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Gödöllői Szolgálat
Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992

XIII. évf. 8. szám • 2004. március 4. Terjesztői ára: 75 Ft

Elfogadták a város idei költségvetését

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Fábián Zsolt mérnököt, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub képviselőjét választotta meg a város alpolgármesterévé 1310 arányban a képviselő-testület február 26-án. Másfél év, tucatnyi döntetlen
szavazás után tehát ismét van helyettese Gémesi György polgármesternek.
A testület három óra alatt 27 előterjesztést vitatott meg, meghatározva az önkormányzat működésének idei kereteit, feltételeit és irányát. Első olvasatban
19 igen szavazattal, 2 nemmel és 2 tartózkodással elfogadták Gödöllő 2004.
évi költségvetését, jóváhagyták valamennyi önkormányzati gazdasági társaság üzleti tervét. A város az idén 1,6
milliárd forint iparűzési adóbevételre
számít, 544 millió forint hitelt vesz fel,
összesen 7,4 milliárd forintból gazdálkodik. Beruházásokra és felújításokra
1,8 milliárd forint költhető, amiből 530
millió forint a szilárd burkolatú utak építésének a kerete, 575 millió forint a csatornázás folytatására jut.
(folytatás a 2. oldalon)

Montázs: M.A.

Fábián Zsolt az alpolgármester

Beszélgetés Fábián Zsolttal (2.oldal)
„A polgármester 2002 végén felkért arra,
hogy végezzem el mindazt a munkát, amit 12
évig rám bízott. Nem azon törtem a fejemet,
hogy ennek milyen vonzatai vannak, hanem
azon, hogy miként lássam el a feladatot. Teleki Pál gondolata szerint igyekeztem dolgozni, aki úgy fogalmazott, hogy „Becsületünk
elõbbre való jólétünknél“. Kinevezés nélkül,
a legjobb tudásommal próbáltam elvégezni a
munkát.“
Beszélgetés Bada Mártával (3. oldal)
„Régebben az emberek valahogy nagyobb
szeretettel fogadták egymást, mint a mai világban. A szüleim törõdtek velem, öt gyereket
tisztességgel felneveltek, de a rajzhoz, mûvészethez nem értettek. Aztán nyolcadikban lehetett választani szakmát. A rajzszakkörben
bíztattak, ezért jelentkeztem képzõmûvészeti
gimnáziumba. Ott elõször nem hitték el, hogy
én készítettem a képeimet.“

Dr. Fábián Zsolt alpolgármester leteszi esküjét a képviselő-testület előtt. Mellette dr.
Nánási Éva címzetes főjegyző és dr. Gémesi György polgármester. Beillesztés: a
döbbent ellenzék

Bírósághoz fordul a Gödöllői Királyi Kastély Kht.

Törvényszegés
Fotó: Tatár Attila

Múlt hét csütörtökön
s a j t ó t á j é ko z t a t ó t
tartottak a Grassalkovich-kastélyban.
Gémesi György polgármester, a kisebbségi
tulajdonos Gödöllő városának tulajdonosi jogainak képviselője
bejelentette: a Gödöllői Királyi Kastély Kht. bírósághoz fordul, amiért a
Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma mind a mai napig nem utalta át a
törvényben előírt, a Téli kastély: kilátástalan a helyzet?
2003-as évre előírt
kötelező közalkalmazotti bérfejlesztés fedezetét.
tert, hogy a kialakult helyzet tovább romlásának megakadályozása érdekében mentse
A pénz szûke miatt az is elképzelhetõ, hogy fel a kht-ban az állami tulajdonosi jogokat
elmaradnak az idei Budapesti Tavaszi képviselõ Varga Kálmánt.
Hogy miként fajult idáig a helyzet, arról
Fesztivál gödöllõi programjai. A közhasznú társaság körül kialakult feszült helyzet- lapunk folyamatosan tájékoztatta az olvatel kapcsolatban a polgármester elmondta, sókat. A Gödöllõi Királyi Kastély Közfelszólította Hiller István kultuszminisz- hasznú Társaság tulajdonosai között kia-

lakult feszült helyzet rendezésére
2003 õszén Hiller István miniszter
(Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma) és Gémesi György
polgármester, országgyûlési képviselõ, mint a kht két meghatározó
tulajdonos képviselõje, megállapodott abban, hogy egy együttesen kidolgozott tematika alapján,
a tulajdonosi hányad arányában
közös finanszírozással, egy közösen kiválasztott, és nemzetközileg
akkreditált könyvvizsgáló céggel
átvilágíttatják a kht gazdálkodását
és üzleti tervét. S amennyiben
nem igazolódnak a korábban elhangzott súlyos vádak, a megfogalmazott pénzügyi és gazdasági
problémák, akkor Hiller István
miniszter a tárca elmaradt kötelezettségeit rendezi. A további fejlesztésben és mûködtetésben való állami
részvállalás újabb megállapodás tárgyát
képezi majd. Ennek megfelelõen 2003.
december közepén elkészült a mindkét fél
számára elfogadható megállapodás-tervezet, amelyet a NKÖM meg is küldött Gödöllõnek.
(folytatás a 6. oldalon)

Regionális civil fórum ( 7. oldal)
„Az elmúlt években több szervezet jött létre, akik elsõsorban a hátrányos helyzetû, iskolai végzettséggel nem rendelkezõk felzárkóztatásában értek el jelentõs eredményeket.
Mint ahogyan a rendezvényen elhangzott, elsõsorban a támogatandók megtalálása jelent
számukra gondot. Amennyiben ezek a szervezetek egymással és az önkormányzati intézményekkel összehangoltan tudnának dolgozni, még több rászorulónak nyújthatnának
segítséget.“
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(folytatás az 1. oldalról)

Ha a természetben még nem is, a képviselõtestület ülésén már február végén megtört a
jég: 13 képviselõ támogatta 10 ellenében
Fábián Zsolt alpolgármesterré történõ megválasztását. A lokálpatrióta képviselõ, aki
1990-tõl 2002-ig már betöltötte ezt a tisztséget, letette hivatali esküjét. A képviselõ-testület ezután ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással havi 430 ezer forintos fizetést szavazott meg a polgármester helyettesének.
Gémesi György bejelentette, a másik alpolgármester személyére most nem tesz javaslatot, jelölésérõl egyeztetni kíván.
A város gazdasága szilárd alapokon áll.
Benedek József könyvvizsgáló véleménye
szerint az önkormányzat pénzügyi helyzete a
február 26-i ülésre benyújtott költségvetési
rendelettervezet alapján, a hitelek állományának csökkenését figyelembe véve stabilnak tekinthetõ.
Elõterjesztésének szóbeli kiegészítésében
Gémesi György úgy értékelte a tervezetet,
hogy egy nehéz évben is (elegendõ, ha az állami költségvetés kálváriájára gondolunk – a
szerk.) jó az aránya a település mûködtetésére és fejlesztésére fordítható összegeknek.
Az önkormányzat magára vállalja az intézményeit sújtó költségemelkedéseket. Különösen fontos ez akkor, amikor az energiaárak
emelkedése az átlagosnál nagyobb mértékben terheli például az iskolákat. A bérek tekintetében az önkormányzat minden törvényi elõírást teljesít, sõt azon felüli terhet is
vállal; a szabályozással egyetértenek a szakszervezetek helyi képviselõi. A dolgozók étkezési támogatását például havi 4 ezerrõl 6

Rövidhírek
HUNGARORING KHT.
Gödöllõ alapító tagként vesz részt a
Hungaroring Környéki Települések Fejlesztési Közhasznú Társaságában. A kht
alakítását a Hungaroring Sport Rt. kezdeményezte, annak érdekében, hogy az érintett községek és városok közösen kutassák
fel a fejlesztésükhöz elérhetõ forrásokat.
A tervezet szerint a kht alapítói Csömör,
Fót, Gödöllõ, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa,
Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel, Szada, Veresegyház önkormányzata és a Hungaroring Sport Rt. Gödöllõ törzsbetétje 620
ezer forint.

KOMPOSZTTELEP
ezer forintra emelte az új rendelet. Bár ez
egy fõre számítva havi 2 ezer forint, összességében 16 millióba kerül az intézkedés.
Az intézményi felújítási keret 82 millió
forint. A Városháza akadálymentesítésére –
arra tehát, hogy a mozgáskorlátozottak is be
tudjanak lépni az épületbe, s emberhez méltó
módon elintézhessék ügyeiket – 28 millió
forintot fordítanak.
A polgármester kiemelte, hogy a szennyvízcsatornázás folytatása érdekében közösen
lobbiznak országgyûlési képviselõtársával,
Fogarasiné Deák Valériával a kilátásba helyezett állami támogatások megtartásáért, akinek ezt megköszönte. Folytatódik az útprogram, megépül a Thököly, az Aulich és az As-

bóth utca szilárd burkolata, másutt minõségi
útjavítást végeznek, s tízmillió forintot fordítanak járdaépítésre. Lesz két új buszváró, gyalogos átkelõhelyeket alakítanak ki, s teljessé
teszik a közvilágítási hálózatot. Jobb minõ-ségû út épül a máriabesnyõi temetõhöz, a
VÜSZI Kht. nagyobb szerepet vállalhat a Dózsa György úti temetõ karbantartásában.
A költségvetési tervezetet a testület valamennyi bizottsága támogatta. Papp Zoltán, a
pénzügyi bizottság szocialista elnöke kiemelte, hogy hosszú tárgyalások eredményeként született meg az elõterjesztés, erõs alapokon áll, s egyik fontos eredménye a hitelfelvétel arányának mérséklése.

A VÜSZI Kht. üzemelteti majd az
Ökörtelek-völgyi hulladéklerakó területén
kialakítandó komposztálót. A komposzttelep megépítésének határideje május 30.,
amelyet egy hónapos próbaüzem követ.

INGATLANÉRTÉKESÍTÉS
Az önkormányzat kétfordulós pályázat
keretében kívánja értékesíteni a BajcsyZsilinszky utca 34/a. szám alatti, 753
négyzetméter területû, és a Tessedik Sámuel utcában, a volt tangazdasági telephely területén lévõ 6858 négyzetméter területû beépítetlen földrészletet. A bruttó
irányár 18,125, illetve 20 millió forint.
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Interjú a város alpolgármesterével

Gémesi György az ellenzéki akciózásról

Nem ért felkészületlenül

Eső után szórólap

A képviselõ-testületi ülés egyik legfontosabb döntése Fábián Zsolt alpolgármesterré
történõ megválasztása volt. A régóta várt
eredményes szavazás különösen idõszerûvé
vált az önkormányzati ciklus feléhez közeledve, amikor a képviselõ-testület már számos városfejlesztési feladat iránt elkötelezte
magát. Az alpolgármestert ennek tükrében
kérdeztük.
– Hogyan fogadta a megválasztását?
– Örültem neki. Köszönöm mindazoknak,
akik rám szavaztak. Úgy gondolom, valamennyi felelõs gondolkodású képviselõ számára világos volt, hogy a testület az elmúlt
másfél évben folyamatos törvénysértést követett el, mivel nem választotta meg a polgármester helyettesét. Csak remélni tudom,
hogy a képviselõk, vagy egy képviselõ e
helyzet feloldása érdekében tették lehetõvé
most az alpolgármester megválasztását. Külön köszönöm a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az együttmûködését, akik az elmúlt idõszakban elfogadták a helyzetet, és
segítették a munkámat. Köszönöm a feleségemnek, a családomnak, hogy mellettem álltak, támogatták a munkámat.
– Az ön számára, aki 1990-tõl 2002-ig ezt
a tisztséget már ellátta, hogyan telt az elmúlt
idõszak?
– A polgármester 2002 végén felkért arra,
hogy végezzem el mindazt a munkát, amit
12 évig rám bízott. Nem azon törtem a fejemet, hogy ennek milyen vonzatai vannak,
hanem azon, hogy miként lássam el a feladatot. Teleki Pál gondolata szerint igyekeztem
dolgozni, aki úgy fogalmazott, hogy „Becsületünk elõbbre való jólétünknél“. Kinevezés
nélkül, a legjobb tudásommal próbáltam elvégezni a munkát. Ezt azt jelentette, hogy
mindent megcsináltam, amit kellett – szer-

Szabad akaratából csütörtökön alpolgármestert választott a képviselõ-testület 13 tagja. A hír
futótûzként terjedt el a városban – mire valakik
ellenirányból is meggyújtották a tüzet. Az
MSZP-SZDSZ-GCF képviselõcsoport szórólapot adott ki, amellyel utólagosan akarta bizonyítani, hogy a választás az õ kezdeményezésükre történt. A polgármestert pedig úgy igyekeztek beállítani, mint akinek a számára „felajánlott“ diktátum miatt tartozása lenne velük
szemben. Ezután kérdeztük Gémesi Györgyöt.
– Polgármester úr! Mi történt csütörtökön?
– A válasz egyszerû. Egy képviselõ, se nem
lokálpatrióta, se nem fideszes, hiszen õk már
egy tucatszor Fábián Zsoltra szavaztak, megelégelte a törvénytelen helyzetet, és beikszelte az
igent a jelölt neve mellett. Bátor cselekedet volt
a részérõl, köszönöm. Az eredmény mindenkit
váratlanul ért. Bennünket is. Valami azonban
benne volt a levegõben a választást követõ percekben, mivel szokatlanul hosszú ideig maradt
távol az ülésteremtõl a szavazatszámláló bizottság. A bizottság elnöke, az MSZP-SZDSZGCF frakció tagja idegesen közölte az eredményt, s a mellette ülõknek hangosan azt
mondta, hogy baj van. Na de mi a baj? Nem inkább örülni kellene annak, hogy sikerült a választás, hogy megszûnt a törvénysértõ állapot?
Arra is felfigyelhettünk az ülés végén, hogy az
egyebekben szót kért két ellenzéki képviselõ lemondott a felszólalásról, mert okafogyottá vált
a mondandójuk. A választási eredmény legfontosabb tanulsága számomra az, hogy a meggyõzõdés, a Fábián Zsolt melletti kiállás nem vak
makacsság, hanem a becsületes, kiszámítható
magatartás meghozza a gyümölcsét, bármilyen
vádakat is szórtak ránk másfél évig. Ezúton is
megköszönöm a megválasztott alpolgármester
kitartását, eddigi Gödöllõért ellenszolgáltatás
nélkül végzett munkáját.

