
Nemzeti ünnepeink sorában
augusztus 20. az az évforduló,
mely minden magyar emberben
személyes élmények, emlékek
hosszú sorát idézi meg – mondta
ünnepi köszöntõjében Sándor Ist-
ván, Göd város polgármestere,

országgyûlési képviselõje. A
nemzeti ünnepekrõl, jeles évfor-
dulókról való, közös megemléke-
zés kiemelten szép, fontos felada-
taink közé tartozik. A történelem
nagyjai elõtt való fõhajtás alkal-
mat ad a közös gyökerek és érté-
kek fölelevenítésére, ily módon
erõsítve a nemzeti összetartozást.  

Göd városa a Nemeskéri Kis-
erdõ területén megrendezett,
egész napot felölelõ programso-
rozat keretében ünnepelte az ál-
lamalapítás és az új kenyér ünne-
pét. 

Folytatás a 2. oldalon.

GÖD POLGÁRAINAK ÉS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA
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Elköszöntek a képviselõk
A rászorulók adósságcsökkentésérõl is döntött a testület

Tanévnyitó...

Négy év alatt 
32 km út épült

Ország Tibor esperes úr, Göd város új díszpolgára áldását adja 
a Kolping iskola tanévnyitóján. 
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Lassan végéhez ér a város legnagyobb útépítési programja, melynek keretében 
a lakosság és az önkormányzat összefogásának köszönhetõen 

32 kilométer új asztfaltozott úthálózat készült el.                    Írásunk a 8. oldalon.

Lapunk tudósítói a Huzella Tivadar Általános Iskola, a Kolping Isko-
la és a Németh László Általános iskola tanévnyitó ünnepségein jár-
tak.                                                       Összeállításunk az 5. oldalon 

Kötelességünk ápolni
a Szent István-i örökséget

Négy polgármester-jelölt, 
76 képviselõjelölt száll ringbe

Bemutatjuk a jelölteket. Választási összeállításunk a 11-24. oldalon található.

A Városi Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete szeptember 11-
én rendkívüli ülést tartott, me-
lyet – mint Sándor István pol-
gármester megnyitó szavaiban

elmondta – az október 1-jei ön-
kormányzati választás szavazat
számláló bizottságának felállítá-
sa tett indokolttá. 

Folytatás a 8. oldalon.
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Folytatás az 1. oldalról.
Repcsik Anna József Attila:

Magyarok c. szavalata után Sán-
dor István köszöntötte a telepü-
lés polgárait és az ünnepségen
részt vevõ vendégeket. Külön
örömmel üdvözölte a francia
testvérvárosból, Marignane-ból
érkezett delegáció tagjait, akik
megtisztelték hazánkat azzal,
hogy velünk tartották a magyar-
ság egyik legszentebb ünnepét.

Sándor István köszöntõjében
végigtekintett Szent István élet-
mûvén s szellemi örökén, azo-

kon az idõtlen tanításokon, me-
lyek útmutatóként, vezérfonál-
ként szolgálhatnak napjainkban
is. Több mint ezer év telt el az-
óta, hogy Szent István a magyar-
ságnak itt, a Kárpát-medencében
új hazát adott. A keresztény hit
felvétele, s általános erkölcsi-
kulturális normáinak elfogadása
után hazánkat az akkor már fej-
lett, európai államok közé sorol-

ta be. Intézkedéseivel és szigorú
törvényeivel sikerült egységet
teremtenie, s megfékeznie a
nemzetet szétforgácsoló harco-
kat. A jelenben benne rejlik a
múlt: kötelességünk megõrizni
és továbbvinni a Szent István-i
vonalat, az értékeket, amiket
sok-sok emberöltõvel ezelõtt ál-
lamalapító királyunk lefektetett,
s az elkövetkezendõ nemzedé-
kekre hagyományozott.

Sándor István a városi ünnep-
ség keretében adta át a díszpol-
gári oklevelet, valamint az árvíz-

védelemben legkiemelkedõbben
részt vevõ polgárok emlékpla-
kettjeit. 

Göd Város Önkormányzata ez
év nyarán a díszpolgári címet a
közösségért tett sokrétû és áldo-
zatkész szolgálatáért Ország Ti-
bor esperes úrnak ítélte oda. A
város vezetése szintén a Szent
István-napi megemlékezés kere-
tében fejezte ki köszönetét

mindazoknak, akik részt vettek
az árvízvédelmi munkálatokban.
A település polgárai – a polgár-
mester szerint – ismét bebizo-
nyították, hogy mûködik az em-

beri szolidaritás, hogy a közös-
ség képes összefogni a bajban, s
a polgárok együtt, egymást se-
gítve leküzdeni a leküzdhetet-
lennek látszó akadályokat. Ki-
emelkedõ árvízvédelmi munká-
jáért emlékéremben részesült:
Tóth Barnabás, Juhos István,
Nagy Pál, Ifj. Gusztos Gábor,
Juhász Attila, Kruzslicz Gábor,
Kóré Ferenc, Ifj. Németh István,
Csiki István, Csiki Gábor,
Fartade Marius, a Piarista Szak-
középiskola, a Mezõgazdasági és
Erdészeti Szakközépiskola, a Pa-
taki István és Híradási Iskola, a
Piramis Kft. s a 15. Kamion Kft.  

A megemlékezés hivatalos ré-

szét követõen kulturális progra-
mok zárták a Szent István napot.
A folklór összeállítás a magyar
kultúra legmélyebb, legõsibb
szálait, a több százéves tradíció-

kat elevenítette meg, míg az iro-
dalmi és zenei repertoárból min-
den vendég kedvére válogatha-
tott. A nap folyamán színpadra
lépett a Röcögõ Néptánccsoport,
a Drums ütõsegyüttes, Nagy Ed-
mond, valamint a Scarabeus. Tó-
ni Bábszínházában a Rózsa Sán-
dor, a betyárok Jancsija c. dara-
bot láthatták a résztvevõk, míg a
Dézsi Yvett Tánciskola és a CIT-
CAR Egyesület gödi Akrobatikus
Rock And Roll Szakosztálya a
modern táncmûvészet különbö-
zõ mûfajaiból mutatott be egy
csokorra valót.  

MACZKAY ZSAKLIN

Kötelességünk ápolni a Szent István-i örökséget

A kiemelkedõ árvízvédelmi munkájáért 11 személy, 5 gazdasági társaság 
és intézmény vehetett át elismerõ emlékérmet a város polgármesterétõl

FO
TO

: 
K

K
É

Ígéretünkhöz híven a Gödi Al-
manach 2006. évi kötetének kéz-
iratát ez év májusában adtuk át
nyomdai elõkészítés részére. A
megrendelés elhúzódása miatt és
mivel az 1956-os Forradalom je-
gyében készült, a könyv bemuta-
tása az Október 23-i ünnepségek
keretében történik.

Hasonlóan az eddigi megjelen-
tetett Almanachokhoz, ez a kötet
is figyelemreméltó témákat, fel-
dolgozó cikkeket tartalmaz.

Az elsõ cikkek Alsógöd és
Felsõgöd évfordulós eseményei-
nek egy-egy epizódját elevenítik
fel. Sajnos a helyi események
részletesebb visszaemlékezésére
nagyon kevés forrást találtunk.
Míg az ország számos helyén
igyekeztek összegyûjteni a helyi
forradalmi események történése-
it, emlékeit nálunk evvel kapcso-
latban semmi hajlandóságot nem
tapasztaltunk.

Egyedül a felsõgödi Forradal-
mi Tanács vezetõjének leszárma-
zottja osztja meg velünk az itteni
eseményeket, felbecsülhetetlen
értékû korabeli amatõr fényké-
pek közreadásával és a család
kálváriájának bemutatásával. A
korabeli hétköznapi életbe te-
kinthetünk be egy akkori diák-
lány naplójából.

