
Szent István király, államala-
pításunk és az Új Kenyér ün-
nepén, a 10 éve épült alsógödi
katolikus templomban celebrált

szentmisét Ország Tibor plébá-
nos – ma már esperes –, akinek
nemzeti ünnepünk, szolgálatá-
nak 25. és az újjáépített templom
tizedik, jubileumi éve alkalmá-
ból Göd Város Képviselõtestüle-

te díszpolgári címet adományoz.
Reggeltõl estig tartó programok
várják a családokat az alsógödi
kiserdõben, a Németh László

iskola tornaterme pedig a hagy-
ományos Asztalitenisz Rekord
Kupa helyszíne lesz Felsõgödön.

Meghívó és program 
a 2. oldalon

- Voltak olyan fontos ügyek, me-
lyekben a meleg ellenére is kénytele-
nek voltunk döntéseket hozni. Az
Országgyûlés is, a mi képviselõtes-
tületünk is tovább dolgozott.  Napi-
rendre tûztük a rendõrség egy éves
munkáját: ellenõriztük-megvitattuk,
és ösztönöztük õket az új feladatok
végrehajtására. A testület elégedett,
úgy döntött, hogy elismerését fejezi
ki az új dunakeszi rendõrkapitány-
nak, Kovács László alezredesnek és
az új õrsparancsnoknak, Tóth Zoltán
õrnagynak. Városunkban érzékelhe-
tõen javult a közbiztonsági helyzet, a
vezetõk jól látják el feladatukat. 

Folytatás a 3. oldalon

Közlemény 
Október 1-jén, az ön-
kormányzati választá-
sokon állítják fel is-
mét a szavazófülkéket,
és kerülnek elõ a lepe-
csételt gyûjtõládák a
települések szavazó-
körzeteiben. Az aján-
lószelvények gyûjtésé-
nek lehetõségeirõl, a szükséges ajánlásszámról szóló jegyzõi tájé-
koztatást a 2. oldalon olvashatják.

GÖD POLGÁRAINAK ÉS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

XVII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM • 2006. AUGUSZTUS

Tizenharmadik alkalommal
rendezik meg Göd város egyik
legnagyobb sporteseményét, a
Göd Kupát. A délelõtti pontszer-
zõ versenyeken a serdülõ és ifjú-
sági versenyzõk küzdenek a ku-
páért. A rangos versenyen a Du-
nakanyar több hazai és nemzet-
közi bajnoka is indul. 

Délután az amatõr felnõttek
indiánkenu futamokban küzde-
nek, befejezõ számként a látvá-
nyos happy-futammal. 

Délidõben ebéddel várjuk a
vendégeinket. 

A versenyszámok végén tom-
bola, majd este a Scarabeus
együttes zenél a banketten.
Helyszín: Göd-alsó, Dunaparti
Sportház (Béke u. vége)
Módosított idõpont: 2006. au-
gusztus 26. szombat
Ha módja van támogatni a ren-
dezvényt, akkor ezt személyesen
Vajda Istvánnál teheti meg a
sportháznál, ill. átutalással:
Dunai Vízisport Alapítvány,
számla sz.: 64700052-10012277

Kiírás a 25. oldalon

XIII. GÖD KUPA

A helyhatósági 
választásokról

Jó úton – közbiztonság,
oktatás, sport

A hõségben is vannak fontos ügyek

Városi ünnepségsorozat 
augusztus 20-án

Visszatekintés
Az elmúlt választási ciklus négy évének jellemzõirõl saját mun-
kájukat is értékelve írnak a politikai pártok, frakciók vezetõi és
képviselõi. A 11. oldalon az MSZP-frakcióról, a 12. oldalon az
MDF-rõl, a 13. oldalon a Fideszrõl és választási szövetségeseik-
rõl, 15. oldalon pedig a Pártoktól Független Frakcióról olvashat-
nak. 

A rendkívüli testületi ülés után Sándor István polgármester fog-
lalta össze az Inside televízió nØzıi szÆmÆra az �lØsen t�rtØnteket,
az alÆbbiakban ennek szerkesztett vÆltozatÆt olvashatjÆk.
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Tájékoztatom a Tisztelt Válasz-
tópolgárokat, hogy a választási
értesítõknek, ajánlószelvények-
nek legkésõbb 2006. augusztus
4-ig meg kellett érkezniük
Önökhöz. A pártoknak, jelölõ
szervezeteknek, jelölteknek ezt
követõen szeptember 8-ig van
lehetõségük az ajánlószelvények
gyûjtésére.

Egy képviselõjelöltnek a vá-
lasztókerület választópolgárai 
1 %-ának ajánlására van szüksé-
ge ahhoz, hogy hivatalosan kép-
viselõjelöltté váljék. Ez a szám
választókerületenként mintegy
10 - 13 db ajánlószelvényt je-

lent. Ahhoz, hogy valaki polgár-
mesterjelöltté váljék, minimum
300 db ajánlószelvény össze-
gyûjtésére van szükség.

Ajánlószelvényt a választó-
polgárok zaklatása nélkül bárhol
lehet gyûjteni. Kivéve: munka-
helyen munkaidõben, tömegköz-
lekedési eszközön és állami
vagy helyi önkormányzat hivata-
los helyiségében. 

Szeptember 8-át követõen vá-
lik hivatalossá az, hogy ki lesz
képviselõjelölt, illetve kik lesz-
nek polgármesterjelöltek. Ezt
követõen a Gödi Körképben és a
városi televízióban a jelölteknek

alkalmuk lesz arra, hogy Önök-
kel megismertessék választási
programjaikat. 

A Gödi Körkép következõ
számában további, az akkor ép-
pen aktuális választási informá-
ciókat fogok közölni.
Göd, 2006. augusztus 10.

DR. SZINAY JÓZSEF jegyzõ
Helyi Választási Iroda vezetõ

Göd, Pesti út 81.
Levélcím: 2131 Göd, Pf. 28. 

Tel.: 06-27-530-030 
06-27-530-065

Fax: 06-27-345-279 
E-mail: városháza@god.hu

Az október 1-jei önkormányzati választásokról

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT

A SZENT ISTVÁN-NAPI
ÜNNEPSÉGSOROZAT
RENDEZVÉNYEIRE

Programok:
2006. augusztus 20-án, vasárnap

10.00 órakor

ÜNNEPI SZENTMISE
a 10 éve újjáépített

Alsógödi Szent István Templomban

14.00 órától – 24.00 óráig
Alsógödi Sportpálya – Nemeskéri-kiserdõ területén
szórakoztató programok kicsiknek és nagyoknak

14.00 órától 
A RÖCÖGÕ NÉPTÁNCCSOPORT mûsora

táncház a MÉSZÁROS ZENEKARRAL

15.30 órától
A DRUMS ÜTÕSEGYÜTTES mûsora

17.00 órától 
VÁROSI ÜNNEPSÉG

szabadtéri színpadon, a Nemeskéri-kiserdõ területén
(az Alsógödi Sportpálya mellett)

18.00 órától

TÓNI BÁBSZÍNHÁZA
Rózsa Sándor, a betyárok Jancsija

19.00 órától

A DÉZSI YVETT TÁNCISKOLA
és a CIT-CAR Egyesület gödi 

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL
Szakosztályának bemutatója

20.00 órától
fellép NAGY EDMOND megasztáros

21.00 órától

ERDÕBÁL
A SCARABEUS EGYÜTTESSEL

22.00 órakor

TÛZIJÁTÉK

Egész nap – vidámpark, 
büfé,  vattacukor, 

pattogatott kukorica

Rossz idõ esetén 
a programokat

az Alsógödi Petõfi utcai Sportcsarnokban
tartjuk meg!

2006. augusztus 20-án, vasárnap
a  Németh László Általános Iskola tornatermében

8.30 órától

ASZTALITENISZ GÖD REKORD KUPA

Nevezés: 8.30-tól – 9.00 óráig
Nevezési díj: 300 Ft

A Kupanap célja: 
a hagyományõrzés,

az asztalitenisz népszerûsítése,
játéklehetõség biztosítása!

Versenyszámok: férfi, nõi, egyéni igazolt 
és amatõr játékosok részére

Lebonyolítás: A nevezések számától függõen
csoportos körmérkõzésekkel.

A csoportok elsõ és második helyezettjei mérkõznek tovább
a kupák elnyeréséért.

Díjazás: A férfiak 1-3 helyezettjei elnyerik a Göd Rekord Kupát.
A nõk 1. helyezettjei szintén kupát kapnak.

A vigaszág gyõztesei ajándékot kapnak (póló, pingponglabda)

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Folytatás az 1. oldalról
Javítani fogjuk mobilitásukat, a Göd

Közbiztonságáért és Fejlesztéséért ala-
pítványon át támogatást adunk nekik,
hogy a nagyon sokat fogyasztó járõrau-
tót le tudják cserélni. 

Ismét volt két komoly elfogás – az
intézkedõ rendõröket megjutalmazzuk a
kiemelkedõ eredményért. Felhívták a fi-
gyelmünket a besurranó tolvajokra, s én
ezt továbbítom: Nyár, meleg van, ajtó-
ablak nyitva, így járkálunk a kertben,
õrizetlenül marad a ház. Ilyen helyzet-
ben a tolvajlások elszaporodhatnak. Ké-
rem, vigyázzanak, elõzzék meg!

Elmondta a parancsnok úr, hogy lét-
számnövekedés várható az õrs állomá-
nyában, rendõrök gödi letelepedését
szeretnék elõsegíteni. Ez a létszám már
elegendõ lesz ahhoz, hogy megfelelõ
közbiztonsági körülményeket teremt-
hessünk. Keressük az itt lakhatás lehetõ-
ségét. Egy szolgálati lakást átadtunk ne-
kik, hogy ide le is tudjanak telepedni,
majd otthonukat meg tudják vásárolni.

Tárgyaltunk a Huzella Tivadar és a
Németh László iskola, valamint a két
óvoda Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatát, változtatás nélkül jóvá hagytuk a
beterjesztett dokumentációt, hogy az el-
következendõkben az elõsegítse az in-
tézmények mûködését.

A sportegyesülettel kapcsolatosan
döntöttünk az önkormányzati tulajdon-
ban lévõ labdarúgópályákról. Kezelést
visszavesszük, miután már két szerve-
zetben is vannak focisták: a Gödi Lab-
darúgó Club-ban, és Gödi Sport Egye-
sület labdarúgó szakosztályában. Egy
helyen mûködnek majd, s el kívánjuk
kerülni a feszültségeket. Az önkormány-
zat mindkettõvel megállapodást köt,
hogy megfelelõen tudjanak edzeni, mû-
ködni. Így megszûnhetnek a rendelke-
zésre állásra, a közüzemi- és bérleti dí-
jakra vonatkozó véleménykülönbségek. 

Döntöttünk az évente szokásos dísz-
polgári cím adományozásáról. Idén Or-
szág Tibor plébános úrat – aki nemrégi-
ben kapta meg esperesi kinevezését a

püspök úrtól – választottuk a cím viselé-
sére. Komoly, maradandó építkezéseket
valósított meg. Az alsógödi, a felsõgödi
templom megépítése, illetve bõvítése,
kápolnaépítés fûzõdik a nevéhez. Köz-
remûködik a Kolping Iskola megterem-
tésében, az oktatásban. Úgy gondoltuk,
hogy ezt így tudjuk megfelelõen elis-
merni.

Szavaztunk ingatlan értékesítésérõl,
ami a budget állapotát, a finanszírozási
lehetõségeinket javítja, hiszen ezzel egy
kicsit le voltunk maradva tekintettel ar-
ra, hogy a költségvetésbe jelentõsebb,
ingatlan-értékesítésbõl származó bevé-
telt terveztünk be, most pedig még nem
értük el a kijelölt cél, s ma már hiányoz-
na ez az összeg.

Tárgyaltunk arról, hogy a rászorulók
számára végzett ételkihordáshoz szük-
séges a rossz állapotban lévõ autó cseré-
je – ebben közremûködik az ÖK. Tulaj-
donosként hozzájárulunk, hogy az Alap-
ellátási Központ Ady Endre utcai épüle-
tének padlástere beépíthetõ legyen. Eh-

hez a kistérségi társulás – melynek szin-
tén én vagyok az elnöke – ad támoga-
tást. 

Az egyik központi téma volt az út-
építés, mivel igen intenzíven elkezdõ-
dött az a nagyarányú fejlesztés, amelyet
terveztünk – ez szeptember 30-áig el fog
készülni. Most már egyre több körzet-
ben beindult a munka. Türelmüket kér-
jük: Kellemetlen lehet, ha valaki nem
tud beállni az autójával. Esetleg problé-
mát okoz a kocsibejáró megoldása, de
kimennek a körzeti képviselõk is, és mi
is segítünk a megoldásában. Ez a türe-
lem „rózsát terem”, mert megépül mint-
egy 20 km út, ami már látszani fog a vá-
roson. Nem kell annyi gödröt, kátyút ke-
rülgetni!

Így telt, megfelelõ tervszerûséggel a
mai nap, és még sok más ügyben is dön-
töttünk.

Úgy köszöntem el a képviselõktõl,
hogy az október elsejei helyhatósági vá-
lasztásokig minimum még egyszer fo-
gunk találkozni.                    Kása Éva

Jó úton – közbiztonság, oktatás, sport
A hõségben is vannak fontos ügyek

Dr. Szinay József jegyzõ javasolta
az útépítésrõl szóló elfogadott rende-
let módosítást az idõközben történt
változások (elhúzódott közbeszerzési
eljárás, határidõ kitolódások) miatt: a
polgármester – mérlegelési jogkör
nélkül – dönthessen a részletfizetési
kérelmekrõl, mert lehetetlen vala-
menyit a testület elé terjeszteni. Ere-
detileg a jogerõre emelkedésétõl 60
napra kell a polgárnak fizetnie. Ez az
év második felére jelentene csak mo-
bilizálható pénzt, ám az útépítéshez
az ÖK-nak nagy szüksége van a befo-
lyó összegekre. Ezért javaslata a 30
napos határidõ. A már elkezdett, de
esõs idõ esetén biztonságosan nem
folytatható munkálatok miatt javasla-
tot tett, hogy a szeptember 30-i elké-
szülési és december 31-i pénz-vissza-
fizetési határidõt módosítsák decem-
ber 31-re, illetve 2007. május 31-re.,
hogy a szerzõdéskötések, a befizeté-
sek, az útépítés mindenhol arányos és
biztonságos legyen. Szükséges a vál-
tozás, hogy az ÖK a vállalt munkát el
tudja végezni.

Dr. Horváth Viktor Gergõ,
Kruzslicz István, Lenkei György,
Markó József, Pinczehelyi Tamás,
Pongó István, Rábai Zita, Sándor Ist-
ván, Sógor Istvánné, dr. Szinay József
szóltak hozzá a vitához, mondták el
tapasztalataikat, vetették fel aggályai-
kat és tették fel kérdéseiket. 