Gödöllői Szolgálat

veztem, tárgyaltam, elõterjesztéseket készítettem és véleményeztem –, csak nem kaptam érte fizetést. Gyakorlati tapasztalataimmal is alátámaszthatom, hogy nem véletlenül kötelezõ feltétele egy alpolgármester
megválasztása az önkormányzatok mûködésének. A polgármester is ember, gondoskodni kell a helyettesítésérõl.
– Tapasztalataink szerint megválasztásának híre gyorsan elterjedt a városban.
– Sokan fejezték ki örömüket, gratulációjukat telefonon és személyesen. Úgy éreztem, ez már régóta várt esemény a városban.
Futótûzként terjedt a híre, s nagyon jól esett.
Visszaigazolta azt a döntésemet, hogy nem
adtam fel. Ezzel együtt is, némi meglepetést
okozott számomra a megválasztásom, de ha
lehet mondanom, akkor nem ért felkészületlenül, hiszen nap mint nap ugyanazt csináltam, mint 1990 óta.
– Hogyan tovább?
– A legközelebbi és legnagyobb feladat a
regionális hulladékgazdálkodási rendszer
megvalósításának az elindítása, hiszen Gödöllõ lett a fõ szervezõje a csaknem száz településre kiterjedõ programnak. Helyi álmaink is vannak. Ezek közé tartozik a termálfürdõ felépítése, a volt járási hivatal épületének felújítása, a Damjanich és a Hajós iskolák bõvítése, új óvoda építése, a csatornázás befejezése, a szennyvíztisztító telep
korszerûsítése. Európai uniós csatlakozásunk érdekében folytatni szeretném munkámat a Régiók Bizottsága magyar csoportjában is. Ebben a testületben politikai hovatartozásunkra való tekintet nélkül mûködünk
együtt nemzeti érdekeink érvényesítése érdekében. Gödöllõn is akkor járunk jó úton,
ha ezt tesszük a város, az otthonunk javára.
KS

– A pénteken megjelent Gödöllõi Hírek arról
írt, hogy az MSZP-SZDSZ-GCF képviselõcsoport egy megállapodás-tervezetet juttatott el
Önnek, s ha azt elfogadja, akkor a soron következõ, tehát nyilvánvalóan márciusi testületi ülésen megválasztják az Ön által jelölt személyt alpolgármesternek. Mindezért többek között azt
követelték, hogy a létrehozandó 8 önkormányzati bizottságból 5 elnökét és tagjainak többségét az ellenzék adja.
– A február 26-án, délelõtt véget ért testületi ülés után több órával kaptam egy
Kovács Barnabás szocialista képviselõ által a titkárságomra kísérõlevél nélkül leadott, számomra akkor még értelmezhetetlen tervezetet. Az ellenzéki frakció számításába végzetes hiba csúszott, hiszen,
addigra, s pláne a Gödöllõi Hírek megjelenésére, már megválasztottuk az alpolgármestert. A képviselõ-testületi ülést
minden alkalommal megelõzõ vasárnapi
egyeztetésen, amit az ellenzéki frakció
képviselõivel tartok, nem hozakodtak elõ
a lapjukban öt nappal késõbb ismertetett
tervezettel. Így szót sem válthattunk róla,
tehát csütörtökön 13 képviselõ a szabad
akaratából választotta meg Fábián Zsoltot
alpolgármesternek. A megriadt ellenzéki
képviselõkbe ekkor annyi lélekjelenlét
sem szorult, hogy az ülésen elõterjesszék
hétpontos, elgondolkodtató megállapodás-tervezetüket. Az ezt követõ szórólapos akciózást álságos és komikus cselekedetnek tartom. Egyedül az derült ki belõle, hogy az ellenzék Gödöllõn nem akar
ellenzék lenni, hanem pozíciókat akar szerezni. Nos, a városnak végre van alpolgármestere. Jobb késõbb, mint soha...
(folytatás a 3. oldalon)
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Beszélgetés Bada Márta festőművésszel

Fotó: Radó Gábor

Megérik a gyümölcs
Bada Márta festőművész egyben a
városi cigány kisebbségi önkormányzat képviselője, az azáltal
fenntartott rajzszakkör vezetője,
„civilben“ pedig már huszonharmadik éve a VÜSZI alkalmazottja.
Otthonában, ahol ülök, fölöttem a
falon saját festménye díszíti a falat, később bevisz a másik szobába, láthatom a festőállványt, rajta
már majdnem befejezett képével,
s láthatok egy éppen csak elkezdettet is, melyen a vásznon rajzolt
kontúrok jelölik a majdani alakokat.
– Egyszer egy régebbi beszélgetésünkkor
mondta, hogy nem tud megadott téma szerint, mintegy megrendelésre alkotni.
– Csak ami az én fantáziavilágomban
megjelenik, amit elképzelek, azt tudom megcsinálni. Nekem a forma a fontos. Ha meglátok egy karakteres embert, visszajön az elképzeléseimben, lerajzolom és lefestem, de
nem úgy, hogy hasonlítson rá. Hanem aszerint, amit megindított bennem. Mesevilág,
amit megjelenítek, de azért a valóságot veszem alapul, ne kelljen mindig csak kitalálnom a dolgokat.
– Hogyan kezdõdött? Gyerekkorában hogyan kezdett el rajzolással, festéssel foglalkozni?
– A kisegítõ iskolában, ahová itt jártam,
tanáraim vették észre, van rajzkészségem…
– Úgy tudom, Erdõtarcsáról származik.
Már olyan korán Gödöllõre került, hogy itt
járt iskolába?

Bada Márta

– Négyéves voltam, mikor Gödöllõre kerültem. Sok cigány városba költözött akkoriban, az 1950-es években a munkalehetõség
miatt. A szüleim falun vályogvetéssel,
rongykereskedéssel foglalkoztak, de mindkettõre egyre kevésbé volt szükség. Itt édesapám a városgazdálkodásnál helyezkedett el,
anyukám pedig takarítónõ lett a mûvelõdési
központban.
– Most nagyon nagy számú a cigányok
közt a munkanélküli.
– Nem biztos, hogy azért kerültek ki az utcára, mert nem dolgoznának. Nem csak a cigányok, de a magyarok között is van, aki rá-

kényszerül, hogy ne egyenes úton szerezzen
valamit, ha nem kap munkát. Van ilyen is,
olyan is mindenféle nemzetiségû emberek
között. Az ujjunk sem egyforma. De nekünk,
cigányoknak többet kell bizonyítani, hogy
elfogadjanak bennünket. Sok vállalat került
magántulajdonba, és az államnak már nincs
befolyása rá, hogy vegyék fel oda a cigányt.
Pedig az kéne: vegyék fel, adjanak neki lehetõséget, hogy bizonyítson.
– Térjünk vissza az iskolához, a rajzhoz.
– A tanáraim, ha kellett valamit rajzolni a
táblára, mindig engem hívtak ki. Halász József és dr. Vámos Ignácné javasolta, hogy
járjak a mûvelõdési központ rajzszakkörébe.
Ott tanulhattam László Lillától, Remsey
Ivántól, Mizsér Páltól. Régebben az emberek
valahogy nagyobb szeretettel fogadták egymást, mint a mai világban. A szüleim törõdtek velem, öt gyereket tisztességgel felneveltek, de a rajzhoz, mûvészethez nem értettek.
Aztán nyolcadikban lehetett választani szakmát. A rajzszakkörben biztattak, ezért jelentkeztem képzõmûvészeti gimnáziumba. Ott
elõször nem hitték el, hogy én készítettem a
képeimet. Végül azt mondták: a kézügyességem megvan, de mivel kisegítõ iskolába
jártam, nem vesznek fel. Nem estem kétségbe, nem baj, gondoltam, majd megérik a
gyümölcs, majd felfigyelnek rám.
– Mihez kezdett?
– A kísérleti kertészetben dolgoztam, a
Humánban, majd Rákoson a téglagyárban…
– A téglagyári munka nem könnyû.
– Nehéz volt, de aztán lehetõséget adtak
rá, hogy padlólapokat tervezzek, festegessek. Most már huszonhárom éve dolgozom
takarítónõként a VÜSZI irodaházában, ahol
szintén részesülök könnyítésben, minden évben kivehetek egy alkotóhónapot. Általában
nyáron veszem ki, és akkor elmegyek roma
mûvészeti táborokba. Így hogy a mûvészeti

...Csak belátták ellenzéki oldalon is,
hogy Fábián Zsolt a legjobb megoldás.
Annak ellenére vallják már ezt õk is, hogy
míg én következetesen két alpolgármester
megválasztását tartottam szükségesnek a
két politikai oldalról másfél éven át, õk
egyet akartak, de csak a saját frakciójukból. Álláspontjuk – rákérdeztem – még a
vasárnapi egyeztetésen sem változott!
– A történtek után mi lesz a folytatás?
Kit javasol második alpolgármesternek,
hogyan hozzák létre a további önkormányzati bizottságokat? Mit válaszol a
megállapodás-tervezetre?
– Ahogyan a testületi ülésen is bejelentettem, errõl további egyeztetésre van
szükség. Elõször természetesen kialakítjuk a lokálpatrióta és a fideszes képviselõk álláspontját. A szórólap lejárató bevezetését, mármint hogy „városunknak
nincs igazi gazdája“, s én egyre kevesebb
idõt fordítok Gödöllõre, már most visszautasítom, és ezt nyugodt szívvel teszem.
Mondják meg, mi az, amit nem láttam el a
munkámból úgy, hogy helyettesem sem
volt másfél éven át! Romló gazdasági
helyzetben a város fejlõdik, utakat, csatornákat építünk, mûködnek az intézményeink. Elfogadtuk a ciklus második költségvetését. A városi rendezvények hatvan
százalékán ott vagyok. Igaz, azokon ellenzéki képviselõtársaimmal a legritkábban találkozom.

A politikában régi módszer, hogy a vesztesek
megpróbálják gyõzelemmé farigcsálni vereségüket. Klasszikus példa erre a nagy Napóleon
külügyminiszterének, a köztudottan igen laza
hûségû Taillerand-nak az esete. Õ ugyanis tényleg képes volt elérni a franciák császárára
végleges vereséget mért hatalmaknál, a Szent Szövetségnél, hogy a legyõzött Franciaország úgy került ki sanyarú helyzetébõl, mintha valósággal gyõzött volna.
Úgy tûnik, a mi városházi ellenzékünk is tudhat, hallhatott valamit kolompolni errõl a
diplomáciai mesterhúzásról, mert láthatóan elirigyelhette Taillerand dicsõségét, s a tõle eltanulhatókat megpróbálta a saját helyzetére alkalmazni. Nevezetesen, amikor csütörtökön
kiderült, hogy a testület Fábián Zsolt személyében mégiscsak alpolgármestert választott,
minél fogva a frakciósok bénultsága, ámulata napokig tartott, szombatra összeszedték magukat, és szórólapon homályosították fel a város közönségét, hogy az immár általuk is „sikeres“-sé átlényegített aktus az õ érdemük. Tudniillik, híresztelték, „megunták már a sok sírást“, megmutatják, miként kell elõtérbe helyezni, képviselni a köz érdekeit, rásegíteni,
hogy a testület megválassza a már második éve, 12-szer leszavazott jelöltet alpolgármesternek. Önzetlenül. A köz érdekében. Azaz, hogy nem egészen, s fõként nem ingyen. Kis
szõrszál azért esett a levesbe. Mert ha igaz, hogy Fábián Zsolt alpolgármesterré választása
az ellenzék belátásán, jóindulatán múlott, mi sem természetesebb, állítják, gesztusukért
(amit kizárólag a köz érdekét szem elõtt tartva tettek, a világért sem másért), jár nekik
„valami“, szerintük elõre „lepacsizott“ ellenszolgáltatás. Így gondolták ezt az ellenzék
bölcselõi. Mit sem zavartatták magukat attól az apró ténytõl, hogy éppen nem az õ legendájuk szerint történtek a dolgok. Eszük ágában sem volt elõzékenységet gyakorolni. Tõlük
Fábián Zsolt még ma is legfeljebb ha bizottsági elnök lenne. De, mert alpolgármester lett,
az ellenzék pedig tud számolni, három teljes nap alatt kiderítette, valaki a soraiból átszavazott, így tett pontot a nagy vihar végére.
Miért is ne formálnák saját erényük bizonyítékává a helyzetet?! Nosza, jelentkeztek is –
úgymond –, a jutalomért. Felismerték, ha tovább akadályozni már nem tudták Fábián Zsolt
alpolgármesterré választását, elõnyösebb nekik, ha kollektíven állnak élére, és élére állnak
az ügynek, s még azt sem engedik, hogy egyvalaki arassa le a dicsõséget.
Így hát minden rendben volna. Hibátlan logika. Már csak azt kéne tudni, hogy miért tartott kerek három napig (amúgy meg két évig) rátalálni a helyes útra. Tán csak nem azért,
mert a végül is használt forgatókönyvet már az események után írták?

ke

I.M.

