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Szállj Karácsony angyalszárnyon,
égõ tûzzel, fénnyel:
harcos földre békét hintõ
zengõ dicsõséggel!

Hozz népeknek nyugodalmat,
erõt adó álmot,
gyûlölködõk táborában
oltsad el a lángot!

Hozz sírónak, szenvedõnek
imádságos kedvet,
vérzõ szívnek, kihûlt szívnek
tavaszi szerelmet.

Oszlass el fény hozsannával:
ködöt, sötétséget!
Kevélykedõk uralmának
mérjél bölcsességet.

Vessél véget 
a kietlen nincstelenségnek!
Állítsd vissza szent jogát 
a betlehemi égnek!

Göd, 2004

Id. Zombory Lászlóné
Hodinka Hilda

Adventi vers

Karácsonyra szép ajándék a Gödi Almanach!
A kötetek a Városi Könyvtárban megvásárolhatóak.

A december 5-ei népszavazás
eredményes volt Gödön. A vá-
rosban a választás idején 12.761
polgár rendelkezett szavazati
joggal, akik közül 6.233 személy
jelent meg a népszavazáson. Az
érvényes és eredményes szava-
záshoz a választópolgárok 25
százalékának – 3.190 fõ – azo-

nos szavazata volt szükséges. Ti-
zennégy szavazókörben 6.233
választópolgár jelent meg, az ur-
nában lévõ szavazólapok száma
6.229 volt, hiányzott 4 darab. Az
érvényes szavazatok száma
6.224, érvénytelen volt 5 szava-
zólap. 

Folytatás a 4. oldalon.

Gödön eredményes volt
a kettõs népszavazás

Mindkét kérdésnél az igen kapott többséget

Voksolás a 3. számú választókörzetben

Tematikus és általános közmeg-
hallgatást tartott a képviselõ-tes-
tület december 9-én, a Dunaka-
nyar üdülõ konferenciatermé-
ben. A fórum elsõ részében Sán-
dor István polgármester számolt
be a csatornaépítés ötödik üte-
mének állásáról, ezen belül pe-

dig arról az örvendetes tényrõl,
hogy a huszonnyolc kilométer
hosszon épülõ szennyvíz-csator-
na által érintett ezerhatszáz csa-
ládból már csaknem ezernégy-
száz csatlakozott a közelmúltban
megalakult csatornatársulathoz. 

Folytatás a 2. oldalon

Sokan - a városba érkezõ és itt
élõ emberek is - szembesültek
már azzal a ténnyel, hogy nehéz
eligazodni a közterületeken a
házak rossz számozása miatt. Ez
az állapot egészen az 1970-es
évekig vezethetõ vissza, amikor
a két község, Alsógöd és
Felsõgöd egyesült. A helyzeten
szeretne változtatni még ebben a
ciklusban az önkormányzat. 

Folytatás a 4. oldalon

Új házszámok
A lakosságnak 

nem kerül pénzébe

Tematikus 
közmeghallgatás 
a csatornázásról

Általános közmeghallgatás útról, állomásról,
városközpontról, kábeltévérõl
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Tematikus közmeghallgatás a csatornázásról
Általános közmeghallgatás útról, állomásról, városközpontról, kábeltévérõl

Folytatás az 1. oldalról
Elmondta, hogy január végéig

lehet belépni a társulatba, s a továb-
bi csatlakozók révén még nagyobb
támogatást tudnak majd nyújtani a
lakosságnak. A pályázaton elnyert

négyszáztízmillió forinthoz az ön-
kormányzat százkilencvenmilliót
tesz hozzá, amely már lehetõvé te-
szi, hogy az ingatlantulajdonosok
nyolc év alatt fizethessék be a meg-
állapított száznegyvenkétezer fo-
rintot. A nyolc év alatt az önkor-
mányzat évi hatezer forint támoga-
tást is biztosít. A szociális helyzet
alapján, kérhetõ további támogatás
is, amelynek forrása a szociális
vagy a polgármesteri keret. A ké-
sõbbiekben feltett kérdésekre vála-
szolva, a polgármester azt is el-
mondta, jó esély van arra, hogy in-
gyen juttatják el az érintettekhez a
bekötési tervet, sõt, lehetséges,
hogy a bekötés is ingyenes lesz. 

A polgármester beszámolt a
strand korszerûsítés elõkészületei-
rõl is. Mint mondta, jelenleg már
folynak a tárgyalások a német be-
fektetõ csoporttal. Eloszlatta a kü-
lönbözõ aggodalmakat is: kijelen-
tette, hogy a strand önkormányzati
tulajdonban marad, és üzemelteté-
sét is a város végzi. A strandot érin-
tõ késõbbi kérdésre válaszolva el-
mondta, hogy valóban tervezték
egy korszerû öltözõ építését, ám
ameddig nem lesznek készen a re-
konstrukciós tervek, nem kezdenek
hozzá. A hozzászóló ötletét, hogy
legalább egy medencét téliesít-
senek, vagyis, sátorral fedjenek be,
igen jónak és megfontolandónak
találta. A strand bõvítéséhez egyéb-
ként a terület már adott, az önkor-
mányzat 1,7 hektárt vásárolt, illetve
csatol a strandhoz. 

Az általános közmeghallgatás
bevezetéseképpen Sándor István
néhány adatot közölt az önkor-
mányzat, a polgármesteri hivatal
munkájával kapcsolatban. El-

mondta, hogy ebben az évben 301
építési engedélyt és 186 használat-
bavételi engedélyt adtak ki. Rend-
szeres gyermekvédelmi támogatás-
ban 646-an részesülnek, erre hat-
millió forint áll rendelkezésre, és

további hárommillió a rendkívüli
támogatásra. E mellett, más telepü-
léseknél jóval több étkezési támo-
gatásban részesítenek gyerekeket,
bevezették az ingyenes tejet és kif-
lit a gyermekintézményekben, és
sokan kapják ingyen a tankönyvet
is. Különbözõ szociális támogatá-

sokra összesen mintegy százmillió
forintot fordít az önkormányzat. A
beruházások közül kiemelte, hogy
közel egy tucatnyi utat építettek, il-
letve újítottak fel, és körülbelül há-
rom kilométer hosszúságban épült
járda, a lakosság közremûködésé-
vel. Megépült két tanterem a Né-
meth László iskolában, és megkez-
dõdött a tornacsarnok építése is. A
pályázatokról szólva, elmondta,
hogy a sportcsarnok építéséhez öt-
ven százalékos hiteltámogatást
nyertek, és a visszafizetésre három-
éves moratóriumot kaptak. Óvodai
felújításra tizenhétmillió forint pá-
lyázati támogatáshoz jutottak,
ugyancsak támogatást nyertek a
közlekedéshez is, és elbírálás alatt

van az új bölcsõde megépítésének
támogatására, valamint a fásításra
beadott pályázat. Sándor István
szólt arról is, hogy a helyi adókból
az idén mintegy négyszáztízmillió
forint bevételre számít az önkor-

mányzat – amely egyébként az
idén huszonhárom rendeletet alko-
tott és százhét határozatot hozott. A
hivatal munkáját pedig jól jellemzi,
hogy huszonegyezer ügyiratot inté-
zett eddig.

Ezt követõen a szó a megjelent
gödi lakosoké volt. Az elsõ hozzá-
szóló, többek között, arról érdeklõ-
dött, hogy beüzemeltethetõ lesz-e a
csatorna a már elkészült szakaszo-
kon, mikor kerül sor az utak helyre-
állítására, és miért maradt el a gödi
vasútállomás kövezése. Sándor Ist-
ván válaszában elmondta, termé-
szetesnek tartja, hogy ahol elké-
szült a csatorna, ott a bekötés is mi-
nél elõbb történjék meg. Az utakat
pedig úgy kívánják helyreállítani,
hogy azok a korábbinál egy foko-
zattal jobbak legyenek, tehát a föld-
utak helyett legalább kõszórásos
utat építsenek. Ilyés Gizella képvi-
selõ elmondta, hogy már folynak a
tárgyalások a három állomás rend-
betételére, többek között, gyalogát-
kelõhelyek létesítésére. Készülnek
a tervek a felsõgödi állomás mellet-
ti parkoló kialakítására is, sõt, a
menetrenddel kapcsolatos vélemé-
nyeket is várják. Ahhoz azonban,
hogy a tervekbõl valóság legyen,
az állomásfõnök mellett, a MÁV
vezérigazgatójának támogatása is
szükséges.

Kérdés hangzott el a városköz-
pont megépítésével – és befektetõ
bevonásával – kapcsolatban, és
ugyanez a hozzászóló érdeklõdött a
zárt ülésen történtekrõl is, ugyanis,
szerinte az alpolgármester össze-
férhetetlenségét állapították meg.
Hiányosnak tartotta a tájékoztatást
a csatornaügyben is, és felszólította
az önkormányzatot, vállalja magá-

ra a szivattyúk karbantartását. A
polgármester válaszában közölte,
hogy csatornaügyben addig öt
megbeszélést tartottak, tehát a tájé-
koztatás hiányáról nem lehet be-
szélni, a karbantartást pedig szak-
emberek végzik majd. A városköz-
pont kialakítása mintegy kétmilli-
árd forintba kerülhet, és az önkor-
mányzat már eleve közzétette,
hogy a fõtér nem a város költségve-
tésébõl épül, tárgyaltak a posta, a
vendéglõ üzemeltetõivel és egy be-
fektetõ csoporttal is. A zárt ülésen
hozott döntésrõl pedig dr. Szinay
József jegyzõ elmondta, hogy ösz-
szeférhetetlenséget állapítottak
meg Pinczehelyi Tamás alpolgár-
mesternél, ami mandátumának
megszüntetésével jár, ám a végle-
ges döntéshez még a Belügymi-
nisztérium illetékeseinek állásfog-
lalását kérik.

Napirendre került a fogorvosi
ellátás is, amelyet a hozzászóló
erõsen kifogásolt, kiemelve a
hosszú várakozást, de mint Lenkei
György képviselõ mondta, leg-
alább ilyen nagy gond, hogy nincs
hétvégi fogorvosi ügyelet. A meg-
oldást azonban már keresi az ön-
kormányzat. Felvetõdött az is, mi-
lyen gondokat okozott, hogy no-
vember végén új mûködtetõje lett
a kábeltelevízió-hálózatnak, s az
észrevételeket már csak Dunake-
szin lehet megtenni. Végül téma
volt a Duna-part azon kiszáradt
fáinak sorsa, amelyek a Kövizig
területén vannak.

