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Nemzeti, gödi és uniós zászlókkal
fellobogózva készült az 1956-os
forradalom és szabadságharc em-
léknapjára, a köztársaság kikiáltásá-
nak tizenötödik évfordulójára a vá-
ros. Az ünnepségre, amelynek ven-
dége volt dr. Szabó Imre, a Pest Me-
gyei Közgyûlés elnöke, a testvérte-
lepülés, Hegyközpályi polgármeste-
re és alpolgármestere is, a József At-
tila Mûvelõdési Házban került sor,
október 22-én. Az ünnepség kezde-
tén a megjelenteket, közöttük
Kammerer Zoltán olimpiai bajno-
kot, Sándor István polgármester kö-
szöntötte.

Sándor István bevezetõjében a
saját emlékeibõl idézett, és arról be-
szélt, hogy az 1956. októberi forra-
dalmi eseményektõl senki nem tud-
ta magát függetleníteni, és mindenki
azt tette, amihez bátorsága volt. Fel-
idézte azt a napot, amikor a forrada-
lom bukása után, visszatértek az is-
kolába, azt a szorongató érzést,
hogy viszontlátják-e valamennyi di-
áktársukat. 1956. októberének sok
fiatal hõse volt, köztük a gödi Iván

Kovács László, akinek – az elõzõ
napon, a képviselõ-testület rendkí-
vüli ülésén, meghozott döntés értel-
mében – szobrot állít az önkor-
mányzat. Az ünnepség szónoka,
Szabó Imre is megemlékezett az
1957-ben mártírhalált halt gödi Iván
Kovács Lászlóról.

Folytatás a 3. oldalon.

Díszpolgárt avattak a
forradalom emléknapján
Szabó Imre fejet hajtott Iván Kovács László emléke elõtt

Sándor István polgármester: 1956. októberének 
sok fiatal hõse volt, köztük a gödi Iván Kovács László

A forradalom emlékére kopjafát 
állított a Fidesz gödi szervezete

Fo
to

:D
un

ak
an

ya
r 

TV
Fo

to
:R

. Z
s.

Két új játszótérrel gyarapodott a
közelmúltban Göd. Az egyik a
Millenniumi emlékparkban épült
meg, a másik pedig a Hernád-köz-
ben. Nem sokkal a játszóterek

használatba vétele után egy hét-
köznap délután jártunk mindkét
helyen Pinczehelyi Tamás alpol-
gármesterrel. 

Folytatás a 11.oldalon.

Felépült két új játszótér
Örülnek a szülõk, boldogan játszanak a gyerekek

Szobrot állít a város Iván Kovács László
56-os mártírnak, döntött egyhangúlag a
képviselõ-testület az október 22-én meg-
tartott rendkívüli ülésen. Ugyancsak
egyhangú volt a döntés abban is, hogy a
logopédiai szakszolgálat alakuljon át vá-
rosi pedagógia szakszolgálattá, és igen-
nel szavazott valamennyi képviselõ arra
is, hogy az önkormányzat értékesítse a
tulajdonában lévõ gyógyszertárat. Egy-
ségesen elfogadták a képviselõk a va-
gyongazdálkodásról szóló rendeletet, s
közmegegyezés volt abban, hogy az idei
közmeghallgatásra december 9-én kerül-
jön sor.

Arendkívüli ülés elsõ napirendi pont-

jaként Sándor István polgármester ter-
jesztette elõ azt a javaslatot, hogy szobor
örökítse meg az 56-os mártír, Iván Ko-
vács László emlékét, a szobor elkészíté-
sére pedig pályázatot írjon ki az önkor-
mányzat. Mint a polgármester elmondta,
már ígéretet kapott arra, hogy a szobor
felállításához – az állam által juttatott ke-
retbõl – a Pofosz is hozzájárul. Az elkép-
zelések szerint, a szobor a majdan elké-
szülõ új mûvelõdési központ elõtt kap-
hatna helyet. Ugyancsak egyetértett a
testület a helyi Fidesz-szervezet kezde-
ményezésével: egy kopjafa felállításával
a Marignane téren.

Folytatás a 6. oldalon.

Rendkívüli testületi ülés:
Szobor Iván Kovács Lászlónak

Logopédiai helyett pedagógiai szakszolgálat 

Gödi Cukorbetegek Klubja el-
nevezéssel, a Budapesti Cukor-
betegek Egyesülete szervezésé-
ben – elnök: Sámán Miklósné –,
2005 január hónaptól az Ady
Mûvelõdési Házban Dr. Lapp
Gazdag Anikó és a József A.
Mûvelõdési Házban Dr. Lantos

István háziorvosok szakmai ve-
zetésével havonta egy alkalom-
mal, két-két óra ottléttel klub-
napot tartunk. A Civil Szervezõ-
dés létrejöttét Sándor István
polgármester úr szívesen vette,
és támogatásáról biztosította.

Folytatás a 14. oldalon.

Gödi Cukorbetegek Klubja

Ölelik, szorítják a földet
drága halottaink:

szét ne essen, ahogy az ég
csillag-tengerében ring.

Csontjaik megtöretnek, lent
a mély erõs legyen,

szívükbõl fû, fa, virág nõ
ez elsõ éjjelen.

Gyökér-kezük összeér, ha
leszáll az éjszaka,
fáradt fejét az Isten

Föld vánkosára hajtja.
Országom halottai, mind,

vagytok annyian,
tépi ruháját holt anyám,

takargat boldogan!
Ma este pihenjetek meg,

a csönd imája vár;
állunk a szemetek elõtt:
fekete-fény gyertyaszál.

FENYVESI FÉLIX LAJOS

Halottak napja
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Mint minden évben, a helyi
POFOSZ szervezet saját szerve-
zésben idén is megrendezte a
maga 56-os estjét. Maradva a
hagyományoknál nem pártpoli-
tikust, megyei vezetõt hívtam
meg, hanem valóban hiteles öt-
venhatosokat. Az idén Vasvári
Vilmos, a POFOSZ elnöke és Dr.
Drábik János jogász-közgaz-
dász volt a vendég.  Sándor Ist-
ván polgármester is részt vett az
esten. Örültem, hogy az est elõtt
– úgy érzem – jó hangulatú be-
szélgetés folyt a polgármester úr
és a POFOSZ elnöke között. Eb-
ben a beszélgetésben megálla-
podtak arról, hogy Gödön lesz
’56-os tér, és oda egy Iván-
Kovács Lászlót ábrázoló szobor
kerül. Amikor úgy három hete
ez a gondolat felvetõdött, az el-
sõ beszélgetésünknél igent mon-
dott a kérésre Sándor István.
Úgy tudom, testületi ülésen
(amelyre én sosem kapok meg-
hívót, nem tudom miért) a pol-
gármester úr tájékoztatta a kép-
viselõket is. Ehhez a nem kevés
pénzt követelõ emlékmûhöz pá-
lyázat útján is igyekszünk a fe-
dezetet biztosítani, s ebben
együtt kell mûködnie a
POFOSZ-nak és a polgármesteri
hivatalnak.

Az est elsõ felszólaló vendé-
ge, Vasvári Vilmos beszélt fia-
talságáról, tanulmányairól és
hogy tartalékos tisztbõl hogyan
lett sok évet börtönben letöltött
„ellenforradalmár” – ahogyan az
’56-ot leverõk neveztek bennün-
ket. Egy katonai osztaggal jött
pestre, és ott találkozott a forra-
dalommal. Ott határozta el,
hogy soha semmilyen körülmé-
nyek között nem fog magyar
testvéreire lõni. Végig harcolta a
forradalmat, ’57 februárjában
tartóztatták le, öt évet töltött
börtönben. Kiszabadulása után,
a számviteli fõiskolát végzett
ember, kétkezi munkát vállalt
egy öntõdében, segédmunkás-
ként. Onnan ment nyugdíjba. 

Vasvári Vilmos a POFOSZ
alapítója. Véleménye, hogy a
háború elõtt, a hosszú Horthy
korszakban igen magas színvo-
nalúan vallásos, és erkölcsös
életet élt a nemzet. Beszélt a
megcsonkított országról, a Tria-
noni diktátumról. Erre a tiszta, a
Tízparancsolaton nevelkedett
nemzetre csaptak le ’45 után
azok, akik sok-sok év alatt tönk-
re tették, lezüllesztették, elsor-
vasztották az erkölcsöt, a becsü-
letet és a hazaszeretetet!

1948-ban az iskolákban leve-
tették a keresztet a falról. Mától
nincs Isten! – mondta az öreg
pedellus. Ettõl az idõponttól
kezdve rendszeresen jöttek a ki-
telepítések, letartóztatások,
„mûködtek a kuláklisták”. Az

emberek kezdték érezni, hogy
egy egészen más világ követke-
zik. „Elkezdték verni belénk a
demokráciát.” A börtönök meg-
teltek, munkatáborok nyíltak. A
sötétség leple alatt sokakat el-
tüntettek, és a ma 298-as parcel-
laként ismert sírkertet kezdték a
halottak benépesíteni. Magyar-
országra sötét korszak borult.

Rákosit 1953-ban az addigi
földmûvelésügyi miniszter,
Nagy Imre váltotta le a minisz-
terelnöki székben. Megnyíltak a
munkatáborok kapui, a kitelepí-
tettek hazatérhettek, és az or-
szág valósággal fellélegzett. Így
érkeztünk 1956. október 23-
ához. A diktatúra elleni gyûlölet
magas fokra hágott, és a nem-
zetben volt még egy kis erkölcsi
tartás, megfogták egymás kezét,
és azt mondták: Nem, ez így
nem mehet tovább! Az egyete-
mista fiatalok kivonultak, és
olyan érzelmekkel, és átéléssel
énekelték a Himnuszt, ahogy
elõtte és utána soha. Micsoda
erõvel zúgott a „Talpra ma-
gyar!” és az, hogy „Aki magyar,
velünk tart!” (A folytatásról bõ-
vebben írtam az elõzõ szám-
ban.) 

Végezetül elhangzott, hogy
nagy várakozással voltak az öt-
venhatosok 1989-ben, az úgyne-
vezett rendszerváltáskor. Hány
párt tûzte zászlajára ’56-ot? Mi-
re észbe kaptunk, már megint át-
vertek bennünket! „Erre a harc-
ra” nem voltunk felkészülve. Az
idegen eszmék, a globalizmus
ellen nem lehet fegyverrel har-
colni. A kirekesztett ’56-osokat
azok képviselték, és képviselik
ma is a Parlamentben, akik a
forradalmat leverõ utódpárttal
kollaboráltak, így szerintünk el-
árulták ’56 szellemét és a nem-
zetet is. Napjainkat a rendszer-
váltás utáni hatalmi mámor ural-
ja, melynek már semmi köze a
munkásosztályhoz, a szocializ-
mushoz, éppen a fordítottja tör-
ténik: a kapitalizmus kiszolgálá-
sa, sõt, a hatalom birtokosai ma-
guk a magyar kapitalisták. Õk
most is idegen ideológiát szol-
gálnak, az internacionalista
globalizmust, ezért tudják még
most is tele tüdõvel énekelni,
hogy „Fel vörösök, proletá-
rok!”, és hogy „Ez a harc lesz a
végsõ”. Másnap ugyanõk ének-
lik az Operában a Himnuszt.
Már minden az övék! Csak tud-
nám, hogy még ki ellen harcol-
nak?. 

