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Várja Önöket a BÍRÓ HÁZA étterem és panzió Fóton! Fót, Szabadság út 22.
Tel./fax: 27 359 845
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Teherautó, munkagép gumiabroncsok nagy választékban.

Személygépkocsi kisterep és off-road gumiabroncsok, 
könnyûfém felnik. Szerelés a helyszínen.

NYITVA: 
H–P 8–17-ig, Sz 8–12-ig.

Elõzetes megbeszélés alapján munkagépek 
és teherautók gumiszerelése hétvégén is. 

A tartalomból

„Európaibbá válni nem
jelenti azt, hogy valaki kevésbé
lesz magyar, hiszen Magyarország
Európa szerves része,
az Európai Unió
polgárának lenni nem azt jelenti,
hogy az ember elfelejti nemzeti
kulturális
identitását, hanem azt, hogy
megosztja
azt más európai népekkel.”

(Michael Lake, az Európai Bizottság
magyarországi nagykövete)

Kedvezõ nyaralási lehetõség Balatonföldváron a HOTEL MAGASPART**-ban 
már 2233..110000,,- Ft-tól/fõ/5 éj/FP-val és 3322..330000,,- Ft-tól/fõ/7 éj/FP-val. 

Érdeklõdni munkaidõben a (06-1) 3692-862-es telefonszámon lehet!

CCiivviill  ppáárrbbeesszzéédd  aa  hhuullllaaddéékk-

ééggeettõõmmûûrrõõll

EElleekkttrroonniikkuuss  kköözziiggaazzggaattááss

NNyyuuggddííjjaassookk  aazz  EEUU-bbaann

VViirráággooss  kköözztteerreeiinnkk  

KKéérrddéésseekk  aa  kköözzookkttaattáássrróóll
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Az Olajfa Mûvészház
Göd, Pesti út 42/a

tisztelettel értesíti a Kedves Olvasókat,
hogy kínálata bõvült.

Az ikonok és egyéb szakrális és mûvészeti
tárgyak mellett részint nívós kegytárgyakkal,
ajándéktárgyakkal, valamint válogatott iro-
dalmi alkotásokkal gyarapodott kínálatunk.

A könyvespolcokon megtalálhatóak:
– a Kármelit Rend kiadványai
– az Új Ember Kiadó
– a Kairosz Kiadó könyvei
– a Nyolc Boldogság Katolikus Közösség mûvei
– a világirodalom remekei
– az Európa Diákkönyvtár kötelezõ olvasmányai
– klasszikus mesekönyvek
– mûvészeti kiadványok

és egyéb érdekes, a keresztény és nemzeti értékeket
képviselõ színvonalas olvasmányok. Kultúrális prog-
ramjainkról is tájékozódjék, igény esetén névre szó-
ló meghívót küldünk. Ez úton is szeretettel hívunk és
várunk minden kedves érdeklõdõt, vásárlót.

Tisztelje meg a kultúra kis 
szigetét látogatásával!

Nyitva tartás:
K-P: 10-18,
Szo: 10-14
H: szünnap
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Amit az Európai Parlamenti 
választásokról tudni kell

2131 Göd, Pesti út 86.

Nyitva tartás
hétfõtõl péntekig: 7,30-19,30-ig

szombaton: 7,30-12,00-ig
Tel./fax, bejelentkezés: (27) 336 150

Jó egészséget kívánunk!  

Az Európai Unió polgárai 5 évenként közvetlen választásokon választ-
ják az Európai Parlament tagjait. A 2004 júniusától 732 tagot számláló
Európai Parlamentbe Magyarország 24 képviselõt küld. 

A június 13-án sorra kerülõ választáson politikai pártok állítanak
listát, a választópolgárok pártokra szavaznak. A párt listaállításához
legalább 20 ezer választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása
szükséges. Az ajánlás az ajánlószelvény kitöltésével történik. A választó-
polgár szabadon dönthet arról, hogy kíván-e ajánlási jogával élni. 

Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján Magyarországon, de lakó-
helyétõl távol tartózkodik? 

Aki a szavazás napján lakcímétõl távol van, a lakcíme szerinti illetékes
jegyzõtõl kérhet igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján június
11-én 16 óráig, vagy ajánlott levélben úgy, hogy az ajánlott levél június 8-án
16 óráig megérkezzen a jegyzõhöz. 

Kérelmében közölnie kell: nevét, lakcímét, személyi azonosítóját
(személyi szám), a települést, ahol szavazni kíván.

Igazolással azon településen szavazhat, ahol a szavazás napján tartózko-
dik. E település nevét az igazoláson feltüntetik. 

Figyelem! Az igazolás, valamint a személyazonosság és a lakcím igazo-
lására alkalmas iratok a szavazáshoz nélkülözhetetlenek!

Hogyan szavazhat, ha külföldön tartózkodik a szavazás napján?
Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, szavazatát leadhatja a Ma-

gyar Köztársaság valamelyik nagykövetségén.
Erre akkor van lehetõsége, ha május 14-én 16 óráig kéri a lakóhelye sze-

rinti jegyzõtõl a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét. Kérelmét sze-
mélyesen, meghatalmazott útján vagy ajánlott levélben terjesztheti elõ május
14-én 16 óráig. A jegyzõ a névjegyzékbe való felvételérõl, illetõleg kérelme el-
utasításáról magyarországi lakcímén, vagy a megadott postai úton értesíti.

Figyelem! Névjegyzékbe való felvételét május 14-éig kérheti, annak el-
mulasztása esetén nem szavazhat külföldön! A külképviseleten nincs

mód a külképviseleti névjegyzékbe
való utólagos felvételre!

Az európai parlamenti választások-
kal kapcsolatos további információ-
kért forduljon a lakóhelye szerinti
VISZ-hez! Pest megye: 

1052 Budapest, Városház u. 5-7.,
tel.: (06/1)267-2398

Az Országos Választási Iroda 
közszolgálati tájékoztatója

Dunakeszi-Fót-Göd Kistérség
független közéleti havilapja

Felelõs kiadó: Gombos András

Fõszerkesztõ: Gombosné Kovács Zsuzsa

Munkatársak: Jele Ágnes, 
Rakaczky Éva, Szabó Júlia

Szerkesztõség:

2120 Dunakeszi, Kazinczy u. 5.
Tel./fax: (27) 346-919
viziostudio@wap.hu

Telefonhívásra felkeressük
hirdetõinket: 06 30 2124-036

Desing, DTP: Rácz Ervin

Nyomás: Royal Press Hungary
2131 Göd, Pesti út 14.

Minden névvel aláírt írásért a szerzõje felel.
A kéziratok rövidítésének jogát fenntartjuk!

A szerkesztõségbe érkezett anyagokat nem õrizzük meg!
ISSN 1785-70988

Civil párbeszéd 
a kistérségi 

hulladék-erõmûrõl
A Dunakeszi - Fót - Göd kistérség

civil szervezetei április 19-én ta-
nácskozást tartottak a fóti Vörös-
marty Mûvelõdési Házban. A meg-
beszélés témája az önkormányzati
társulással tervezett kistérségi hul-
ladék-égetõmû volt. A tervezett be-
ruházás térségi ökológiai rendszeré-
re gyakorolt hatására, a lakosság
egészségét, a természeti környezetet
hosszútávon meghatározó jelentõsé-
gére tekintettel a civil szervezetek
szükségesnek látták a témával kap-
csolatos széleskörû társadalmi pár-
beszéd és civil kontroll kezdemé-
nyezését. 

A tanácskozó szervezetek e célok
megvalósítása érdekében civil
együttmûködési hálózatot hoztak
létre, amely az égetõmû jelenlegi
ügyén túlmenõen, hosszabb távon
kíván tevékenykedni, a térség ter-
mészeti- és környezeti értékeinek
védelméért, a keletkezõ kommuná-
lis hulladék kezelése, ártalmatlaní-
tása során felmerülõ problémák
megoldásáért. 

A létrehozott szervezõdés nyitott,
várja azoknak a természet védel-
méért, környezetünk jövõjéért fele-
lõsséget érzõ civil szervezeteknek
és magánszemélyeknek a jelentke-
zését, akik e munkába szívesen be-
kapcsolódnak. 

További információ: 20/3562102
Email: cwm@freemail.hu  A kistér-
ségi civil szervezetek képviseleté-
ben:                               Józsa Ilona

C.I. Nemzetközi Polgári Liga
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Gyártó Szerelô
és Szolgáltató Bt

Ajtók, ablakok, kerítések,
kapuk, korlátok, lépcsôk,

tetôszerkezetek, biztonsági
rácsok, zártszelvények, 

csövek nagyívû hajlítása, és 
mindenféle vasszerkezetek

gyártása, helyszíni sze-
relése és karbantartása.

Helyszíni felmérés, tanácsadás, gyártás és felszerelés
Mûhelycím: Göd, Régi TSZ udvar

Vályi Rudolf 06-20-9-725-645, 06-27-331-254

Váczi Pál László 
gyógymasszôr

– stresszoldás, 1 órás relaxáló egész testmasszázs keretében
– a mozgás szervrendszer problémáinak enyhítése, kezelése

Kérésére saját otthonában is.
Idôpont egyeztetés és információ: 06 30/211-84-27

DAKAR
AUTÓSISKOLA

VÁC – DUNAKESZI – FÓT
www.dakarautosiskola.hu
Diákoknak 4000 Ft kedvezmény!