Eközben elhangzott, hogy: A rész-
letfizetés lehetõsége nincs veszély-
ben; Néhány család életében történ-
hetett olyan változás, hogy frissen ké-
rik a döntés lehetõségét; A határidõ
módosítása kényes kérdés, súlyos po-
litikai viták merülhetnek fel;
Felsõgödön elkezdõdtek a munkák –
az ütemezés megismeréséhez szüksé-
ges a munkaterv; Vannak, akik tudni

kívánják az ütemezést, még várni is
hajlandók érte; a megkötött szerzõdés
mellé adott a kivitelezõ egyfajta
ütemtervet, táblázatot, a kezdés hely-
színének technikai okai vannak; Ha
rendeletet módosítanak, az nem bírál-
ja felül a szerzõdést; Vannak-e kész
engedélyes tervek, ki az engedélyezõ
az egész városra?; A csapadékvíz nem
egyenletesen oszlik meg – egységes
csapadékvíz elvezetés szükséges;
Vannak, akiknél három aláírással
(polgármester, jegyzõ, lakos) kvázi
szerzõdés van – más esetben csak
szándéknyilatkozat; Ahol fórumokat
tartottak, ott is szerzõdésrõl kell be-
szélni, a jog ismeri a „szóbeli szerzõ-
dés” fogalmat.

Szavazás: Egyhangúlag elfogadta
a testület, hogy a polgármester átruhá-
zott jogkörben, mérlegelés nélkül
(minden kérelmezõnek köteles meg-
adni a részletfizetés lehetõségét)
döntsön. 

Szavazás: Egyhangú /A tulajdo-
nosnak a szerzõdéskötéstõl számított
30 napon belül, kell fizetnie.

Szavazás: Egyhangú / Ahol 2006.
december 31-ig nem készülnek el az
útépítéssel, ott 2007. május 31-ig vis-
sza kell fizetni a tulajdonosnak a befi-
zetett hozzájárulást.

Sándor István polgármester tájé-
koztatta a képviselõket, hogy a mun-
kálatok mûszaki összefogásával
Pinczehelyi Tamás alpolgármestert
bízta meg. A képviselõk jogosultak
arra, hogy saját körzetükben bizonyos
változtatásokat megtegyenek. Több
munkafolyamatot több alvállalkozó
végez, nem ismerik egymás szerzõdé-

seit. Autentikus választ a mûvezetõk-
tõl és a mûszaki ellenõrtõl kaphat bár-
ki, akik a Swietelsky cégtõl felügyelik
a munkafolyamatokat. A terveket a
hivatal is tõlük kapja, õk hagyatják jó-

vá a közlekedésfelügyelettel is. 
További hozzászólások: A gépko-

csi-beállók sorsát kérdezték; a Gödi
Körképben is megjelent az ígéret,
hogy beállót kap mindenki, és alatta
csöves elvezetés lesz; a fordulóíveket
úgy tervezni, hogy a nagy autók is be
tudjanak kanyarodni; A lejtõs utcák-
nál a vízelvezetés komoly feladat; A
cég nem vállalja az út közepén való
vízelvezetést; Ahol a kõszórás na-
gyon megemelné az út szintjét, ott le
kell azt szedni.

A polgármester úr további infor-
mációként elmondta, hogy 1 méternyi
bejárót áteresszel mindenki kap, csak
mondja meg, hogy hová kéri. Problé-
másak a mélyen fekvõ telkek, van,
ahol 30-40 cm-t ki kell szedni az út-
alapból. Néhány esetben, méltányos-
ságból a tulajdonosnak külön segítsé-
get lehet adni a gk-bejárók megépíté-
séhez.  Egyébként hetente egyszer
stratégiai egyeztetés folyik a hivatal-
ban!

A-variáns: úttükör készítése, 20-
25 cm meddõ agyagos kõ terítése,
aszfalt; D-variáns: a meglévõ követ
20-25 cm mélyen felmarják, össze-
keverik ragasztó-anyaggal, azt visz-
szaterítik, néhány napig locsolják,
kap egy vízzáró réteget, arra kerül az
aszfalt. Van utca, ahol még csatornát
kellene építeni; Az ár ismeretében
már biztos, hogy a kijelölt utcákat
nem lehet mind megépíteni; Nehéz
megállapítani a nm-árat, amirõl ere-
detileg szó volt – most pedig méter-
ben fejezik ki a megépítendõ szaka-
szok méretét; 

Az intézményi utakat, pl. a
Lenkey utcának a Kálmán utca és a
Bozóky tér közti szakaszát meg kell
építeni; 2%-os lesz a lejtés a szik-
kasztóknál, ahol nem lehet átereszt
készíteni;  Szórólapok tudatják, ki,
mikor nem tud majd behajtani udva-
rára, garázsába; A terveknek ott kell
lenniük a helyszínen, aki kéri, annak
meg kell neki mutatni;  Jó lenne, ha
a képviselõk segítenék egymást az
útépítés során, aminek a lakosság na-
gyon örül.

Szavazás: Egyhangúlag / Az elõzõ
kiegészítésekkel, illetve módosítások-
kal az útépítésrõl szóló önkormányza-
ti rendeletet módosította Göd Város
Képviselõtestülete                      KKÉ.

Részletesen az útépítésrõl

Útépítés a Mátyás utcában
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Göd Önkormányzat Képvise-
lõtestületének július 27-i ülése
elõtt Sándor István polgármester
tájékoztatta a megjelenteket,
hogy a hivatal elé a felsõgödi kis
fenyves játszótere érdekében
tüntetõket várták, akik bejelen-
tették érkezésüket. – Szeretettel
vártuk õket, azt hittük, többen
lesznek. Biztosítottunk ivóvizet
részükre, tájékoztattuk érkezé-
sükrõl az orvost is a nagy hõség-
re való tekintettel – ismertette a
hivatalos intézkedést, majd beje-
lentette, hogy õ maga is egyetért
azzal, hogy azt a kis zöld terüle-
tet a játszótérrel nem kell eladni

Napirend elõtti hozzászólások-
kal kezdõdött maga az ülés.

Lenkei György az elhúzódó
csatornaügy radikáls és végleges
megoldását kérte. Nem tartja
megfelelõnek a csomádiak intéz-
kedését, ami miatt nagyobb bûz-
zel, még nagyobb területen
árasztják el Gödöt. 

A polgármesteri válaszból
megtudtuk, hogy készül a zárt
vezeték, a csomádiak fizetik, s
hogy olyan határidõ megjelölésé-
vel szólította fel õket, mely ha-
marosan lejár.

Mudri József kérdésére Szinay
József jegyzõ válaszolt azzal,
hogy nem adott engedélyt a für-
dõ területén megtartandó  éjsza-
kai garden-party-ra. Markó Jó-
zsef TESZ igazgatóként, mint
üzemeltetõ, sem tud ilyen enge-
délyezésrõl. 

Ilyés Gizella környezetvédel-
mi tanácsnok bejelentette, hogy
megalakult egy külterületi akció-
csoport. 

A felsõgödi vasúti megállónál
levõ parkoló megépítésével kap-
csolatban mondta, hogy a MÁV
mint tulajdonos, építési hatóság
engedélye és terv szükséges.
Sándor Istvánhoz olyan jelzések
érkeztek – mint mondta, hogy az
emberek örülnek a parkolónak.
Mint mondta, a MÁV-tól két éve
kapott köveket építik be, s a vas-
úttársaságnak csak 3-4 négyzet-
méternyi ingatlanát érinti az ügy,
s nagy gyakorlattal bíró emberek
dolgoznak ott.

Dr. Horváth Viktor Gergõ kép-
viselõ szerint is minden állomáson
hasznos parkoló. Ám minden fo-
rintért felelõs a testület: fontos, mi
mennyibe kerül, ki a kivitelezõ. 

Az alsógödi Duna-partja mel-
lett úszó vendéglátóhelyen egy
hangos aggregátort járatnak, ami
ellen jegyzõi intézkedést kér.

Kérése, hogy az utak építésé-
rõl hozzon a testület határozat,
miszerint meg kell mutatni a
képviselõk számára a kivitelezé-
si tervet, hogy a lakosságot tájé-
koztathassák. A intézményi ut-
cák költségvetési pénzbõl való
megépülését megszavazta a tes-
tület, mégis néhány helyen a
képviselõ beépítette ezeket az
utcákat a körzeti építési kompe-
tenciába… Mint mondta, 2003-

4-ben sokat küzdött a megoldá-
sért, most a probléma megvizs-
gálását kérte. 

A felvett napirendek tárgyalá-
sa elõtt a levezetõ polgármester
úr 18 fõbõl 4 távolmaradását je-
lezte – hárman elõre bejelentet-
ték. 

A felvett napirendi pontok kö-
zül a 2-est csak részben tárgyal-
ták, a 3. alpontot. A 6-7. lekerült,
a 10. megoldódott. Utóbbi he-
lyett „az útépítés feladatairól és
gondjairól kell beszélni”. A 12-es
pontot az elõterjesztõ visszavon-
ta.

Markó József javaslata volt az
Alapszolgáltatási Központ kéré-
sének megtárgyalása, autó-lízin-
gelés ügyben szavazást kért – 14
igen szavazattal az „Egyebek“
elé felvette a témát a testület. A
11-es pont, ingatlanok értékesíté-
se 2 igen, 8 nem, 4 tartózkodó
szavazattal, Rábai Zita képviselõ
asszony megállapítása ellenére
napirenden maradt

A szavazás eredménye: a ki-
egészítésekkel, változtatással a
napirendet elfogadta – 13 igen, 1
nem – elfogadta a testület. Ez-
után következett a határozat sze-
rinti napirendek megtárgyalása.

(A testületi ülésnek arról a ré-

szét, melyrõl Sándor István pol-
gármester az Inside televízióban
érdemében nyilatkozott, nem
lesz szó a beszámolóban! Szerk.)

A rendõrõrs munkájáról a ja-

nuári beszámoló óta történt aktu-
alitásokat tartalmazza az elõter-
jesztés. Szóbeli kiegészítésében
Tóth Zoltán õrnagy, õrsparancs-
nok kiemelte, hogy sokkal keve-
sebb bûncselekmény történt. Há-
rom újonnan érkezett munkatár-
sával már 

24 órában adhatnak szolgála-
tot. 

Kovács László alezredes, du-
nakeszi rendõrkapitány az új õrs-
parancsnok munkájáról, beillesz-
kedésérõl elismeréssel nyilatko-
zott. Ugyanakkor, mint maga is
új vezetõ, hivatkozott sok új el-
képzelésükre, tervükre a rendõri
munkában. Az új sebességmérõt,
a Duna-gáton is közlekedni tudó
új motorjaikat, a leendõ motoros-
rendõri szolgálatot említette.
Mint mondta: 

– A rendõrség reformja egy-
szerû elveket követ, elsõ végre-
hajtási vonalba minél több em-
bert kiküldeni. Mi már átszervez-
tük teljes szolgálatunkat, jelentõ-
sen növeltük a közterületi szol-
gálatokat, ami a szabadságok vé-
geztével érzékelhetõ lesz. Gödön
testülettõl, hivataltól, civilszer-
vezetektõl minden segítséget,
megkapunk, a városért tudunk
együtt dolgozni.

Elõzõleg az Ügyrendi és Jogi

Bizottság is megtárgyalta, jóvá-
hagyta a beszámolót. A szavazás
eredményeként egyhangúlag el-
fogadta azt a testület. 

(Sándor István távozott.) A kö-
vetkezõ napirendben, Pinczehe-
lyi Tamás elnöksége mellett pe-
dig 710 ezer forintot szavaztak
meg a Göd Közbiztonságáért és
Fejlesztéséért Közhasznú Alapít-
vány számára a rendõrségi szol-
gálati autó ügyének rendezésé-
hez. Segítséget nyújt még a Gödi
Vállalkozók Egyesülete

Markó József a kuratóriumi
ülésen való részvétel után gratu-
lált Balázsovits Mónika új elnök
hozzáállásához. Elmondta, hogy
csak testületi döntéssel lehet
megoldani egyes ügyeke, pl.
hosszú távú lízinget? Az ismert
kézilabdás sportoló Mónika sze-
mélyén keresztül több szponzort
találhatnak. A kapitány úr a pénz-
ügyi konstrukciót ismertetve a
serült jármû lízinghátralékának
kifizetése és annak beszámításá-
val nagyon kedvezõen vásárol-
hat, kisebb fogyasztású új jármû
mellett szólt. 

A kuratórium elnökének kéré-
se szerinti szavazás – az összeg
átadása a rendõrségnek az autó
megvásárlásához szükséges ösz-
szeg pótlására – egyhangú „igen”
volt.

A közben visszaérkezett Sán-
dor István a Dunakeszi-Fót-Göd
Többcélú Kistérségi Társulás
tárgykör harmadik pontjáról nyi-
totta meg a tárgyalást. Még nem
tudni, hogy kistérségünkben ho-
gyan mûködik majd a szociális te-
rület, de mindenképpen kibõvül, a
zsúfolt intézményi helyiségek
mellé újak szükségesek – tudtuk
meg Mikó Istvánné Alapellátási
Központ-vezetõtõl és Lenkei
György Népjóléti Bizottsági el-
nöktõl. Az intézmény 10 m Ft pá-
lyázati pénzt nyert a tetõtér felújí-
tásához, amivel az épület értéke is
nõ, s ehhez tulajdonosi hozzájáru-
lást kérnek. A Pedagógiai Szak-
szolgálat tetõterének bõvítéséhez
egyöntetûen hozzájárultak.

Dr. Szinay József az Állami
Számvevõszéknek az elmúlt 2
hónapban, a hivatalban zajlott
vizsgálatának eredményeként

Gödrõl ta
Felelõs munka,  
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Szükségessé vált SZMSZ függe-
léket terjesztette be, amit egy-
hangúlag fogadtak el. Az 5. Na-
pirend – a 2006/2. számú közbe-
szerzési eljárás javaslatát zárt
ülés keretében tárgyalta a képvi-
selõtestület. 

Egy építési telek már elõzõleg
elfogadott eladásához, a használ-
hatóság érdekében szükséges
„telek-kialakítást” ketten elle-
nezték, 12 igen szavazat volt ez
ügybe. Egy buszvárót is magába
foglaló telek értékesítését 1 tar-
tózkodás mellett 13 nemleges
szavazattal elutasították

Polgármester úr ingatlanok ér-
tékesítésének javaslatát beter-
jesztve elmondta, hogy a bérbe-
adás nem jó megoldás, az ÖK-
nak pénzre van szüksége. Java-
solja az értékesítést, ha a bérlõ
hajlandó megvenni. Annál is in-
kább, mert a 2006-os Költségve-
tésben jóváhagytak ingatlan-érté-
kesítéseket, de azok az összegek
még nem folytak be, s az eddigi
bevételt pótolni kell.

Dr. Horváth Viktor a Móricz
tér történetét és Cseh Károly vé-
teli szándékát régen ismeri. Kér-
te a jegyzõkönyvhöz csatolni a
tér eladása napirendrõl írásbeli
véleményét: egyetlen zöld terü-
let a településszerkezeti terv sze-
rint is; határozattal rendelet nem
írható felül; sem õ, sem a körzet
lakossága nem támogatja az el-
adást; információ-visszatartás
miatt nem tarthatott róla SZMSZ
szerinti közmeghallgatást; ko-
rábban bérbe adták, így most
nem licitálással értékesítik; a
Közigazgatási Hivataltól a hatá-
rozat megsemmisítését kéri.

Markó József, mivel a beterve-
zett hitelfelvétel önrészének biz-
tosítása nem megoldott, s a vá-
rosnak, az intézményeknek anya-
gi gondjai vannak, támogatta az
egyébként már 20 év távlatában
felosztott és darabonként eladott
tér utolsó parcellájának értékesí-
tését, amit építési telekként kíván
hasznosítani az ajánlattevõ. Kér-
dezte, mi a helyzet a betervezett
hitelfelvétellel.