Befejezésül azt mondta Vas-
vári Vilmos, hogy úgy kellene a
kommunizmus elleni harcot is

vívni, mint a fasizmus ellen vív-
tak annak idején. Bizonyított
tény, hogy a kommunizmus leg-
alább 5-ször annyi áldozatot kö-
vetelt az emberiségtõl, mint a
fasizmus!

Az est másik vendége Dr.
Drábik János jogász-közgaz-
dász, a hajdani Szabad Európa
rádió utolsó fõszerkesztõje volt.
Drábikot Kanadából felkérték,
hogy írjon egy könyvet az ’56-
os forradalomról, melynek leg-
fõbb megállapítása legyen, hogy
fontos szerepe volt a bolseviz-
mus bukásában a magyarországi
felkelésnek, hogy kulcsfontos-
sággal bírt abban, hogy a szovjet
birodalom végül felbomlott. A
megbízást, figyelembe véve
napjaink eseményeit, nem tudta
teljesíteni. Mert elõször arra kel-
lett volna felelnie, mi volt az
’56-os eseménysorozat. Forra-
dalom, ellenforradalom? Mit
akartak az ötvenhatosok? Azt,
ami most már megvalósult?
Látva az utolsó 6-8 év történése-
it, rá kellett döbbennie, hogy ez
a világ sokkal kegyetlenebb, és
ugyanazt a célt követi, mint az
elõzõ: rátenni a kezüket a gazda-
ságra, s a pénzzel megszerezni a
politikai hatalmat. Ez egy köz-
pontilag vezérelt rendszer, glo-
bális, világhatalmi törekvés –
irányítani a világ gazdasági tör-
ténéseit. 

Mi a forradalom? A marxista
forradalom után a bolsevikok
erõs rendõri diktatúra mellett
mindent államosítottak – úgy
vették el az emberek által meg-
termelt javakat. Az sem volt
jobb, mint a kapitalista kizsák-
mányolás. A magyar forradalom
megmutatta, hogy van harmadik
út is. A nemzet ráérzett arra, amit
a teljesítményhez kötött magán-
tulajdon szentsége jelent. A ter-
mészettõl és Istentõl eredõ jo-
gokkal megpecsételt, õsidõk óta
alapvetõ emberi jogként kezelt
magántulajdoni rendszert kíván-
ta vissza. Ezeket az eredendõ jo-
gokat tagadja mind a klasszikus
kapitalista, mind a bolsevik
rendszer. Erõszakkal elrabolni az
emberi teljesítménybõl fakadó
gyarapodást a dolgozó néptõl!
Az átmentett eszmék, rendsze-
rek, emberek (D 209, Apró ro-
konság), ma privatizációnak ne-
vezett tökéletes szabadrablást
hajtanak végre, a nemzet vagyo-
nát mentik a saját zsebeikbe. Na-
gyon jól tudják, hogy a vagyon
elválaszthatatlan az önrendelke-
zéstõl, s fordítva. Ezért ma erõ-
szak helyett banki trükkökkel,
kamatokkal, eladósítással, aljas

módon fosztanak meg attól,
hogy saját teljesítményünkkel
szerzett tõkénket élvezhessük.
Így nyugodtan elmondhatjuk,
hogy a mostani rendszer sokkal
igazságtalanabb, mint a Kádári
diktatúra utolsó évei voltak! 

Dr. Drábik beszélt arról, hogy
több pontból álló javaslatát el-
juttatta a „megfelelõ személy-
hez”. Elmondta, hogy az elmúlt
15 évben jogtalanul privatizált
állami vagyon a nemzet vagyo-
na volt. A kormányon levõk a
„nemzet jóvoltából” csak keze-
lik azt. Az eredeti tulajdonosok
jóváhagyása, beleegyezése nél-
kül elidegenítették, elkótyave-
tyélték. A hajdani állami vagyon
90 %-át eladták, hogy állami
adósságok törlesztésére fordít-
sák a pénzt, a kezdeti adósság
mégis növekedett! Bár az állam-
adósság a FIDESZ kormányzat
alatt kissé csökkent, de az utób-
bi idõben ismét túllépte a 10
milliárdot. 

Hallhattunk a multinacionális
cégeknek a magyar vállalatok-
kal szembeni adókedvezményei-
rõl. Az Európai Uniótól is arra
kértünk halasztást, hogy a mul-
tik még 10 évig további adó-
mentességet élvezhessenek. So-
káig beszélt az elõadó a további
banki ügyletekrõl. Sajnos azt
hallhattuk ki belõle, hogy a Ma-
gyar Nemzeti Bank nem is ma-
gyar, és nem is nemzeti. Az EU-
ba úgy léptünk be, hogy messze
a legrosszabb szerzõdéseket kö-
töttük. Dr. Drábik János beszéde
végén a magyar forradalom óri-
ási jelentõségét abban jelölte
meg, hogy a magyar nép elutasí-
totta a kommunista zsákutcát, de
elutasította a finánckapitalista
zsákutcát is. A világhatalomra
törõ nagytõkés bankárvilág -
mely az erõszakos bolsevizmus-
tól szabadulni akart ugyan –
még nem volt felkészülve egy
ilyen kemény népi kezdeménye-
zésre. Fel kellett építeniük a bol-
sevik rendszereken belüli sza-
badkõmûves nómenklatúrát (pl.
Gorbacsov, Jelcin), akik aztán a
nyugat érdekeit szolgálták – a
kommunista rendszer bukásáig.

Sajnos az estrõl hiányoztak a
fiatalok, az iskolások, bár a két
iskolaigazgatónak személyesen
adtam át a meghívót. Bízom
benne, hogy csak véletlen volt a
távolmaradásuk.  Pedig jó alka-
lom kínálkozott nekik is arra,
hogy népük történelmével
elsõkézbõl ismerkedhessenek! 

Köszönet a Dunakanyar TV
munkatársainak a nagyon szép
’56-os megemlékezésért, melyet
22-én és 23-án adtak le. 

V. ZAHORÁN SÁNDOR

POFOSZ ORSZÁGOS

ELNÖKSÉGI TAG

Vendégünk volt…
Vasvári Vilmos és Dr. Drábik János
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Folytatás az 1. oldalról.
A fiatal sportoló részt vett a Corvin-

közi harcokban, a forradalom bukása
után pedig egy maga szerkesztette folyó-
iratot is kiadott, amelyben a Nagy Imre
kormány visszaállítását követelte. Mint
Szabó Imre mondta, fejet hajtunk e fiata-
lok és mindazok elõtt, akik a nemzeti de-
mokráciáért küzdöttek. A megyei köz-
gyûlés elnöke kiemelte, hogy a kezdet
vidám volt, igazi forradalom, és a forra-
dalom napjaiban megszületett a demok-
ratikus egység. Ezt a bizakodás, az ösz-
szefogás képeit tükrözõ dokumentumok
is erõsítik. Szabadságot, a függetlensé-
get, a demokráciát akartak, igazságot, és
a nemzetet kiszabadítani rabságából. A
szónok arra is emlékeztetett, hogy tizen-
öt évvel ezelõtt, 1989. október 23-án, ép-
pen az ’56-os forradalom évfordulóján,
kiáltottuk ki a köztársaságot, százezrek
lelkesedése közepette.

Ezt követõen jelentették be, hogy a
képviselõ-testület szeptember 2-i, rend-
kívüli ülésén döntött arról, hogy a Göd
város díszpolgára címet adományozza

Kammerer Zoltánnak. A gödi sportoló,
miután négy évvel ezelõtt, a Sydney-i
olimpián, a kajak kettesben ötszáz méte-
ren, a négyesben ezer méteren szerzett
aranyérmet, az idén Athénban, a kajak
négyesben, ezer méteren lett olimpiai
bajnok, és egy újabb aranyéremmel lett
gazdagabb. A fiatal kajakozó az elmúlt
években kétszer lett világbajnok és két-
szer nyert Európa-bajnokságot is. Telje-
sítményét 2000-ben Pro Urbe kitüntetés-
sel ismerte el a város, most díszpolgárá-
vá avatta. A kitüntetõ címet tanúsító ok-
levelet Sándor István polgármester adta
át az olimpiai bajnoknak, megjegyezve,
hogy „Kammerer Zoltánban még né-
hány olimpia benne van”… Az új dísz-
polgár köszönetet mondott azért, hogy
megkapta a várostól a legmagasabb ki-
tüntetést.

Az emléknap programja a Huzella Ti-
vadar Általános Iskola tanulóinak mûso-
rával folytatódott, majd Iván Kovács
László emléktáblájánál tartottak koszo-
rúzási ünnepséget.

BORGÓ JÁNOS

Díszpolgárt avattak a
forradalom emléknapján
Szabó Imre fejet hajtott Iván Kovács László emléke elõtt

Október 23-án sokan és sokféleképpen
emlékeztek a negyvennyolc évvel ez-
elõtti eseményekre. Akkor szép, napos
õsz volt. A vénasszonyok nyarának
utolsó melengetõ napsugarait élvezték
az emberek városon és falun. 

Most borongós, esõs idõben gyûltek
össze sokan a Marignane téren, hogy
méltóképpen emlékezzenek meg az
1956-os forradalom és szabadságharc
48. évfordulójáról, és elhelyezzék ko-
szorúikat az újonnan felállított kopjafa
lábánál.  A mesterien kifaragott emlék-
oszlopot - amely a Fidesz Gödi Szerve-
zetének kezdeményezésére, és Nagy
Gábor keze munkáját dicsérve áll a tér
szélén - Imre Zsolt, a Fidesz országgyû-
lési képviselõje, és Lenkei György, a Fi-
desz helyi elnöke leplezte le. Az ünnep-
séget megtisztelte jelenlétével Sándor
István polgármester, ott
voltak az önkormány-
zat és a helyi politikai,
illetve civil szervezetek
képviselõi.

A Himnusz elének-
lése után Imre Zsolt
mondott ünnepi beszé-
det. 1956 ifjúsága kirá-

lyi örökséget hagyott ránk. - idézte fel
az eseményeket Albert Camus szavai-
val. Majd saját gondolataival folytatta: -
De tudjuk-e, érezzük-e, milyen nagy
dolog a szabadság? Akkoriban a nyuga-
ti értelmiség nem egészen értette, miért,

és hogyan vált a szocializmus nemes
eszméje a valóságban az elnyomás, a
megfélemlítés mindennapos gyakorla-
tává. 