Részletfizetés!
Gulácsi Zoltán: 06 70 238-3349
Plank Attila: 06 20 9-375-506

Cégünk megtervezi és kivitelezi családi házának, 
lakásának, üzlethelyiségének, nyaralójának, stb. 

elektronikus betörésvédelmét.

Teljeskörû MABISZ tanúsítvány.
Cégünkrõl referenciát kérhet a
BRFK Tanácsadó Szolgálattól,
(Bp, V. Belgrád rakpart 13.)

Ingyenes felmérés, árajánlat adás
Távfelügyeletre csatlakozás 
Riasztás a saját GSM telefonjára
3 ÉVES TELJES KÖRÛ GARANCIA!

*
*

*
*
*

A rendszer kiépítése után az Önnek legkedvezõbb (kedvezményes)
BIZTOSÍTÁSI  lehetõséget tudjuk ajánlani, melyre a helyszínen

megkötjük Önnel a szerzõdést. Várjuk megkeresését a következõ
telefonszámokon: 06 (27) 363-776, vagy 06 (20) 944-3838

PUMA ‘97 Bt.
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Kistérségünk körzetközpontjának, Dunakeszi városnak
jegyzõjétõl, Dr. Dóráné Dr. Illés Melindától arra kértem
választ, milyen változást hoz az uniós csatlakozás a he-
lyi közigazgatásban, s a változások miben érintik a la-
kosságot ügyeik intézésében.

– Jelen pillanatban konkrét feladataink nincsenek még. Termé-
szetesen több mint egy éve készülünk az uniós változásokra, de
még alapelvi szinten. Ez azt jelenti, hogy a települési önkormány-
zatoknál arra készülünk fel elsõsorban, hogy az uniós pályázatok
lesznek azok az elsõ feladatok, amivel megkeres minket a lakosság.
Itt elsõsorban arra gondolunk, hogy bizonyos igazolásokat való-

színûleg nekünk kell kiadni. A má-
sik része pedig, ami érintheti a la-
kosságot egy kicsit közvetettebben,
hogy maga az önkormányzat is kí-
ván pályázni uniós pénzekre, ami-
bõl természetesen a lakosságnak az
életkörülményeit, s a várost magát
szeretnénk szebbé, jobbá tenni.

– Az uniónak a magyar közigaz-
gatás felé milyen elvárása van?

– Nincs elvárás, hiszen ezt min-
denhol belsõ szuverén jogként kezelik. Ezzel együtt szeretnénk
természetesen a közigazgatást is korszerûbbé tenni. Ez felülrõl,
kormányzati szinten kezdõdik, és mi is szeretnénk a korszerû
módszereket átvenni. Az elsõ lépés, hogy az önkormányzati rende-
leteinket felül kell vizsgálni, és hatályon kívül kell helyezni azokat
a szabályozásokat, amik nem felelnek meg az uniós elvárásoknak.
Elõször az állattartási rendelettel fogjuk kezdeni. Azt hiszem, itt
van a legtöbb uniós szabályozás, amit figyelembe kell venni. A hi-
vatali dolgozókat is próbáljuk folyamatosan képezni. Szerencsére
nagyon jó a polgármesteri hivatal dolgozóinak összetétele. Ami azt
jelenti, hogy nem csak fiatalok, hanem idõsebbek is dolgoznak,
nagyon jó szakmai felkészültséggel. Sok a felsõfokú végzettségû
kolléga, aki hajlandó és képes arra, hogy folyamatosan fejlessze tu-
dását, és én nagyon szeretnék erre alapozni a jövõben is. 

– Az Internet használók körének ugrásszerû növekedésével jogos
lakossági igény az elektronikus közigazgatás. Mikorra tervezik beve-
zetését a dunakeszi hivatalban?

– Terveztük és most is tervezzük az elektronikus közigazgatás
bevezetését. Ezért, hogy ez teljesen megalapozott legyen, egy kül-
sõ céget bíztunk meg azzal, hogy állítson össze egy programot és
pályázzunk, hiszen erre voltak pályázati lehetõségek. Sajnos épp
most értesültünk arról, hogy ezen a pályázaton Dunakeszi önkor-
mányzata nem nyert. Így viszont elemenként próbáljuk megvaló-
sítani ezt a fejlesztést, és folyamatosan bombázzuk pályázataink-
kal a pályázatok kiíróit. Most az elsõdleges szempontunk az adó-
irodának e-irodává (elektronikus iroda) fejlesztése. Ha ezt megva-
lósítjuk, akkor a vállalkozók, illetve a lakosok Internetrõl el tud-
ják majd érni a saját adószámlájukat, nem kell bejönniük ezért a
hivatalba. 

– Mekkora pályázati pénztõl esett most el a város?                     
– Ez húszmillió forintot jelentett volna. Ennyi pénzt az önkor-

mányzat saját erõbõl nem tud elõteremteni, az biztos, de öt-hat
millió forint átcsoportosításával meg tudjuk tenni az elsõ lépése-
ket, s a következõ adófizetési idõszak kezdetéig az adócsoport már
felkészült lesz mint e-iroda. A másik nagyon sürgõs feladat, ami-
nek hiányát ugyan az állampolgárok nem érzékelik, egy új, modern
iktatórendszer bevezetése. Nagy szükség van erre, hogy hamarabb
és könnyebben utána tudjunk nézni az ügyiratoknak, hiszen most

már olyan mennyiségben érkeznek be ügyiratok, ami számítógé-
pes segítség nélkül kezelhetetlen. E két fejlesztésen túl, a Belügy-
minisztérium anyagi támogatásával az okmányirodánkban is meg-
próbáljuk az elektronikus ügyintést elkezdeni. Elsõ lépésben meg-
oldjuk a telefonos bejelentkezés és idõpont kérés feltételét. 

– Az uniós csatlakozással nagyobb súlya lesz a civil kontrollnak a
helyi önkormányzásban. Milyen most a kapcsolata az önkormányzat-
nak a civil szervezetekkel Dunakeszin?    

– A civil szervezetek segítségére feltétlenül számítunk. Pontos
információink még nincsenek, de valószínû lesznek pályázati le-
hetõségek arra, hogy a civil szervezetek illetve az önkormány-
zatok közösen tudjanak egy-egy feladatra pénzt szerezni. Más-
részt nemcsak a pénzszerzésrõl van itt szó, hanem pontosan a
pénz kímélés szempontjából lesz nagy szerepük a civil szerveze-
teknek egy-egy feladat megoldásában. Komoly programokat ké-
ne összeállítanunk, s ehhez kérni a civil szervezetek segítségét. 

– Én nem erre gondoltam elsõsorban, hanem arra, hogy a döntés
elõkészítõ munkába hogyan vonják be jobban a civil szervezeteket?

– Mi eddig is arra törekedtünk, hogy a civileket bevonjuk az
önkormányzati munkába, hiszen a regisztrált civil szervezetek ed-
dig is meghívót kaptak az önkormányzat üléseire. Kezdettõl fog-
va nyitottak voltunk erre a kérdésre. Volt olyan civil szervezet, aki
kezdeményezte az együttmûködési megállapodást az önkormány-
zattal. Jelenleg a vállalkozókat tömörítõ Ipartestülettel van
együttmûködési megállapodásunk, és nagyon mozgolódnak és
sok mindent tettek a környezetvédõk. Amennyiben a civil szerve-
zetek bármelyike igényli, megkaphatja a bizottságok, illetve a tes-
tület elé kerülõ elõterjesztések anyagát. Egyszer majd elérünk oda
is, hogy az Interneten keresztül a város bármelyik lakosának hoz-
záférhetõvé tudjuk tenni az önkormányzat elé kerülõ anyagokat,
de ennek most pillanatnyilag technikai és pénzügyi akadályai
vannak. De hangsúlyozom, mi teljesen nyitottak vagyunk ebben
a kérdésben.          G. Kovács Zsuzsa

Elektronikus közigazgatás a közeljövõben

Vállalkozói segítséggel épül
az információs iroda Fóton

A fóti önkormányzat jelképes, ezer forintos bérleti díjért ka-
pott a Cora Áruházban egy 63 négyzetméteres helyiséget
szabad felhasználásra. A község képviselõ-testülete úgy
döntött, hogy az áruház által felajánlott teremben a telepü-
lést népszerûsítõ információs szolgáltató irodát, s Fót vá-
rossá válása után okmányirodát mûködtet. A 2013-ig érvé-
nyes bérleti szerzõdés óriási lehetõséget kínál a község-
nek, amit szeretnének mielõbb kihasználni, de a tervek
megvalósításához a rendelkezésre álló egymillió forint mel-
lé még legalább ötmillió forintra van szükség. A fóti polgár-
mester, Szent-Iványi Géza a helyi vállalkozókhoz fordult se-
gítségért. Április 6-án a Corában került sor a polgármester
és a vállalkozók találkozójára. A ma még üres üzlethelyi-
ségben a nagyközség vezetõje ismertette a terem tervezett
funkcióját. Elmondta, hogy a leendõ iroda megnyitásával
erõsíteni kívánják Fót térségi szerepét. A látogatók számá-
ra vonzóbbá kívánják tenni a település természeti, épített
és kulturális értékeit, valamint bemutatkozáshoz segítik a
fóti cégeket és vállalkozókat. A megbeszélés résztvevõi
megállapodtak abban, hogy az iroda kialakításához támo-
gatást nyújtanak, és a szükséges teendõk koordinálására
egy csoportot hoznak létre.