Sándor István polgármester
válaszában az önrész biztosításá-
tól 10 napra felvehetõ hitel kap-
csán a feltételek teljesítését szor-
galmazta.  – Semmiféle OTP-
vagy egyéb bankrészlettel a gödi
ÖK nem tartozik. Jó adósok va-
gyunk – mondta.

Horváth Viktor Gergõ kérdése
arra vonatkozott, miért ingatla-
nokat kívánnak értékesíteni, ami-
kor 1,5 milliárdnyi földterülete

van a városnak. A lakosság is azt
kérte, maradjanak meg 

Lenkei György az illetmények
kifizetésének esélyére kérdezett
rá abban az esetben, ha ingatla-
nokat nem adják el. 

Sándor István válaszában az
50-60 %-os elõirányzathoz ké-
pest alig 40 % teljesítését emlí-
tette.

Pinczehelyi Tamás alpolgármes-
ter a többség által hozott testületi
döntést hozta fel a költségvetési
betervezett bevételekre vonatkozó-

an, s az egész testület felelõsségére
hívta fel a figyelmet: – Bebizonyo-
sodott, hogy nem teljesíthetõk dol-
gok. Az ostor rajtam is csattan, pl.
a fenyvessel kapcsolatos tiltakozás
által. Kellenének parkok, de nép-
szerûbbek a lakóparkok! Ugyan-
akkor vannak, akiknek nincsenek
vésztartalékaik… 

A határozati javaslatról névsze-
rinti szavazás volt szükséges 12
igen mellett Rábai Zita és Dr. Hor-
váth Viktor Gergõ nemmel szava-
zott, Ilyés Gizella tartózkodott.

A melegvizû strand épületének
megépítéséhez szükséges hitel
felvételéhez fedezetet kellene
megjelölni, úgy kedvezõbb felté-
telek biztosíthatók. Az elõdök ál-
tal bérbe adott, nem mobilizálha-
tó terület került be az ügyletbe.
Hogy jó fedezetként szolgáljon
az ingatlan, át kell sorolni a mo-
bilizálhatók közé. A hasonlóan
nem hasznosítható területek így
hozhatnak hasznot. Egyhangúlag
pozitív döntés született (Közben
Szegedi Sándor távozott).

A jelenlévõk egyhangúlag mó-
dosították a csatornaépítés V. üte-
me kapcsán adott szociális kom-
penzációról szóló rendeletet, és

az július 31-i határidõvel hatá-
lyos is lett. 

Dr. Domokos László elõter-
jesztése arról szólt, hogy jogsza-
bályváltozás miatt az oktatási in-
tézmények Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatát módosítani
kellett, melyhez szakembereket
bíztak meg. A tervezetet a Köz-
mûvelõdési és Oktatási Bizottság
megtárgyalta, a testület egyhan-
gúlag elfogadta a két iskola és
két óvoda szabályzatát.  

Díszpolgári cím odaítélésérõl
is egyöntetûen döntöttek a képvi-
selõk, melyre Ország Tibor espe-
res urat jelölték 25 éves papi
szolgálata, templom- és kápolna-
építõ tevékenysége, a Búzaszem
Kolping Iskola megteremtésében
és más közösségépítõ érdeme el-

ismeréseként.
Dr. Szinay József jegyzõ beje-

lentéssel élt arról, hogy kezde-
ményezésére a pártok és civil
szervezetek képviselõi a válasz-
tásokkal kapcsolatosan döntöttek
a médiában való szereplés lehe-
tõségének szabályairól. Az ott lé-
võk javasolják, hogy augusztus-
ban és szeptemberben a Gödi
Körkép a mostanában szokottól
eltérõen késõbb, 20-a körül je-
lenjék csak meg, hogy a frakciók
beszámolójukkal, majd a képvi-
selõk programjukkal szerepel-
hessenek ezen lapszámokban, to-
vábbá hogy elsõsorban a szep-
temberi szám címlapja legyen
„belív“ minõségû annak érdeké-
ben, hogy ugyanazon költségért
több oldalszám készülhessen. A
fentieken kívüli minden más, il-
letve további számú politikai tar-
talmú írás csak fizetett politikai
hirdetésként jelenhet meg.

A jegyzõ kéri továbbá a jelen
volt és leendõ jelölt szervezete-
ket, hogy delegáljanak a válasz-
tási bizottságokba embereket.

Sándor István polgármester így
reagált: – Nem támogatom, hogy
a címlap minõsége más legyen

plusz oldalakért, minden szerve-
zet oldja meg a problémáját. A
GK nem pletykalap, nem politi-
kai lap… A Gödi Körkép más jel-
legû újság. Egyébként is ad ki
mindenki a választások elõtt saját
sajtóanyagot. Röviden foglalják
össze, amit a Körképbe szánnak. 

Dr. Horváth Viktor felvetette,
hogy nem minden jelölt tartozik
szervezethez, függetlenek is van-
nak. A Választási Törvény min-
denkinek biztosítja az ingyenes
megjelenést – egyszer.

A többit valóban hirdetés for-
májában kell megoldani!

Pinczehelyi Tamás egyetértett
azzal, hogy ne legyen rosszabb
minõségû a papír, a Gödi Körkép
arculata nem változhat, de nem
javasolja megvonni a lehetõséget
attól, akinek nincs fedezete saját
kiadványra. Rövid megjelenési
felületet javasolt – ¼ oldalt min-
denki számára. Polgármesterünk
a képviselõk szeptemberi megje-
lenését nem látja egyértelmûen
biztosítottnak, hiszen valameny-
nyi, 60 egynéhány körzeti képvi-
selõt akár csak negyedoldalan-
ként is bemutatni lehetetlen, még
annál is kisebb felülettel valósít-
ható csak meg. Több hozzászólás
után egy tartózkodás mellett  ar-
ról döntött a testület, hogy az új-
ság megjelenése, papírminõsége
nem változhat, s a lehetõség sze-
rint a szeptemberi számban min-
den jelölt kaphasson egy mini-
mális felületet alapvetõ informá-
cióinak közlésére. 

Markó József az arra rászoru-
lók részére biztosított ebédet ki-
hordó autónak cseréjéhez kérte
képviselõtársai támogatását. Eb-
ben megerõsítette Lenkei
György, aki elmondta, hogy
több, mint 100 ebédet hordanak
ki naponta.

Dr. Horváth Viktor az Iván
Kovács László-szobor kapcsán
kérte a testület intézkedését,
hogy elõre lehessen lépni a pá-
lyázati pénz és az elhelyezés ér-
dekében.

Sándor István úgy fogalma-
zott: – Voltak gondok, jelenleg a
szobor a városban, a támogatási
pénzt várjuk, a talapzat készül.

Ilyés Gizella bejelentette, hogy
a Nemeskéri-Kiss („i” és kötõjel)
és a Bozóky („ó” és „y”) csalá-
dok kérik a polgármesteri hiva-
talt, járjon el annak érdekében,
hogy elõdeik nevét helyesen leír-
va használja mindenki, ellenkezõ
esetben a családok visszavonják
a névhasználati jogot.

KISS-KÁSA ÉVA

* * *
(A lap nyomdába adása elõtt

nem állt rendelkezésre aláírt
jegyzõkönyv, így a beszámoló
saját jegyzet alapján készült.
Szerk.)

nácskoztak
 felelõs döntések

A Családsegõ Központ nyári gyermektáborának egy hete...
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Igazi kánikulai heteket hagytunk
magunk mögött, tehát az elõzõ
két számban megjelent írások to-
vábbra is igen aktuálisak – gon-
dolok itt a strand-lopásokra és a
besurranásokra. 

Hallomásból tudom, hogy a
városunkon keresztülautózók
egy idõben automatikusan a fék-
pedálra léptek Göd határában.
Tudták, hogy ezen a településen
nem szokás a gyorshajtás, ellen-
õriznek, mérnek a rendõrök. Saj-
nos egy ideje a valamikor köl-
csönbe kapott megyei mûszer
már nem áll rendelkezésünkre.
Örömteli lehet a törvénytisztelõ
és jogkövetõ állampolgárok szá-
mára, hogy augusztusban végre
a Dunakeszi Kapitányságra ke-

rül egy olyan sebességmérõ ké-
szülék, amely most már itt is ma-
rad! Ez azt jelenti, hogy nem
múlik el úgy egy hét sem, hogy
egy-két napig valahol Göd terü-
letén ne „traffipaxoznának”
(trafic, fr. = forgalom, pax, lat.=
béke, nyugalom) a járõrök – ez
nagy segítség lesz a meglévõ
közlekedési anomáliákra. Hiszen
nem csak a 2-es fõúton fogjuk a
sebességet ellenõrizni, hanem a
város egyéb közlekedési nehéz-
ségekkel küszködõ útszakaszain
is. 

Konkrétan kényes helyszín –
és mielõbb megoldással kell zár-
nunk a feladatot – a Duna-gáton
végighúzódó kerékpárút. Jelen-
leg két kollégánk jár szorgalma-

san tanfolyamra, a rendõrség
berkeiben kerül sor motoros
képzésükre, ami azt jelenti: rö-
vid idõn belül motoros járõrpá-
ros pásztázza majd a területet, és
fõ csapásirányként a kerékpárút-
ra „rászabadult” motorosok és
quadosok rendreutasítása lesz a
fõ feladatuk.

Mindenkinek jó egészséget
kívánok Göd Rendõrõrs állomá-
nya nevében, kitartást a hõség
elviseléséhez, sok türelmet a
közlekedésben, és utoljára – de
nem utolsó sorban – bûncselek-
mények nélküli strandolást és
kellemes, hûs otthoni pihenést!

TÓTH ZOLTÁN R. ÕRGY.
ÕRSPARANCSNOK

Lassíts a megengedett sebességre!
Ismét mérünk, hogy a gödi legenda feléledjen

Tóth Zoltán r. õrgy.

A testvérvárosi delegáció tagjai -
aktív önkormányzati és tisztelet-
beli rendõrök – megtekintették a
gödi okmányirodát és a rendõr-
õrsöt, ahol Tóth Zoltán õrnagy
tájékoztatta francia kollegáit a
városban szolgálatot teljesítõ
munkatársai tevékenységérõl. A
péntek kora délelõtti tájékoztató
után a vendégek útja a Dunake-

szi Városi Rendõrkapitányságra
vezetett, ahová elkísérte õket a
gödi parancsnok is. A városi ka-
pitány, Kovács László alezredes
átfogó elemzést adott a –
Marignane-i társaikhoz hasonló-
an az agglomerációban szolgáló

– dunakeszi rendõrök munkájá-
ról. A jó hangulatú szakmai kon-
zultációt látványos bemutató kö-
vette, melynek keretében egy
speciális egység fegyveres táma-
dás elhárítását imitálta a francia
kollégák vastapsa közepette. Jól
vizsgáztak a kábítószer-keresõ
kutyák is…
A nagy sikerû bemutatót követõ-

en az õket kalauzoló önkor-
mányzati munkatársak társasá-
gában Budapest nevezetességei-
vel ismerkedtek a vendégek. A
francia küldöttség tagjai megte-
kintették Göd vendégcsalogató
természeti kincseit, ellátogattak

a testvérvárosi kapcsolatoknak
emléket állító Marignane-park-
ba. 
A háromnapos gödi látogatás a

látványokban bõvelkedõ Viseg-
rádi Nemzetközi Palotajátékok
megtekintésével zárult. 

VI-KÉ

Marignane-i lövészeket fogadott a város
Elisabeth Banquet elnök asszony vezetésével a CMS TIR de Marignane Lövészklub 9 fõs küldöttsége július 6-án az esti órákban
három napos gödi látogatásra érkezett Franciaországból.

A Dunakeszi Rendõrkapitányság felhívja a lakosság figyelmét,
hogy 2006. 07. 21-tõl 2006. 09. 03-ig minden hétvégén,

az illetékességi területen lévõ fõútvonalak mentén napközben, 
12 órán keresztül fokozott rendõri jelenlétre 

és ellenõrzésre lehet számítani.
Oka: a nagy meleg beköszöntésével egyidejûleg elszaporodtak a

közlekedési balesetek területünkön, ezért kérjük, fokozottan 
figyeljenek a vezetés során, 

és minden esetben legyen védõital a gépjármûben.
DUNAKESZI RENDÕRKAPITÁNYSÁG

R E N D Õ R S É G I  
F E L H Í V Á S



7 PROGRAMOK

AUGUSZTUSI 
POROGRAMOK

Dunapart Üdülõ
Szeptember 22-én, 

pénteken 17.00 órakor
a színházteremben

Nótakedvelõk Klubja

József Attila Mûvelõdési Ház
További programokról a József Attila 
Mûvelõdési Házban tájékozódhatnak

2131 Göd, a Pesti út 72. Telefon: 532-160

Augusztus 31-én, 
csütörtökön 16.30-kor
Felvidéki barangolások

– Itthoniak ottHon
a Felvidékiek Baráti Körének találkozója

- élménybeszámoló - 
Vendég: Kiss-Kása Éva

Szeptember 2-án, 
szombaton 10 órakor

KERTBARÁTOK
Nosztalgia-, termény- és hobbykiállítás 

A kiállítást megnyitja: Dr. Szentmiklósy Ferenc

Szeptember 15-én, 
pénteken 17.30 órától

Új Horizont Klub
soros összejövetele

Szeptember 9-én, 
szombaton 17.00 órától

- TárLat -
gödi alkotók

kiállításának megnyitója

Olajfa Mûvészház
Augusztus 7-étõl 26-áig zárva tart.

Nyitás augusztus 28-án, 
hétfõn!

Szeptember 5-én, 
kedden 19 órai kezdéssel

Fecske Orsolya szociális testvér tart elõadást
SALKAHÁZI SÁRA

életérõl
Sára testvért 2006. szeptember 17-én iktatja
Dr. Erdõ Péter bíboros a boldogok sorába

a Szent István Bazilikában.

Szeptember 12-én, kedden 19.00 órakor
KAISER OTTÓ

festõmûvész kiállításának megnyitója.

Szeptember 19-én, kedden este
PLACID ATYA elõadása

JÓZSEFATTILA MÛVELÕDÉSI HÁZ (JAMH)
2131 Göd, a Pesti út 72. Telefon: 532-160

ADY KLUB
2132 Göd (Felsõgöd), Kálmán utca 13. Telefon: 532-160

ALSÓGÖDI REFORMÁTUS TEMPLOM
2131 Göd, Telefon: 333-535

FELSÕGÖDI REFORMÁTUS TEMPLOM
2132 Göd, Kálmán u. Telefon: 333-535

ALSÓGÖDI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
2131 Göd, Pesti út 75. Telefon: 532-140, 532-141

FELSÕGÖDI KATOLIKUS TEMPLOM
2132 Göd, Bozóky Gyula tér 2. 

Telefon: 532-140, 532-141

Olajfa Mûvészház
2131 Göd, Pesti út 42/A. Telefon: 531-370
Fax: 0627-345-016, Mobil: 0670-366-3598

Honlap: www.olajfa.hu E-mail: olajfa@vnet.hu
Nyitva: K-P/ 10.00-18.00, Szo/ 9.00-14.00

Könyvtári hírek
Kedves Gyerekek!