B. J.
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Zártajtós, kõhideg betlehemi házak,
Mária és József szállást nem találnak.
Hívogató mécsek itt is, ott is égnek:
Sorra kialusznak, mire odaérnek.

Hajcsárnak, latornak jut még néhol fedél…
Bánat könnyharmatja Mária két szemén,
Homlokán veríték, arcán lázak fénye:
Vérzõ szíve alatt a „világ reménye”.

Panaszos fohásza csillagok közt térdel…
Istálló fehérlik sötét városvégen.
Ajtaja szárnyatlan, gerendája fáradt.
Kérõdzõ barmoknál – szívekre találnak.

Mária és József álomra pihennek,
Faragott jászolban születik a gyermek.
Az isteni gyermek: „Királyok királya”,
Aki égi fényt hint a bûnös világra,

Akinek hûs balzsam ruhája szegélye,
Akinek nádszálat adnak a kezébe…
Ki elé bélpoklos gyógyultan földre hull,
Akinek a fején tövisbõl koszorú…

Kinek egy szavára tengerek figyelnek, 
Kinek szent testébe vasszögeket vernek,
Ki ötezer közt szétoszt két parányi halat,
Kinek a két halból – a Golgota marad…

Rozsnyó, 1936
HODINKA LÁSZLÓ

Faragott jászolban
születik a gyermek…

Karácsony sokszínû, mind-
annyiunkat így-úgy meg-
mozgató ünnep. Mint egy
többszólamú énekkari mû,
amelyben minden szólam
önálló életet él, mégis együtt
hangozva szépek igazán. E
szólamok közül most a talál-
kozást emelem ki.

Karácsony a találkozás ün-
nepe. Sokak számára még-
sem szép ünnep, fájdalmas
ünnep. Találkoznak régi,
meghitt karácsonyok emléké-
vel – s az emlék a rideg való-
ságban fájdalmas hiánnyá
lesz. Mások a magánnyal ta-
lálkoznak – nem mintha két
karácsony közt nem keseríte-
né életüket a magány, de az
ünnepen még erõsebb a szív-
ben a hiányjel fájdalma. So-
kan máshol élõ családtagjaik-
kal is találkoznak, várva várt

kedves alkalomként, vagy
éppen kötelességként megél-
ve a találkozás óráit.

Találkozunk azonban ön-
magunkkal is. Az eddig emlí-
tett karácsonyi találkozások
csendjében vagy forgatagá-
ban a Nagy Találkozásra váró
önmagunkkal szembesülünk.
Egészen egyszerûen: ki-
mondva vagy kimondatlanul
arra várunk, bárcsak velünk
is találkozna valaki. Nem két
lábon járó ember, nem valami
szép, meghitt hangulat, mely
tovatûnik – valami, valaki
más, tartós, aki megtart, fenn-
tart, ha bizonytalanok lépte-
ink, magányosak útjaink, fáj
ott legbelül a szívünk, ahol
orvos nem segíthet.

S ez a valami, amire vá-
runk, nem csak reménység!
Nem olyan, mint a tündöklõ

szivárvány, amelyhez hiába
közeledünk, mégsem mehe-
tünk át alatta. Amire mi iga-
zán várunk, létezik, történik
ma is, hiszen megszületett a
Szabadító, a Megváltó: Jézus
Krisztus. Benne, általa maga
az Isten találkozik veled és
velem.

Ha ez a találkozás ölel át,
ad békét szívünkben, akkor
mássá, többé, elhordozhatób-
bá vagy éppen szebbé, tartal-
masabbá lesznek a találkozá-
sok emlékeinkkel, magány-
nyal, családunkkal – és ön-
magunkkal. Mert eltûnik a
szívbõl a legnagyobb hiány-
jel, ha az élõ Isten találkozik
velünk. Ezt az áldott és új
távlatot nyitó találkozást kí-
vánom a kedves Olvasónak!

KOVÁCS LÁSZLÓ

EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Találkozás

Karácsony idõszakában inkább zaj és békétlen-
ség van, mint békességre igyekvés. Idegesség
az ajándékok és a pénz tekintetében, sürgés,
forgás, egymás tiprása. Készülõdés a szeretet
ünnepére. Szeretet ünnepe? Az emberiség leg-
nagyobb hiánya annak megünneplése! Mert
beszélni beszélünk róla, de találni ugyancsak
nem találjuk. Kavarodás, békétlenség, rohanás.
Ez volt egykoron Betlehemben is, akárcsak ma.
És még egy hasonlóság: mindenki beszél, csak
Isten hallgat, akárcsak ma, senkit sem érdekel
Isten dolga – akárcsak ma.

Betlehemben a béke pénzbe került, kellett az
adóösszeírás. Az emberek vándoroltak, szállást
kerestek, bevallást kellett tenniük; fáradtság és
kényelmetlenség, dac és fásultság, lázadás és a
jobb várása. József számolja az elõttük bezáru-
ló ajtókat, Mária számolja a fájások gyakorisá-
gát, melyek érkezõ gyermekének jöttét jelzik.
Isten pedig készíti a helyet!

Ezen közben egyetlen isteni szó sem hang-

zik, emberi bizonyságtétel sem. Senki nem tud
semmit Isten tervérõl, az élet megy tovább –
akárcsak ma.

Isten maga helyezi szívünkre angyala által a
karácsonyi bizonyosságot! Mert abban a sze-
génységben csak Isten által vehetõ észre a Ki-
rály. Ebben a gyermekben megszületett az Üd-
vözítõ. S ebben a szívbéli bizonyosságban szü-
letett meg a szívükben Krisztus, a Szabadító!
Isten segítsen angyala által, hogy fel- és elis-
merd Jézusban ma a szabadítódat, hogy ünnep-
pé legyen a hétköznapok szigorú menetében ez
a nap számodra, hogy érezhesd a szívedben Is-
ten megnyílt világának gazdagságát, és lelked-
bõl fakadjon a soha el nem múló dicséret és
magasztalás!    Imádkozhatunk, hogy Isten ka-
rácsonyi angyalával tegyen tanúbizonyságot, a
szívek feltáruljanak, és valóban hallják és higy-
gyjék: Üdvözítõ született ma nektek. Ámen!

SZOTYORI NAGY GÁBOR

REFORMÁTUS LELKÉSZ

Karácsony angyalai szólítanak!

Ezeken a decemberi szürke na-
pokon a hívõ ember általában két
dologra emlékezik. Jézus elsõ el-
jövetelére „kétezer évvel ezelõtt”
és második eljövetelére, amikor
majd „ígérete szerint” dicsõség-
ben fog újra közénk jönni a világ
végén. Pedig van egy harmadik
eljövetele is, melyre talán sokkal
kevesebbet gondolunk. Õ ugyan-
is állandóan jön felénk. Csak ép-
pen nem ismerjük fel rögtön (sõt,
megesik, hogy egyáltalán nem).
Valahogy úgy vagyunk vele,
mint amikor messze távolban, a
látóhatár peremén feltûnõ alakot
látunk, amint felénk tart. Elõbb
csak elmosódott, fekete pont,

majd ember formája lesz, aztán
kezdjük sejteni mozdulataiból,
hogy talán a barátunk. Végül elõ-
tûnik az arca, szeme és egész va-
lója, s akkor végre felismerjük õt.
Az Úr is így jön elénk a titkok
messzeségébõl. De vajon felis-
merjük az Isten Fiát dicsõsége,
csodái nélkül is? Amikor a legki-
sebbekkel azonosítja magát, ami-
kor a mindennapi élet ezer ne-
hézsége közepette a szenvedés-
ben, a kilátástalanságban, keserû-
ségben közeledik felénk? Évez-
redek óta nap mint nap, folyton-
folyvást felénk tart. Itt jár közöt-
tünk, s mindig ugyanazt kérdezi:
„Ember, felismersz engem?” És

minden egyes felismeréssel kö-
zelebb kerül hozzánk.

A decemberi szürke ködök
fátyolán át, az evangéliumból –
dörgõ hangján – Keresztelõ
Izajás próféta szavait kiálltja fe-
lénk: „Készítsétek elõ az Úr út-
ját, egyengessétek ösvényeit!”
(Mk.1,3) Miközben meggyújt-
juk adventi koszorúnkon a
gyertyákat, nem árt, ha önma-
gunktól is megkérdezzük: A
Megváltót engedem-e hozzám
közeledni; megteszek-e minden
tõlem telhetõt a találkozás re-
ményében; s tisztogatom-e lel-
kem „ösvényeit”?

ORSZÁG TIBOR PLÉBÁNOS

Szürke ködök fátyolán
„Készítsétek elõ az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit!”

Vass István gödi festõmûvész alkotása
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Gödön eredményes volt
a népszavazás

Mindkét kérdésnél az igen kapott többséget
Folytatás az 1. oldalról.

Anépszavazás elsõ kérdésére 6.133 érvé-
nyes szavazatot adtak le a gödi polgárok, ér-
vénytelen volt 91 szavazólap. Az igenre 3.950
személy, a megjelent választók 64,41 százalé-
ka voksolt. A referendum elsõ kérdésére 2.
183 gödi lakos mondott nem-et. 

A kettõs állampolgárságról szóló népsza-
vazáson 6.131 érvényes szavazatot adtak le,
az érvénytelen szavazatok száma 93 volt.
Igennel szavazott 3.499 személy, a szavazá-
son megjelent választópolgárok 57,07 száza-
léka. A feltett kérdésre 2.632 gödi  mondott
nemet.

Gödön nemcsak érvényes, de eredményes
is volt a népszavazás, mert mind a két kérdés-
re a választópolgárok több mint egynegyede
válaszolt azonosan. Mindkét esetben az igen
szavazatok voltak többségben. V. I.

Népszavazás a környezõ településeken
Privatizáció Kettõs állampolgárság

Igen: Nem: Igen: Nem:  
Göd 64,41 % 35,59 % 57,07 % 42,93 %
Vác 63,89 % 36,11 % 53,36 % 46,64 %
Fót 61,47 % 38,53 % 47,62 % 52,38 %
Szõdliget 61,30 % 38,70 % 52,25 % 47,75 %

Dunakeszi 59,65 % 40,35 % 49,42 % 50,58 %

(A szavazatok aránya az érvényes szavazatokból)            

Folytatás az 1. oldalról
Az elsõ lépéseket már megtet-

ték, a decemberi testületi ülésen
módosították, illetve egységes
szerkezetbe építve elfogadták a
közterületek elnevezésérõl és
azok jelölésérõl szóló önkor-
mányzati rendeletet. 