G. A. 



LAPSZABÁSZAT, 
BÚTORKÉSZÍTÉS
Ingyenes helyszíni felmérés, tervezés

n konyhabútor, 
n fürdõszobabútor
n irodabútor
n szekrények

2131 Göd, Nemeskéri út 33. (volt TSZ udvar)
Tel.: (27) 330-785, n (20) 974-3116
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Szénási Vaskapu Ipari Kft.
2131 Göd, Nemeskéri u. 33. 

Telefon: (27) 532-300,
Fax: (27) 532-301. Tel.: (30) 950-9638, (20) 952-6939

Lakatos munkák: kerítések, kapuk, korlátok,
lépcsõk, aluredõny, garázsajtók, villanyszerelés

Malinik Istvánné
2131 Göd,

Gárdonyi út 16.
Telefon:

27-330-965

Minden típushoz hozott anyagból is!

GÖDI ÜLÉSHUZAT KÉSZÍTÕ

Kisalag-GSM
Fót, Németh K. út 19/a.

Nyitva H-P:10-12, 13-18, Szo:10-12.
Tel: 20/242-5510, 30/225-5942, 
70/257-5562, tel/fax: 27/359-673

E-mail: kisalag-gsm@invitel.hu, 
http://kisalag-gsm.tvn.hu

Használt mobil adás-vétel, csere. 
Megvárható gyorsszerviz.

Új készülékek megrendelésre. Eredeti és utángyártott 
tartozékok. Pannon, Westel, Vodafone feltöltõk. 

NeoPhone telefonkártyák 19Ft/perc. 
Film elõhívás, nagyítás 9Ft/kép.
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Utólagos ígéret az engedély kiadása után Bócsán

Második alkalommal tartott a bócsai
lakosság falugyûlést április 16-án a
Majerffy utcában épülõ munkásszálló
miatt. A tiltakozás onnan ered, hogy a
göd-újtelepiek a polgármesteri hivatal
január 8-án kelt határozatából tudták
meg, hogy a hivatal építési engedélyt
adott ki a Majerffy utcában a Bõrter
Kft. bõrüzem épületeinek átépítésére,
munkásszálló létesítésére.

A határozatot a jogszabályi és törvé-
nyi elõírásoknak megfelelõen állította ki
a hivatal, úgy, hogy arról az érintett két-
százfõs lakosságot elõzetesen nem tájé-
koztatta. Az ott élõk nem tudták, hogy
több száz embert elszállásoló épület léte-
sül lakókörnyezetükben. Megszokott,
nyugalmas életük a szálló felépítésével
gyökeresen megváltozik – erre döbben-
tek rá az emberek. Nemtetszésüket fejez-
ték ki a hivatal felé, s ezzel egy idõben
fellebbeztek a Közigazgatási Hivatalnál.
A körzet képviselõjének, Lenkei György-
nek kezdeményezésére falugyûlést tar-
tottak, ahol elmondhatták aggályaikat.
A polgármester azzal nyugtatta meg a
munkásszálló ellen tiltakozókat, hogy fi-
gyelembe veszi a falu akaratát, ezért feb-
ruár 7-én aláírásgyûjtést tartottak, ahol
a 194 leadott szavazatból 181-en utasí-
tották el, hogy megépüljön a munkás-
szálló. Az elmúlt két és fél hónap alatt
azonban az építkezés folyamatosan
zajlott. Emiatt Lenkei György április 16-
án újabb falugyûlést hívott össze. A pol-
gármester ekkor a következõket mond-
ta: „Arról kell most, hogy tájékoztassunk,
hogy az államigazgatási eljáráson belül má-
sodfokon a Közigazgatási Hivatal az építé-
si engedélyt erre jóváhagyta. Tekintettel
azonban arra, hogy mi álljuk a szavunkat,
és itt tudom elmondani, hogy nem fogunk
engedélyt adni a használatba vételre. Na-
gyon kemény szavakkal fogom most elmon-

dani, hogy olyan intézkedést
hoztam, hogy ha a hivatal-
ból bárki ki meri adni, az
másnap nem dolgozik a gödi
városházán, mert ez szak-
igazgatási feladat. Nem fo-
gunk, és azért mondom,
hogy nincs tovább alku eb-
ben a kérdésben, és nem fo-
gunk mûködési engedélyt
adni a szállodára. Ebben a
dologban a szerkezeti terv-
ben pedig, amelyet elõre lát-
hatóan e hó 29-én fog jóvá-
hagyni és tárgyalni a képvi-

selõ-testület, megegyeztem a szocialista kép-
viselõkkel. Még egy Fideszes segítség kell
hozzá, amit a Lenkei úrtól kérünk, márpe-
dig abban meghozzuk azt a döntést, ami sze-
rint itt, Újtelepen csak úgy lehet bármilyen
közintézményt, szállodát  - s most nem soro-
lom tovább – létrehozni, ha ehhez, itt nép-
szavazás ad engedélyt. Ebben most kérem
önök elõtt Lenkei urat, hogy szavazzon
együtt az MSZP-vel, bár nem mindig tap-
solnak neki az ilyesmiért, de hát mi most az
önök érdekében ezt meg kell, hogy tegyük.
Tehát, ezt a szerkezeti tervben meg fogjuk
tenni, és ebben az esetben a Közigazgatási
Hivatal másodfokon sem tud más döntést
hozni. Tudniillik, én a Közigazgatási Hiva-
tal elnökét felhívtam ebben a dologban. El-
beszélgettünk. Õ csendesebben, én hangosab-
ban, de megbeszéltük a dolgot, és igazából
említette, hogy hozzuk meg azt a döntést,
hogy ilyen építkezés itt nem lehet. Szerkeze-
ti tervben legyen benne, és akkor másodfokon
nem tudnak. (?) Tehát mi tartjuk azt az ál-
láspontunkat, az önöknek tett ígéretünket, és
amit ott most építenek – én nem tudom, hogy
mit építenek – szálloda nem fog mûködni öt-
száz fõvel. Ezt most is meg tudom erõsíteni.
(…) Én azt gondolom, hogy errõl túl sok vi-
tát nem tudunk nyitni, vegyék úgy, hogy mi
ebben a kérdésben hajthatatlanok vagyunk,
és mi a saját vállalt kötelezettségünket telje-
síteni fogjuk. (…) Tehát nem változott a vé-
leményünk, ugyanaz a véleményünk, csak
azt akartuk ezzel kapcsolatban elmondani,
hogy hát a Közigazgatási Hivatal ezzel el-
lentétes állásponton volt. Reméljük, hogy
volt, mert ha a szerkezeti tervet jóváhagyjuk,
akkor nem tud más álláspontra helyezkedni.
Ez meg fog 29-én történni, és azt gondolom,
hogy nem lesz tovább ezzel kapcsolatban ez-
zel vita, de mi semmiképpen nem fogunk er-
re kiadni mûködési engedélyt, amíg önök
nem mondják azt, hogy megváltozott a véle-
ményük, a mienk nem fog megváltozni.

Most is azt mondom, mi azt képviseljük,
amit önök képviselnek."  

Rövid idõre szót kapott a Bócsatech
Kft. képviselõje, Kolláth József elmondta,
hogy mielõtt a több százmillió forintos
beruházásba belekezdett volna az erre a
célra alakult koreai-magyar vállalat, elõze-
tesen írásban, még az elmúlt év végén ál-
lásfoglalást kért a polgármesteri hivatal-
tól, hogy lehet-e a Majerffy utcai területen
munkásszállót kialakítani. Miután pozitív
választ kaptak a hivataltól, megvásárolták
a Bõrter Kft-t az ingatlanokkal együtt, és
megkezdõdött a munkásszálló tervezése,
azzal a céllal, hogy a Samsung dolgozóit
elszállásolja. A Samsung elvárása, hogy
igényes, két-három-négy ágyas szobákat
alakítsanak ki internet hozzáféréssel. 

A lakók közül többen azt tudakolták,
hogy miután a lakosság azt az ígéretet
kapta a polgármestertõl, hogy a dönté-
sük figyelembevételével nem lesz mun-
kásszálló az érintett területen, miért fo-
lyik azóta is az építkezés, ami szinte már
a befejezés elõtt áll. 

Kolláth válaszában azt mondta: „Azt
az egyet fogadják el tõlem, hogy nem
egészen úgy állnak a dolgok, ahogy az
önöknek be van állítva." 

Mint azt a cikk elején leírtuk, a lakos-
ság a januárban kézhez kapott polgármes-
teri hivatal levelébõl, mint elsõfokú ható-
ságtól értesült az építkezésrõl. Ugyanak-
kor a város elsõszámú vezetõje, Sándor
István polgármester a használatbavételi
engedélyt a munkásszállóra a lakosság
akarata szerint nem engedi kiadni, annak
ellenére, hogy a Bócsatech Kft. mint épít-
tetõ jogkövetõ magatartást tanúsított az
építkezés során. A polgármester tudatá-
ban kell, hogy legyen annak, hogy mû-
ködési engedély nem tagadható meg,
ha az építkezõ az engedély elõírásait be-
tartja. Ha mégis megtagadnák, a má-
sodfokon eljáró hatóság, a Közigazgatá-
si Hivatal köteles azt kiadni.

