,
koholt képekkel és szeszekkel
mímeljen mámort mindegyik. 
Én túllépek e mai kocsmán,
az értelemig és tovább!
Szabad ésszel nem adom ocsmány
módon a szolga ostobát. 
Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!

Sziszegve se szolgálok aljas,
nyomorító hatalmakat. 
Nincs alku - én hadd legyek boldog!
Másként akárki meggyaláz
s megjelölnek pirosló foltok,
elissza nedveim a láz. 
Én nem fogom be pörös számat.
A tudásnak teszek panaszt.
Rám tekint, pártfogón, e század:
rám gondol, szántván, a paraszt; 
engem sejdít a munkás teste
két merev mozdulat között;
rám vár a mozi elõtt este
suhanc, a rosszul öltözött. 
S hol táborokba gyûlt bitangok
verseim rendjét üldözik,
fölindulnak testvéri tankok
szertedübögni rímeit. 
Én mondom: Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.
Kisérje két szülõje szemmel:
a szellem és a szerelem! 

ARS POETICA

1937. február-március

A József Attila 
emlékév alkalmából

2005. március 5-én 
18 órai kezdettel

"Tudod, hogy nincs
bocsánat…" címmel 

Földes László 
irodalmi estje

kerül megrendezésre
a gödi József Attila 
Mûvelõdési Házban 

(2131 Göd, Pesti út 72. 
Tel.:27/532-160)

Az elõadásra 
a belépés díjtalan.

APesti úton lévõ, tavaly márciusban
átadott okmányiroda és rendõrõrs
épületébe látogatott január 20-án, Dr.
Lamperth Mónika belügyminiszter.
A Gyurcsány kormány tagja elõször
az okmányiroda dolgozóival és a kü-
lönbözõ ügyeiket intézõ állampol-
gárokkal beszélgetett, majd a rend-
õrõrsön szolgálatot teljesítõ fiatal
rendõrök munkája, családja felõl ér-
deklõdött. 

A Gödre látogató miniszter asszonyt
fogadta többek között Sándor István pol-
gármester, dr. Ignácz István dandártábor-
nok, a Pest megyei rendõrfõkapitány,

Bozsó Zoltán ezredes, fõkapitány-helyet-
tes, dr. Juhász István alezredes, a Dunake-
szi Rendõrkapitányság vezetõje, Pregun
Kálmán százados, gödi õrsparancsnok, és
Tóthné Kolter Márta igazgatási osztály-
vezetõ. Jelen volt még Sipos András, a
miniszteri titkárság helyettes vezetõje, dr.
Orodán Sándor, a Belügyminisztérium
kommunikációs fõigazgatója, dr. Szinay
József jegyzõ, Kruzslicz István tanácsnok,
Vámos Zoltán, Litke polgármestere, Szeri
Mihály, a polgárõrség vezetõje és dr. Mo-
gyorósi József, a polgármesteri hivatal
munkatársa.

Folytatás a 2. oldalon.
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Folytatás az 1. oldalról.
Dr. Lamperth Mónika elsõ útja az

okmányiroda és a rendõrõrs épületé-
ben a bejárattal szemben lévõ ügy-
félszolgálati elõadóhoz, Tóthné Mol-
nár Évához vezetett. A miniszter asz-
szony, olyan kérdéseket tett fel az
elõadónak, mintha õ is ügyfél lenne.
Tóthné Molnár Éva készséggel vála-
szolt, nagyon szakszerû tájékoztatást
adott. Ezután a különbözõ ügyfél-
szolgálati helyiségeket tekintette
meg dr. Lamperth Mónika. A lakcím-

kártya ügyintézõi pultnál egyebek
közt arról érdeklõdött, hogy a hét
melyik szakaszában nagyobb az ügy-
félforgalom. A gépjármû ügyinté-
zõknél Romkerti Józsefné, a minisz-
ter asszony kérdésére elmondta: 18
éve foglalkozik ezzel a területtel.
Egy ifjú ügyfél pedig éppen elsõ jo-
gosítványára várt, vele is elbeszélge-
tett a miniszter asszony, s megígér-
tette a fiúval, hogy óvatosan, körül-
tekintõen fog vezetni.

A tetõtérben lévõ rendõrõrsön az
irodában szolgálatot teljesítõ Juhász
László fõtörzszászlóstól dr. Lamperth
Mónika munkája, családja, fizetése
felõl érdeklõdött, majd Rosko
Roberta õrvezetõtõl megkérdezte,
mióta dolgozik az õrsön.

Ezt követõen a sajtó jelenlétében
egy csokor virággal és ajándékkal
köszöntötte Sándor István polgár-
mester a miniszter asszonyt, megkö-
szönve a látogatást. Egyben köszöne-
tet mondott a rendõrségnek is az
együttmûködésért, kiemelve azt az
idõszakot, amikor tervezték dr.
Ignácz István dandártábornok úrral
az õrs ide való áthelyezését.

- A megyei fõkapitány támogatta a
mi kezdeményezésünket, s nemcsak
elvi támogatást kaptunk tõle, de a
megbeszélések eredményeként je-
lentõsen javult a rendõri munka –

mondta Sándor István. - A dunakeszi
kapitány úr szintén új színt vitt a vá-
rosi rendõrség életébe: megnõtt a
rendõrök létszáma, vannak „gyalo-
gos” rendõrök, akiknek a megjelené-
sét azonnal észrevételezte a lakos-
ság, és rögtön jelezték, hogy ezáltal,
jobban, nagyobb biztonságban érzik
magukat. Amikor a dandártábornok
úrral egyeztettünk abban, hogy hosz-
szabb távon hogyan lehetnénk ered-
ményesek, ezeket az intézkedéseket
valósítottuk elõször meg. Úgy látjuk

beváltak, és reméljük, hogy a jövõ-
ben is hozzák az eredményeket. Ter-
mészetesen mi fogadjuk a rendõrsé-
get, hiszen közös feladat a közrend
és a közbiztonság helyzetének a javí-
tása, mely a lakosság szempontjából
nagyon fontos dolog.

Európai színvonalú 
gödi rendõrõrs

Dr. Ignácz István dandártábornok
visszautalva a Sándor István polgár-
mesterrel történt megállapodásra el-
mondta: 

- Korábban, amikor Gödön jár-
tam, igen rossz körülmények között
dolgoztak a kollégák és méltatlan
körülmények között fogadhatták a
gödi lakosokat. A polgármester úr
partner volt abban, hogy új körülmé-
nyek között, új szellemben, új felfo-
gással dolgozzunk. S nagyon helye-
sen mondja polgármester úr, az
újonnan kinevezett dunakeszi kapi-
tányság vezetõje valóban új gondo-
latokat hozott ebbe a térségbe,
amelynek végtelen örülök és kellõ
fogadtatásra talált a lakosság irányá-
ban. Amikor március 15-én, az uni-
ós csatlakozás elõtt jó pár nappal si-
került átvenni ezt a rendõrõrsöt, azt
mondtam, hogy az Európai Unió el-
sõ Pest megyei elfogadott õrse a gö-

di. Ezt értékelni kell. S ha ezt érté-
keljük, akkor ehhez méltó munkát
kell végeznie az itt szolgálatot telje-
sítõ állománynak. Ehhez megvan a
megfelelõ személyi és technikai hát-
tér, hiszen kaptunk egy új személy-
autót és én panaszt azóta a szolgála-
tot teljesítõ állományra a lakosság
részérõl nem kaptam. Azt gondo-
lom, a legfõbb értékadója a mi mun-
kánknak az, amit a lakosság és az
önkormányzatok mondanak, hisz
ténylegesen szolgáltató jellegû tevé-
kenységet csak úgy és csak akkor tu-
dunk végezni, ha mások elégedettek,
és mások mondják ki rólunk azt, ho-
gyan is végezzük a munkánkat. 

Dr. Juhász István a Dunakeszi
Rendõrkapitányság vezetõje szintén
a kapitányság és az gödi önkormány-
zat együttmûködését emelte ki:

- 2004. március 16-án, egy nappal
az õrs átadása után érkeztem, s na-
gyon kedvezõ fogadtatásban része-
sített a város – mondta. - Igyekez-
tem gyorsan beilleszkedni, nem volt
nehéz, mert a kinevezésem elõtt egy
képviselõ-testületi ülésen picit úgy
érzem, túl is dicsértek, amiben ve-
szély is van. Nagyon nagy felelõs-
ség az, hogy ennyire pozitív a meg-
ítélésünk, mert ezeket a számokat és

ezeket a tényeket tartani kell tudni.
Azt gondolom, hogy minden támo-
gatás és minden segítség megvan
ehhez. A fõkapitány úr említette,
hogy az elmúlt évben kaptunk egy új
autót az önkormányzattól, de azt is
hozzá kell tenni, hogy nem csak új
autót, hanem ahhoz üzemanyagot is
adnak. Az idei évben is 1,4 millió
forinttal támogatja az önkormányzat
a munkánkat, csak üzemanyag te-
kintetében. Azt hiszem ez nem kis

segítség, hiszen nagyon sok kapi-
tánytársam szeretné, ha ennek a
törtrészét megkapná. Én azt gondo-
lom, hogy ez nagyon fontos, és nyil-
ván újításokat fogunk bevezetni, hi-
szen mindenki, aki kívülrõl érkezik,
vagy új, szeretne újító gondolatokat
megvalósítani. Én bízom benne,
hogy a lakosság továbbra is érezni
fogja azt, hogy értük vagyunk és ez
elvárás, mert mérceként fogalmaz-
tam meg, hogy nem kérek többet
senkitõl – egyetlen kollégától sem -,
csak annyit, mintha a saját ügyében
járna el, mivel minden egyes ügy
mellett egy polgár áll, s nekünk õk a
mércénk.

Pregun Kálmán százados, gödi
õrsparancsnok az új épületrõl és az
állományról beszélt:

- 2005. márciusában költöztünk az
új épületbe, az addigi elavult, kor-
szerûtlen, munkavégzésre szinte al-
kalmatlan õrs épületébõl – hallottuk
az õrsparancsnoktól. - Bútorzatunk
új, rendõrségi tulajdonú, a számítás-
technikai eszközeink szintén moder-
nek, korszerûek, munkavégzésre al-
kalmasak. Gépparkunk 2 db szolgá-
lati gépjármûbõl áll, egy rendõrségi
tulajdonú, egyet az önkormányzattól
kaptunk. Korrekt a munkakapcsolat

az önkormányzattal, az okmányiro-
dával, a polgárõrséggel. A polgárõr-
séggel több akciót és közös járõr-
szolgálatot terveztünk, ami az itt élõ
állampolgárok biztonságérzetét nö-
velte. A beosztotti állomány fiatal az
átlagéletkorát tekintve, jó munkabí-
rású, jól terhelhetõ rendõrök. Büsz-
kén mondhatom, hogy bizalmam, il-
letve az állampolgárok bizalma ren-
dületlen. 2004-ben a létszámfejlesz-
tést követõen beindult a gyalogos

Belügyminiszteri 
Dr. Lamperth Mónika példaértékûnek nevezte a 

A belügyminiszter asszony érdeklõdve szemléli Tóthné Molnár Éva munkáját

Minden figyelem a belügyminiszterre összpontosul
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járõrszolgálat, valamint a közterület-
felügyelet, a polgárõrség és civil
szervezetek bevonásával precedes
értékkel kísérletet tettünk, illetve te-
szünk az illegális szemétlerakás
megszüntetésére, felszámolására. Az

idegenforgalmi szezonban kiemelten
ellenõrizzük a hétvégi házak és a ter-
málfürdõ környékét, mivel ebben az
idõszakban 3-3500 emberrel nõ Göd
lakossága.

Tavaly 17 ezer ügyfelet 
szolgált ki az okmányiroda

A rendõri vezetõk beszámolója
után Tóthné Kolter Márta igazgatási
osztályvezetõ beszélt a 2000 novem-
ber 1-jétõl mûködõ okmányirodáról.

- Elõször a polgármesteri hivatal-
ban voltunk, három fõvel indultunk
az akkori igényeknek megfelelõen.
Ahogy teltek az évek és a feladat
nõtt, ehhez igazítottuk a személyi ál-
lományt is, jelenleg 8 vizsgázott
ügyintézõ van és 3 kisegítõ személy-
zet. Mivel az okmányiroda feladatai
egyre nõttek, kinõtték a polgármes-
teri hivatalt, ahol bõvítésre nem volt
lehetõség. A mostani helyen nagyon
kulturált körülmények vannak, az
ügyfelek és a dolgozók is elégedet-
tek ezzel. Itt már az úgynevezett
OSS hívórendszer mûködik, tehát
számítógépen be lehet elõre jelent-
kezni. Általában próbáljuk tartani a
kéthetes idõtartamot, sürgõs ese-
tekben elõbb elintézzük az ügyet.
Tavaly november 1-jétõl az XL
rendszerre is rákapcsolódtak, tehát
interneten keresztül is be lehet az
okmányirodába jelentkezni, ám ezt
egyelõre nem nagyon veszik igény-
be az ügyfelek.

Ami pedig az ügyfélforgalmat ille-
ti, tavaly 17 ezer 160 fõ jelent meg az
okmányirodában, s nem csak gödiek.

Hozzá kell tennem, hogy az arcképes
igazolványokra salgótarjáni ügyféltõl
rétsági-ig jönnek, de még más me-
gyébõl is felkeresnek, õket szintén
fogadjuk. 

A tájékoztatók meghallgatása után

dr. Lamperth Mónika részletesen be-
szélt a közigazgatásban és a rendõr-
ségnél a közeljövõben végrehajtandó
változásokról, tervekrõl.

- Köszönöm a szívélyes meghí-
vást, és az elsõ szavam az elismeré-
sé, szívbõl gratulálok ehhez a szép
épülethez és a kulturált munkakörül-
mények megteremtéséhez, amelyet
mind az okmányirodában, mind a
rendõrõrsön tapasztaltam – mondta
a belügyminiszter asszony. - Ami ta-
lán még ennél is fontosabb, az, hogy
értelmetlenül nem kell sorban állni.
Az a néhány állampolgár, akikkel a
rendelkezésre álló rövid idõ alatt
szót tudtam váltani, kivétel nélkül
azt mondták, keveset kellett várniuk,
elégedettek tapasztaltakkal, azzal a
személyi szolgáltatással, amit itt az
okmányirodában kapnak. Azt hi-
szem, ez a legfontosabb célkitûzé-
sünk, mert a közigazgatás, s a rend-
õrség nem öncél, mindnyájunknak
az a legfontosabb tiszte, hogy az ál-
lampolgárok biztonságát, kulturált
közigazgatási szolgáltatási körülmé-
nyeit, és magát a szolgáltatást meg-
teremtsük. A legszebb programok is
csak akkor érnek valamit, ha az em-
berek ezt közvetlenül tapasztalják,
ennek van kézzelfogható, látható
haszna. Nekem személyes öröm és
siker az, hogy azok a programok,
amelyeket belügyminiszterként ki-
emelten fontosnak tartok, azok itt a
maguk valóságában jelennek meg,
és konkrét bizonyítékát adják ezek-
nek az erõfeszítéseknek. Ezért is kö-
szönöm külön polgármester úrnak
ehelyütt is az önkormányzat segítsé-

gét és támogatását ahhoz, hogy a
rendõrség ilyen körülmények közé
került.

Példaértékû 
a rendõrõrs és az önkormányzat

együttmûködése

A jó együttmûködés valóban nélkü-
lözhetetlen és fontos, hiszen a rendõr-
ség és az önkormányzat is a lakosság
érdekében dolgozik. Ma már – a hét új
kollégával együtt - 18 rendõr teljesít
szolgálatot Gödön, a lakosság megelé-
gedésére sikeresen valósítják meg a
látható rendõrség programját – hang-
zott a belügyminiszter elismerése.   

A látható rendõrség programjának
más elemei is vannak, amit az itt élõ
kollégáink érzékelnek, érzékelhettek
– folytatta.  - A béremelésnél 2003. jú-
lius 1-jétõl vezettük be azt a pótlékot,
amely a végrehajtó állomány számára
állt rendelkezésre és kifejezetten az õ
megélhetésük javítását szolgálta. A
tiszthelyetteseknél 6 %, a tiszteknél 8
% volt, amit 2004. január 1-jétõl sike-
rült megemelni 10, illetve 15 % - ra,
tehát a végrehajtó állományban azon
rendõröknek, akik a legtöbbet talál-
koznak az állampolgárral - akik jár-
õröznek, akik kinn vannak a terepen. 

Dr. Lamperth Mónika arról is tájé-
koztatta a jelenlévõket, hogy 2005.
január 1-jétõl átlagosan 6 %-os bér-
emelésre számíthatnak a rendõrök,
melynek mértéke meghaladja az inf-
láció mértékét. - Egyéb juttatásokban
is megállapodtunk a szakszerveze-
tekkel. Az étkezési juttatásban is nö-
vekményt értünk el, s a Belügymi-
nisztérium garanciát vállalt arra,
hogy szeptemberben valamennyi
rendõr – gyermekenként 10. 500 Ft. –
iskolakezdési támogatásban részesül.  

A kötetlen hangulatú megbeszélé-
sen a belügyminiszter asszony elis-

merését nyilvánította ki az önkor-
mányzat felé, amiért üzemanyagkölt-
séggel támogatja a rendõrség munká-
ját, ám mint fogalmazott: A dolog
normális menete mégiscsak az, hogy
a költségvetés biztosítsa a szükséges
üzemanyag költség fedezetét. Másfél
évvel ezelõtt utasítottam az Országos
Rendõr-fõkapitányságot és a Belügy-
minisztériumot, hogy dolgozzák ki a
dologi normatívát a végrehajtó állo-
mány, illetve a rendõrkapitányságok
számára. Ugyanis ebben sem volt
igazságos a rendszer, valamilyen ok
miatt nem lehetett megbízhatóan,
pontosan tervezni. Az én elvárásom
az, hogy ezek az igazságtalanságok
kiegyenlítésre kerüljenek. Mint
ahogy létszám ügyekben is azért ka-
pott Pest megye és Budapest is lénye-
gesen nagyobb arányban a frissen
végzett iskolásokból, mert minden
mutatószám azt mutatta, hogy bûn-
ügyi fertõzöttség, a lakosság mobili-
tása és sok minden mást figyelembe
véve itt nagyobb a többinél. 

Befejezésül Dr. Lamperth Mónika
ismételten aláhúzta, örül annak, hogy
az okmányirodában nagyon jó tapasz-
talatokat szerzett. – Ugyanis az állam-
polgárokat nem az érdekli, hogy ki-
nek a hatáskörébe tartozik a szolgálta-
tás, hanem az, hogy milyen ellátásban
részesül. S itt azt tapasztaltam – s ezt
az ügyfelek is megerõsítettek -, hogy
szakszerûen, kulturáltan szolgálják ki
õket. Az okmányiroda, az okmányiro-
da hálózat mûködése kulcskérdés. A
november 1-jén hatályba lépõ új tör-
vény - közigazgatási eljárási törvény
– bevezetésénél is kiemelt hangsúlyt
kapnak az okmányirodák. A három
éves fejlesztési programhoz -, ame-
lyet jóváhagytam – mellérendeltem
pénzügyi forrást is – mondta a bel-
ügyminiszter, aki kiemelte azt is,
hogy az új törvény számos feladattal
ruházza fel az okmányirodákat, me-
lyek informatikai rendszerét, szemé-
lyi feltételrendszerét az igényekhez
kell formálni. – Célunk az, hogy min-
den kistérségi központban legyen ok-
mányiroda, melyek tevékenységének
megítélésnél az ügyfélforgalom mu-
tató száma a meghatározó, nem pedig
a térségben élõk aránya. Kétségtelen,
hogy van adóssága a kormánynak az
önkormányzatok felé okmányiroda
ügyben. Közismert, hogy amikor
2000-ben megalakultak, nem minden
volt biztosított abból az állami támo-
gatásból, ami viszont a rendõrségnél
érzékelhetõ könnyebbséget fog okoz-
ni õsszel: ugyanis ezer új gépkocsi -
amit ebben az évben a kormányprog-
ram alapján beszerzünk - jut el a rend-
õrségekre – mondta befejezésül dr.
Lamperth Mónika.