A Mayerffy családról muta-
tunk be néhány eredeti doku-
mentumot, részletes képet ka-
punk a családfájukról, ma is
meglévõ tárgyi emlékekrõl, sõt
valószínûsíthetõen  a Mayerffy-
kúria helyét is azonosíthatjuk.

Elõkerült Montléárt Móricz
herceg eredeti bérleti szerzõdé-
se, ebbõl most már legalább

megtudtuk pontos nevét, bár ki-
léte továbbra is homályban ma-
radt.

Régi adóságunk törlesztése-
ként idézzük fel lovag Floch
Alfréd és édesapjának életútját
és a környék arculatában megha-
tározó szerepét.

Az egyes cikkek tovább bõví-
tik múltbeli ismereteinket, fel-
idézik  a múltszázad elejének
helyi emlékeit és a második vi-
lágháború okozta szenvedéseket
és az azt követõ könnyûnek nem
mondható éveket.

Reméljük az elõzõ kötetekhez
hasonló érdeklõdést váltunk ki
mind a kedves gödiek, és orszá-
gunkban élõ és külföldi elszár-
mazottak, érdeklõdõk körében.

A SZERKESZTÕ-
BIZOTTSÁG

NEVÉBEN

LÁNG JÓZSEF

Gödi Almanach 2006
Bemutató az október 23-ai ünnepség keretében
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Velünk ünnepeltek a Marignane-iak
A hagyományoknak megfelelõen

augusztus 16. és 23. között a francia
testvérvárosból, Marignane-ból egy ki-
lenc fõbõl álló delegáció érkezett, hogy
részt vegyen kulturális rendezvénye-
ken, Göd Szent István-napi ünnepsé-
gén, szakmai konferenciákon és egyéb
programokon. A delegációt a
Marignane polgármestere, Daniel
Simonpieri úr vezette, de a tagok közt
szerepelt – többek közt – Georges Pons
alpolgármester úr és a fõépítész-vállal-
kozó. 

A Marignane-nal való testvérvárosi
kapcsolat régi múltra tekint: 2007 nya-
rán ünnepli fennállásának egy évtize-
des jubileumát. A kerek évforduló em-
lékét a tervek szerint megõrzi majd egy
közös szimbolikus fa-ültetés. 

A francia vendégek látogatásáról,
valamint a közeljövõ közös elképzelé-
seirõl a Gödi Körképnek Kruzslicz Ist-
ván, az Önkormányzat menedzser-ta-
nácsnoka mesélt, aki immár negyedik
alkalommal kalauzolta magyarországi
látogatásai során a francia delegációt,
illetve szervezte meg – néhány munka-
társa segítségével – a programokat. 

Milyen programsort állítottak öszsze
az idén?

Az érkezést követõ vendégeinket el-
szállásoltuk a Csapatpihenõben, majd
rövid pihenõ után itt tartózkodásuk a
tiszteletükre adott fogadással vette kez-
detét. A fogadáson Sándor István Göd
város polgármestere köszöntötte a hoz-
zánk látogató vendégeket. 

A testvérvárosi kapcsolat lehetõsé-
get nyújt arra, hogy ízelítõt kapjunk

egymás kultúrájából, hagyományaiból
és szokásaiból. A hozzánk látogató
francia gyerekeknek, illetve a delegá-
ció tagjainak ezért évrõl-évre igyek-
szünk olyan programokat összeállítani,
melyeken keresztül megismerhetik ha-
zánk turisztikai és történelmi szem-
pontból kiemelten fontos helyszíneit.

Tapasztalatom szerint ez fordítva is
ugyanígy mûködik. Ezúttal Budapest-
re, Pannonhalmára, Pécsre és természe-
tesen – kihagyhatatlanul – a Balatonra
szerveztünk kirándulást. A kikapcsoló-
dás, szórakozás mellett persze elõkelõ
szerephez jutnak ilyenkor a szakmai ta-
nácskozások is.

Milyen témákat, területeket öleltek
fel ezúttal a konferenciák? 

Mindenekelõtt gazdasági és kulturá-
lis kérdéseket érintettünk az idén. A ta-
nácskozás célja a tapasztalatszerzés, a
külföldön bevált gyakorlatok és mód-
szerek megismerése, mely esetenként
„átvételre” is lehetõséget teremt. Gaz-
dasági szempontból a megbeszélések
egyik legfõbb hozadéka egy közeljövõ-

ben, városunkban kivitelezésre kerülõ,
francia befektetés egyeztetése volt. Mi-
vel a terv még képlékeny, úgy gondo-
lom, nem volna szerencsés, ha elõrebo-
csátanánk az üzem profilját vagy a vál-
lalkozás egyéb részleteit. Elöljáróban
talán csak annyit, hogy a francia vállal-
kozó igen eltökéltnek tûnik, már ami a
gödi üzem létrehozását illeti. Kulturális
téren a miénktõl jelentõsen eltérõ okta-

tás-ügyrõl szereztünk bõvebb informá-
ciót. Nagy örömmel értesültünk példá-
ul arról, hogy egy kinti általános iskolá-
ban beindult a magyar nyelv oktatás.
Szintén szóba került egy késõbbi idõ-
pontra tervezett, távlati elképzelés,
mely tovább erõsíthetné a két város kö-
zött kialakult baráti szálakat. A terv egy
Marignane-ban létrehozott Magyar
Ház, illetve egy Gödön felépítendõ
Francia Ház. AFrancia, valamint a Ma-
gyar Ház egy-egy szállodát jelent, mely
megkönnyítené a két város polgárai-
nak, hogy Franciaországba, illetve ha-
zánkba látogassanak. A szálláshelyeket
ugyanis a polgárok minimális összegért
vehetnék igénybe, csökkentve ezáltal a
kint tartózkodás költségeit. Afranciaor-
szági Magyar Ház üzemeltetését Göd
városa finanszírozná, míg az itteni
Francia Ház fenntartási költségeit
Marignane vállalja föl. De ez még a jö-
võ. 

Az önkormányzati delegáció elõtt
városunkban egy kisebb létszámú –
francia rendõrökbõl és biztonságtech-
nikai szakemberekbõl álló – csoport lá-
togatott, akiknek a helyi rendõrség
szervezett bemutatókat és szakmai
programokat. Eredetileg szintén mos-
tanra vártuk a francia gyerekeket, de a
gödi vakáció ezúttal – a kinti tüntetések
és áldatlan állapotok miatt – végül is el-
maradt. Reméljük, hogy jövõre bepó-
tolják a látogatást, hiszen a csere-üdül-
tetés mindig nagy élményt jelent úgy a
francia, mint a mi gyerekeinknek is. 

MACZKAY ZSAKLIN

Eleinte csak a „bócsaiaknak”
nevezték õket az emberek, majd
a településrészt elnevezték
Bócsának. A földönfutóvá lett
családok az azelõtt létezett ura-
dalom hosszú cselédházaiba köl-
töztek be, majd késõbb saját há-
zakat építettek. A fõleg mezõ-
gazdaságból élõ, sík alföldi fa-
lucska után azonban nehéz volt
megszokni a dombokkal-he-
gyekkel tarkított tájat. Mára asz-
szimilálódtak, és gödinek mond-
ják magukat, de a szívükben
még mindig ott él az elhagyott
falu és környéke, a rokoni kap-
csolatok miatt állandó a mozgás
a két település között. 

A Bács-Kiskun megyei Bócsa
idén ünnepli fennállásának 100.
évfordulóját. Ez alkalomból a te-
lepülésen rendezvények soroza-
tával ünnepeltek. Az augusztus
20-ai ünnepségekre a Kecskemét
melletti település polgármestere
és két képviselõtársa személye-
sen invitálta Sándor Istvánt, Göd
polgármesterét, aki természete-
sen örömmel fogadta el a meghí-
vást. 