Az építési engedély indoklása a kö-
vetkezõ: „A 29/1994. (XII.1.) Ök. rende-
lettel jóváhagyott Göd Város Általános
Rendezési Terv alapján az ingatlan be-
sorolása: L-III. övezet, ahol az építmény
rendeltetése: szállásépület elhelyezése
szabadon álló és oldalhatáros lehet,
megengedett beépítettsége 30 %, meg-
engedett homlokzatmagassága 4,5 mé-
ter. Az iratok alapján megállapítottam,
hogy az építés a Göd Város Általános
Rendezési Terv elõírásainak megfelel." 

G. Kovács Zsuzsa
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– Az Európai Uniós csatlakozás hoz a közép-
fokú oktatásban változásokat? Létezik valami-
lyen EU-szabvány, amit követni kell? 

– Az iskolavezetés most próbálja felvenni a
kapcsolatot egy Brnoban mûködõ nemzetkö-
zi szervezettel, amely nemzetközi bizonyít-
ványt ad ki az iskola tanulóinak. Ez a szerve-
zet egyfajta tanúsítvány kiadására jogosult, s
Európa szerte garantálja a minõségi oktatást.
Folyamatosan ellenõrzi az ellátottságot, a
csoportbontást, és propagálja ezeket az isko-
lákat nemzetközi téren is. Majd ha a diákok
végeznek, az általuk kért idegen nyelven egy bizonyítványt állíta-
nak ki. Valójában még egységes iskolarendszer nincsen az unió-
ban, erre csupán törekvések vannak. Amiben mi próbálkozunk
felzárkózni, az a nyelvoktatás, szeptembertõl nulladik évfolyamos
képzést indítunk az iskolában, amit három év múlva szeretnénk
teljessé tenni úgy, hogy minden akkor induló osztály bekapcsoló-
dik ebbe a képzésbe. 

– A nyelvoktatás mellett milyen szerepet kap az informatika-okta-
tás a középiskolákban? 

– Az informatikai képzés sajátos helyzetben van. Mindenki ar-
ról beszél, hogy az informatikai ismeret milyen fontos, mégis ez
országosan semmilyen módon nem tükrözõdik. Leginkább látvá-
nyos programok vannak, mint például a pedagógusok számító-
géphez juttatása, az iskolák szélessávú internetszolgáltatással való
ellátása. Tehát technikai felszerelésben segítenek, talán most már
a személyi ellátásban is, de a gyerekeknek biztosított óraszámban
ez nem mutatkozik meg. Nálunk a nulladik évfolyam nyújt ebben
jobb lehetõséget, mert az intenzív nyelvi képzés mellett informa-
tikai képzést is biztosítunk, ahol heti négy órát vehetnek fel. 

– A hazai oktatáspolitika lényege, hogy négyévente változtatnak
valamit a rendszeren. Újabban a kerettantervi változásoknak kellett
megfelelni. Elkészült már az iskola tanterve? 

– Igen, most vagyunk a legvégén. Sajnos az oktatáspolitiká-
nak ez egy olyan területe, amiben évek óta nem sikerül az isko-
lákhoz igazán jól hozzányúlni. Nagyon nehéz a pedagógusokat
meggyõzni arról, hogy négyévente teljesen más oktatáspolitikát
kövessenek. Jó lenne csak simán oktatásról és nevelésrõl beszél-
ni. Mindenféle mérés megjelenik, hogy mennyi baj van a gyere-
kek szövegértésével, logikus gondolkodásával, ideje lenne azzal
is szembenézni, hogy ott fönt nem felelõsek-e véletlenül ezért a
dologért. Mindent a pedagógusra hárítani - miközben tovább
képezze magát, átképezze magát, tantervet írjon - nem tartom
etikusnak. A pedagógus nem tantervírást tanult, bár lassan
megtanuljuk ezt a szakmát is. Jó lenne, ha már a gyerekekre
tudnánk koncentrálni. 

– Hasonló a helyzet a kétszintû érettségihez való viszonnyal is: a
pedagógusok nagy része nem örül ennek a változásnak.

– Régóta a levegõben van ez a dolog. A 11. évfolyam felkészíté-
se már folyik, de a pedagógusokat csak most, a második félév vé-
gén és a jövõ félévben képezik ki, hogy jövõre érettségiztessenek.
Jó, ha egy félévvel fogunk a rendszer elõtt járni, ami nem jó dolog,
nem kellett volna ezt a változást ennyire sürgetni. Itt egy teljes
koncepcióváltás van, ami nem biztos, hogy rossz, jó a gyakorlat-

orientált megközelítés, de a tanároknak is át
kell állni erre az új szemléletre, és ez idõ. 

– Talán ha a döntések és a változtatások
nem négyévente, hanem ciklusokon átívelve,
hosszabb távon dõlnének el, könnyebb lenne a
pedagógusok helyzete is. 

– A rendszerváltáskor volt egy olyan kezde-
ményezés, hogy az oktatásban és az egészség-
ügyben próbáljanak meg olyan alapelveket
lefektetni, amelyek a politikai váltásokat nem
veszik figyelembe. Ezt sajnos nem sikerült
megvalósítani. Ennek a nyûgje pedig itt van,

és hihetetlen energiákat felemészt. Olyan változásokat idéznek elõ,
és olyan hatások gyûrûznek be az oktatásba, amelyeket képtelen a
rendszer úgy átvezetni, ahogy ezt ez az összetett rendszer igényel-
né. Ebbõl pedig lóhalálában végzett munka, összecsapott dolgok
lesznek. Sokan gondolják már úgy, hogy valamit a papírnak is el
kell végezni, a szekér pedig halad a régi módján, de azért ez nem
igazán jó, mert meghasonlottá teszi a pedagógust és nagyon sokat
árt a gyerekeknek is. A tényleges és valóban szükséges változások-
ról pedig egy idõ után nehéz meggyõzni a pedagógusokat. 

– Azok, akik nem érintettek a kétszintû érettségiben, nem igazán ér-
tik, mi is ez az új rendszer. Pontosan mi a lényege ennek? 

– A felsõfokú intézmények nem igénylik a kétszintû érettsé-
gi rendszerét, mert elég sok a bizonytalanság. Mivel fogy a kö-
zépiskolában végzettek száma a demográfiai hullámvölgy miatt,
a felsõoktatási intézmények is harcolnak a diákokért. Erõs egy-
szerûsítéssel élve a középszintû érettségi a hagyományos, nor-
mál érettségi. Az emelt szintû pedig egyfajta felvételit pótló
rendszer. Mi azt mondtuk a gyerekeinknek, hogy dacára annak,
hogy ezt a felsõoktatás nem igényli, mégis célszerû ezt letenni.
Azért, mert amikor bekerül a felsõfokú intézménybe, olyan
többlettudással rendelkezik majd, ami igazán alkalmassá teszi
arra, hogy felsõfokú tanulmányokat folytasson. 

– Mikor kell eldönteni, hogy közép vagy emelt szintû oktatást igé-
nyel a diák az adott tantárgyból? 

– Tizedik osztály végén az iskola kiad egy dokumentumot,
hogy mibõl biztosítja az emelt szintû képzést, és ez alapján a
gyerekek eldönthetik, mi az igényük. Mi nagyon bíztatjuk a
gyerekeinket, hogy emelt szinten érettségizzenek.

– A megszerzett tudás mellett azért is fontos lehet, mert többletpont jár
a jól sikerült emelt szintû érettségiért a felsõoktatási felvételiben.  

– Emelt szintû tantárgyakért 7 pont többletet lehet kapni,
emellett a nyelvi érettségin az emelt szintért nyelvvizsgát lehet
szerezni. Felsõfokú tudásért pedig 10 pontot lehet szerezni, te-
hát összesen 20-24 többletpontot lehet összegyûjteni. Aki né-
gyesre már le tudja tenni az emelt szintû érettségit, annak már
megéri azt megpróbálni. 

– Hogyan viszonyulnak a diákok a kétszintû érettségihez?
– Úgy gondolom, hogy sikerült a gyerekeket meggyõzni arról,

hogy érdemes emelt szintû képzést igényelni, s majd 12. osztály-
ban eldöntik, hogyan akarnak érettségizni. Véleményem szerint a
mi diákjainknak a középszintû érettségi kicsit egyszerû lesz, ezért
is ösztönözzük õket arra, hogy a magasabb szintût válasszák.  