Bõvül a gyermekkönyvtár nyitvatartása szeptember 4-étõl, ezután hétfõn délelõttönként is
kinyitjuk 9-tõl 12 óráig. A délutáni nyitvatartások változatlanok maradnak. 
Tehát: ha szünet van az iskolában, ha épp beteg vagy és olvasással „gyógyulnál” igazán,
jöhetsz hozzánk olvasni- néznivalóért hétfõn délelõtt is!

Várunk az alsógödi gyermekkönyvtárba!

MEGHÍVÓ
2006. szeptember 08-án, 19 órakor
a Gödi Kulturális és Közéleti Klub

vendége:

Albert Györgyi riporter
Beszélgetõtárs: Nógrádi Gergely

író-újságíró
A helyszín: József Attila Mûvelõdési

Ház
2132 Göd, Pesti út 72.

A belépés ingyenes!
A rendezvény támogatója 

a Szabó Miklós Szabadelvû Alapítvány

MEGHÍVÓ
2006. augusztus 18-án, 19 órakor

a Gödi Kulturális és Közéleti Klub
vendége

Vujity Tvrtko
a TV2 Pulitzer-díjas riportere

A beszélgetõtárs:
Nógrádi Gergely

író-újságíró

A helyszín: József Attila Mûvelõdési
Ház

2132 Göd, Pesti út 72.

A belépés ingyenes!
A rendezvény támogatója a Szabó

Miklós Szabadelvû Alapítvány

Megjelentek Inkey Alice és Inkey Tibor
fotográfusok emlékiratai két kötetben.

Inkey Tibor a 20. század egyik legjelen-
tõsebb fotómûvésze volt. Híres portréinak
felvonultatásával (Karády Katalin,
Csortos Gyula, Jávor Pál) emlékezik fil-

mes- és fotográfus múltjára. Lánya, Inkey
Alice, aki gyermekkorát családjával
Alsógödön töltötte, színes történetekkel és
korabeli, dokumentumértékû fényképek-
kel idézi fel az ötvenes évek alsógödi han-
gulatát.



8TÖRTÉNELEM - ÉS JELEN

Iván Kovács László végleg hazatérne...

A Gödi Körkép XVII. évfo-
lyam, 5. számában egész oldalas
fizetett hirdetésben az MSZP he-
lyi elnöke megköszöni a gödiek-
nek a jelöltjükre és pártjukra le-
adott szavazatokat. Ugyanakkor
az MSZP érdemeit sorolva a
„felnõtt emberek” által értékel-
hetõ õszinteségükrõl, tenni aka-
rásukról, eredményeikrõl, telje-
sítményükrõl ír. A választási
eredmények alakulását az MSZP
és kormánya által elvégzett
munkának tulajdonítja. Az is ol-
vasható volt ebben az iromány-
ban: „elõször értük el, hogy Göd
Városának saját országgyûlési
képviselõje is van Sándor István
polgármester személyében, aki
az MSZP Pest megyei listáján
nyerte el a mandátumot.”

Élve a véleményszabadság
adta lehetõséggel mi, alulírottak,

Göd közelmúltbeli, volt ország-
gyûlési képviselõi, az alábbiak-
ban válaszolunk a hirdetésben
megjelentekre:

Véleményünk – és sok tisztán
látó polgártársunk véleménye
szerint is, Pinczehelyi elnök úr
állításaival szemben –, hogy az
MSZP választási gyõzelme az ál-
taluk eredményesen megvalósí-
tott fortélyos látszatkeltésnek, a
valós tények elhallgatásának, va-
lótlanságok állításának, az ország
siralmas-tarthatatlan gazdasági
helyzete eltitkolásának az ered-
ménye. Mindez a választások be-
fejezõdése után, immár mindenki
számára nyomban kiderült. Bár a
négy éve kormányzó hatalom to-
vábbra is „õszintén” hallgat va-
lós „eredményeikrõl”, sorra szó-
lalnak meg helyettük baloldali
közgazdászok, pénzügyi-gazda-

sági szakemberek, s nyilatkoza-
taikból most már valóban érté-
kelhetik a „felnõtt emberek” az
eddig elvégzett négy éves mun-
kát, s az ebbõl következõ nehéz,
mindannyiunk számára súlyos
terheket jelentõ jövõt.

Pinczehelyi úr mindemellett
nemes egyszerûséggel elhallgat-
ta, hogy Gödnek már két „saját”
országgyûlési képviselõje is
volt. Az elsõt Vass Istvánnak
hívják, aki az akkor még igazi
rendszerváltó, következetes, an-
tikommunistának mutatkozó
SZDSZ képviselõje volt. Ami-
kor ez a párt megtagadva önma-
gát, a kommunista utódpárt mel-
lé állt, a volt alapító, a volt kép-
viselõ ehhez nem adta nevét,
végérvényesen szakított az
SZDSZ-szel. Már régen a nem-
zeti-polgári oldal támogatója.

Idõben a második képviselõ a
nemzeti radikális párt, a MIÉP
színeiben akkori polgármeste-
rünk, dr. Bognár László jelení-
tette meg a Parlamentben Göd
érdekeit. Mindketten az elsõ,
szabadon választott országgyû-
lés tagjai voltunk.

Elhallgatás? Információs hi-
ány vagy feledékenység? Min-
denesetre, hiba. Félretájékozta-
tás az alpolgármester részérõl,
az általa kedves gödieknek
szólított gödi polgárok részére.
Olyan, mint egy számítógéppel
montírozott hamis, hazug fotó.
Egy dezinformáció a sok kö-
zül. Többeknek feltûnt, s ezért
született e válasz. Köszönjük,
Gödiek.

Vass István
Dr. Bognár László

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Válasz Pinczehelyi Tamásnak, a helyi MSZP elnökének

1956 óta Iván Kovács László végre ha-
zaérkezett – igaz, csak bronzszobor formá-
jában! Teste a 301-es parcellában nyugszik,
ahol minden évfordulón, mint Göd díszpol-

gárának földi nyughelyén a város, az önkor-
mányzat nevében – a szalagon is ez áll – el-
helyezem a hivatal által finanszírozott ko-
szorút. Sándor István polgármester és Szinay
József jegyzõ ehhez kedvezõen áll hozzá,
mint ahogyan ’96-ban az akkori polgármes-
ter, dr. Bognár László. Akkor MIÉP-es kép-
viselõként terjesztettem elõ az ’56-os Cor-
vin-közi hõst, akit csak így szólítottak a töb-
biek: „Fõnök”, s díszpolgárságát a többség
támogatta. 

Múlt évben szintén én kezdeményezetem,
hogy készüljön szobor, s Iván Kovács Lász-
ló legalább ilyen módon, köztéren legyen
köztünk. Az ’56-os Emlékbizottság Kuratóri-
umához több, mint 50 különféle megemléke-
zési ötlet érkezett, sokat elutasítottak, de a
Gödi POFOSZ Szervezet szoborállítási pá-
lyázatát elfogadták. A kuratórium levélben
biztosította a hivatalt, hogy az egész költ-
séget kifizetik abból a 2,5 milliárd elõirány-
zatból, amit pár hete a Kormány 150 millió-
val meg is emelt. A mûvész, Domonkos Béla
felé – akinek alkotásaival országszerte talál-
kozhatunk – 1,8 m Ft-os fizetési kötelezett-
ségünk van. 100 e Ft-ot a POFOSZ, 100 e Ft-
ot a Történelmi Igazságtétel Bizottság aján-
lott fel ehhez, ami a talapzatállításra, vagy a
környezet rendbetételére szolgálhatna, hi-
szen a kuratórium az egész tiszteletdíjat áll-
ja. A kifizetéshez kérik a polgármester aláírá-
sával a testület írásbeli megerõsítését – mie-
lõbb. Eredetileg Debrecen is szeretett volna
szobrot emelni a fiatal mártír emlékére, de
Göd, a szülõváros javára lemondtak róla. Bí-
zom benne, hogy az elkészült mellszobor itt
marad nálunk.

A legutóbbi testületi ülésen tudomásom
szerint a polgármester úr tájékoztatta a többi-
eket, hogy rendben van a szobor ügye – volt
ugyan egy kis probléma, de az megoldódott –,
s már Gödön található az Iván Kovács László
szobor. A környezet kialakításáról a polgár-
mesteri hivatal gondoskodik, s a talapzatot a
Piarista Szakiskola készíti. Az alpolgármester
úr ötlete pedig az volt, hogy belsejébe mûhol-
das nyomkövetõt helyezzenek, megelõzve a
nem régen történt alsógödi szoborlopáshoz
hasonló esetet.

Országosan folyik a felkészülés az októbe-
ri megemlékezésekre, melynek szervezõ

munkájában részt vállaltam, s a 23-i közpon-
ti ünnepségen is ott leszek. Szeptember 1-jé-
tõl a Magyarok Világszövetsége nagytermé-
ben ’56-os relikviákból kiállítás nyílik, a
mellszobrot is kölcsönkérték. Szeretettel vár-
nak mindenkit a megnyitóra, amelyen a leg-
jelentõsebb ’56-os szervezetek is részt vesz-
nek.

Iván Kovács László október 25-én kevere-
dett a Corvin-közbe, ezért szeretném a szo-
boravatást is 25-ére idõzíteni. Bízom benne,
hogy sok gödi ott lesz a szoboravató ünnep-
ségen.

ZAHORÁN SÁNDOR ELNÖK

POFOSZ HELYI SZERVEZET
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Értesítjük az érintetteket, hogy a
város temetõiben a sírhelyek
megváltási ideje 25 év, a kolum-
bárium használat 10 évre szól.

Kérjük, hogy amennyiben a
temetéstõl - rátemetés esetén az
elsõ temetéstõl - számított fenti
idõszakok eltelnek, a sírhelyeket
szíveskedjenek újra váltani.

Az 1980 elõtti hagyományos
sírhely, illetve az 1995 elõtt vál-
tott kolumbárium használat
2005. december 31-ikén lejárt. A
lejárt és meg nem váltott sírhe-
lyek 1 év türelmi idõvel újra fel-
használhatók temetkezés céljára. 

A sírhely-megváltás díja je-
lenleg 10.300, illetve a dupla
20.500 forint. A kolumbárium
5.200, illetve a dupla 10.300 fo-
rint. A megváltás a Településel-
látó Szervezetnél – 2132 Göd,
Duna u.5. – lehetséges hétfõtõl
csütörtökig, 7-tõl 15 óráig, pén-
teken 7-tõl 12 óráig.

Telefon 531-155, 531-156.
Ügyintézõ: Kovácsné Szabó Ri-
ta.

Az áfa kulcs változásával
szeptembertõl a díjak emel-
kednek!

Sírhelyek megváltása
Közlemény

A Családsegítõ Szolgálat által
elõkészített, és az õ számukra is
munkát jelentõ két feladatot sze-
retne az Alapellátási Központ
õsz elején elindítani a Népjóléti
Bizottság bábáskodása mellett.
Az egyik egy adósságkezelõ
szolgáltatás, a másik pedig a
konfliktuskezelésnek egy általuk
is alkalmazható formája. A köz-
pont vezetõjét, Mikó Istvánnét,
és Lenkei Györgyöt, a bizottság
elnökét kérdezve megtudhattam
a részleteket. Most az adósság-
kezeléssel kapcsolatos informá-
ciókat adom tovább a Kedves
Olvasóknak. A konfliktuskezelé-
si programra pedig a késõbbiek-
ben térünk vissza.

Az adósságkezelési szolgálta-
tás hosszú elõkészítõ munkája
után a helyi rendelet már körvo-
nalazódik. Az adott helyzet és a
szükség indukálja a megoldás
szükségességét!. Mindenki elõtt
nyilvánvaló, hogy nehezül az em-
berek élete, különösen igaz ez a
nyugdíjasokra és a kisjövedelmû-
ekre. Az is köztudott, hogy az ön-
kormányzat lehetõségei is egyre
szûkülnek, különösen a szociális
kiadások terén. Érthetõ, hogy na-
gyon meggondolják, kiknek ad-
nak segélyt. Van, akinek adniuk
kell: a kisjövedelmû 80 éves em-
bernek; egy igazán komoly, tragi-
kus helyzetben lévõ családnak.
És van, hogy készpénzre van
szükségük. De hogy a régi,
Aquinoi Szt. Tamás-gondolatot
idézzem: Van, akinek nem halat
kell adni, hanem meg kell taníta-
ni halászni! Tehát ha valaki fiatal,
életerõs, mégis segélyt kér, annak
is segíthetnek. Ám nem segéllyel,
nem készpénzzel, hanem segíte-
nek neki elhelyezkedni, minél
elõbb munkához juttatják.

Egyes helyzetekben, szûkös
lehetõségekkel találkozva mégis
anyagi támogatást kell adniuk. A
felhalmozódott közüzemi tarto-
zások esetén kézenfekvõ egy
adósságkezelési szolgáltatás,
melyet ezután helyben nyújta-
nak. Ennek keretében az elma-
radt közüzemi díjak kifizetésé-
hez segítik a megszorult ember.

Hogy egy példát említsek:
gyakorlat, hogy az Elektromos
Mûvek részérõl évente történik
mérõóra-leolvasás. Ha a havi
átalány mellett csak egy hõsu-
gárzót üzemeltet valaki plusz-
ban, csak a leghidegebb napo-
kon, esetleg az elromlott a gáz-
készülék helyett csak pár hétig

villanytûzhelyet használ, akkor
megugrik a fizetendõ villany-
számla, és az egy összegben lesz
kifizetendõ az év elején! Konk-
rét esetekben hirtelen 50-100
ezer forintos többletköltség is
megjelenik. Százezrek átvállalá-
sáról szó sincs, de segíthetnek:
nehogy kikapcsolják a villanyt,
és egy ördögi kör, még rosszabb
helyzet alakuljon ki. Erre való ez

az adósságkezelõ szolgáltatás. A
kezelhetõ adósság 50 ezer Ft fe-
letti és 6 hónapot meghaladó hát-
ralék, felsõ határa 200.000 Ft tá-
mogatás. A kliensnek az összeg
25 %-át kell befizetnie.

Akiket elsõsorban szeretnének
támogatni, azok a 3 vagy több
gyermekes családok, a gyerme-
keket egyedül nevelõ szülõk, a
munkanélküli, rokkant vagy fo-
gyatékos személyek, 70 év felet-
tiek… egyáltalán – aki rászorul.
Gáz-, víz-, áramszámla, hitelin-
tézettel kötött lakáskölcsön-szer-
zõdésbõl fennálló hátralék ese-
tén (nehogy a lakásuk menjen
rá!) tenni tudnak majd valamit.
Fontos megjegyezni, hogy az
önkormányzatnak plusz kiadása
nem adódik ebbõl, mert a Népjó-
léti Bizottság a saját keretén be-
lül, átcsoportosítással megoldja.

A Családsegítõ Szolgálat
egyes munkatársai képzésben
vettek részt, amivel ezt az egész
folyamatot átlátják és megold-
ják. Szabály van arról, mit kell
megvizsgálni, milyen lehetõsé-
gek adottak, hogyan kell konzul-
tálni a szolgáltatást igénylõvel.
Meg kell vizsgálniuk a környe-
zetet, megállapítani, jó helyre
jut-e a segítség. Az adósságkeze-
lési tanácsadás folyamatában az
elsõ kérdés, hogyan jut el a kli-
ens az adósságkezelési tanács-
adóhoz: Jöhet önként, vagy a
szociális osztályról küldhetik.
Elsõ találkozáskor elmondják,
hogy milyen lehetõségekkel, mi-
lyen kötelezettségekkel jár a do-
log. Tisztázni kell mivel, hogyan
van elmaradva, igazolni azt a
szükséges papírokkal.