Az emberek szabadságra vágytak, és
ezt a szabadságot remélték kivívni 1956
októberének utolsó napjaiban. De ez a
szabadság nagyon rövid életû volt. Utá-
na a gyász, a fájdalom, a szenvedés évei
következtek. Az országot kettészakítot-
ta a forradalom. Az emberek féltek, de
élni akartak. Ezért kellett sokaknak ha-
zugságra kényszerülniük.

Ma, 48 évvel az események után,
már nincs szükség arra, hogy hazud-
junk. Kivívott demokráciánk azonban
még most is törékeny. Akkor lesz szi-
lárd és kikezdhetetlen, ha közös akarat-
tal le tudjuk zárni a múltat. Még élnek a
tanúk, még élnek azok, akiknek bocsá-

natot kell kérniük, és azok, akik elfo-
gadják ezt a bocsánatkérést. De felnö-
vekedett egy olyan nemzedék, akinek
‘56 eseményei már csak történelem-
könyvekbõl, vagy családi történetekbõl
ismertek. Kötelességünk, hogy el-
mondjuk nekik, mi is történt akkor. A
hazugság a múlté. Gyerekeinknek, uno-
káinknak már nem kell félniük semmi-
tõl. Õk kérdezhetnek, mi pedig vála-
szolhatunk. Válaszoljunk akkor, amikor
kisétálunk velük a Marignane térre. Áll-
junk meg egy pillanatra a kopjafa elõtt,
és meséljünk nekik arról, kik voltak
azok a hõsök, akiknek az emlékére áll
ott az emlékoszlop: azokért, akik ránk
hagyták a “királyi örökséget”, a szabad-
ságot!

R. ZS.

Kopjafa ‘56 emlékére

Emlékezõ gödi polgárok

Méltó befejezése volt az október 23-i megemlékezé-
seknek az alsógödi Szent István- templomban meg-
tartott koncert, ahol Fauré Requiemjét hallhattuk.
Nemcsak 56 mártírjaiért szólt a gyászmise - lélekben
már mindenki a közelgõ Halottak napja kapcsán saját
halottaira is emlékezhetett ott.

Amilyen puritán, egyszerû volt a helyszín, a nem is
oly rég épült templom, olyan felemelõ és magasztos
érzés fogott el már az elsõ felcsendülõ hangok nyo-
mán. A mûvet Göd Város Vegyeskara és a Wekerle-
telepi Szent József Kórus Pászthy Júlia mûvésznõ és
tanítványa, Molnár Levente – akinek ez volt az elsõ
szólófellépése – közremûködésével, Kaposi Gergely
orgonakíséretével, Utassy Ferenc (képünkön) vezény-
letével szólaltatta meg. Mindkét szólista megindítóan

szép elõadása mellett a kórusrészek voltak nagy ha-
tással rám. Azt éreztem, hogy minden egyes kórus-
hang mögött alaposan felkészített és képzett énekes

áll. Ez elsõsorban a két karvezetõ, Kaposi Gergely és
Utassy Ferenc munkáját dicséri. A mû kiválasztása is
profizmusra vall. A padban ülve végigpillantottam a
„teltházas” közönségen. A hetven- és nyolcvan éves
generáción át többgyermekes fiatal párok hallgatták
végig áhítattal a zenei darabot. Fauré Requiemjének
dallamossága és a zenemû idõtartama az amúgy min-
dig fészkelõdõ kicsiket is lekötötte.

Tartalmasan szép koraesti programot szereztek
mindnyájunknak a közremûködõk az Emlékezet
napján. A zenei élménytõl áthatottan arra gondol-
tam, ez a koncert túlnõtte Göd város kereteit, az-
az bárhol megállta volna helyét a lelki gazdago-
dást adó hangverseny.

REPTSIK LÁSZLÓNÉ

Hõsökért - áldozatokért - szeretteinkért

Sokan vagyunk, akik ritkán jutunk el kon-
certekre, színházba, hisz lefoglal minket a
család, a munka és minden egyéb. Ezért is
örültem a lehetõségnek, hogy itt Gödön
meghallgathatom Fauré Requiemjét Göd
Város Vegyeskara, a kispesti Szent József
Kórus, gödi és vendégszereplõ szólóénekes
elõadásában. Az alsógödi katolikus templom
felé haladva kellemes várakozás volt ben-
nem, mely az ünnepien öltözött emberek
láttán csak erõsödött. A templomba érve
megragadott az a különös hangulat, amit
csak azehhez hasonló helyektudnak áraszta-
ni. Acsend betölti a tágas teret, a hangok is
másként rezonálnak... Kíváncsian vártam
milyen hatással lesz rám a mû.

Atemplom padjai megteltek, sok ismerõs
arcot fedeztem fel, majd egymás után fel-
hangzottak a tételek. Az orgonajáték és a tisz-
ta énekhang már önmagában olyan élmény
volt, hogy teljesen fel tudtam oldódni. Annyi-

ra elmerültem a hallgatásban, hogy fel sem
tûnt az idõ múlása, az, hogy mások is ülnek
körülöttem. Akeskeny, kemény padok szokat-
lan tartásba kényszeríttették az izmaimat, de
ezenapró kényelmetlenségetfeledtetni tudta a
mû számomra sok helyütt szokatlan, de fel-
emelõ zenei hatása, és a dallamok sokszínû-
sége. Laikusként is megragadott az a tiszta és
érett hangzás, a mûvészi átélés, mely az igen
nehéz zenemû elõadását jellemezte. Külön él-
mény,hogy ezeket a szép hangokat közöttünk
élõ ismerõseink keltik életre, kikkel naponta
összefutok, akik összejárnak az együttének-
lés szeretetéért, és azért, hogyörömet szerez-
hessenek nekünk. 

A mûvészet sokszínûsége és az alko-
tásöröme megtorpanásra késztet, rácsodálko-
zunk az élet értékesebb perceire és arra, milyen
csodálatos dolgokra vagyunk képesek. Kö-
szönjük a szép elõadást és a maradandó él-
ményt. D. R.

A zene betölti a tágas teret
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Két év mérlege

A 2002-es választások új helyzet elé
állították az addig koalícióban kor-
mányzó Fidesz tagságot. A jobbolda-
li közös listán (Fidesz-MDF-Polgári
Szövetség, továbbiakban Fidesz frak-
ció) és az egyéni kerületekbõl össze-
sen öt képviselõ szerzett mandátu-
mot. A frakció ebbõl a kisebbségi po-
zícióból alakította ki munkarendjét.
Három bizottsági elnöki posztot kí-
nált fel a jelenlegi vezetés: a Népjólé-
ti és Lakásügyi Bizottság, a Városfej-
lesztési Bizottság és az Ügyrendi, Jo-
gi és Közbiztonsági Bizottság veze-
tését. Alapkérdésként vetõdött fel,
hogy a Fidesz szövetségeseivel
együtt elfogadja-e a pozíciókat. Mi-
vel a város érdeke úgy kívánta, ezért
a három bizottsági elnöki helyet je-
lenleg is Fidesz képviselõk töltik be.
Ebben a munkában a frakció folya-
matosan megpróbálta a jobboldal
egységét megteremteni, ez idáig ez
csak részlegesen sikerült. Így a Fi-
desz frakció ellenzéki kezdeménye-
zéseit többnyire leszavazzák, hiszen
a legfontosabb kérdésekben a balol-
dali szavazattöbbség mindig háttérbe
szorítja kezdeményezéseinket.

Csak egy kiragadott példa: a Fi-
desz képviselõcsoportja egyértelmû-
en kérte, hogy a bizottságok nagyobb
létszámmal mûködjenek, mert az öt-
fõs bizottságokat szakmai kérdések
megvitatásában túl szûknek ítélte.
Egy tollvonással lekerült a kezdemé-
nyezés az asztalról. Ugyanez történt
a módosító indítványokkal kapcso-
latban is, amely csak látszólag tûnik
kis dolognak. A demokrácia alapjait
rendítette meg a szocialista többségû
döntés, mivel a képviselõ-testület
elõször mindig a beterjesztett határo-
zati javaslatról szavaz, és csak utána
a módosító indítványokról, ilyen
megoldás talán az országban sehol
máshol nincs. Módosító indítványo-
kat szinte 100 százalékban a jobbol-
dal kezdeményezett. Ezek a már elfo-
gadott eredeti határozati javaslat után
rendszeresen okafogyottá váltak.

A Fidesz frakciója kérte továbbá,
hogy havi rendszerességgel tartson a
képviselõ-testületi  ülést, amelyet a
szocialista többség szintén elutasí-
tott. Ez különösen jelentõs, mert
ugyan néhány rendkívüli ülés tarkítja
az éves menetrendet, de azokon nem
térhetnek el a képviselõk a megadott
napirendektõl. Mindezek az intézke-
dések folyamatosan szûkítik a de-
mokrácia intézményrendszerét.

A Fidesz képviselõcsoportja mi-
den olyan intézkedést támogatott az
elmúlt két évben, amely a város fej-
lõdését segítette. Így a település-
szerkezeti terv jóváhagyását is, ha-
bár számos pontjában nem értett
egyet az elõterjesztéssel. Ha a vég-
szavazásnál a frakció nem szavazta
volna meg a határozati javaslatot,
akkor az önkormányzat számos fej-
lesztési lehetõséggel kapcsolatban
túl sok idõt vesztett volna. A csoport
hasonlóan tett a csatornaépítési kér-
désben, amelynek anyagi hátterét
még az elõzõ önkormányzati ciklus
biztosította.

Külön problémát jelentett a Né-
meth László Iskola épülõ tornacsar-
nokának kérdése. A jelenlegi szocia-
lista vezetés – mivel pályázaton
egyetlen fillért sem nyert – 150 mil-
lió forintos hitelfelvétel igénybevéte-
lével kívánta a sportcsarnokot felépí-
teni, amely összeg törlesztése a kö-
vetkezõ ciklusban kezdõdik(!). Az
önkormányzatot jelen pillanatban is
több százmilliós felvett hitel terheli,
ezért a Fidesz képviselõ csoportja a
továbbiakban újabb hitel felvételét –
a mûködõképesség megõrzése érde-
kében – nem támogatja. 