A testületi ülésen dr. Szinay
József jegyzõ elmondta: készí-
tettek egy tizenkét lépésbõl álló
tervet, amely segítséget nyújt a
munkában. Most az elsõ lépés-
nél tartanak – tudtuk meg a jegy-
zõtõl -, ez az önkormányzati ren-
delet módosítását jelenti. Ezzel
párhuzamosan már megrendel-
tek – s el is készült -, a földhiva-
talnál egy hatályos, naprakész
alaptérképet. A térkép pontos ki-
indulópont a közterületekrõl,
amit többek közt a házszámozás-
sal megbízottak tudnak majd
hasznosítani. A következõ fel-
adat a munkaközi tulajdonlapok
beszerzése, s a népesség nyil-
vántartásban ki kell gyûjteni
azoknak a személyeknek a ne-
vét, akik tulajdonosként laknak
az ingatlanokban. Ezután a tér-
képekkel össze kell vetni a tulaj-
donlapokat, a számozást el kell

végeztetni, ezt követõen a pol-
gármester aláírásával határozat
megy ki minden lakónak a ház-
szám változásáról.

Ha mindezt a munkát elvégez-
ték, akkor következik a ház-
számváltozások átvezetése a
személyi igazolványokban, mely
rendkívül nagy terhet ró majd az
okmányirodára. Az átszámozás
érinthet 2-3, vagy akár 6 ezer
embert is, ami azt jelenti, hogy
talán 10 ezer ember is megfor-
dulhat a közeljövõben az ok-
mányirodában. 

A házszámok rendezése soká-
ig elhúzódhat, ám a jegyzõ úgy
látja, a következõ választásokig
ezt a kérdést mindenképpen ren-
dezni kellene. Ami pedig az új
házszámtáblákat illeti – melyek
készülhetnek mûanyagból, vagy
fémbõl -, azok költsége az ön-
kormányzatot terheli, ezeket el-
sõ alkalommal a polgármesteri
hivatal adja. Mint megtudtuk: a
házszámváltozásban érintettek-
nek nem kell külön átvezettetni-
ük az új házszámot a különbözõ
szolgáltatóknál sem, mivel ezt a
feladatot is elvégzi a hivatal.

FISCHER ERZSÉBET

Új házszámok a jobb
eligazodásért

A lakosságnak nem kerül pénzébe a változtatás

Nincs olyan lakossági fórum, me-
lyen a felsõgödiek ne tennék szó-
vá a Lenkey utca állapotát. A leg-
markánsabb véleményeket azok a
szülõk mondják ki, akik gyerme-
küket az utcában lévõ óvodába vi-
szik naponta. Sáros, gödrös az út-
test, mélyen tátongó lyukak kö-
zött csak „szlalomozva” közle-
kedhettek autóikkal. Eddig.

Az önkormányzat vállalta,
hogy 2005 tavaszán a Kálmán ut-
ca és a Bozóky tér között húzódó
Lenkey utcát aszfaltburkolattal
látja el. A körzet képviselõje,
Kruzslicz István addig sem akart
várni, mert jómaga is tudja, hogy
milyen kesernyés dolog tengelyig
érõ sárban autózni. Sándor István
polgármesterrel összefogva sike-
rült megállapodniuk a Nemesgép
Kft.-vel, amely vállalta, hogy refe-
rencia munkában felszámolja a
gödröket, elegyengeti az úttestet
és feltölti kõzúzalékkal. – Átme-
neti megoldásként a téli, kora ta-
vaszi idõszakban megkönnyíti az
autósok életét – mutatja az új bur-
kolatot Kruzslicz István. 

Az úttest közepén, széles gesz-
tusokkal magyarázó képviselõt
meglátva hozzánk lép az óvoda
udvarából Zsezserán Jánosné. –
Képzelhetik, hogy óvónõként
hányszor hallottam a szülõk kifa-
kadásait. Majdnem minden gyere-
ket kocsival hoznak. Nagyon kel-

lemetlen volt a gidres-gödrös ut-
cában közlekedni. Sokan már be
sem hajtottak. Nagyon örülünk,
hogy megjavították az utat. Még
ha átmeneti megoldás is. 

Az önkormányzati képviselõ

arról is tájékoztatja a pedagógus
asszonyt -, aki mellé társult a be-
vásárlásból hazafelé tartó 81 éves
Baji Jánosné -, hogy a lakosság
kérésére kiépítik a csatornarend-
szert is. - A Lenkey utca szintjét
40 centivel csökkentenünk kell,

mert jelenlegi állapota miatt az
esõvíz az ingatlanokra, a kertekbe
zúdul. A betonnal fedett – az úttest
szintjénél néhol magasabb – csa-
tornarendszert megszüntetjük az
óvoda oldalában, és a másik, jóval

mélyebb oldalon alakítjuk ki. Az
új árok, az új csatornarendszer tö-
kéletes vízelvezetést biztosít. A
munkálatok végeztével természe-
tesen a járdaépítést szorgalma-
zom, melyhez az önkormányzat
sódert és cementet is ad. 

- Nagyon várjuk már, legalább
nem kell sárban csoszognom –
mondja az idõs asszony. - Remé-
lem az ingatlantulajdonosok vál-
lalják a munkát. Összefogással
megoldjuk, de akinek kell, segí-
tünk – mondja, miközben a kapu-
hoz kíséri Baji Lajosnét. Kelle-
mes karácsonyi ünnepeket és bol-
dog új évet kívánva köszönnek el,
s megerõsítve, hogy tavasszal
hozzáfognak a munkához. 

A Bozóky tér felé haladva azt
fejtegeti Kruzslicz István, hogy
tavasszal a Kálmán utcától a térig
elkészül az úttest aszfaltozása, az
új csatornarendszer. – Hat-nyolc
fát sajnos ki kell vágnunk, de he-
lyettük legalább tizenhatot ülte-
tünk, mert azt vallom, ha egyet ki-
vágunk, kettõt telepítsünk helyet-
te. 

- Hogyan alakul a tér és a IV.
Béla király út között a Lenkey ut-
ca sorsa? – kérdezem a régi fóru-
mok hangulatára gondolva.

- Az útépítési programban meg-
jelöltem, szeretném, ha végre ezt
a problémát is meg tudnánk olda-
ni. A Lenkey utca mellett a Pálma
és a Kádár utca szerepel abban a
tervben, melyben a többi képvise-
lõhöz hasonlóan három utcát je-
lölhettem meg. A Bozóky tér kör-
forgalmi szakaszát mindenképpen
szeretném leaszfaltoztatni. 

(VETÉSI)

Javítások lépésrõl lépésre
Kõzúzalék az átmeneti megoldás a Lenkey utcában

Baji Jánosnénak és Zsezserán Jánosnénak a további tervekrõl beszél
Kruzslicz István, a körzet képviselõje
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- Avárosfejlesztési bizottság a képviselõ-testü-
let kinyújtott karja. Ez a grémium aktív szere-
pet vállal a döntéselõkészítõ folyamatokban,
hiszen véleményt mond, alakítja, formálja a
képviselõ-testület asztalára kerülõ elõterjeszté-
seket, koncepciókat. Számtalan esetben vállal
magára kezdeményezõ szerepet is azzal, hogy
a város életében meghatározó témák napirend-
re tûzését javasolja a városatyáknak. Göd
hosszú távú jövõjét alapjaiban meghatározó
beruházásokról, intézményi fejlesztésekrõl,
csatorna- és útépítésrõl, vagy egyéb fejlesztési
elképzelésrõl legyen szó – döntést elõkészítõ
szakaszban – minden a városfejlesztési bizott-
ság kompetenciájába tartozik. A kilencfõs bi-
zottságban – a törvény betûje szerint – öt ön-
kormányzati képviselõ mellett a pártok által
delegált négy külsõ szakértõ tevékenykedik.
Rajtuk kívül a két nagy civil tömörülés egy-
egy képviselõje állandó tagként vesz részt a
munkában. A hatékonyság érdekében létre-
hoztuk a környezetvédelem.göd@primlista.hu
levelezõ listát 45 taggal, akikkel folyamatosan
konzultálunk a városfejlesztést érintõ kérdé-
sekrõl.  Mint közismert, bizottságunk április
óta tevékenykedik ebben a formában. Ekkor
bízta a képviselõ-testület a környezetvédelmi
feladatokat megosztva a bizottságra, és a szer-
vezési munkát  környezetvédelmi tanácsnok-
ként ellátó Ilyés Gizella képviselõ asszonyra.

- Milyen szakértõi gárda segíti döntés-
elõkészítõ, javaslattevõ tevékenységüket?  

- Noha a bizottság tagjai a civil életben
szinte kivétel nélkül valamilyen terület szak-
értõi, ám a városfejlesztési bizottság számta-
lanszor tárgyal olyan kérdéskört, amely spe-
ciális szakmai tudást igényel. A polgármes-
teri hivatal szakembergárdája szakmailag al-
kalmas és készséges az elõterjesztések ki-
dolgozásában, az alternatívák bemutatásá-
ban. Ha az információáramlásban és mun-
kamegosztásban idõnként fellépõ zavarokat
mérsékelni tudjuk, akkor a jogilag és szak-
mailag egyaránt kimunkált elõterjesztésre
alapozott döntések kiállhatják az idõ és a
polgárok véleményének próbáját. 

- Az idei esztendõ kétségtelen legna-
gyobb kihívása volt a településszerkezeti
terv elõkészítése és elfogadása. A döntés-
elõkészítés folyamatában számtalan pro és
kontra érv hangzott el. A terv eszerint kiáll-
ja a próbát?

- Meggyõzõdésem, hogy ez a terv nem
az asztalfióknak készült… A ma rendelke-
zésre álló információk és meglévõ legjobb
tudásunk birtokában hoztuk meg döntésün-
ket, melyben aktív részt vállalt a szakhatósá-
gokon túl a bizottságunk, a civil szervezetek
és a lakosság is. Most a szerkezeti terv ki-
bontásán, a szabályozási tervek kimunkálá-
sán, az építési elõírások meghatározásán
van a sor. A napokban hoztunk létre például
egy albizottságot felhatalmazva, hogy a
Szakáts kertben megvalósuló beruházások
zökkenõmentes elõkészítését segítse az ér-
dekeltek bevonásával.  