Ugyanakkor a tanácsadó és a
kliens közösen elkészíthetik a
háztartás költségvetését, megné-

zik, hol lehet a kiadásban csök-
kenteni, esetleg hol lehet bevé-
telhez jutni. Feltérképezik a csa-
lád fogyasztási szokásait, elkép-
zelhetõ, hogy ott is akad módosí-
tani való! Végül kötnek egy
megállapodást. 

Összefoglalva: A Lenkei
György által vezetett bizottság
tagjai nagyon-nagyon megnézik,
hogy hová kerül az önkormány-
zat pénze – és a döntések elõké-
szítésével ebben természetesen
partnerként együttmûködik
Mikóné Éva családsegítõs csa-
pata is. Csak az igazán elesett
kaphat segítséget. Aki nem iga-
zán szorul rá, az valahogy más-
képp oldja meg, ne a közösségtõl
vegyen el! Felháborító lehet az
adót fizetõknek, ha más segélyt
vesz fel, miközben láthatóan „jól
él” vagy „rossz helyen költ”.
Ilyet nem szabad megengedni!
Viszont feltétlenül méltányosan
meg kell oldania az önkormány-
zatnak minden olyan esetet,
melynek során az érintettek ön-
hibáján kívül jönnek létre „ke-
zelhetetlen” helyzetek.

KISS-KÁSA ÉVA

Szociális alapon
Adósságkezelési szolgáltatás, adósságcsökkentési támogatás

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és barátait

2006. szeptember 9-én, 
szombaton 17 órára 

gödi alkotók
Gödi TárLat címû csoportos kiállítására,

a József Attila Mûvelõdési Ház Galériájába
2131 Göd, Pesti út 72. 

A belépés díjtalan!
Az alkotások megvásárolhatók,

megtekinthetõk szeptember 29-éig.

Garró G. András festõmûvész Határiné Koczka Ilona
rendezõ szervezõ
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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

A GÖDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET
Munkaterv szerinti testületi szept 28.
vagy üzenetet hagyni az 530-030-as 

telefonszámon lehet.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Gödön elhunyt:

Udvari Károlyné sz.: Piszár Mária 94 éves
Hanák Pálné sz.: Piros Irén 68 éves
Kurdi Csaba 38 éves
Petõ Gyula 68 éves
Szász Ferenc 99 éves

Az elhunytak hozzátartozói fogadják õszinte részvétünket!

Gödön házasságot kötöttek:
Kekecs Krisztina Laczik Zsolt
Farkas Krisztina Szabó Gábor
Domán Éva Judit Piszter Csaba
Homovics Beatrix Anna Péter József
Kassai Orsolya Éva Hrabovszky Mihály
Nagypál Eszter Veronika Hajdu József
Szitás Krisztina Kasza János
Gelencsér Andrea Dobrovszki Tamás
Tanczig Gabriella Ruszin János
Szabó Tímea Boros Attila
Dézsi Ivett Árvai Krisztián Gergely
Gerhát Judit Kelemen Attila
Párdányi Borbála Thaisz Miklós
Dr. Moldován Judit Andrea Janek Gábor László
Hunyadi Evelin Éva Forjan Olivér
Roza Mária Özbeg Vejsi
Pauer Ildikó Balázs Attila
Pap Ildikó Ilona Nyerges János István
Zentai Júlianna Fekete István
Horváth Erika Sebõk Tamás
Skotnyár Brigitta Ales Attila
Szente Katalin Éva Vécsey Árpád
Sok boldogságot kívánunk!

Göd Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Göd, Pesti út 81.
E-mail:varoshaza@god.hu

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik felejthetetlen Édes-
anyámat, Nagy Ferencné Horváth Erzsébetet utolsó útjára elkí-
sérték, és együttérzésüket fejezték ki mély fájdalmamban.            

Lánya: Erzsi 

Az MDF gödi szervezete
fogadóórát tart keddenként 17:00
és 18:00 óra között a vÆroshÆza

udvarÆn levı kisØp�letben.

A József Attila 
Mûvelõdési Ház 

szezonális programjai

2006. õsz – 2007. tavasz
Szombati kézmûves foglalkozások indulnak õsztõl

- a következõ tanév idejére, 
tekintettel a nyári nagy érdeklõdésre: 

Minden szombaton 10.00 órától
Bõrös foglalkozás, vezeti Mráz József

Rajz szakkör, vezeti: Rabie Judit
Tûzzománc foglalkozás, vezeti: Majoros Klára

Gyöngyfûzés, vezeti: Tóth Andrea
Lószõrékszer készítés, vezeti: Németh Viktória

* * *
A megszokott idõpontokban folytatódnak

az eddigi, kedvelt programok:

Gyógytorna: JAMH kedd 16.00-17.00-ig 
éscsütörtök 18.00-19.00-ig

Ady klubban kedd, csütörtök 17.00-18.00-ig

Dézsi Yvett tánciskolája: 
hétfõn és szerdán tartja jazz-balett óráit

Fashion dance: hétfõn és csütörtökön 15.00-16.00-ig

Röcögõ néptánccsoportok
Ovis: csütörtök 16.00-16.45-ig
Középsõ: csütörtök 16.45-17.45
Röcögõ: szerda 16.00-18.00-ig

Zenebölcsi: szerdánként 9.00-tól
Baba-mama klub: szerdánként 10.00-tól

A további programokról és a részletekrõl kérjük,
érdeklõdjenek a mûvelõdési házban személyesen,

vagy telefonon. 2131. Göd, Pesti u. 72., 
telefon: 27/532-160

A Településellátó Szervezet vé-
dõnõi állásra pályázatot hir-
det. Feltétel: szakirányú vég-
zettség.
Az állás várhatóan szeptem-
bertõl tölthetõ be. Bérezés:
közalkalmazotti bértábla sze-
rint.

Jelentkezni lehet: a végzettsé-
get igazoló bizonyítvány és
szakmai önéletrajz benyújtá-
sával 

2132 Göd Duna u.5. szám
alatt. Érdeklõdni ugyanitt az
531-155, 531-156 telefonon.

Pályázatvédõnõi állásra
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Frakciónk összegezte az eltelt négy év
eredményeit, és azóta kézhez is kaphatták az
olvasók a „GÖDI SZEGFÛ” legújabb számát,
amelyben a teljesség igénye nélkül, de így is
nyolc oldalt töltöttek meg azok a beszámolók,
amelyek megvalósításával frakciónk, illetve a
szocialista városvezetés büszkélkedhet.

Az eredmények tekintetében a legfonto-
sabb, hogy a 2002-ben meghirdetett progra-
munkat 90 %-ban teljesítettük. De azon felül
az élet hozta feladatokat is megoldottuk,
mint pl.: a Béke úti óvoda teljes felújítása, a
József Attila Mûvelõdési Ház homlokzat-,
tetõ- és fûtésfelújítása, a Németh László is-
kola tanteremmel bõvítése. Ide sorolható a
gödiek által oly rég áhított, nemzetközi szab-
ványoknak megfelelõen megépített
Balázsovits János Sportcsarnok is.

Ám kezdjük az elején!   
Hivatalba kerülésünkkor meglepve szem-

besültünk a ténnyel – és már megvolt a kivi-
telezõvel megkötött szerzõdés –, hogy a már
megkezdett csatornaberuházásnak még nem
volt a pénzügyi fedezete. Alig több mint egy
hónap állt rendelkezésre, hogy ezt pótoljuk.
Nagy próbatétel volt ez számunkra! Ha nem
sikerült volna ezt valamint a többi, örökölt
pénzügyi hiányt megoldanunk, bizony bele-
rokkant volna a város, és az Isten se mosta
volna le rólunk, hogy mindez az új vezetés
miatt történt. Persze nem arról van szó, hogy
varázslók vagyunk, de ma már kellõ rálátás-
sal és tapasztalattal, nyugodt lelkiismerettel
kijelenthetjük: városunk nagyot nyert azzal,
hogy Sándor Istvánt választotta meg akkor
polgármesternek, aki az akkori helyzetet fel-
mérve azonnal nekifogott a munkák szerve-
zésének, és természetesen a kollégák segítsé-
gével 2002. december 20-ig minden hiányos-
ságot pótolt. Ugye, sokan emlékeznek még,
hogy december közepéig még szerveztük a
csatornatársulási üléseket. „Csak csendben
jegyzem meg”, hogy a társulásoknak még a
munkák megkezdése elõtt létre kellett volna
jönniük, illetve ha ezt nem sikerül utólag,
még 2002-ben pótolnunk, akkor a város el-
vesztette volna az állami támogatást, ami to-
vábbi négyszáz millió forinttal növelte volna
a hiányokat. Megerõsítem: Ezt a munkát
képtelen lett volna bárki végigvinni, akinek
nincs meg a kellõ végzettsége, hozzáértése
és szakmai tapasztalata. Ezt a közelgõ vá-
lasztások miatt szeretném újra és újra ki-
emelni. Mert ha valakinek az MSZP-vel
szemben fenntartásai vannak, a 2006. októ-
ber 1-i helyhatósági választásokon módja
lesz rá, hogy kizárólag a szakmaiságot, a
hozzáértést és a tenni akarást díjazza szava-
zatával!

De visszatérek a jelenbe, a város életét
egyik legjobban befolyásoló beruházáshoz.
Több mint 20 km utat megépíteni a választá-
sok elõtt – sokak kampányfogásnak tartják.
Mi nem annak tekintjük! Ez ugyanúgy része
a korábban meghirdetett programunknak,
mint az eddig elkészült, vagy az ez évben
megkezdett beruházások.

Csak a legkiemelkedõbbeket említem:
Bevezettük a GÖD KÁRTYÁ-t, ami néhány,
de jelentõs kedvezményt ad a gödi nyugdíja-
soknak – megjegyzem nagy sikere van. Meg-

építettünk 40 km csatornahálózatot, amellyel
elértük a 100%-os csatornázottságot. A jelen-
leg folyó útépítésekkel (melynek befejezési
határideje szeptember 15.) együtt több mint
30 km szilárd burkolatú utat építettünk. A
Lenkey utcai óvoda – amelyre 15 millió Ft
vissza nem térítendõ támogatást nyertünk –
felújítási tervei még készülnek. Augusztus

végén megkezdik és még ez évben befejezik
hányatott sorsú termálfürdõnk felújítását. Új
út és parkoló is épül hozzá. Itt meg kell je-
gyeznem, hogy sajnos az ellenzék nagy el-
lenállásába ütközött a fürdõ teljes rekonst-
rukciója, mondván, hogy „túl sok jót akarnak
a szocik”. Pedig a projekt tervei és pénzügyi
fedezete teljesen elõ van készítve, és a fürdõ-
vel kapcsolatos lakossági kedvezmények bõ-
vítését látjuk szükségesnek. Megkezdték az
új, 60 férõhelyes bölcsõde építését, ami

2007-ben kerül átadásra. Más okok miatt, de
nem sikerült megépítenünk az új mûvelõdési
házat. Ha a választók akaratából folytathat-
juk a munkánkat, és megfelelõ konstruktív
erõt tudunk képviselni, akkor ezeket a terve-
ket is megvalósítjuk.

Hogy mi volt az akadály a mûvelõdési
ház esetében? Néhány sokat hangoztatott, ki-
emelkedõ igaztalanságon kívül a mi tevé-
kenységünknek soha nem az volt a mozga-
tórugója, hogy állandóan visszamutogas-
sunk. Amit eddig megemlítettem, csak azért
tettem, mert már igen sokszor volt terítéken,
és „ilyenek” mellett nem lehet szó nélkül el-
menni. Viszont aki figyelemmel kísérte a
munkánkat, az jól tudja, hogy a városban la-
kók legtöbbjének megelégedésére alaptéte-
lünk az eredménycentrikusság. Bármilyen
furcsa is, sajnos voltak, vannak és lesznek el-
lendrukkerek, akik sokunkat, ha másképpen
nem, hát személyesen próbálnak mindenféle
koholmányokkal lejáratni. Kérjük, fogadják
el tõlünk, hogy nem vagyunk hajlandók ha-
zugságokra magyarázatot gyártani, és emiatt
nem válaszoltunk, és a jövõben sem fogunk
válaszolni az ilyen megnyilvánulásokra! Bár
minden ciklusban alkalmaztak volna ezek-
hez hasonló kampányfogásokat, akkor ma
már nem lenne földes út Gödön, akkor gyö-
nyörû, szép lehetne a fürdõnk és környéke,
vagy nem lenne helyhiány a gyermekintéz-
ményekben.

A jövõt tekintve bizony szép számmal
vannak konkrét elképzeléseink. Végül is a
leírtakban fõvonalakban minden benne van,
de a teljes programunkat a közeljövõben
szórólapjainkon fogjuk eljuttatni a lakosság-
hoz.

Amit még feltétlenül meg szeretnék emlí-
teni, hogy mi komolyan vettük és ezután is
komolyan vesszük a már 2002-ben meghir-
detett szlogenünket, hogy a lakosság legszé-
lesebb körû támogatásával „EGYÜTT” kí-
vánjuk végezni munkánkat, és ha megkapjuk
a választók bizalmát, 2006. október 1-jétõl
is, akkor a gödi lakosság többségének meg-
elégedésére tovább fogjuk  SZOLGÁLNI  a
várost.

PINCZEHELYI TAMÁS ELNÖK

Legyünk együtt sikeresek
A Magyar Szocialista Párt Gödi Szervezete  értékelte frakciójuk munkáját, az eltelt négy évet

Élek az alkalommal, és bemutatom a Gödi MSZP jelöltjeit.
Polgármesterjelöltünk továbbra is Sándor István, aki már

mint parlamenti képviselõ is sokat tud segíteni városunknak.

1. körzet képviselõjelöltje Mudri József
2. körzet képviselõjelöltje Hegedûs Ágnes
3. körzet képviselõjelöltje Vidák Árpád
4. körzet képviselõjelöltje Barkóczi Gábor
5. körzet képviselõjelöltje Horváth Ildikó
6. körzet képviselõjelöltje Pinczehelyi Tamás
7. körzet képviselõjelöltje Sándor István
8. körzet képviselõjelöltje Sógor Andrásné
9. körzet képviselõjelöltje Kruzslicz István

10. körzet képviselõjelöltje Szilágyi Sándor
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Az országgyûlési választáso-
kat megelõzõ kampány idõsza-
kában látható volt, hogy a hata-
lom megtartása, illetve megszer-
zése érdekében sem az MSZP,
sem a FIDESZ nem válogat az
eszközökben. Egymás túllicitá-
lása volt a cél. Egyre több ellent-
mondás, az ígéretek irreális hal-
maza jellemezte mindkét nagy

pártot. Aki a hatalmat ily módon
szerzi meg, az a hatalom gyakor-
lása során sem riad vissza hason-
ló módszerek alkalmazásától!
Az élet azóta sajnos igazolta ezt
a megállapítást.

A tavaszi események során
üde színfoltot képviselt a Magyar
Demokrata Fórum választási
programja. Hazugságokkal, ígér-
getésekkel nem kívánt szavazato-
kat szerezni. Bemutatta a gazda-
ság és a társadalom valós helyze-
tét. Felhívta a választók figyelmét
a negatív jelenségekre. Az ország
gazdasági stabilitására konkrét
javaslatokat tett. Tiszta, korrupci-
ótól mentes polgári társadalom
megteremtését tûzte ki célul.