HALÁSZ ERZSÉBET

 látogatás Gödön
 rendõrõrs és az önkormányzat együttmûködését

Sándor István a város életérõl tájékoztatja a vendégeket

Roskó Roberta õrmester
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Folytatás az 1. oldalról.
Pongó István az önkormány-

zati tanácsnokok beszámolóját
javasolta a munkatervbe, melyet
Dr. Horváth Viktor Gergõ azzal
egészített ki, hogy a szakbizott-
ságok tájékoztatója is szerepel-
jen az idei tervben, hiszen a ko-
rábbi beszámolókat igen kedve-
zõen fogadta a lakosság is.
Ugyancsak õ javasolta, hogy a
2004. évi határozatok végrehaj-
tását is tekintsék át 2005-ben.
Dr. Bognár László javasolta,
hogy ne zárt ülésen tárgyalják a
Kis-Duna ág helyzetét, mire
Kovacsik Tamás jelezte, hogy õ
is így gondolta, véletlenül kérte
a zárt ülést. Az elhangzottakat
összefoglalva a polgármester ki-
emelte, hogy õ is támogatja a
Duna-part rendezési tervének

megvitatását. Dr. Horváth Viktor
Gergõ javaslatával viszont nem
értett egyet, mivel a szakbizott-
ságoknak négy év alatt egyszer
kell beszámolniuk. Végül is a
képviselõk ezt az álláspontot ré-
szesítették elõnyben, mivel a
szavazás végeredményeként – 8
igen, és 8 nem – nem került be a
2005. évi munkatervbe. Pongó
István javaslata, egyhangú – 16
igen szavazat – támogatást ka-
pott, amely alapján ebben az esz-
tendõben a képviselõ-testület
elõtt számolnak be munkájukról
azok a tanácsnokok, akikre még
nem került sor. 

Módosításokkal, kiegészíté-
sekkel együtt a képviselõ-testü-
let 16 igen szavazattal elfogadta
a testület 2005. évi munkatervét.  

A képviselõ-testület elfogadta
a Kistérségi Társulási Tanács –
Dunakeszi, Fót és Göd a tagja –
mûködésével kapcsolatos módo-
sításokat, jóváhagyta a február
1-jei határidõs pályázat benyúj-
tását. Dr. Szinay József jegyzõ a
változtatásokról szólva kiemelte,
hogy a társulás jövõben jogi sze-
mélyként végzi munkáját. A ta-
gok számára 6 hónapos kilépési
idõt fogadtak el, a társulás elnö-
két – a polgármesterek – szó-
többséggel választják meg. A vi-

tában Lenkei György hangsú-
lyozta, hogy hosszú elõkészítõ
munka áll mögöttük. Csak azo-
kat a javaslatokat támogatták el-
fogadásra, melyek javítják a vá-
ros helyzetét, a meglévõ intéz-
ményrendszerek helyzetét nem
csorbítják. Salamon Tamás elis-
meréssel beszélt Dr. Mogyorósi
József és a hivatal e témában
közremûködõ többi munkatársá-
nak szakszerû, igényes munkájá-
ról, mely nagyban hozzájárult,
hogy a korábbi alapszabályt
megváltoztatva, jelenlegi formá-
jában fogadta el a három telepü-
lés önkormányzata. Pongó Ist-
ván indokoltnak tartaná, ha szak-
bizottságok elnökei is részt ve-
hetnének a tanács munkájában.
Ne a polgármesterek hozzák
meg a döntéseket, igénybe kell
venni a szakma véleményét is,
hiszen a Kistérségi Társulási Ta-
nács jelentõs szerepet tölt be az
uniós pénzek elosztásában is. Az
önkormányzati demokrácia lé-
nyege, hogy demokratikusan
döntsünk – fogalmazott Pongó
István. Az önkormányzatiság je-
lentõségét hangsúlyozta ismételt
felszólalásában Lenkei György
is.  A vitát összegzõ Sándor Ist-
ván természetesnek nevezte,
hogy a szakértõk és a bizottsági
elnökök véleményére, javaslatai-
ra igényt tartsanak és hasznosít-
sák a döntés elõkészítõ munká-
ban. A társulási szerzõdéssel, a
három település szövetkezésével
lerakták az alapjait a 2006-ban
kezdõdõ – Nemzeti Fejlesztési
Alap – új fejlesztési stratégia si-
keres és eredményes megvalósí-
tásához. A képviselõk egyhangú,
17 igen szavazattal fogadták el
az elõterjesztést.    

A harmadik napirendi pontot
elõzte meg a legnagyobb vára-
kozás, amely a Pest Megyei
Közigazgatási Hivatal törvé-
nyességi észrevételeit tartal-
mazta a képviselõ-testület 2004.
december 9-én – Pinczehelyi
Tamás alpolgármesterrel szem-
ben – hozott összeférhetetlensé-
gi eljárásáról. (Az eljárás, a
döntések, határozatok összefog-
lalója keretes írásunkban. A
szerk.)

Salamon Tamás bejelentette,
hogy mint az Ügyrendi, Jogi,
Közbiztonsági Bizottság elnöke
levélben is kapott tájékoztatást
az eljárásról. Dr. Horváth Viktor
Gergõ meglepetésének adott
hangot, hogy a Közigazgatási
Hivatal 2004-ben, a menedzser
tanácsnokkal kapcsolatban ho-
zott határozatával nem értett
egyet a testület – mondván: lehet
vele egyetérteni, vagy nem -,
most pedig teljességgel tudomá-
sul veszi. Bejelentette, hogy –
noha a polgármester úr õt jelölte
ki – a képviselõ-testület képvise-

letére a Pest Megyei Bíróságnál,
mégis nélküle folytatták le a nem
peres eljárást.    

- Ez a hozzászólás egy fillért
nem ér! – jelentette ki Sándor
István. „A Bíróság megszüntette

a keresetet, kötelezi a kérelme-
zettet, fizessen meg 10 e Ft-ot. A
törvényességet apródonként ál-
lítjuk helyre. Ez a hebehurgya
döntés kárt okozott Gödnek, a
Hivatalnak. Reméljük, hogy a
jövõben ezek a feljelentések
megszûnnek!  Legközelebb
ilyen szavazást nem fog megten-
ni az önkormányzat. Tisztessé-
gesen le kellett volna folytatni az
eljárást, ez koholmány, az embe-
reket nem kellett volna becsap-
ni…”

Pongó István: - A bírósági
végzést megtekinthetjük? - kér-
dése után szünetet rendelt el a
dokumentum megtekintésére
Sándor István. 

A folytatásban Dr. László Do-
mokos arról beszélt, hogy zajo-
sak a testületi ülések, Dr. Hor-
váth Viktor Gergõ hetente tesz
feljelentést az önkormányzat és
a polgármester ellen. Fejezzük
be a semmittevést, sok idõt paza-
rolunk el az értelmetlen vitával,
nem tudunk érdemi munkát vé-
gezni – mondta.  Beszéde végén
emlékeztette társait képviselõi
esküjükre, s kérte õket, hogy
Göd fejlesztéséért, a legelmara-
dottabb Duna-menti településé-
ért dolgozzanak. Dr. Horváth
Viktor Gergõ visszautasította Dr.
László Domokos személyeske-
dését, s nehezményezte, amiért a
polgármester nem utasította
rendre a nyilvánvaló hazugságo-
kat felsoroló képviselõtársát.
Nem kárt okoztunk – mondta -,
hanem megadtuk a lehetõséget,
hogy a Közalapítvány a törvé-
nyesség útjára lépjen.
Pinczehelyi Tamás törvénytele-

nül írt alá 2 éven keresztül.
Kruzslicz István szerint annyi
feljelentést tett már, és oly sok
kárt okozott a városnak Dr. Hor-
váth Viktor Gergõ, hogy hitelét
vesztette, ezért mondjon le kép-
viselõi mandátumáról. Vidák Ár-
pád szerint sajnos „sportot ûz” a
feljelentésekbõl képviselõ társa,
akivel szemben pert is nyert.
Felemlegette azt az idõszakot,
amikor rendõrként gépjármû it-
tas vezetése miatt vérvételre elõ-
állította Dr. Horváth Viktor Ger-
gõt, aki õt késõbb veszélyes fe-
nyegetés miatt feljelentette, de a
bíróságon elvesztette a pert.  Er-
re válaszolva késõbb megje-
gyezte Dr. Horváth Viktor Ger-
gõ, hogy a bíróság bizonyíték hi-
ányában mondta, hogy nincs ve-
szélyes fenyegetés. B. Rábai Zi-
ta javasolta, a polgármester fi-
gyelmeztesse a képviselõket,
hogy a lényegrõl beszéljenek, a
napirendrõl. A testületben, õk ki-
sebbségben vannak, ezért min-
den fórumot megragadnak, hogy
véleményüknek hangot adjanak.
Kiderült, hogy az alapítvány ku-
ratóriuma és az elnök nem volt
bejelentve. Valóban nem volt
összeférhetetlen Pinczehelyi Ta-
más, csak törvénytelen – mondta
a képviselõ asszony, aki hozzá-
tette: - Ha a bejelentések miatt
nem épült út, vagy kévés készült,
amiatt önöknek kell levonni a ta-
nulságokat. Sándor István a bíró-
ság döntésének tiszteletben tar-
tására hívta fel a képviselõk fi-
gyelmét. Pongó István bejelen-
tette, hogy õ tiszteletben tartja a
bíróság döntését, de az is tény,
ha a tíz képviselõ – köztük õ is -
nem fogott volna össze, akkor
törvénytelen irányba mentek
volna az ügyek. 

Pinczehelyi Tamás bejelentet-
te, hogy élni kíván kártérítési
igényével, melynek összegérõl
és viselõjérõl döntsön a képvise-
lõ-testület. Elmondta, hogy az
elõterjesztõ becsapta 9 társát a
„titkos ebéden”, mert olyan do-
kumentumokat mutatott be, ami-
nek egy részét kitakarta. Hangot
adott azon igényének, hogy a be-
tegállomány miatt kiesett 100
ezer forint kereset különbözetet,
a 140 ezer Ft perköltséget, vala-
mint a ráfordított 36 órát, 8 ezer
forintos mérnöki óradíjjal térít-
sék meg, és ezt terheljék Dr.
Horváth Viktor Gergõre, aki
számtalanszor visszaélt képvise-
lõi mandátumával, lejáratta Göd
lakóit és vezetõit. Nem igaz az
az állítás, hogy az alapítvány tör-
vénytelen, ezt megerõsítette a

Éles szócsaták - 
Rendkívüli ülésen tan 

Dr. Horváth Viktor Gergõ

Vidák Árpád



vizsgálatot végzõ ügyész is. Az
alapítványba befizetet pénz jó
helyen van. A Gödi Körképnél
nem állt fenn összeférhetetlen-
ség. Õ járt el törvénytelenül,
amikor letagadta az Alapítvány
létét. Salamon Tamás, mint
mondta, bár fellebbezésnek he-
lye nincs, de az kiderült, hogy az
alpolgármester aláírt, lemondott
az elnökségrõl, vagyis elismerte,
hogy gyakorolta elnöki tisztsé-
gét – bár nem került bejegyzésre
az elnöki funkcióban. „Mázlija”
volt. Nem kételkedve jóhisze-
mûségében – lemondott, a kurá-
torok is lemondtak, így helyre-
állt a törvényesség. Az elhang-
zottakra reagálva Sándor István
kijelentette, hogy az összeférhe-
tetlenségi eljárás kezdetétõl 30
nap állt volna rendelkezésre,
hogy a testület által kijelölt 3 fõs

bizottság vizsgálata után döntse-
nek. Tanulság, hogy ilyen
ügyekben – szavazás elõtt – ki
kell kérni a jogászok vélemé-
nyét. B. Rábai Zita nem megkér-
dõjelezve Pinczehelyi Tamás jó-
hiszemûségét kérdésként tette
fel: Amikor a bíróság kimondta,
hogy nem lehet egy személyben
alpolgármester és a kuratórium
elnöke, akkor miért nem hozta
tudomásunkra. A sportcsarnok
építését õk is támogatják – vála-
szolt egy korábbi kijelentésre -,
de az a tény, hogy közbeszerzési
eljárás eredményét nem tudjuk
befolyásolni, ezért nem vesznek
részt a döntésben. Dr. Horváth
Viktor Gergõ hazugságnak ne-
vezte azt a kijelentést, hogy kita-
karta volna a dokumentumokat,
bár nem nyomtatta ki az egészet.
Amikor azt állítják, hogy a pol-
gári frakció miatt nem tudnak
teljesíteni, akkor az azt bizonyít-
ja, hogy tehetetlenek. Én még
nem voltam vállalkozó – mondta
-, csak a törvényekhez ragaszko-
dom. Ön viszont vállalkozóként

65 millió forintos öncsõdbe vitte
saját cégét – fordult Pinczehelyi
Tamás felé. A heves vitában, az
indulatos szócsaták közben
Kruzslicz István ismételten fel-
szólította lemondásra Dr. Hor-
váth Viktor Gergõ, aki annyira
nevetségesnek tartotta a felszólí-
tást, hogy nem reagál rá – húzta
alá, mert véleménye szerint -,
majd a választáskor eldöntik az
emberek, hogy ki, milyen mun-
kát végzett.

Sándor István felkérte a Jogi,

Ügyrendi, Közbiztonsági Bizott-
ságot, hogy vizsgálja meg
Pinczehelyi Tamás kártérítési
keresetét. Mivel a Közigazgatási
Hivatal határozatát a Pest Me-
gyei Bíróság döntése hatályon
kívül helyezte, így a képviselõ-
testületnek nincs miben állást
foglalnia. Majd arról beszélt,
hogy 2006-ig még nagyon sokat
kell dolgozni, a választók mon-
danak véleményt munkánkról –
s ebben egyetért Dr. Horváth
Viktor Gergõvel. Polgármester-
ként legfontosabb feladatnak a
város eredményes mûködtetését
tekinti, az õt ért támadások elle-
nére is.  Példaként említette a
Reform címû lapban megjelent
írást, amely a szõdi polgármeste-

ri munkáját helyezi fókuszba.
Ugyanezt tette korábban az Esti
Hírlap is, mellyel szemben meg-
nyerte a pert, de mire közölni
kellett volna a helyreigazítást, a
lap már megszûnt. Jó lenne, ha
az egymás ellen intézett támadá-
sok abba maradnának, hiszen a
lakosság sem veszi jó néven. A
viták helyet inkább eskünkhöz
híven a város fejlõdéséért dol-
gozzunk – mondta a vita lezárá-
saként Sándor István polgármes-
ter.

A városatyák tudomásul vet-
ték, hogy a Göd Közbiztonságá-
ért és Fejlesztésért Kiemelten
közhasznú Közalapítvány kura-
tórium elnöki tisztségérõl le-
mondott a nemrég megválasztott
Lengyel György, tagjai sorából a
két önkormányzati képviselõ,
Dr. László Domokos és Markó
József, akik a törvény szerint
képviselõként nem tölthetik be a
tisztséget. A képviselõ-testület
döntött a kuratórium kiegészíté-
sérõl is: elnöknek Albert Pált,
tagnak Szécsi Jánost választotta
meg. Egy kuratóriumi tag meg-
választására késõbb kerül sor –
mondta Dr. Szinay József, aki
hozzátette: - Így minden akadály
elhárult, az alapítvány minden
egyes törvényi kritériumnak
megfelel. Remélem, hogy a jö-
võben az alapítvány - ilyen érte-
lemben - lekerül a napirendrõl.

A képviselõ-testület 2378 fo-
rintban állapította meg a
Gödbusz Kft. havi bérletének dí-
ját. Csökkentette a kommunális
adó díját, a decemberben elfoga-
dott 12.600 Ft. helyet 12.500 Ft.-
ban állapította meg, hogy enyhít-
se a lakosság terhét, megköny-
nyítse a hivatal adminisztrációs
feldolgozását. 

Személyi kérdések között –
Sándor István javaslatára – a
képviselõ-testület támogatta,
hogy a húsz éves szakmai múlt-
tal, jelentõs tapasztalatokkal, há-
rom diplomával rendelkezõ dr.
Szinay Józsefet fõjegyzõi cím
elnyerésére terjessze elõ a bel-
ügyminiszternél. 

V. I.

5 VÁROSPOLITIKA - KÖZÉLET

Göd Város képviselõ-testülete
január 31-én, rendkívüli ülésen
tûzte napirendre a Pest Megyei
Közigazgatási Hivatal észrevé-
telét, melyet a városi képviselõ-
testület 2004. december 9-i tes-
tületi ülésén Pinczehelyi Tamás
alpolgármesterrel szemben ho-
zott összeférhetetlenségi eljárá-
sával szemben. – Mint közis-
mert a képviselõ-testület össze-
férhetetlenséget állapított meg
Pinczehelyi Tamásnál, aki alpol-
gármesteri tisztsége mellett az
önkormányzat által létrehozott
Göd Közbiztonságáért és Fej-
lesztéséért Kiemelten Közhasz-
nú Közalapítvány kuratóriumi
elnöki funkcióját is ellátta. A
Pest Megyei Közigazgatási Hi-
vatal eljárási hibát észlelt a Kép-
viselõ-testület december 9-ei
döntésében és törvényességi
észrevételként azt kérte a dön-
tést hozó testülettõl, hogy 2005.
január 31-ig vonja vissza ezt az
általa törvénysértõnek ítélt dön-
tését – foglalta össze lapunk
megkeresésére a a kialakult jogi
helyzetet Dr. Szinay József. A
város jegyzõje elmondta, hogy a
Közigazgatási Hivatal eljárási
hibaként megállapította: - Az ös-
szeférhetetlenséget kimondó
döntést megelõzõen a képviselõ-
testületnek háromtagú vizsgáló
bizottságot kellett volna létre-
hoznia, melynek megállapításai
ismeretében 30 napon belül kel-
lett volna döntenie a kérdésrõl.
Végül is a képviselõ-testület
nem döntött a Közigazgatási Hi-
vatal törvényességi észrevételé-
rõl, mivel idõközben megérke-
zett a Pest Megyei Bíróság dön-

tése, amely Göd Város Képvise-
lõ-testület 122/2004 december
9-i határozatát hatályon kívül
helyezte, mely ellen Pinczehelyi
Tamás fordult jogorvoslatért a
megyei bírósághoz. A Pest Me-
gyei Bíróság 2005. január 31-tõl
teljes jogkörrel visszahelyezte
alpolgármesteri funkciójába
Pinczehelyi Tamást – összegezte

a jogi tényállást Dr. Szinay Jó-
zsef jegyzõ, aki az alábbiakat
idézte a bíróság végzésébõl:
„Göd Önkormányzat kérelme-
zett ellen összeférhetetlenségi
ügyben hozott határozat bírósá-
gi felülvizsgálata iránt benyúj-
tott kérelem alapján meghozta a
következõ végzést. A Megyei Bí-
róság a kérelmezett 122/2004.
december 9. önkormányzati ha-
tározatát hatályon kívül helyezi.
A végzés ellen további jogorvos-
latnak helye nincs”. Tulajdon-
képpen mindkét fórum megerõ-
sítette, hogy testület december
9-ei döntése helytelen volt –
mondta a jegyzõ.

A megyei bíróság visszahelyezte
alpolgármesteri tisztségébe

Pinczehelyi Tamást

Pinczehelyi Tamás 
alpolgármester

Kruzslicz István

B. Rábai Zita

heves indulatok
ácskoztak a képviselõk
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Folytatás az 1. oldalról.
- A tapintatlanság legkisebb jelét is szeretném ke-

rülni kérdésemmel, nem kívánok befurakodni a ma-
gánszféra sérthetetlenségébe, de az utóbbi idõben
jól láthatóan a politikai célkeresztbe került. A helyi
kiadványok mellett az egyik országos lapban sem
igazán kedvezõ képet festett le Önrõl. Hogyan véle-
kedik ezekrõl a meg-megújuló támadásokról?