(folytatás a 2. oldalról)

Kedves
Olvasóink!

Ballépés

3

táborokban megismerték a munkáimat, kerültek azok közintézményekbe, közgyûjteményekbe, külföldi kiállításokra. Tagja vagyok a roma galériának, ezáltal tudomást
szerzek pályázatokról, melyeken már többször nyertem. Most legutóbb a miniszterelnöki romaügyi hivataltól utaltak át számomra egy nekem sokat jelentõ összeget. Tisztességesen bevásároltam belõle Szekeres Erzsébet segítségével, vásznat, festéket, el vagyok
látva belõlük egy idõre.
– Itt Gödöllõn mennyire találja meg a helyét festõmûvészként?
– Nem hagynak ki, bármi van is. A kiállításokon az én munkáim is helyet kapnak.
– Újabban a közéletbe is bekapcsolódott.
– Balogh Gyula, a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke kért fel, hogy induljak
mint képviselõjelölt. Nem akartam, mondtam, nem értek én a politikához. De kiderült,
hogy hasznomat vehetik. Naív képzõmûvészeti szakkört vezetek a roma önkormányzat
helyiségében. Tizenöt gyerek jár oda, négyévestõl tizenöt évesig, cigány, magyar egyaránt. Van egy hosszú asztal, vízfesték. Játszunk a foltokkal, a hideg, a meleg színekkel. Támogatja a tevékenységünket a Körösfõi alapítvány, Szekeres Erzsi, Kecskés József, Seres Imre. Megtanítom a gyerekeket
arra, amit én tudok. Együtt érzek velük, hogy
elõjöjjön a képzelõerejük, a játékos fantáziájuk. Sokszor véletlenszerûen, a játékból
jönnek létre fontos dolgok. Akiknél aztán
észreveszem, hogy ott vannak már a mûvészet nagy kapujában, továbbléphetnek a mûvelõdési központ vagy az alkotóház szakköreibe. Összefogással, odafigyeléssel nagyon sok mindent el lehet érni. Nem azt nézzük: te cigány vagy, te magyar vagy. Hanem
odafigyelünk, milyen is õ igazán. Ez nem kerül pénzbe.
Nádudvari Anna

1 százalék
Köszönjük hûséges olvasóinknak, hogy
az elmúlt esztendõben többször is támogatták lapunkat az emletdíjas telefonszám hívásával, valamint annak a csekknek a befizetésével, amelyet néhány hónapja lapunkban helyeztünk el. A 2003as esztendõben – mely újságunk közel
12 éves történetében az elsõ volt, hogy
kizárólag saját bevételeinkre támaszkodhattunk – nagy segítséget jelentett számunkra az önök által nyújtott támogatás,
amelyre a jövõben is szeretnénk számítani, mert lapunknak továbbra is önfenntartónak kell lennie. Annak érdekében,
hogy a jövõben is minden héten eljuttathassuk önökhöz a legfrissebb híreket,
a közeljövõben ismét elhelyezünk egy
csekket az egyik számban. Addig is arra
kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1 százalékával támogassák a
Gödöllõi Szolgálatot kiadó Magyar Önkormányzatiság Fejlesztéséért Alapítványt, s ezáltal lapunkat. Adószám:
18101962-1-13. Támogatásukat elõre is
köszönjük!
A Gödöllői Szolgálat munkatársai

Kérjük, támogassák lapunkat, hogy minden héten eljuttathassuk
Önökhöz a legfontosabb híreket!
Támogatói telefonszámunk: 81/400-040
A hívás díja 99 Ft + 25 % áfa + kapcsolási díj.
Támogatásukat köszönjük: a Gödöllői Szolgálat munkatársai
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Antal Nimród: Kontroll

Dsida Jenő: A szerelem éneke

Van kiút

Álmok a beteljesülésről

Az elmúlt év talán legnagyobb hazai sikert aratott magyar filmje a budapesti
metró különleges atmoszférájában
mutatja be jó és rossz, világunkban állandó fennállását és küzdelmét. Az alkotás szinte tökéletesre komponált közönségfilm, annak minden előnyével
és hátrányával.

Dsida Jenőről
nem
tanultunk az iskolában, s gonwww.famakonyv.hu
dolom, életműve, költészete nem tananyag ma sem. Véletlenszerűen ismerkedhet meg
vele, aki megismerkedik, esetleg
hallja néha ünnepi alkalmakon
előadott nagyszabású versét, a
Psalmus Hungaricust, az kíváncsi
lesz a többire is.

De talán mégsem ilyen egyszerû ez a látszólag
a metróellenõrõk világát bemutató történet. Az
nyilvánvalóan kiderül a látottak alapján, hogy
valamilyen síkon mindenféleképpen túlmutat
ezen az egyszerû életképen. Antal Nimród
megpróbált mûvészi jellegû közönségfilmet
csinálni, egyértelmûen tovább akart lépni az
„elõd“, Török Ferenc Moszkva tere után. Nem
elégedett meg csupán egy helyzetképpel, amiben minden szituáció komikusan, vagy szórakoztatóan hat (persze a szerelmi kapcsolat az
említett filmben némiképp kilép ebbõl a mederbõl, alapjában véve nem kap domináns szerepet). Igazából ez az a pont, ahol nagy kockázatot is vállalt, több kevesebb sikerrel, ugyanis
valahogy nem találta meg, sõt szerintem még
mindig keresi azt az arany középutat, amiben
igazán megélhetett volna a produkció. Egy fergeteges vígjátéknak akar indulni, bár néha nagyon erõltetettek a poénok. A nyitókép, Eszenyi
Enikõ rutin utcalány-alakításával indul, ami
mindennek hat, csak éppen aminek szánták,
viccesnek nem. A Magyar Vándor rendezõjének, Herendi Gábornak az erõltetett szerepeltetése szintén ebbe a kategóriába sorolható, valamint Pindroch Csaba túljátszott ájulási jelenetei is – amirõl megjegyzem nem õ tehet, csak
kiválóan teljesítette a rossz instrukciókat. A sok
esetben azért szórakoztató poénok mellett kibontakozik fõhõsünk, Bulcsú világa, aki a föld
alatt él, a mélyben, soha nem megy föl a felszínre. A mélység, a sötét, mint romlott világunk szimbóluma, melybõl az iszákos, de kedves metróvezetõ, Béla bácsi szerint rengeteg
kiút van. A film kulcskérdése ez a kiútkeresés.
A forgatókönyv problematikájából adódik,
hogy nem tudjuk határozottan eldönteni, miközben jókat szórakozunk a metróellenõrök
különbözõ, munkájukból adódó nevettetõ szituációin, hogy mirõl is szól a film. Van benne
csuklyás gyilkos, aki sorra szedi áldozatait, egy
különös figura, az úgynevezett Gyalogkakukk,
egy különleges versenyfutás, a sínezés, mackójelmezbe öltözött lány, a késõbbi szerelem elõmotívuma. Mindenbe belekap egy kicsit, ami
változatossá teszi ugyan a filmet, de mégis
többszöri megnézésre már unalmasnak, vagy
érdektelennek hat. A dinamikus klipeket is ide
sorolnám, kár, hogy Antal nem bízott magában
annyira, hogy több kiforrott dialógust komponáljon, vagy legalább jobban kidolgozza õket.
Ennek ellenére Pados Gyula operatõr olykor
lélegzetelállító képeivel kiegészülve mégis valami különleges atmoszféra testesül meg, és bár
nem áll össze egésszé a film, mégis lehet, hogy
ez az, ami fogva tartja a még hozzáértõ nézõt is.
Ezt az érzést se nem erõsíti, se nem hátráltatja a
többnyire kiváló színészek felemás játéka. A
fõszereplõ Csányi Sándor mintha még keresné
a szerepét, nem találta meg teljesen karakterét,
igaz meg se volt írva. Sokszor kellett feküdnie,
vagy felébrednie a metróalagútban, versenyt
futnia a Gyalogkakukkal, a „konkurens“ ellenõrrel, vagy az ismeretlen gyilkossal, olykor farkasszemet nézni egy bagollyal. Az említett
Moszkva térben feltûnõ Balla Eszter megintcsak ugyanazt a figurát játssza, õ a hõsünk szerelme, és bár ügyeltek arra, hogy ne túl sokat
beszéljen, inkább a neki jobban fekvõ „vásznon
levését“ segítsék elõ, most sem gyõzõtt meg.
Talán még várnunk kell az új Törõcsik Marira.
Az ellenõr csapat viszont hozza a formát, talán
az egymásra hatás miatt is, vagy csak a kimagasló alakítások okán már csak õértük érdemes
volt beülni a moziba. Ez a történet egy bennünk
rejlõ kettõs küzdelemrõl, a jó és rossz örök viadaláról szól, s mint az egy vérbeli amerikai
filmben megszokott, itt is természetesen a jó
gyõzedelmeskedik, és a szerelem mindent
megold. A Kontroll minden hibája ellenére jó
bemutatkozás. Antal Nimród reményt adott,
hogy talán van kiút ebbõl a mély gödörbõl.
v.g.

Mikor ajándékba kaptam valakitõl az
1980-as kiadású Dsida Jenõ válogatott
versei címû kötetet, találkoztam ennek a
tragikus sorsú, Kolozsvárott élt költõnek
bensõséges, finom, különlegesen érzékeny világával. Rögtön magával ragadott.
A Nagycsütörtök, a Krisztus, a Tóparti
könyörgés… S a négy sor, az utolsó versé,
amit a Házsongárdi temetõben levõ sírboltjának a homlokzatán is megörökítettek: „Megtettem mindent, amit megtehettem, / kinek tartoztam, mindent megfizettem. / Elengedem mindenki tartozását,
/ felejtsd el arcom romló földi mását.“
„Szent, tiszta mûvész“ – állapíthatnánk
meg róla is. Szívbetegsége állandóan

éreztette vele a halál közelségét, s nem is
adatott hosszú élet számára: 1907-1938-ig
tartózkodott itt a földön.
Vagy félig a földön, de félig mindig is
az égben? Szerelmi lírája, melynek darabjai most jelentek meg A szerelem éneke
címû kötetben, különbözik mindenki másnak a szerelmi költészetétõl. Belekóstol a
szerelembe, talán jó lenne, gondolja, talán
ilyennek kéne lennie, képzeli, de mindig
közbeszól az önkéntes lemondás. A szerelem megválthatná, hiszi, gyönyörû jelenetekben számol be errõl a megváltásról,
de többnyire kiderül, csak álom, álmodozás volt az egész. Az édesszavú szirén õt
becsapta. „Loreley csak egy szép
hazugság, / mert üres volt a szikla.“ Máskor az Énekek énekéhez (mely Salamoné)
fordul, azt költi át, mint a rajnai legendát,
de többnyire saját látomásairól, érzékcsalódásairól, vágyairól számol be. Az õ szerelme akkor játszódik, amikor leszáll az
éjszaka. Megjelenik egy szellem, egy
árny, egy lélek, és testet ölt.
Aztán elszáll a szerelem, meghal, bomlik, s a szerelmes már egyedül van megint.
Felfelé tart, a csúcs felé tart, nem maradt
más hátra a számára, mint „hogy önmagát
feszítse meg.“
-nád-

A Chopin zeneiskola
programajánlata
HANGVERSENYEK, RENDEZVÉNYEK:

Március 5. péntek 18.00
Dr. Farkas Iván zenetörténeti
elõadása
Március 6. szombat 11.00
Simonova Jaroszlava és Láng
Gabriella növendékeinek hangversenye
(cselló, zongora)
Március 11. csütörtök 17.30
„Kicsinyek hangversenye“ – A
vonós tanszak rendezvénye
Március 22. hétfõ 17.30
„Kicsinyek hangversenye“ – A zongora tanszak rendezvénye