A polgármester úr a - szintén
meghívott – 10-14 helyi bócsai

számára egy autóbuszt bocsátott
rendelkezésre, így õk is jelen le-
hettek a baráti találkozón, ahol
nagyon jól érezték magukat.

Bócsa szép ünnepi mûsort ál-
lított össze. Sándor István részt
vett a reggeli ünnepi szentmisén,
amelyet a település szülötte, a
nemzetközi hírû hitoktató
Tarjáni professzor úr celebrált.
Az 1900 lelket számláló Bács-
Kiskun megyei faluból számos
jó képességû ember indult el
meghódítani a világot, akik mind
otthon ünnepelték e jeles évfor-
dulót. A vendégszeretõ bócsaiak
a tenyerükön hordozták a gödi
bócsaiakat. A polgármester úr-
nak és a gödi küldöttség tagjai-
nak õszinte szavakkal köszönték
meg a mai Bócsa elöljárói, hogy
a múlt század derekán a gödiek
befogadták a „a földönfutóvá”
lett elszármazottjaikat.

A két Bócsán élõ családok ro-
koni kapcsolatait a jubileumi ün-
nep alkalmából városi szintû ba-
ráti szállakká fonták. 

Göd városa a jövõben is ápol-
ni szándékozik e kedves kapcso-
latot.

CSERKUTI ÁGNES

Együtt ünnepelték a szülõföld 100 éves születésnapját

Bócsa felkereste Bócsát
Vendégségben az Alföldön

Elõzõ számunkban Bócsa keresi Bócsát címmel már szó esett
Göd-Újteleprõl, azaz ahogyan még ma is mindenki nevezi:
Bócsáról. Jobb körülmények után kutatva talált rá és telepedett
le Gödnek e mezõgazdasági területtel övezett részére az a 30-35
Bács-Kiskun megyei bócsai család, akik alapvetõ megélhetési
forrásukat, földjeiket voltak kénytelenek hátrahagyni 1942-ben
a faluban készülõ repülõtér építése miatt.

Bócsa legnagyobb rendezvénye az október eleji szüreti ünnep

Gödi önkormányzati vezetõk a francia testvérvárosi küldöttség tiszteletére 
adott fogadáson köszöntik a delegáció tagjait és Daniel Simonpieri polgármester urat
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Ország Tibort az akkor Nógrád
községben szolgálatot teljesítõ, kato-
likus egyházközség plébánosát 11
évvel ezelõtt a püspök azzal a megbí-
zással kereste meg, hogy építse újjá a
romokban heverõ alsógödi templo-
mot. Az eltelt egy évtized során azon-
ban Ország Tibor esperesnek - az ere-
deti püspöki megbízatás mellett –
más, nagyszabású feladatokat is sike-
rült megvalósítania…

A lelki gondozás mellett tevéke-
nyen részt vesz a város közösségi éle-
tének megszervezésében, de az õ ne-
véhez fûzõdik a Búzaszem Általános
Iskola létrehozása is. Sokrétû, áldo-
zatkész szolgálatát Göd Város Ön-
kormányzata ez év nyarán díszpolgá-
ri cím adományozásával köszönte
meg. 

- Meséljen a Gödön töltött idõrõl.
Hogy sikerült teljesíteni a püspöki fel-
adatot?

- Valódi, összetartó közösséget ta-
láltam Gödön, mely boldogan fogad-
ta az alsógödi templom újjáépítésé-
nek ötletét, s lelkesen vállalta fel az
azzal járó feladatokat. Sokat jelentett
számomra a várostól és az egyház-
községtõl kapott támogatás - azt hi-
szem – nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy ebben a Duna-parti városban
rövid idõ leforgása alatt, otthon érez-
tem magam. Másrészrõl alapvetõ
meggyõzõdésem, hogy a nagy ered-
mények mögött mindig egy összetar-
tó közösség munkája áll, és sohasem
egyetlen emberé. Ráadásul a közös
munka, a közös ügy még inkább ösz-
szekovácsolja az embereket, meg-
erõsíti a kapcsolatokat. Az egyház-

község összefogásának köszönhetõ-
en a templom csakhamar elkészült, s
a városrész meghatározó színfoltja-
ként tíz évvel ezelõtt felszentelésre
került. Nem sokkal az átadás után
újabb, nagyszabású ötletünk szüle-
tett: egy új harangtorony elkészítésé-

nek ötlete. Újabb adománygyûjtés és
sok-sok munka után megvalósult az
elképzelés: 1998 augusztusában már
az új harang hívta misére az alsógödi
embereket. A munkálatokat végül a

2002-ben befejezett plébánia és kö-
zösségi ház felépítése zárta le.

- Ezt követte a Búzaszem Általános
Iskola…

- Aközösségi ház átadását követõ-
en néhány szülõ azzal a javaslat-
tal/kéréssel állt elõ, hogy hozzunk lét-
re a városban egy keresztény szelle-
miségû, nemzeti hagyományokon
nyugvó általános iskolát, melynek
kis létszámú osztályai garantálják a
családias hangulatot. Annak ellenére,
hogy ekkor még nem láttam tisztán a
gyakorlati megvalósítás lehetõségeit,
örömmel karoltam fel a kezdemé-
nyezést. Elsõ körben a közösségi
házban tudtuk beindítani az iskolát,
de az önkormányzat hamarosan bér-
be adott egy Duna-parti területet,
majd a Huzella Tivadar Általános Is-
kola – a saját intézmény felépítéséig
– rendelkezésünkre bocsátott két osz-
tálytermet, ahol addig is zavartalanul
folyhat az oktatás. Még sok munka
áll elõttünk, de az iskola létrehozása,
és teljes körû mûködtetése legdédel-
getettebb álmaim közé tartozik. Afel-
növekvõ generációk lelki vezetését
ugyanis a legnemesebbnek tartom
valamennyi feladat közül. Hiszen a
gyerekek a jövõ letéteményesei, akik
a világot egyszer szebbé, értékesebbé
tehetik. Úgy látom, hogy napjaink-
ban egyre többen érzékelik, hogy ki-
csúszik a lábuk alól a talaj, és nem ta-
lálják a kapaszkodókat, a biztos pon-
tokat. Márpedig biztos pontok nélkül
talajvesztetté válunk, s életünknek - a
mindennapi rohanás, és a fogyasztói
társadalom által ránk kényszerített
mókuskerék közepette - nem tudjuk

meghatározni a magasabb rendû, raj-
tunk túlmutató céljait. Ez a helyzet
különösen veszélyes a képlékeny
személyiségû fiataloknál, akik mint-
egy visszatükrözik a külvilágból
szerzett benyomásokat. Sok fiatal,
különösen, akiknél hiányzik a biztos
hátteret nyújtó család, külsõ, köny-
nyen megszerezhetõ pótlékokban ke-
res feloldódást (az alkoholban, a ká-
bítószerben), de hamarosan rádöb-
ben, hogy ezek valódi boldogságot
nem jelentenek neki. Külön öröm, ha
egy-egy ilyen „kitérõt tett fiatal” vé-
gül rátalál a hitre és arra a menedék-
re, amit az egyház nyújthat neki.
Ezért tartom fontosnak, hogy a meg-
felelõ lelki nevelés már gyerekkor-
ban kirajzolja a támpontokat, s ké-
sõbb ezeknek a kis embereknek már
ne kelljen délibábok után kapkodni-
uk. Hiszem, hogy a Búzaszem Álta-
lános Iskola sokat tehet mindezért.   

- Mivel tölti legszívesebben – gon-
dolom csekély – szabadidejét?

- A természet közelsége, a növé-
nyek és a víz látványa új erõt ad egy-
egy fárasztóbb nap után. Az olvasás
szintén régi, kedves foglalatosságaim
közé tartozik, noha - meg kell valla-
nom, - sohasem tudok rá kellõ idõt
fordítani. De ezt nem érzem áldozat-
nak vagy lemondásnak, hiszen meg-
adatott, hogy azzal töltsem a minden-
napokat, amire valaha feltettem az
életem. A mi életünkben pedig a
munka és a szabadidõ nem különül el
élesen, „szolgálatunk huszonnégy
órás” küldetés.   