- Megvallom, hogy a korábbi idõszakban már
kezdtem szomorkodni, hogy velem nem számol-
nak, mintha azt mondanák, idõs vagyok, és engem
már támadni sem érdemes. Most végre visszahozták
„közéleti életkedvemet” ezek a támadások, melyek
azt igazolják, hogy potenciális politikai ellenfélnek
tekintenek 2006-ban is. Ilyen a politika. Talán fur-
csának tûnik, de engem feldobott, hogy végre tá-
madnak, még inkább megjött a munkakedvem,
amely újabb feladatok megoldására sarkal. Én
olyan ember vagyok, aki a támadások kereszttüzé-
ben még jobban tud dolgozni. 

– Ebben lehet valami, hiszen a város mûködõké-
pességét fenn tudja tartani, a település életében
meghatározó döntések meghozatalához sikerül
partnereket találnia a jobb oldalon is, pedig éppen
most olvadt el a baloldal többsége a képviselõ-tes-
tületben.

- Ez természetes, hiszen többek között ezért va-
gyok a város polgármestere. Azonban nem lennék
igazságos, ha nem beszélnék azokról a jobboldali
képviselõkrõl is, akik a város érdekét – hozzánk ha-
sonlóan – az egyéni, vagy pártpolitikai érdeknél is
fontosabbnak tartják. Tudják, hogy a városért van-
nak, nem pedig fordítva. Az esküjûk szellemében
végzik képviselõi munkájukat, a várost akarják mû-
ködtetni, fejleszteni. A képviselõ-testület egy alkotó
közösség, melynek tagjai a választópolgárok bizal-
mából dolgoznak Gödért. Ez nem azt jelenti, hogy
barátok vagyunk, együtt járunk ebédelni, hanem
azt, hogy tiszteletben tartjuk a többség, a bennünket
megválasztó polgárok akaratát. S eszerint irányítjuk
a várost… Persze vannak néhányan, akik azért jöt-
tek, hogy majd 2006-ban õk legyenek a polgármes-
terek, alpolgármesterek. Bár volt, aki már most sze-
retett volna alpolgármester lenni. Ezért hát össze-
fogtak, jó nagy zûrzavart keltettek, felkorbácsolták
az indulatokat. De hiábavaló volt minden törekvé-
sük, mert a magyar bíróság törvénysértõnek ítélte a
hivatalban lévõ alpolgármester ellen indított össze-
férhetetlenségi határozatot. Bár annak is örülök,
hogy ezt úgy próbálják beállítani, mintha nyertek
volna valamit. Én szerintem is nyertek, egy nagyon
komoly tapasztalatot, mégpedig azt, hogy a tör-
vénytelenségeket apró lépésekben felszámoljuk. 

– Az utóbbi idõben tapasztalt és megélt viták -, s
itt nemcsak a testületi üléseken elhangzott heves
szócsatákra gondolok, hanem a különbözõ sajtóor-
gánumokban megjelent írásokra is – milyen tanul-
ságokkal szolgáltak? Polgármesterként mindezek-
bõl mit lehet kamatoztatni a jövõ érdekében?

- Természetesen a tartalmas, értelmes vitákat na-
gyon szeretem. Jó dolog, ha az eltérõ álláspontokat
ütköztetjük a legjobb megoldás érdekében. Az ilyen
vita nemhogy jó, hanem kívánatos is. Én az öncélú
vitát nem kedvelem, az olyan vitát, ami csak a vita
kedvéért van. Ez nem jó. De ezt a lakosság hamar
felismeri, látja, hogy ki az, aki értük vitázik, s ki az,
aki csak a vita kedvéért, figyelmen kívül hagyva a
választópolgárok érdekeit. 

- Ezen érvelését mi igazolja?
- Akkor egyértelmûen fogalmazok: idén napi-

rendre kerül a háztartási hulladék elhelyezésének
kérdése. Néhányan már is igen hangosan tiltakoz-
nak az ellen, hogy valahol a mi területünkön oldjuk
meg ezt a problémát. Noha nagyon korszerû tech-
nológiáról van szó, ám mégis szembehelyezkednek
az elképzeléssel.  A tiltakozások ellenére is meg kell

oldani, bátran bele kell vágni, hiszen Gödöllõre in-
nen nem lehet elszállítani a háztartási szemetet. A
családok ezt a költséget nem tudják vállalni. Nincs
más megoldás. Vagy mondok egy másik példát: a
2/A túloldalán van megfelelõ mennyiségû terüle-
tünk. Sõt mitöbb, a jelenlegi államigazgatási határ
növekedni fog, hiszen Nevelek hozzánk csatolásá-
val, bizonyos területi igények is kielégítésre kerül-
nek. Tehát van lehetõség arra, hogy - távol a lakó-
környezettõl - vállalkozási övezetet alakítsunk ki,
ahol a város kasszáját is gyarapító sikeres vállalko-
zások mûködhetnek majd. Olyan vállalkozások,
melyek 5-10 év múlva segítik Göd mûködését, fej-
lõdését. Nem helyes, ha bekötött szemmel járunk.
Csak körül kell nézni, s láthatjuk, hogy Dunakeszin,
vagy Fóton milyen fejlõdést generál a vállalkozási

övezet. De említhetem Vác példáját is, ahol a Rádi
úton sorra települnek a tõkeerõs vállalkozások. Leg-
újabb beruházásként az Auchan épül a gumigyár
mögött. Gödön nincs olyan fejlõdés, nincs olyan
fejlesztés, amely majd a város további fejlesztésé-
hez szükséges bázist biztosítaná. Tartható ez az ál-
lapot? Nem. Most ugye két dolog lehetséges: az ön-
kormányzat gondoskodik bevételt hozó vállalkozá-
sok letelepedésérõl, vagy megadóztatja a lakossá-
got, hogy a mûködés feltételeit elõteremtse. Hát
kérdezem én, a kettõ közül melyik a járhatóbb út?
Mégis vannak olyanok, akik politikai vakságból
egyszerûen azt mondják, hogy ide semmit. Én nem
akarok közéjük tartozni…

– S arról mi a véleménye, hogy a politikai palet-
ta jobb oldalán helyet foglaló képviselõk közül még
azok is számon kérték Öntõl -, akik egyébként támo-
gatják a sportcsarnok építését -, hogy a halasztott
hitel visszafizetésével beváltatlan csekket hagynak
hátra a következõ képviselõ-testületnek. A kérdés
abból a nézõpontból is izgalmas, hogy a közismer-
ten szûkre szabott állami támogatások mellett ho-
gyan tudják mûködtetni a várost, megtartani a pénz-
ügyi egyensúlyt, miközben a lakosság joggal elvárt
mûvelõdési, kulturális, sportolási igényeit is „illik
kielégíteni” a fejlesztési célok megoldásával együtt.
Nem túl törékeny a palló, amin egyensúlyoznia kell?

- Nézze, amikor támogatóim felkérésére elvállal-

tam a polgármesteri jelöltséget, akkor is tudtam,
hogy mire vállalkozom. Több évtizedes közigazga-
tási gyakorlat birtokában vállaltam e megtisztelõ
feladatot. Ez nagy tapasztalatot, tudást, és integráló
képességet feltételezõ szakma, melynek természe-
tes „párja” a politika. Az csak illúzió, hogy egy vá-
lasztási ciklus alatt minden fejlesztési elképzelést
meg lehet valósítani. A város fejlesztése, fejlõdése
egy folyamat, melyben négy esztendõ egy lánc-
szem. Nyilvánvaló, hogy el kell indítani olyan fo-
lyamatokat, amelyek a lakosság elvárásaival, igé-
nyeivel találkoznak. Amikor 2002-ben a szocialista
többség átvette a város irányítását, eszünkbe nem
jutott, hogy arról politizáljunk, hogy a Németh
László iskola bõvítésére, vagy a Huzella tornacsar-
nok építésére az elõzõ képviselõ-testület által felvett
hiteleket megkérdõjelezzük. Nem mondtuk, hogy
bianco csekket kaptunk. A gyerekeket kultúrált kö-
rülmények közé kellett elhelyezni. Szükség volt a
tornacsarnokra is, csak legalább szabályos méretûre
építették volna, hogy kosarasaink, kézilabdásaink
hazai pályán játszhatták volna bajnoki meccseiket.
A problémát csak hitelbõl tudták megoldani, mely-
nek ránk esõ részét úgy fizetjük, ahogy a nagy-
könyvben meg van írva. Hiszen az önkormányzat
folyamatossága töretlen a személyi változásoktól
függetlenül. Noha mi a mûvelõdési házat szerettük
volna elõször méltó helyen tudni, azt megépíteni, de
készítettünk egy közvélemény-kutatást, ahol a fiata-
lok 90 százaléka és még az idõsek közül is sokan
kérték, hogy legyen már végre a városnak egy olyan
tornacsarnoka, ahol a kézilabdások, kosárlabdások,
és mások is tudnak sportolni. Ne kényszerüljenek
arra, hogy Dunakeszin bérelt csarnokban játszhas-
sák bajnoki mérkõzéseiket. Természetesen mi meg-
építjük a sportcsarnokot, s nem hagyunk utódaink-
nak semmilyen nehézséget, amivel hosszasan kelle-
ne birkózniuk. Bár csendben mondom: mi a saját
magunk utódai szeretnénk lenni. Reméljük, hogy ez
így is lesz, hiszen nagyon sok mindent elvégeztünk,
és még szeretnénk is 2006 végéig. 

– Az egyik interjúban azt mondta – az említett ki-
jelentésekre utalva -, hogy az vállalkozzon a város
vezetésére, irányítására, akiben megvan a szakmai
felkészültség, politikai bátorság és elõrelátás. Aki a
hétköznapi feladatok megoldása mellett távlatok-
ban tud gondolkodni. 

- Ma még inkább fenntartom ezt a megállapítást.
Ezt igyekeztem érzékeltetni a ciklusokon átívelõ
példával is. Ha valaki a helyemre akar lépni, annak
tudnia kell -, mint ahogy én is tudtam -, hogy pol-
gármesterként miben kell változtatnia, hogyan mû-
ködik, mivel jár a város fejlesztése. Úgy nem lehet
-, és nem is tudom, hogy lehet valakiben ilyen illú-
zió -, hogy majd négy év után úgy adjuk át a várost:
tessék itt van tízmilliárd, összegyûjtöttük nektek,
hogy építsétek, fejlesszétek a települést. Mert mi
ugyan mást sem tettünk, minthogy ezt gyûjtögettük.
Ez nem városvezetõi munka… Nyilvánvaló, hogy a
felkészült ember tárgyilagosságával és bátorságával
szabad egy várost irányítani. Mit szabad? Kell! Per-
sze ehhez hozzátartozik az is; ki kell számítani,
hogy mi, mennyi, és milyen terhek vállalására ké-
pes a város. Gödöt ilyen szempontból jó kategóriá-
ba sorolják a bankok. Bármikor kapunk hitelt. De
ennek az a lényege, hogy az önkormányzat nincs el-
adósítva. Abban senki ne reménykedjen, hogy csak
polgármesterként beül a székbe, és semmi felelõs-
ségvállalás, semmi fejlesztés, csak a sok pénzt meg-

Négy év egy láncszem 
Félidõs értékelés Sándor

Sándor István polgármester
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forgatják… Szóval az önkormányzat nem ilyen.
Eredményes mûködtetéséhez szakmai tudás, bátor-
ság, hozzáértés és vállalkozói készség kell. Ezek hi-
ányában nem mûködik a dolog.

– Túl vagyunk a választási ciklus félidején. En-
nek tükrében hogyan ítéli meg a város gazdasági,
pénzügyi helyzetét, a település jövõjét? Különös te-
kintettel azokra – sokak szerint nagyívû – tervekre,
melyek egybeesnek a lakossági igényekkel. Nem
egyszer hallani, hogy Ön olyan agitatív, meggyõzõ
erõvel beszél a jövõrõl, a több cikluson átívelõ terv-
rõl, mintha már megvalósult volna. Ilyen sikeres
perspektíva elé néz a város?

- Azt mindenekelõtt szeretném leszögezni, hogy
a város sikeres jövõje érdekében természetesen kül-
sõ forrásokat is be kell vonni. Hogy bizonyos dol-
gokat szinte készre szuggerálok? Amikor valamirõl
olyan meggyõzõen beszélek, mintha már készen is
lenne, annak az alapja, hogy a tárgyalások jó szin-
ten vannak, többnyire csak rajtunk múlik, hogy
megvalósulnak-e vagy sem.

- Példákkal is tudja ezeket illusztrálni?
- Természetesen.  A strand korszerûsítését szolgá-

ló több fordulós tárgyalás után ott tartunk a német
partnerrel, hogy írásban is megküldte az együttmû-
ködési megállapodás tervezetét. Szóban nyilatko-
zott arról, hogy biztosítja a beruházás anyagi fede-
zetét. A dokumentum itt van nálam, melyet megvi-
tatnak a szakbizottságok, s majd a képviselõ-testü-
let. Amennyiben felhatalmaznak, hogy aláírjam,
máris elindul a terv megvalósítása, hiszen a befek-
tetõ készítteti el a tervet, s finanszírozza a beruhá-
zást. Én ezért nyilatkozom úgy a kérdésrõl, mintha
már megoldottuk volna, hiszen az elõkészületeken
túl vagyunk, „csak” döntenünk kell. S a polgármes-
ter máris kinyithatja az újabb feladatot tartalmazó
dossziét, amely a városközpont fejlesztését jelenti.
Itt is túl vagyunk a nehéz tárgyalásokon, megálla-
podtunk a Postával és Zöldfa étterem tulajdonosá-
val. Megvan az új városközpont területe és a beru-
házó is, aki jelenleg a látványterven dolgozik. Re-
mélhetõleg rövid idõn belül benyújtja, s meg tudja
vitatni a képviselõ-testület után a lakosság is. Ez a
munka is elindulhat. Hozzáteszem, hogy ezeknek
az a lényege, hogy a beruházók hozzák a pénzt, hi-
szen az önkormányzat terhelhetõségének megvan a
határa. Törlesztenünk kell a korábban felvett hitele-
ket, bár relatíve ez nem sok. A sportcsarnokra fel-
vett hitel visszafizetése csak három év múlva kez-
dõdik, melynek igen jelentéktelen az évi törlesztõ
részlete, mivel hosszú futamidõre kaptuk, s a kama-
tok felét pedig, mintegy 60 millió forintot az állam
fizeti. Emellett még fölvállalható, amit nekünk fel is
kell vállalni, az új mûvelõdési ház építése. Nem sze-
retném -, mint régi önképzõköri gimnazista, aki sok
színdarabban játszott -, hogy ne legyen egy elfogad-
ható, jó színvonalú mûvelõdési ház Gödön. Bízom
benne, hogy a következõ két évben sikerre visszük
ezt a tervet is, és elõ tudjuk készíteni a harmadik is-
kolát, amely általános iskola és gimnáziumként mû-
ködik majd. Az új oktatási intézmény a következõ
négy évben épül fel. 

- Bizonyára Ön is tudja, hogy miközben a valódi
igényekre épülõ tervekrõl beszél, sokan hangoztat-
ják azt, hogy a szocialista többségû önkormányzat
jószerivel nem kapott állami támogatást saját kor-
mányától a város fejlõdéséhez. 

- Hát hogyne hallottan volna. Tudom, hogy az
emberek, de a képviselõk között is vannak, akik el-

hallásból, vagy rossz információk alapján azt gon-
dolták, hogy a szocialista kormánytól „dõl a pénz”
az MSZP-s önkormányzatokhoz. S most kiderült –
mint mondják -, hogy mi semmit sem kaptunk. Er-
re azt tudom mondani: természetesen nem dõl a
pénz, amirõl szó sem volt, hiszen Magyarországon
nemcsak Göd van, ahová számolatlanul adják a
pénzt. Az ország 3200 települése közül mi egy va-
gyunk a pályázók sorában. Azért a vészharangot
kongatóknak azt is illene tudni, hogy bizonyos pá-
lyázati mennyiségen felül már nem is tudjuk vállal-
ni az önrészt.  És vegyük a harmadik tényezõt, a
vissza nem térítendõ támogatást, melyrõl ugyan-
csak mondják, hogy semmit nem nyertünk. 

- Mi az igazság?
- Nos, akkor azok számára is megismétlem, akik-

nek „hivatalból” illene tudni, hogy két év alatt 1,2
milliárd forint vissza nem térítendõ támogatásban
részesült a gödi önkormányzat. Jó lenne, ha azok a
képviselõk, akik az ellenkezõjét hangoztatják, fi-
gyelnének a testületi üléseken, elolvasnák a kezük-
ben lévõ önkormányzati anyagokat, költségvetést,
zárszámadást, s akkor ezekbõl tudnák, hogy mi az,
ami igen, és mi az, ami nem. A 2003-ban megvaló-
sított csatornázáshoz 450 millió forintot, a múlt év-
ben beindult ötödik ütemhez 410 millió forintot

kaptunk az államtól. A tornacsarnok építését finan-
szírozó hitel kamattámogatása 60 millió forint. S
még számos kisebb összeget nyertünk, mint példá-
ul a Duna-part rendezéséhez több milliót, az óvodák
felújításához 12 millió forintot...  Ha valaki ezek
után is azt mondja, hogy semmit sem nyertünk, az-
zal én nem kívánok politikai vitát folytatni.

- De azt lássuk be, hogy nem alapnélküli a lakos-
ság és a politikai szereplõk ebbéli túlzott várakozá-
sa, hiszen korábbi példák erre engedtek következtet-
ni.

– Én azt nem vitatom, hogy a korábbi példák er-
re okot adhatnak, bármelyik oldalról is. De csak
megerõsíteni tudom, hogy ez a kormány 3200 tele-
pülés gondját viseli a vállán, s valóban népben,
nemzetben gondolkodik. S így is cselekszik. Az
EU-s elvásároknak megfelelõen régiókban gondol-
kodik. Ami nagyon helyes, hiszen a tervszerû, kis

térségek összefogását, a korszerû megoldásra szö-
vetkezõ 5-6 települést támogat inkább az önállóan
pályázóval szemben. Bár az embernek sokszor nem
igazán tetszik a dolog, amikor a saját települését
érinti a döntés, de hangsúlyozom, hogy mi ebben a
pályázati rendszerben is jelentõs támogatást nyer-
tünk. A jelenlegi ütemben is közel félmilliárddal tá-
mogatja a csatornaépítést a kormány, melyet az ön-
kormányzat további támogatásokkal egészít ki.
Ezért tartom enyhén szólva is botrányosnak, hogy
vannak, akik azt mondják: semmit nem kaptunk.
Ennyire azért nem szabad lebecsülni… Ez nem így
mûködik. De én azt gondolom, hogy nem is ezek a
fõ problémák, hiszen a képviselõ-testületben az el-
lenzék nagyon markánsan megkülönböztethetõ.
Nagyobb része igen korrekt módon a város fejlesz-
téséért dolgozik, míg csak egy szûk csoportra jel-
lemzõ, hogy politikai súlyánál jóval nagyobb han-
gon nyilvánít véleményt. Sajnos sokszor nem a té-
nyekre épülõ, de még a lakosság érdekeivel sem ta-
lálkozó hangzatos kijelentéseikkel borzolják a ke-
délyeket. Nem is találnak követõkre. 

- A mindenkori ellenzék feladata és felelõssége a
kormányzók bírálata, az ésszerû és konstruktív al-
ternatívák felmutatása. 