Tisztelt Támogatóink! Kedves szülõk és
zenebarátok!
Kérjük, segítsék továbbra is a zeneiskola tevékenységét és városunk zenei
életének színesebbé tételét személyi
jövedelemadójuk 1 %-ának
felajánlásával!
A Continuo-Gödöllõ Alapítvány
adószáma: 18665044-1-13
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„A megállapodás-tervezet minimális, nem
tartalmi változtatással elfogadhatónak tûnt,
és aláírva visszaküldtük“ – mondta Gémesi
György. „Ezek után kissé értetlenül tapasztaltuk, hogy a 2004. február elején részünkre tudomásulvétel végett átadtak egy szerzõdést, melynek tematikája jelentõsen eltér a
megállapodott változattól. A szerzõdést a
NKÖM és a vizsgálatot végzõ cég a megkérdezésünk és tájékoztatásunk nélkül már
aláírta. Ebben a szerzõdésben olyan vizsgálatokat irányoztak elõ, amelyekrõl korábban nem volt szó, illetve ami megítélésünk
szerint egyértelmûen félreviszi a helyzet pontos megismerésének lehetõségét, és láthatóan egyfajta politikai koncepció része. Tudomásunk van arról, hogy a korábban
visszaküldött, és számunkra elfogadható
megállapodás-tervezet visszavonása és az új
szerzõdés megkötése között Varga Kálmán, a
többségi tulajdonos képviselõje tárgyalt a
vizsgálatot végzõ cég munkatársaival. E tárgyalás alapján készült el a megváltoztatott
szerzõdés, mely tematikája egyértelmûen a
korábban megfogalmazott politikai koncepció része.“
A sajtótájékoztatón ismertették azt a dokumentumrészletet, amelyet Varga Kálmán, a két
tárca (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) képviselõje és szakértõi által jegyzett,
2002 novemberében elkészített jelentésben olvasható:
„Ki kell használni, hogy a kht egyre nehezebb anyagi és közjogi helyzetbe kerül.
A 2003-ban esedékes mûködési támogatás
folyósítását nem szabad indítani, az év végi kötelezõ beszámolókat, majd pedig a
mérleget el kell utasítani. Meg kell vizsgálni annak a lehetõségét, hogy amennyiben nem történik változás a kht struktú-

Nyári kastély: szép emlékek?

rájában, kormánydöntéssel megszûnjék a
szervezet.“
Ennek a koncepciónak megfelelõen
születtek meg az elmúlt másfél évben az
állam tulajdonosi képviselõinek döntései,
amelyek minden különösebb indok nélkül
akadályozták a kht mûködését: a 2002
õszén elõször, majd késõbb többször benyújtott 2003. évi üzleti tervet nem fogadták el, a 2003-ra vonatkozó 54 millió forintos közalkalmazotti bérfejlesztés fedezetét törvénysértõ módon nem utalták át,
távollétükkel a kht taggyûléseirõl több alkalommal gátolták a munkát, késleltették
a döntések meghozatalát. A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. „kivéreztetését“, pénzügyi legyengítését, a menedzsment nagy
nyilvánosság elõtti lejáratását, a város tulajdonosi képviseletének negatív minõsítését, a nehéz helyzetben lévõ kastély
plusz bevételi forrásainak ellehetetlenítését folyamatosan tapasztaltuk. Ezek öszszességében komoly anyagi és erkölcsi
veszteséget jelentettek a kht-nak.

Mindezek alapján a kisebbségi
tulajdonos megállapította, hogy:
– Hiller István
miniszter
nem
tartotta be a szavát, törvényt sértett, és hozzájárult ahhoz, hogy
a gödöllõi kastély újra politikai
csatározások
színhelyévé lett,
és egyik nemzeti
kincsünk helyzete mára kritikussá vált,
– Hiller István miniszter egy nagy tekintélyû, nemzetközileg ismert céget kíván felhasználni a politikai koncepciója
megvalósítására,
– Hiller István, a korábban Görgey Gábor miniszter úr által felmentett, a konfliktusok középpontjában álló Varga Kálmán újbóli kinevezésével letette voksát a
kastély teljes ellehetetlenítése és mûködésképtelensége mellett.
A magyar nemzeti kincsként számon tartott
gödöllõi Grassalkovich-kastélyt mûködtetõ kht
kisebbségi tulajdonosának képviseletében Gémesi György felszólítja a miniszter urat, hogy:
1. azonnal teljesítse a tárca a 2003-es
költségvetési törvényben a kastélynak
biztosított összeg átutalását,
2. a kialakult helyzet tovább romlásának megakadályozására mentse fel az állami tulajdonosi (NKÖM) jogokat képviselõ Varga Kálmánt,
3. a kht vizsgálatát a korábban elfogadott feltételek szerint végezzék el!
(-ár)

Kastélyügy
a parlamentben
Az Országgyûlés hétfõi ülésnapján Gémesi György azonnali kérdést intézett
Hiller István kultuszminiszterhez, azzal
a szerzõdés-tervezettel kapcsolatban,
amelyet a Kastély Kht. átvilágításáról
juttatott el hozzá a többségi tulajdonos.
„Megállapodtunk miniszter úrral abban, hogy egy közösen kiválasztott céggel olyan gazdasági vizsgálatot fogunk
javasolni, amely gazdasági vizsgálat
megállapítja az üzleti terv megalapozottságát vagy megalapozatlanságát.
Meg is állapodtunk egy tervezetben, –
ez a szerzõdéstervezet itt van a kezemben – amelyet Hiller István, Persányi
Miklós, Gémesi György, Magyar László, a tulajdonosok írtak volna alá. Ön,
miniszter úr, elküldette államtitkár úrral hozzám, én visszaküldtem, mivel
megállapodtunk a vizsgálat tárgyában.
Majd január 16-án megérkezett egy
másik megállapodás, melyet ön nevében
Szilvási államtitkár úr írt és a kiválasztott cég írt alá, s amely megállapodásban már én csak tudomásulvételre voltam fölírva, hogy vegyem tudomásul
azt, hogy önök megállapodtak ezzel a
céggel. Ebben a második szerzõdésben
egész más irányú vizsgálat szerepel.
Azt kérdezem miniszter úrtól, hogy
miért változtatta meg nekem adott sza-

Fórum
TISZTELT OLVASÓINK!
Bár csaknem valamennyi Fórumban leírtuk,
hogy kizárólag a névvel és címmel ellátott
levelekre válaszolunk, sajnos, a mai napig is
nagyon sok névtelen levél érkezik szerkesztõségünkbe. Ezeknek a leveleknek az írói –
saját bevallásuk szerint – különbözõ „megtorlásoktól“ tartva nem merik vállalni nevüket és címüket, még munkatársaink felé sem.
Szeretnénk eloszlatni a félelmeiket. A hozzánk érkezett leveleket nem adjuk tovább.
Amennyiben a válaszadás miatt meg kell
mutatnunk azt olyan személynek is, aki nem
szerkesztõségünk munkatársa, akkor azt úgy
tesszük, hogy a levél írójának kilétére nem
derül fény. Mindenki kérheti, hogy a lapban
ne jelentessük meg adatait, s ezt minden
egyes esetben tiszteletben tartjuk. Ezért ismételten felhívjuk szíves figyelmüket, hogy aki
névtelen levelet küld szerkesztõségünkbe, az
ne számítson arra, hogy azt megválaszoljuk!
Az alábbi levél írója több témát is érintett
hozzánk intézett soraiban. Öröm volt számunkra, hogy a Megkérdeztük rovat egyik
kérdésére ragadott tollat, melyben arról faggattuk a gödöllõieket, hogy mit kezdenének a
Húszas épületével. Nádas Péter arra hívta fel
figyelmünket, hogy a városkép szempontjából milyen szép látvány, és – véleménye szerint – praktikus megoldás lenne, ha az épület
csobogó felõli oldalát lábas házzá alakítanák
át. Levélírónk több kritikai észrevételt tett az
Erzsébet körút felújításával kapcsolatban.
Idézünk levelébõl:
„…az alkalmatlan, kifejezetten veszélyforrás szegélyköveket miért nem cserélték jóra?
… Miért nem igazították ki az 1-es ház elõtti
kanyar ordító hibáját?… Minek kellett ráfordítást, pénzt nem kímélve néhány sza-

badtéri színpadot is emelni az úttesten…?“

Bevallom, efelõl aggályaim vannak.“
(név és cím a szerkesztőségben)

Kedves Levélírónk!
Mint azt Bokor Árpádtól, a VÜSZI Kht.
igazgatójától megtudtuk, az Erzsébet körút
felújításának munkálatai még nem fejezõdtek
be, a jövõben folytatódni fognak, ekkor kerül
majd sor az ön által említett hibák javítására
is. Az említett kanyar kérdésében azonban
nem õk az illetékesek, mivel az adott problémát a helyszínen szabálytalanul parkoló autók okozzák, miattuk nem lehet rendesen kanyarodni. S, hogy mi a helyzet az ön által
szellemesen szabadtéri színpadoknak nevezett, a hazai nyelvben fekvõ-rendõrökként
emlegetett forgalomlassítókkal? A VÜSZI a
pénzügyileg leginkább kedvezõ megoldást
választotta, ezért kerültek a többféle lehetséges megoldás közül ezek beépítésre. Sajnos a
napjainkban tapasztalt közlekedési morál
egyre inkább szükségessé teszi, hogy az utakat olyan forgalomlassítókkal lássák el, amelyek a kressz szabályainak betartására kényszerítik az autósokat.
„Tisztelt Gödöllõi Szolgálat!
Lapjukban olvastam, hogy parkoló automatákat helyeztek el a városban. Ez sok embernek nem tetszik, de manapság mindenhol
ez van, s ez a jövõ útja. Mindenképpen hozzátartozik az európai szintû kiszolgáláshoz.
Csak egy dologtól tartok. A gépek élettartamától. Az elmúlt hetekben láttam a vasárnapi
sétám során, hogy az Átrium-üzletház egyik
falra rögzített reklámtábláját széttörték, vandálok apró darabokra zúzták. Minden évben
arról hallani, hogy a VÜSZI milyen komoly
anyagi ráfordítást eszközöl a virágok pótlására, a padok javítására. Egy-egy átmulatott
éjszaka után hazafelé menet az ittasak kukákat borítanak fel, és a sor a végtelenségig
folytatható. Vajon mikor lesz útjában valakinek az a néhány jegy automata, meddig fognak mûködni?

Az MSZP-SZDSZ-GCF képviselõcsoport
által a hét végén a gödöllõiekhez eljuttatott
szórólappal kapcsolatban adott véleményének hangot egyik kedves levélírónk. Csaknem két oldalas levelét nem tudjuk teljes terjedelmében közölni, de részleteket megosztunk belõle olvasóinkkal.
„…Nem tisztem a polgármestert megvédeni, mert úgy gondolom, ogy ezt õ maga is
képes megtenni, de mégsem helyénvaló õt
ilyen röplapon minõsíteni! Demokráciában
meg van ennek a lehetõsége, hogy milyen módon ne értsek egyet,vagy netán egyetértsek
valakivel vagy valamivel! A szamizdatnak a
mai Magyarországon nincs ilyen feladata, illetve igazolni látszik azon feltevésem, hogy
szûk pátriámban a jelenlegi városi ellenzék,
akit mi választók juttattunk oda, ahol van,
még nem tud „DEMOKRATIKUS“ eszközökkel politizálni… A MSZP-SZDSZ-GCF
képviselõi Gödöllõn semmilyen választást
nem nyertek meg, és ha így folytatják, a
jövõben sem fognak, hanem a kereszténykonzervatív- és jobboldali gondolkodású emberek szorultak háttérbe az õ felelõtlen választási ígéreteik alapján. Nem tudom, miért
gondolják, hogy ezt lehet csinálni, hogy a
tényeket elferdítve állítják, hogy megnyerték
a választásokat? Nem nyertek! Nagyszerû
beismerés van a röplapjuk hátoldalán, hogy
11-11 az állás! … Javaslom a képviselõcsoportnak, hogy a szakmai háttér, vagy tanácsadó testületét sûrgõsen cserélje le, ez most
úgyis „divat“ MSZP-éknél, mert ha komolyan gondolják a város javát és fejlõdését, akkor ilyen arcátlan MEGÁLLAPODÁS-sal
nem jönnének elõ… Talán mégsem kellene
ennyire bugyutának hinni a választókat, különösen nem erõ felmérés elõtti helyzetben!…“
(név és cím a szerkesztőségben)

vát, illetve miért változott meg a két
szerzõdés tartalma?“
Hiller István a kérdésre kitérõ választ
adott, hivatkozva arra, hogy a vizsgálat
jelenleg is folyamatban van.
„…Megállapodtunk, hogy egy cég,
közösen elfogadott cég átvizsgálja és
áttekinti a kht gazdálkodását. Ez a cég
a megállapodásnak megfelelõen elkezdte az átvizsgálást, azonban még
nem fejezte be.“
Mivel a miniszter lényegében kitért a
hozzá intézett kérdés elõl, Gémesi
György aggodalmának adott hangot,
amiatt, hogy a Görgey Gábor által leváltott, majd Hiller István által tulajdonosi képviselõi pozíciójába visszahelyezett Varga Kálmán korrekt módon
fogja-e képviselni a többségi tulajdonos
érdekeit.
Viszontválaszában a miniszter továbbra sem tért ki a felvetett kérdésre,
további döntéseit pedig a vizsgálat lezárásához kötötte.
„…Amíg ez a vizsgálat be nem fejezõdött, addig én tartom magam ahhoz,
hogy a vizsgálat eredményétõl teszem
függõvé a teendõimet. Ha a vizsgálat
azt mondja, hogy minden rendben van,
készséggel minden eddigi 54 millió forintot és üzleti tervet megpróbálok elõremozdítani. Addig azonban várjuk meg
a vizsgálat eredményét.“
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Az orvos szemével

Az aszpirin története
A természetgyógyászat és az alkalmazott tudomány közös eredményeként született meg az acetilszalicilsav, az általunk jól ismert
aszpirin hatóanyaga.
Már az Ebers-papiruszokban is találunk
utalást mirtuszlevelek fõzetének használatára, mely fájdalomcsillapító hatással
bírt. Hippokratész a fehér fûzfakéreg kivonatát alkalmazta láz- és fájdalomcsillapításra. A hatóanyag mindkét növényben a
szalicilsav. A napóleoni háborúk során kinin helyett alkalmazták lázcsillapításra. A
XIX. század elejétõl Németországban és
Franciaországban szorgalmas kutatómunka folyt a vegyület szintetikus elõállításának megvalósítása céljából.