Jele Ágnes

Kétszintû érettségi és Kerettanterv az 
Európai Uniós csatlakozással párhuzamosan

Varga Tibor, a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium igazgatója országos szintû problémák-
ról beszélt, az állandóan változó oktatáspolitikáról és arról, hogyan lehet mégis minõségi ok-
tatást biztosítani a gyerekeknek.
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EU-ból jeles
Április 7-én a fóti Vörös-

marty Mûvelõdési Ház szín-
házterme átalakult Európai
Uniós központtá. Ugyanis a
Fáy András Általános Isko-
la szervezésében a Németh
Kálmán Általános és Alap-
fokú Mûvészeti Iskola, a
Garay János Általános Isko-
la és a szervezõ iskola diák-
jaiból alakult csapatok mérték össze tudásukat egymással:
ki mennyit tud az Európai Unióról, a nyelvekrõl, a szimbó-
lumokról a csatlakozást megelõzõen. A közel háromórás
program keretében a sokoldalú gyermekek bebizonyították,
hogy nemcsak az EU tagállamait ismerik jól, hanem azt is
tudják, hogy Schiller írta az EU himnusz eredeti német szö-
vegét. Ebben a feladatban még a mobiltelefonok is elõkerül-
hettek, hiszen SMS-ben kellett elküldeniük a diákoknak a
helyes megfejtést egy adott telefonszámra. Volt itt totó és
activity, idegenvezetés angolul, sõt a versenyt megelõzõen
még tablót is kellett készíteniük a diákoknak a számukra ki-
sorsolt két jelenlegi EU tagállam közül egyrõl. A zsûri nem
volt könnyû helyzetben, de végül is kialakult a végsõ sor-
rend. Az elsõ helyen az egyetlen csapattal induló Garay Já-
nos Általános Iskola diákjai végeztek, a 2.,3.,4. helyet a Fáy
András Általános Iskola egy-egy csapata foglalta el, az 5.,6.
helyen a Németh Kálmán Általános és Alapfokú Mûvészeti
Iskola diákjai, míg a 7. helyen a Fáy András Általános Isko-
la tanulóiból álló negyedik csapat végzett.                             

Sz. J.

Egyházi iskola a 
Szakács - kertben?
A városfejlesztési bizottság legutóbbi ülésén Horváth Szi-

lárd, a gödi egyházi iskolát szervezõk nevében kért bizottsági
állásfoglalást arról, hogy a Szakács-kert felsõ, mintegy nyolc-
ezer négyzetméterén épülhessen meg az iskola. A bizottság
támogatta azt a javaslatot, mely szerint 10 éves bérleti szerzõ-
dést kössön az önkormányzat a Kolping Szövetséggel a Sza-
kács-kert felsõ részének hasznosítására, de a képviselõ-
testület döntése elõtt legyen lakossági fórum a kérdésrõl, kér-

jék ki az ott élõk
véleményét is.

Április 22-én az
alsógödi katolikus
templom melletti
közösségi házba
várták a szervezõk
az érdeklõdõket.
Horváth Szilárd és
Nagy Levente rész-
letesen tájékoztat-
ták a szép számmal
összegyûlteket a

tervekrõl. Elmondták, hogy egy családias jellegû, kislétszámú
osztályokkal mûködõ, a magyar hagyományokra épített neve-
lést szeretnének megvalósítani, a magyar népzenére, néptánc-
ra, népi mesterségekre alapozott, keresztény mûveltséget adó
iskolában, melynek fenntartója a Magyar Kolping Szövetség
lesz. 

A szervezõk megnyugtatták a jelenlévõket, hogy a Duna
parthoz vezetõ utat nem fogják lezárni, az épületet és a sport-
pályát hétvégeken és nyáron a gödi gyerekek és civil szerveze-
tek rendelkezésére bocsátják, ha igénylik. A József Attila Mû-
velõdési Házba beszorult képzõmûvészeti alkotótábornak is
szívesen biztosítanak helyet. 

Kérdésekre válaszolva elmondták, hogy fokozatosan, a kör-
nyezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve szeretnék az
építkezést megkezdeni és folytatni. Fontos, hogy az önkor-
mányzattal folytatott tárgyalások és az építkezés minden fázi-
sa nyilvános legyen, ezért a szervezõk folyamatos lakossági tá-
jékoztatást és együttmûködést igértek a körzetben lakóknak.

A hely szelleméhez méltó, kulturált lakossági fórumon sok-
sok kérdés merült fel, amelyekre igyekeztek megnyugtató vá-
laszokat adni a szervezõk. A kérdések alapján úgy tûnt, hogy
a jelenlévõk szinte egyhangúlag támogatják az elképzeléseket.

Felmerültek persze jogos kérdések és félelmek is (anyagiak,
egyéb helyek a városban az iskolának, a gyerekek szállítása,
stb.), amelyekre igyekeztek jelenlegi információik alapján vá-
laszolni a szervezõk. A döntés a képviselõk kezében van. 

Rakaczky Éva

Színészek és Fradi 
játékosok a dunakeszi 

sportcsarnokban
A magyar színészválogatott és a Ferencvárosi Torna

Club öregfiúk csapata is részt vesz a Radnóti Miklós
Gimnázium 24 órás Focigáláján. A május 21-22-ei ren-
dezvényt immár ötödik alkalommal szervezik meg a gim-
názium oktatói. A hagyományosan pénteken 12 órától
szombat 12 óráig tartó focira idén mind a Nemcsák Kár-
oly vezetésével bemutatkozó színészcsapat, mind a Mar-
tos Gyõzõ, Dzurják Csöpi, Fischer Pál nevével fémjelzett
öregfiúk csapata a tantestület válogatottjával fog játsza-
ni. A rendezvény ideje alatt az iskola betonpályáján Nö-
vényi Norbert olimpiai bajnok részvételével játékokat,
Pap Péter Kyokushin Karate Egyesületének szereplésé-
vel karate bemutatót láthat a közönség. 

A Focigálán a dunakeszi, gödi és fóti ötödik, hatodik,
hetedik és nyolcadik osztályos tanulók indulnak, de régi
diákok is feltûnnek majd a pályán. A sportcsarnok egész
éjjel nyitva áll, bárki megtekintheti a mérkõzéseket és a
bemutatókat. A szervezõk, Majer Tamás, Nyiri István és
Krix Antalné célja, hogy e jó hangulatú rendezvénnyel a
diákokat szabad idejük hasznos eltöltésére, az egészsé-
ges életmódra, a test és mozgáskultúra fejlesztésére biz-
tassák. Hatvan csapat küzd majd a gyõzelemért, mind-
eközben erõsítve a közösségi érzést, s gyakorolva a má-
sok iránti toleráns viselkedést.

J. Á. 
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Fakanál és/vagy közélet?
Nem akarunk kék harisnyát viselni, nem fogunk az

összejöveteleken melltartót égetni, és feminista tünte-
tést sem szervezünk. 

Hogy akkor meg minek az egész? Szeretnénk javíta-
ni a nõk életminõségén, törekedni a nõk és férfiak kö-
zötti esélyegyenlõség megteremtésére, ösztönözni a
nõket az élethosszig tartó tanulásra, és arra, hogy élje-
nek a lehetõségekkel munkavállalóként és vállalkozó-
ként, készüljenek fel a szakma- és munkahelyváltás
kényszerére és lehetõségeire, és felkészíteni az ambici-
ózus és rátermett nõket a közéletben való aktív sze-
repvállalásra.

Mindezt hogyan? Életmód klubbal, kreatív munkával
és leginkább önfejlesztõ tanulással. Tréningek és szakem-
berek segítségével elsajátítható az önmegvalósítás mûvé-
szete és a közéletben való aktív szerepvállaláshoz szüksé-
ges ismeretek.

Kikkel? Már támogatónk is van, a gödi Olajfa Mû-
vészház helyet biztosít számunkra!

Mikor és hol kapcsolódhatnak hozzánk az érdeklõ-
dõk? Május 22-én szombaton 10 órakor a gödi Olajfa
Mûvészházban  várjuk azokat, akik kedvet éreznek
egy alakuló nõi klub és képzésekkel foglalkozó szer-
vezet munkájába való bekapcsolódásra akár klubtag-
ként, akár a tréningek aktív résztvevõjeként.

Bõvebb felvilágosítás a 30/4375352-es telefonszámon
kérhetõ.                                                   Rakaczky Éva

KAPUTECHNIKAI SZAKÜZLET
Felsõgöd, Kolozsvári u. 36. Tel: (27) 337-728,

Mob: 06 30/9427-437

KOVÁCSOLTVAS KERÍTÉS ÉS KORLÁTDÍSZEK
nagy választékban.

SZEKCIONÁLT GARÁZSAJTÓK, AJTÓ ÉS KAPUNYITÓ MOTOROK

Nyitvatartás: K–P: 8.30–17.00, Szo: 8.00-12.00

A Fõvárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó (1088 Budapest, Vas
u. 8-10.) folyamatosan fogadja a megyében élõ és tanuló nappali tagoza-
tos általános és középiskolásokat és azok szüleit. A megye és a fõváros ál-
tal megkötött együttmûködési szerzõdés alapján az intézet segíti a to-
vábbtanulási, pályaválasztási tájékoztatást igénylõket, illetve pszicholó-
giai képességvizsgálatra jelentkezõket. (A pszichológiai képességvizsgá-
latra elõjegyzés van.) A tájékoztatási szolgáltatást személyesen vagy tele-
fonon lehet igénybe venni. Személyesen hétfõn 8-17,30-ig, szerdán 8-
15,30-ig és pénteken 8-12 óráig lehet érdeklõdni, telefonon pedig min-
den nap 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig. Intézetünk nemcsak általános
és középiskolát ez évben befejezõket várja, hanem mindazokat, akiknek
pályaválasztási gondjai vannak, pl. pályakorrekció, szakmatanulás és vál-
tás, érdeklõdés a felsõoktatásról. A következõ idõszakban elsõsorban a
felvételt nem nyert általános iskolásokat és szüleiket várjuk. Intézetünk
a tavaszi-nyári hónapokban gyûjti az üres helyekkel rendelkezõ közép-
fokú oktatási intézmények (gimnáziumok, szakközép- és szakiskolák)
még betölthetõ férõhelyeirõl az információkat, így lehetõség van a gyors
tájékoztatásra. További adatok, hírek találhatók az intézet honlapján
(http://www.fovpi.hu/fipt). 