A Fidesz frakció minden önkor-
mányzati vagyont érintõ kezdemé-
nyezésben a lehetõ legkörültekintõb-
ben járt el. Az ilyen ügyekben minõ-
sített többségre van szüksége a szoci-
alista többségû városvezetésnek,
mellyel azonban nem rendelkezik au-
tomatikusan. Ezekben az esetekben
az ellenzéknek nagyobb a mozgáste-
re. Erre egy példa: A Fidesz képvise-
lõcsoportja az ásványvíz palackozás-
sal és értékesítéssel kapcsolatos kér-
désben messzemenõen az önkor-
mányzat érdekei szerint járt el. A
csak és kizárólag a befektetõ szem-
pontjait figyelembe vevõ szerzõdés-
tervezetet az önkormányzat érdekei
szerint alakította át, amelynek követ-
keztében a város szocialista vezetése
a szerzõdés határozati javaslatát egy-
elõre levette a testületi ülés napirend-
jérõl.

Összességében elmondható, hogy
a Fidesz képviselõcsoportja a város
érdekében politizál, nem mond min-
denre nemet csak azért, mert ellenzé-
ki pozícióban van. A város mûködé-
sének fenntartását tartotta szem elõtt,
és a jövõben is ez a cél vezérli.

FIDESZ-FRAKCIÓCSOPORT

Fidesz frakció: 
Értékelés félidõben

A Polgári Frakció tagjaiként mindketten
pártoktól független képviselõként dolgo-
zunk a testületben. Döntéseinket így nem
a pártfegyelem vagy más külsõ kényszer
irányítja, hanem a lakosság érdekei.

Míg Göd korábban kiemelkedõ helyet
foglalt el a környezõ települések között,
addig mára kezd az a nézet eluralkodni,
hogy a település nemigen fejlõdik. Ezért
is meglepõ, hogy a Városfejlesztési Bi-
zottságunk idén mindössze öt alkalom-
mal találta szükségesnek ülésezni, ami
még a képviselõ-testületet is jóval alul-
múlja, pedig az a törvény által elõírt mi-
nimumra csökkentette kötelezõ ülései
számát. A költségek közben több mint
kétszeresére emelkedtek: a fenti bizott-
ságnak például jelenleg már jelenleg tíz-
nél több fizetett tagja van. Több pénzt
költünk jutalmakra, ünnepélyekre, mint a
körzetek fejlesztését célzó körzeti pénzre
összesen. A különbözõ pozíciók száma
(pl. tanácsnokok) és azok költsége meg-
nõtt. Hozzávetõleg annyiba kerül a jelen-
legi városvezetés a teljes ciklusra vetítve,
mint amennyiért Dunakeszi ez évben öt-
ven utca aszfaltozását végzi el. Göd idén
még egyetlen utat sem aszfaltozott…

Számos fontos döntés született. Acsa-
tornázás most megkezdett, a lakosság
mintegy negyedét érintõ utolsó szakasza
minden mást egyértelmûen maga mögé
sorol a több mint ezermilliós költségveté-
sével. A tavalyi szerzõdéseknél 1000 fo-
rintos részletenként kellett nyolc éven ke-
resztül mindösszesen 96 ezer forint befi-
zetését vállalni. Ebben benne volt az in-
gatlanra történõ bekötés is. Az idei konst-
rukcióban azonban ugyanazon 96 hónap
futamidõ mellett már havi 2331 forintra
emelkedett a törlesztõrészlet, ami a teljes
futamidõre vetítve 224 ezer forintot je-
lent. Ráadásul ebben csak a közterületen
történõ csatornázás van benne, így a lako-
soknak további 80-100 ezer forint kiadást
fog jelenteni az ingatlanra történõ beköt-
tetés. Tehát azonos mûszaki színvonalt
alapul véve, a tavalyihoz képest több
mint 300 százalékkal nõtt meg a lakossá-
gi hozzájárulás mértéke. Ez az arány to-
vább romlik 15-20 százalékkal, ha figye-
lembe vesszük, hogy míg a 15% közmû-
fejlesztési hozzájárulás tavaly a teljes
összeg után járt, addig idén már csak a
224 ezer forint után. Ezek a tények joggal
váltottak ki széleskörû felháborodást a la-
kosság körében.

Negatív csúcsot állított fel a szocialis-
ta többségû testület a törvényességet te-
kintve. Az alpolgármester több mint fél
éven keresztül összeférhetetlen tisztséget
töltött be a városi újság felelõs kiadója-

ként, amirõl végül a Polgári Frakció fel-
szólítását követõen mondott le. A Köz-
igazgatási Hivatal törvényességi észrevé-
teleinek száma messze meghaladja a tel-
jes elõzõ ciklusban történtek számát, a
menedzser-tanácsnoki pozíció létrehozá-
sa miatt pedig az Alkotmánybírósághoz
kellett fordulnia.  

Gyakori, hogy a döntéselõkészítés so-
rán több évtizeddel ezelõtt „bevált” mód-
szereket (elhallgatás, félretájékoztatás) al-
kalmaznak. Sok jó kezdeményezés rész-
ben a korábbi idõkbõl átörökített ál-de-
mokratikus vezetési gyakorlat miatt,
részben a többség érdekeivel ellentétes
egyéni érdekek miatt fordul a visszájára. 

A testületben a fõ válaszvonal, amely
meghatározza az ellenzéki státuszt, nem a
pártok között, hanem a pártok és a pár-
toktól független Polgári Frakció között
van. Ezt legjobban az példázza, hogy az
MSZP és a Fidesz-MDF képviselõi egy-
mással vállvetve szüntették meg a Kör-
nyezetvédelmi Bizottságot, amelynek el-
nökét a Polgári Frakció adta. 

A jelenlegi városvezetés nem alakított
ki jó kapcsolatokat a kistérség másik két
településével, ami egyre jobban elszige-
teli Gödöt. Mivel az Európai Unió az
egyes települések helyett a kistérségeket
és régiókat támogatja, ez hátrányosan
érinti városunkat a források, például sike-
res pályázatok megszerzésében.  

Ellenzéki szerepkörben számos ered-
ményt tudhatunk magunkénak. Az álta-
lunk javasolt, a 2/A-ról levezetõ, Duna-
keszi és Göd között létesítendõ út az or-
szágos agglomerációs tervbe is bekerült,
annak ellenére, hogy azt a helyi városve-
zetés illuzórikus álomnak bélyegezte
minden fórumon. Ugyancsak a Polgári
Frakció érdeme, hogy az eredeti javaslat-
tal ellentétben nem egy, hanem három
játszótér építésére különített el pénzt a
képviselõ-testület. APolgári Frakció kez-
deményezésére elkülönített, a körzetek
fejlesztésére fordítható egy-egy millió fo-
rintot az egyéni képviselõk sikeresen tud-
ják felhasználni. Jellemzõ, hogy az eddig
elköltött pénzek 82 százalékát útjavítá-
sokra, 8 százalékát vízelvezetõ árkok lé-
tesítésére fordították. 

Fontosnak tartjuk a lakosság hiteles tá-
jékoztatását. Városi és körzeti kiadványo-
kat jelentetünk meg saját költségen (Vá-
rosvédõ, A Kettes, A Hatos), valamint az
Internettel rendelkezõ lakosok számára
hírlevelet (god02@fw.hu), honlapokat
(ld. pfo.fw.hu) üzemeltetünk.

B. RÁBAI ZITA,
DR. HORVÁTH VIKTOR GERGÕ

Polgári Frakció: 
Ellenzékben, eredményesen

A2002 õszén megválasztott önkormányzati képviselõ-testület mandátumának fél-
idejéhez érkezett. Az elmúlt két esztendõben végzett munka értékelése jó alkalmat
kínál a helyi kormányzó szövetség és az ellenzéki tömörülések számára egyaránt,
hogy mérleget vonjanak önmaguk és politikai versenytársuk tevékenységérõl.
Összeállításunkban a képviselõ-testületben helyet foglaló pártok, egyesületek kép-
viselõi mellett kifejtik véleményüket a függetlenként politizáló képviselõk is.
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Szegedi Sándor: 
Fejlõdést szolgáló politizálás
Mint az elmúlt ciklus polgármeste-
re örömmel tapasztalom, hogy az
elõzõ Testület által elindított fej-
lesztések befejezésükhöz közeled-
nek. Ateljesség igénye nélkül meg-
említeném a település szerkezeti
terv és a kincsem közösségi ház
terveinek elkészítését, elfogadását,
valamint a csatornaépítés IV. üte-
mének megvalósítását, mely magá-
ba foglalja az utak aszfaltozását is.
Ezek közé tartozik továbbá az ok-
mányiroda kialakítása, az ásvány-
vízzé való minõsítés után a palac-
kozás lehetõségének megteremté-
se, a BM üdülõ használatba vétele
(igaz más feltételekkel valósult
meg, mint ahogy azt az elõzõ Tes-
tület szerette volna). A fejlesztések
közé tartozik továbbá a Samsung
beruházás folytatása is, amelynek
köszönhetõen ez a cég fizeti Gödön
a legtöbb adót, mivel csak az ipar-
ûzési adó alól kapott mentességet,
minden egyéb helyi adót meg kell
fizetnie. A melegvizû strand fej-
lesztésére is azért kerülhet sor mert
az elõzõ testület visszavette a bér-
lõtõl a strand területét, és a bérleti
szerzõdést megszüntette. Egyéb-
ként a bérlet csak ebben az évben
járt volna le.

Természetesen új fejlesztések is

elindultak, mint például a sport-
csarnok építése a Németh László
Általános Iskolánál, amely többek
szerint a felsõgödi sportpályán jobb
helyen lett volna. Valamint elkez-
dõdött a csatornaépítés V. üteme is.

A 2002. tavaszi parlamenti vá-
lasztások szocialista gyõzelme
után, õsszel a Gödiek többsége a
szocialista vezetésre szavazott
mondván, hogy úgy több támoga-
tást kaphat a város. Nos nem így
történt Pl.: a mûvelõdési ház kiala-
kítására benyújtott pályázat nem
nyert, ugyancsak nem volt sikeres a
melegvizû strand pályázata sem. A
csatorna építés V. üteméhez pedig a
megpályázatott összeg 50%-át
kapta meg az Önkormányzat (ezért
kerül a lakosságnak ingatlanonként
230.000Ft-ba, szemben a IV. ütem-
mel amely csupán nettó 60.000 Ft
volt). 

Ezeket a fejlesztéseket azonban
olyan hitelekbõl tudjuk megvalósí-
tani amelyek csak kamattámoga-
tásban részesülnek (pl: sportcsar-
nok megépítése), a mûködéshez
pedig ingatlanok eladására van
szükség, ami az eladósodáshoz ve-
zethet. Ennek ellenére mûködõké-
pes az Önkormányzat ami a jövõ
szempontjából is igen fontos. 

A testületi munkában érzékelhe-
tõ a szocialista többség, melyet to-
vább erõsít –sajnos- egy civil szer-
vezet által bejuttatott képviselõ is.
A feltételezhetõ ellenzék egyenlõre
kivár, hogy a késõbbiek folyamán
erõs ellenzékként viselkedjen. Te-
hát jelenleg mûködik a Testület.