1899. február1-jén jegyezték be a szabadalmi márkanevet. A készítmény több mint
100 éve fontos szerepet tölt be a mindennapi
gyógyításban. Azóta több mint egy trillió
tabletta fogyott el. Az orvostudomány egyik
legtöbbet kutatott, vizsgált szere.
A fájdalomérzetet, és lázat keltõ ún. prosztaglandin szintézisét gátolja. Mellékhatások veszélye miatt gyermekkori alkalmazása nem
ajánlott. Emellett megakadályozza a vérlemezkék összecsapódását, így a szívinfarktus és az
agyi történés kialakulásának kockázatát csökkenti. Ezért adjuk elsõdleges megelõzésként 40
év feletti férfiaknak és változó korban lévõ nõbetegeknek, valamint dohányzó felnõtteknek.
Hiszen a dohányzás is fokozza az érrendszeri
történések kockázatát. Ez mondható el a kövérségrõl, a mozgáshiányról is.

Kistérségiek és határon túliak találkkozása

Civilek összefogása
Civil Fórum keretében egyeztették a
tennivalóikat azok a szervezetek,
amelyek a Kontakt Alapítvány szervezésében ültek le egy asztalhoz a
múlt héten. A rendezvény szervezői
célul tűzték ki a régióban működő
humán erőforrással foglalkozó civil
szervezetek összefogását, munkájuk összehangolását, valamint egy
közös bemutatkozó kiadvány megjelentetését.
A Kontakt Alapítvány rendezvényén mintegy
tizenkét, a régióban mûködõ és határon túli civil
szervezet vett részt. Így a hazaiak hat erdélyi
város vezetõjével és az ott folyó civil munkával
is megismerkedhettek. A rendezvényt Fábián
Zsolt alpolgármester nyitotta meg, aki elmond-

ta: Gödöllõn rendkívül aktív civil élet folyik,
közel százharminc különbözõ civil szervezet
mûködik. Kiemelte, ezekre rendkívül fontos feladat hárul, hiszen állami és önkormányzati feladatokat vesznek át. A gödöllõi városvezetés
már évek óta nagy hangsúlyt helyez támogatásukra, költségvetésében jelentõs összeget különít el, hogy tevékenységüket segítse.
A szervezõk kifejtették, úgy érzik, a kistérségben mûködõ civilek összefogásával
hatékonyabbá lehetne tenni mûködésüket.
Kezdeményezték egy olyan kiadvány megjelentetését, amely – elsõsorban a szociális
területen mûködõ, humán erõforrással foglalkozó szervezeteknek – lehetõséget adna,
hogy bemutatkozzanak, megismertessék magukat. Az elmúlt években ugyanis több szervezet jött létre, akik elsõsorban a hátrányos

Üdülési lehetőség Balatonlellén
Gödöllõ város önkormányzata 2004. június 26-tól augusztus 28-ig a
balatonlellei gyermeküdülõjében
korlátozott számban üdülési lehetõséget ajánl fel gödöllõi családok részére
2, 4 és 5 ágyas fürdõszobás szobákban.
Üdülési díjak 8 napos turnusokra, (7 nap teljes ellátással):
Óvodás korú gyermek: 8561 Ft/fõ
Általános- és középiskolás tanuló: 18 655 Ft/fõ
Felnõtt: 29 582 Ft/fõ
Nagycsaládos felnõtt és nyugdíjas: 25 025 Ft/fõ
46 400 Ft/fõ átlagjövedelem alatt üdülési támogatást lehet igényelni.
Részletes tájékoztatást és idõpontot egyeztetni a Polgármesteri Hivatal Közoktatási
Irodáján (222-es szoba), vagy a 420-537-es telefonszámon lehet.

Anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK:
Palánki-Szûcs Donát
Hollósi Dorina Mercédesz
Bartos Dániel
Kristóf Ádám János
Kovács Kármen
Móricz Martin
Kristóf Anna
Horváth Barnabás
Balás Brigitta
Németh Áron

ELHUNYTAK:
Mészáros Miklós, Hunyadi János utca 22.
Koczkás Károly, Zombor utca 1.
Antal István, Dózsa György út 65.
Bacsó Bertalanné Puxler Hajnalka, Szent
János utca 11.
Matuz Sándor, Aulich Lajos utca 32.
Szõke Károlyné Fehér Aranka, Zrínyi
Miklós utca 7.
Nagy Istvánné Strbavi Mária, Podmaniczky utca 51.
Fentõs Jenõné Horváth Kamilla, Lázár
Vilmos utca 27.
Füle Zoltán, Dessewffy Arisztid utca 6.
Pénzes Imre, Küttel tanya

Ha már kialakult betegségrõl van szó a
gyógyszer alkalmazása a másodlagos
megelõzés része. Ismert koszorúérbetegeknél az akut infarktus kockázatát 50
százalékkal mérsékeli. Minden 2 típusú
cukorbetegnek javasolt, ha az orvos másképpen nem rendeli napi 1 alkalommal
étkezést követõen. Az aszpirin védõ hatással bír az érfal belsõ rétegére.
Egyes vizsgálatok eredménye alapján a
vastagbél rosszindulatú daganatos megbetegedésének kockázatát is csökkenti a
gyógyszer rendszeres szedése.
A gyógyszer újabb formája nem okoz
mellékhatásként – nem kívánt gyomor és
bélrendszeri vérzéseket. Esetleges allergia, asztmás megbetegedés esetén szóba
jöhet hasonló hatású, rokon gyógyszerrel
való helyettesítése.
Mielõtt rendszeres gyógyszerszedést
kezdenénk, kérjük ki kezelõ orvosunk tanácsát!
dr. Kiss Éva

helyzetû, iskolai végzettséggel nem rendelkezõk felzárkóztatásában értek el jelentõs
eredményeket. Mint ahogyan elhangzott, elsõsorban a támogatandók megtalálása jelent
gondot. Amennyiben ezek a szervezetek
egymással és az önkormányzati intézményekkel összehangoltan tudnának dolgozni,
még több rászorulónak nyújthatnának segítséget. A beszélgetések során kiderült, hazaiak és határon túliak ugyanazokkal a gondokkal küzdenek. Kevés a forrás, ráadásul mindenki számára új feladatot jelent, hogy az
uniós csatlakozással megváltoznak a pályázati formák is. Az unióban ugyanis a közös
pályázatokat részesítik elõnyben.
Pénz nélkül pedig még a legjobb tervek
sem valósulhatnak meg. Ezért várhatóan a
kapcsolódási pontok és a források felkutatása ad majd új, nem könnyû feladatokat a civil szervezeteknek a közel jövõben. Ehhez
az olyan fórumok, mint a múlt heti, nagy segítséget nyújthatnak.
K.J.
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Ügyeletek
Orvosi ügyelet
18-08 óra között, illetve hétvégén.
Telefon: 410-451
Gyógyszertári ügyelet:
március 2-8.: Ezüstkehely
Petõfi Sándor 1/a. Tel.: 416-551
március 9-15.: Medicina
Dózsa György út 12. Tel.: 410-251
Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt.
Gödöllõ, Dózsa Gy. út 38. Tel.:
28/410-302, mobil: 20/937-6375
(0-24-ig hívható).
Állatorvosi ügyelet
március 6-7.: dr. Bucsy László.
Blaháné út 55., Tel.: 30/2346116

Görög káposztasaláta
Hozzávalók:
100 g kelbimbó, 300 g fejes káposzta, 100 g sárgarépa, 100 g zeller, 1 csomag petrezselyem, 1 csomag zellerzöld, 1 citrom leve, 1 dl olívaolaj, só.
Elkészítés:
A nyersanyagokat tisztítsuk meg,
majd vágjuk vékony metéltre, a karfiolt
kisebb rózsákra szedjük szét, a petrezselyem és a zeller zöldjét vágjuk finomra. Az összevágott anyagokat helyezzük egy tálba és sózzuk meg, hagyjuk állni, és közben többször keverjük
meg, hogy a só egyenletesen átjárja.
Kinyomkodjuk a levétõl és zárt edénybe helyezve 2-3 napig a hûtõszekrényben tartjuk. Tálaláskor a tál közepére
helyezzük az összeérett anyagokat,
meglocsoljuk a citrom levével és az olívaolajjal.

Köszönetnyilvánítás
A Gödöllõi Mentõszolgálat dolgozói
ezúton is szeretnék kifejezni
köszönetüket – a betegek nevében is –
mindazoknak, akik egy mentésben
nélkülözhetetlen korszerû EKG-defibrillátor megvételéhez anyagi segítséget
nyújtottak.
Támogatóink: a veresegyházi Missio
Egészségügyi Központ (2,1 millió forint),
a gödöllõi Lumniczer Sándor Alapítvány
(500 ezer) és mindazok, akik a saját támogatásukat a Gödöllõi Mentõk Közhasznú
Alapítványra adták.
Adományaikat továbbra is várjuk szolgáltatásunk minõségének javítása
céljából: 65600168-11030166.

Köszönjük
mindazoknak, akik február 20-án
szeretett férjem,

Gabrielli Oszkár
elhunyta alkalmából a ravatalozóban
történõ megemlékezésen részt vettek, fájdalmunkban osztoztak
és részvétüket nyilvánították.
A gyászoló család

A Gödöllõi Városi Televízió
mûsora
kedden és pénteken 18
órától.
Híradó:
Benne: Beszámoló a városi
képviselõ-testület február
26-ai ülésérõl,
illetve Gémesi György
polgármesterner a királyi
kastélyban tartott
sajtótájékoztatójáról.
Részletek a Talamba ütõegyüttes gödöllõi mûsorából,
a Gödöllõ táncegyüttes mûsora (részletek)
A hét verse

040304.qxd

2004.03.02.

11:58

Page 8

8 Gödöllői Szolgálat

2004. március 4.

HEROSZ, VÜSZI

2 éves középtermetű tacskó keverék szuka

Vigyél haza!

„Szultán“
1 éves német
juhász keverék kan

6 éves
német
vizsla
keverék
kan

Érdeklõdni: Pintér Zoltán 20/3508592, Karaszi Pál 30/318-7255.
Küldjön egy SMS-t a 90/635-005 számra,
így Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél
több rászoruló állattársunkat menthessük
meg! Az így beérkezett adományokat hetedik állatotthonunk létrehozásához és alapítványunk mûködtetéséhez fogjuk felhasználni. Egy SMS küldésével Ön 375 Ft-tal járul
hozzá a Herman Ottó Állat- és Természetvédõ Egyesület mûködéséhez. Az SMS-adományokat kizárólag a Westel hálózatán keresztül tudjuk fogadni. Az SMS-küldés díja
400 Ft+áfa.

Kérjük, segítsen adója 1 %-ával!
Adószám: 19816016-1-41
Bankszámla: 11707024-20156213

„Mázli“
2 éves, dalmata keverék
szuka
Érdeklődni:
20/911-8643

1 éves
keverék
kan

Állati dolgok

Mit tervez, mit végez a városüzemeltetés?

Gombás bőrfertőzések (2.) Tavaszra várva
Megtekintéses vizsgálattal a tipikus tünetekben megnyilvánuló bõrgombásodás esetén is csak a betegség alapos gyanúját lehet
megállapítani. A bõrkaparék- és szõrminta
mikroszkópos (esetleg bõrbioptátum szövettani) vizsgálata is csak pozitív esetben diagnosztikai értékû. Biztos diagnózis csak gombatenyésztés eredménye alapján lehetséges.
A sikeres terápia alapja a kórokozó
gomba izolálása, pontos faji meghatározása és gyógyszerérzékenységének meghatározása. A gyógykezelés módjának
(helyi vagy szisztémás) meghatározása
függ a bõrelváltozás helyétõl, kiterjedésétõl, heveny vagy idült jellegétõl, a készítmény esetleges mellékhatásától. A kis
kiterjedésû, jól körülhatárolt és nem nagy
számú heveny elváltozások helyileg alkalmazott antibiotikumokkal eredményesen
gyógyíthatók. A bõrelváltozások körül a
szõrt le kell nyírni. A lokális kezelés elõtt
az esetleges pikkelyeket, pörköket célszerû eltávolítani – amelyre speciális samponok állnak rendelkezésre – elõsegítve
ezáltal az antibiotikumok jobb behatolását
a szövetek közé. A nagy bõrfelületet érintõ, fõleg idült bõrelváltozások lokális kezelése mellett perorális (szájon keresztüli)
kezelés is szükséges. Ez a kezelés igen
hosszú is lehet (4-6 hét). Hosszan tartó
kezelés folyamán a máj állapotának rend-

szeres ellenõrzése szükséges! Májbántalom jelentkezésekor az adag csökkentése
elengedhetetlen.
Újabban került forgalomba a Microsporum canis okozta fertõzés megelõzésére
és gyógykezelésére a Biocan M vakcina,
amely inaktivált M. canis törzset tartalmaz. Hasonlóan a fertõzõ betegségek elleni éves védõoltásokhoz, a bõrgombásodás e vakcinával megelõzhetõ! Éljünk hát
a lehetõséggel!
A kutya és a macska legenyhébb bõr- és
szõrelváltozásainak is fel kell kelteniük a
bõrgombásodás gyanúját. A rossz kondícióban lévõ, bõrbetegség tüneteit mutató
kóbor macskákkal, kutyákkal kerülni kell
az érintkezést! A bõrgombásodás megelõzése céljából a beteg, fertõzött állatok elkülönítése, minél elõbbi kezelése kívánatos. A beteg állatok fekhelyét, a vele érintkezõ textíliákat meg kell semmisíteni,
vagy gondosan fertõtleníteni szükséges.