Tanácsadás a Pest megyében lakó és
tanuló általános és középiskolásoknak

Dunakeszi József Attila Mûvelõdési Központ
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17. Tel./Fax: 06-27-543-225, 06-27-540-350

E-mail: info@vokejamk.hu  Web oldal: www.vokejamk.hu
Tudás szerdája

Universum Universitas Szabadegyetem
Minden szerdán 19 órától Takács Zoltán idõfizikus

Május 5-én: Gyógyítsd meg önmagad!
Május 12-én: A keleti misztika nyugati alkalmazhatósága

Május 19-én: A tudatos lélekismerés útja II. 
Május 26-án: Záró elõadás: ismétlés, összefoglalás, tanulságok

Fóti Közmûvelõdési Központ Vörösmarty Mûvelõdési Ház
2151 Fót Vörösmarty tér. Tel: 27/537 350, Fax: 27/537 359 

Családi vetélkedõ A Család Nemzetközi Napja alkalmából május 15-én 
10 órától, helyszín: színházterem

Gödi ajánlat
Olajfa Galéria (Göd, Pesti út 42/a)

Becskey Zsuzsa képzõmûvész kiállításának megnyitója
Május 4-én kedden 19 órakor. A kiállítás megtekinthetõ május 28-áig!

Keresek 15 személyt, akik KOMOLYAN fogyni szeretnének! 
Testzsír méréssel, tanácsadással! Tel.: 06 20 384-3739

Gödi kertépítõ fiatal munkatársat keres!
Tel: 06 20 933-671, 06 27 330-152

Kner Andrea (Budapest) és Elekes Ferenc (Fót) az Európa Ház által felajánlott
egy-egy uniós esernyõt nyerték. Pfaudler Károlyné (Dunakeszi) és Basarán Edit
(Göd) egy-egy Európai Uniós naptárt vehetnek át május 3-ától a Vízió szerkesz-
tõségében. (Dunakeszi, Kazinczy u. 5.) Elõzetes telefonegyeztetés szükséges. 

nyertesei:
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– kérdezte az egyik hölgy a hallgatóság körébõl a Napos Oldal
Nyugdíjas Klub által szervezett fórumon április 14-én a gödi József
Attila Mûvelõdési Házban. Kaisinger Rita, aki az Európai Bizottság
magyarországi delegációja fõtanácsosának megbízásából látogatott
el a rendezvényre, gondolkodás nélkül vágta rá a választ: ugyan-
annyi! Egyelõre nem lesz több, de kevesebb sem.

A kérdések özöne elõtt az elõadó összefoglalta az EU történetét,
a csatlakozáshoz vezetõ hosszú és rögös útját az országnak, majd a
nyugdíjrendszerekrõl beszélt részletesebben. Elmondta, hogy az
Európai Unió nem szabályozza egységesen a nyugdíjrendszert,
minden tagországban más és más biztosítási rendszerek vannak
érvényben. Harmonizált viszont a tagországokban  a rendszer ab-
ban, hogy a magyar nyugdíjasok letelepedhetnek az EU bárme-
lyik tagállamában, oda küldik a nyugdíját Magyarországról Egy
dolgot viszont nem szabad elfelejteni: bármelyik tagországban te-
lepednek le, ott is a magyar nyugdíjból kell megélni!

Az elõadás után sok-sok kérdés következett. A  népes hallga-
tóság többek között arra volt kíváncsi, hogy emelkedik-e a
nyugdíjkorhatár, mennyire stabil a magán- és önkéntes nyug-
díjpénztárak helyzete, vállalhatnak-e a nyugdíjasok külföldön
munkát és milyen feltételekkel, milyen egészségbiztosítási for-
manyomtatványt kell kitölteni a csatlakozás után, ha utazni
akarunk és az mire jogosít és mire nem, hol szerezhetõ be stb.,
mi a Pro-Ráta arányosított nyugdíjrendszer lényege.

A nyugdíjkorhatárra vonatkozó kérdésre az elõadó elmondta,
hogy Európában mennyire különbözõek a korhatárok: egy fran-

cia már 55 éves korától kaphat nyugdíjat, míg egy dán csak 67
éves kora után. Az európai demográfiai trendek viszont azt mutat-
ják (ami Magyarországon is igaz), hogy egyre több lesz a nyugdíj-
ra jogosultak száma, ezzel párhuzamosan pedig egyre kevesebb az
adófizetõ, aki a nyugdíjakat fedezi. Ebbõl következik, hogy né-
hány éven belül elkerülhetetlenné válik a nyugdíjkorhatár emelé-
se és a fiatalok sorsának rendezése is, hogy kikerülhessenek a mi-
nimálbéres bejelentés csapdájából.

A külföldi munkavállalásról annyit megtudhattak az érdeklõ-
dõk, hogy akadálya nincs, szabadon lehet bármelyik országban
nyugdíjasként munkát vállalni, adózni pedig a magyar törvé-
nyek szerint kell.

A Pro-Ráta rendszer lényege abban áll, hogy azoknak, akik
több tagállamban dolgoztak, az összeadott biztosítási évek után,
arányosítva állapítják majd meg a nyugdíjukat egy bonyolult
számítási rend alapján.

Az egészségbiztosítási formanyomtatvánnyal kapcsolatban
azt lehet tudni, hogy az OEP-nél lehet beszerezni (szemben pl.
Nagy-Britanniával, ahol a postán bárki hozzájuthat), és a sür-
gõsségi betegellátásra jogosít bennünket, tehát fogászati keze-
lésre és plasztikai sebészeti beavatkozásokra nem lehet felhasz-
nálni.

A nyugdíjakkal és nyugdíjasokkal kapcsolatos félelmek egy
részét sikerült eloszlatni és sok kérdésre kaphattak választ azok,
akik ezen a szép áprilisi napon a kiskert helyett ezt a rendez-
vényt választották.                                                          R. Éva

Megkapta az ígért létszámbõvítést a Dunakeszi Rendõrkapitány-
ság. Mint azt Juhász István rendõrkapitány április 6-án a sajtó kép-
viselõinek elmondta, huszonhat elméleti tudással felvértezett, de
gyakorlati ismerettel még nem rendelkezõ fiatal rendõr áll szolgá-
latba. Velük, a közrendvédelmi állományt szeretnék erõsíteni, je-
lenlétükkel láthatóan több járõr lesz a közterületeken. Dunakeszin
nyolcan, Gödön heten, Fóton hatan kezdik meg közülük a szolgá-
latot, öten pedig a közlekedésrendészetre kerülnek. A kapitány pol-
gárbarát, szolgáltató rendõrséget ígért, ahol az ügyek gyors elinté-
zése a legfontosabb szempont. „Nem távozhat senki úgy a rendõr-
ségrõl, hogy nem foglalkozunk az ügyével, hogy nem kap kellõ in-
formációt" – mondta Juhász István. Azoknak a lakosoknak is szá-
mítanak a véleményére, észrevételére, akik közvetlenül nem kerül-
nek a rendõrséggel kapcsolatba. Hamarosan úgynevezett police-
ládákat helyeznek ki a települések forgalmas pontjaira, amelybe
bárki bedobhatja – akár névtelenül is – az észrevételeit, javaslatait,
panaszait tartalmazó levelét, s ezekre a helyi sajtón keresztül vála-
szol majd a rendõrkapitány. Az interneten keresztül is eljuttatha-
tók a kérdések, felvetések a dunakeszirk@wap.hu e-mail címre. 

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a kapitányság áttekin-
ti a társszervekkel és a civil szervezetekkel kötött együttmûködé-
si megállapodásokat, tervezi a szorosabb kapcsolatot a polgárõr-
séggel, valamint együttmûködési megállapodást kíván kötni
mindhárom település cigány kisebbségével. 

A rendõrkapitányság illetékességi területén huszonnégy órás szol-
gálat kerül bevezetésre, s felélesztik a régen jól mûködõ körzeti meg-
bízotti rendszert. A körzeti megbízottak nagy helyismerettel rendel-
kezõ személyek lesznek, akiket a lakosság jól ismer, s akiket éjjel-
nappal megtalálhatnak a helybeliek a problémáikkal.          G. K. Zs. 

Police-ládákba várják a 
rendõrök az észrevételeket

40 ezer forint a nyugdíjam! A csatlakozás után mennyi lesz?!

Segítség pályázóknak
Pályázat a versenyképes vállalkozásért 
A vállalkozások fejlõdése érdekében belföldi és külföl-

di (EU-s) pénzügyi forráslehetõségekrõl, az uniós csatla-
kozás gazdasági vonatkozásairól, az európai vállalkozás-
fejlesztési lehetõségekrõl, a piaci és versenyhelyzet elem-
zésérõl és még számtalan tevékenységrõl szóló pályázatot
írt ki emelt szintû, szakmaspecifikus tanácsadás igénybe-
vételének támogatására a Gazdasági Versenyképesség
Operatív Programja (GVOP). 