- Az ésszerû és konstruktív, nem pedig, a tények
semmibevételére épülõ indulatgerjesztõ politizálás.
Egyébként meggyõzõdésem, hogy az önkormány-
zati munkából mellõzni kell a pártpolitikát, hiszen
itt valamennyien a városért, Gödért kell, hogy dol-
gozzunk. A lakosság a képviselõk munkáján, meg-
nyilvánulásain, cselekedetein keresztül mond „íté-
letet” a választáskor. Az egyén, a személyiség kva-

litásai a fontos, nem pedig a párt hová tartozás. Én
legalábbis ebben a szellemben igyekszem integrálni
a képviselõk munkáját. Noha a 8 szocialista képvi-
selõ megalkothatná a legnagyobb frakciót, szám
szerint mi vagyunk a legtöbben, mégis fontosnak
tartom, hogy valamennyi „városban gondolkodó”
képviselõvel megtaláljam az együttmûködést. Én
valamennyi gödi lakos polgármestere vagyok. Így
tehát közös a felelõsségünk. Az enyém polgármes-
terként az, hogy biztosítsam a képviselõ-testület tör-
vényes, és kiegyensúlyozott mûködését, míg a kép-
viselõké, hogy velem együtt – eskünkhöz híven –
Göd fejlõdését, gyarapodását szolgáljuk. A lakosság
majd 2006 végén eldönti, hogy munkánk alapján kit
talál méltónak a köz további szolgálatára. De addig
is cselekednünk, dolgoznunk kell. Együtt, a váro-
sért. 

VETÉSI IMRE

a város fejlõdésében  
István polgármesterrel

Márciusban kerül átadásra a város új sportcsarnoka
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„A fiatalemberek egyre jobban a Körút
felöli részhez szorították a tisztet, majd si-
került elvenni a géppisztolyát, mivel a ta-
xiállomás fölötti üvegtetõ beszakadt alat-
ta, a lába beszorult, és így sikerült lehoz-
niuk. A tömeg zúgolódott, de amikor leér-
tek a tiszttel, egy pillanatra néma, döbbent
csend lett. 

Amíg a tetõn ez a jelent zajlott, a Kör-
úton két páncélkocsi jelent meg, benne pu-
fajkás ruhában lévõ karhatalmistákkal,
hogy oroszok vagy ávósok voltak, nem tu-
dom. A leállt katonai jármûvek fegyverei-
ket a védtelen tömegre irányították. Ahogy
a három fiatalember leért a tiszttel, lõttek. 

Én ezt közvetlenül az elsõ sorból lát-
tam. Innen, számolva a várható következ-
ményekkel, beljebb húzódtam. A tér köze-
pén lehettem, amikor eldördült az elsõ
sortûz, majd a második. Sebesült emberek
jajveszékelését hallottam, és sokad ma-
gammal a pályaudvar Vác irányában lé-
võ raktárépületek rakodóterén futottunk.
Jobb lábamon ekkor sebesültem meg az
utánunk küldött lövésektõl vagy repeszek-
tõl. A nyoma ma is látható. Én sokad ma-
gammal a MÁV Kórházba mentem kötö-
zésre, mások a Szabolcs utcai kórházba. 

Hány halott volt? - nem tudom. Akora-
beli újságok 4-5 halottról írtak.” – olvas-
ható a gödi Zahorán Sándor visszaemlé-
kezése, a Nemzetõr címû újság: Emléke-
zés 1956 decemberére címmel 2004. de-
cember 8-án közölt számában.

1956. december 6-án 14 és fél éves
asztalos ipari tanulóként átélt Nyugati pá-
lyaudvari történelmi események pergõ so-
rát még ma is gyöngyözõ homlokkal „éli
újra” gödi otthonában az õsz hajú férfi.
Zahorán Sándor négy bátyja fegyveresen
vett részt a forradalomban, el kellett hagy-
niuk az országot. Õ 1966-ban, a forrada-
lom 10. évfordulójára készülve, többed
magával fegyveres akciót tervezett, ame-
lyért egy év börtönbüntetésre ítélték. A
szabadulás után következtek a munkás
hétköznapok, de soha nem mondott le ar-
ról, hogy feleségével nyugatra utazzon. A
szabadság hazájába. A Kádár rendszer
konszolidálása azt is magával hozta, hogy
õ, mint egykori 56-os, hivatalos útlevéllel
utazhatott nyugatra. 

Több évig dolgozott Németországban,
ahonnan 1993-ban tért haza. Azonnal
kapcsolatot keresett a demokráciát építõ
pártokkal. Eleinte az SZDSZ volt vonzó
számára, de mint mondja: „Láttam, hogy
kik tartoznak a csapatba, s félfordulattal
máris otthagytam õket.  ’93 nyarán meg-

alakult a MIÉP, és én azonnal beléptem.
’94-ben az országban mi adtuk az egyet-
len MIÉP-es polgármestert. Óriási szen-
záció volt, Göddel volt tele a korabeli saj-
tó.” 

- Kétszer négy évig dolgoztam képvi-
selõként a testületben. Bármilyen pozíciót
is töltök be, számomra Göd fejlõdése a
legfontosabb – mondja. - Én itt születtem,
ezen a telken nõttem fel, ahol ma is áll csa-
ládunk háza. Minden erõmmel azon va-
gyok, hogy szülõföldem fejlõdését segít-
sem. Így tettem, akkor is, amikor a nagy-
községet politikai érdekbõl ketté akarták
szakítani, mert sok képviselõ nem tudta
elviselni, hogy Dr. Bognár László szemé-
lyében az országban egyedül Gödnek volt
MIÉP-es polgármestere. Vissza akarták
fordítani a fejlõdés folyamatát, két közsé-
gé akarták sorvasztani a városiasodás útját
keresõ nagyközséget. Sajnos a Lokálpatri-
óták, a helyi MSZPés az SZDSZ politikai
sokk-ként élte meg, hogy a nép – igaz

csak öt szavazat különbséggel – MIÉP-es
polgármestert választott. De mi ketten
Bognár Lászlóval nem írtuk alá a kettévá-
lást kimondó indítványt. Így mentettük
meg Göd egységét, s indítottuk el a váro-
siasodás útja felé.

- A MIÉP Városi Szervezete az egykori
parlamenti pártra jellemzõ kérlelhetetlen
szókimondással kíván alternatívát kínálni
a 2006-os önkormányzati választáskor a
gödi polgárok számára, vagy úgy gondol-
ják, hogy a helyi közélet, a városi politizá-
lás más stílust és politikai szerepvállalást
kíván, mint az országos?

- Természetesen mi is õszintén, nyíltan
kimondjuk véleményünket, de azt mind-
annyian érzékeljük, hogy a helyi, a lokális
politizálás másfajta szerepvállalást kíván. A
határozott, markáns véleménynyilvánítás
mellett aktív, cselekvõ gödi polgárként kí-
vánjuk szolgálni a város fejlõdését. Sokak
elõítéletével szemben, az igazmondásunk-
kal, a dolgok nevén nevezésével nem rom-
bolni akarunk, hanem éppen ellenkezõleg,
pozitív irányba szeretnénk terelni a folya-
matokat.  Nagyon jelentõs bázissal rendel-
keztünk, sokan támogattak bennünket, de
idõvel rá kellett jönnünk, hogy az õszinte
szavakat szomjazó tisztességes embereket
is elriasztották mellõlünk ellenfeleink, akik
nacionalistának, radikálisnak, szalonképte-
len pártnak kiáltották ki a MIÉP-et. Elérték
céljukat, hiszen a mai Parlamentben nincs
egyetlen párt sem, amelyik a magyar em-
ber érdekét képviselné. Nem hallani egy
õszinte, tisztacsengésû, nemzetéért aggódó
politikusi hangot sem!  Én tisztelem Orbán
Viktort,de õ is azt mondta az Európa Parla-
ment választása elõtt: „Tudomásul kell
vennünk, hogy nekünk elõször magasabb
érdekeket kell kiszolgálnunk.” Ma is hal-
lom kristálytisztán csengõ hangját, amely a
rádöbbentett a lényegre…

– S mi az?
- Az hogy teljesen mindegy ki ül a Par-

lamentben – legyen az Fidesz, MSZP,
SZDSZ, vagy MDF -, mert mindegyik
párt vezetõje tagja a szabad kõmûves pá-
holynak is. S eszerint politizálnak, csak a
pénzen marakodnak. Nem kedvelem Dá-
vid Ibolyát, mert olyan, amilyen, de egy-
szer nagyon jól elszólta magát, hogy a po-
zícióban lévõ kormánypártok 70 százalé-
kot, az ellenzék pedig 30 százalékot kap a
gazdasági „leosztásból”. Sajnos ez így
mûködik a „politikai elit” szintjén. A
MIÉPezt soha nem tudta elfogadni. Min-
dig azt követeli, s ezt mondjuk mi is, hogy
elsõ a haza, elsõ a nemzet, a városunk,
ahol élünk, s csak utána jöhet szóba bárki
más. Csurka elnök úr, amikor a parla-
mentben ült, szinte minden felszólalásá-
ban azt kérdezte: „Hol van a pénz?” Mert
hiába dolgozik a nemzet, hiába jó a terme-
lékenységünk, mégis alig fejlõdik az or-
szág. Nem jutunk kettõrõl a háromra. A
„kisember”, a dolgozó ember hiába rok-
kan bele a munkába, családját csak kínke-
servesen tudja eltartani. S még örüljön is
annak, hogy van munkája. Hová jutot-
tunk? Széthullik a nemzet, megtagadjuk
véreinket. Mi jöhet még? A mezõgazda-
ságban dolgozók a pesti aszfalton pöféke-
lõ traktoraikon próbálják kikényszeríteni
jogos jussukat. 

Ez a markáns, kategorikus vélemény a
régi MIÉP húrjain szól. Nem gondolja,
hogy az emberek már bele fáradtak az ál-
landó egymásnak feszülésbe? Tisztessé-
ges megélhetést, nyugodt, kiszámítható
életet szeretnének. Ön hogyan vélekedik
errõl?

- Úgy látom, ahogy az emberek több-
sége, amit a legutóbbi közvélemény-kuta-
tás is jelez, csak a választók 6 százaléka
elégedett a parlamenti pártok tevékenysé-
gével. Persze, hogy elege van a népnek,
de a tisztességes politikának az a felelõs-
sége, hogy ezen a helyzeten változtasson.
Ismét hozzáfogunk és elmondjuk vélemé-

Az igazság min 
Szobor az 56-os forr
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nyünket, õszintén, kendõzetlenül beszé-
lünk a magyar valóságról. De sajnos úgy
látom, hogy a MIÉPegyhamar nem kerül
vissza az országgyûlésbe, mert a négy párt
úgy összezárt, mint a Kádár rendszerben a
kommunisták és a hazafias népfront.
Most a Fidesz tölti be a népfront szerepét.
De ez így van Gödön is. Olvasom az új-
ságban, hogy Pécsen feloszlatták a Fidesz
szervezetet, mert õk bizony elképzelhetõ-
nek tartják a jövõ évi választásokon az
MSZP – vel együtt nagy koalícióban in-
dulnak. Hát el vannak maradva, mert sze-
rintem Gödön már régen megvalósult az
MSZP és a Fidesz együttmûködése.

– Erre mondhatják joggal a helyi poli-
tikai pártok képviselõi, hogy a gödi polgá-
rok érdekében dolgoznak a városházán.
Felülemelkednek a szûken vett pártérde-
ken, hiszen ennél jóval fontosabb a város
kiegyensúlyozott mûködtetése és fejlõdése.
De hát Önök is a városért szeretnének dol-
gozni. 

- Igen, ebben van valami igazság. Csak
nem látjuk, hogy a lakosság élvezné az
összefogás eredményét. Milyen lakossági
támogatás az, amikor a 12.500 Ft-os kom-
munális adó mellé még az építményadót
is kivetik. Soha nem hallottunk róla. Hol
van a szocialisták sokat hangoztatott szo-
ciális érzékenysége? Már rég a múlté.
Mert, ha nem így lenne, akkor a 70 éven
felüliek kommunális adóját rég eltörölték
volna, mint ahogy ígérték a kampányban.
De nem hogy a hetvenen felüliekét, de
még 80 évesekét sem. Képzeljük el, hogy
aki 30 ezer forint körüli nyugdíjból él, an-
nak milyen segítséget jelentene az adó el-
engedése. Ráadásul igazságtalan is, hi-
szen az idõsemberek jó, ha ki tesznek egy
zacskóra való szemetet, míg egy család 2-
3 kukát is. Szóval rendkívül sok mindent
lehetne tenni, hogy az emberek jól érez-
zék magukat Gödön, akik többsége 15-
20-30 éve itt él.

– Ha a MIÉP jelöltjei bekerülnének a
jövõ évi választáskor a képviselõ-testület-
be, akkor Önök milyen döntéseket szor-
galmaznának a város lakói érdekében? 

- Egy rendkívül fontos dolog van a vá-
lasztási kampányban, amivel sajnos na-
gyon sok választópolgárt meg lehet té-
veszteni. Az ígéretekkel, pedig azok soha
nem vezetnek semmire. Nem szabad ígér-
ni.

– E nélkül hogyan lehet kampányolni,
fõleg egy olyan pártnak, amely az elõzõ
négy évben nem jutott mandátumhoz? 

- Még nem tudom. Csak a tisztességre,
a becsületre lehet építeni. Persze úgy na-
gyon nehéz áttörni a falakat, ha a pártot
igyekeznek elszigetelni. Meg kell nézni,
hogy a Gödi Körkép mikor írt a MIÉP-
rõl. Ugyanez történik a nagy politikában
is. Így nem véletlen, hogy sokan kérdezik
tõlünk: „Mi van veletek, ti léteztek még?”
Igen, vagyunk, sõt jövünk felfelé… Nagy
általánosságban még érezni, hogy a régi
beidegzõdések mûködnek. Bolsevik
módszer, amirõl nem beszélünk, az nincs.
Ismerjük, ezt mondták Csernobilról is, és

„kihajtották” a népet május elsején a Hõ-
sök terére. Hát ilyen nyilvánosságot nem
akarunk.  

– Itt a nagyszerû pillanat, hogy beszél-
jen a MIÉPVárosi Szervezetének elképze-
léseirõl, törekvéseirõl.

- Azon túl, hogy éles szemmel figyeljük
a képviselõk munkáját, ha indokoltnak lát-
juk, akkor az internetes újságunkban, és
egyéb fórumokon kifejtjük kritikai észre-
vételünket. A polgármester úr korábbi és
jelenlegi munkáját külön érdeklõdéssel fi-
gyeljük. Kettõnk „küzdelme” már külön
történet, de errõl inkább máskor… Most a
MIÉPa fontos. Szóval feltétlen szeretnénk
visszakerülni a képviselõ-testületbe. Meg-
van hozzá az erõnk és a jelöltek csapata.
Túl vagyunk rajta, kihevertük, hogy Dr.
Bognár László elhagyott bennünk. Elõre
tekintünk. Ha kell, képesek vagyunk napo-

kon át talpalni, hordani az igazunkat hirde-
tõ szórólapokat. Ha megjelenik egy MIÉP
újság, az emberek fellélegeznek, s azt
mondják végre valaki, ki meri mondani az
igazságot. Eljárunk a testületi ülésekre, a
legutóbbira már meghívót is kaptam a pol-
gármester úrtól. Szerencsére mindinkább
tágul a nyilvánosság Gödön is. 

- Egy parlamenten kívüli párt hogyan
tudja felsorakoztatni értékeit, milyen alter-
natívát tud felkínálni? Milyen munkával,
politizálással nyerheti el a választók bizal-
mát?

- Mint már többször is mondtam, csak
az igazat szabad mondani. Az igazság sok
embernek fáj, de el kell fogadnunk, s azért
tennünk is kell. A MIÉP gödi szervezete
hamarosan megjelenteti saját lapját, mely-
ben talán már a jövõ évi választásokról is
írunk. Természetesen foglalkozunk a város
közéletével, elmondjuk véleményünket,
az embereket érintõ kérdésekben. Tájé-
koztatjuk szimpatizánsainkat, és minden
érdeklõdõt a Pest megyei tisztújító válasz-
tásról, ahol a gödöllõi szemész-ideg-
gyógyász, Dr. Bükkfalvy Beatrix fõorvos
asszonyt választottuk megyei elnöknek.
Engem pedig, a megyei becsületbíróság
elnökének, melyet nagy örömmel fogad-
tam el, mert jól tudom, hogy a politikai
pártok sok embert megtévesztettek Gödön
is, akiket szívesen fogadunk a MIÉPsora-
iban. Az eltévelyedõ embereknek ki kell
nyújtani kezünket. Bátran tegyék meg az
elsõ lépéseket felénk, mi az õszinte ember
tisztességével fogadjuk õket. Remélem,
hogy mind többen készülhetünk az 56-os
forradalom 50. évfordulójára, melynek
tiszteletére szobrot állítunk a forradalom
kivégzett hõsének, a gödi Iván Kovács
Lászlónak, aki a Corvin köz egyik legen-
dás fõparancsnoka volt. Polgármester úrral
megállapodtunk, aki támogatja elhatározá-
sunkat. Felsorakoztak mellénk az 56-os
szervezetek, anyagilag is támogatják az
emlékmû megalkotását, melyet az a Do-
mokos Béla szobrászmûvész készít el, aki
az 56-os mártír, Tóth Ilonka és Szeleczky
Zita színésznõ alakját is megformálta. 

A MIÉP gödi elnökével még hossza-
san beszélgettünk az irodává formált csa-
ládi ház pincéjében, ahol Göd posztumusz
díszpolgárának, Iván Kovács Lászlónak
hatalmas portréi és a nemzeti színû zászló
vett körül bennünket. Zahorán Sándor -
Rácz Sándor személyi titkárának - mon-
datiból kicsengett, számára csak -, akkor
teljesedik be a forradalom, ha példaképük,
Iván Kovács László szobrát 2006. október
23-án leleplezik Gödön, s a majdani mú-
zeumban -, mint azt Sándor Istvánpolgár-
mester megígérte – egy állandó kiállítás
tiszteleg a hõs gödi fiatalember emléke
elõtt.

VETÉSI IMRE

9 SORSOK ÉS TÖRTÉNELEM

den próbát kiáll
adalom gödi hõsének  

Csurka István pártelnök és a szervezet gödi tagjai

Gödön 2004 tavaszán megszüle-
tett egy keresztény értékekre ala-
puló, családi iskola, a Búzaszem
Kolping Általános Iskola. Sze-
retnénk, ha iskolánkat és közös-
ségünket minél többen megis-
mernék. S ez miképp is valósul-
hatna meg jobban annál, mint
hogy szeretettel elhívjuk ma-
gunkhoz az érdeklõdõket?

Télen és tavasszal többször
rendezünk nyílt napokat, ahol
reggel 8 órától az érdeklõdõk
megismerhetik az iskolát és taní-
tóit és bepillanthatnak a tanórák-
ba is.  

Örülnénk, ha a Gödön és kör-
nyékén lakó családok hétvégi

feltöltõdéséhez közösségi él-
ményt nyújthatnánk. Ehhez pe-
dig a zenés – táncos - kézmûves
foglalkozásoknál alkalmasabbat
nehezen találni. Szombatonként
10 órától tehát kézmûves és tán-
cos foglalkozásokon találkozha-
tunk, ahol a Búzaszem Iskola ta-
nítóival, diákjaival és szülõi kö-
zösségével folyhat a játék és a
tánc.

Naptárunkban a hétvégi,
szombati kézmûves foglalkozá-
sokat és gyermek táncházat, va-
lamint a nyílt napokat is jelöltük.

Január 8. (szombat) 10 óra –
kézmûves foglalkozás

Január 22. (szombat) 10 óra –
gyermek táncház a Mészáros Ze-
nekarral

Február 5. (szombat) 10 óra –
kézmûves foglalkozás

Február 16. (szerda) 8-12 óra
– nyílt nap

Február 19. (szombat) 10 óra
– gyermek táncház a Mészáros
Zenekarral

Február 25. (péntek) 8-12 óra
– nyílt nap

Március 5. (szombat) 10 óra –
kézmûves foglalkozás

Március 19. (szombat) 10 óra
– gyermek táncház a Mészáros
Zenekarral

Április 2. (szombat) 10 óra –
kézmûves foglalkozás

Április 8. (péntek) 8-12 óra –
nyílt nap

Április 16. (szombat) 10 óra –
gyermek táncház a Mészáros Ze-
nekarral

Április 30. (szombat) 10 óra –
kézmûves foglalkozás

Május 14. (szombat) 10 óra –
gyermek táncház a Mészáros Ze-
nekarral

Május 28. (szombat) 10 óra –
kézmûves foglalkozás

Szeretettel várnak mindenkit
az alsógödi katolikus templom
melletti közösségi házban –
amely jelenleg az iskola épülete
is - a Búzaszem Kolping Általá-
nos Iskola diákjai, tanítói és szü-
lõi közösségének tagjai.