MACZKAY ZSAKLIN

Lelket, templomot, iskolát építõ esperes
Az önkormányzat díszpolgári címmel tüntette ki Ország Tibort

FO
TO

: 
K

K
É

85. születésnapján köszöntötte Szommer Józse-
fet dr. László Domokos, Göd Önkormányzat Kép-
viselõtestülete közmûvelõdési bizottságának elnö-

ke és Hamarné
Kismartoni Adri-
enn, a Polgármes-
teri Hivatal kultu-
rális fõtanácsosa.
Az eseményre a
Felvidékiek Bará-
ti Köre szezonnyi-
tó összejövetelén
került sor, abban a
baráti társaság-
ban, melynek elõ-
zõ találkozóján
éppen az ünnepelt
volt a vendég, s

melynek vezetõje, Lengyel Erzsébet is szerepet
vállalt a köszöntés megszervezésében. 

Abizottsági elnök maga is erdélyi lévén földije-
ként szólt Szommer Józsefhez, akinek a hivatal és
a baráti kör ajándékot is átnyújtott.

KÉ

Köszöntés A gödi 

Nyelv és Tehetség 
Iskolai Alapítvány
(adószám:19179849-1-13, székhelye:

2131 Göd, Petõfi Sándor u. 48.) 2005 évi
eredményét az alábbiakban teszi közzé:

Bevételek:
Közhasznú célú mûködésre kapott támo-

gatások: 896 e Ft
Egyéb bevételek: 22 e Ft
Kiadások:
Ráfordításként érvényesíthetõ 
kiadások: 630 e Ft
Pénzügyi eredmény: 287 e Ft
Mérleg fõösszeg: 1156 e Ft
2005 évben alapítványunk  bevétele az

SZJA 1 %-ból 275.549 Ft. A bevételt mûkö-
dési költségekre használtuk fel. Minden
kedves támogatónknak köszönjük a hozzá-
járulását.

Védõnõt 
keres a 

Településellátó
Szervezet.

Jelentkezés: 
szakmai 

önéletrajz 
és a

végzettséget 
igazoló oklevél
benyújtásával.

Cím: 2132 
Göd, Duna u. 5.
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Szeptember 3-án, vasárnap az
alsógödi  katolikus templomban
tartotta tanévnyitóját a Kolping
Általános iskola. A két éve indult
egyházi intézménybe az új elsõ
osztályosok belépésével már 45 ta-
nuló jár. A gyermekek mindegyike
tanul zenét is, hiszen – egyelõre
egy másik iskola tagintézménye-
ként – mûvészeti iskolát is szer-
veztek az iskolát alapító szülõk.

HORVÁTH SZILÁRD

Tanévnyitó a Kolping iskolában
Új mûvészeti iskola Gödön

Mintegy 780 kisdiák kezdte
meg 32 tanulócsoportban a tan-
évet a Németh László Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézményben. A tanévnyitón
Lukács Istvánné igazgató üdvö-
zölte a megjelent gyerekeket és
felnõtteket, s külön köszöntötte
Sándor István polgármestert, or-
szággyûlési képviselõt.

Az igazgatónõ elõször azoknak

a tanulóknak gratulált, akik az
„Égig érõ templom” címû alkotó-
mûvészeti országos pályázaton
eredményesen szerepeltek: Szõke
Péter kerámia kategóriában orszá-
gos II., Etzler Emese III. helyezést
ért el, Bereczki Zsófia pedig az
egyéb kategóriában különdíjat.

- Szeptember elsején az újra-
kezdést is ünnepeljük, mindenki
új lehetõséget kap arra, hogy bizo-
nyítsa, mire is képes – mondta
Lukács Istvánné, és az elsõsöknek
arról mesélt, hogy milyen csodála-
tos, ha mindenki ismeri a maga tu-
dományát.

Az intézmény vezetõje beszá-
molt a változásokról is: sikerült a
kastélyépületet kifesteni, vizes
blokkját felújítani, a kistermet új-

jávarázsolni és a balesetveszélyes
feljárati lépcsõt újrabetonozni. A
Forfa épület vizes blokkjának fel-
újítása jelenleg folyik, de a köz-
ponti épületben már megtörtént
hat tanterem festése, három padló-
burkolatának cseréje, egy tante-
rem világítását korszerûsítették,
kettõnél tanterem lábazatot hozták
rendbe. Szólt arról is, hogy egy
cég beruházása révén, tizenhét fõs

nyelvi labort sikerült kialakítani,
amelyet két óráig az iskola tanulói
használhatnak, s ez óriási lehetõ-
ség a diákok és a tanárok számára
is. Felújították a technika tanter-
met is, korszerû berendezések áll-
nak a diákok rendelkezésére. Két
tanteremben új táblákat szereltek
fel.

A város polgármestere, Sándor
István országgyûlési képviselõ, ez
alkalommal is megerõsítette, min-
den segítséget megad ahhoz, hogy
a gödi gyerekek a lehetõ legjobb
körülmények között tanulhassa-
nak.

V. I.
(Másodközlés: megjelent a

Dunakanyar Régió 
2006. 18. lapszámában.)

Tanévnyitó 
a Németh László iskolában

Nyelvi laborral, 
új eszközökkel gyarapodott az intézmény

„A tavalyi év végén három osz-
tályt búcsúztattunk el, idén négy elsõ
osztályt kellett indítanunk, mert két
tanuló híján 100 elsõs jelentkezett.
Tavalyi évhez képest 50-nel több, ke-
reken 650 tanuló kezdte meg az
évet.” – meséli Horváth Ferenc igaz-
gató úr. Így az idei tanévben a

Huzella Tivadar Általános Iskolában
- szemben az ország sok iskolájával -
nõtt a tanulólétszám, a csoportlét-
szám és nõtt a kínálat is. Az idei év-
ben elõször - az egyébként évek óta
folyó emelt szintû angol oktatás, két-
tannyelvû magyar-angol oktatás és

emelt szintû matematika és testneve-
lés oktatás mellett - elindították az el-
sõ osztály fél csoportjában (17 fõvel)
az emelt szintû – heti 5 órás - német
oktatást, amelyet egészen a 8.-osztá-
lyig terveznek végigvinni. 

Múlt évhez képest változás, hogy

az Életforrás Alapítvány megszüntet-
te a mûködését; helyét a pedagógu-
sokból álló, 5 fõs kuratóriummal
megalakult Pro Futuro elnevezésû
Alapítvány vette át a szülõk igényei-
hez, elvárásaihoz igazodva. Tovább
mûködik a Nyelv és Tehetség Alapít-
vány.

Több nagy beruházás is megvaló-
sult a szeptembertõl szeptemberig
tartó idõszakban. Az egyik ilyen a fû-
tés korszerûsítése. Nagy öröm, hogy
a múlt októberben megkezdõdött, és
idén szeptemberre befejezõdött a ta-
lajban futó, szivárgó csövek kicseré-
lése.

Egy másik nagy beruházás, a
többfunkciós kinti betonpálya építése
szintén a múlt szeptemberben kezdõ-
dött, magánszemélyek, cégek, alapít-
ványok és az önkormányzat pénzé-
bõl megvalósítva. A nyáron került
helyére a labdafogó háló. 

Sikerült az egyik 16 gépes tante-
remben kicserélni a számítógépeket
az állami normatívából, emellett sok

terem került berendezésre. 
A számtalan apróbb beszerzést

nem említve a szeptembertõl szep-
temberig tartó idõszak fejlesztései te-
hát igen komoly összeget: 23 millió
forintot tesznek ki.