Az Önkormányzat kistérségi
kapcsolatai nem felhõtlenek, talán
ebben a szomszéd települések ve-
zetõi meg tudnak erõsíteni (lásd a
kommunális hulladék elhelyezése,
mely komoly gondot fog okozni
Gödnek is a jövõben). Vélemé-
nyem szerint a harmonikus együtt-
mûködés az EU csatlakozás óta
még fontosabb lenne, mint eddig. 

A választási ciklus félidejénél
tartunk és a hátralévõ idõ számta-
lan lehetõséget tartogat. Úgy gon-
dolom, hogy nekünk képviselõk-
nek az a feladatunk, hogy fejlõdjön
a település és megõrizzük a mûkö-
dõképességet. 
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A2002 õszén megválasztott önkormányzati képviselõ-testület mandátumának fél-
idejéhez érkezett. Az elmúlt két esztendõben végzett munka értékelése jó alkalmat
kínál a helyi kormányzó szövetség és az ellenzéki tömörülések számára egyaránt,
hogy mérleget vonjanak önmaguk és politikai versenytársuk tevékenységérõl.
Összeállításunkban a képviselõ-testületben helyet foglaló pártok, egyesületek kép-
viselõi mellett kifejtik véleményüket a függetlenként politizáló képviselõk is.

Két évvel ezelõtt, amikor választóink
akaratából MSZP-s többségû vezetés
kapott felhatalmazást a város irányítására,
számos olyan dologgal kellett szembesül-
nünk, melyeket akkor úgy ítéltünk meg,
hogy nem azért kaptunk bizalmat Önöktõl,
hogy visszamutogatással magyarázkod-
junk, hanem azért, hogy végre kimozdítsuk
lakóhelyünket abból a tehetetlen helyzetbõl,
amelyet saját bõrünkön éreztünk mindnyá-
jan hosszú idõn keresztül. Emiatt aztán
nagy, és ma is töretlen lelkesedéssel és ten-
ni akarással fogtunk hozzá a város gondjai-
nak feldolgozásához, és azon munkák elõ-
készítéséhez, amelyeket programunkban a
választásokat megelõzõen meghirdettünk.
Most már viszont elérkezettnek látjuk az
idõt, beszámoljunk kezdeti gondjainkról, az
eddig elvégzett, és a hátralévõ idõre terve-
zett fejlesztési terveinkrõl, ami természete-
sen túlnyúlik az úgynevezett egy cikluson,
és úgy gondolom, hogy ez így helyes, hi-
szen egy város arculatát, életvitelét, megje-
lenését, jobbítását célzó tervezetet (eddig
ilyen tervek nem voltak kidolgozva) és
azok megvalósítását nem lehet négy évre
tervezni. Ma már büszkén vállalhatjuk,
hogy két éves igen szervezett munkával
„megszületett” a város hosszú távú rende-
zési terve, és ehhez jövõ év március végéig
elkészítjük a szabályozási terveket is. 

A kezdeti nehézségeket elsõsorban az
okozta, hogy 530 millió Ft. hiánnyal vettük
át október végén a „kasszát” a sokat han-
goztatott „jól állunk” szlogen helyett, nem
akarom dramatizálni a dolgot, de óriási te-
hertétel volt ez, ám 2003-ban ezt a hiányt le-
dolgoztuk.  2003-ban és 2004-ben megte-
remtettük a pénzügyi egyensúlyt úgy, hogy
közben fejlesztéseket végeztünk, és 2004-
ben kifizettük (az országban csak néhá-
nyadmagunkkal) a közalkalmazotti és pe-
dagógus béremeléseket, fontos megjegyez-
ni, hogy a fedezetet nem javaink felélésébõl
fedeztük. Mindeközben komoly fejlesztése-
ket végeztünk.

Helyszûke miatt csak felsorolásszerûen,
a teljesség igénye nélkül szeretnék számot
adni róluk: 

Elsõ ténykedésünk volt, hogy nyugdíja-
saink részére bevezettük a GÖD kártyát,
ami számukra sok kedvezményt biztosít.

2002-ben a pénzügyi nehézségek ellené-
re befejeztük a csatornázást és elõkészítettük
az ez évben megkezdett végsõ szakaszt is.
Ezek szervezése, kivitelezése ma is folyik. 

2003-ben két új tantermet adtunk át az
igen zsúfolt körülmények között oktató Né-
meth László iskolánkban. Itt is, mint sok
mindenben voltak akadékoskodók, akiknek
végsõ érvük az volt, hogy nincs benne bú-
tor. Az is lett benne, és örömmel vette át az
iskola a komplett tantermeket.

2003-ban nyolc kilométer aszfaltos utat
és 1200 méter járdát építettünk az Önök
együttmûködésével.

Elkészítettük az új kultúrház terveit, amit
azóta már megépíthettünk volna, ha a kije-
lölt terület (Kincsem istálló) üzletházszom-
széd egyik résztulajdonosa nem követett
volna el mindent, hogy a jogerõs építési en-
gedélyt Dunakeszi kiadhassa. Természete-
sen már megvan, de akkor emiatt kicsúsz-
tunk pályázati határidõbõl. 

2003-ban átadtunk egy minden igényt
kielégítõ okmányirodát és új rendõr õrsöt.

Egy nem frakciótársunk, aki ugyan kép-
viselõ, és nagy elánnal vállal el mindent,
amihez nem ért, elvállalta, hogy ez évben
megszervezi öt játszótér megépítését, úgy
mint mást, ezt sem tudta leszervezni emiatt
az MSZP-s képviselõk kézbe véve a dolgot
kicsit megkésve ugyan, de október végére
átadtak saját körzeteikben három nagysze-
rûen kivitelezett játszóteret.

Nyolc hektár földet vásároltunk a város
részére, hogy pótolhassuk a korábban el-
adott és értékét felélt intézményeket gyer-
mekeink részére, valamint, hogy megkezd-
hessük a város nagy értékét képviselõ, de
mindeddig mostohagyerekként kezelt ter-
málfürdõnk átépítését, fejlesztését.

Megválasztásunk elõtt már hangot ad-
tunk annak, hogy bármennyire is kötõdünk
az MSZP-hez amennyiben bizalmat kapunk
Önöktõl a városházán nem folytatunk párt-
politikát, az egész város lakosságát kívánjuk
szolgálni és ezt komolyan gondoltuk akkor
is, most is, és a jövõben is. Ennek számtalan-
szor tanúbizonyságát adtuk, és következmé-
nye volt az a baloldali kezdeményezés, hogy
a jobboldal akadékoskodása ellenére a vá-
rosvezetés hozzájárulását adta a szintén há-
nyatott sorsú, volt úttörõtáborunkban egy
KOLPING iskola létrehozásához. A véle-
ményformálásnál nekünk kellett érvelnünk,
hogy minden gödi lakosnak joga van saját
hite szerinti ellátáshoz, és ha ehhez lehetõsé-
günk van, kötelességünk azt támogatni. 

Természetesen szó nincs arról, hogy az
eredmények csakis a mi munkánk eredmé-
nye, mi hálásak vagyunk a gödi lakosság ál-
dozatkész segítségvállalásának, amit szám-
talanszor tapasztalunk, és õszintén szólva
várunk is. Mint azt választáskor is hirdettük
EGYÜTT LEGYÜNK SIKERESEK!

Ha úgy, mint eddig is az Önök segítségé-
re támaszkodva, egy tervszerû, következe-
tes, a városlakók iránt elkötelezett vezetés
mellett 

EGYÜTT SIKERESEK LESZÜNK!

Jó egészséget kívánva  
PINCZEHELYI TAMÁS

GÖD VÁROS MSZP ELNÖKE

ALPOLGÁRMESTER

Együtt sikeresek leszünk!
MSZP: Megfordítottuk a trendet
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Folytatás az 1. oldalról.
Egyhangúlag fogadta el a testület a népjóléti és lakás-

ügyi bizottság beszámolóját. A bizottság elnöke, Lenkei
György elmondta, hogy körülbelül harminc segélyezési
formában, mintegy százhúszmillió forintos keretbõl, igye-
keznek támogatni a rászorultakat, akiknek nem kell hetekig
várni a bizottsági döntésre: napok alatt elbírálják a kérelme-
ket. Sándor István szerint, elégedettek lehetnek a bizottság
munkájával, és a polgármester fenntartotta korábbi ígéretét,
hogy a karácsony elõtti többletigények kielégítéséhez segít-
séget nyújt. Lenkei György szerint komoly gond, hogy –
miután a lakhatásra alkalmas bérlakások elkeltek – nem
tudják kielégíteni a lakásigényeket.

Ezen az ülésen számolt be tevékenységérõl a civil szer-
vezetekkel foglalkozó tanácsnok, dr. Bognár László. Be-
számolójával együtt javaslatokat is megfogalmazott: mint
mondta, szükséges lenne, hogy évente készüljön összefog-
lalás, értékelés az önkormányzat és a civil szervezetek kap-
csolatának alakulásáról, hozzanak létre egy civil alapot és
létesüljön egy civil ház. Atanácsnok elmondta azt is, hogy
két civil szervezet is megkereste. A mozgáskorlátozottak
helyi szervezete azt kérte, tegyék lehetõvé az önkormány-
zati intézmények megközelítését, az Európai Unió önkén-
tes szolgálata pedig a kapcsolatteremtést szorgalmazta. A
polgármester ezt azzal egészítette ki, hogy újabb szervezet
jön létre, a cukorbetegek helyi klubja. Bódiné Rábai Zita
hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az intéz-
mények igénybevételéért fizetendõ bérleti díj lehetetlenné
teszi a civil rendezvényeket. Sándor István alaptalannak
tartotta ezt az aggodalmat, ugyanis a nonprofit szervezetek
bérleti díját a polgármesteri alapból fedezik. Amozgáskor-
látozottak problémájának megoldásáról már tárgyalt az
egyesület megyei elnökével, és megegyeztek abban, hogy
a városháza melletti, kerekesszékkel is megközelíthetõ
épületben ügyeletet szerveznek, és az ott lévõ ügyintézõ jár
el a mozgáskorlátozottak helyett a különbözõ osztályokon.
Magának a városházának az akadálymentesítése szinte
megoldhatatlannak látszik, mivel csak egy külsõ lift meg-
építésével lehetne megközelíthetõvé tenni. Pinczehelyi Ta-

más alpolgármester elmondta, hogy az Ady klub megkö-
zelíthetõvé tételére viszont az érintett körzetek képviselõi
kereteibõl száz-százezer forintot fordítanak, s az összeget
kiegészíti az önkormányzat is. Az átépítés során a bejára-
tot a Deák Ferenc utcába helyezik át. Berta Sándor, a civil
tanács elnöke közölte, hogy jó néhány dologban nem ért
egyet a tanácsnok beszámolójával, de hasznosnak tartana
egy megbeszélést a város vezetésével. Sándor István pol-
gármester a legnagyobb gondot abban látja, hogy a gödi ci-
vil szervezetek nyolcvan százaléka politikai alapon mûkö-
dik, és ez igen nehéz helyzetbe hozza a civil tanácsnokot,
sokszor pedig a képviselõ-testület helyett akarnak dönteni,
ami nem tartozik a jogosítványaik közé. Apolgármester el-
ismerését fejezte ki a civil tanácsnoknak eddigi tevékeny-
ségéért, beszámolóját pedig egy tartózkodással fogadta el
a testület.