Környezetünkben tapasztal-
tuk, hogy a választók felfigyel-
tek az MDF által meghatározott
elvekre. Sokan helyeselték –
még ha a leadott szavazatok szá-
ma ezt nem is igazolta vissza.
Tudjuk, hogy többen az egyéni
vagy pártszimpátia, netán a régi
beidegzõdések, és nem a józan
érvek alapján adták le a voksu-
kat. Barátaink, ismerõseink kö-
rében egyre több szó esett az
MDF irányvonaláról, következe-
tes, megalkuvásmentes stílusá-
ról. Értékeltük a helyi közélet je-
lenlegi állapotát. Azt tapasztal-
tuk, hogy a „nagypolitika” nega-
tív jelenségei a helyi viszonyok-
ban is jelen vannak. Ezen szeret-

nénk változtatni, minél több kép-
viselõt az önkormányzati testü-
letbe juttatni.

Célunk, hogy az MDF támo-
gatásával megválasztott képvise-
lõk olyan erõt jelentsenek, hogy
a jövõben ne politikai döntések
szülessenek a város sorsával
kapcsolatosan.

Ilyen gondolatok mentén szü-
letett újjá Gödön az MDF helyi
szervezete. Választási progra-
munk készül, elfogadása után
nyilvánosságra hozzuk. Remél-
jük, hogy azt megismerve minél
többen támogatják majd jelöltje-
inket az õszi helyhatósági vá-
lasztások során.

MDF Gödi Szervezete

Üde színfolt az MDF
Gondolatok az õszi választások elõtt

A ciklus zárásaként röviden szeretném
összefoglalni az Ügyrendi Jogi és Közbiz-
tonsági Bizottság (ÜJKB) négyéves tevé-
kenységét.

Az ÜJKB céljai közt legfontosabbnak
számított, hogy önkormányzati szinten is
megteremtse az Európai Unióhoz igazodó
helyi jogharmonizációt. Számos rendeletet
kellett módosítanunk, mellyel a Bizottság
még nem is végzett. A következõ önkor-
mányzat részére is marad feladat bõven. 

Ebben a ciklusban évente hat rendes tes-
tületi ülést tarthattunk a korábbi tizenkettõ-
vel szemben. Látszólag a bizottsági jogkörök
is kiterjedtek, de a kényes kérdésekben ho-
zott bizottsági határozati javaslatokat a testü-
leti ülésen az aktuális többség leszavazta. Így
történhetett, hogy rendkívüli testületi ülésen
napirend elõtt egyáltalán nem lehetett hozzá-
szólni, illetve új napirendi pontok javaslatára
sem kerülhetett sor.

A Bizottság rendes munkája mellett szá-
mos érzékeny ügyet tárgyalt. A ciklus alatt
több képviselõ úgy gondolta, hogy az ÜJKB
vizsgáljon ki általuk törvénysértõnek minõ-
sített esetet, többnyire a személyiségi jogok
ellen „elkövetett” vétségeket. A bizottság
kezdeményezte, majd egyöntetûen elfogadta,
hogy nem kíván és nem tud bíróságként el-
járni és ítélkezni, hiszen erre semmiféle tör-
vényi felhatalmazása sincs. A határozat meg-
hozatala után további kivizsgálások kérésé-
vel nem próbálkoztak a képviselõk.

Ennél szerencsére sokkal fontosabb dol-
gokkal is foglalkozott bizottságunk, mely az
önkormányzaton belül úttörõként is mûkö-
dött: az egy millió forintos éves keretét pá-
lyázat útján civil szervezetek között osztotta
szét! Kezdeményezésünket a többi bizottság
– a saját profiljának megfelelõ pályázatot tá-

mogatva – is követte, így számos civil szer-
vezet nyert pályázati pénzeket.  Mi többek
között drogprevenciós programokat, a közle-
kedés biztonságosabbá tételére vonatkozó
kérelmeket karoltunk fel.

Külön támogatást élvezett a Rendõrség, a
Polgárõrség és a Közterület Felügyelet. A

rendõrõrs vezetõje minden ülésen beszámolt
az aktuális hónap rendõrségi munkájáról.
Számos problémát közösen sikerült megol-
dani. A Bizottság kérésére az õrsparancsok
minden Gödi Körképben tájékoztatja a la-
kosságot, mi az aktuális „sláger” az alvilág-
ban, mire kell különösen odafigyelnünk. Pol-
gárõrségünket és a Közterület Felügyeletet
anyagilag támogattuk, kezdeményeztük,

hogy testületi szinten is megtörténjen mind-
ez.

Reményeink szerint a példás együttmû-
ködésnek is köszönhetõ, hogy Göd két évvel
ezelõtt kiérdemelte a „Pest megye legbizton-
ságosabb települése” címet.

Végül a Bizottság nevében szeretném

megköszönni a Polgármesteri Hivatal mun-
katársainak kiváló és szakszerû munkáját.
Elsõ sorban dr. Nyitrai Judit aljegyzõ asz-
szonynak és Szaszovszky Olgának, az
ÜJKB-ért felelõs munkatársnak köszönjük
valamennyien hozzáállását és segítségét.

SALAMON TAMÁS ELNÖK

Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Becsülettel végigdolgozott 
négy év az Ügyrendi Jogi 

és Közbiztonsági Bizottság mögött
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Göd, Szõdliget és Vác konzer-
vatív elkötelezettségû polgármes-
terjelöltjeit mutatták be a helyi
sajtó képviselõinek a váci Ma-
dách Imre Mûvelõdési Központ-
ban július 26-án, szerdán. Bábiné
Szottfried Gabriella Szõdligeten,
Fördõs Attila Vácott, míg Markó
József Gödön száll ringbe a pol-
gármesterségért. Mindhárom je-
löltet több, jobboldali elkötele-
zettségû személy, valamint kon-
zervatív pártok és civil szervezõ-
dések is támogatják. Markó József
bemutatkozó beszédében a követ-
kezõket mondta:

- Göd hagyományosan jobbol-
dali településnek számít a szava-
zók megoszlását tekintve. Ugyan-
akkor már két ciklusban sem sike-
rült gyõzelemhez juttatni polgár-
mesterjelöltjeinket, mert többen is
indultak hasonló platformon. Ta-
valy 4-5 jelölttel (akik összesen
4500 szavazatot szereztek) szem-
ben a baloldal egységes erõt kép-
viselt, így õk nyertek (1800 sza-
vazattal). Ez annak „köszönhetõ”,
hogy a jobboldalon sok képzett,
hozzáértõ ember van, s mindegyi-
kük úgy érzi, hogy õ lenne képes
a várost rendbe tenni…

Gödön a városvezetéssel szem-
ben fõleg gazdasági, és a város-
képpel kapcsolatos fenntartások
alakultak ki. Településszerkezeti

problémák vannak, melyeken kö-
zösen nem sikerült segíteni annak
ellenére sem, hogy jelentõs posz-
tokat kapott a Fidesz. A város fej-

lesztése érdekében együttmûköd-
tünk, nem volt politika a döntése-
inkben. Ha ésszerû javaslatokat
tettek, azt a Fidesz is elfogadta,
sok gondot mégsem oldhattunk

meg. Annak érdekében, hogy le-
válthassuk õket, választási egysé-
get igyekszünk kialakítani több
szervezettel együtt. A Fidesz je-

löltjét támogatják a helyi Keresz-
ténydemokrata Néppárt, a Vállal-
kozók Pártja, a Magyar Nemzeti
Front, a Gödi Polgárok Szövetsé-
ge tagjai. A megújult Magyar De-

mokrata Fórummal még folyik a
tárgyalás. Minden nap készek va-
gyunk a megegyezésre velük,
vagy más párt- és civil szervezet-
tel.

Véleményem szerint Gödön
megfelelõ csapat áll össze, mely-
nél elsõsorban a szakmaiság, a
hozzáértés, a tapasztalat kell,
hogy domináljon! Ez az elsõ perc-
tõl kezdve komoly munkát kíván.
Szeretnénk, ha olyan társaság ül-
ne le október 2-án az asztalhoz,
akik tudják, mit kell tenni, és nem
akkor kell kitalálniuk.

Magamról annyit: 12 éve va-
gyok képviselõ, egyéni jelöltként
nyertem minden esetben lakóhe-
lyem szerinti, saját körzetemben –
egyszer függetlenként, kétszer a
Fidesz jelöltjeként. Köszönöm
minden olyan szervezet együtt-
mûködését, mely mellettem áll
abban a törekvésemben, hogy ne
ismétlõdhessék meg az említett
múlt évi példa.

Bíztató, hogy 25 polgári körbõl
15 tagjai várhatóan ránk voksol-
nak majd! Kérem azokat, akik
szimpatizálnak velünk, vegyék fi-
gyelembe ezeket a szempontokat,
és támogassák közös jelöltjeinket.

(Az Inside televízió által 
rögzített beszéd 

szerkesztett változata)

AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKHOZ

Négy évvel ezelõtt a szocialis-
ták és az ellenzék azonos szám-
ban került a testületbe. A mérleg
nyelve, Mudri József környezet-
védõ belépett az MSZP-be, így
ez a négy év már az induláskor
„balra” dõlt.

Döntés elõtt álltunk. Vonul-
junk mindent ellenzõ, akadályo-
zó, destruktív pozícióba, vagy
vállaljunk részt és felelõsséget a
város vezetésében? Voltak, akik a
„semmit sem megszavazni” takti-
káját választották. Mi úgy gon-
doltuk, ez nem lehet a város érde-
ke, tapasztalatunkkal, szakértel-
münkkel részt kell vennünk a
dolgok formálásában. Ezért végül
három bizottsági elnökség és két
alelnökség betöltését vállaltuk. A
meghatározó Pénzügyi és Ellen-
õrzõ Bizottságot a hazai önkor-
mányzati gyakorlatban az ellen-
zék szokta vezetni. Ezzel szem-
ben városunkban ezt a pozíciót a
baloldal annak ellenére magánál
tartotta, hogy szakszerû vezetését
nem tudta biztosítani.

Azt gondoltuk akkor, hogy a
bizottsági munkán keresztül a
testület döntéseit helyes meder-
ben tarthatjuk.  Nem tudhat-
tuk, hogy a város vezetése ezt
másképp gondolja: a döntések
elõkészítésében, azok végrehaj-
tásában elsõsorban a polgár-
mester akarata fog érvényesül-
ni. Nem tudtuk elérni, hogy a vá-
ros pénzügyi helyzetérõl folya-

matos tájékoztatást kapjunk. A
polgármester úr a pénzügyek ki-
zárólagos irányítását saját kezé-
ben tartotta, ezzel felvállalva an-
nak minden felelõsségét.

Értékelve a viszonyokat, tagsá-
gunk azt kérte hat fõs frakciónk-
tól, hogy azokban a kérdések-
ben, amelyek nem szolgálják a
város hosszú távú érdekeit, már
a bizottsági elõkészítõ munkák
során tegyük egyértelmûvé:
nincs támogatás részünkrõl.
Így nem támogattuk az indokolat-
lan költségekkel járó strandfej-
lesztést, melynek több mint 6
milliárd forintos pénzügyi kocká-
zata a város nyakába szakadt vol-
na. A strand nekünk, gödieknek
hozzon hasznot, ne a bankoknak!
Nem támogattuk a szemétégetõ
létesítését Gödön és közvetlen
környezetében. Nem támogattuk
azt a vízpalackozást, amelyhez
sem a vízjogi engedélyek, sem a
tervek nem álltak rendelkezésre.
Nem támogattuk azt a szabályo-
zási tervet sem, mely a temetõ-
tábla parcellázásával kiköltözõk
további ezreit vonzaná a városba,
miközben iskolát, óvodát, orvosi
rendelõt nem építene a beruházó.

Nem támogattuk az ifjúsági tábor
üzleti felhasználását. Nem támo-
gattuk a Pólus szálloda melletti
fenyves eladásának még a gondo-
latát sem.

Támogattuk azonban azokat a
döntéseket, melyek az itt lakók
javát, jobb ellátását szolgálták.
Így támogattuk a sportcsarnok
építését, 22 km aszfaltozott út
megépítését, bölcsõde létesítését,
strandhoz új öltözõk építését, a
Béke úti óvoda felújítását,
Kolping iskola létesítését és sok
más, a napi élethez szükséges
döntést! Ezekben a kérdésekben
a város érdekeinek legjobb
képviseletére törekedtünk.

Kényszerûen, sok nehéz vita
után támogattuk azokat a hitel-
felvételeket, melyek nélkül a
város költségvetése összeomlott
volna. A gondot elsõsorban nem
a fejlesztési hitelek felvétele, ha-
nem a hitelekbõl fenntartott napi
mûködés jelentette. Az önkor-
mányzatok nem kapnak elég
pénzt a befizetett adókból, ez el-
sõsorban a kormány felelõssége,
emiatt nekünk is szorosabbra kel-
lett volna húznunk a nadrágszíjat.
A polgármester úr azonban kísér-

letet sem tett ennek a súlyos a
problémának a kezelésére. 

A város talpra állítása mostani
„roggyant” helyzetébõl már az új
testületre vár!

Folyamatosan kerestük az
együttgondolkodás, az együtt-
mûködés lehetõségét a konst-
ruktív civil egyesületekkel, pol-
gári körökkel, hogy a civil tár-
sadalomban rejlõ erõ részt ve-
hessen a döntések elõkészítésé-
ben és a megvalósításában is.

Frakciónkat folyamatos politi-
kai bírálat érte egyes civil, önma-
gukat függetlenként beállító cso-
portok részérõl amiatt, hogy a
szocialistákkal adott kérdésekben
együtt szavaztunk. Mi úgy gon-
doljuk, hogy a város érdeke az el-
sõdleges, a független civil mázba
bújtatott szélsõséges politikai
motivációkat nem kell figyelem-
be vennünk.

Az elmúlt négy évben a meg-
adott keretek között eredményes
munkát végeztünk, ezért szeret-
nénk név szerint is megköszönni
a közös munkát Lenkei György-
nek, Markó Józsefnek, Salamon
Tamásnak, Ilyés Gizellának,
Kovacsik Tamásnak és a késõbb
belépett dr. Bognár László alkotta
csapatnak és valamennyi, álta-
lunk delegált külsõs bizottsági
tagnak is.

FIDESZ-POLGÁRI

SZÖVETSÉG FRAKCIÓ

Konstruktív ellenzéki munka, 
a Fidesz frakció négy éve!

A Fidesz bemutatta 
polgármesterjelöltjeit
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2006 májusától elindult az elsõ
olyan önkéntes program, amely
szervezett kereteken belül segíti a
18-26 év közötti, többségében pá-
lyakezdõ fiatalokat a munkatapasz-
talat szerzésében, hogy így növelje
munkaerõpiaci esélyeiket. A prog-
ram neve ÖTLET, mely moza-
ikszó, a következõkbõl áll össze:
önkéntesség, tevékenység, lehetõ-
ség, elhelyezkedés és tapasztalat-
szerzés.

Az önkéntes tevékenység esélyt
jelent a fiataloknak arra, hogy be-
kapcsolódhassanak egy közösség
életébe, kipróbálják magukat a
munkaerõpiacon elvárt szerepek-
ben, és hogy megérezzék milyen
érzés a felelõsségvállalás.