CSERKUTI ÁGNES

Bõvült a Huzella kínálata
Ez évtõl emelt szintû német oktatás is

Vecserka Józsefné aranydiplomás pedagógust
köszönti Sándor István polgármester

A minap Sándor István polgármes-
ter kedves házi ünnepség keretében
méltatta a városban élõ gyémánt- és
aranydiplomás pedagógusok több em-
beröltõn átívelõ oktató-nevelõ munká-
ját. Aszeretet és a megbecsülés hangján
szólt pedagógusainkról, akik példamu-
tató tudással és alázattal tanították évti-
zedeken át a tanuló ifjúság ezreit. 

A polgármester úr a város három
gyémántdiplomásának - Kása Lajosné,
Szabó Jenõné mellett az elhunyt Stiebel
Lászlóné -  méltatása után a Városhá-
zán személyesen köszöntötte Vecserka
Józsefné aranydiplomás pedagógust.

VTSI

Gyémánt-és aranydiplomások köszöntése
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- A Gödi Körkép szerkesztõségének
felkérésére az elmúlt négy esztendõ ön-
kormányzati munkáját értékelték a képvi-
selõ-testületben helyet foglaló frakciók.
Polgármester úr!  Olvasta az értékelése-
ket? 

- Igen. Sajnálom, hogy az értékelések
minden szakmaiságot nélkülöztek. Indu-
latokról, vágyakról szólt, s arról; hogyan
szorítsák ki a szocialistákat a város irányí-
tásából. Én értem az õ politikai törekvé-
süket, de ez nem viszi elõre az ügyet!
Meggyõzõdésem, hogy a személyeske-
dõ, öncélú pártpolitikai kinyilatkoztatá-
sok helyett a tárgyszerû, szakmai érvek és
megoldási javaslatok szolgálják a város
fejlõdését. Éppen ezért - felelõsen gon-
dolkodó polgármesterként -, kizárólag az
elmúlt négy esztendõ tényének tükrében
kívánom értékelni, elemezni az önkor-
mányzat tevékenységét.

- Milyen hatással volt munkájukra az
a tény, hogy a választáskor elnyert több-
ségük aránylag hamar elsorvadt?  

- A képviselõtestület úgy kezdte el a
munkát, hogy az egyik körzetnek - a vá-
lasztási patthelyzet miatt - nem volt meg-
választott képviselõje. Az idõközi vá-
lasztásig a szocialista frakciónak  egy fõs
többsége volt a testületben. Ebben az
idõszakban az eltervezett beruházások, a
választási programok végrehajtásának
megalapozásán, elõkészítésén dolgoz-
tunk. A idõközi választás után azonban
kiegyenlítõdtek az „erõviszonyok”. Sok-
kal nehezebben születtek a döntések,
érezhetõen benne volt a levegõben:
„Nem szavazzuk meg a szocialistáknak,

hogy ne tudjanak eredményt felmutatni”.
De hitelesség kedvéért hozzá kell tenni,
hogy a jobboldalon is voltak képviselõk,
akik a város mûködését és azt tartották
szem elõtt, amiért megválasztották õket.
Ha úgy érezték, hogy nem szocialista
praktika, akkor még megszavazták, ám
ha az õ politikai céljaikkal ütközött, ak-
kor nem szavazták meg az elõterjesztést.
Mûködött a város, de lelassult a fejlõdés
üteme.

- Ez nagyon kemény kijelentés! Véle-
ményét példával is alá tudja támasztani? 

- Természetesen. Aváros éves költség-
vetésének - amely az intézmények mû-
ködtetéséhez szükséges anyagiakat bizto-
sítja – elfogadását is igen jelentõs huza-
vona jellemezte. Ezt érzékeltük a terve-
zett fejlesztések, beruházások elõkészíté-
se során is. Ez az ellenszegülés akadá-
lyozta meg a városközpont kialakítását.
Csak nagy késedelemmel, és hiányosan
fogadta el a város településszerkezeti ter-
vét a képviselõ-testület. Nem indulhatott
be a 2/A túloldalán a tervezett ipari vagy
rekreációs területek kialakítása. Emiatt
nem kezdõdhettek meg azok a beruházá-
sok, melyek hosszú távon bevételeket
hoznának Gödnek. Nem tudtunk egyes-
ségre jutni a strand fejlesztésének kérdé-
sében sem. S még számos példát tudnék
említeni, melyek sajnos nem valósultak
meg. Annál is inkább, mivel kétéves po-
litikai patthelyzet után - a szocialista frak-
cióból az egyik képviselõ kiválásával – a
jobboldal került többségbe. A politikai
„átrendezõdés” után kisebbségbe kerül-
tünk, kisebbségben irányítottam két éven
keresztül a várost. Már ez a tény önmagá-
ban is cáfolja azt a politikai kijelentést,
hogy a képviselõ-testület döntéseiben, a
város irányításában kizárólag az én akara-
tom érvényesült. A példák mást mutat-
nak. Azt nem vitatom, hogy erõs egyéni-
ség vagyok, ami jó a városnak, azért har-
colok,  küzdök. 

Két éve kisebbségben 
irányítom a várost

- Nem tartja túl sommás véleménynek
azt, amikor arról beszél, hogy a többség-
ben lévõ jobboldal politikai céljai miatt
nem támogatta az ön által említett dönté-
sek meghozatalát? A támogatás nem
azért maradt el, mert szakmailag nem
volt megalapozott, kimunkált a javaslat,
vagy talán ön túlzottan is markáns állás-

pontra helyezkedett egy-egy elõterjesztés,
fejlesztési elképzelés kapcsán? 

- Ha megengedi, szeretném az olvasók
figyelmébe idézni, hogy a 2002-es vá-
lasztási kampányban egyedül nekünk,
szocialistáknak volt az egész városra ki-
terjedõ hosszú távú fejlesztési progra-
munk. Méghozzá tételes felsorolásban,
amibõl ma is ellenõrizhetõ, hogy négy év
alatt fejlõdött-e vagy sem a város. Átala-
kítottuk az adórendszert, megszüntettünk
három adónemet, s bevezettük a kommu-
nálisadót, amely városi szinten is adó-
csökkentést eredményezett. A rászoru-
lóknak adókedvezményt nyújtunk. 

Adókedvezmények, 
szociális juttatások

Gödön nagyon sok nyugdíjas él, támo-
gatásukra bevezettük a Göd kártya-t,
amely ingyenes belépést biztosít a termál-
fürdõbe, s díjmentes utazást a helyi autó-
buszjáraton. A gyermekélelmezést nyújtó
intézményekben nem emeltük a térítési
díjakat. Ingyen adtunk iskola tejet, beisko-
lázási segéllyel támogattuk a családokat.
Módosítottuk a temetési, lakásfenntartási,

fûtési, és egyéb segélykereteket. Sokan
emlékeznek rá, hogy 2002-ben Göd a
környezõ településekhez képest 10 éves
hátrányban volt. Mindenhol teljes volt a
csatornahálózat, nálunk viszont hiányzott
még 44 kilométer. Avárosban 65 kilomé-
ter volt a földes út hossza. Persze azon le-
het vitatkozgatni, hogy nem így, nem úgy
kell csinálni, s ezt éppen azok tették, akik

korábban az önkormányzat vezetõi vol-
tak. Akkor miért nem cselekedtek? Én
meg azt mondtam, oldjuk meg, számol-
juk fel ezt az áldatlan állapotot. A21. szá-
zadban nem járhatunk pocsolyában, a für-
dõszoba vizét nem engedhetjük a kertbe.
Örülök, hogy lakosság felismerte és elfo-
gadta, csak az õ hozzájárulásával tudjuk
rövid idõn belül megoldani közös gondja-
inkat. Csak a legnagyobb köszönet és tisz-
telet hangján szólhatok együttmûködé-
sükrõl, anyagi hozzájárulásokról, akik lo-
kálpatriotizmusból példát mutattak azok-
nak is, akik ellenezték az útépítést. A la-
kossággal öszszefogva jelentõs beruházá-
sokat hajtottunk végre. Megépült 44 kilo-
méter csatorna, melynek 1,9 milliárdos
költségéhez 900 millió vissza nem téríten-
dõ állami támogatást nyertünk. A földes
utakból 32 kilométert aszfaltoztunk le.
Emellett felépült az új sportcsarnok, új
épületet kapott a rendõrség és az okmány-
iroda, két tantermet építettünk, felújítottuk
a Kastély óvodát. Ezeket az eredménye-
ket a többségben lévõ „ellenzékkel”
együtt értük el. De én ma is vallom, hogy
jóval sikeresebb négy évet zárhatnánk, ha
a politikai praktikák helyett a szakmai

együttmûködésre helyezték volna a hang-
súlyt, ha támogatták volna a dinamiku-
sabb fejlõdést. 