Kedves Gyerekek, Anyukák és Apukák! 



10KÉPVISELÕINK

- Kedves Képviselõ Asszony! Hogyan in-
dult politikai pályafutásod?

- A közéletbe 1992-ben kerültem be,
akkor lettem elõször képviselõ az MDF
színeiben. Az elsõ négy év nem volt prob-
lémamentes, polgármesterek „jöttek-men-
tek”, s így ’93 márciusától ’94 végéig
megbízott polgármester voltam másfél
évig. Akövetkezõ négy évet kihagytam…
de figyelemmel kísértem az eseményeket,
ha tehettem, elég sûrûn részt vettem a tes-
tületi üléseken. Nem maradtam ki teljesen.

- A folytatást – már akkor gödiként –
hozzávetõlegesen én is ismerem. Kérlek,
beszélj a részletekrõl!

-  ’98-ban, amikor újból bekerültem,
akkor alpolgármesternek választott meg a
Testület, amikortól is szívvel-lélekkel tet-
tem a dolgomat – több-kevesebb sikerrel.
Ahumán terület volt az enyém, amivel na-
gyon szívesen foglalkoztam. Jól együtt
tudtam mûködni az iskolákkal, és azon kí-
vül is elég sok mindennel foglalkoztam
ezen a területen. Úgy érzem, hogy minden
tõlem telhetõt megtettem azért, hogy vala-
milyen szinten fellendüljön az oktatás. Az
újság is hozzám tartozott. Szép négy év
volt, - utólag úgy értékelem, hogy – na-
gyon jól együtt lehetett dolgozni a Képvi-
selõ-testülettel. Nagy konfliktusok nem
voltak, bár egy-két civil erõteljes kritikával
élt akkoriban. Közülük most van, aki testü-
leti tag, s valószínûleg átértékelte a helyze-
tet: látja, hogy így belülrõl másként feste-
nek a dolgok! Elég sok kellemetlen percet
szerzett az, hogy még bírósági eljárás kez-
deményezésére is rákényszerültem, mert
megsértettek… 

- Rendbejöttek-e ezek a problémák és
kapcsolatok, és mire terjed ki a mostani
megbízatásod?

- Amostani mûködésem elég jól indult,
zavarmentesen. Majd 2004 tavaszán, a
Környezetvédelmi Bizottság megszünte-
tése után egy számomra új munkaterület-
tel ismerkedtem meg. Azelõtt nem foly-
tam bele a KVB munkájába, csak a jegy-
zõkönyvekbõl ismertem tevékenységüket.
Hogy képbe kerüljek, mert aztán engem
neveztek ki környezetvédelmi tanácsnok-
ká, elõvettem a régi anyagokat is, és átol-
vastam azt, amire szükségem volt a felké-
szüléshez.  Ugyanakkor az új megbízatás
újabb vihart kavart, újabb vádaskodást
szült, s a politikai hovatartozásomat szub-
jektív ítélet alapján minõsítette két képvi-
selõtársam. Köztudott rólam, hogy MDF-
tag és városi elnök vagyok. Képviselõi
munkám során soha nem fordult velem
elõ, hogy pártoskodtam volna. Ha a város
érdeke azt kívánja, akkor bármely párt tag-
ja javasol valami érdemlegeset, én biztos,
hogy azt megszavazom és együttmûkö-
dök vele.

Tehát most ellátom a környezetvédelmi
tanácsnokságot, ami – õszintén szólva –
nagyon nehéz munka (s mondhatni, hálát-
lan feladat!). Az emberek szemléletének
kellene megváltozni, és sajnos a nagytöbb-
ség rá is szorulna erre!!! Kevés a pénzünk.
Tavaly még volt 2,5 millió Ft-unk a külte-
rületen levõ, illegálisan lerakott szemét fel-
számolására. Többször szerveztünk civi-
lek bevonásával is takarítási munkákat,

melyekhez gépek kellettek – s azok drá-
gák, a pénzünk elment rá. A „legfrekven-
táltabb” illegális lerakó, az OVITháta mö-
götti, felszámolása után egy hét sem telt el,
amikor már újabb szeméthalmokat talál-
tunk a helyszínen.

- Úgy tudom, azért eredmények is szü-
lettek a közösen végzett munka során.

-   Nagy eredmény, hogy többé-kevés-
bé mégis sikerült felszámolni az illegális
szemétlerakókat. Sok fát sikerült kivágni,
cserélni – régi, öreg, beteg fákat – és pótol-
ni is. Adtunk egy megbízást a város fa-ál-
lományának felmérésére, ezt majd számí-
tógépen tartjuk naprakészen: szisztemati-
kusan megpróbáljuk kicserélni az arra szo-
rul beteg, elöregedett fákat.. Fõleg a Pesti
úton sok az idõs fa. Meglátjuk, hol sürge-
tõbb a dolog, fontos, hogy a város tüdeje
jól mûködjön!

- Vannak-e behatárolható közeli és tá-
volabbi terveid, melyekhez segítõtársakra
is találsz?

- Nagyon sok munkánkba kerülne,
hogy a városnak szép arculatot formál-
junk! Azt gondolom, hogy a környezetvé-
delemhez ez is hozzátartozik: Nagy gon-
dot okoznak még a szinte mindenhol be-
temetett vízelvezetõ árkok, mert a belvizet
nem tudjuk elvezetni. És sajnos, a lakosok
nem takarítják az utcafrontot, a járdáikat!
Pedig csak egy kis igényesség kellene
hozzá. S akiben az megvan, az természe-
tesen gondozza is a közvetlen környeze-
tét.

Aváros fa-állománya nagyon öreg. Ezt
ebben az évben mindenképpen szeretnénk
felmérni, és ahol kell, kivágni, majd pótol-
ni. Ehhez nagyon jó hír, hogy 2004-ben
beadtunk egy pályázatot 300 fa ültetésére -
ezt megnyertük. Õsszel tudjuk lehívni az
erre szánt keretet, s az önrészt hozzá kel
tennünk. Erre a Testület már elkülönítette
költségvetésében a pénzt. Remélem, hogy
a környezetvédelemre legalább annyit fo-
gunk kapni, mint a múlt évben. 2005 õsze
folyamán azt a 300 fát elültetjük. Megvan-
nak az utcák, majd közmunkásokra lesz
szükségünk. Számítunk a lakossági össze-
fogásra! A civil szervezetek képviselõi, a
diákok, az iskolások eddig is sokat segítet-
tek

50 darab szemetes edényt is kihelyez-
tünk. A következõ gond ezeknek az üríté-

se. A parkosítási szerzõdésünk a Hetényi
Kft.-vel március 31-én lejár. Bizottság elé
viszem az ügyet, lehet, hogy átdolgozzuk,
megújítjuk a szerzõdést velük. Talán a sze-
metesek ürítését is rájuk bízzuk. Ez is
összetett feladat, ehhez is pénzre van szük-
ség.

- Mi a legfrekventáltabb környezetvé-
delmi feladata a városnak a Te megítélésed
szerint?

- Nagyon fontos a város életében a hul-
ladékkezelés, a hulladékgazdálkodás. Fel-
ölel mindent: a szemétlerakót, a folyé-
kony hulladék kezelését, bontási-, sitt-
anyag elhelyezését, a veszélyes hulladé-
kokkal való bánásmódot. Megoldottuk a
galvánelemek, a használt autógumik
gondját, melynek igen pozitív visszhang-
ja van a lakosság körében. Minket külö-
nösen azért érint érzékenyen a dolog, mert
a csörögi szeméttelep 1-2 év múlva  már
megtelik. S addigra teljesen fel kell ké-
szüljön a város valamilyen másfajta meg-
oldásra. Remélem, sikerül megfelelõt ta-
lálnunk! A Kistérségi Társulás ügyével a
hivatal új munkatársa, Dr. Mogyorósi Jó-
zsef foglalkozik. Tárgyaltunk Fóttal, Du-
nakeszivel, szóba került a szemétégetõ is.
Én nem tudom megérteni, hogy miért el-
lenzik olyan sokan. Kint voltam Svájc-
ban, a saját szememmel láttam – nagyon
meggyõzõ volt –, hogy lehet azt  rendesen
is üzemeltetni. Ehhez képest most mi tör-
ténik szemétlerakás címén? Ásnak egy
gödröt, s oda mindent egyszerre beöm-
lesztenek. Göd Város Hulladékgazdálko-
dási tervének a Közép-Dunavölgyi Kör-

nyezetvédelmi Felügyelõség véleménye-
zése alapján kiegészített végleges változa-
ta elkészült. 

- Sokan emlegetik a „kommandós” ak-
ciót!

- Az õsszel voltunk a rendõrökkel és
a polgárõrökkel úgynevezett „szemét-
kommandós” bejáráson. Én egy alkalom-
mal vettem részt benne, de többször is sor
került rá, majd bejött a rossz idõ…. Majd
a tavasszal felélesztenénk az ellenõrzése-
ket. Elképesztõ a külterületek állapota, ott
égetik le például a mûanyag bevonatot a

drótokról, hogy aztán fémként eladhas-
sák…

- Mint MDF-tagnak és elnöknek, elég
nehéz lehet a helyzeted, szinte magadra
maradtál!

-   Testületen belüli együttmûködésben
egyedüli MDF-tagként a választások elõtt
a Fidesszel egy frakcióban dolgozok, de a
szemközti oldalról is kapok segítséget.
még nem utasították el egyetlen beterjesz-
tett javaslatomat sem. Kevés MDF-tag
van Gödön. Kapcsolatunk jó a párttal, a
megyénél választmányi tag vagyok, min-
den hónapban egyszer összejövünk, be-
szélgetünk. A választások idején kaptunk
segítséget, szóróanyagot is biztosítottak
számunkra. A Magyar Kultúra Napjának
megünneplését annak idején az MDF ve-
zette be, s az ÖK is hozzájárult. Idén a
Felsõgödi Református Templomban ke-
rült sor színvonalas ünnepségre, az ottani
közösség szervezésében, ami igen jól sike-
rült. Ifj. orgonamuzsikája szólt, Bajnógel
József mondott verset, az össszekötõ szö-
veget maga Szotyori Nagy Gábor lelkész
úr mondta el.

- Az aktuális feladatokról hallhatunk-e
pár szót? 

Akörnyezetvédelmi és természetvédel-
mi rendeletek felülvizsgálatát folyamato-
san végre kell hajtanunk, amihez azonban
a szabályozási tervre lesz szükségünk, ami
viszont a Településszerkezeti Tervhez kap-
csolódik. Az országos új szabályzó sem
hatályos még. 

Jó hírem, hogy újabb pályázati lehetõ-
ségünk nyílik a parlagfûvel fertõzött terü-

letek fizikai mentesítéséhez szükséges
helymeghatározást segítõ GPS (helymeg-
határozó) eszközök beszerzésére, vala-
mint motoros fûkaszák beszerzésére.
Mindkét pályázat vissza nem térítendõ tá-
mogatást tesz lehetõvé, a benyújtási határ-
idõ január 31. volt. Természetesen éltünk
a lehetõséggel.

- Köszönöm a beszélgetést!
- Én is köszönöm, és köszönetet mon-

dok a lap hasábjain keresztül minden kör-
nyezetvédõnek, és aktív segítõnknek!

KISS-KÁSA ÉVA

Ilyés Gizella MDF színekben, 
a városért együttmûködésre készen

Ilyés Gizella

Tavaszi nagytakarítás a Duna-parton
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A Magyar Kultúra Napján országszerte je-
lentõs események, kulturális rendezvé-
nyek zajlottak. E nap - január 22-e – a
Himnusz „megszületésének” évfordulójá-

nak napja rólunk, magyar anyanyelvû em-
berekrõl is szólt.  Arra szólítottak fel ben-
nünket: legalább egy félórácskára ve-
gyünk a kezünkbe egy könyvet, egy re-
gényt vagy egy verseskötetet. Legalább
egy félórára, hogy bizonyítsuk, tudunk
még magyarul, tudunk még olvasni – tu-
dunk magyarul olvasni a tévé és a számí-
tógép világában. Hogy ne felejtsünk el
írott nyelvünket - hogy szépen magyarul el
tudjuk mondani magunkról azt, amit
szeretnénk… Néhány éve ezen a napon

Magyar Lovagokat is avatnak (évente

10-12 fõt), akik a legegyszerûbb emberek
soraiból is kikerülhetnek. Nem csak taní-
tók, színészek, kulturális munkások, ha-
nem iparosok, kereskedõk stb. is lehetnek,
ha megfelelnek a magyar kultúra ápolását
jelentõ feltételeknek.

KKÉ

* * *

Január 23-án délután a felsõgödi refor-
mátus templomban szívet-lelket gazdagító
mûsort hallgattunk meg:

Ifj. Szotyori Nagy Gábor orgonamûvész
Lisznyay Szabó Gábor, J. S. Bach, Kodály
Zoltán orgonára írt mûveibõl játszott rész-
leteket. A mûvek közt Dr. Bajnógel József
úr a Himnuszt, és József Attila „Bús ma-
gyar ének” c. versét mondta el. Szotyori
Nagy Gábor nagytiszteletû úr néhai Ra-
vasz László püspök úr rádióbeszédébõl ol-
vasott fel idõszerû, elgondolkodtató, fel-
emelõ részletet.

A Himnusz és Szózat közös éneklése
méltó befejezése volt a mûsornak. Ezután
ünnepi hangulatban vonult át a közönség a
gyülekezeti terembe, ahol már megterített
asztalokkal várták a hallgatóságot dolgos
kezû, szeretõ szívû gyülekezeti tagok. Itt

baráti beszélgetés közben Újszegi Brigitta
ajándékozott meg mindnyájunkat csoda-
szép erdélyi dalok éneklésével.

A református gyülekezet ezzel a dél-
utánnal igényes kulturális eseménysoroza-
tot indított el Gödön 2005-ben.

NAGY ZOLTÁNNÉ

A Magyar Kultúra Napja
Gödön is volt ünnepi megemlékezés

RAJZPÁLYÁZAT
A József Attila Mûvelõdési Ház

(2131 Göd, Pesti út 72. tel.: 27/532-160)

József Attila születésének 
100. évfordulója 

tiszteletére
gyermekrajz pályázatot hirdet

„Legkedvesebb József Attila versem” címmel.

Pályázni bármilyen technikával készített alkotással lehet,
amelyeket mûvésztanárokból álló zsûri több

kategóriában értékel és díjaz.

Kérjük minden pályamû hátoldalára felírni a pályázó
nevét, iskolája nevét, osztályát.

A díjazott mûvek a József Attila Mûvelõdési Ház
gyûjteményébe kerülnek.

Beküldési határidõ: 2005. február 28.
Beküldési cím: 2131 Göd, Pesti út 72.

A beérkezett pályamûvekbõl eredményhirdetéssel 
egybekötött kiállítást rendezünk 2005. március 4-én
17.30 órakor, melyre szeretettel várunk mindenkit.

A Bagoly Tanoda
meghívja…

A Kis Természetbúvár Alapítvány ismét indítja hétvégi ját-
szóházát. Ezúttal kéthetente, szombaton du. 3 órától várják
a 4-7 éves gyermekeket  és szüleiket a Bagoly Tanodába.
FEBRUÁR 12. SZOMBAT

A Bagoly Tanoda Farsangi Bálja kicsiknek és szüleiknek!
Erre az alkalomra mindenkit valamilyen jelmezzel várunk.

Program:
- Mi is az a Farsang? - közös beszélgetés

- Álarc készítés
- Kiszebábot készítünk közösen

- Jelmezes bemutatók
- Játékos vetélkedõk

- ½ 5-kor Huzella Péter zenés mûsora
- Tombola sorsolás

- Elûzzük a telet: Kiszebáb égetés

FEBRUÁR 26. SZOMBAT

- Sziasztok, bemutatkozó
- Még alszik a természet: Az emlõsök és a téli álom - közös

beszélgetés
- Választható programok

- A Kedvenc állatom gyurmából
- Nõnapi ajándékot készítünk
- Keresd a párját - közös játék

- Séta az arborétum ketjében, nyomkeresés
- Búcsúzás
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v             v
A FELSÕGÖDI

REFORMÁTUS TEMPLOMBAN
(KÁLMÁN UTCA ÉS LENKEY UTCA SAROK)

2005. február 27-én, vasárnap 18 órakor

Ella István
orgonál

Közremûködik:

Bodonyi Katalin
ének

J. S. Bach: g-moll fantázia és fúga

„Mein Jesu, ziehe mich nach dir”
ária a 22. kantátából

C-dúr triószonáta
„O Lamm Gottes unschuldig” korálelõjáték

„Miért nem jõ már végsõ órám?”
„Isten, ó mily nagy jóságod”
énekek a Schmelli gyüjteménybõl

c-moll passacaglia és fúga

Mindenkit szeretettel várunk!
Adományaikkal az új orgona megvételét támogatják!

v              v

A Németh László iskola Tánc-
karácsonya – félévzáró ünnepi
mûsora – 2004 decemberében
is épp olyan fergeteges sikert
aratott a nagyszámú nézõsereg
körében, mint az elõzõ kará-

csonyi, vagy éppen a tanév vé-
gi gálaprogram. A Boldog Mó-
nika tanárnõ vezette nagyok
elõtt már megszokott módon
Serfõzõ Szilvia tanárnõ ki-
sebbjei léptek színpadra for-
málódó mozgásukkal, igazi
gyermeki népi játékaikkal,

táncaikkal. Korukhoz képest
nagy fegyelemmel és odafi-
gyeléssel vitték végig a prog-
ramjukat – csinosak voltak
színes öltözékükben, s ügye-
sek például az üveges táncnál.

A nagyok már brillíroztak.
A hétköznapok természetessé-
gével elõadott mozgássorokat
többségük az elegancia szint-
jére fejlesztve, könnyedén va-

rázsolja elõ testébõl. Már szin-
te felnõttes táncparádé tanúi
lehettünk, amivel egyébként
Marignane-t is sikert aratva
megjárták. 

Mindkét csoport mûsorában

megtalálhattuk a különbözõ
érzelmû és dinamikájú eredeti
mûvek és feldolgozások egész
sorát. A betanító táncpedagó-
gusok, de kollégáik és az isko-
la vezetõi is büszkék lehettek
növendékeikre – nem külön-
ben a szülõk fellépõ gyerme-

keikre! Szerencsére már a tán-
cosok arcán is fel-feltûnik
egy-egy elégedett mosoly,
amikor a közönség tetszés-
nyílvánítását érzékelik. Sokáig
csak a „munkára” való odafi-
gyelést érzékeltem a kis arco-
kon – ma már számukra is
egyre természetesebb a tánc
öröme!

Kása Éva

Tánckarácsony

Karácsonyi hangverseny
Már hosszú évek óta ad otthont a
felsõgödi katolikus templom a
Németh László Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény hagyományos kará-
csonyi hangversenyének.
A hangversenyt az õsszel alakult
fúvószenekar karácsonyi dalla-
mai nyitották meg Nyikes Ró-
bert tanár úr vezényletével. A
már gyakorlott zeneiskolás gye-
rekek joggal álltak büszkén, csil-
logó szemekkel a közönség elé,
hiszen az együttmuzsikálás elõ-
adónak és közönségnek egyaránt
csodálatos élményt jelent.