Az idõjárás egyelõre nem teszi lehetõvé,
hogy véget vessünk a hóügyeletnek. Az elmúlt hétvégén Gödöllõ körzetében esett a
legtöbb hó az országban: a szombat este kezdõdött hóesés 20 centiméteres hótakarót
eredményezett, de reggelre sikerült járhatóvá tennünk a város útjait.
A visszatérõ tél megszakította a parkok,
virágágyások elõkészítését a tavaszra. Így a
héten a jég okozta károk felszámolását folytattuk; a letört ágak és kidõlt fák darabolását
és szállítását végeztük. A város belsõ területein megkezdtük a tél nyomainak eltüntetését; a sárfelszedést, a virágágyások, gyepterületek rendbetételét. A Petõfi téren helyreállítottuk a beszakadt víznyelõ aknát.
Megkezdtük az ökörtelek-völgyi hulladéklerakónál a leendõ komposztáló telep területének elõkészítését a kivitelezõnek történõ átadáshoz.

A jövõ héten folytatjuk a gereblyézést, a
virágágyások felásását, fagymentes napokon
végezzük a cserjék metszését. A parkokban is
nyilvántartásba vesszük a dõlésveszélyes fákat, ugyanis az ágakra rakódott jég terhelése
következtében számos fa gyökere megszakadt,
ami a föld fagyának kiengedése után a fa kidõlését okozhatja. A balesetek megelõzése érdekében ezeket a fákat idõben kivágjuk.
A március 15-ei ünnepségekre készülve
rendbe tesszük a temetõi emlékmû és a Petõfi-szobor környezetét, fellobogózzuk a várost, felépítjük a színpadot.
Folytatjuk a komposztáló telep elõkészítését
és bizonyosan sok munkát ad még a télies idõjárás. Éjszaka az utak lefagyhatnak, ugyanakkor a síkosság-mentesítés mellett folyamatosan biztosítanunk kell az olvadékvíz akadálytalan elfolyását az árkok, víznyelõk tisztításával.
VÜSZI Kht.

Dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Helyesbítés
Elõzõ számunkban a kórokozó neve
tévesen jelent meg. A helyes elnevezés:
Microsporum canis. A hibáért szíves elnézésüket kérjük!

Felhívás
Gödöllõ város polgármesteri hivatalának Lakosságszolgálati Irodája értesíti a város
lakosságát, hogy Gödöllõ városban megkezdõdik az ebek 2004. évi veszettség elleni
oltása, melyre március és április hónapban kerül sor. Az idõpontokat és a helyszíneket
folyamatosan közöljük.
Március 6., szombat 8-tól 10 óráig, Vásártér
Március 13., szombat 8-tól 10 óráig, Teleki Pál tér
A szervezett eboltásra gödöllõi lakosok tulajdonát képezõ ebet lehet elhozni.

Az eboltás díja: 1300 Ft.
Az eboltás alkalmával az állattartó részére az eb nyakörvén elhelyezendõ, sorszámmal
és Gödöllõ felirattal ellátott bilétát adunk át, amely igazolja a veszettség elleni oltás
megtörténtét. A biléta színe jelöli, hogy az eb a veszettség elleni oltásban részesült ebben
az évben. Az ebek nyilvántartása a Polgármesteri Hivatalban a biléta sorszáma alapján történik. Biléta nélkül közterületre jutott ebet a gyepmester begyûjti és
a gyepmesteri telepre szállítja.
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Ecce iuventus – íme az ifjúság

A gyerekszülési kedvet
azonban nemcsak a támogatások csökkenése, hanem sok más tényezõ is rontja. A
XIX-XX. század fordulóján kialakult „sok
gyerek = szegénység“ szemlélet mára társadalmi normává alakult és számos módon
megbélyegzi a nagycsaládos szülõt, illetve
gyermeket. „Szaporodnak, mint a nyulak.“
„Tán segélybõl akar megélni?“ „Nem gondolkodik, csak szül égbe-világba.“ „Nem
gondol a gyerek jövõjére.“ Az ilyen jellegû
megnyilatkozások miatt a nagycsaládosok
olyan közösséget keresnek, ahol elfogadják
õket, szerencsére Gödöllõ ilyen hely, hiszen
itt nem csökken a fiatalok létszáma, és nap
mint nap tapasztaljuk, hogy sok a nagycsaládos. Itt erre meg van a lehetõség, hiszen sok
a kertes ház, azonban 40-50 négyzetméteres
szocialista házgyári lakásokban még a két
gyerek is sok (ma a lakások 50 százaléka 1-2
szobás). Ezek a kis lakások egy kommunisztikus koncepció alapján születtek, mint a
kétkeresõs családmodell is. Az anyának a
feladatait a bölcsõde, az óvoda és a napközis
iskola közösségi nevelése vette át. Ma a családban döntõen a nõ dönti el, hogy vállal-e
gyereket, azonban a feszített életritmus
(mind a munkahelyen, mind otthon megfelelni a követelményeknek) és a társadalmi
„elvárás“ is egy hosszú távon helytelen döntést diktál.
2001-ben 39 ezer Ft/hó volt egy gyerek
fogyasztási költsége, azonban a 3 vagy többgyermekes családokban az egy fõre esõ jövedelem nem érte el a 30 ezer Ft-ot, ma az
állami támogatás ennek kb. 20 százalékát
teszi ki. Kimondhatjuk tehát, hogy ma Magyarországon a létezõ társadalmi normák, a
közigazgatási feltételek, és az állami szabályozás miatt minden újabb gyerek vállalása
olyan többletterhet ró a szülõkre, amely sem
hosszú, sem rövid távon nem térül meg. Pillanatnyilag regnáló kormányunk politikusai
sem ötlöttek ki ezzel kapcsolatban semmi
korszakalkotót, talán abban bíznak, hogy a
környezõ országokból elszármazó magyarok
majd ellensúlyozzák a népességfogyást, szerintem, azonban nekik ott kellene ellensúlyozni ezt, hiszen „azé az ország, aki teleszüli“.

Sokan vagyunk még?
Az ifjúság a jövõ, ez már szinte közhely, de
mint minden közhely, ez is igaz. Fogyatkozik a magyarság. Nehéz téma tudom, mert
a probléma mindenkit érint, és mint jól bevált szokás itt Kelet-Európában: „Ami mindenkié, az senkié“.
Kicsit megvizsgáltuk a kormány népesedéspolitikai koncepcióját, és arra jutottunk,
tényleg igaz a mondás, kedves kormányzó
honatyáink tisztánlátását sem zavarják meg
a tények, összegezve koncepciójukat: nem
azért fogy az ország lakossága, mert kevés
gyerek születik, hanem mert nagy a halandóság. Ebben a cikkecskében most megpróbáljuk magunkévá tenni a problémát, egy kicsit elemezzük a múltat és elmerengünk a jövendõn. Kérem, tartsanak velünk!
Amikor arra gondolok, hogy mi lesz ötven
év múlva Magyarországgal, Ravasz László
református püspök szavai jutnak eszembe
„Azé az ország, aki teleszüli“. Ez a gondolat
azonban nem ötven év múlva lesz aktuális,
hanem már a huszadik század elsõ harmadában igen aktuális volt. Az 1870-es években
elkezdõdött egykézõ, majd a század elejére
elnéptelenedõ falvak láttán törtek föl a püspök úrban ezek a gondolatok. Ekkor kezdõdött egy olyan folyamat Magyarországon, és
nyugodtan kijelenthetem Nyugat-Európa jelentõs területein, ami mára megváltoztatta az
etnikai, s a közeljövõben a demográfiai viszonyokat is.
Magyarországon 1980-ban még 150 ezer
körül volt évente a gyerekszületések aránya,
mára ez a szám 100 ezer alá esett. A közeljövõ riasztó, hisz 15-20 év múlva 500 ezerrel
kevesebb ember fog termékeny korba lépni,
munkába állni, akiknek még több nyugdíjast
kell majd ellátni, csökkenõ gyerekszám mellett. Ezzel a helyzettel szembesülve egy ördögi kör alakul ki: az idõs generáció túlsúlya
kiköveteli a figyelmet a társadalmi újraelosztásnál, tehát a politikának a nyugdíjas
szavazatok megtartása érdekében különös
hangsúlyt kell fektetni az idõs generáció igényeire. Ezt bizonyítja az, hogy 1990-hez képest a nyugdíjak reálértékükben 16 százalékot, a gyermeknevelési támogatások pedig
40 százalékot veszítettek (KSH-adat).

Megkérdeztük
Szokott-e vért adni?
Németh Kristóf, a
Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központ
igazgatója:
– Aktív véradó vagyok. Már édesanyám is az, fiatal korától kezdve. Én öthat évvel ezelõtt jelentkeztem elõször véradásra, azóta rendszeresen hívnak vissza. Azt gondolom, hogy ez az
embernek kötelessége. Azt, ha ezt az Istentõl ingyen kapjuk, kötelességünk, hogy adjunk. Ennek természetesnek kellene lennie.
dr. MolnárAntal, mentõállomás-vezetõ:
– Sajnos ritkán tudok elmenni vért adni, mert
az elfoglaltságom nem mindig teszi lehetõvé,
de nagyon jól tudom, hogy milyen fontos do-

Petőfi Sándor: Kikelet
1
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FÉLJE!

ESZTENDÕ

LEHÚZOD

ÚJPESTI

ELÕTAG:

SZÍNEK!

ÚJ

NÉVELÕ

dr. Bucsy László, állatorvos:
– Sajnos ezen a téren nagy adósságom
van. Igaz régebben
többször adtam vért,
de az utóbbi idõben az
elfoglaltságom miatt
nem jutottam el. Lehet,
hogy ha nagyobb hírverése lenne, és hamarabb értesülnék róla,
könnyebben tudnék idõt biztosítani a részvételre. Azt azonban megígérem, hogy a jövõben
törlesztem az ezirányú adósságomat.
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A 6. szám rejtvényének megfejtése:
„Hóvirágom, virágom / Mi újság a világon? / Véget ért a hosszú tél / Simogat az
enyhe szél / Melegebben süt a nap / Újra
szalad a patak“
A Fáma könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerték:

IDÕ
JELE

Divizs & Dzsolya

log, ugyanis az
édesanyám
több évtizeden
keresztül dolgozott a vérellátó
szakmában, többek
között Gödöllõn is.
Ebbõl
következik,
hogy nálunk, a családban mindenki véradó.
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Polónyi Nikoletta, Forint u. 12; Pavkó Valentína, Szada, Béke u. 12.; Orosz Ferenc, Babati út
4.; Megyeri Györgyné, Erzsébet királyné krt. 5.
A Városi Filmszínház 1 évre szóló kedvezményekre jogosító klubkártyáját nyerték:
Riedlné Mészáros Ágnes, Fenyves köz 17.;
Hõnig Györgyné, Eperjes u. 6.

Jövő heti számunk tartalmából

Előzetes
Képviselő-testületi hírek
A hulladékgazdálkodásról
Gödöllői életmentők
Rendőrségi hírek

Következő lapszámunk március 11-én jelenik meg.
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig
Kedd: NINCS
Szerda-csütörtök:
8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-13.30 óráig
Telefonon, faxon, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni.
Megértésüket köszönjük!

2004. március 4.
keres. Tel.: (70) 311-8615.

vadasz.hu

* Megbízható, 40éves nő Gödöllőn házvezetést, takarítást, gyermekfelügyeletet vállal óvónői végzettséggel. Tel.: (30) 627-2023.

* Eladó Gödöllőn a Rögesben 72 nm-es, 1 + 2 x 1 szobás, teljesen
felújított családi ház 220 nm-es telekkel. Iá: 17,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Gyermekfelügyeletet és házimunkát vállalok. Tel.: (20) 448-1450.
* 20+25 nm-es fűtött helységgel, víz + ipari árammal, fémtömegcikkes váll-engedéllyel, bármilyen bedolgozást keresek. Tel.: (30) 6133218.