- Ennyire egyértelmûek a határvona-
lak?

- Természetesen a kép ennél árnyal-
tabb, hiszen a városvédõk szinte egyetlen
jelentõs elõterjesztést nem szavaztak
meg. Õk nem akartak bölcsõdét, sport-

Mérlegen az elmúlt négy esztendõ
Ciklusértékelõ interjú Sándor István polgármesterrel

Sándor István polgármester szerint Göd fejlõdésében a legeredményesebb négyéves önkormányzati periódust zárva érkeznek el az október 1-jei választásokhoz. A
település infrastruktúra hálózata minden eddiginél nagyobb arányban fejlõdött. Befejezték a város szennyvíz-hálózatának kiépítését, lakossági összefogással 44 kilo-
méter csatorna készült, 32 kilométer aszfaltozott úttal csökkentették a földes utak hosszát. Új, korszerûen felszerelt épületben kapott elhelyezést az okmányiroda és a
rendõrség. A Balázsovits János Sportcsarnok építésével megoldották az iskolai testnevelés, a szabadidõsport és az NB II nõi kézilabdacsapat létesítmény gondjait. A
sportcsarnok építése 154 millió forintba került a városnak. Két tanteremmel bõvült az iskolai férõhely, 30 millió forintért felújították a Kastély óvodát, melynek költ-
ségeihez 20 millió forint vissza nem térítendõ állami támogatást nyert Göd. Apolgármester a város szempontjából jelentõs eredménynek tekinti, hogy az államtól sike-
rült önkormányzati kezelésbe átvenni a volt BM üdülõ mellett az egykori MHSZ oktatási központ épületét. Területet biztosítottak az épülõ Kolping iskolának. Hozzá-
fogtak a 60 férõhelyes bölcsõde építéséhez, melyhez 240 millió forint vissza nem térítendõ állami támogatást nyert Göd. Sándor István szerint a település büszke lehet
a három milliárdot meghaladó fejlesztésekre, melyhez 900 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyertek pályázaton a csatornaépítéshez. Kudarccal felérõ el-
szalasztott lehetõségnek tartja, hogy a képviselõ-testület nem tudott döntést hozni a termálfürdõ fejlesztésében, a városközpont kialakításában, a Duna-part rendezé-
sében, s nem kezdhették el az új mûvelõdési ház építését. Akét éve kisebbségben kormányzó polgármester nem diktatórikus, hanem erõskezû vezetõnek tartja magát
– mondta az elmúlt négyéves ciklust értékelõ interjúnkban.

Sándor István polgármester

Új, modern épületben került elhelyezésre az Okmányiroda és a Rendõrõrs
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csarnokot, utat építeni, vagy ha akartak,
akkor újabb és újabb felvetéseikkel igye-
keztek „kievickélni” a döntés felelõssége
alól. Õszintén el kell mondani, hogy a Fi-
desz viszont sok kérdésben partner volt.
Noha kemény vitáink voltak, de ahol –
némi kiigazítással – programjaink érint-
keztek, azokat megszavazták. Hogy túl
markáns álláspontra helyezkedtem, hogy
határozottan képviselem a véleménye-

met? Akkor nézzük a tényeket. Két éve
kisebbségben vezetem a várost, miköz-
ben a többségben lévõ „ellenzék” sorai-
ban a három korábbi polgármester mel-
lett ott politizál a választáson induló két
polgármesterjelölt is. A választásokhoz
közeledvén azt hangoztatják, hogy a vá-
ros gondjaira õk tudják a megoldást.
Ezért és a szocialisták leváltása érdeké-
ben kötöttek választási szövetséget. Állí-
tásuk csupa ellentmondás, hiszen ezek a
kiváló szakpolitikusok – köztük Markó
József úr, az összefogás polgármesterje-
löltje, aki a nyolcvanas évek óta a város
legnagyobb gazdasági szervezetének, a
TESZ-nek az igazgatója –, a képviselõ-
testületben két éve többséget alkotó oldal
tagjai, vajon miért nem hozták meg a
napjainkban fennhangon hiányolt racio-
nális gazdasági és pénzügyi döntéseket.
Nem tudták, vagy nem akarták, mert a
politikusi cselekvést elnyomta az egyéni
egzisztencia féltése? 

Demokratikus döntéselõkészítés,
határozott végrehajtás

- Vagy, ahogy néhányan Önrõl állít-
ják: „Már-már diktatórikus határozott-
sággal” vezeti a képviselõ-testületet.

- Ez féligazság. Adöntések elõkészíté-
se során meghallgatom az érintettek véle-
ményét, hiszen a döntések kialakításában
helye van a demokráciának. Sõt az eltérõ
vélemények, javaslatok elõbbre vihetik
az ügyet. Ám a demokratikusan megho-
zott döntést a leghatározottabban végre-
hajtatom a többség, a város érdekében.
Persze ezt nevezhetik diktatórikus, erõs-
kezû vezetésnek is, de én ezt a „címként”
vállalom a közösségért. Ugyanis úgy
nem lehet vezetni, hogy hol a balról, hol
a jobbról „súgónak” adunk igazat. 

- Aképviselõtestület döntéseit elõkészítõ
szakbizottságok milyen munkát végeztek?

- Mindenekelõtt szeretném hangsú-
lyozni, hogy a képviselõk rendkívül fe-
gyelmezetten, komolyan vették esküvel
vállalt önkormányzati munkájukat. A
megjelenési arány egészen kiváló, 80-90
százalékos volt. Aképviselõtestület mun-
káját elõkészítõ szakbizottságok tevé-
kenységérõl alkotott kép igen sokszínû.

Volt egy-két bizottság, amelynek ülései
politikai összejövetelekhez, taggyûlések-
hez hasonlítottak, sok volt a „mellébeszé-
lés”, mint például a városfejlesztési bi-
zottságban. Sajnos a környezetvédelmi
bizottság elnöke nem tudta ellátni felada-
tát, ezért helyette környezetvédelmi ta-
nácsnok vette át a teendõket, át kellett ala-
kítani a struktúrát. A Jogi, Ügyrendi Bi-
zottság  sokszor olyan kérdéseket is napi-
rendre tûzött, melyek nem tartoznak ha-
táskörébe. A pénzügyi ellenõrzõ bizott-
ság, a sportbizottság és a népjóléti bizott-
ság jól mûködött, kizárólag szakmai kér-
désekre koncentráltak. Az oktatási bizott-
ság hullámzó teljesítményt nyújtott. 

- A kritikák megalapozottságát szemé-
lyes tapasztalatai támasztják alá? Véle-
ménye szakmai érvekre épül vagy politi-
kai döntésekre?  

-  Nagyon sok bizottsági ülésen vettem
részt. Véleményem megalapozott, szak-
mai tapasztalatokra épül. Nyilvánvaló,
hogy akinek munkáját szakmai észrevé-
telek érték, azt frakció társai politikailag
igyekeztek védeni. Én pedig következe-
tesen ragaszkodtam ahhoz, hogy min-
denki végezze el tisztességesen a munká-
ját. Az érzékelt negatívumok ellenére a
bizottságok ellátták feladatukat, vélemé-
nyezték a testület elé kerülõ anyagokat.