– A város fejlõdése, a megvalósuló beru-
házások milyen fõ stratégiai elképzelések
alapján formálódnak?

- A 2002-es önkormányzati választáson
az MSZP programja kapta a legnagyobb tá-
mogatást a választópolgároktól. A demokrá-
cia és a jogállamiság szellemében a mi bi-
zottságunk is alapvetõen ezen programok
ésszerû megvalósítását támogatja, hiszen a
várospolitika szintjén a többi párt és induló

jelölt programja azonos alapokra épülve sok
hasonlóságot mutat. Valamennyi szervezet
kiáll a település kertvárosi jellegének meg-
õrzése mellett, az ipari tevékenységek körül-
tekintõ, csak és kizárólag a szükséges mér-
tékben történõ telepítésében, de csak ott,
ahol a lakosság nyugalmát és közérzetét
nem sérti. Egybe esnek az elképzelések az
intézménystruktúra fejlesztésével kapcsolat-
ban is. Támogatjuk a sportcsarnok építését,
szakmailag indokoltnak, mi több sürgetõnek
tartjuk a középiskola alapítását, az új oktatá-
si-és kulturális központ megvalósítását a
strand mellett lévõ területen. A vá-
rosi élet- és arculat nélkülözhe-
tetlen része a korszerû oktatási,
egészségügyi és kulturális in-
tézményhálózat kiépítése, a
járható, aszfaltozott utcák, a
közvilágítás, a modern tele-
kommunikációs rendszer
megléte. Örömünkre ma
már szinte mindenhol je-
len van a kábeltelevízió,
és teljes a telefonháló-
zat kiépítettsége. A
város egész terüle-
tén elérhetõ a szé-
lessávú inter-
netcsatlakozás.
A kereskedel-
mi és szolgál-
tatóegységeket
magában foglaló városi alközpontok az új
városközponttal együtt elérhetõ közelség-
ben nyújtják majd azokat a szolgáltatásokat,
amikért ma még Vácra vagy Pestre kell
utaznunk. A fejlõdés jelentõs lépése, hogy a
jövõ év közepére befejezzük a város szenny-
vízcsatorna-hálózatának teljes kiépítését.  

- Nem egy lakossági fórumon hangzott el
javaslatként, hogy a város belsõ úthálózatá-
nak építését, korszerûsítését, a járdaépítést
mielõbb, egységes koncepció szerint volna
célszerû  megvalósítani.

- Ezt jómagam is így gondolom. A csa-
tornázást követi a járdaépítés, az útépítés, a
közvilágítás korszerûsítése. Polgármester úr
a következõ 2 évet az útépítések idõszaká-
nak nevezte. Egyetértünk vele, a hivatal
munkatársait bevonva hozzáfogtunk a szak-
mai elõkészítéshez. Fontos, hogy az idõben
elkészült, jóváhagyott tervekkel minél több
pályázaton vehessünk részt. Alapelvünk,
hogy a jövõben új út nem épülhet belvíz- és
csapadékvíz-elvezetõ rendszer nélkül. Mie-
lõbb forrást kell találnunk a vízelvezetési
tervek elkészítéséhez. Elõre kell lépnünk a
pályázati pénzek megszerzésében, ezt a
munkát professzionális szinten kell végezni. 

– Az útépítésnél, a közlekedésnél marad-
va nem mondok újat önnek, ha azt a kérdést

feszegetem; a várost hogyan tudják teher-
mentesíteni a kettes úton hömpölygõ napi
10-12 ezer autó környezeti terhei alól? A két
kettes között mikor épül meg legalább két át-
vezetõ út?

- Már az Uvaterv terveiben is szerepel
egy átkötõ út a város déli határában, a Shell
benzinkút magasságában. Bár a tervezett
hely szerintünk nem ideális, ez már csak
részletkérdés. Ha az  elkészül, akkor a váro-
son átmenõ forgalom jelentõsen mérséklõd-
het. A nagyobb fejtörést a felsõgödi lehajtó
kialakítása okozza.  A városfejlesztési bizott-
ság a 31-32-es km-szelvényben támogatja

az átkötés kialakítását, bár ennek megva-
lósítása környezetvédelmi problémákat
is felvet a közeli Nevelek dûlõ, a szom-

szédos természetvédelmi terület és a
Kálmán utca keskeny út-

felülete miatt. De
máshol nincs lehetõ-
ség, és csak egy
újabb lehajtó meg-

építésével, a for-
galom megosztá-
sával tehetõ elvi-
s e l h e t õ v é
Felsõgöd fõutcá-
ja, az Ady Endre

út forgalma. A
szabályozási
terveket úgy
kell megalkot-

nunk, hogy a fõutakon épülõ új házak és üz-
letek elég teret hagyjanak az út számára, az
üzletek parkolói ne akadályozzák az út for-
galmát, a parkoló kocsik ne foglalják el a jár-
dákat.  Az Ady Endre úton megoldást hoz-
hatna, ha mindkét oldalon lefednénk az árko-
kat, az utat kiszélesítenénk, mert már alig le-
het közlekedni az üzletek elõtt parkoló autók
miatt. De meg kell oldanunk az Oázis lakó-
parkban élõk városhoz kapcsolását is, fej-
lesztenünk kell a helyi tömegközlekedést.
Hosszútávon az jelentene megnyugtató meg-
oldást, ha a nagy forgalmat bonyolító keres-
kedelmi egységek a majdani gazdasági, ke-
reskedelmi övezetbe kerülnének át. 

– A lakópark említése arra emlékeztet,
hogy jó néhány önkormányzat bevételei-
nek növelése érdekében telkek értékesíté-
sével ösztönzi a lakásépítést, melynek kö-
vetkeztében ugrásszerûen megnõ a telepü-
lés lélekszáma, bõvíteni  kell az oktatási,
egészségügyi intézményhálózatot. Az át-
meneti elõnybõl könnyen lehet hátrány.
Örök dilemma a biztonságos mûködtetés
és az ésszerû fejlesztés helyes arányainak
kialakítása. Gödön hogyan lehet ezt a kér-
dést kezelni?

- Szakmai meggyõzõdésem, hogy az Oá-
zishoz hasonló nagyságrendû újabb beruhá-

zásra nincs szükség Gödön, bár a szerkezeti
tervben több új lakóterület szerepel. Én úgy
gondolom, hogy elsõsorban nagyobb mére-
tû telkek kialakítását, tágas, minõségi laká-
sok, szolgáltató egységek építését célszerû
szorgalmazni. Magyarul, a lakosságszám
növekedését a város nem képes követni, in-
tézményei túlzsúfoltak, bölcsõde, óvoda, or-
vosi rendelõk, iskolai tantermek építése
szükséges a meglevõ lakosság ellátásához
is.  Az új lakóterületek intézményi igényét, a
városi struktúrába való illesztését 2005 ele-
jén tárgyalja a városfejlesztési bizottság. Ez
egy sürgetõ feladat! 

- Környezetvédelemrõl eddig nem
esett szó.

- Gondolom, Ilyés Gizella tanácsnok
asszonynak is lesz módja beszámolni a vég-
zett munkáról. Addig is röviden néhány el-
végzett feladatról: Civil összefogással kül-
területi illegális lerakók felszámolására vé-
geztünk kétkezi munkát. Gyûjtõ helyet ala-
kítottunk ki a használt autóakkumulátorok
leadására. Megoldottuk a használt autógu-
mik begyûjtését és ingyenes elszállítását.
Eddig több mint 2000 gumi gyûlt össze er-
dõkbõl, sufnikból, kertekbõl. Mûködik a
használt galvánelemek gyûjtõrendszere is, a
napokban szállíttattunk el a megsemmisítõ
helyre 600 kg-ot. Ötven kültéri szemetes
edényt helyeztünk ki, s további ötvenet ter-
vezünk. Védelem alá vontuk a Nemeskéri
parkerdõt. Megoldottuk a folyékonyhulla-
dék közszolgáltatást, ez január 1-tõl mûkö-
dik majd. Még számos dologban léptünk, a
tanácsnok asszony elmondja Önnek.

– A 15 ezer lelket számláló, félévtizedes
városi múlttal büszkélkedõ Göd jól sáfárko-
dik értékeivel, lehetõségeivel? Megfelelõ
mederben halad a város fejlõdése?   

- Öt esztendõ egy város életében igen kis
idõ. Göd várossá lett nagyközség, mely erõ-
sen õrzi a vidékies vonásokat.  Nagy gond-
ja, hogy nincsenek klasszikus közösségi te-
rei –  köréjük épülõ intézményekkel, szol-
gáltatásokkal –, ami egy város építésénél el-
sõdleges. A kettes út mellett hosszan elterü-
lõ település két lokális alközponttal bír: a
Pesti út - Béke út Alsón, valamint a felsõi
Ady Endre út - Duna utca környékén. Kö-
zöttük sajnos nincs kapcsolódási pont. Ör-
vendetes viszont, hogy nem oly rég ezen a
két területen számos új, színvonalas étterem
és üzlet nyílt. Formálódik – ha lassan is – a
település. De abban bizonyos vagyok, hogy
polgáraink nem is akarnak „igazi várossá
válni” sok autóval, füsttel, zajjal, környeze-
tünket romboló szeméttel. Akertvárosi jelle-
get és hangulatot kívánjuk megõrizni, mi-
közben a nélkülözhetetlen intézményháló-
zat fejlesztésén dolgozunk. Szóval, szép jö-
võje van a városnak, és szembeötlõ az épü-
lõ, szépülõ magánházak sokasága. Ha értel-
mes együttgondolkodással, bölcs összefo-
gással feszülünk neki a feladatoknak, akkor
a sportcsarnok mellé sikerül felépítenünk az
új oktatási intézményt, a mûvelõdési köz-
pontot, a strand megtervezett épületeit, me-
dencéit. Esélyt látok a volt BM üdülõ ered-
ményes mûködtetésére is, melynek tulaj-
donjogát meg kell szereznünk. Jó munka-
megosztással, egymás iránti bizalommal
messzebbre eljuthatunk, ha valamennyien a
város érdekében cselekszünk! Ez a válasz-
tott képviselõk felelõssége. Mindannyiunké.