Egyhangúlag fogadta el a testület vagyongazdálkodási
rendeletet, amely az önkormányzat hatszázkilencvenöt –
többségében forgalomképtelen -, közel tizenhétmilliárd fo-
rint értékû ingatlanának helyzetével foglalkozik. – Az
egyik legnagyobb vitát kiváltó téma a logopédiai szakszol-
gálat alapító okiratának módosítása volt. Ugyanis, mint az
elõterjesztõ közmûvelõdési és oktatási bizottság elnök,
Pongó István szavaiból kiderült, a módosítás egy új, na-
gyobb feladatkörrel rendelkezõ szakszolgálat, a városi pe-
dagógiai szakszolgálat megalakulását jelenti. Az elnök

szerint már jelenleg sem csak logopédiaként mûködik a
szolgálat, hiszen a gyógy-testneveléssel is foglalkozik,
elõbb-utóbb pedig további kötelezettségei is lesznek. Sala-
mon Tamás képviselõ szerint, ez újabb feladatok átvételét
jelenti, amelynek anyagi vonzatai egyelõre felmérhetetle-
nek. Ilyés Gizella képviselõ a sok rászoruló gyerek miatt
tartotta fontosnak a változást, s Pinczehelyi Tamás alpol-
gármester is úgy foglalt állást, hogy többet kell a fiatalok-
kal foglalkozni. Pongó István elmondta azt is, hogy a vál-
toztatást a szakszolgálat kérte, egyrészt azért, mert már je-
lenlegi is bõvebb tevékenységet folytat, másrészt azért,
mert az alapító okirat módosításával lehetõvé válik, hogy
pályázat útján juthassanak többlettámogatáshoz. 

A napirenden szereplõ ingatlanértékesítés témájában a
gyógyszertár épületének eladásáról tárgyalt a képviselõ-tes-
tület. Mint Sándor István polgármester bevezetõként el-
mondta, az eladott épület árából a Németh László iskola
melletti két ingatlant vásárolná meg az önkormányzat. Ez-
zel tulajdonképpen három telekkel lenne bõvíthetõ az intéz-
mény területe – amely most kisebb, mint a diáklétszámra

elõírt terület -, az iskola bejáratát pedig át lehetnek helyez-
ni. Bódiné Rábai Zita képviselõ úgy vélte, hogy a gyógy-
szertárért kapott összeget inkább bérlakások vásárlására
kellene fordítani, ám ezt a javaslatát késõbb visszavonta.
Horváth Viktor Gergõ és Markó József a vételár csökkenté-
se mellett foglalt állást, amit a polgármester meglehetõsen
furcsának tartott. Mint ahogy azt is, hogy az értékesítést
kezdeményezõ gyógyszerész úgy nyilatkozott, hogy infor-
máció hiányában nem tud dönteni, az értékbecslõ által
megállapított árat pedig magasnak tartja. Végül a testület
úgy foglalt állást, hogy értékesíti az ingatlant, és a befolyt
összegbõl a Németh László iskola melletti két telket vásá-
rolja meg, az árról azonban még tárgyal a leendõ vevõvel. 

Több mint másfélezer fát kíván telepíteni az önkor-
mányzat a 2005-ös fásítási programjában, amelyhez – mint
Ilyés Gizella elmondta – pályázat útján lehet támogatást
szerezni. A képviselõk egyöntetûen döntöttek arról, hogy a
programhoz biztosítják a pályázati önrészt. Napirendre ke-
rült az önkormányzat informatikai stratégiája, amely az al-
polgármester szerint elengedhetetlen a fejlesztéshez, a mo-
dern közigazgatás megteremtéséhez, a lakosság informálá-
sához. A képviselõk többsége azonban úgy döntött, hogy a
témát a novemberi ülésre halasztja. A rendkívüli testületi
ülés végén a képviselõk jóváhagyták az átlag csoportlét-
számtól való eltérést az oktatási intézményekben, alapítvá-
nyi támogatásról döntöttek, végül pedig kitûzték a közmeg-
hallgatás idõpontját. Aközmeghallgatást, amelynek elsõ ré-
sze a csatornázás befejezésével, második része pedig a la-
kosság által felvetett általános, közérdekû témákkal foglal-
kozik, december 9-én tartja a képviselõ-testület, a BM-
üdülõben.

BORGÓ JÁNOS

Rendkívüli testületi ülés:

Szobor Iván Kovács Lászlónak
Logopédiai helyett pedagógiai szakszolgálat 

Általános közmeghallgatás
2004. december 09-én 17 órakor

Helyszín: Dunapart Üdülõ (volt BM üdülõ) Konferenciaterem
Felsõgöd, Jósika u. 14.

(Az Ady Endre u. Duna-parti végénél!)
1. rész: tematikus közmeghallgatás a gödi csatornázás 

V. ütemével kapcsolatosan.
2. rész: általános közmeghallgatás minden egyéb témában.

Hatos köszönet
Kedves Kruzslicz Pista Bácsi! Szerencsések voltunk, hogy mi hatan „Pista bácsi
csapata” lehettünk a Marignane-i kalandozások során. Köszönjük, hogy annyit
törõdött velünk, vigyázott ránk, s hogy igazi férfias, sportos szabadidõ programot
szervezett nekünk. (Jobb, ha szüleink meg sem tudják, de mi elmondhatjuk, hogy
még bikaviadalt is láttunk – igaz, csak belesve a küzdõtérre. A„nagy ugrásról” már
nem is beszélünk, maradjon a mi titkunk!) 

KÖSZÖNETTEL: CSABA, BENCE, RICSI, ÁDÁM, BALÁZS ÉS ÁGI

Pályázat Iván Kovács László szobrának elkészítésére
Göd Város Képviselõ-testülete 2004. október 21-i rendkívüli ülésén a 96/2004. (X.21.) számú önkormányzati határozata alapján pályázatot ír
ki Iván Kovács László szobrának el elkészítésére. A szobor elkészítésének határideje 2005. október 23. A szobor felállításának tervezett
helyszíne a leendõ mûvelõdési ház elõtti tér.
A képviselõ-testület támogatja, hogy a Fidesz-MPSZ kezdeményezését és hozzájárul, hogy a Marignane téren kopjafát állítson fel.
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Ez a nemes aktus történelmi mérföldkõ-
nek számít Göd életében, ha tagadják so-
kan, ha nem. Örülök, hogy ma aláírhat-
juk a szerzõdést, melyet az elsõ pillanat-
tól támogattam – kezdte ünnepi köszön-
tõjét Sándor István polgármester az

alsógödi katolikus plébánián rendezett
ünnepségen azt követõen, hogy Országh
Tibor atya köszöntötte a megjelent ven-
dégeket, szülõket és gyerekeket, akik a
városi Önkormányzat és a Magyar
Kolping Szövetség között létrejött szer-
zõdés aláírásának ünnepélyes ceremóni-
áját személyes jelenlétükkel is megtisz-
telték. Nem mindennapi dolog ez –
mondta Országh Tibor a megállapodásra

utalva –, amely bizonyítja az állam és az
egyház jó viszonyát. 

Sok munka alapozta meg a meg-
állapodást – hangoztatta a polgár-
mester, aki mint mondta az önkor-
mányzat meghatározott idõre - jel-
képes összegért - adott bérbe a volt
úttörõtábor területébõl 5050 négy-
zetmétert a Magyar Kolping Szö-
vetségnek. De remélem a szerzõdés
mindannyiunkat túl él – tette hozzá.
Értékes intézmény, értékes helyet
kíván - mondta Sándor István a Du-
na-parti területre utalva, ahol felépül
a Kolping iskola, amely választási
lehetõséget kínál a gyermeküket hi-

tük szerint nevelõ szülõknek. Szerencsére
többen voltunk a képviselõ-testületben,
akik akartuk, mint, akik nem. Meg vagyok
gyõzõdve róla, hogy az iskola bizonyítja
döntésünk helyességét. Örömmel írom alá
a szerzõdést, a diákoknak jó tanulást kívá-
nok! Köszönöm, hogy részese lehettem e
történelmi megállapodásnak – mondta ün-
nepi köszöntõje végén Sándor István pol-
gármester.

A gyermekekért tesszük, akik hitben
tudnak nevelkedni - kezdte pohárköszön-
tõjét Dr. Szemkeõ Judit, a Magyar
Kolping Szövetség elnöke, aki az orszá-
gos szervezet nevében köszönetet mon-
dott a megállapodás elõkészítõinek. Hit
nélkül semmit sem lehet tenni, de ha a ve-
zetõben van kitartás, elszántság, akkor

ilyen szép eredményeket lehet elérni – fo-
galmazott a közösség összefogását dicsér-
ve. A szövetség elnöke külön kiemelte,
katolikus iskola akkor lesz, ha igényt tar-

tanak rá az emberek. Bízom benne, hogy
a már mûködõ Kolping iskola elsõ osztá-
lyának jó példája ezt az igényt erõsíti a gö-
di emberekben is – mondta Dr. Szemkeõ
Judit, aki beszéde végén, így fogalmazott:
- Kiemelten köszönöm Sándor István pol-
gármester úr és a képviselõ-testület bizal-
mát, hogy támogatták a megállapodást,
lehetõvé teszik a terület bérbeadásával az
iskola felépítését. Nehéz idõkben iskolát
építeni, és gyermeket nevelni a legszebb
dolog!

Az ünnepi beszédek után
Országh Tibor isten áldását kérte a
megállapodásra, melyet kézjegyé-
vel látott el Dr. Szemkeõ Judit és
Sándor István. 