A kis- és középvállalkozások részére kiírt támogatás
célja a vállalkozások sikeres mûködéséhez és a továbblé-
péshez szükséges ismeretek elterjesztése, az üzletmenet
hatékony megszervezéséhez szükséges tudás szélesebb
körûvé tétele, a túlélési és növekedési esélyek javítása.

A vissza nem térítendõ támogatás mértéke a tanácsadás
visszaigényelhetõ ÁFA nélküli összköltségének legfeljebb
50 %-a, illetve a vállalkozás létszámától függõen: 4 fõig
max. 400 ezer forint, 5-9 fõig max. 800 ezer forint, 10-49 fõ-
ig max. 1,200 ezer forint, 50-249 fõig max. 2,000 ezer forint. 

A pályázatokat szeptember 30-áig lehet benyújtani, de
az elbírálás folyamatos, így az bármikor beadható a vég-
sõ idõpontig. 

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati For-
manyomtatványon nyújtható be, mely a többi tájékozta-
tó anyaggal és a részletekkel együtt elolvasható és letölt-
hetõ az internetrõl, a www.gvop.hu oldalról. A pályázat
pontos címe: Pályázati felhívás: Kis- és középvállalkozá-
sok részére emelt szintû, szakmaspecifikus tanácsadás
igénybevételének támogatására (GVOP-2004-2.2.2.). 

Használja ki a pályázati lehetõségeket!                J. Á. 
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Tisztelt Ügyfeleink!
Mindenki által tapasztalható jelenség a kommunális hulladék

mennyiségének jelentôs növekedése. Fogyasztói szokásaink meg-
változásával, a csomagolóanyagok mennyiségének növekedésével a
hulladékgyûjtés csak nehezen tudott lépest tar tani. Általános jelen-
séggé vált mind a IakóteIepen, mind pedig a ker tvárosi övezetben,
hogy a rendszeresített gyûjtõtar tályok mellé nagy mennyiségû plusz
szemetet helyeznek el a poIgárok. Sajnos ez a gyakorlat ellentétes a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvénnyel, mely a szi-
lárd hulladékra vonatkozó  kötelezô közszolgáltatással kapcsolatosan
a begyûjtésre pormentes és zárt módot ír elô. A szabályozás éssze-
rû, hiszen a szemétgyûjtõ tar tályok túltöltése illetôleg az ezek mellé
helyezett nagy mennyiségû hulladék szennyezi mindannyiunk kör-
nyezetét.

A Dunakeszi közüzemi és Komplex Vállalkozási Kft. igyekszik lé-
pést tar tani a megnövekedett igényekkel és a hulladékszállítási köz-
szolgáltatás újabb kihívásaival. Úgy gondoljuk, hogy a mindenki szá-
mára kötelezõen igénybe vett szemétszállítást illetve gyûjtést is fej-
lesztenünk kell, ezért Dunakeszi város területén a plusz hulladék
rendezett elszállítása érdekében kiegészítô jelleggel bevezetjük a
zsákos hulladékgyûjtést. Ez a módszer nem helyettesíti a zárt hul-
ladékgyûjtô tartályok igénybe vételét, viszont jól kiegészíti azt
olyan idõszakban, amikor - vagy a megnövekedett ker ti hulladékok
mennyisége miatt, vagy az idôszakosan felszaporodó egyéb kom-
munális szemét okán a dunakeszi lakosok ideiglenesen több hulladék
elszállítását igénylik.

A fenti cél érdekében a Dunakeszi Közüzemi és Komplex Vállalko-
zási Kft. cégjelzésével ellátott erôsített kivitelû és zárható zsákok
legyártását rendeltük meg, melyek minden ügyfelünk számára
megvásárolhatók cégünk ügyfélszolgálatán:

n 2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.;
n a Dunakeszi Közüzemi és Komplex 

Vállalkozási Kft: telephelyén: 
2120 Dunakeszi, Szent István u 1.

n illetôleg a járatok idején a hulladékszállító autók személyzeté-
nél.

Bruttó ár: 150,-Ft/db

Környezetünk és városunk tisztán tartása érdekében a jövôben a
pótlólag keletkezô háztartási hulladékot csak ezekben a zsákokban
fogjuk elszállítani, ezért kérjük Önöket, hogy gondoskodjanak besz-
erzésükrôl.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben lehetséges, a rendszeresített hul-
ladékgyûjtô tartályokban maximum 40 kg mennyiségig elsõsorban a
nehezebb hulladékféleségeket, szükség esetén a hulladékgyûjtõ zsá-
kokba a könnyebb hulladékfajtákat rakják.

Természetesen készséggel állunk szolgálatukra abban az esetben is,
ha építkezés, költözés vagy rendkívüli lomtalanítás miatt ezt jóval meg-
haladó hulladék elszállítását igénylik. Cégünk, mint Dunakeszi város
egyik legnagyobb konténeres szállítója, kedvezõ áron kínálja zárt vagy
nyitott konténer szállítási szolgáltatásait.

Áraink és az igényelhetô konténer méretek a következõk:
3 m3 6.570,-Ft
4 m3 7.270,-Ft
5 m3 8.400,-Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák
Kérjük, megrendelésükkel forduljanak hozzánk bizalommal. Munka-

idõben hívják a 27-341-497 vagy 341-789-es számot.

Mûködjünk együtt környezetünk és városunk tisztasága érdekében!

Betanított dolgozó (100 fõ)

Targoncavezetõ (15 fõ)
Min. 8 általános iskolai végzettséggel 

Ajánlatunk:
Megszakítás nélküli munkarend,
Fiatal, dinamikus csapat,
Betanított jellegû munkavégzés kb. 90-120 ezer
Ft bruttó havi fizetéssel (pótlékokkal együtt),
Ingyenes Samsungos mûszakos buszjáratok,
Kedvezményes meleg étkezési lehetõség.
Pályakezdõk jelentkezését is várjuk, azonnali
kezdéssel!

Technikus (20 fõ)
Villamos-; gépész-; vegyésztechnikus 

végzettséggel,
Ajánlatunk:

Többmûszakos munkarend,
Fiatal, dinamikus csapat,
Kb. 140-170 ezer Ft bruttó havi fizetéssel
(pótlékkal együtt)
Ingyenes Samsungos mûszakos buszjáratok,
Kedvezményes meleg étkezési lehetõség. 
Szakmai gyakorlat elõnyt jelent!
Pályakezdõk jelentkezését is várjuk, azonnali
kezdéssel!

DDOOLLGGOOZZZZOONN  GGÖÖDDÖÖNN,,  
AA  SSAAMMSSUUNNGG  SSDDII-NNÉÉLL!!!!!!
Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:

Ingyenes Samsung buszok indulnak a felvételire minden hétköznap:
Göd-Felsõ, vasútállomás, 7.30 -kor.   Fót, templom, 6.50 -kor.   Dunakeszi, templom, 7.25 -kor.

További információ és jelentkezés: hétfõtõl péntekig 8 és 12 óra között a 27-530-714-es vagy 27-530-721-es 
telefonszámokon, illetve személyesen Göd-Újtelepen a gyárban, Garaba Józsefnél, a személyzeti osztályon.

SDIHU

    

    

      

      

    

    

      

      

      

STABIL, HOSSZÚTÁVÚ MUNKALEHETÕSÉG!!!



Közterek,  parkok,  
játszÓterek
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Varró Mihály, a dunakeszi polgármesteri hi-
vatal beruházási osztályvezetõje elmondta,
hogy hat közparkot, tizenegy játszóteret és a
Barátság úti lakótelepet körülvevõ zöld felüle-
tet kívánják a tavasz beköszöntével felújítani.
A játszótéri felújítások részben pályázati pénz-
bõl, részben önkormányzati támogatásból már
nagyrészt elkészültek. Két évvel ezelõtt kilen-
cet újítottak fel, melynek összköltsége 30 mil-
lió forint volt, s két játszótérre pályáztak,

melyre 21 millió forintot nyertek. Nagyon jó kezdeményezés volt
a határon túli népi fafaragók felkérése a játékok elkészítésére. Így
a város és az unió kívánalmai szerint készítették el az eszközöket,
és a kilenc játszótér felújításának összköltsége tizedannyiba ke-
rült, mint ha készen vásárolt játékokat helyeztek volna el. 

Négy évvel ezelõtt csatlakozott Dunakeszi a „virágos telepü-
lés mozgalomhoz", s tavaly már a legdinamikusabb város kitün-
tetõ oklevelet nyerte el. Idén százhatvannégy kandelábert díszí-
tenek muskátlival. Tavasszal elkezdik a virágágyások beülteté-
sét, 49 ezer tövet szeretnének ebben az évben elültetni, s jövõre
a város fennállásának 750. évfordulójára 75 ezer tõ kiültetését
tervezik. A virágok ez évben 13-15 millió forintba kerülnek, s
ugyanennyibe az ápolásuk. Sikerült a Duna-parti sétáló utat a
lakosság örömére megépíteni, s egy kis parkot is kialakítottak,
amit csepegtetõ öntözéssel láttak el. Idén minden remény meg-
van arra, hogy folytatódjon a Budapest – Nagymaros közötti ke-
rékpárút kiépítése a Dunakeszit Göddel összekötõ szakaszával.
Ez a megépítésre váró út kerékpáros útként épül meg, így egy-
szerre megoldódik az ott lakó autósok problémája is. 