VETÉSI IMRE

5 VÁROSPOLITIKA

Városépítés felelõsséggel
Közös bölcsességgel formálhatjuk 

mindannyiunk megelégedésére
Öt éve, hogy Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke várossá avat-
ta Gödöt. E jeles évforduló alkalom arra, hogy mérleget vonjunk. A vá-
rosfejlesztési bizottság a maga szellemiségével, tudásával hogyan képes
segíteni a fél évtizede a városiasodás útját járó Göd fejlõdését? Milyen
stratégiai elképzelések mentén végzik hétköznapi alkotó munkájukat a
bizottság tagjai? – kérdeztem Markó József elnök úrtól, aki közel tíz éve
önkormányzati képviselõként, valamint a város legnagyobb gazdasági
szervezetének, a Település Ellátó Szervezetnek igazgatójaként szolgálja
Gödöt. 
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A városi képviselõ-testület de-
cember 9-ei ûlésén napirend elõtt
elõször Pongó István, a Közmû-
velõdési és Oktatási Bizottság el-
nöke kért szót. A képviselõ felol-
vasott egy nyilatkozatot, amely-
ben emlékeztetett arra, hogy az
önkormányzati választáson füg-
getlen képviselõként indult, elfo-
gadva a helyi MSZP és SZDSZ
szervezetek támogatását. Nyilat-
kozatában elmondta, hogy továb-
biakban a 10-es számú választó-
kerület független képviselõjeként
kíván részt venni a testületi mun-
kában. Döntése indokaként egye-
bek felsorolta: a választás óta el-
telt idõszakban sajnálattal kellett
megállapítania, hogy sem az or-
szág, sem szûkebb pátriája életé-
ben nem történt változás, fokoza-

tosan eltûnt a jóléti rendszervál-
tás programja. A képviselõ bírál-
ta a helyi vezetõket, azok munka-
stílusát, szerinte a város egyen-
lõtlenül fejlõdik. Beszélt a helyi
kábeltévé körül kialakult hely-
zetrõl, a szennyvízcsatorna V.
ütemérõl, melyhez a lakosságnak
példátlanul magas hozzájárulást
kell fizetnie. (Az állami és a he-
lyi önkormányzati támogatások-
kal csökkentett lakossági önerõ
140 ezer forint, melynek törlesz-
tésére az igénylõk kedvezményes
hitelt vehetnek fel 8 éves futam-
idõre. A szerk.)

Lenkei György két témában
kért szót: az egyik az Erdész ut-
cai útépítés, melynek megvalósí-
tása érdekében a lakosság hajlan-
dó anyagi áldozatokat is hozni. A
képviselõ kérdésében konkrét
választ várt arra, hogyan áll a La-

kástakarék Pénztárral kötendõ
megállapodás, mivel az érintet-
tek szívesen belépnének a társu-
lásba és szeretnék, ha az út mie-
lõbb megépülne. A másik, konk-
rét intézkedést igénylõ gond, a
Nemeskéri utcánál a közvilágítás
kiépítése, melyet a mûszaki osz-
tálytól kapott információi szerint
1-1,2 millió forintból meg lehet-
ne valósítani.

Mudri József a sportcsarnok
építésével kapcsolatban megkér-
dezte: tudják-e a kivitelezõk tar-
tani a határidõt, s ha nem, akkor
a beruházás mennyivel kerülne
többe a tervezettnél az önkor-
mányzatnak? Kovacsik Tamás
megköszönte a 4-es számú vá-
lasztókerület szavazóinak, hogy
ilyen nagymértékben hozzájárul-

tak a magyar nemzet újraegyesí-
téséhez. Dr. Horváth Viktor Ger-
gõ csatlakozott képviselõtársá-
hoz, a maga részérõl a pártoktól
független lakosság felé nyilvání-
totta ki köszönetét, hogy a nép-
szavazásra elmentek és kifejez-
ték véleményüket.

Salamon Tamás a Philipkábel-
lel kapcsolatban ismét megkér-
dezte - melyet korábban a rend-
kívüli testületi ülésen is megtett -
, hogy történt-e hitelfelvétel, és
kíváncsi volt arra, hogy az alpol-
gármester mikor értesült a hitel-
felvételrõl, mivel szerinte igen
sok pénzrõl – mintegy 40 millió-
ról – van szó és Göd érdekei erõ-
sen sérülhetnek az eladás során.

A kérdésekre, felszólalásokra
adott válaszai során Sándor Ist-
ván polgármester egyebek mel-
lett elmondta: az Erdész utcaiak

esetében elõkészítés alatt áll egy
útépítést támogató kormány-
program, ezt szeretnék megvár-
ni, s ha ez elõnyösebb lesz a ter-

vezett programnál, akkor így
szervezik meg az útépítést. Ad-
dig is a megfelelõ közlekedés ér-
dekében karbantartást végeznek
az úton. A Nemeskéri utcánál a
közvilágítást is megoldják, ígér-
te a polgármester. A sportcsar-
noknál fix áras szerzõdést kötöt-
tek a kivitelezõvel – tudtuk meg
Sándor Istvántól -, ha csúszik a
határidõ, akkor sem kell többlet-
költséget fizetnie az önkormány-
zatnak.

Pinczehelyi Tamás alpolgár-
mester a Pongó István által felol-
vasott nyilatkozatra reagálva el-
mondta: egyáltalán nem lepte
meg a nyilatkozat, hiszen koráb-
ban voltak jelei, hogy ilyen lé-

pésre sor kerülhet, meglepte vi-
szont az a sok valótlanság, ami a
nyilatkozatban szerepel. Késõbb
a képviselõ-testület korrekt mun-

kakapcsolatára hivatkozva kérte,
hogy a közmûvelõdési és oktatá-
si bizottság élére, új, a szocialista
frakció részérõl kijelölt személy
kerüljön. A kábeltévével kapcso-
latban Pinczehelyi Tamás el-
mondta, körülbelül egy hete érte-
sült arról, hogy a Philipkábel hi-
telt vett fel, számára komoly
gondot jelent az, hogy az ügy
utólag tudódott ki. Szerinte errõl
a képviselõk valamelyikének
tudnia kellett. Ezen téma kapcsán

Sándor István ígéretet tett arra,
hogy a témát a képviselõ-testüle-
ti ülés napirendjébe felveszik,
megtárgyalják, és ha kell, a szük-
séges intézkedéseket megteszik.

HALÁSZ ERZSÉBET

Napirend elõtt: útépítésrõl, 
népszavazásról és a kábeltelevízióról

Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság elnöke kilépett az MSZP frakcióból
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A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GÖD VALAMENNYI POLGÁRÁNAK
KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁN!
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Pongó István, az önkormányzat
Közmûvelõdési és Oktatási Bizott-
ság elnöke, aki – elfogadva a helyi
MSZP és SZDSZ szervezetek támo-
gatását – az önkormányzati választá-
son független képviselõként indult, a
december 9-ei képviselõ-testületi
ülésen felolvasott egy nyilatkozatot,
melyben egyebek mellett elhangzott,
hogy kilép a szocialista frakcióból. A
jövõben a 10-es számú választókerü-
let független képviselõjeként kíván
részt venni a testületi munkában.
(Döntésének indokai a mellékelt szó
szerinti közleményben olvashatók.)

Szerkesztõségünk megkeresésére
az MSZP frakció képviseletében
Sándor István rövid nyilatkozatban
kommentálta a történtetek: - Mi úgy

érezzük, hogy a nyilatkozatban leír-
tak, ahogy mondani szokták, köszö-
nõ viszonyban sincsenek a valóság-
gal. Éppen ezért még a képviselõ-tes-
tület ülésén felkértem az önkormány-
zat Ügyrendi, Jogi- és Közbiztonsági
Bizottsága elnökét, Salamon Tamás
urat, hogy vizsgáltassa ki az elhang-
zott megállapítások valódiságát. Ezt
azért kértem, mert Pongó István úr
kijelentései érintették a képviselõ-tes-
tületet is. Egyelõre nem kívánunk ér-
demben többet mondani a kialakult
helyzetrõl, megvárjuk a vizsgálat
végeredményét, s azt követõen tájé-
koztatjuk álláspontunkról a választó-
polgárokat és a képviselõ-testületet. –
jelentette be Sándor István. 

V. I.

Kivizsgálják 
a kijelentés valódiságát

Az MSZP frakció nyilvánosságra 
hozza álláspontját

A december 9-ei közmeghallga-
táson az egyik gödi polgár a kép-
viselõ-testület aznapi ülésén,
zárt ajtók mögött hozott döntésé-
re utalva azt kérdezte, hogy va-
lóban fennáll-e Pinczehelyi Ta-
más alpolgármester összeférhe-

tetlensége. A felvetésre Dr.
Szinay József jegyzõ a hallgató-
ság elõtt megerõsítette az értesü-
lés valódiságát, és bejelentette,
hogy összeférhetetlenséget álla-
pítottak meg Pinczehelyi Tamás
alpolgármesternél, ami mandá-
tumának megszüntetésével jár,
ám a végleges döntéshez még a
Belügyminisztérium illetékesei-
nek állásfoglalását kérik.

- Mi okozza az összeférhetet-
lenséget? – kérdeztük másnap
reggel az alpolgármestertõl. –
Engem köt az önkormányzati

törvény, a zárt ülésen elhangzot-
takról nem beszélhetek, csak ma-
gát a tényt tudom megerõsíteni,
melyrõl tegnap a közmeghallga-
tás résztvevõi is értesülhettek a
kérdezõ gödi polgár jóvoltából. –
válaszolta Pinczehelyi Tamás. –
A 2002-es önkormányzati vá-
lasztások után néhány hónappal a
jelenlegi képviselõ-testület egy-
hangú szavazással delegált az
önkormányzat által alapított Göd
Közbiztonságáért és Fejlesztésé-
ért Közalapítvány kezelõ szervé-
nek elnöki tisztére. Képviselõtár-
saim felkérését – noha tudtam,
hogy alpolgármesterként renge-
teg feladat hárul rám -, szívesen
vállaltam, mert mindannyian úgy
ítéltük meg, hogy így megvan a
garancia az alapítvány törvényes
mûködtetésére. Meghajoltam a
képviselõ-testület egyöntetû ké-
rése elõtt, melynek többsége alig
egy év elteltével most viszont
összeférhetetlenséget állapított
meg. Ez történt. Döntse el a tisz-
telt olvasó, hogy ki járt el tisztes-
ségesen, vagy tisztességtelenül,
ki az összeférhetetlen. Az önkor-
mányzati törvény ilyen esetben
nyolcnapos fellebbezési határ-
idõt határoz meg. Természetesen
élek jogorvoslati lehetõségem-
mel. – jelentette ki december 10-
én kérdésünkre válaszolva
Pinczehelyi Tamás.