Az ünnepi ceremónia befeje-
zéseként az elsõ osztályos „kis
kolpingos” diákok énekkel kö-
szöntötték a vendégeket, akik kö-
zött ott volt Dr. Szinay József
jegyzõ, Kovacsik Tamás, a körzet
önkormányzati képviselõje, Dr.
Faragó László, egykori képvise-
lõ, a megállapodás támogatója, és

Karossi Ottó, a kolpingos szülõi közös-
ség vezetõje. 
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Egyházi iskola épül
Az önkormányzat adja területet

Sándor István polgármester virágcsokorral
gratulál Dr. Szemkeõ Juditnak 

a szerzõdés aláírása után

A katolikus egyház épületében mûködõ Kolping
Iskola tanulói játékot mutatnak be tanárukkal 

Kis ideig tartó visszaesés után ismét élénkülnek a kapcsolatok
erdélyi testvérvárosunkkal, Hegyközpályival. Október elején
hivatalos delegáció járt a három település irányítását végzõ
Hegyközpályi önkormányzatánál, s az akkori látogatáson tör-
tént személyes, majd késõbb hivatalos meghívás után az erdé-
lyi település küldöttsége részt vett a Gödön, az ’56-os forrada-
lom tiszteletére rendezett megemlékezésen. Ugyancsak inten-
zív a kapcsolat francia testvérvárosunkkal, Marignane-val,
ahonnan a napokban érkezett vissza a nagy sikerrel szereplõ
iskolai tánccsoport. Akülkapcsolatok idei alakulásáról, s a leg-
utóbbi franciaországi utazásról Kruzslicz István, a képviselõ-
testület menedzselését végzõ tanácsnok beszélt.

AHegyközpályival tartó kapcsolat 1996-ra nyúlik vissza,
a testvérvárosi megállapodás aláírására 1998-ban került sor.
Akapcsolat felvételénél még hat kis települést irányított egy
önkormányzat, 2002-ben szétváltak, most Hegyközpályihoz
két település – mintegy 2 ezer család - tartozik. Az önkor-
mányzatot Pap György polgármester irányítja. 

- Akapcsolatfelvétel újraélesztése kapcsán megismerked-
tünk a Hegyközpályi önkormányzattal, a körülményekkel,
amelyekben dolgoznak – kezdte a beszélgetést Kruzslicz Ist-
ván. - Láttuk, hogy a községháza épülete kívül-belül nagyon
rossz állapotban van, ezért megpróbáltunk a rendbetételéhez
segítséget nyújtani, s néhány százezer forinttal támogattuk a
polgármesteri és a külkapcsolatok keretének terhére
Hegyközpályi önkormányzatát. Apénzt, amit adtunk, jól fel-
használták, errõl meggyõzõdtünk október elején, amikor dr.
László Domonkossal és dr. Bognár Lászlóval, a kapcsolatot
felvevõ akkori polgármesterrel látogatást tettünk Erdélyben.
Nagy örömmel állapítottuk meg, hogy abból a kis pénzbõl –
hozzáadva a sajátjukat -, a Hegyközpályi önkormányzat gyö-
nyörûen átalakítatta az épületet, kívül-belül rendbe tették, s
utat is építettek. 

Az akkori látogatásunk alkalmával személyesen meghív-
tam a testvértelepülés vezetõit a gödi október 23-i ünnepség-
re. Meghívásunkra hárman érkeztek, a polgármester úr és a
felesége, valamint az alpolgármester úr. Az emlékezés kere-
tében koszorút helyeztek el Iván Kovács László emléktáblá-
jánál, majd részt vettek a 22-i emlékünnepségen és 23-án dél-
elõtt utaztak haza szülõföldjükre. Nagy megelégedéssel
nyugtázták az ittlétüket, s úgy gondolom, hogy ez bennünket

is örömmel tölthet el, hiszen a kapcsolatok újra szépen fel
tudnak épülni. 

* * *
Afrancia testvérvárosi kapcsolat igen intenzíven beindult

- fõleg ebben az esztendõben -, hiszen sorozatos cserelátoga-
tások gazdagították az együttmûködést. Áprilisban itt volt
Marignane város kosárlabda csapata. A fiatal franciák na-
gyon jól szerepeltek és a gödi kosárlabda csapattal vívott
mérkõzéseken. Emellett ismerkedtek hazánkkal, voltak bu-

dapesti városnézésen, múzeumlátogatáson, strandon. A láto-
gatást követõen a gödi kosárlabdacsapat járt Marignane-ban,
öregbítve Göd város hírnevét. 

- Nagyon jól érezték magukat a gyerekek, több mérkõ-
zést lebonyolított a két csapat, úgy gondolom, ezek a talál-
kozások kicsit összefonják a fiatalokat – folytatta a beszél-
getést Kruzslicz István. - A két ország, a két város között
megtörténtek az Interneten is a kapcsolatfelvételek, kiala-
kult a sportösszeköttetés, s ez a jövõben valószínû folyta-
tódni fog.

Most, október 24-én egy hétre kiutazott a Németh László
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
tánccsoportja (25 gyermek és kísérõik) Boldog Mónikaveze-
tésével Marignane-ba. Én elneveztem õket a táncos lábú gye-
rekeinknek, úgy érzem, megérdemlik ezt a jelzõt. Valóban
nagyon jól szerepeltek, olyan produkciót mutattak be, ami
látványos és szép volt, s igen komoly elismerést vívtak ki.
Nagy öröm volt látni, hogy több mint négyszáz nézõ állva
tapsol a mi gyerekeink produkciója láttán. A gyermekeket

családoknál helyezték el, mely a családok közötti kapcsola-
tok kialakulását is segíti.

Annyira sikeres volt a gyermekeink szereplése, hogy az
ottani iskola fõigazgatója bejelentette, áprilisban õk jönnek
Gödre, szintén egy tánccsoporttal. Most is közös fellépéseik
voltak a gödieknek a Marignane-iakkal. Õk inkább a balett
táncmûvészetbõl adtak ízelítõt, a mi „kis csapatunk” pedig
Magyarország népmûvészetének gyöngyszemeit vonultat-
ták fel. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy jobban megismerjék
hazánkat, kultúránkat, miközben bepillantást nyerhettek Göd
mûvészeti életébe is. Büszkék lehetünk gyermekeinkre, akik
nagyon szép fellépéssel öregbítették Magyarország és Göd jó
hírét. E látogatás is ékesen bizonyította, hogy Marignane la-
kossága élénk érdeklõdést mutatat Göd, s a gödi emberek
iránt. Jó szívvel fogadtak bennünket, a kirándulások is látvá-
nyosak és élményekben gazdagok voltak a gyerekek számá-

ra. Az úthoz való hozzájárulásért szeretnék köszönetet mon-
dani a kisebbségi önkormányzatoknak. A segítségükkel a
gyerekeknek különbözõ költségeit tudtam fedezni.  Például
nagy élményt jelentett számukra, hogy Olaszországban való-
di olasz pizzát tudtak vacsorázni.

Agödi tanulók fellépését Marignane polgármestere – aki
az elõadáson egy családi tragédia miatt nem tudott részt ven-
ni -, de utólag felvételrõl megnézte a mûsort, melyért külön
köszönetet mondott Göd város polgármesterének. Köszöne-
tet mondott azért, hogy olyan tánccsoport érkezett hozzájuk,
akik nagy élményt nyújtottak városuk lakosságának – mond-
ta befejezésül Kruzslicz István.

FISCHER ERZSÉBET

Élénk külkapcsolatok – segítség az erdélyieknek
Állva tapsoltak a gödi tánccsoportnak Franciaországban

A gödi fiatalok produkciója elismeréseként 
állva tapsolt a francia közönség

Marignane-i „kis balettmûvészek”
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Gyermekkorát az ország egyik legnagyobb
városában, Miskolcon töltötte. Akárcsak
sok  más gyermek, õ is Karl May és Coo-
per indiánregényeit „bújta”. Gimnazista
korában festõmûvész és író szeretett volna
lenni. Anyolcvanas-kilencvenes évek rend-
szerváltó politikája az egyik helyi lap szer-
kesztõségében találja, ahol közéleti újság-
íróként dolgozik. Hét éve Dunakeszire,
majd Gödre költözik családjával, és peda-
gógus diplomájával helyezkedik el. Három
gyermek boldog édesanyja. Aktív szereplõ-
je a helyi politikai közéletnek. Sokan ked-
velik szókimondásáért, mások szembefor-
dulnak vele megnyilatkozásai miatt. Egy
nõ a politika pergõtûzében. Õ Bódiné Rá-
bai Zita, aki a pártoktól független polgári
frakció tagjaként foglal helyet a képviselõ-
testületben. A kendõzetlen nyilvánosság, a
hiteles tájékoztatás híve. Saját költségén je-
lenteti meg a Hatos körzeti híradót, vala-
mint képviselõtársával közösen a Városvé-
dõ címû kiadványt. 

– A lüktetõ ipari és egyetemi városban
töltött évtizedek után hogyan érzik magukat
a festõi szépségû Gödön?

– Mint oly sok embert, bennünket is a
jobb munkalehetõség mozdított ki addigi
lakóhelyünkrõl. Ez a település egészen
más, mint Miskolc, ahol felnõttem, de tel-
jes egészében sajátommá vált. Meg sem
fordul a fejemben, hogy innen bármikor
bárhová elköltözzünk, hiszen ide köt a
munkám, a barátaim, a gyermekeimnek
pedig már itt vannak a gyökereik, számuk-
ra Göd jelenti az otthont.  Olyannyira igaz
ez, hogy a közelmúltban a szüleim is Gö-
dön vásároltak házat, hogy a közelünkben
lehessenek.

– Háromgyermekes édesanya, ami a
mai rohanó világunkban már önmagában
is említésre méltónak számít. Családja és
fõállású munkája mellett mi motiválja önt
az aktív politikai közszereplésre?

– Számomra ez teljesen természetes, hi-
szen 18-19 éves korom óta tudatosan válla-
lom a véleménynyilvánítás szabadságát és
felelõsségét. Ambícióimat nem a pozíció-
szerzés vezérli, hanem az a szándék, hogy
tevékenyen részt vegyek a környezetem
alakításában, formálásában. Ma Magyaror-
szágon ez szinte lehetetlen úgy, hogy az em-
ber ne kerüljön akarva-akaratlan a politiká-
val kapcsolatba, és ha ezt egy nõ teszi, kirí-
vónak számít. Pedig a közéletben részt vevõ
nõknek fontos szerepük van számos sajátos
érdek képviseletében, legyen szó útépítésrõl
az óvoda elõtt, vagy akár a város gyermek-
intézményeinek a jövõjérõl. A városterve-
zést, az utak, járdák, épületek, közösségi he-
lyek kialakítását is más – családbarát, vagy
fogalmazhatok úgy is, hogy emberbarát -
szemmel nézi egy nõ; a különbözõ pénzigé-
nyes feladatok sorrendiségérõl nem is be-
szélve. Míg a férfi képviselõk a pénzszûké-
re hivatkozva gond nélkül hátrébb sorolják
például a játszótérépítéseket, parkosítást,
vagy az óvodaépület tetõterének a javítását,
a magam részérõl ezeket az elsõként megol-
dandó feladatok között említeném.