- Négy év tükrében hogyan ítéli meg, a
lakosságnak adott adókedvezmények és
szociális juttatások milyen hatással vol-
tak a város költségvetésére? Az ön politi-
kai riválisai nem egyszer a fejére „olvas-
ták”, hogy a választás után 280 millió fo-
rint plusszal vette át a kasszát, melyben
mára milliárdos adósság halmozódott fel. 

- Aki ilyet mond vagy ír, annak mate-
matikából gondjai vannak. Már többször
kimutattuk, a lakosságot tájékoztattuk ar-
ról, hogy 500 milliós hitellel vettem át a

hivatalt, melybõl két héten belül 200 mil-
liót ki kellett fizetni. Megoldottam. Ma is
azt mondom, amit akkor, számomra az
volt a fontos, hogy a város fejlõdjön. Már
pedig hitel nélkül nem lehet. S ezt tudják
azok is, akik korábban felvették, most pe-
dig emiatt támadnak. Amérték a fontos, s
a visszafizetés forrásának garantálása.
Göd a jó hitelezõk közé tartozik, mert le-
járt, kifizetetlen tartozásunk nincs. Szak-
mailag jól irányított a pénzügyi gazdálko-
dás, ami nem azt jelenti, hogy évközben -
, az adóbevételek közbeesõ idõszakában –
ne fordulnának elõ finanszírozási nehéz-
ségek. Sajnos ez országos jelenség. De ez
nem beruházásokat, nem a fejlesztéseket
érinti. A mûködési költségekben kell vis-
szafogottságot tanúsítanunk. Intézked-
nünk kell, különösen a TESZ-nek, hiszen
a város költségvetésébõl 1,6 milliárd fo-
rintot költ el. Markó József igazgató úr
maga is szóvá tette, hogy rendezni kell a
pénzügyi problémákat, a kifizetések üte-
mezését. Reméljük, hogy 20 éves igazga-
tói múlttal rendelkezik anynyi szakmai
felkészültséggel, hogy megoldja ezt a kér-
dést. Jómagam is gondolkodom azon,
hogy a TESZ-tõl elvonva, önelszámolóvá
kell átalakítani a strandot, a sportcsarnokot
és volt BM üdülõt. 

Dinamikus városfejlesztés, 
tiszteletreméltó 

lakossági hozzájárulás

- Ez már-már politikai hadüzenet pol-
gármesterjelölt társának…

- Én nem üzentem, õ üzent nekem. A
Gödi Körképben megtalálható a Fidesz
frakció értékelésében és pártjuk lapjában.
Pártpolitikusként õ is szorgalmazza a
pénzügyi helyzet rendezését, a racionális
gazdálkodást, a város pénzügyi helyzeté-
nek tisztázást. Egyetértek vele. Csak azt
nem értem, hogy aki 20 éve az önkor-

mányzat legnagyobb gazdasági szerveze-
tét irányítja, 8 éve önkormányzati képvi-
selõ, hogy nem látja át a város pénzügyi
helyzetét…

- A képviselõkhöz hasonlóan a pol-
gármester munkájáról is október 1-jén
állítják ki a bizonyítványt a választópol-
gárok. Véleménye szerint, ön milyen telje-
sítményt nyújtott?

- A polgármester munkáját nap, mint
nap „osztályozza” a lakosság, hiszen bár-

milyen hiányosságot, mulasztást, vagy
lassú intézkedést érzékel, akkor azonnal a
polgármesteren „veri el a port”. De azt hi-
szem, hogy ez így van rendjén! Az ön-
kontroll és a lakossági visszajelzések jól
segítik a polgármester munkáját, aki az
önkormányzat valamennyi intézményé-
nek zavartalan mûködtetésének súlyát
hordozza a vállán. Nos, ha ezen intézmé-
nyek munkájában valamilyen zavar ke-
letkezik, akkor mindenki azonnal a pol-
gármestert nevezi ki politikai felelõsnek.
Mindvégig igyekeztem munkámat úgy
végezni, hogy érdemben segítsem a város
zavartalan mûködését, fejlõdését. Az em-
lített fejlesztések mellett az új rendõrségi
elhelyezésen kívül elértem a megyei fõ-
kapitány úrnál, hogy tizennégy rendõrrel
bõvüljön a gödi õrs állománya. Erõsödött
a közbiztonság, hatékonyabb lett a bûn-
megelõzõ munka. Országgyûlési képvi-
selõként végzett lobby tevékenységem-
nek köszönhetõen jelentõs állami ingatla-
nokat sikerült a város tulajdonába, hasz-
nálatába venni. 

Az általános iskolákban biztosított a
magas színvonalú, minõségi oktatás fel-
tételrendszere, melynek eredményeként a
továbbtanuló diákok helytállnak a közép-
iskolákban. Pedagógusaink dicséretes
munkát végeznek, szép eredményeket ért
el a Németh László és a Huzella Tivadar
iskola. Apolgármester dolga, hogy a tan-
terem fûtve legyen, kicseréljék a fûtési
rendszert, a tanárok megkapják a fizeté-
süket. S még hosszasan sorolhatnám…
Persze, már hallom a szirén hangokat, de
hát ott vannak az igazgatók, a TESZ-
vezetõ, a rendõrparancsnok… Igen, de a
polgármester komplexen látja a feladato-
kat és megoldási lehetõségeket. Bízom
benne, hogy a gödiek többsége – függet-
lenül a pártszimpátiától – értékeli az el-
múlt négy esztendõben végzett munkát, a
városban elindított fejlesztéseket, a kultu-

rális, közösségi, és sportéletben bekövet-
kezett pozitív változásokat. Hogy milyen
jegy kerül a bizonyítványba? Tiszta lelki-
ismerettel, a becsülettel elvégzett munka
nyugalmával állok az emberek elé, akik-
nek ezúton is köszönöm, hogy segítették,
támogatták az önkormányzat elképzelé-
seit és terveit, Göd fejlõdését.

- Köszönöm az interjút. 

VETÉSI IMRE

A lakosság és az önkormányzat a sáros, földes út helyett az aszfaltozottra szavazott

Az önkormányzat 154 millió forintot költött az új sportcsarok építésére
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Folytatás az 1. oldalról.
Tájékoztatta a képviselõket,

hogy a képviselõ-testületi ülés
befejezéseként, a négy éves ön-
kormányzati ciklus értékelésé-
re, minden képviselõ - az esély
egyenlõség jegyében alfabeti-
kus sorrendben és azonos  idõ-
keretben – elmondhatja vélemé-
nyét. 

A testületi ülés kezdetén tizen-
három képviselõ volt jelen, akik
elsõként a Kolping iskoláról tár-
gyaltak. Mint Lenkei György
mondta; elvi álláspontjuk, hogy a
ciklus végén ne hozzanak nagy
horderejû kérdésekben döntést,
de ez alól kivétel a Kolping isko-
la, mivel három éve folyik az is-
kolaépítés engedélyeztetése. dr.
Horváth Viktor Gergõ is az isko-
laépítés mellett foglalt állást, csak
azt nem értette, hogy az elõter-
jesztés miért nem készült el ko-
rábban. Sándor István polgár-
mester -, aki nem csak lelkileg, de
anyagilag is támogatja az intéz-
mény létrejöttét – elmondta, hogy
az iskolaépítésnek több ellenzõje
is volt, akik feljelentéseikkel las-
sították az ügymenetet. Végül a
képviselõk egyhangú határozattal
megváltoztatták a településszer-
kezeti terv területfelhasználási
módját, és 5700 négyzetméter te-

rület oktatási célú besorolást ka-
pott, illetve rendeletet hoztak a te-
rület szabályozási tervérõl és he-
lyi építési szabályzatáról. 