(VETÉSI)

Összeférhetetlenségi 
eljárás 

az alpolgármester ellen
Pinczehelyi Tamás él jogorvoslati lehetõségével

Göd város 10. körzet egyénileg megvá-
lasztott képviselõjeként az alábbi beje-
lentést kívánom a nyilvánosság számára
megtenni:

2002 októberében az említett telepü-

lésrész lakosságának többsége megvá-
lasztott a képviselõ-testület tagjának. A
választáson független képviselõként in-
dultam, elfogadva a helyi MSZP és
SZDSZ szervezetének támogatását.

Aválasztások óta eltelt idõszakban saj-
nálattal kellett megállapítanom, hogy a
kampány során hangoztatott alapelvek és
elképzelések nem valósultak meg sem az
ország irányításában, sem a szûkebb vá-
rosvezetés tetteiben és törekvéseiben. Az
ország vezetésének elképzeléseibõl foko-
zatosan, teljesen eltûnt a jóléti rendszervál-
tás programja, minek eredményeként nap-
ról-napra mélyül a szakadék a szegények
és a gazdagok között, a még megmaradt
kisszámú középosztály egyre lehetetle-
nebb helyzetbe kerül, míg a koalíciós kor-
mány élén az egyik milliárdos váltja a má-
sikat. A helyi vezetésben a zûrzavar, az
anyagiak szerzésének alig leplezett vágya
lehetetlenné tesz minden koncepciózus
megközelítést, amely a város hosszútávú
és harmonikus fejlesztését szolgálná. Az

irányítás kézivezérelt, és megköveteli a
szervilis viszonyulást. A város fejlesztése
rendkívül egyenlõtlen, az elosztás sokszor
igazságtalan. A döntésekhez szükséges
többségi szavazatarányt sok esetben elvte-
len megalkuvások biztosítják.

Csak két konkrét példát kiemelve a
számtalan probléma közül:

Felháborítónak, és mind a lakosság,
mind a képviselõk számára méltatlannak
tartom a helyi média (a kábeltévé) körül
két évig zajló „kutyakomédiát”, amely
többek között azt eredményezte, hogy az
üggyel az igazságszolgáltatásnak is fog-
lalkoznia kell.

Ugyanígy „bûzlik” a szennyvíz-
csatorna fejlesztésének V. üteme kö-
rül kialakult helyzet, mert a lakos-
ságnak példátlanul magas hozzájá-
rulást kell fizetnie a korábbi helyi
fejlesztésekhez, illetve a környezõ
településeken az ugyanolyan mun-
káért fizetett összegekhez képest.
(Az utóbb említett összeg nagyjából
fele-harmada a gödiek által fizeten-
dõnek.)

Az említett ügyek és sok más eset, va-
lamint az idõközben tudomásomra jutott
egyéb információk alapján, hosszú és
alapos meggondolás után, arra az elhatá-
rozásra jutottam, hogy a továbbiakban
képviselõi munkámat teljes független-
ségben kívánom folytatni. Döntéseimet
kizárólag saját lelkiismeretem fogja
meghatározni az általam képviselt lakos-
ság érdekében mindaddig, amíg ez mó-
domban áll.

Kérem nyilatkozatom tudomásul vé-
telét, és a szükségessé váló intézkedések
megtételét.
Göd, 2004. december 9.

PONGÓ ISTVÁN

A 10. SZÁMÚ KÖRZET FÜGGETLEN

KÉPVISELÕJE

Nyilatkozat

Fogadóórák
Göd, Polgármesteri Hivatalban

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

Imre Zsolt országgyûlési képviselõ fogadóórái:

december 9. csütörtök 15-17 óráig 
Szõdliget, Polgármesteri Hivatal

A GÖDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET ülésezik:

december 30-án rendkívüli ülés , majd soron következõ ülését 
januárban tartja. Érdeklõdni lehet az 530-030 telefonszámon.
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Elképzelhetõ, hogy dr. László Domokos-
nak is vannak haragosai, olyanok is, akik
nem fogadják el kézfogásra nyújtott kezét.
Pedig, mindenki „Domi bácsija” szívesen
mesél, szívesen beszélget mindenkivel, és
- ahogy a külsõ szemlélõ látja -, a képvise-
lõ-testület doyenje mindig készen áll arra,
hogy kezét nyújtsa nemcsak barátainak,
hanem ellenfeleinek is. Ha kell, segítõ ke-
zet: immár egy évtizede dolgozik az Új
Kézfogás Közalapítványnál, és jó néhány
határon túli közösség, gazdasági társaság,
üzem köszönheti neki, hogy az alapítvány

révén egzisztenciális támogatáshoz jutott.
A sok millió forintos hitelek vagy a vissza
nem térítendõ támogatások eredménye-
ként munkahelyek jöttek létre, vagy mun-
kahelyeket sikerült megõrizni. Dr. László
Domokos büszkén vallja is, hogy erdélyi
származású, kötõdik szülõföldjéhez, és
mindent meg is tesz, hogy segítsen az ott
élõknek. És mint mondja, a határon túli is-
merõsei, rokonai között sincsenek kevesen
azok, akik belátták, hogy nem a kettõs ál-
lampolgárság az igazi segítség.

Dr. László Domokos 1946-ban jött át
Magyarországra Erdélybõl, 1967 óta lakik
Gödön, s ahogy fogalmaz: majdnem õsla-
kosnak számít…

- Képviselõ úr, Ön kötõdik Erdélyhez, és
kötõdik a hazai baloldalhoz, meggyõzõdé-
ses szocialista. Nem vívódott, nem volt túl
nehéz az elmúlt néhány hét az Ön számá-
ra?

- Erdélyi vagyok, érzelmileg szorosan
kötõdöm szülõföldemhez, és úgy gondo-
lom, senki nem vonja kétségbe, hogy a ha-
táron túl élõ rokonaim, barátaim javát aka-
rom. Ezért is mentem el beszélgetni, tár-
gyalni, és segíteni, hogy valósan lássák a
következményeket, fontolják meg a kettõs
állampolgárság lehetséges hatásait. Sze-
rencsére, nem minden erdélyi magyart si-
került félrevezetni. És a papok közül sem

mindegyik volt hajlandó átjönni, és az
igen érdekében prédikálni. Közöttük volt
Hegyközújlak református papja is, aki
nem vállalta az agitálást, az általunk szer-
vezett fórumon viszont részt vett. Hogy
egyenesen feleljek a kérdésre: nem kerül-
tem szembe a lelkiismeretemmel. Én tíz
éve dolgozom a határon túl élõket támoga-
tó Új Kézfogás Közalapítványnál, tudom,
hogy mennyit segítettünk, és már egy ide-
je tisztában vagyok vele, hogy a Szülõföld
program révén tovább bõvülnek a lehetõ-
ségek a támogatásra.

- Önnek, mint a nemzetközi kapcsolato-
kért felelõs tanácsnoknak, nem lesz nehe-
zebb a helyzete a következõ hetekben, hó-
napokban?

- Amikor a három tanácsnok egyike let-
tem, és a város nemzetközi kapcsolatainak
ápolásával bíztak meg, elsõ teendõm volt,
hogy helyreállítsam vagy újra kiépítsem a
kapcsolatokat a három testvértelepüléssel,
Hegyköz három községével, a franciaor-
szági Marignane-nal és a kárpátaljai Jáno-
sival, bár az utóbbival dr. Faragó László,
korábbi önkormányzati képviselõ, mindig
is törõdött. Úgy gondolom, sokat segítet-
tünk Jánosinak és a Hegyköz három köz-
ségének, anyagilag és más módon is. A
Hegyközújlakon lévõ népfõiskola beindí-
tását és mûködését is támogattuk, az Új
Kézfogás Közalapítvány révén tanköny-
vekkel láttuk el az intézményt, és elõadá-
sokat is tartottam ott. Elõadást tartott dr.
Bognár László képviselõtársam is, aki pol-
gármesterként létrehozta és hivatalossá
tette annak idején az együttmûködést. Mi-
vel szándékunk, hogy a kapcsolatok szo-
rosak maradjanak, és a támogatások in-
kább nõjenek, mint csökkenjenek, nem ke-
rülök nehezebb helyzetbe. Most éppen egy
varroda megtartása érdekében kerestek
meg, hogy megmaradjon tizenhét ember
munkahelye. Egyébként azért, hogy az
összekötõ szálak szorosak maradjanak,
nemcsak én dolgozom, hanem dr. Faragó
László, dr. Bognár László és másik tanács-
noktársam, Kruzslicz István is.

- Már esett szó az Új Kézfogás Közala-
pítványról, amelyet a Horn-kormány ho-
zott létre. Azt, hogy részt vállalt az alapít-
vány munkájában, csak az Erdélyhez való
kötõdése indokolta?

- Nem csupán az. Én ugyanis, alapító
tagja voltam a Magyar Szocialista Párt-
nak, és segítettem törekvéseit. A helyi
szervezetben ma szavazati joggal bíró,
örökös tiszteletbeli elnök vagyok. Egyéb-
ként kilencvenben lettem a helyi szervezet
elnöke. Igaz, nyolc év után elbúcsúztam az
elnöki tisztségtõl. 

- Miért, mi történt akkor?
- Akkor tizenketten kiléptünk a helyi

szervezetbõl, mert nem értettünk egyet a
fejünk felett Szegedi Sándorral megkötött
megállapodással. Új szervezetet alapítot-
tunk, majd kétezerben újra egyesültünk a
helyi szervezettel. Attól kezdve, kétezer-
kettõig ismét elnök voltam. Kétezer-kettõ

januárjában lemondtam, hogy megegyez-
hessünk a váciakkal a választókerületi tár-
sulás elnöki posztjában.

- A kétezer-kettes önkormányzati válasz-
táson listán bejutott a képviselõ-testület-
be. Nem fáradt bele az addig eltelt tíz év
eseményeibe?