A program fiataljai a Közép-
Magyarország régióban 10 hónapot
töltenek el a legkülönfélébb profilú
non-profit vagy állami szerveze-
teknél. Ez idõ alatt lehetõségük van
arra, hogy a munkatapasztalat-
szerzés mellett részt vegyenek cso-
portos képzéseken (ifjúsági animá-
tor képzés) és egyéni képzéseken
(nyelvi, számítógépes ismeretek

stb.) egyaránt. Ezáltal azt is megta-
pasztalják, milyen csoportban dol-
gozni. 

A programot az Országos Fog-
lalkoztatási Közalapítvány támo-
gatja. Legfontosabb célja az, hogy
az álláskeresõ fiatalok sikeresen el-
helyezkedjenek a 10 hónap letelte
után, és hogy terjessze az önkén-
tességet, mint eszmét. A program
2007 májusában újra indul.

Mészáros Janka Gödön, a Kö-
zép-Magyarország régió koordiná-
ló szervezeténél, a Fiatalok a Vidé-
kért Egyesületnél tölti önkéntes
szolgálatát. Janka friss diplomás fi-
atalként nagyszerû lehetõségnek
látja a programot arra, hogy támo-
gató környezetben szerezze meg
elsõ  munkahelyi tapasztalatait,
ahol a felelõsséget nem kell teljes
egészében egyedül viselnie.

Sajnos manapság nagyon
rosszak egy pályakezdõ fiatal lehe-
tõségei. Még én sem dolgoztam so-
ha fizetõs munkahelyen, eddig
csak önkéntes munkákat végeztem.
Ezek jó alkalommal szolgáltak ar-
ra, hogy új tapasztalatokra tegyek
szert, s hogy új embereket ismerjek
meg. Ez a program azonban sokkal
több, mint pl. egy fesztiválon vég-
zett önkéntes munka. Itt folyama-
tos kommunikáció folyik például
az egyéni fejlõdésemrõl. Problé-

máimat nyugodtan megoszthatom
a mentorommal. Nagy segítség az
is, hogy több képzésen is részt ve-
hetek, melyeket mind-mind a prog-
ram finanszíroz számomra. Az itt
elsajátított új tudás mellett fontos,

hogy végre kipróbálhatom, meny-
nyire állom meg a helyem egy
munkahelyen – fogalmazta meg
Janka a számára legfontosabb gon-
dolatokat és tapasztalatait.

FIVE - GÖD

Egy jó ÖTLET sokat segít

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS:

Homeopátiás tanfolyam
Gödön

A Magyar Homeopata Orvosi Egyesület támogatásával
egészségügyi képzettség nélkülieknek 

2 napos tanfolyamot szervezünk

GYÓGYÍTÁS 
A CSALÁDBAN HOMEOPÁTIÁVAL

címmel, melyre szeretettel várjuk jelentkezésüket!
A tanfolyam tervezett idõpontja, helye:

október 14-15., szombat-vasárnap 9:00-tõl 14:00 óráig
József Attila Mûvelõdési Ház 2131 Göd, Pesti út 72.

A tanfolyam díja: 9.000,- Ft
Érdeklõdni, jelentkezni Molnár Erikánál lehet

a 06-20-546-7274-es telefonszámon szeptember 30-ig.
A képzés minimum 15 fõ jelentkezése esetén indul!
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2002-ben azért indultunk kép-
viselõként, mert azt tapasztaltuk,
hogy Göd a térségben betöltött
korábbi szerepéhez képest egyre
elõnytelenebb helyzetbe kerül.
Úgy láttuk, hogy ezen csak akkor
tudunk változtatni, ha aktívan
részt veszünk a várost formáló

döntések meghozatalában. Pár-
toktól függetlenül jutottunk az ön-
kormányzatba, és így is végeztük
munkánkat négy éven át.

Képviselõi tevékenységünk
segítésére hoztuk létre a Városvé-
dõk Egyesületét négy éve, amely-
nek tagjai között kiváló szakem-
berek, lelkes gödiek vannak. A
háttérben õk voltak azok, akiknek
szakértõ segítségére, de ha úgy
adódott, kétkezi munkájára is szá-
míthattunk, és számíthatunk a jö-
võben is. (A Városvédõk Egyesü-
letét, eredményeit és céljait a lap
egy másik oldalán mutatjuk be.)

Göd jelenlegi helyzetét egyér-
telmûen a város legfõbb szerve, a
képviselõtestület döntései hatá-
rozzák meg, függetlenül attól,
hogy a javaslatokat ki terjesztette
be, ki dolgozta ki. Ezért, ha azt
akarjuk megtudni, hogy mi okoz-
ta azt, hogy egy 280 milliós pozi-
tív mérlegtõl négy év alatt milliár-
dos adósságba jutott a város, ak-
kor azt kell megvizsgálni, hogy a
testület mely döntései idézték ezt
elõ. Ha pedig azt akarjuk megtud-
ni, hogy személy szerint kik a fe-
lelõsek a jelenlegi helyzetért, ak-
kor azt kell megnéznünk, hogy
kik szavazták meg ezeket a dönté-
seket. Ezek a jegyzõkönyvek
alapján minden kétséget kizáróan
meghatározhatók.

A város gazdasági helyzetét
egyértelmûen a költségvetési kon-
cepció, az éves költségvetési ren-
deletek határozzák meg. Már
2004-ben jeleztük, hogy eladóso-
dáshoz vezet, ha a beterjesztett

költségvetést elfogadjuk. A pártok
képviselõi ennek ellenére meg-
szavazták azt a költségvetést,
amely elindította a települést az
adósságlejtõn, és ugyanez folyta-
tódott 2005-ben és 2006-ban is.

A nyilvánvalóan hátrányos
döntésekkel szemben szakértõink
javaslatai alapján megvalósítható
alternatívákat kínáltunk. Jellem-
zõ, hogy 2006-ban, amikor az
auditor és a kirendelt gazdasági
szakértõ is megállapította, hogy a
város a törvény által meghatáro-
zott maximum háromszorosát (!)
veszi fel hitelként, rajtunk, a Pár-
toktól Független képviselõk frak-
cióján kívül senkinek nem volt
egyetlen módosító javaslata sem.
Nekünk viszont számszerûen 24.
Érdekes módon éppen a spórolást
célzó indítványaink nem kerültek
elfogadásra.

2004-ben azzal a vélemé-
nyünkkel is egyedül maradtunk,
hogy több milliós jutalmakat csak
az elvégzett munka után lehetne
kérni és megadni. Az MSZP és a
Fidesz képviselõi egyhangúan
megszavazták ezeket a kiadáso-
kat. Az érintett is. Ugyanakkor hi-
ába kezdeményeztük annak ki-
vizsgálását, hogy hova tûnt a több
mint 200 milliós gázközmûvagy-
on, a pártok vezette bizottságok
nem méltatták vizsgálatra érde-
mesnek ezt a kérdést.

Nem támogatták a város veze-
tését kisajátító pártok a hatéko-

nyabb pályázati munkát sem,
amelyhez pedig szakértõ segítség-
re találtak volna nálunk. Egyesü-
letünk több tagja képzett pályáza-
ti szakember, képviselõink egyike
(Rábai Zita) pedig a Gazdasági
Minisztérium névsorában szerep-
lõ pályázati tanácsadó. Sajnálattal
figyeltük, hogy míg más települé-
sek számos fejlesztést indítottak
el a közösségi támogatásokból,

addig az elmúlt években Göd vá-
rosa mindössze egyetlen uniós pá-
lyázatot tudott elnyerni, és így fo-
kozatosan elmaradt a térség többi
településétõl. A város fejlesztési
koncepcióiban az elmúlt négy év-
ben  nyoma sem volt a tudatos,
tervszerû pályázati elõkészítõ
munkának, a projekttervezésnek.
Ellenben az MSZP-s polgármes-
ter pályázati szakértõként fizeti a
fideszes volt országgyûlési képvi-
selõnket, aki ezideig semmiféle
pályázati eredményt nem tudott
felmutatni. Önmagában már ez az
egy tény is jól mutatja a város ve-
zetésében kialakult összefonódá-
sokat, azt, hogy mi motiválja a
döntéseket, és mi az, ami akadá-
lyozza a valódi fejlõdést.

A képviselõtestület komoly
mûködési zavarokat mutat. Jel-
lemzõ, hogy a ciklus kezdetén
azért is küzdenünk kellett, hogy –
az egyébként bárki számára nyil-
vános – testületi jegyzõkönyvek-
be betekinthessünk. E szemléletet
képviselve a város vezetõi folya-
matosan igyekeztek minden fon-
tosabb információt elhallgatni,
számtalan esetben a döntésekhez
szükséges adatokat csak az ülés
kezdetén megadni (vagy még ak-
kor sem). Számos határozat el-
lentmondásos, vagy rosszabb
esetben azokat maga a testület
sem tartja be. Ezek közé tartozik
például, hogy bár határozatot ho-
zattunk róla, egyetlen egyszer

sem valósult meg az eladásra
szánt ingatlanok nyilvános meg-
hirdetése és licitálás útján történõ
értékesítése. Ez azért is sajnálatos,
mert a városvezetés a jövedelmet
eredményezõ beruházások helyett
ingatlanok eladásával oltotta a tü-

zet, ha üres volt a kassza – és az
elmúlt négy évben egyre inkább
az volt. 

A tanácsnokság pazarló intéz-
ménye semmi egyéb feladatot
nem látott el, mint a szükséges
szavazatok biztosítását. Hiszen
tudja-e valaki, vajon milyen ered-

ményt tett le az asztalra a külkap-
csolati tanácsnok (MSZP), a me-
nedzser-tanácsnok (MSZP) vagy
a civil tanácsnok (Fidesz-MDF-
MNF frakció)? De azt tudjuk,
hogy mindezért havonta plusz 98
ezer forintot és extra költségtérí-
tést kaptak.

Ilyen körülmények között is
sikerült komoly eredményeket el-
érnünk. Említhetjük például, hogy
a körzeti pénzkeret a mi kezdemé-
nyezésünkre vált olyan eszközzé,
amelyet immár minden egyéni
képviselõ aktívan használhat kör-
zete fejlesztésére. Idén sikerült ezt
kétmillió forintra emeltetni, bár a
szocialista frakció elutasította ezt
az indítványt is. Meggyõzõdé-
sünk szerint ez az egyik leghaté-
konyabb módja a körzetek fej-
lesztésének. Jó példa erre a kettes
körzet, ahol például ebbõl a keret-
bõl hozhatta létre frakciónk másik
tagja (Dr. Horváth Viktor) a mel-
lékelt képen látható kis teret.

Az elmúlt négy év bizonyossá
tett minket abban, hogy csak ak-
kor fog Göd ismét fejlõdni, ha az
önkormányzat végre nem a párt-
politika csatatere lesz, hanem az
évek óta meglévõ lakossági igé-
nyek megvalósításának színtere.
A kérdés csak az, hogy teljesen
csõdbe kell-e mennie a városnak
ahhoz, hogy végre a szavazók
többsége belássa, hogy ez az
egyetlen kiút.

DR. HORVÁTH VIKTOR

ÉS RÁBAI ZITA

PÁRTOKTÓL FÜGGETLEN

FRAKCIÓ

Civil szemlélettel a lakosságért, 
pártoktól és pozícióktól függetlenül
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Gyermeknap a bölcsõdében
Mint azt már min-

den évben felsõgödön,
az idén is megtartották
a bölcsõdei gyermek-
napot. Ez a szép és
kedves esemény, ami
már rendszeressé vált,
nemcsak a piciknek,
hanem szüleiknek is
szívet melengetõ szó-
rakozás volt.

Nagyon sokféle
program várta a gyere-
keket, ilyenek voltak a
különbözõ ügyességi
és készségfejlesztõ já-
tékok, mint zsákban
futás, vízhordás, hor-
gászás stb. Sõt, a
Holliday tánciskola kis
növendékei is emelték
a nap hangulatát vidám
produkciójukkal. A sok
játékon és nevetésen
kívül a bölcsõde dol-
gozói gondoskodtak a
sok éhes szájról,
finomabbnál finomabb
ételekkel várták a ven-
dégeket – palacsintá-
val, pogácsával, süte-
ményekkel, rántott
hússal, üdítõkkel.

Nagy élmény volt,
és talán a nap legizgal-
masabb részévé vált a
tombola, amivel sok
szép, kedves és hasz-
nos ajándékot nyerhet-
tek a gyerekek.

Ez a gyermeknapi
rendezvény nem má-
soknak, mint a bölcsõ-
de dolgozóinak kö-
szönhetõ, akik szerve-
zõkészségükkel, ked-
vességükkel, szerete-
tükkel létrehozták ezt
az önfeledten vidám és
emlékezetes napot! Ha
elfogadnak egy szemé-
lyes véleményt egy
bölcsõdés kisfiú anyu-
kájától, akkor higgyék
el: Nagyon jól éreztük
magunkat – ezt a jelen-
lévõk nevében bátran
állíthatom –, és kérjük,
hogy soha ne szakad-
jon meg ez a szép ha-
gyomány, hiszen az
ilyen „pici” esemé-
nyek teszik szebbé, va-
rázsolják színesebbé
szürke hétköznapjain-
kat. A fotó, videofelvé-
tel pedig, amit gyerme-
keinkrõl készítettünk,
örök emlék marad.

BARCSI ÁRON

ANYUKÁJA
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8.20 Technikai értekezlet
9.00 XII. Göd Kupa megnyitója

1. 9.30 K-1 III. korcsoport 2000 m. fiú
2. 9.35 MK-1 II. korcsoport 2000 m. leány
3. 9.50 K-1 III. korcsoport 2000 m. leány
4. 9.55 MK-1 I. korcsoport 2000 m. fiú
5. 10.10 K-1 IV. korcsoport 2000 m. leány
6. 10.15 MK-1 I. korcsoport 2000 m. leány
7. 10.30 K-1 VI. korcsoport 2000 m. fiú
8. 10.35 MK-1 III. korcsoport 2000 m. leány
9. 10.40 MK-1 Törpe 2000 m 

fiú/ leány
10. 10.55 K-1 IV.  korcsoport 2000 m. fiú
11. 11.00 MK-1 II. korcsoport 2000 m. fiú
12. 11.15 K-1 V-VI. korcsoport 2000 m. leány
13. 11.20 MK-1 III. korcsoport 2000 m. fiú
14. 11.35 K-1 VII. korcsoporttól 2000 m. nõi
15. 11.40 MK-1 0. korcsoport 2000 m. leány
16. 11.55 K-1 VII. korcsoporttól 2000 m. férfi
17. 12.00 MK-1 0. korcsoport 2000 m. fiú
18. 12.15 K-1 V. korcsoport 2000 m. fiú

12.30 EBÉD

13.30 EREDMÉNYHIRDETÉS

19. 14.45 Indiánkenu öregfiúk senior 2000 m.
20. 15.10 Indiánkenu vegyes páros 2000 m.
21. 15.35 Indiánkenu családok 2000 m.
22. 16.00 Indiánkenu öregfiúk masters 2000 m.

23. 16.25 Indiánkenu öreglányok 2000 m.
24. 16.50 Indiánkenu öregfiúk gold 2000 m.
25. 17.20 Indiánkenu Happy junior 2000 m.
26. 17.50 Indiánkenu Happy 2000 m.