A hagyományhoz hûen taná-
rok és növendékeik folytatták a
mûsort. Felcsendültek az ismert
karácsonyi dallamok az énekkar
és a kis ütõhangszeres együttes
elõadásában Somogyi Péter és
Stefán Tivadar vezényletével.
Igazi karácsonyi hangulatot va-
rázsolt Leszkovszkiné Szörényi
Andrea csengõ szoprán hangja,
aki egy Haendel áriával örven-
deztette meg az egybegyûlteket.
A barokk zene – pontosabban J.
S. Bach - megnyugtató hangját,
kiegyensúlyozott békéjét válasz-
totta a már rendszeresen együtt-
muzsikáló tanári trió, melynek

tagjai Stefánné Kelemen Judit –
fuvola - , 

Gecséné Szitha Márta – hege-
dû - , és Nyikesné Boross Anett
– zongora -  voltak.

Bach - Gounoud Ave Maria-
jának ismerõs harmóniáival  a
Nyikes házaspár lepte meg a
hallgatóságot a karzatról. S a bá-
tor és lelkes kis versmondókat
sem feledve végül essék szó a
mûsort záró tanári kamarakórus-
ról.

Egy éve az iskola egy – egy
rendezvényén, koncertjén rend-
szeresen megmutatkoznak. Ezen
az estén egy Palestrina és egy
Rachmanyinov mûvel loptak ün-
nepi hangulatot minden gyermek
és felnõtt szívébe.

A felhangzó tapsok, a ragyogó
tekintetek, mosolyok mind a né-
zõk, mind a szereplõk arcán az
est sikerérõl tanúskodtak.

Ezúton mondunk köszönetet a
szereplõknek, a felkészítõ taná-
roknak a színvonalas mûsorért,
és Országh Tibor Plébános Úr-
nak, hogy szeretettel hív és szí-
vesen lát bennünket templomá-
ban évrõl évre.

ONOZÓNÉ KOVÁCS GABRIELLA
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- Gyerekek, igaz, hogy félni
kell a nyelvvizsgától?

Xandy: Nem igaz, hogy fél-
ni kell. Izgultam, de élveztem
is a vizsgát.

- Mindkét érzés egyszer-
re…?

Xandy: Igen, mert a vizs-
gáztatók sokat segítettek, hogy
ne érezzük magunkat stressze-
sen.

Balázs: Könnyû volt! A
vizsgáztató jó fej volt.

Tomi: Én azért izgultam,
mert ilyenkor nagy a tét, de a
vizsgabiztosok segítõkészek
voltak.   

Csillapították a feszültséget.
Érthetõen beszéltek.

Márk: Csak kicsit izgultam.
De aztán megnyugodtam, mert
segítettek a vizsgáztatók..

Balázs: Nem kell attól félni,
hogy hibát ejtesz beszéd köz-
ben. Az a lényeg, hogy el tudd
mondani, magyarázni, amit
akarsz. Meg, hogy megértsd,
amit kérdeznek. Egy-két hiba
még nem jelenti azt, hogy nem
mész át a vizsgán.

- Milyenek a vizsgáztatók?
Xandy: Nagyon barátságo-

sak. Én anyanyelvû vizsgázta-
tónál voltam, de nagyon köny-
nyen meg  lehetett érteni a be-
szédét.

- Hogyan készültetek a vizs-
gára? 

Balázs: Az angolórákon sok
próbatesztet csináltunk, ami
régi vizsgaanyagokból van
összeválogatva.

Xandy: Meg jártunk
nyelvvizsgaelõkészítõre az is-
kolában.

- Jártatok magántanárhoz az
iskolán kívül?

Xandy: Nem, egyikünk
sem.

Tomi: Az elég volt, amit az
iskolában tanultunk. Nem kel-
lett különórákra járnom.

Márk: Angolórán általában
sok olyan feladat van, ami elõ-
készít a vizsgára.

- Mi volt mégis a legnehe-
zebb a számotokra a vizsgán?

Xandy: Az írásbeli vizsgán
van például egy hiányos szö-
veg, amiben a „lyukakat” kell
kitölteni úgy, hogy megadott
szavakból választhatunk. Ne-
kem ez elég nehezen ment.

Balázs: Nekem a fogalma-
zásírás volt a legnehezebb.

Márk: A magnóhallgatásnál
az utolsó részben csak egyszer
lehet meghallgatni a szöveget.
Könnyebb lenne, ha itt is két-
szer lehetne hallgatni, mint a
többi részben!

Tomi: A szóbelin, az utolsó
részben 4 percig kell folyama-
tosan beszélni egy témáról.
Szerencsére több téma közül
lehet választani, így azért min-
denki jobban talál neki megfe-

lelõt. A felkészülési idõ, ami
körülbelül negyedóra, szerin-
tem lehetne kicsit hosszabb. 

Márk: A szóbelin pont ná-
lam kellett kazettát cserélni! (A
szóbelizõk és a vizsgáztatók
beszélgetését kazettára rögzí-
tik, és a vizsgaközpontban bí-
rálják el. A szerk.) Ez egy ki-
csit megzavart, és a saját neve-
met rosszul mondtam!

- Mit tanácsolnátok a leen-
dõ vizsgázóknak? 

Xandy: Próbáljanak sokat
beszélgetni valakivel.

Tomi: Itt a suliban van anya-
nyelvi tanár, ez nagyon jó!

Márk: Oldjanak meg sok
próbafeladatot!

- Ha felsõfokú vizsgára ke-
rülne a sor, újra a Pitmant vá-
lasztanátok?

Balázs: Igen, mert az elõny,
hogy ezt a fajta vizsgát ismer-
jük már.

Tomi: Ez a vizsgát minden-
hol elfogadják, jó a továbbta-
nulásnál. 

Benczéné Gyalókai Erzsé-
bet, az iskola egyik angoltaná-

ra, a Pitman vizsgák helyi tit-
kára. Tõle érdeklõdtünk, mit
jelent a vizsga elfogadottsága. 

BGYE: A Pitman vizsga ál-
lamilag elismert, úgynevezett
akkreditált nyelvvizsga, egyen-
értékû többek között a sokak
által ismert Rigó utcai nyelv-
vizsgával. Világszerte ismert,
immár száz éve létezõ vizsga.

- A Huzellában csak az otta-
ni diákok vizsgázhatnak?

BGYE: Errõl szó sincs!
Bárki jelentkezhet, fogadjuk
korosztályi megkötés nélkül -
jöhet a nagypapa az unokájá-
val együtt is akár. Létezik
ugyanis a vizsgának gyermek-
változata is a két alapszinten
(basic és elementary). Közép-
fokon és felsõbb szinteken
csak felnõttváltozat van. Isko-
lánk hetedikes és nyolcadikos
tanulói ezt a középfokú fel-
nõttváltozatot tették le sikere-
sen, a hatodikosaink pedig az
alapfok második, nehezebb
szintjét (elementary). Erre a
kitûnõ eredményre a gyere-
kekkel együtt rendkívül büsz-
kék vagyunk!

Bármely szinten – felsõfo-
kon is – tartunk vizsgát, ha
igény van rá.

- Hogyan lehet jelentkezni a
vizsgára?

BGYE: Jelentkezési lap
kapható az iskola tanári szobá-
jában (A épület). A vizsgák
idõpontjáról telefonon - 06-
27/532-260 és 532-261 - vagy
személyesen lehet érdeklõdni

Petró Krisztinától munkanap-
okon 8 órától 15 óráig.

További hasznos informáci-
ók találhatók az iskola munká-
ját támogató Életforrás Alapít-
vány honlapján: www.buszke-
sege-ink.hu.

- Mikor lesz a következõ
vizsga?

BGYE: 2005. március 19-
én. Erre a vizsgára legkésõbb
február 22-én lehet jelentkezni.

A Pitman Központ évente
nyolc idõpontot jelöl ki orszá-
gosan a vizsgahelyek számára
a vizsgáztatásra. Ezekbõl az
egyes vizsgahelyek a helyi igé-
nyeknek megfelelõen választ-
hatnak.

Nálunk a márciusi vizsga
után a következõ idõpont júni-
us 24. lesz.

- A gyerekek szerint ez a vizs-
ga igazán „vizsgázóbarát”. Mi
a véleménye errõl?

BGYE: Valóban így van,
mert a Pitman alapelve, hogy a
vizsgáztatók arra kíváncsiak,
mit tud a vizsgázó, s nem arra,
hogy mit nem.

Mindenkit biztatunk: való-
ban nem kell megijedni a vizs-
gától, tehát vizsgára fel!

KIMJ

NYELVVIZSGA…? TE JÓ ÉG…!
Pitman Vizsgahely lett a Huzella Általános Iskola! Az elmúlt évben 15 diákunk tett sikeres nyelvvizsgát iskolánkban. Néhányukat,
Bokor Tamás - 7.,  Kiss György Márk - 8., Mészáros Alexandra - 8., Pálya Balázs - 8. osztályos tanulókat a nyelvvizsga közben szer-
zett tapasztalataikról kérdeztük.
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Nagyon sok gödi gyermek jár a
Fóti Waldorf Iskolába, (nem el-
hanyagolható a Gödi Waldorf
Óvodából minden évben kikerü-
lõ gyermekek száma sem), reg-
gelente iskolabusz viszi Õket,
délután pedig két idõpont-
ban szállítja haza a bejárókat Fót
és Vác között. Az elõadássorozat
segíti a szülõket tájékozódásuk-
ban és döntésük meghozatalá-
ban, személyes találkozást bizto-
sít a leendõ osztálytanítóval és a
“régi” szülõkkel.
A tájékoztató segít a gödi szü-
lõknek az iskolaválasztás csep-
pet sem könnyû útvesztõjében
egy lehetséges utat megmutatni.
A jövõben is szívesen tájékoztat-

juk az olvasókat a bensõséges,
de “nyitott” ünnepeinkrõl, szü-
lõknek tartott elõadásainkról,
melyeken eddig is nagyon sok
gödi család vett részt.

Pálosi Kata (egy gödi anyuka)
(06 20 9458796)

ELÕADÁSSOROZAT
A WALDORF

PEDAGÓGIÁRÓL

Tájékoztató elõadások leendõ el-
sõs  szülõknek a Fóti Szabad
Waldorf Iskolában
(tel: 06 27 539-205, www.foti-
waldorf.hu)

Az elõadások idõpontja: 18.00
óra

Február 9.  (szerda)
Elõadó: Szabados Zsuzsanna,
Téma: Mi a Waldorf? Áttekintõ
elõadás a Waldorf pedagógia el-
sõ  nyolc évérõl – egy osztályta-
nító visszaemlékezései

Február 16. (szerda)  
Elõadó: Gyõre Virág, Téma: Is-
kolaérettség és az elsõ három év
a Waldorf iskolában

Február 22 (kedd) 
Elõadó: Dr. Szõke Henrik, Té-
ma: Gyermekbetegségek – más
szemszögbõl

Február 23. (szerda)
Elõadó: Balog Mária, Téma: A
középtagozatról (5-8. osztály)

Március 2. (szerda)
Elõadó: Varga Edit, Téma: Mû-
vészeti és kézmûves oktatás a
Waldorf iskolában

Március 9. (szerda)
Elõadó: Szülõk, Téma: Szülõi
munka a Waldorf iskolában

Március 12. (szombat de.) Szü-
lõi mûhely,
ahol a szülõk beülnek az iskola-
padba és megtapasztalják, mi-
lyen egy Waldorf-diák iskolai
napja

Waldorfos gyerekek Gödrõl
Pedagógiai tájékoztató Fóton

Maradjon Gödön 
az adó 1%-a!

A adóbevallásra kötelezettek még megtehetik, hogy ren-
delkezzenek adójuk egy százalékáról az alapítványok javára! 
Az alábbi szervezetek kérik, hogy a polgárok adójuk 1%-ával
támogassák tevékenységüket:

A szervezet neve: 1. sz. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány,
Göd
Kedvezményezett: Lenkey utcai 1. sz. Óvoda 
Adószáma: 18675809-1-13

* * *
A szervezet neve: A+V, a Gödi Ifjúságért Közhasznú
Alapítvány
Kedvezményezett: Huzella Tivadar Általános Iskola
Adószáma: 18664122-1-13

* * *
A szervezet neve: Gödi Kosárlabda Játékért Alapítvány
Kedvezményezett: Kosárlabda Szakosztály
Adószáma: 18693410-2-13

* * *
Szervezet neve: Magyar Tudomány a Világban Alapítvány
Székhelye: 2131 Göd, Kazinczi F. u. 75. 
Adószáma: 19661012-2-13

* * * 
A szervezet neve: Németh László Általános Iskola és
Mûvészetoktatási Intézmény
Székhelye: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.
Adószáma: 18675809-1-13

* * * 
A szervezet neve: Nyelv és Tehetség Alapítvány, Göd
Kedvezményezett: Huzella Tivadar Általános Iskola
Adószáma: 19179849-1-13

* * * 
A szervezet neve: Piarista Szakképzésért Alapítvány, Göd
Kedvezményezett: Piarista Szakmunkásképzõ Iskola
Adószáma: 19185105-1-13

A szervezet neve: Csellengõ Kisállatmenhely Alapítvány
Kedvezményezett: Csellengõ Kisállatmenhely
Adószáma: 18696592-1-13

A Gödi Lions Club
köszönettel venné, 
ha adójának 1%-át
részünkre juttatná,

amit hagyományosan
az arra rászoruló gyerekek és családok

megsegítésére fordítunk.
Adószámunk: 18661538-1-13

Tisztelt Szülõk, Tisztelt Támogatóink!
„Kastélyban a Hétszinvilág” óvodai alapítványunk ettõl 

az évtõl jogosult az adó-1 % fogadására. Kérjük, 
támogassa alapítványunkat, s általa az óvoda gyermekeit

adójának 1 %-ával az alábbi számlaszámon:

Kastélyban a Hétszinvilág Óvodai Alapítvány 

Dunakanyar Takarékszövetkezet Göd

64700052-10015249
Köszönettel: Karaszek Ernõné óvodavezetõ és az

alapítvány Kuratóriuma

KÖSZÖNJÜK MINDAZOKNAK
a vállalkozóknak és magánembereknek akik a

„Kajakkal az Egészségért” Alapítvány
javára felajánlották a személyi jövedelemadójuk 1%-át, ami
2003. évben 246.684 Ft volt. Ebbõl az összegbõl támogattuk a
Gödi Sportegyesület Kajak-Kenu Szakosztályát.
A támogatást a horvátországi edzõtábor költségeire és a sportolók
úszóbérletére fordították.

ADÓSZÁMUNK: 18663963-1-13
Köszönjük a 2003. évben nyújtott támogatását és ha meg van
elégedve céljainkkal és tevékenységünkkel, akkor 2004. évi
adójának 1%-ával segítse céljaink megvalósítását.

Tisztelettel és köszönettel:
Barazutti László kuratóriumi elnök
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A GÖDI SZERVEZET tagjai-
nak juttatható kedvezmények:

1. Szervezeti kirándulás ese-
tén 50 % kedvezmény,

2. Kerti Party részvételi díjá-
ból 50 % kedvezmény,

3. Reflxológia tanítása családi
gyógyítás eéljából (Antal
György Bálint természetgyógy-
ász részérõl) – ingyenes.

4. Sakkoktatás (Antal György
Bálint sakkoktató részérõl) – 50
% kedvezmény.

5. Rendezvényekre való szál-
lítás díjmentes.

6. Mindenféle fogyatékosok-
nak, mozgáskorlátozottaknak
betegségek gyógyítására, beteg-
ségek megelõzésére, egészség-
megõrzésre, táplálkozási tanács-
adás (Antal György Bálint ter-
mészetgyógyász részérõl) – tele-
fanos adópont egyeztetéssel –
ingyenes. 

7. Házkörüli segítségnyújtás –
ingyenes.

8. Karáesonyi csomagokat kap
a legjobban rászoruló 10 fõ
50.000,_Ft összértékben a Nép-
jóléti és Lakásügyi Bizottságtól,

a vezetõségünk döntése alapján.
9. Amennyiben a Gödi Szer-

vezet anyagi helyzete megenge-
di, saját erejébõl további kará-
csonyi csomagokat ad a rászoru-
ló tagjainak.

10. Amennyiben a rászoruló
tag kéri, elintézzük a tag segé-
lyezését a Népjóléti és Lakás-
ügyi Bizottság felé.

11. Amennyiben 100 % támo-
gatást tudunk gyûjteni a nyom-
daköltségre, úgy az alábbi felté-
telek mellett kiadjuk kétéven-
ként tagjaink, vagy pártoló tagja-
ink szellemi alkotásait könyv
formájában, gondoskodunk an-
nak lektorálásáról, szerkesztésé-
rõl, grafikai munkáiról. A kiadott
könyvbõl a szerzõ tagunk 200
db-ot kap szerzõi jogdíjként, a
többi könyv a Gödi Szervezet tu-
lajdona, és gondoskodik annak
értékesítésérõl. A támogatóknak
a Gödi Szervezet tiszteletpéldá-
nyokat ad, melyet a szerzõ dedi-
kál.

12. A Gödi Szervezet a moz-
gáskorlátozottak ügyes-bajos
problémáinak tevõleges megol-

dására, utána járására Nádasi
Jenõné gazdasági felelõs vállal-
kozik. Megbeszélés a 06-30-
554-0405-ös telefonon.

13. A Gödi Szervezet titkára
elérhetõ állandõ ügyelet formá-
jában telefonon, vagy Antal
Györgyné segítségével.

14. Idegsérült, vagy bénult
tagjaink 2.500,- Ft/1,5 óra ked-
vezményes konduktív gyógytor-
nát – PETÕ módszer – vehetnek
igénybe a DUNA ÜDÜLÕBEN
(Felsõgöd, Jósika a 14.). Tagja-
inknak az oda- és visszaszállítást
ingyen elvégezzük.

15. Tagjainknak kézmûves
termékekbõl, mûvészi alkotá-
sokból minden évben kiállítást
szervezünk, és ezek értékesítését
megoldjuk elektronikus kereske-
delemmel jutalék ellenében,
amennyiben ezt a tag kéri.

16. Támogatjuk pályázat útján
létrehozandó TÁMOGATÓ-,
SZEMÉLYI SEGÍTÕ Szolgálat
beindítását GQDÖN a LÁMPÁS
’92 Alapítványon keresztül, me-
lyet a tagjaink kedvezményesen
vehetnek igénybe.

17. Megszervezzük Gödön a
Mozgáskorlátozottak Jogsegély
Szolgálatát. Tagjainknak ezt a te-
vékenységet kedvezményesen
látjuk el.

Várjuk a még nem szervezett
mozgáskorlátozottak és egyéb
fogyatékosok jelentkezését az
egyesületünk GÖDI SZERVE-
ZETÉBE. Éves tagsági díj
1.500,- Ft. Ugyancsak várjuk tá-
mogató vagy segítõ pártoló ta-
gok vagy szervezetek jelentke-
zését is egyesületünkbe. A párto-
ló tagok éves tagdíja 1.200,- Ft.

A szervezetek tagdíját az
egyesület elnöksége állapítja
meg. Felvételi kérelmüket is oda
kell benyújtani. Jelentkezés a tit-
kárnál.

ANTAL GYÖRGY BÁLINT TITKÁR

Mozgáskorlátozottak 
Közép-magyarországi

Regionális Egyesületének 
Gödi Szervezete

Telefon: 06-27-332-113 
(üzenetrögzítõs)

Mobil: 06-30-853-3178
e-mail: godisakk@vnet.hu

Mozgáskorlátozottak híradója

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
GÖDI SZERVEZETÉNEK

PROGRAMJAI 
A József Attila Mûvelõdési Házban 2005-ben

Nagy terem

Taggyûlés
• október 5. szerda 13-16 óra

Mozgáskorlázottak Klubja
• április 6. szerda 13-16 óra

Meghívott: Roll Dance Budapest Kerekesszékes
Kombi Táncegyüttes

• május 4. szerda 13-16 óra

Mozgáskorlátozottak Fóruma
Meghívottak: Göd Város vezetõi

• június 1. szerda 13-16 óra
Meghívott: HU-MÁN PRO-FITT Bt.

• szeptember 7. szerda 13-16 óra
Meghívott: Napos Oldal Nyugdíjas Klub 

Kórusa és Medgyes Béláné
• november 9. szerda 13-16 óra

Meghívott: Vincze József és Semes Bogya Eszter
– megzenésített versek

Mozgáskorlátozottak Kiállítása
• szeptember 23-25.