- Nem, bár elég mozgalmas volt az elõ-
zõ idõszak. Kilencvennégyben polgármes-
ter-jelöltként indítottak, de öt szavazattal
lemaradtam dr. Bognár László mögött.
Képviselõ lettem, és a polgármester fel-
kért az alpolgármesteri tisztségre, de az
alakuló ülés elõtt infarktust kaptam, ezért
aztán a képviselõségrõl is lemondtam.
Négy évvel késõbb, a már említett ellenté-
tek miatt, el sem indultam, aztán a leg-
utóbbi választáson, az MSZP listáján, be-
jutottam. Mint a testület doyenje, én ve-
zettem az alakuló ülést, és a három tanács-
nok egyike lettem. Ha belefáradtam volna,
akkor nem dolgoztam volna a külkapcso-
latok helyreállításán, nem tartottam volna
elõadásokat. Egyébként az uniós csatlako-
zás kapcsán itthon is szerveztem elõadáso-
kat a két általános iskola pedagógusainak,
dolgozóinak, az önkormányzati apparátus
tagjainak, nyugdíjasoknak.

- Jelent-e valamit önkormányzati mun-
kájában, hogy nem körzetbõl, hanem listá-
ról jutott be a testületbe?

- Ugyanúgy részt veszek a testület mun-
kájában, a bizottsági üléseken, mint az
egyéni képviselõk, és gondolom, az akti-
vitásom sem kisebb. Szívügyem a város
fejlesztése, és természetesen, a nyugdíja-
sok helyzete.

- Vannak olyan konkrét ügyek, amelyek-
ben különösen fontosnak tartja, hogy aktí-
van részt vegyen, tekintélyével, rendelke-
zésre álló eszközeivel befolyást gyakorol-
jon?

- Igen, három ilyen ügy van. Az egyik az
új mûvelõdési központ, a másik az iskola-
központ felépítése, mert szerintem mind-
kettõre igen nagy szükség van, a harmadik
a termálfürdõ fejlesztése, bõvítése. Ez
utóbbihoz érzelmileg is közel állok, mert
még a termelõszövetkezetben dolgoztam,
amikor elkezdtük a fúrásokat, hogy az
üvegház fûtéséhez melegvizet találjunk.

Borgó János

A kézfogásra mindig készen
Dr. László Domokos: egy majdnem õslakos, erdélyi gyökerekkel

Tájékoztatom Göd város polgárait, hogy
Sándor István polgármester személyével
kapcsolatban – a „Magára maradt az
MSZP” c. internetre feltett írásomban –
valótlan információ alapján állítottam,
hogy Szõd-Csörögön csatorna ügy és
elektromos hõleadó készülék eltûnése
miatt vált meg tisztségétõl.

A polgármester úrtól ezúton kérek
elnézést.

Zahorán Sándor
a MIÉP Helyi Szervezet elnöke

Közlemény

dr. László Domokos
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Mikor eszembe jutottál a Karácsonyi Éjben,
Egy csengettyû szólalt meg halkan a szívemben.
Ez a kis csengettyû most is itt van vélem,
Nem vagyok egyedül.

Tudom,
Hallom,

Érzem.
Nem is kérek többet. Te mindig itt lehetsz.
Köszönöm kis Jézus, hogy engem így kísérgetsz.

Göd, 2002
HATÁRINÉ KOCZKA ILONA

A kis Jézushoz

- A Karácsony jó alkalom azok-
ra is gondolni, akik önmaguk nem
tudják megoldani mindennapi
megélhetési gondjaikat, vagy ön-
maguk ellátásában segítségre szo-
rulnak.

- Afelvetõdõ kérdésre azt mond-
hatom, hogy nem csak Karácsony-
kor kell segíteni a rászorultakon.
Nem csak ekkor szükséges, hogy
az ÖK intézményesen a gyengék
és az elesettek mellé álljon és se-
gítse õket, hanem egész évben –
folyamatosan! Ez valóban így is
történik: mintegy 100 millió Ft ér-
tékkel gazdálkodva nyújt nekik se-
gítséget a város, s ezzel semmi szé-
gyenkeznivalónk sincs – sõt sok
tekintetben megelõzzük a kör-
nyékbeli városokat. Ugyanakkor
az országban egyedülálló módon a
sürgõs eseteket nem 30 nap alatt,
hanem egy-két nap alatt intézzük
el. A Polgármesteri Hivatal szociá-
lis ügyekkel foglakozó munkatár-
sai nagy figyelemmel, szorgalom-
mal, empátiával végzik munkáju-
kat. A Népjóléti és Lakásügyi Bi-
zottság pedig minden héten össze-
ül (a többi bizottság 1-2 havonta
egyszer), ahol a segélyekrõl sze-
mélyi kérdésként zárt ülésen dön-
tünk.

- Mi a tárgya ezeknek a személyi
kérdésekrõl döntõ, zárt üléseknek,
melyekrõl a média képviselõi „ki-
rekesztetnek”?

- Például a segélyek, melyek-
nek két típusát különböztetjük
meg. Van kötelezõen nyújtandó,
és van adható segély. Kötelezõ
jellegû például a „Rendszeres
gyermekvédelmi támogatás”, ad-
ható jellegû például az „Átmeneti
segély”. Kezelésük legnehezebb
problémája, hogy rászoruló sem-
mi körülmények között ki ne ma-
radjon, s hogy olyan segélyért fo-
lyamodó személy ne kapja meg,
aki ténylegesen nem szorul rá! A
megoldás kulcsa a szakmai tudás,
a specifikus helyi és személyi is-
meretek összessége, melyekkel a
bizottsági tagok és a hivatali
munkatársak rendelkeznek. Gya-
korlatilag minden, a rászorultság
szélén levõ családot ismerünk, hi-
szen évek tapasztalatai állnak
mögöttünk. Ha a kérvényezõ sze-

mély, család helyzetével nem va-
gyunk tisztában, már aznap vagy
másnap helyszíni környezet-ta-
nulmányt folytatunk le.

- Ön milyen elveket vall elnöki
munkája során, hogy az elmondott
cél maradéktalanul érvényesül-
jön?

- Hat éve már, amikor ezt a te-
vékenységi kört kezdtem, elmond-
tam véleményemet a mielõbbi,
sürgõsség esetén pedig az azonnali
intézkedés szükségességérõl: tud-
niillik, hogy ha a beérkezõ kér-
vényre elõbb-utóbb úgy is határo-
zatot kell hoznunk, a formailag
megfelelõ iratok napokig, hetekig
ne álljanak a fiókban! E nézetem
érvényesítésében nagyszerû part-
nerekre találtam a Hivatal szak-
elõadóiban.

- Anyagi és természetbeni segít-
ségnyújtási formákra utalt.

- Nem csak pénzzel segítünk,
hanem számtalan más módon is. A
szociális étkeztetés keretében ebé-
det hordatunk ki. Ennek irányítását
például a Területi Ellátási Központ
nemrég pályázatot nyert, új veze-
tõnõje vette át. Az ellátási köreink-
hez tartozik a közgyógy igazol-
vány odaítélése, a házi betegápolá-
si szolgálat, a köztemetés, a hajlék-
talanok gondozása, a mozgáskor-
látozottak közlekedési támogatása,
a gyermektartásdíj megelõlegezé-
se, a helyi buszjárat ingyenes bér-
lete. Nyugodtan elmondhatjuk,
hogy kevés város dicsekedhet
ilyen mérvû támogatással.

A pénzbeli támogatásra tizenhat
címen kerülhet sor, mint a rend-
szeres szociális segély, idõskorúak
járadéka, lakásfenntartási támoga-
tás, ápolási díj stb. A karácsonyi
csomag évek óta visszatérõ ha-
gyomány. A rászorultak ajándék-

csomagot kapnak, errõl az idén is
döntés született már. Ötezer forint
értékben állíttatjuk össze, nem le-
het benne alkohol s cigaretta, ha-
nem mindenféle tartós és hasznos
élelmiszer. A területi képviselõk
tíz-tíz rászorultat kereshet majd fel
ezzel a csomaggal. Ezen kívül pl.
a mozgáskorlátozottak, illetve ka-
ritatív szervezetek is kapnak cso-
magokat, hogy a saját belátásuk
szerint osszák szét. Több mint
egymillió forintot áldoz erre a vá-

ros. Nagyon várják az emberek –
azt, hogy valaki gondoljon rájuk!
Nem elsõsorban és nem csak az
anyagi segítségrõl van szó, hanem
a gesztusról – magáról a törõdés-
rõl. Volt olyan eset, amikor vélet-
lenül nem jutott volna mindenki-
nek csomag, s egyértelmûen kide-
rült, hogy helyette nem fogadták
volna szívesen az azonos értékû
pénzösszeget! Persze a hibát kija-
vítottuk, s a gyorsan beszerzett
„pótcsomaggal” kiküszöböltük a
csorbát.

- Göd informális hírcsatornáin

napjaink egyik beszédtárgya a haj-
léktalanok kérdése. Kérem, hogy a
helyzet állásával ismertesse meg
olvasóinkat.

- Pillanatnyilag kilenc hajlékta-
lan tartózkodik területünkön. Az a
szomorú országos gyakorlat szûrõ-
dött le Gödön, hogy minden kér-
dés politikai kérdéssé válik. Ez tör-
tént a hajléktalanszálló esetében is.
Kialakult egy politikai törésvonal:
megszûnjék a szálló – ne szûnjék
meg a szálló? A probléma azonban
valós és megvan. A városban haj-
léktalanok vannak, akikrõl ha nem
gondoskodunk, akkor az utcán töl-
tik a telet. Ezt senki nem vállalhat-
ja fel! Azt hiszem ebben a kérdés-
ben egy jó példa alakult ki, amikor
a politikai meggondolásokat félre-
téve megoldásokat kerestünk és ta-
láltunk. Hozzáteszem azt a keserû
megjegyzést, hogy idõnként ki-ki-
bújik a politikai akarat is a kérdé-
sekben. Azért a kompromisszum-
készség a felek részérõl megvan,
így 2005 decemberéig a hajléktala-
nok jelenlegi helyükön maradhat-
nak. Addig valami megoldáshoz
kell segítenünk õket.

- Szeretném, ha megfogalmazná
„karácsonyi üzenetét” a gödi segí-
tõ szándékú polgároknak, hátha
hozzátehetnek õk is valamit mun-
kájukhoz.