18.15 Eredményhirdetés   
Bankett  

Néhány gondolat a felhíváshoz
Miért szeretjük a Göd Kupa kajak-kenu versenyt?

Mert itt találkozhatunk személyesen is az országos és a nemzetközi meg-
mérettetésen jól szereplõ gyermekekkel.
Mert alkalmat ad a régi kajakosoknak és a szülõknek is az újabb találkozásra.
Mert ezen a napon rajthoz állnak az abszolút kezdõk is, akik csak júliusban
szálltak elõször hajóba. Torokszorító az érzés, amikor a szülõk a parton futva
bíztatják a gyerekeket és nagy az öröm, ha borulás nélkül beérnek a célba,
pláne, ha néhány „fókát” közben ki is tömnek.
Mert a délutáni kenus futamok során nagy csatákat vívhatunk a jobb
helyezésekért, tudva, hogy elsõsorban a részvétel a fontos.
Mert olyan segítõk is részt vállalnak a tetemes munkákban, akik vízre ugyan
soha nem merészkednének, de szeretik a kajakos gárdát.
Mert személyesen is megköszönhetjük a támogatóknak az anyagi és ter-
mészetbeni segítséget.
És mert mi, a szülõk és a régi kajakosok mind az elõkészület folyamán, mind
pedig a verseny napján közösen érezzük a felelõsséget, hogy a versenyzõk és
a meghívott vendégek minél jobban érezzék magukat.

Ha tehetik, látogassanak el hozzánk, hogy ebbõl a hangulatból átragadhasson
Önökre is egy kicsi és Önök is úgy érezzék – Jövõre veletek ugyanitt!

XIII. GÖD KUPA 2006

Büszkén olvasom az újságban a gödi fia-
talok sikereit. „Lám, milyen ügyesek…” –
és jó érzéssel dõlök hátra a székben, elgon-
dolkodom azon, mi is van az eredmények
hátterében!?

Milyen jól döntöttek azok a szülõk, akik
gyerekeiket valamilyen sportágba íratták.

Mint tudjuk, Gödön többféle hasznos sza-
badidõs tevékenységbe be lehet bekapcso-
lódni. Jól mûködik pl. az asztali tenisz, a nõi
kézilabda, a kajak szakosztály… Itt álljunk
meg, mert a felsorolás sokáig tartana. Köze-

lebbrõl ismerem az utóbbi, szép és hasznos
sport „örömét-bánatát”, hisz három unokám
tagja a klubjuknak.

Nézzük elõször a sport fizikai és szellemi
nevelõ erejét! Fejleszti a testi képességeket,
mint az erõ, ügyesség, gyorsaság. Kedvezõ-
ben befolyásolja a gyerekek szervezeti nö-
vekedését, teherbíró képességét és teljesítõ
képességét. Fontos szerepe van az egészség
megóvásában, a betegségek megelõzésében.

Nevel az alkalmazkodó képességre, hely-
zetfelismerésre, bátorságra. Tehát azokat a
tulajdonságokat érinti, amelyek a személyi-
séget alakítják. Pl. mekkora akarati erõ kell,
hogy annak a versenytársnak gratuláljon, aki
egy picit „jobban húzta a lapátot”; vagy az
öröm és dicsõség megfelelõ átélése is nagy
pszichikai teher!

Ezek azok a tulajdonságok, amikre tuda-
tosan ritkán gondolunk gyerekeink nevelése
kapcsán. Hamarabb jut eszünkbe, hogy „mit
is csinál ez a gyerek, míg én dolgozom”? –
Jól dönt, aki megkérdezi gyermekét, mihez
lenne kedve, és valamilyen hasznos szabad-
idõtöltést választanak. Igaz, sokszor kell

edzésre, versenyekre kísérni, sõt ez pénzbe
is kerül, de megéri! És biztos szülõi háttérrel
jól érzi magát a sikeres gyermek, aki szak-
mailag felkészült emberek közt tölti idejét.

Hajrá Gyerekek! Igyekezzetek továbbra
is, szerezzetek hírnevet városunknak, edzõi-
teknek, szüleiteknek –  és elsõsorban maga-
toknak! Gratulálok, sok sikert kívánok a
boldog nagyszülõk nevében:

FARKASNÉ R. ÉVA

Egy nagymama gondolatai a sportról

Ács Enikõ
Apró Richárd
Bán Kristóf
Barta Dóra
Csaba Dénes
Csaba Dóra
Csoma Domonkos

Dalnoki Bence
Fajka József
Farkas Csilla
Farkas Lilla
Freisták Ádám
Freisták Péter Bálint
Georgopoulou Alexandra

Hamar Péter
Havas Balázs
Ihllye Katalin
Jakubovich Renáta Katalin
Makrai Martin
Michalik Dávid
Nagy Richárd

Oláh Gergely
Oláh Levente
Slezsák Zsuzsanna
Tárkányi Zoltán
Török-Kondri Vanessa
Váczai Enikõ
Várnai Szabolcs

Erre az írásra sok éves tapasztalatom mellett az a számunkra is sikeresen zárult Gyermek-Kölyök-Serdülõ” Országos Bajnokság
ösztönzött, melyen a következõ gödi fiatalok indultak a kajak- és kenusport legkülönfélébb ágában – pl. nõi és férfi K1-ben, K2-ben,
MK1 3-as és 4-es váltóban:
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Már csak pár hét van hátra a Fé-
tis Kft. idei, 6. alkalommal megren-
dezésre kerülõ sportrendezvényéig,
a gödi Fétis Crossfutás és a Kis-
pályás Labdarúgó Kupá-ig. Ver-
senyünkön minden korosztály rajt-
hoz állhat. A nap zenés össznépi
tornával, 200 méteres ovis futással
kezdõdik, melyet a korhatár nélküli
2 km-es táv követ. Ezután rajtol az
5 és a 14 km-es táv.

A focit kedvelõ felnõttek sem
maradnak program nélkül, számuk-
ra rendezzük meg a Fétis Kispá-
lyás Labdarúgó Kupát, melyre 10

fõs csapatok jelentkezését várjuk.
Nevezés: Wágner Bálintnál a 06-
30/569-98-04 telefonszámon.

Már folyik a kedvezményes
internetes elõnevezés megújult hon-
lapunkon (www.fetis.hu
/crossfutas), de a verseny napján, a
helyszínen is lehetõség nyílik egyé-
ni és családi nevezésre is. 

Az idei év nagy újdonsága a
chipes rendszer bevezetése – mely
jelentõsen felgyorsítja az adatfel-
dolgozást –, a gyors eredménylista,
a megtett km-ek jelölése, 14 km-en
az abszolút 1-3. helyezett pénzdíja-
zása.

További információért forduljon
Horváth Ritához (telefon: 06-

30/436-84-31, email: ugyve-
zetes@etis.hu) vagy tekintse meg
honlapunkat (www.fetis.hu/
crossfutas)! Ha kedvet kapott ver-
senyünkhöz, jöjjön el és fusson ve-
lünk szeptember 16-án, ahol a sport
mellett mindenki megtalálja a szá-
mára érdekes és izgalmas progra-
mokat is.

Sok szeretettel várjuk 
a sportot szeretõ futókat 

és érdeklõdõket!

HORVÁTH RITA SZERVEZÕ

Fétis Crossfutás Göd
2006. szeptember 16. szombat

A nap programja:

8.00-9.40 Nevezés
9.40-9.55 „ÖSSZNÉPI TORNA BERCIVEL”
10.00 Óvodás RAJT – befutó után mehetnek 

a játékpontokra
2 km RAJT – befutó után mehetnek a játékpontokra

10.30-10.50 Intetusz & Design Táncmûvészeti Alapítvány
Akrobatikus Rock’n’roll bemutatója

10.50-11.00 „ÖSSZNÉPI TORNA BERCIVEL”
11.00 5 km RAJT

14 km RAJT
Óvodás és 2 km táv EREDMÉNYHIRDETÉS
17.00 Fétis Kispályás Labdarúgó Kupa
12.00 Budapest Stars Ice Hockey Team bemutatója

Gödi biciklisták bemutatója

13.00-13.30 Családi ügyességi verseny
13.30 5 km és 14 km táv EREDMÉNYHIRDETÉS
14.00-15.00 Copy Con koncert

A programok ideje alatt:

09.00-15.00 Fétis-Gedore ügyességi játék
09.00-15.00 Bosch ügyességi játék
10.00-14.00 Játékok gyerekeknek: akadály pálya, légvár
10.00-14.00 Kézmûves foglalkozás: üvegfestés, agyagozás,

gyöngyfûzés
11.00-12.00 Modell repülõ bemutató
11.00-13.00 TONIO karikatúrákat készít a gyerekekrõl

Piarista Iskola Kiállítása
(Kovácsoltvas, asztalos, kõfaragó termékek bemutatója)

Július 7-9 között a gödi csapat is-
mét a Velencei tóhoz utazott, a
Vidék Bajnokságra. Itt a budapes-
tiek kivételével az ország kajako-
sai mérhették össze erejüket, ez a
verseny jelentette az Országos
Bajnokságra bejutást. A gödiek
sikerrel vették az akadályt, ver-
senyzõink mindannyian kivívták
az OB-n indulás jogát.  A kajak-
versenyeken VI. korcsoportig az
elsõ 6 helyezett kap érmet, így a
gödiekre három nap alatt valósá-
gos éremesõ hullott. Majd vasár-
nap délután az igazi esõ is megér-
kezett, olyan vihar kerekedett a
tónál, hogy félbe kellett szakítani
a versenyt, csak egy órás késéssel
indulhattak újra a futamok. A fá-
rasztó versenyzés után kajakosa-
ink továbbra sem pihentek, foly-
tatódott a felkészülés a július vé-
gi országos megméretésre.

-sZs-

Arészletes eredmények:

Aranyérem:

Mizser Diana Vkcs 1000m és
500m és 4000m
Kulifai Tamás ifi 1000m és
500m
Kulifai Tamás-Pélyi Dávid ifi
1000m
Makrai Martin IVkcs 1000m
Makrai Martin-Bán Kristóf
Vkcs 1000m
Kemencei Viktor-Szellák Dávid
junior 500m
Bánhidi Tamás-Pintér Márk ifi
500m
Váczai Enikõ IIIkcs 4000m
Havas Balázs IIkcs 2000m
Csaba Dóra-Farkas Lilla-
Váczai Enikõ IIIkcs 3x200m váltó

Ezüstérem:
Kemencei Viktor junior 1000m
Pélyi Dávid ifi 1000m
Georgopoulos Alexandra IVkcs
1000m
Bánhidi Tamás-Pintér Márk ifi
1000m
Makrai Martin IVkcs 4000m
Farkas Lilla IIkcs 2000m
Csoma Domonkos-Fajka József-
Freisták Ádám-Havas Balázs IIkcs
4x300m váltó
Csaba Dénes-Freisták Péter-Oláh
Gergely-Tárkányi Zoltán Ikcs
4x300m váltó
Farkas Csilla-Ihllye Katalin-Török-
Kondri Vanessa-Slezsák Zsuzsanna
Ikcs 4x300m váltó
Bronzérem:
Kurdi Miklós ifi 1000m
Bán Kristóf Vkcs 500m

Bán Kristóf-Oláh Levente Vkcs
500m
Oláh Levente Vkcs 4000m
Georgopoulos Alexandra IVkcs
4000m
Oláh Gergely Ikcs 2000m
4. hely:
Pélyi Dávid ifi 500m
Freisták Péter Ikcs 2000m
5.hely:
Kemencei Viktor junior 500m
Csaba Dóra IIIkcs 4000m
Jakubovich Renáta IIkcs 2000m
Apró Richárd-Csákány Tamás-Nagy
Richárd IVkcs 3x200m váltó
6.hely:
Szellák Dávid junior 500m
Várnai Szabolcs VIkcs 4000m
Tárkányi Zoltán Ikcs 2000m
Farkas Csilla Ikcs 2000m

A csapat tagjai voltak még: Barta
Dóra, Dalnoki Bence, Michalik Dá-
vid, Ács Enikõ

Kajak Vidék Bajnokság

SPORT
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• 200 négyszögöles, nyeles telek – ko-
csibeállóval – 55 nm-es házzal Gödön
eladó. Irányár 14 m Ft. Tel.: 06-27-
331623; 06-30-346-7294 
• Göd központjában különbejáratú
lakás hosszútávra kiadó. Tel.: 06-30-
273-9370
• Dunakeszi munkahelyre keresünk
azonnali kezdéssel: autógáz-töltõállo-
más kezelõt, autószerelõt, autóvilla-
mossági szerelõt. Tel.: 06-27-540-040,
06-20-946-8426
• Cipõjavítás, zipzárcsere, szõnyeg-
és ruhatisztítás, búvárszivattyú teker-
cselés. Göd, Kincsem Park - Nyitva: 7-
17-ig. Tel.: 06-30-296-1771
• 0-3 éves korig használt lányka ruhák,

babakocsi stb. olcsón eladó. Tel.: 06-
70-5087-166
• Fakivágás! Döntés nélkül is
gallyazás, gyökér kiszedés. Elszállí-
tás megoldható, Tel.: 06-30-463-
4070
• Házhoz megy Göd területén fodrász-
pedikûrös. Telefon: 06-70-265-0022
• Cserépkáhyha: Keresek álló cserép-
kályhát. Te.: 06-70-5087-166
• Akusztikus gitárt – használható, fel-
újítható állapotban – keresek. Informá-
ció a szerkesztõségben: 06-20-355-
0083
• Leinformálható, fiatalos nyugdíjas
hölgy gyermekfelügyeletet, takarítást
vállal: 06-30-554-5545

Apróhirdetések

Mindenfajta mosógép
javítása garanciával!

Szabó György
06-20-953-0105

MOSÓGÉPJAVÍTÁS

Gépelés, 
szövegszerkesztés,

szkennelés.
Hívjon 

bizalommal!
Tel.: 

06-27-543-601
06-30-213-9858
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FRANCIA

NYELVTANFOLYAM
6-8 fõs kis csoportokban

kommunikációs képesség fejlesztése.

Kezdõknek és haladóknak. 
Felsõsöknek és felnõtteknek.

Hegedûs Yolande 
(francia anyanyelvû)

2120 Dunakeszi – Fõ út 5. 
Tel/fax: 00-36-27-392-737 

Tel : 06-20-447-9641
yolandehegedus@invitel.hu
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Védoõnõt keres 
a Településellátó Szervezet!

Jelentkezés: szakmai önéletrajz 
és avégzettséget igazoló oklevél

benyújtásával.
Cím: 2132 Göd Duna u.5.
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BÚTBÚTORKÉSZÍTÉS,ORKÉSZÍTÉS,
LAPSZABÁSZALAPSZABÁSZATT

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

FOGYÓKÚRA
Fülakupunktúrá val,

hetente cserélhetõ 
tartós tûvel,

szaktanácsadással.
Inczeffy Rendelõ

Göd, Pesti út 86.
Péntek: 17-19-ig
Bejelentkezés:
06-30-670-1382
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Szolgáltatók Háza
Alsógöd, 

József A. u. 1.
Aprójavítások, 

amit a "nagyok" 
nem vállalnak, 

minden szakmában!
Ugyanitt: 

TV-VIDEO, ANTENNA
SZERVIZ.

Tel.: 06-30-949-6438

SZÕNYEGTISZTÍTÁS
HÁZTÓL-HÁZIG

NON-STOP HÍVHATÓ
TEL.: 06-30-296-1771
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