Megnyitó: 23-án 17 órakor, 24-én 10-18 óra, 
25-én 10-18 óra

Mozgáskorlátozottak Délutánja
• október 1. szombat 14-16 óra

Videó vetítés

1. Folytatjuk a párbeszédet az ÖN-
KORMÁNYZATTAL az Esélyegyen-
lõségi törvény végrehajtása és a köz-
épületek akadálymentesítése ügyében.
Ennek érdekében májusban megren-
dezzük a MOZGÁSKORLÁTOZOT-
TAK FÓRUMÁT.

2. Programjainkhoz és a GÖDI
SZERVEZET mûködéséhez pályázati
és szervezeti céltámogatást kérünk az
ÖNKORMÁNYZAT-tó1.

3. A tagság tájékoztatása érdekében
amint szükséges, eljuttatjuk mindenki-
hez a Mozgáskorlátozottak Híradóját. A
tagoktól az információ az aktívákon ke-
resztül, a rendezvényeken, az ügyeleti
telefonon, vagy személyesen az ügyele-
ten keresztül eljuthat a titkárhoz. Azok a
mozgáskorlátozottak, akik még nem
tagjaink, a GÖDI KÖRKÉP-bõl érte-
sülhetnek szervezetünk életérõl, a moz-
gáskorlátozottak kedvezményeirõl,
azok korlátairól, és az egyesületünkbe
való jelentkezés módjáról.

4. 2005-ben Klubdélutánokat, kirán-
dulásokat, kerti partykat, kibõvített ve-
zetõségi gyûléseket, taggyûlést, kiállí-
tást, mozgáskorlátozott délutánt tar-
tunk.

5. Pályázat útján létrehozzuk a TÁ-
MASZ Támogató-, Személyi Segítõ,
Szállító Szolgálatot.

6. Megszervezzük Gödön a Mozgás-
korlátozottak Jogsegély Szolgálatát.

7. Megoldjuk a Gödi Szervezet
ügyeletét.

8. Megoldjuk a házkörüli segítség-
nyújtást.

9. Arra törekszünk, hogy 2005 ben
kiadjuk Bolgárfalvi Z.
Károly:„ÁLMOT HOZNI JÕ AZ ES-
TE” címû elsõ verses kötetét 1.000,-
példányban, melybõl a Gödi Szerve-
zetnél maradó példányszámot a
Könyvtárellátó KHT-nak ajánljuk fel
megvételre, folyamatos rendelés for-
májában, úgy ahogy ez 2004. decem-
berében megtörtént Antal György Bá-
lint: „ZORD ITTAZ ÉJSZAKA” címû
második verseskötetével. A könyvek
utáni 5% ÁFÁT az egyesület fizeti az
eladási árból, melyet a KHT felé le-
számláz, amit a KHT visszaigényelhet
az államtól.

10. A GÖDI SZERVEZET kibõví-
tett vezetõségije által elfogadott ked-
vezménylistáját eljuttatjuk a mozgás-
korlátozottakhoz.

11. A tagokkal való jobb kapcsolat-
tartás céljából beindítjuk a tagok látoga-
tását.

12. Megemlékezünk tagjaink név-
napjairól, jókívánságokat, magyar
nótákat küldünk a Petõfi Rádión ke-
resztülés, errõl hangfelvételt készí-
tünk. Kérjük tagjainkat, hogy 2005-
tõl kísérjék figyelemmel a Petõfi Rá-
dió Nóta Kívánság mûsorait.

13. Mozgáskorlátozottak kézmûves
termékeibõl kiállítást rendezünk, s ké-
résre megoldjuk e termékek értékesíté-
sét.

14. Klubdélutánokon, kerti partykon
a szervezet 2004-ben vásárolt CD leját-
szós, magnós rádiója segítségével zenét
szolgáltatunk.

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK GÖDI SZERVEZETÉNEK
2005. évi MUNKATERVE
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November 18-án 12 óra 15 perc-
kor a Budapest TV-ben láthattuk
Antal György Bálin-
tot, a Mozgáskorlá-
tozottak Közép-Ma-
gyarországi Regio-
nális Egyesületének
Gödi Szervezete tit-
kárát, a Gödi SE
Sakk Szakosztályá-
nak vezetõjét, inté-
zõjét, segédedzõjét,
az Alsógödi Dunaka-
nyar Kertbarát Klub
Ellenõrzõ Bizottsá-
gának tagját, természetgyógy-
ászt, filatelistát, költõt, feltalálót.

A Tisztelet Társasága által a ki-
fejtett közéleti tevékenységéért

mint a Nap  Embe-
rét köszöntötték.
Va l a m e n n y i ü n k
tiszteletét és megbe-
csülését kivívta az-
által, hogy a nézõk
javaslata alapján vá-
lasztották ki e cím-
re. Az oklevelet és a
hozzá járó rózsa-ki-
tûzõt Schmuck An-
dor adta át számára.
Gratulálunk!

VINCZE DÁNIELNÉ

A nap embere
A Budapest TV Tisztelet Társaságától kapott cím

Lányai hazahozták
13000 km Gödig

Él közöttünk sok jobbító ember,
kik életüket a köznek adják.
Nem kímélik Testüket, Lelküket,
hogy életcéljuk megvalósítsák.

Él közöttünk sok jobbító ember,
kik példázzák Krisztus hívó szavát.
Õ védi tetteiket, sorsukat,
hogy életünket ma széppé tegyék.

Él közöttünk sok jobbító ember,
kik nekünk, nem a pénzért dolgoznak;
hiteleznek életnek, munkának,
és hasznosak a társadalomnak.

Él közöttünk sok jobbító ember,
kiket jó lenne felismernünk,
példás életüket megbecsülnünk,
hogy hosszan élhessenek köztünk!

Göd, 2004. december 4.
/Antal György Bálint/

ÉL KÖZÖTTÜNK

Megszületett a Perdülõ Néptáncegyüttes honlapja a www.perdu-
lo.gportal.hu címen! Tervezem az oldal remélhetõleges mindenna-
pos frissítését, képek feltöltését, híreket, és további fontos dolgo-
kat az oldalra. Ezen kívül már cset (chat) is van az oldalon
(GPORTAL Chat), fórum is (SG ingyenes fórum, admin: hornos-
daniel), és hamarosan “nagy chat” is lesz rajta (Narancs Társalgó).
Ha felkeltette érdeklõdésedet az oldal, akkor látogass el hozzánk:
www.perdulo.gportal.hu - Minden a Perdülõ Néptáncegyüttesrõl!
Üdvözlettel az oldal webmastere:

Danee (fórum: hornosdaniel)

Helló! Jó napot kívánok!Gyûjtés a délkeletieknek

Irén és László a nevünk, és szeretnénk
részletesebben is bemutatkozni: 2004-
ben, Pünkösd napján költöztünk Felsõ-
gödre. Talán idáig a történetünk egyezhet
sok más olyan családéval, melyek tagjai
Budapestrõl költöznek Pest megyébe ki-
használva a jó levegõ és a kertes ház

nyújtotta lehetõséget, a csendet, és a bu-
dapesti munkahely közelségét.  Acsekély
különbség 13 ezer kilométer: a mi kiin-
dulópontunk Argentína, onnan jöttünk…  

Szüleink a második világháború után
vándoroltak ki Dél-Amerikába. László
Budapesten született, a Szent-János kór-
házban.  Irén már Buenos Airesben látta
meg a napvilágot.  Mind a két családban
õrizték a magyar tradíciókat, otthon csak
magyarul beszéltünk.  Hétvégeken Irén
magyar iskolában járt, a magyar kolónia
életében aktívan részt vett, szervezett, és
tagja volt a cserkészek közösségének, a
néptánccsoportnak és a kórusnak.  Lász-
ló családja a Misiones-i õserdõben (az
Iguazú-i vízeséshez közel) lakott, mivel
édesapja faipari mérnõk volt, s ott tudott
legjobban ezzel a képesítéssel elhelyez-
kedni, új életet kezdeni. Ezért fiának ke-
vesebb alkalma adódott a magyar közös-
ségi megmozdulásokban részt venni, de
azért az itthonról magukkal vitt szokások
és a magyar beszéd a nehézségek ellené-
re is szépen fennmaradtak.  Irén édesapja
katonaként vett részt a második világhá-
borúban, majd a családi tradíciót követve
bõrdíszmûvesként dolgozott Buenos Ai-
resben.

László közgazdász, Irén bölcsésztaná-

ri oklevelet szerzett az argentínai egyete-
men, majd mindketten hivatásunkat gya-
koroltuk.  Családot alapítottunk, három
lányunk van.  1996-ban Ági lányunk el-
határozta, hogy férjével és kisfiával Ma-
gyarországon telepszik le.  2002-ben Jú-
lia lányunk is így döntött.  László szíve-

sen mondogatja: szülei kivitték, lányai
visszahozták hazájába.  Harmadik lá-
nyunk, Kriszti terveiben viszont nem sze-
repel hasonló szándék, tekintve, hogy ar-
gentin férje van.  A családunk szépen ki-
bõvült, már hét unokánk van: kettõ Ar-
gentínában, öt Magyarországon!  

Miért költöztünk pont Gödre? Meg-
látni és megszeretni, egy pillanat mûve
volt…  A szép kertes házak, a lakosok
kedvessége, a csend az oka, amit csak
egy-két kutyaugatás vagy macskanyávo-
gás szakít meg, valamint a jó levegõ, a
Duna közelsége, a madarak, a béke…
Hosszú lenne a teljes felsorolás.  Könnyû
volt számunkra Gödöt megszeretni! 

Irén jelenleg spanyolszakos tanárként,
László egy spanyol szennyvíztisztító vál-
lalatnál dolgozik.  Nagyon boldogok va-
gyunk, hogy aránylag könnyen, zökke-
nõmentesen sikerült újra felfedezni, meg-
szeretni az anyaországot és bekapcsolód-
ni a „magyar életbe”.  

Végül szeretnénk köszönetet mondani
a Gondviselésnek, hogy ilyen szép helyre
hozott minket, a Gergely családnak és a
kedves szomszédoknak pedig azt, hogy
megkönnyítették a település közösségébe
való gyors beilleszkedésünket.

MELEG IRÉN ÉS HONFI LÁSZLÓ

A Vöröskereszt Gödi Szervezetének aktivistái felhívást intéztek városunk
lakosságához annak érdekében, hogy mindenki tehetsége szerint járuljon
hozzá a Délkelet Ázsiában bekövetkezett szökõár károsultjainak
megsegítéséhez. Ennek érdekében a József Attila Mûvelõdési Házban a
közelmultban pénzgyûjtést szerveztek, melynek során 100.200,- Ft gyûlt
össze. Ez az összeg Magyar Vöröskereszt Országos Szervezete központi
pénztárán keresztül jut el a rászorulókhoz. Minden adakozónak köszönjük a
segítséget.

VÖRÖSKERESZT GÖDI SZERVEZETE
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Minden nótaszeretõ és -éneklõ már decemberben – az egri Boros Dé-
nes –  és januárban – a balassagyarmati Gál György tangóharmónikás
– társaságában is kellemes zenés, nótázós koraestét töltött együtt a
József Attila Mûvelõdési Házban.
A kiosztott kottákból, vagy az ismertebb nótákat kívülrõl énekelve,
finom egri borokat kóstolgatva, kellemesen telt a vendégmûvészek-
kel közös szórakozás.

SZEGEDI SÁNDOR ALAPÍTÓ

Gödi Nótakedvelõk Klubja

Szépen szól a magyar nóta
Ti kedves gödiek, figyeljetek mostan!
Nótakör alakult a mi kis városunkban.
Szegedi Sándor a nótakör atyja,
E szép gondolatot régen ringatgatja.
Ha ajkán felcsendül egy-egy régi nóta,
Szemembõl a könnyet ki-kicsalogatja.
A cigány hegedûjén is sír a dal hangja,
Szívemet, lelkemet lágyan simogatja.

Húzzad cigány, csak azért is,
E nótáskedvû csapatért is!
Zeng a dal, szól víg énekünk.
Szépen szárnyal mind - miérettünk!

Göd, 2004. dec. 16.
HATÁRINÉ KOCZKA ILONA

A Gödi Körkép a NET-en!
Nem kell megvárni a postai kézbesítést!

A Gödi Körkép lapszámai elérhetõk: a http://korkep.godiek.hu/
és a http://god.hu/ honlapokon!

FELHÍVÁS
A Gödi Lions Club 

2005. március 5-én szombaton 
és 6-án vasárnap 8-15 óráig

a József Attila mûvelõdési házban
szemészeti zöld hályog szûrést szervez.

FIGYELEM !
A szûrés INGYENES!

Amit a glaukómáról – a zöld hályogról – tudni kell

Mi a glaukóma?

A szem belsejében folyadék kering. Glaukóma esetén ez a
folyadék rendellenesen áramlik. Ennek eredménye, hogy a
szemben lévõ belsõ nyomás nõ és a szem károsodik. A
huzamosabb ideig tartó magas szembelnyomás vaksághoz
vezethet. Két fajtáját ismerjük:
Nyílt zugú glaukóma: a leggyakoribb. A szem belsõ
nyomása lassan emelkedik, ez folyamatosan károsítja a
szemet, elsõsorban a perifériás látást. A folyamat többnyire
nem jár fájdalommal, egyéb tünettel, de mégis látásromlás
következi be. Ez az úgynevezett alacsony nyomású zöld
hályog. 
Zárt zugú glaukóma: kevésbé gyakori. A szem belsõ
nyomása hirtelen nõ meg, ezt a nyomásnövekedést azonnal
kezelni kell a teljes vakság megelõzésének érdekében. Az
akut zöld hályog kialakulását fájdalom és homályos látás
kíséri. 

Kinek lehet glaukómája?

Az életkor a legnagyobb kockázati tényezõ. A glaukóma leg-
többször az ötven év felettieket támadja meg, de harmincöt
év felett már érdemes ellenõriztetni. Nagyobb az esély a be-
tegség kialakulására, ha a családban már elõfordult glaukó-
ma. Ha Önnek magas a vércukor szintje vagy a vérnyomása,
feltétlen vizsgáltassa meg a szemét.

Hogyan állapítják meg, hogy Önnek van-e glaukómája?

Legtöbb ember a szemészeti vizsgálat alakalmával tudja
meg, hogy glaukómás. A vizsgálat során mérik a szem belsõ
nyomását, valamint szemfenék vizsgálatot is végeznek,
melynek során az orvos észreveszi a betegséget. A vizsgálat
fájdalommentes. Gyógyszeres kezeléssel gyakran javítható
az állapot.

Ne mulassza el ezt a lehetõséget, jöjjön el a szûrésre!!

További kérdések és információk: 06-30-301-6755

TÓTH LÁSZLÓNÉ

KLUBELNÖK

MEGHÍVÓ
A Gödi SE Sakk Szakosztálya a felsõgödi 

Duna Csárdában vívja mérkõzéseit:
Március 20-án 10.00 órától: GÖD - VÁC 

Április 03-án 10.00 órától: GÖD – TÖRÖKBÁLINT
Az SE vezetõi és a sakkozók 

szeretettel várják az érdeklõdõket és a szurkolókat!

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt gödi lakosságot,hogy 2005. január 01. –

2005. március 31.-ig Göd Város területén gallyazást végzünk.
Megértõ türelmüket köszönjük.

Településellátó Szervezet
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PPRROOGGRRAAMMOOKK
Február 15-én 18 órakor 

az Olajfa Mûvészház galériájában
CSEH TAMÁS elõadómûvész

„A véletlen szavai” c. zenei estje. 
A belépõ díja 1300.- Ft

* * * 
Február 17-én 10.00 órától
A JAMH-ban Bábszínház:
Szegény Dzsoni és  Árnika

* * *
Február 17-én 18.00 órától

a váci Madách Imre 
Mûvelõdési Központ Emeleti 

Galériájában
Gödi Vass István festõmûvész

Epilógus c. kiállítása
Megnyitja:  Németh Árpád 

Közremûködnek: 
a gödi Németh László Általános

Iskola és Mûvészetoktatási
Intézmény tanulói.

A kiállítás megtekinthetõ március
15-ig, naponta 10.00 és 18.00 óra

között.
* * *

Február 25-én 17.00 órakor a
JAMH-ban a Felvidékiek Köre

tart összejövetelt!

Február 26-án 18.00 órakor
az alsógödi közösségi házban

Kallermayer Miklós 
õssejt-kutató akadémikussal 

Beszélget Halász Zsuzsa
* * *

Február 27-én 18.00 órától
A Felsõgödi Református 

Templomban
Ella István orgonál

Ének: Bodonyi Katalin
* * *

Március 4-én 17.30-kor 
a József Attila Mûvelõdési Házban

„Legkedvesebb József Attila
versem” rajzpályázat

kiállítás és eredményhirdetés

Március 5-én 18.00-kor
„Tudod, hogy nincs bocsánat…

Földes László Hobó
József Attila-irodalmi estje

házigazdái leszünk!

Március 9-én 14.00-17.00 óra
között Véradás

Március 12-én, szombat 9.00-
13.00 óra között Baba börze:
gyermekruha és pelenkavásár

Fogadóórák
Göd, Polgármesteri Hivatalban

Jegyzõ: minden hó 1. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra 
Alpolgármester: minden hó 2. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra
Aljegyzõ minden hó 3. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra
Polgármester: minden hó 4. hétfõje,  13.00 – 18.00 óra

Imre Zsolt országgyûlési képviselõ fogadóórái Gödön: 
február 17-én, csütörtökön 15.00-tõl 17.00 óráig,
március 17-én, csütörtökön 15.00-tõl 17.00 óráig.

Telefon: 06-70 284 8942

A GÖDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET soron következõ ülését
elõreláthatólag február 24-én, 09.00 órától tartja.
Érdeklõdni lehet az 530-030 telefonszámon lehet.

Anyakönyvi hírek
Gödön elhunyt:
dr. Mikesy Sándorné sz. Gyulavári Márta 78 éves
Iván Jánosné sz. Plesek Erzsébet 92 éves
Tóth István 68 éves
Kiss Andrásné sz. Rab Ida 86 éves
Székely László János 52 éves
Darab Andrásné sz. Fazekas Mária 84 éves
Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk Mindazoknak, akik szeretett édesanyán-
kat, nagymamánkat elkísérték utolsó útjára.

A GYÁSZOLÓ MIKESY CSALÁD

* * *
Köszönetet mondunk valamennyi rokonunknak, ismerõsünknek
és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, hogy megjelentek drága
halottunk Blaskovics Imréné született Arató Erzsébet temetésén
és részvétüket fejezték ki.

BLASKOVICS ISTVÁN ÉS CSALÁDJA

Gödön házasságot kötöttek:
Simonffy-Tóth Zsuzsanna Borbála és Jánossy Zsolt 

Sok boldogságot kívánunk!

BELÉPÉS CSALÁDOSTUL
„SPORT É S K U L T Ú R A”

Idõpont: 2005. február 12. szombat
Helye: Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium

2131 Göd, Jávorka utca 18.
AMATÕR  ASZTALITENISZ  VERSENY

14.00: Gyülekezõ, nevezés
14.30: Férfi egyéni verseny 

15.00:  Nõi, ifjúsági és gyermek lány egyéni verseny
15.30: Ifjúsági és gyermek fiú egyéni verseny16.00: Páros

verseny
17.00: HÁZAS – PÁROS  verseny
17.30: EREDMÉNYHIRDETÉS

KULTURÁLIS  PROGRAM
14.00: Kézmûves foglalkozás

16.00: Népzenei koncert, táncház
18.00: Beszélgetés dr. Sívó Erzsébettel  és Mokos Bélával
Témák: „ A környezet káros hatása az emberi bõrre”
Ifjúsági munka- és tanulási lehetõségek Európában”
18.30: „ Zenés sarok” -  társalgás dzsessz-zene  mellett

Föllépnek: a Váci Zeneiskola zenészei

Szeretettel várunk bármilyen korosztályt képviselõ felnõttet,
gyereket, családosokat, egyedülállókat, akik szeretik a sportot,

a zenét, és egyáltalán a társaságot!