- Kiépített apparátust tart fönn
a város: családsegítõt, gyermekjó-
léti szolgálatot, öregek napközi
otthonát; ha kell, kivisszük az
ebédet; ha kell, bevásárolunk; ha
kell, pénzzel segítünk, ha kell, ru-
hával. Vannak valóban rászorul-
tak, akik szégyenlõsségbõl nem
jelentkeznek, esetleg információ-
hiányból nem tudják, hogy segít-
hetnénk rajtuk. Az a kérésem,
hogy aki ilyen rászoruló szemé-
lyekrõl, családokról – akik nem
kapnak segélyt, segítséget – tud
szomszédi, baráti, ismeretségi
körben, az jelezze, mert minden-
ben tudunk segíteni! S ez az üze-
netem egész évre érvényes. Ké-
rem, Önök is járjanak nyitott
szemmel, s ha „meglátnak vala-
mit, valakit”, keressenek, üzenje-
nek – a Polgármesteri Hivatalban
megtalálnak!

KISS-KÁSA ÉVA

Ne pénzt, törõdést
A szociális ellátásról Karácsony havában

A Karácsony ünnepe – az eredeti vallási, szakrális tartalom mel-
lett – a köztudatban, az emberek gondolataiban szeretetünnep-
ként szerepel. A családi ünnepre készülõdve Adventben elgon-
dolkodhatunk azon, hogy a város mint intézmény, a várost mû-
ködtetõ önkormányzat hogyan kívánja és tudja segíteni a rászo-
ruló embereket, családokat. – errõl beszélt Lenkei György, a
Népjóléti és Lakásügyi Bizottság elnöke.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egyszerû, nyugdíjas képeslapgyûjtõ
vagyok. 1996 óta szívritmusszabályzóval élek. Különbözõ újságok-
ban szoktak megjelenni felhívásaim, melyekre több mint nyol-
cvanezer képeslapot kaptam. Rendezgetésük, szortírozásuk kitölti
minden idõmet, közben nem gondolok betegségemre és így nekem a
túlélést jelenti. Idõnként kiállításokat és albumokat készítek, ezzel is
gyarapítva környezetem és a felnövekvõ nemzedék élményeit.
Kedves Olvasó! Arra szeretném kérni Önöket, hogy küldjenek minél
több, bármilyen képeslapot "A VILÁG EGY SZOBÁBAN" címû
gyûjteményem részére és barátaikat, ismerõsiket is ösztönözzék erre.

KÖSZÖNETTEL: FARKAS JÁNOS

8200 VESZPRÉM, STROMFELD U. 9/D.

A világ egy szobában

Lenkei György
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy Göd
területén november hónapban 4 la-
kásbetörés 6 gépkocsi feltörés, és 2
úgynevezett besurranásos lopás
történt. Ezek a statisztikai számok
az év során, havonta közel hasonló-
ak voltak: az elkövetések összesí-
tett számadata e körül tendál (12
cselekmény), a cselekménytípusok
arányában mutatkozik némi elté-
rés.
Az illetékességi területünkön az el-
múlt hónapban több rendõrségi ak-
cióra került sor. Központilag elren-
delt akció keretén belül hajtottunk
végre legutóbb – az illegális sze-
métlerakás és más jogsértõ tevé-
kenység megakadályozása, vissza-
szorítása céljából – egész Pest me-
gyére kiterjedõen nagyobb szabású
szolgálati feladatokat. Az akcióba
bevontuk a közterület felügyelet
munkatársait, valamint a polgárõr-
séget is. A dolog apropója az a kez-
deményezés, mely Gödrõl indult,
és a megyei vezetés követendõ pél-
dának ítélte. 

Egész december hónapban foly-
tatjuk a 2 és a 2/A számú fõutak ki-
emelt, fokozott ellenõrzését, me-
lyek során elsõsorban a biztonsági
öv használatára, a gumiabroncsok
állapotára és a gyorshajtók kiszûré-
sére fektetünk hangsúlyt.

A Dunakeszi Rendõrkapitány-
ság illetékességi területén novem-
ber 16-án 08:00 és 17:00 óra között
a Váci Rendõrkapitányság, a Ren-
dészeti Biztonsági Szolgálat, a
Vám- és Pénzügyõrség Országos
Parancsnokság, a KPM, a Határõr-
ség, a helyi polgárõrségek munka-
társaival együtt koncentrált közle-
kedésrendészeti és közrendvédelmi
akciót hajtottunk végre. Az akció
során az intézkedés alá vont gépjár-

mûvezetõk pozitívan értékelték az
ellenõrzés tényét, és általában tü-
relmesen viselkedtek annak végre-
hajtása alatt.

Az akció során 2 fõt állítottunk
elõ, 115 fõt jelentettünk fel sza-
bálysértés miatt, ebbõl 101 esetben
gyorshajtás miatt. 55 fõvel szem-
ben szabtunk ki helyszíni bírságot
mintegy 236.000 Ft összegben. A
Pest Megyei Közlekedésfelügyelet
munkatársai 3 mûszaki ellenõrzés-
re való berendelést, 5 helyszíni bír-
ságot, és 3 esetben
AETR(kamionok túlsúlya) sza-
bálysértés miatt eljárást kezdemé-
nyeztek.

Az akcióban segítségünkre volt
egy rendszámfelismerõ készülék
is, melynek segítségével 3201 gép-
kocsit tudtunk ellenõrzés alá vonni.
Az akció eredményességére és vár-
ható hatásaira is figyelemmel a kö-
zeljövõben is hasonló akció meg-
tartását tervezzük.

A bûnügyi osztály bevonásával,
budapesti rendõri erõk igénylésé-
vel továbbra is ellenõrizzük a nyil-
vános szórakozó helyeket és azok
környékét közbiztonsági és drog-
prevenciós célból.

Az év végéhez közeledve szeret-
ném megköszönni mindazok mun-
káját és segítségét, akik a közbiz-
tonság javítása céljából önzetlenül
segítették munkánkat. Köszönöm
továbbá a rendõrõrs minden dolgo-
zójának az egész évben végzett lel-
kiismeretes munkavégzését.

Minden gödi lakosnak kívánok
– munkatársaim nevében is - kelle-
mes Karácsonyi Ünnepeket és na-
gyon boldog Új Évet, jó egészsé-
get.

PREGUN KÁLMÁN

ÕRSPARANCSNOK

Akciók és eredmények
Nem az elkövetõ, a bejelentõ követendõ

A Dunakeszi Rendõrkapitányság vezetõje és Göd Rendõrõrs pa-
rancsnoka a sajtó nyilvánosságát is felhasználva köszönetét feje-
zi ki annak a gödi lakosnak, aki 2004. november 23-án, a hajna-
li órákban, telefonon keresztül értesítette a rendõrséget. Bejelen-
tésének köszönhetõen járõreink tetten értek és elfogtak a Rákó-
czi úton, betörés közben egy budapesti lakost. A személy kihall-
gatása során több bûncselekmény elkövetését is beismerte. A be-
jelentõ magatartása példaértékû és követendõ, s reméljük, hogy
mindenkor hasonlóan eredményes is lehet!

2005. 01. 01-jétõl lép életbe
Göd Város Önkormányzat
22/2004. (IX. 30.) számú ren-
delete a települési folyékony
hulladék-ártalmatlanítási
közszolgáltatásról. A rendelet
szerint csak a kijelölt közszol-
gáltató szállíthatja el a szen-
nyvizet, Gödön más vállalkozó
nem végezheti el ezt a munkát,
és az ingatlantulajdonos,
illetve használó sem bízhat
meg mást.

Az Önkormányzat a feladat
ellátásával a Településellátó
Szervezetet bízza meg. A
szervezet a jogszabályokban
meghatározott feltételekkel
rendelkezõ VÁROSKÚT Kft.-
vel (Fót) - mint alvállalkozóval
- végezteti a közszolgáltatást.

A lakosság a  közszolgál-
tatás iránti igényét  személye-
sen vagy telefonon, az alábbi
módon jelentheti be: - a
Településellátó Szervezetnél
(2132 Göd, Duna u. 5. szám

alatt, telefon: 06-27-531-176),
hétfõ - csütörtök 7 h - 15 h-ig,

péntek 7 h - 12 h-ig, 
- a VÁROSKÚT Kft. dis-

zpécserszolgálatánál,  telefon:
06-27-361-090 és 363-725, 06-
1-420-4527/119 melléken, 06-
30-977-7761 mobilszámon.

A megállapított díjat szál-
lításkor, számla ellenében
készpénzben fizetheti ki.

A települési folyékony hul-
ladék-gyûjtési közszolgáltatás
díja közületek esetén:

1.000.- Ft/m3 + Áfa = 1.150.-
Ft/m3

Lakossági folyékony hulladék
gyûjtési közszolgáltatás díja:

900.-Ft/m3 + ÁFA = 1.035.-
Ft /m3

TELEPÜLÉSELLÁTÓ

SZERVEZET

2132 Göd, Duna u. 5.
Tel.: 06-27-531-175 Fax: 06-

27-345-228

Közszolgáltatásról
Tisztelt Ingatlantulajdonosok !

Városi kábeltelevízió 
- nyilvános pályázat

Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81., Tel: 27/530-
030, Fax: 27/345-279) nyilvános pályázatot hirdet a város kábel-
televíziós hálózatán megjelenõ, heti 4 órás önkormányzati hírmû-
sor készítésére, önkormányzati stúdió kialakítására és mûködteté-
sére, valamint a mûsor szolgáltatására. 

A pályázathoz mellékelni kell :
- cégkivonatot (vállalkozói engedély másolatát)
- gazdasági és szakmai tervet 

A pályázat elbírálásának szempontjai:
- gazdaságosság
- szakmai tervben megfogalmazott tárgyilagos és független hang-
vétel
- az önkormányzat tevékenységének és koncepciójának bemuta-
tása (testületi ülések közvetítése egyenes adásban, )
- rendszeres tudósítások a települést érintõ kérdésekrõl
- referencia szükséges helyi mûsorok készítésérõl és szolgáltatá-
sáról

A pályázat benyújtásának határideje:
2004. december 31. A pályázatokat zárt borítékban, „Mûsorké-

szítési pályázat” felirattal Dr. Szinay József jegyzõnél kell be-
nyújtani, 2131 Göd, Pesti út 81.

Pályázatok bontása:
A beérkezett pályázatokat a benyújtási határidõ lejártát követõen
az Ügyrendi, Jogi- és Közbiztonsági Bizottság a soron követõ ülé-
sén bontja.

Pályázatok elbírálása, eredményhirdetés
A pályázatokat Göd Város Önkormányzat Közmûvelõdési és Ok-
tatási Bizottságának javaslata alapján a Képviselõ-testület 2005.
februári ülésén bírálja el. Szerzõdéskötés a pályázatok elbírálását
követõen azonnal.