Fóton két felelõse van a zöld területeknek,
a köztereknek és a játszótereknek. A polgár-
mesteri hivatal vagyongazdálkodási csoport-
jának feladata a nagyközség legnagyobb ter-
mészeti kincsének számító Somlyó-tó gondo-
zása. Az önkormányzattal kötött szerzõdés
alapján a település közterületeinek, közpark-
jainak, játszótereinek és mezõgazdasági terü-
letnek minõsülõ önkormányzati földek rend-
betétele, ápolása a Településellátó Kht. fel-

adata. Mint Padányi József, a hivatal mûszaki irodavezetõje el-
mondta, április 30-áig a Somlyó-tó környékén 18 ezer facsemetét,
juhar, tölgy és nyárfát ültetnek el a tavaly kivágott erdõsáv helyé-
re. A költségvetésbõl idén nem jutott a tó körüli kerítésre és hul-

ladékgyûjtõ edények kialakítására. A mindenki szemét szúró ál-
lapotok megszüntetésére legalább 2-3 millió forint kellene. Nagy
eredmény viszont, hogy a képviselõ-testület a közterek locsolásá-
nak megoldására locsolókutak kialakítására 1 millió forintot sza-
vazott meg. Gyetvai István, a Településellátó Kht. igazgatója
egyáltalán nem reméli, hogy sikerül Fótot virágos településsé fej-
leszteni, egyrészt azért, mert kevés a községnek erre a célra szánt
pénze, másrészt a lakosság sem védi azt az értéket, amit a szép,
igényes környezet jelent. A Fótra bevezetõ utak mentén a Falu-
szépítõ Egyesület üdvözlõtáblákat helyezett ki, aminek virág-
tartóiból a beültetett virágokat néhány napon belül elviszik.
Ugyanez a helyzet a köztereken, közparkokban elültetett virá-
gokkal. Évente ötezer tõ egynyári virágot és kétezer tõ évelõ gu-
mós növényt telepítenek, ezek nagy része a kiültetést követõ rö-
vid idõ múltán eltûnik. Azt is elpanaszolta az igazgató, hogy a
közparkokba kihelyezett padok és emlékmûvek sem mentesül-
nek a károkozástól, a vandál rongálástól. 

Gödön mint azt Popele Júlia, a polgármes-
teri hivatal beruházási osztályvezetõje el-
mondta, évek óta a Hetényi és Társa cég végzi
a közterületek, közparkok, játszóterek karban-
tartását és virágosítását. A város csomópontja-
inál kialakított virágágyásokba õsszel kétezer
árvácskát ültettek, idén összesen egymillió fo-
rint értékû egynyári virág díszíti a várost. A
kandeláberekre 500 tõ futómuskátli kerül. 

Szeretnének ebben az évben három játszóteret az uniós szab-
vány szerinti játékokkal felszerelni, ezek közül kettõnek egye-
lõre csak a helye van kijelölve. Erre összesen 10 millió forint áll
az önkormányzat rendelkezésére.                                G. K. Zs.

A tavasz beköszöntével arra voltunk kíváncsiak, hogy a
három településen milyen elõkészületek történtek a la-
kókörnyezet szépítése érdekében, mekkora összeg áll
rendelkezésre a virágosításra, elkezdték-e már a játszó-
terek felújítását, átalakítását az EU-s elvárásnak megfe-
lelõen. 
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Ahol gyorsan és kényelmesen oldhatja meg problémáját!  Diszkrét ügyintézés!
Rendkívül kedvezõ feltételekkel folyósítunk záloghitelt arany ékszerekre, 

ezüst tárgyakra, mûszaki cikkekre, órákra, porcelánokra.
Kölcsönfolyósítás 1400-2000 Ft/gr.  Kezelési költség CSAK 5 %

Új és használt ékszerek nagy választékban! Köszönjük, hogy minket választ.
Fót, Móricz Zsigmond u. 2. Az OMV benzinkútnál

Nyitva tartás: H-P: 8-16. Telefon: (27) 538-805, vagy (27) 538-806.
Keressen, hívjon minket, a legjobb ajánlatot biztosan tõlünk kapja!

„Köves Bt.”„Köves Bt.”

– Mûkõ, márvány és gránit síremlékek 
– Épületek teljeskörû mûkövezése

– Lépcsõk, ablakpárkányok, teraszok, kerítés fed-
lapok, – Márvány és gránitpultok

– Márvány vagy mészkõ párkányok méret 
utáni készítése – Baluszter korlát készítés

Lakatos Kálmán 
Mûhelycím: Göd, Nemeskéri u. 33. (volt TSZ udvar) 

Mobil: 06-20-9413-977
Lakás: 06-27-331-636 (fax) 17 után

SÍRKÕ- ÉS MÛKÕ KÉSZÍTÉS

SZÉLVÉDÕ JAVÍTÁS
(felcsapódott kövek sérülésének javítása)

ZÖLDKÁRTYA KIADÁS
(benzines gépkocsikhoz)

DÍZEL ÉS BENZINES GÉPKOCSIK 
TELJESKÖRÛ JAVÍTÁSA, MÛSZAKI

VIZSGÁZTATÁS

Burger Péter autószerelõ mester
2132 Göd, Család u. 7/b. Tel.: (27) 332-403, (20) 334-0125

A  Piramis  Építõanyag  Kis-  és  
Nagykereskedelmi  KFT  

gödi  építõanyag  kereskedése
felvételt  hirdet  

GÉPKOCSIVEZETÕ
munkakörben!

FFeellvvéétteell::  mmiinn..  „„CC““  kkaatteeggóórriiááss  jjooggoossííttvváánnyy
sszzüükkssééggeess!!

TTeelleeffoonn::  0066  3300  99664455-664466

Dunakeszi,
Bajcsy Zs. u.13

Tel: 06 27 390-284

Segafredo kávé, capuccino, sörök.
Házias ételek, frissen sültek és sütemények!
Elõrendeléses menü H-P-ig csak elvitelre.

Hidegtálakra elõrendelést felveszünk!
Az ételeket Tóth Péter világot járt

szakács készíti.
Nyitva: H-P: 10.00-20.00-ig.

Legyen a vendégünk, lakjon jól nálunk!
SZERETETTEL VÁRJUK!

n Légzsákok  n ABS
n Digitális kilóméterórák
n Befecskendezõ rendszerek
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ÉPÍTÕANYAG- ÉS VASTELEP
GÖDI ÁMBITUS KFT

2131 Göd, Pesti út 174. 
(A faiskola mögött)

Tel.: (27) 336-247, fax: (27) 532-500
Nyitva: h-p: 7.30-17.00-ig, sz.: 7.30-13.00-ig

30-as sima 233 Ft
30-as N+F 245 Ft
38-as sima 293 Ft
38-as N+F 310 Ft
10/33-as válaszfal 132 Ft
Kerámiabetétes áthidalók 1160 Ft/fm

Az árak 10 raklap felett leszállítva 
értendõek Gödön és környékén!

Pl. 5 cm-es polisztirollap 615 ft/m2

Üvegszövetháló 160 ft/m2

Ragasztótapasz 2200 ft/25 kg
Dûbel 22 ft/db

100 m2 felett –5% engedmény!!!
Homlokzati vakolat fehér 500 ft/m2

KÜLSÕ HÕSZIGETELÉS

Vasanyagok, betonacélok, vashálók, zártszelvények,
csövek, szögacélok, laposacélok, négyzetvasak,

köracélok, vaslemezek
AZ ÁRAK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK!

FALAZÓELEMEK

16 db/m2

ROYAL Press Hungary Kft.

30 új munkahely
MEGVÁLTOZOTT 

MUNKAKÉPESSÉGÛ
SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

Dunakeszin újonnan 
épülõ nyomdaipari üzemünkbe

betanított, segéd és szakmunkára
keresünk kollégákat teljes

vagy részmunkaidõben 
való munkavégzésre,

bedolgozásra

Jelentkezés:
Royal Press Hungary Kft.

2131 Göd, Pesti u. 14
Tel: 06 27 531-030

Teher- és személyautó javítás 
és autóvillamosság

Nemeskéri K. M. u. 33.
Papp István autószerelõ mester

Munkahely: 06-27-345-187
Lakás: 2132 Göd, Szõdi út 5.

Tel.: (27) 337-757, 
Mobil: 06-20-9273-405
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DINER KONYHASTÚDIÓ
„ahová érdemes betérni...”

10–30%-oos
AKCIÓKKAL 

VÁRJUK KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!

2151 Fót, Alagi u. 57.
Tel: 27-538-970 Nyitva: h-p: 10-18 óráig, szo.: 9-13-ig

1036 Bp, Lajos u. 74-76 (Galagonya u. sarok) 
Tel: 240-1890  Nyitva: h-p: 10-18, szo: 9-13-ig

ÉTKEZÔ AKCIÓ
(natur, bükk, éger és 
cseresznye színben). 

Asztal: 90 x 140/180
cm, furnérozott, 

egyenes vagy
ives lábbal 

+6 db kárpitozott szék 
(4 féle szövettel)

99.900.- Ft (egyenes lábbal)
109.900.- Ft. (ives lábbal)



2004. május 17



2004. május18