INGATLAN

ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező takarítónő jelentkezését várjuk. Tel.: (30) 223-9801.
* Most nyíló pizzéria-sörözőbe pultos lányt felveszünk. Tel.: (70) 2702400.
* Diákok jelentkezését várjuk telefonkönyv terjesztési feladatra. Jelentkezni lehet a (70) 313-8477 vagy 522-000/ 2080 tel. számon.
* Otthon végezhető bedolgozást vállalnék. számítógépes munka is
érdekel. Tel: (20) 583-2609.; 408-147.
* Gödöllőn üzemelő étterembe szakképzett, 23-35 év közötti felszolgálók jelentkezését várjuk. Tel.: (30) 913-8769.
* Megbízható munkatársat keresünk Gödöllői fémfelület kezelő műhelyeünkbe. fizikai munka is. Galvántapasztalat előny! Érdeklődni lehet:
H-P 8,00-17.00. Tel: (30) 210-5717.
* Felvételre keresünk víz-gáz-fűtés szerelőt Gödöllő és környékéről.
Tel: (20) 9388-988.
* Gödöllő központjában lévő szépségszalonba keresünk vállalkozóként
dolgozó fodrászt, kozmetikust, , manikűr-pedikűr és műköröm építőt.
Tel.: (20) 332-6494.; 28-419-342.
* Gödöllői Kft keres 50-60 nm-es műhellyel rendelkező vállalkozót, szinterezési munkára. Berendezést biztosítunk. A munka éves volumene
folyamatos ellátással 3-4 millió Ft. Lehet kezdő is, betanítjuk. Tel: (20)
495-8572; Pf. 331.
* ALOE VERA ital 3300 Ft és egyéb természetes táplálékkiegészítők,
kozmetikumok, tisztítószerek olcsón, kiváló minőségben közvetlenül a
forgalmazótól eladó. Tel.: (70) 312-8557.
* Frekventált helyen lévő budapesti fodrászat fodrász alkalmazottat

* Eladó Gödöllőn a Kertvárosban négylakásos társasházból igényesen
kialakított, háromszintes, összkomfortos családi ház ( tetőtér
beépítése lehetséges ). Iá: 25,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Csanaki részen 140 nm-es, kétszintes, 4 szobás,
felújított családi ház garázzsal, 1200 nm-es telekkel + ugyanazon a
telken egy 70 nm-es összkomfortos különálló lakóépülettel. Iá: 35
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Királytelepi részen 100 nm-es, 3 szobás családi ház
pincével, 820 nm-es telekkel. Iá: 15 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Keresek eladó lakást Gödöllő belvárosában. Lehet panel, vagy
téglaépítésű egyaránt: 0630-919-5960 Szűcs László.
* Gödöllo Központban Családi ház! Bethlen Gábor utcában felújított,
100m2-es, 2 szoba + nappali, összközmuves családi ház 750m2-es
telken, 21 Mft Irányáron eladó csak a Telekvadász-nál. Zsiga Balázs
0630-445-8740, www.telekvadasz.hu
* Gödöllo Központban sürgosen eladó másfél szobás lakás II.em-i, liftes
házban 10.2 MFt-ért: 0630-919-5960 Szucs László www.telekvadasz.hu
* "Gödöllo központjában eladó 72m2-es, fiftes, 2 + félszobás, 2 erkélyes, lakás 14.000.000 Ft-os irányáron eladó! 0630-445-8740 Zsiga
Balázs www.telekvadsz.hu
* Gödöllo Erzsébet körúton téglalakás magasföldszinti, 53m2-es, 1 +
2 félszobás, saját pincével, jó állapotban eladó Szucs László
www.telekvadasz.hu
* Gödöllo, Ottlik Géza utcában egyedi panorámás, összközmuves, 1200
m2-es építési telek eladó 14.9 mio-s irányáron. Zsiga Balázs 0630445-8740 www.telekvadasz.hu
* Aszódon 200nöl-es építési telek, teljes közmuvel, aszfalt úttal,
panorámával eladó 5.5MFt-ért! 0630-919-5960 Szucs László
www.telekvadasz.hu
* Szadán 1500m2 (416 nöl)-es építési telek 30% beépíthetoséggel,
gyönyöru fenyveserdo közeléban, 37 méteres utcafronttal, elso osztályú csendes helyen eladó! Zsiga Balázs 0630-445-8740, www.telek-

* Eladó Gödöllőn a Királytelepi részen 80 nm-es, 2 szoba - étkezős
családi ház melléképülettel, 670 nm-es telekkel. Iá: 16 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Harasztban kétgenerációs, 170 nm-es, 2 nappali +
4 szobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás családi ház melléképülettel, garázzsal, 270 nöl telekkel. Iá: 29 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn az Egyetem mögötti részen, 116 nm-es nappali + 4
szobás villalakás terasszal, fűthető üvegházzal, pincével, garázzsal,
314 nöl-es ősfás telekkel. Iá: 35 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Királytelepi részen 90 nm-es, 2 szoba - étkezős
családi ház melléképülettel, garázzsal, 200 nöl telekkel. Iá: 22,9 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Csanaki rész mellett 1998-ban épült, 100 nm-es,
nappali + 2 szobás, amerikai konyhás családi ház garázzsal, 420 nm-es
telekkel. Iá: 20,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Palotakertben négyemeletes házban parkra néző, kétszobás (64 nm)
felújított lakás saját pincrésszel eladó. Ár: 12,5 mFt. Tel: (30) 3705929 vagy 417-628-as telefonszámokon.
* MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI IRODA, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hivatalos értékbecslője 2100 Gödöllő, Kossuth L. út 1. Fszt. 3.

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT
KRT 6.

Tel: 28-514-990
-Korona téren 505 m2 telken épülõ nappali + 4
szobás családi ház garázzsal 26,9 MFt.
-Présház u-ban új nappali + 3 szobás családi
ház garázzsal 27MFt.
-Antalhegyi úton 890 m2 teleken 80-ban épült,
nappali + 3 szobás, dupla komfortos, családi
ház dupla garázzsal 25 MFt.
-Dobó u-ban 98-ban épült, nappali + 4 szobás,
cirkó fûtéses családi ház, 54 m2 mûhellyel 23 MFt.
-Alkotmány u-ban 157 m2-es családi ház 480
m2 telekkel 24,5 MFt.
-Címer u-ban 580 m2 telekkel 123,4 m2 új
családi ház garázzsal 26,9 MFt.
-Sió u-ban 228 nöl telken 100 m2-es, 3 szobás
sátortetõs kockaház 16 MFt.
-Isaszegen 406 m2 telken 84 m2-es felújított,
összközmûves, garázsos családi ház 11,8 MFt.
-Zsámbokon 200 nöl telken 80 m2-es családi
ház konvektoros fûtéssel 8,5 MFt.
-Erdõkertesen 200 nöl telken 2 szobás kis
felújítandó vagy bontandó tégla ház eladó
(lakható kis házra, vagy téliesített faházra
cserélhetõ) 10 MFt.

Köszönjük,
hogy a LIPCSEYIngatlanirodát választotta!
Nyitva: H-P: 9-16.30, Szo: 10-12 óráig

tel/fax: 28/421-002, 20/531-4333, E-mail: magyartolgy@mail.digitel2002.hu
* PIANCAVALLON, az olasz síparadicsomban, a tengerparttól 80 kmre, 30-40 nm-es apartmanok garázzsal eladók Irányár: 17,5 mFt-tól
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Harasztban, 491 nm-es telken, 110 nm-es, emeletes,
alápincézett, kertes ház, 40 nm-es garázsos melléképülettel eladó.
Irányár: 24 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333
* DOMONYVÖLGYBEN, a horgásztó partján, 3518 nm, megosztható,
panorámás üdülőtelek eladó. Irányár: 5,1 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Blaháné úton, belterület határán, két utcára nyíló,
5682 m2 szántó művelési ágú terület eladó. Irányár: 11.000.000 Ft
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Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

06 (30) 218-6300

* GÖDÖLLŐ központjában irodának alkalmas helyiségeket, lakásokat,
családi házat keresünk ügyfeleink számára megvételre, vagy tartós
bérletre. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* ELADÓ-Gödöllőn: 205 nöles telken 2 GENERÁCIÓS (külön bejáratú),
2 szintes: 3,5 szobás, duplakomfortos, igényesen megépített családi
ház fúrt kúttal, szerelőaknás garázzsal: 29,8 Mft. FeMa-KoNT Ingatlaniroda. Tel. 9-17-ig: 06 (28) 410-324; 06 (20) 513-5191; 06 (30)
218-6300

* GÖDÖLLŐN, a Szilhát utcában, 883 nm telken, 110 nm földszintes,
három éve épült családi ház (pincével, melléképülettel, fúrt kúttal)
eladó. Irányár: 25 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Köztársaság úton, 145 nm lakóterületű, háromszintes
társasházi lakás, 63 nm vállalkozásra alkalmas üzlethelyiséggel,
sürgősen eladó. Irányár: 29 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, az Ambrus közben, két szobás, második emeleti, külön
vízórás, dél-keleti fekvésű (kábel tv) lakás eladó. Irányár: 13,3 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐ központjában, ötödik emeleti, másfél szobás, igényesen
felújított lakás, kastélyra nyíló panorámával, eladó. Irányár: 11,3 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben, a Szivárvány utca közelében, 1629 nmes, közműves út melletti, külterületi telek, fúrt kúttal eladó. Irányár: 4
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* SZADÁN, a Szabadság úton, (Veresegyház határán), 1420 nm-es
zártkerti üdülőtelek, szőlővel, gyümölcsfákkal, faházzal, ásott kúttal,
teljes közművel, műút mellett eladó. Irányár: 8.000.000 Ft Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* KERESÜNK Gödöllő központközeli 1-3 szobás LAKÁSOKAT (lehet
panel is)! FeMa-KoNT Ingatlaniroda. Tel. 9-17-ig: 06 (28) 410-324; 06
(20) 513-5191; 06 (30) 218-6300
* Gödöllő-kertvárosában 120 nöles telken 110 nm-es, DUPLAKOMFORTOS családi ház garázzsal, nyári konyhával, ipari árammal 21,9
MFt-ért ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda. Tel. 9-17-ig: 06 (28) 410324; 06 (20) 513-5191; 06 (30) 218-6300
* GÖDÖLLŐ-János úti lakótelepen ELADÓ 2 szoba étkezős, 64 nm-es,
II. emeleti lakás ár alatt: 12,5 MFt. FeMa-KoNT Ingatlaniroda.Tel. 917-ig: 06 (28) 410-324; 06 (20) 513-5191; 06 (30) 218-6300
* GÖDÖLLŐ-János úti lakótelepen ELADÓ 50 nm-es 1+2 félszobás jó
állapotú, III. emeleti lakás FIX: 11,8 MFt-os áron. FeMa-KoNT Ingatlaniroda. Tel. 9-17-ig: 06 (28) 410-324; 06 (20) 513-5191; 06 (30)
218-6300
* ELADÓ: KISTARCSA -Eperjesi úti- 61 nm-es 1+2 félszobás magasföldszinti, nagy teraszos lakás 11,5 MFt + 400 eFt GARÁZS! FeMaKoNT Ingatlaniroda. Tel. 9-17-ig: 06 (28) 410-324; 06 (20) 513-5191;

* Isaszegen eladó 522 nm telken 75 nm alapterületű családi ház.
Konyha+étkező, nappali, szoba, fürdőszoba tetőtér kialakításra vár.
Víz-villany van, csatorna-gáz az utcában. Iá: 16,5 mFt. Tel: (30) 5393162.

millió Ft. Tel.: (20) 9130-379, (20) 2223-964 (napközben) vagy 526535 (este).
* Vácszentlászlón 500 nöl-es telken 100 nm-es felújított családi ház
(2+2 fél szoba, ebédlő, konyha, fürdőszoba) eladó, gondozott kerttel.
Tel: (20) 991-0524.
* Eladó Erdőszél út 27. szám alatt 773 négyzetméteres összközműves
telek alápincézett faházzal. Iá: 12,5 mFt. Tel: (70) 509-9369.
* Gödöllő határában műút mellett bekerített 7 ha bio művelésre, és állattartásra alkalmas földterület eladó, vagy kiadó. Ipari áram, víz,
építési engedély van! Érd: (30) 202-0045.

* Városmajor utcában családi ház sürgősen, áron alul eladó. Iá.: 26 millió Ft. Kisebb csere érdekel vagy lakást beszámítunk. Tel: (30) 2100124.

* Palotakerti VII. emeleti 57 nm-es, két szoba összkomfortos lakásunkat elcserélnénk 1 szoba összkomfortosra, értékegyeztetéssel
vagy eladnánk. Tel: 432-210.

* Gödöllőn a Röges utca 36-ban 120 nöl-es telken összközműves
családi ház eladó. A 2 lakás közül az elülső felújítva. Tel: (70) 572-9947.

* Gödöllő Rózsa dombján panorámás, összközműves, 720 nm-es telek
eladó, 36 nm-es komfortos faházzal, beépítési lehetőség 15 %. Iá: 13,2
mFt. Tel: (30) 9687-933.