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2131 Göd, Pesti út 81. ! 2131 Göd, Pf. 28.
" /27/ 530-030  Fax /27/ 345-279

Felhívás!
Az alábbiakban közöljük a Kóczán Mór Vándordíjjal kapcsolatos
felhívásunkat, melyet kérjük ismertessen munkatársai, ismerõsei,
sporttársai körében, hogy javaslataikat meg tudják tenni.
Kérem a jelöltjeik anyagát juttassák el 2005. február 15-ig
Hivatalunkhoz, hogy azt a Sportbizottság elé terjeszthessük, majd a
Bizottság javaslata alapján a Képviselõ-testület februári ülésén dön-
tés születhessen.

Kóczán Mór Vándordíj Göd
Göd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 1999. nyarán úgy

döntött, hogy Kóczán Mór /1885-1972/ gerelyhajító tiszteletére
alapított vándordíj adományozását feleleveníti.

Kóczán Mór 1948 óta Gödön élt. 1911-ben világcsúcs-tartó, 1912-
ben olimpiai harmadik helyezett, 1914-ben angol bajnokságot nyert
sportoló halála elõtt, 1971-ben hozták létre e díjat.

A testületi határozat értelmében a „Kóczán Mór Vándordíj Göd”
évente kerül átadásra. Elsõ ízben 2000. augusztusában kiosztásra is
került, ezt követõen minden év március 15-én kell átadni a
Képviselõ-testület által elfogadott személyeknek. A Képviselõ-
testület a beérkezett javaslatok alapján hozza meg döntését.

A díj a tárgyévet megelõzõ évben nyújtott  legjobb sportteljesít-
mény alapján, bármely sportágban, három kategóriában kerül
kiosztásra: legjobb sportteljesítményt nyújtó férfi, legjobb sporttel-
jesítményt nyújtó nõ, legjobb sportteljesítményt nyújtó csapat.

Tehát, olyan személyek jelölését várjuk, - akik gödiek, viszont
nem feltétel a helyi Sportegyesületi tagság, máshol is sportolhatnak
– és a 2004-es évben kiemelkedõ sportteljesítményt nyújtottak,
öregbítve városunk hírnevét.

A díjak odaítéléséhez kérjük az Önök segítségét. Amennyiben van
olyan személy, illetve csapat, akiket méltónak tartanak e díjra,
javaslataikat 2005. február 15-ig juttassák el részembe
Polgármesteri Hivatalba.(E-mail: hamarneadrien@god.hu)
Kérjük, hogy a javaslathoz csatolják a sportoló rövid sportpálya-
futását és az elõzõ évi sportteljesítményét,  illetve munkáját, mely
alapján e díjra javasolják.

(A részletes anyag és adatlap Göd város honlapjáról letölthetõ! –
www.god.hu)
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- Elõször arról kérdezlek, ami
rögtön szembeötlik, beszélj, kér-
lek a feng shuiról , úgy, mintha
soha sem hallottam volna róla
(bevallom ez majdnem így is
van!)

- A feng shui pár éve kezd teret
hódítani nálunk is, ez egy több
ezer éves tudományág, ami Kíná-
ból indult. Aki belsõ harmóniája
kialakítására törekszik, az meg-
próbálja a lakását, mint külsõ
környezetet úgy berendezni,
hogy az elõsegítse a mindennap-
okban a kikapcsolódást, a feltöl-
tõdést. Ez a tér és lakberendezési
elmélet ezt segíti elõ.

- Mióta foglalkozol ezzel az eg-
zotikus világgal, szemlélettel?

Néhány éve kezdtem el köny-
veket olvasni, internetet böngész-

ni, majd tanfolyamokat végez-
tem, konzultációkra járok. Egyre
inkább belemélyedek.

- Milyen tapasztalatokat sze-
reztél a saját szûkebb környezeted
kialakítása során?

- Az errõl szóló könyvek úgy
kezdõdnek: „Nem kell benne hin-
ni, akkor is hat!” Ez igaz akkor is,
ha sokan babonaságnak, hum-
bugnak tartják. Sok ismerõsöm is
így gondolta, amikor általam
megismerkedett velük. Majd ta-
pasztalati úton kezdtek véle-
ményt változtatni. „Nem kell,
hogy hidd, értsd, csak add át ma-
gad!” Ehhez nem kell az
ezotériában elmélyülni, sem hí-
võnek lenni. Ma már nem csak ez
az üzlet és a családi házunk, ha-
nem jó néhány barátunk lakása is
a Feng shui szerint lett kialakítva,
berendezve, s mindannyian érez-
zük ennek jótékony hatását.

Az általam nyújtott feng shui
tanácsadás két részbõl áll: az
egyik része magára a lakásra
vagy az üzlethelyiségre vonatko-
zik, a másik pedig az ott élõ sze-
mélyekre, dolgozókra. Hogy mi-
kor születtünk és milyen csillag-
állásban, ma már alig vitatható
módon hat ránk, befolyásolja az
életünket. A tanácsadást szemé-
lyiségelemzéssel kezdem, ami
nem horoszkóp, és nem is jóslás.
Az egyik irányból úgy közelíti

meg a személyiséget, hogy mi-
lyennek látják õt kívülrõl az em-
berek. A másik, hogy milyen sze-
retne lenni õ maga. A harmadik

pedig, hogy váratlan helyzetben
hogyan viselkedik az illetõ. Ez
egy több-oldalas dokumentáció,
amit érdemes többször elõvenni.
Ezután következik az épület – la-
kás helységeinek Bágua térkép
szerinti elemzése. Eközben „a he-
lyükre kerülnek” azok a tárgyak,
amit a feng shuiban ma már szin-
te mindenki ismer: az elefánt, a
teknõs, a hal... Az elemzés során
kitérek arra is, hogy pl. egy hifi-
torony, egy virág vagy egy bútor-
darab helye megfelelõ-e, mert a
feng shuiban fontos, hogy elhe-
lyezett tárgyak jó helyen legye-
nek! Ehhez kell a személyiség-
elemzés – minden egyéniségnek,
megvannak a megfelelõ színei,
anyagai, jellemzõi.

- A Feng shui iskolák közül én
egyrészt a Formaiskolát alkalma-
zom, ami azon alapszik, hogy
ahol mi élünk, mi vesz minket
körül, másrészt pedig, az Iránytû-
iskolát, mellyel betájolom azt a
bizonyos épületet, lakást, amirõl
szó van, és mindezekhez társítom
még a Repülõ Csillagiskola tana-
it is. 

Az üzletbe betérõ házaspárok
esetében általában a nõk kezde-
nek el lapozgatni a könyvekben
és érdeklõdni az egyes szimbólu-
mok jelentése iránt. Az a tapasz-
talatom, hogy gyakran a férfiakat

is érdekli a téma. A gyerekek ki-
fejezetten vevõk rá! Szokták kér-
dezgetni, hogy mit, és hová te-
gyenek az íróasztalukra, ahhoz,
hogy jobban mennyen a tanulás. 

- Honnan a üzlet ötlete?
Két éve Karácsonyra készü-

lõdve saját házunkat dekoráltuk
barátnõmmel, Molnár Tündivel,
mikor egyik fiam humorosan
megjegyezte: ,,Nektek ilyen üzle-
tet kellene a nyitni!” 

Amikor Gödre költöztünk,
nem-nagyon találtam olyan bol-
tot, ahol textíliákat, vagy egyedi
ajándéktárgyat vásárolhattam
volna. Így amikor komolyan
kezdtünk foglalkozni az üzletnyi-
tás gondolatával, egyértelmû volt
mi legyen az üzlet profilja. Re-
méljük jól döntöttünk, a környé-
ken lakóknak lesz erre igénye.
Október elején volt a nyitás, s
már vannak visszatérõ vásárló-
ink. Karácsonykor sokan megis-
mertek minket, kezd terjedni jó

hírünk. Tündi, az üzlet kreatív
munkatársa lakberendezõ, deko-
ratõr, a különleges egyedi tárgya-
kat is õ készíti. Most például far-
sangi álarcokat fest, Valentin napi
ajándékokat készít. Az évszakok-
nak, ünnepeknek megfelelõen kí-
náljuk a portékáinkat, Húsvétra
majd festett tojásokat, nyuszikat,
tavaszi jelképeket ajánlunk, hogy
vevõink ötletesen díszíthessék la-
kásukat az ünnepre. 

Vásárolhatnak nálunk se-
lyemre festett képeket, a gödi

Nagy Istvántól nívós fafaragást
(katalógusból megrendelésre
is). Újabb divatirányzat az indo-
néz termékek világa, mécses-
tartók, párnák, eredeti indiai tár-
gyak,. Kínából a feng shui ter-
mékek gazdag választéka érke-
zik. Kínálunk még fadobozokat,
mécses- és gyertyatartókat –
gyöngyöstõl az egyszerûig, il-
letve az újból divatba jött, régi
bútorokhoz illõ órákat. Vannak
ezen kívül kovácsoltvas termé-
kek, apró ajándéktárgyak, cso-
magolóanyagok, és most kezd-
tünk divatékszereket is forgal-
mazni (gyûrûk, karkötõk, nyak-
láncok). Árukínálatunkat úgy
állítjuk össze, hogy az értékestõl
a néhány száz forintosig minden
megtalálható legyen, olyan amit
idõsnek – fiatalnak, nõnek - fér-
finak egyaránt választhatnak ve-
võink. 

Ez egy családi vállalkozás,
nap közben sokszor a férjem van
itt. Õ is kezdi megismerni a feng
shuit, szívesen beszélget errõl is
a hozzánk betérõkkel Ez egy
olyan bolt, ahová nem lehet csak
úgy berohanni, idõ kell kínála-
tunk áttekintéséhez. A kialakított
enteriõr része a halk zeneszó, a
gyertya és a füstölõ. A teázó sa-
rokban van mód beszélgetni, lak-
berendezési magazinokat lapoz-
gatni is.

Hozzánk bárki bejöhet néze-
lõdni, beszélgetni, akármennyi
idõt eltölteni, mindent megfog-
hat, arrébb tehet, és az sem prob-
léma, ha nem vásárol, elsõsorban
az a fontos, hogy megismerje üz-

letünket, tudja, mit lehet nálunk
kapni. Sokan gratulálnak az üz-
lethez, örülnek, hogy végre ezen
a környéken is nyílt ilyen külön-
leges kínálatú bolt. 

Szinte naponta érkezik új áru,
üzletpolitikánk lényege, hogy
náluk mindenbõl csak néhány
darab van, hiszen azt szeretnénk,
hogy amit náluk vásárolnak, az
ne köszönjön vissza más lakás-
ban, egyedi legyen, innen a ne-
vünk is: 

EGYEDI PORTÉKÁK BOLTJA

KREDENCZ
Egyedi Portékák Boltja

Dunakeszi,Fõ út 5. H-P 9-18h Sz 9-13h
Alig érünk be Budapest felõl Dunakeszire, jobb kéz felõl, a
domboldalon szemembe tûnik egy régi konyhaszekrény az
egyik házfal elõtt. Jobban megnézve látom, hogy nem is elõtte,
hanem rajta van. Festve, hiszen dekoráció. Mondhatnám – cé-
gér gyanánt. Rajta, „benne”, körülötte színes kavalkád. A ki-
rakaton belesve megállapítom: kincses barlang a felfedezni vá-
gyók számára! Az üzletasszony, Gubáné Csánki Ágnes, kedves
természetességgel és egy csésze finom teával fogad.  



Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóin-
kat, hogy a DMRV Rt. által üzemel-
tetett vízi közmûvek esetében a
többségi tulajdonosi jogokat gya-
korló Környezetvédelmi és Vízügyi
Miniszter döntése értelmében
(23/2004. (XII. 16.) KvVM rende-
let) 2005. január 01-vel a víz- és
csatorna szolgáltatás díjai megvál-
toznak. 

Az állami tulajdonú ivóvíz- és
csatornaszolgáltató társaságok
2005. január 01-tõl áttérnek a kétté-
nyezõs díjrendszer alkalmazására.

A változás lényege: a számlán
megjelenõ végösszeg két részbõl
tevõdik össze,

- a fogyasztástól független alap-
díjból

- és a fogyasztással arányos köb-
méterenkénti vízfogyasztási, illetve
csatornahasználati díjból. 

A módosításra azért volt szük-
ség, mert a víz- és csatornaszolgál-
tatás költségeinek jelentõs része
független attól, hogy a fogyasztók
ténylegesen mennyi ivóvizet hasz-
nálnak, illetve mennyi szennyvíz
kerül elvezetésre. 

A hálózat mûködõképességét, a
megfelelõ színvonalú szolgáltatást
az év minden napján, minden fo-

gyasztó számára biztosítani kell
függetlenül attól, hogy ténylegesen
igénybe veszik e azt, vagy sem. 

Az eddigi egytényezõs díjrend-
szerben minden fogyasztó az igény-
bevett szolgáltatással arányosan  já-
rult hozzá ezekhez a költségekhez.
Tehát az állandó lakosok, akik a há-
lózatot egész évben használták, re-
latív magasabb fajlagos összeggel
járultak hozzá az üzemeltetés állan-
dó költségeihez, mint azon fogyasz-
tók, akik csak törtidõszakban vették
igénybe a szolgáltatást (pl. idényfo-
gyasztók), vagy nem is vették
igénybe, holott a szolgáltatás igény-
bevételének feltétele részükre is fo-
lyamatosan biztosított.

A DMRV Rt által üzemeltetett
állami tulajdonú vízi közmûvek
esetében 2005. január 01-tõl min-
den víz és csatornahálózatra rácsat-
lakozott lakossági fogyasztó 

- havonta fix összegû alapdíjat
fizet , melynek mértéke:

ivóvíz szolgáltatásnál 160 Ft +
15 % ÁFA, csatorna szolgáltatásnál
220 Ft + 15 % ÁFA

- és m3  díjat /változó díj/,
melynek mértéke:

ivóvíz szolgáltatásnál 181 Ft /m3
+ 15 % ÁFA, csatorna szolgáltatás-

nál 167 Ft /m3 + 15 % ÁFA.
A DMRV Rt által üzemeltetett

állami tulajdonú víziközmûvek ese-
tében 2005.január 01-tõl minden
víz és csatornahálózatra rácsatlako-
zott gazdálkodó szervezet, mint
fogyasztó részére történõ számlázás
alapjául a bekötési fõmérõ átmérõje
szolgál. A KvVM rendelet alapján, 

- havonta fizetendõ  fix összegû
alapdíj mértéke: (lásd külön
táblázaton!)

-  a m3  díj  /változó díj /:
ivóvíz szolgáltatásnál 181 Ft /m3

+ 15 % ÁFA, csatorna szolgáltatás-
nál 167 Ft /m3 + 15 % ÁFA.

Az  alapdíj bevezetése lehetõvé
tette, hogy a 2005. évben – az inflá-
ció ellenére – ne emelkedjen a köb-
méterenkénti vízfogyasztási és csa-
tornahasználati díj. Tehát 2005-ben
is a 2004. évre érvényes köbméte-

renkénti víz- és csatornadíjat szám-
lázzuk a fogyasztóknak. 

Az indokoltan felmerülõ többlet-
költségekre  az alapdíj nyújt   fede-
zetet   ( pl. villamos energia 8 %,
bérfejlesztés 6%, anyagár
növekedés1-2% ). 

Továbbá tájékoztatjuk Önöket,
hogy a vízterhelési díj mértéke a
DMRV Rt. által üzemeltetett állami
tulajdonú víziközmûvek esetében
az elõzõ évvel azonosan, minden
fogyasztóra egységesen továbbra
is 10.-Ft/m3 +Áfa, mely a környe-
zetterhelési díjról szóló törvény ér-
telmében a költségvetésbe kerül be-
fizetésre.

Tájékoztatásunkban közöltekkel
kapcsolatban felmerülõ kérdéseikre
ügyfélszolgálataink állnak rendel-
kezésükre.

DMRV Rt

IVÓVÍZ CSATORNA
Bekötési vízmérõ Alapdíj fogyasztási Bekötési vízmérõ Alapd

fogyasztási
átmérõje (mm) helyenként átmérõje (mm) helyenként

(Ft/hónap) (Ft/hónap)
13-20 160 13-20 220
25-32 470 25-32 660
40-50 1420 40-50 1980

65-100 4260 65-100 5940
150-200 12780 150-200 17820
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• Közép- és felsõfokú nyelvvizsgára
felkészít angol tanár. Tel.: 06-20-200-
0086

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

• Cipõjavítás, zippzár csere, szõ-
nyeg-ruhatisztítás, búvárszivattyú teker-
cselés, ablak és lakástakarítás, kulcsmá-
solás Gödön a Kincsem Parkban. Ny: 10-
17-ig, ebédidõ: 13-15-ig. Tel.: 06-30-296-
1771 • Ugynitt tetõtéri 20 m2-es iroda
helyiség bérbeadó.

• Gödi cég fõállású, mérlegképes
könyvelõt keres! Tel.: 06-30-221-9983
• Leinformálható, aktívan dolgozó közép-
korú férfi eltartási szerzõdést kötne
vagy életjáradékot fizetne lakásért.
Telefon: 06-70-548-7014

Apróhirdetések
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LAKÁS
FELÚJÍTÁS

Csempézés -
padlóburkolás 

- bontás 
- kõmûves munkák 

- vízszerelés
Gyors - pontos 
- kedvezõ ár.
Lamár János

Göd, Otthon u. 28.
Tel.: (18 óra után)

06-27-331-103,
Mobil: 06-20-913-2892

Dunakeszin, Duna-parti 
kétemeletes, vadonatúj 

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

egyedi fûtésû, klímás 
tetõtéri lakás, 

beépített konyhabútorral,
gardrobbal eladó. 

Tel.: 06-30-292-7150

A Profivet Állatorvosi Sebészeti Központ 
és Rendelõintézet

kibõvített nyilvántartási idõvel várja 
Önöket és Kedvenceiket!

Dr. Muka Péter Pál, 
Dr. Szetei Viktória, Dr. Csépányi Gergely

állatorvosi szakrendelései

- állatgyógyszerek
- bentlakásos intenzív betegellátás

- kutya- és macskakozmetika

Göd, Berzsenyi D. u. 2. (a 2-es Fõút mellett)
Tel.: (27) 330-195, mobil: 06-20-317-0988

Rendelési idõk (kivizsgálások): 
H-P.: de: 8-10-ig, du: 17-19-ig, 
szombat és vasárnap: 9-11-ig

A rendelési idõn kívüli nyitva tartás:
Hétköznap a rendelési idõk között (10-17-ig):

sürgõsségi betegellátás, gyógyszerkiadás, 
szaktanácsadás.
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HITEL
magánszemélyeknek
és vállalkozóknak,

BAR-
listásoknak is!

Telefon: 
06-30-267-4590
06-30-973-6239
06-70-531-0240

BBBBÚÚÚÚTTTTOOOORRRRKKKKÉÉÉÉSSSSZZZZÍÍÍÍTTTTÉÉÉÉSSSS,,,,
LLLLAAAAPPPPSSSSZZZZAAAABBBBÁÁÁÁSSSSZZZZAAAATTTT

Ingyenes helyszín felmérés, tervezés
• konyhabútor, • fürdõszobabútor

• irodabútor • szekrények
2131 Göd, Nemeskéri út 33. 

ITAKO KFT.
(volt MGTSZ udvar)

Tel.: 06-27-330-785 • 06-20-974-3116

MUNKÁLTATÓK FIGYELEM!

INGYENES
munkaerõ közvetítés
Gödön és környékén

Idõpontegyeztetés 9-17 óráig
Blue Rose Állásközvetítõ Iroda:

06-20-493-6040

ÚJ!
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Lakatos munkák:
- kerítések - ablakrácsok

- toló-nyíló kapuk
- korlátok

Tavalyi árak!!!
Referenciák, garancia!

Telefon: 06-70-508-7166

Egyszerûtõl a luxusig!
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