– Egy civil szervezet támogatásával lis-
tán szerzett mandátumot, ami bizonyos ér-
telemben szabadabbá teszi mozgásterét,

nem kötik a körzet lakóinak elvárásai, az
ígéretek teljesítésének kényszerei. Város-
ban gondolkodó politikusként cselekedhet. 

– Valóban jelent ez egyfajta szabadsá-
got, hiszen nem tartozom egyetlen politikai
erõhöz sem, döntéseimmel önmagamnak
számolok el. Azzal is egyetértek, hogy a lis-
tás képviselõ városban és távlatokban gon-
dolkodó politikusként hozhatja meg dönté-
seit, nemcsak a körzetére koncentrálva.
Ugyanakkor az is igaz, hogy az egyéni kép-
viselõk kézzelfoghatóbb feladatokra is vál-
lalkozhatnak, az általunk kiharcolt 1milliós
körzeti pénzkeret csak nekik áll rendelke-
zésükre. Nagy kihívásnak tartanám, hogy
gondoskodhassam arról a körzetrõl,
amelyben lakom, mert sok tenni-
valót látok itt.

– Milyen feladatok meg-
valósítását tûzte ki célként
önmaga számára 2002-ben,
amikor elnyerte képviselõi
mandátumát?

- Az elõzõ képviselõ-testü-
let tagjai elefántcsont-
tornyukba húzódva,
saját választóiktól el-
szakadva kezelték a
város ügyeit. A tes-
tület és a lakosok
közötti értelmetlen
kõfalat igyekeztem
ledönteni azzal,
hogy elõsegítem a
tájékoztatás javítását, a hiteles információ-
nyújtást. Képviselõi munkám egyik elsõ
kézzelfogható eredménye egy köztájékoz-
tatási koncepció kidolgozása volt, amelyet a
testület elfogadott, és ha lépésrõl lépésre is,
de megvalósulni látszanak az elemei. Tuda-
tosítani szeretném, hogy az önkormányzat
nem a képviselõk „magánvállalkozása”,
amelyben saját belátásuk szerint azt tehet-
nek, amit akarnak, hanem elengedhetetlen a
lakosokkal való folyamatos, nyílt, tiszta
kapcsolattartás, véleménycsere. Mivel ez a
folyamat ma sem mûködik zökkenõmente-
sen, még mindig a nyilvánosság erõsítését
tartom egyik legfontosabb küldetésemnek. 

– A pártoktól független polgári frakció
tagjaként politizál a képviselõ-testületben,
a klasszikus politikai patkó ellenzéki olda-
lán foglal helyet. Ön szerint a két politikai
tömb között megvan az együttmûködés esé-
lye? A városi érdek legyõzi a szûken vett
pártérdekeket? 

– Tulajdonképpen nem kellene, hogy
feltegyük azt a kérdést: ellenzék, vagy vá-
rosvezetés. Az volna a szerencsés, ha a he-
lyi kormányzásban nem volna ilyen válasz-
tóvonal. Ez azonban önmagától adódik,
mert a két nagy párt foglalja el a képviselõi
helyek többségét. Döntéseikkel, megnyilvá-
nulásaikkal már készülnek a választásokra,
szeretnék megfordítani az arányokat. Mi el-
sõsorban nem a politikai hovatartozásunk
miatt, hanem a jelenlegi városvezetés mód-
szereivel, stílusával, döntéseivel való szem-
behelyezkedésünk miatt kerültünk ellenzéki
oldalra. Amikor képviselõ lettem, bennem
elhatározott szándék volt az, hogy együtt fo-
gok mûködni a testület minden tagjával,
párthovatartozástól függetlenül. Ezért is vál-

laltam el akkor a bizottsági elnöki pozíciót.
Elsõ pillanattól kezdve érezhetõ volt azon-
ban a testület átpolitizáltsága. A két nagy
párt igyekszik azokat beolvasztani, vagy ha
nem megy, akkor azok fölé kerekedni, akik
nem tartoznak közéjük. Így kerültünk a po-
litikai perifériára, ami magától értetõdõen
hozta magával az ellenzéki szerepet. 

– A kívülálló számára nem tûnik úgy,
mintha periférián volnának… Sõt rendkívül
aktívak a testületi üléseken, tudatos felké-
szültséggel mondanak véleményt az elõter-
jesztésekrõl. Az ön korábbi karcossága is a
múlté már, mindinkább a szakmai megol-

dásokra koncentrál. Jól érzékelem? 
– A felkészülésre mindig nagy
hangsúlyt fektetünk. Testületi

ülésre úgy nem megyünk
el, hogy ne lennénk az in-
formációk birtokában. A
korrekt szakmai döntés ér-
dekében megkérdezzük az
érintetteket, de ha a helyes
álláspont kialakításához

szükség van rá, akár a
minisztériumokat,
vagy a hatóságokat
is felkeressük. Ami
engem illet, örülök,
ha úgy tûnik, hogy a
korábbi élesebb stí-
lusom egy kicsit fi-
nomodott, mivel ez
tudatos „munka”

eredménye. Idõvel az ember jobban átlátja
a folyamatok lényegét, megismeri a dolgok
árnyalatait. Képes jobban kiszámítani,
hogy mi az a mondandó, amivel eredményt
érhet el. Mindinkább erre törekszem, s köz-
ben mellékessé válik, vajon az én nevem-
hez vagy máséhoz kötõdik majd az adott
eredmény: a lényeg, hogy elõsegítettem.

– Ön szerint hogyan sáfárkodik a város
természeti, gazdasági, kulturális és idegen-
forgalmi adottságaival az önkormányzat? 

– A jelenlegi képviselõ-testületi tagok
többségének mintha túl nagy falatot jelente-
ne a település helyett kistérségben gondol-
kodni, hosszú távú megoldásokat találni. Ve-
gyük példaként a gyermekintézmények
helyzetét, a férõhelyhiányt. Egyértelmû,
hogy nem az újabb és újabb tantermeknek a
meglévõ falakhoz „ragasztgatása”, az öltö-
zõknek csoportszobává való átrendezgetése
a jó megoldás. A környezõ településekkel
együttgondolkodva lehetne a megfelelõ inf-
rastruktúrát létrehozni. A gyerekek ma is át-
járnak egyik városból a másikba, gimnázi-
umba, szakiskolába: össze kellene ülni a
szomszéd települések vezetõivel, szakembe-
reivel, és gondolni egy merészet… A ma-
gántõke és a rendelkezésre álló uniós pénzek
bevonásával mind az új beruházásokhoz,
mind a személyi feltételek megteremtéséhez
forrást lehet találni. Egy ilyen megoldás per-
sze több cikluson átívelõ felelõs gondolko-
dásmódot követel a városatyáktól.

– A politikai paletta mindkét térfelén he-
lyet foglalnak mérnökök, közgazdász-pénz-
ügyi szakemberek, tanárok. Vagy nem is az
iskolai végzettség hiányára utal? 

- Arra gondolok egyrészt, hogy az a
képviselõ, aki az újraválasztása érdekében

igyekszik „népszerû”, azaz gyors sikerrel
kecsegtetõ döntéseket hozni, vagy akinek
az egyetlen hivatalos jövedelemforrása a
képviselõi tiszteletdíj, az hosszabb távon
többnyire káros döntéseket hoz. Másrészt
arra gondolok, hogy egy képviselõnek a te-
lepülés életét bármilyen szinten érintõ kér-
désekben tájékozottabbnak kell lennie az
átlagnál. Széles látókörrel és átfogó ismere-
tekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy olyan
döntéseket hozhasson, amelyek kiállják az
idõ próbáját. Kérdezheti, ha én mindezt
ilyen jól tudom, miért nem hozok például
nyertes pályázatokat a városnak – töreked-
hetnék rá, hiszen munkámat tekintve pályá-
zatírással foglalkozom, hamarosan rendel-
kezni fogok az uniós pályázati tanácsadó-
projektmenedzser képesítéssel is. Egyszerû
a válasz: a városvezetést alkotó két nagy
párt képviselõi mintha meg volnának arról
gyõzõdve, hogy õk tartják markukban a
bölcsek kövét. Tudatosan igyekeznek a
partvonalra szorítani azokat, akiknek a gon-
dolkodásmódja eltér az övékétõl, nehogy
bebizonyosodjon, másként is lehet egy vá-
rost menedzselni, mint ahogy megszokták
évtizedeken át. Meg vagyok arról gyõzõd-
ve, hogy komoly szemléletváltásra volna
szükség a sikerhez.

– Alig néhány hét választ el bennünket
az év legszebb ünnepétõl, karácsonytól. A
képzeletbeli politikai karácsonyfa alá ön
mit tenne? A választási ciklus félidejéhez
érkeztünk. Milyen pályát rajzolna fel önma-
ga számára 2006-ig? Milyen lehetõségek
kínálkoznak egy fiatal politikusnõ számára
a helyi a közéletben?

– Anagy karácsonyfa alá természetesen
békességet helyeznék a legszívesebben.
Ajándékként a gödi lakosoknak azt az ér-
zést, hogy gondoskodnak róluk, hogy jó
kezekben van a város, hogy a gyermekeik-
nek nyugodt jövõt tervezhetnek itt. Ma-
gamnak? Együttmûködõ, együttgondolko-
dó partnereket szeretnék, valamint megfe-
lelõ táptalajt, amelyben a jó elképzelések
gyümölcsözõ termést hozhatnak.

- S megvan mindennek a támogatottsá-
ga Gödön?

- Ha az itt élõket megkérdezzük, hogy
milyennek szeretnék látni a városunkat né-
hány év múlva, milyen életet szeretnének
itt önmaguknak és szeretteiknek, majd-
hogynem hasonlóan írják le mindannyian.
Megvan tehát egy kollektív jövõkép a gö-
diekben, tudják, hogy mit szeretnének.
Óvatosságból, a politikától való viszolygás
miatt azonban kevesen merik vállalni, hogy
tevõlegesen is részt vegyenek ennek a jö-
võnek az alakításában, a döntések megho-
zatalában. Akik vállalnák, azokat gyorsan
elijesztik a helyi rémtörténetekkel, a
lejáratósdival. Pedig nagyon nagy szükség
volna az új generáció szakértelmére, friss
gondolkodásmódjára. Ideológiai hovatarto-
zástól függetlenül számítunk mindazokra,
akik kellõen felkészültek, akik felelõsséget
éreznek a környezetük alakításáért, és van
bennük elég kurázsi ahhoz, hogy mindezt
nyilvánosan felvállalják. Minél késõbb tör-
ténik ez meg, annál mélyebb gödörbõl kell
majd kisegíteni a várost.

V. I.

Egy nõ a politika pergõtüzében
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