A következõ téma a Temetõ-
tábla ütemezett belterületbe vo-
nása volt, amelyre 160 aláírással
nyújtottak be kérelmet. Dr. Lász-
ló Domokos javasolta a kérelem
támogatását, lehetõvé téve az
építkezést. Rábai Zita úgy vélte,
hogy ezzel párhuzamban az inf-
rastruktúra és az intézményi hát-
tér nem biztosított. Pinczehelyi
Tamás szerint az érintettek két
éve várják a kedvezõ döntést.
Sándor István közölte, hogy az
elõterjesztés már szerepelt a tes-
tület elõtt, és 160 család helyzeté-
rõl nem lehet politikai érzelmek
alapján dönteni. A hosszú vita
után, a képviselõ-testület 7 igen,
2 nem szavazattal, 4 tartózkodás-
sal az ütemezett belterületbe vo-
násról határozott, ám dr. Szinay
József jegyzõ szerint a döntéshez
rendeleti forma szükséges,
amelyhez a többséget nem kapták
meg.

A harmadik és negyedik pontot

zárt ülésen tárgyalta a testület,
megválasztották a Szavazatszám-
láló Bizottság tagjait, döntettek
az útépítéssel kapcsolatos felleb-
bezésekrõl. 

Majd az ötödik pontban az
adósságkezelési szolgáltatás be-
vezetése került napirendre. Az új
szolgáltatás a lakáscélú tartozás
(közüzemi díjtartozás) esetén
nyújthat támogatást az adósság-
csapdába esett családoknak. A
testület egyhangúlag elfogadta
azt a rendeletet, amelynek lénye-
ge, hogy adósságcsökkentési tá-
mogatást nyújthat az önkormány-
zat, az adósság mértékének 75%-
ára. A támogatás a kérelmezõ vál-
lalásától függõen egy összegben,
vagy havi részletekben nyújtható.
Az önkormányzat a támogatás
90%-át visszaigényelheti a köz-
ponti költségvetésbõl.

Hatodik napirendi pontként a
ciklus értékelésére nyílt lehetõ-
ség, amelyet minden képviselõ
megtehetett. A négy éves önkor-
mányzati ciklust lezáró testületi
ülés végén jelenlévõ 14 képviselõ
higgadt, kulturált stílusban érté-

kelte az elmúlt idõszakban vég-
zett munkát.

Utolsóként Sándor István pol-
gármester szólt a négy évrõl,
amely alatt az üzemeltetési fel-
adatokat megoldották, de a képvi-
selõ-testület munkájának követ-
kezetlensége miatt megszorítá-
sokra került sor, mert például, a
költségvetésben jóváhagyott in-
gatlanértékesítéseket a realizálás-
kor már elutasították. A ciklus
alatt 44 kilométer csatorna épült
és 1,9 milliárd forintért több mint
30 kilométer új utat építettek. Eb-
ben a fejlõdésben minden képvi-
selõ munkája benne van, bár kü-
lönbözõ mértékben. Ígérte, hogy
országgyûlési képviselõként to-
vábbi állami ingatlanok megszer-
zése érdekében fog lobbizni a vá-
ros javára. Bejelentette, hogy sza-
badságát nem tudta kivenni, an-
nak pénzbeni megváltását a
Kolping iskola építésére és azok-
nak a gyermekeknek a megsegí-
tésére ajánlja fel, akik az étkezési
térítési díjukat nem tudják megfi-
zetni. 

Befejezésül Sándor István
megköszönte a képviselõk mun-
káját, s kérte, hogy mindenki
menjen el választani október el-
sején. 

V. I.
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Elköszöntek a képviselõk
A rászorulók adósságcsökkentésérõl is döntött a testület

Jó ütemben halad az útépítés
Gödön, a város Képviselõ-testületének

döntése alapján 560 millió forintos útépítési
program megvalósításába kezdett a lakos-
sággal együttmûködve az Önkormányzat, az
egyéni körzeti képviselõk szervezésével és
koordinálásával. A program megvalósításá-

hoz 504 millió forint önkormányzati hitel
felvételét szavazták meg a városatyák. A la-
kossági hozzájárulás 56 millió forintot tesz
majd ki, de csak azoknak kell megfizetniük a
72 ezer forintos hozzájárulást, ahol az utcá-
ban élõ ingatlantulajdonosoknak minimum

67 százaléka aláírta az együttmûködési meg-
állapodást az önkormányzattal.

Noha errõl a kérdésrõl már több alkalom-
mal is kifejtettük véleményünket, de sajnos
még ennek ellenére is igen sok „téves”, ese-
tenként szándékosan elferdített  információ
kering a városban. Emiatt szeretnék néhány
kérdésre visszatérni.

Többen még a kezdettkor igyekeztek min-
den erõvel megakadályozni, hogy a projekt
megvalósuljon. Igazából egy kivétellel, a vá-
lasztott képviselõk mindegyike megbarátko-
zott azzal, hogy támogatni kell a szocialisták
kezdeményezését, és mondhatni teljes erõbe-
dobással azon voltak, hogy teljesüljön a terv.
A kivitelezés megkezdése után még voltak
megoldandó kérdések, de mint az ilyenkor
lenni szokott, fõleg egy ilyen nagy területen
végzett munkánál, helyszíni mûvezetéssel
oldottuk meg a különbözõ utcákban felmerü-
lõ feladatokat.  Igyekeztünk, és mondhatom,
hogy minden egyes lakossági bejelentést kü-
lön megvizsgáltunk és a lehetõségekhez ké-
pest megoldottuk a nehézségeket. A legtöbb
gondot az okozta, hogy a korábban (nem a
mi vezetésünk alatt) megépült csatorna háló-
zatban lévõ csatornaszemek nagyon magasra
lettek helyezve. Sok helyen pedig a telkek
egymáshoz viszonyított eltérõ magassága, il-
letve a lejtésviszonyok helyes kialakítása mi-
att, a útszinteket  meg kellett emelni.

Ahol nem találtuk megfelelõnek a kivite-
lezést, ott visszabonttattuk az elkészült mun-
kát, és megfelelõen elkészíttettük. Az ilyen
javítások költsége természetesen a kivitelezõ
számláját terhelik. Minden ellenkezõ híresz-

teléssel ellentétben a kivitelezéshez szüksé-
ges összeg egy külön zárolt pénzintézeti
számlán, teljes egészében megvan, és csak az
elkészült és a megbízott mûszaki ellenõr ál-
tal átvett munkálatok lesznek kifizetve.

A hozzájárulások kapcsán feltétlen el kell
mondanom, hogy a társasházak vonatkozásá-
ban igen nehezen, de sikerült többségében
elfogadtatnom a testülettel, hogy mivel kis
területen igen sokan laknak, csökkentsük a
lakásokra jutó hozzájárulás mértékét. Ezt ter-
mészetesen néhány listás képviselõ elutasí-
totta. Emiatt az összeg mértékében nem tud-
tunk döntést hozni (a rendelet alkotáshoz mi-
nõsített többség kell), de hogy ebben az eset-
ben új döntést kell hozni, azt sikerült elfo-
gadtatnom.

Összességében elmondható, hogy a mun-
kálatok jó ütemben haladnak és rövid idõn
belül be fejezi a kivitelezõ. Az elkészült uta-
kat az utcákban a lakosság nagy örömmel fo-
gadja, hiszen teljesen más képet fest környe-
zetünk, és jól látszik ez az öröm abban is,
hogy nagyon sokan a munkák befejése után,
azonnal csinosítják a köztes környezetet.
Bennünket, mint szervezõket jó érzéssel tölt
el ez a hozzáállást, hiszen az úgynevezett ön-
erõnek az volt az egyik lényeges eleme, hogy
mindenki magáénak érezze az új beruházást,
és ezt látjuk teljesülni. Ez így találkozik a
sokszor hangoztatott törekvésünkkel, hogy

EGYÜTT SIKERESEK LESZÜNK!
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