* Több generációs család együttélésére, pinceszint vállalkozásra is alkalmas, részben lakható családi ház 1231 nm nagyságú telekkel,
ugyanitt akár két lakással beépíthető, 1076 nm nagyságú sarok telek
(Babati részen) eladó. Tel: (20) 9390-824, vagy 06 (20) 3191-581.
* Gödöllőn Építési telek, 739 nm, 200 nöl, a kertvárosban, jó
környezetben. 20,1 méteres utcafront. Közművek az utcában. Iá.: 14,5
millió Ft. Tel.: (30) 2819-754.
* Gödöllőtől 12 km-re Valkón eladó 4 szobás központi fűtéses, kertes
családi ház. (Tégla épület, 1090 nm). Tel: (30) 495-7697.
* Gödöllő Rózsadombján, a Hegy utcában egy 187 nm-es, 2002-ben
épült családi ház, 210 nölöes telken eladó. Iá.: 35 mFt. Tel.: 30/9928409.
* Gödöllőn, 1. emeleti kétszobás parkettás, gázkonvektoros 64 nm-es
telefonos, kábeltévés, nagyerkélyes lakásomat eladnám. Iá: 12 mFt.
Tel: 410-108; (30) 362-3062.
* Gödöllőn a Röges utca 36-ban 753 nm-es telken összközműves
családi ház reális áron eladó. Tel: (70) 572-9947.
* Gödöllőn, a Palotakerten 64 nm-es lakás (felújított, erkély, amerikai
konyha) eladó. Tel.: (20) 910-8990.
* Gödöllőn, az Alma utcában bekerített 574 nm-es építési telek eladó.
Iá.: 7,9 millió Ft. Tel.: (30) 233-2544.
* Gödöllőn, a Kossuth L. utcában II. emeleti, 1+2 félszobás lakás eladó.
Iá.: 12,9 millió Ft. Tel.: (20) 323-9261.
* Eladó a Máriabesnyői lakóparkban: társasházi jellegű lakás, kis
telekkel, 2+2×félszoba, étkező, konyha, mosókonyha, 2 db WC
zuhanyzó, fürdő, padlástér beépítve, 2 gépkocsi garázs + tároló. Iá.: 31

* Kertes övezetben 1+2 félszobás gázkonvektoros, földszinti lakás
hosszú távra kiadó Gödöllőn az Ibolya utcai társasházban. Tel: 414-899
18 óra után.
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* Gödöllőn, I. emeleti, 1 szobás, felújított, gázkonvektoros, egyedi
vízórás, redőnyös lakás téglaépületben 2004 őszi költözéssel eladó.
Tel.: (30) 474-4039.
* Palota-kerten eladó 2+fél szobás, IX. emeleti panel lakás, nagyerkélyes. Vízóra, kábel tv, nagykonyha, gyönyörű panoráma. Tel: (30) 5284862.
* Gödöllőn, a Kazinczy krt-on III. emeleti, 52 nm-es, 2 szobás, felújított
lakás eladó. Iá.: 12,5 millió Ft. Tel.: (30) 388-9515 vagy (30) 4426693.
* Szilasligeten 2 szintes, igényes családi ház, szép kerttel eladó. Tel.:
(30) 9585-018.
* Gödöllőn,a Szőlő utcában 45 nm-es üzlethelyiség eladó vagy kiadó.
Tel.: (30) 2242-653.
* Gödöllő központjában keresek 2 szobás lakást, földszinten vagy első
emeleten, iroda céljára. Tel.: (30) 249-0249.
* Eladó a János utcában egy 64 nm-es, 2 szoba+étkezős lakás. Iá.:
11,5 millió Ft. Tel.: (20) 464-0062 vagy 432-509 (este).

* Gödöllőn, a Paál László közben I. emeleti tégla építésű, 68 nm-es, 3
szobás, parkettás, 2 erkélyes, egyedi fűtésű, D-K, D-Ny-i fekvésű, kifogástalan állapotú, igényes, riasztóval felszerelt lakás, saját pincével
eladó. Tel.: (30) 9304-271.

* Gödöllőn zöldövezeti, csendes utcában, déli fekvésű 1018 nm-es
parkosított telken, háromszintes családi ház első tulajdonostól
tehermentesen eladó! Bejárati szint: 157 nm, lakószint: 123 nm,
tetőtér: 66 nm. A tetőtér beépíthető, mely külön lépcsőházzal és engedélyezett tervvel rendelkezik. A telken kerti pihenő és üvegház is
van. Ipari áram, 40 kcal gázcirkó, telefon, parabolák, UPC szolgáltatás.
Értékegyeztetéssel kisebb házingatlan is érdekel. Tel.: (20) 944-3344
(egész nap).

* Eladó Erdőszél út 27. szám alatt 773 négyzetméteres összközműves
telek alápincézett faházzal. Iá: 12,5 mFt. Tel: (70) 509-9369.

* Gödöllőn, a Havas utcában szomszédságában, jelenleg szántó
művelési ágú, 1080 nm-es terület eladó. Tel.: (20) 460-1030.

* Eladó Gödöllő központjában 95 nm-es, gázfűtéses, fsz-i lakás. Iá.:
190 ezer ft/nm. Tel.: (20) 988-2333.

* Isaszegen üdülőövezet szomszédságában, horgásztavak közelében
11311 nm-es szántóterület eladó. Tel.: (30) 316-6843.

* Eltartási szerződést kötne pedagógus, egészségügyi dolgozó házaspár ingatlanért cserébe. Tel.: (20) 946-4365.

* Gödöllőn, az Erzsébet krt-on III. emeleti, 64 nm-es, 1+2 félszobás
lakás eladó. Iá.: 12,5 millió Ft. Tel.: (20) 203-7323.

* Tóalmáson a strand melletti utcában rendezett 302 nm-es kerttel
eladó egy 40 nm-es, tetőteres, gázfűtéses, tégla nyaraló. Iá.: 5,3 millió
Ft. Tel.: (30) 2688-431.

* Óvodapedagus délelőttönként gyermekfelügyelet és/vagy egyéb 4
órás munkát vállal családoknál. Tel.: (20) 528-1393.

* Gödöllőn a Palotakerten negyedik emeleti, dél-nyufat fekvésű 2
szobás lakás eladó (lift van). Tel.: (30) 365-3611.

* Gödöllő központjában, déli fekvésű, 1 + fél szoba összkomfortos,
felújított lakás (redőny, kábeltévé, vízóra) eladó. Július közepén
beköltözhető. Ár: 11 millió Ft. Tel.: (30) 278-0665; 410-844.
* Gödöllő kertvárosában eladó nagycsaládnak, kétgenerációnak, irodának megfelelő, azonnal beköltözhető, emeletes családi ház, pincével,
külön garázzsal, 200 nöl-es telken. Jó parkolási lehetőség. Tel.: (30)
360-3935.

* Gödöllőn panorámás 561nm-es telken igényesen megépített 1 szintes, nappali+2szobás 120nm-es, 2002-ben épült családi ház (99%)
garázs- és szuterénben kialakított vendéglakás- eladó. Irányár: 33MFt
Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Erdőkertes dombos részén 720nm építési telek, rajta 50nm-es
felújításra vagy bontásra szoruló kis házzal eladó. Telek előtt
összközmű. Ár: 7MFt Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 4562102,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu

040304.qxd

2004.03.02.

14:07

Page 12

12 Gödöllői Szolgálat
* Gödöllőn kertvárosban (Balaton u.) 136nm, 1 nappali+3 szobás, 1 szintes családi ház 890nm saroktelken eladó. Ár: 25,2MFt Ferenczné
Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-322 www.ingatlanbank.
hu
ALBÉRLET
* Gödöllő központjában 59 nm-es, III. emeleti, erkélyes, teljesen
felújított lakás hosszú távra kiadó. Tel.: (30) 311-6235.
* Gödöllő központjában 44 nm 1,5 szobás bútorozott, távfűtés lakás
kiadó hosszú távra. 45.000.-/hó+rezsi 2 hó kaukció. Tel: (20) 3350027.
* 50 nm-es, 2 szobás, IV. emeleti lakás a Kazinczy krt-on kiadó. 45
ezer Ft+rezsi. Tel.: (30) 203-9873.
* Gödöllőn lakás kiadó garázzsal, tároló helyiségekkel, családi házas
övezetben. Tel.: (20) 577-9017.
* Gödöllőn, a Szt. János utca 13. szám alatt a II. emeleten 52 nm-es,
másfél szobás lakás kiadó. Tel.: 20/352-5005.
* Gödöllőn, kertes családi házban, különbejáratú szoba-konyha,
zuhanyzóval, hosszú távra kiadó, bútorozva vagy anélkül. Tel.: (20)
561-2803.
* Gödöllő központjában, külön bejáratú 1 szobás, összkomfortos
szuterénlakás és 31 nm-es helyiség (üzletnek vagy irodának is alkalmas) kiadó. Tel.: (30) 307-9922.
* Gödöllő központjában 1 szobás, összkomfortos, bútorozott lakás
hosszútávra kiadó. Tel.: (20) 374-2346.
* Gödöllőn, a városközpontban albérlet kiadó. Tel.: (70) 2829-115.
* Gödöllőn, a Kazinczy krt-on 2 szobás, erkélyes, konvektos lakás
március 1 -től hosszú távra kiadó. Tel.: 430-598 vagy (70) 5010589.
* Gödöllőn egy személy részére kiadó egy másfél szobás, komfortos,
I. emeleti lakás társasházban, jól megközelíthető helyen. Gázfűtés,
vízóra, garázs van. Tel.: 412-262 (este).

KIADÓ
* 2 szobás lakás a Kazinczy krt-on kiadó. Tel.: 28-514-990.
* 8 számítógéppel, igényesen berendezett terem oktatásra vagy
egyéb célra délelőtökre kiadó! Tel: 06 70 315 8819.

2004. március 4.
nyugdíjasok érdeklődését várjuk. Tel: (30) 505-5195.
* ZsoEn Szépségszalon! Annamária, fodrász. Szeretettel várom
kedves régi és új vendégeimet az új helyemen: Petőfi tér 13. Tel.:
30/372-4056.
* Víz, gáz, fűtészerelést vállalunk. Petrovics és Csombor. Tel: (20)
952-7289, (20) 994-7715.

* Napfény Otthonházban a gödöllői Blahán lakrészek leköthetők,
nyugdíjasok érdeklődését várjuk. Tel: (30) 505-5195.

* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-6 tonnáig az ország egész területén,
ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény. Molnár József Tel: 421-134; (30) 9593-804.

* Ablakmosást, takarítást vállalok, 800 Ft/óra. Tel.: (30) 613-3218.

* Audi és VW-ra való lemezfelni, 4 db ezüstmetál eladó, 9 ezer Ft/db.
Tel.: (30) 613-3218.

* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok, zsanérok,
zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos munkák, polcok
készítése, ablakok és ajtók szigetelése. Tel.:582-910.

* 1000 literes olajtartály, leeresztő csappal és szabályos gk.
töltőpisztollyal eladó, házhoz szállítással is. Iá.: 85 ezer Ft. Tel.: (30)
613-3218.

* Parkettázás, csiszolás, lakkozás, javítás korrekt áron pl. csiszoláslakkozás anyaggal 1000.-Ft/nm laminált parkettázás 600.-Ft/nm
szegélyezéssel. Tel: (70) 505-1177.

ADÁS-VÉTEL

* Könyvelés, adótanácsadást, APEH ügyintézés bank hitelek ügyintézése (ingatlan jármű vásárlás, vállalkozói hitelek igénylése stb). Tel:
(30) 402-0863.

* 1 éves Premier DC 2300 digitális fényképezőgép 3x optikai zoom,
2.1 Mpixel, 128MB bővítő kártyával, minden tartozékával olcsón
eladó. Tel.: (30) 941-3345.

* Ács-kőműves, burkoló munkák, családi házak építése, felújítása,
szoba festés, mázolás. Tel.: (30) 369- 2381.

* Eladó jó állapotban lévő 165 ×200-as epedás francia ágy. Iá.: 30
ezer Ft. Tel.: (20) 458-2002.

OKTATÁS

* TÜZIFA, akác 1 méteres hasábokban, házhoz szállítva 10 ezer
Ft/m3, 1150Ft/mázsa (számlával + 15 százalék ÁFA). Legkisebb
rendelhető mennyiség 50 mázsa. Tel.: (30) 2819-754.

* Kőművesmunkák, burkolás, gipszakartonozás, festés-mázolás, villanyszerelés, tetőtérbeépítés korrekt áron, rövid határidőre. Tel: (20)
230-5240.
* SAJÁT KÖRNYEZETÜNK TERMÉKE a kiváló minőségű MOGYORÓDI
FEHÉR- ÉS VÖRÖSBOROK a SZILÁGYI PINCÉSZETBEN Folyó és
palackozott borok egész évben: Irsai Olivér, Zöldveltelini, Chardonnay, Rizlingszilváni, Ottonel Muskotály, Zweigelt, Kékoportó, Cabernet sauvignon, Kékfrankos. Nyitva tartás: cs, p: 14-17h-ig, szo: 9-17
h-ig, vas: 9-13 h-ig. Tel: 06-28-441-856.
* GYÓGYLÁBÁPOLÁS Gödöllő, Szabadság u. 12. sz. alatt lévő szalonomba, várom azon vendégeimet, akiknek van köröm benövés,
tyúkszem, bőrkeményedés, bőrrepedés és vastag begteg elszineződött körmük. Nálam szakszerű lábápolásban részesül. 25 év
szakmai háttér. Európai színvonal. Egyéb szolgáltatás a pedikűr
árában. Elektromos masszázs fotel. Biptronlámpás kezelés fekéjes
lábra, hidromasszázs lábáztatás. Lábmasszázs, szakmai tanácsadás.
Bejelentkezés: (20) 512-7275, 28-411-759, Bárándi József.
* Függönytisztítás, igény szerint függöny-levétel és felrakás. Függönyjavítás, új függöny készítése, karnis egyedi méretre - gyártótól,
ágytakarók. Tel: (20) 3121-935.
* Nadrágfelhajtás, zippzárcsere, méretre igazítás. Tel: (20) 3121935.
* Épületbádogos munkát vállalok! Függő és fekvőereszcsatornák, szerelése csúcsdíszek készítése teljeskörű lemezmunkák, lapostetők
szigetelés, komplett tetőfedés. Tel: (30) 260-1944.
* Zokni-harisnya vásár a Gödöllői Művelődési Központban március 9én kedden, 11-17 óráig.
* Bútorasztalos vállalja: konyha, gardrób, fürdőszoba, gyermekbútor
készítését, szerelését. Ingyenes felmérés, árajánlat. Tel: (30) 6270072.

* Gödöllő központjában, a Remsey Jenő krt-on 52,56 nm új
ÜZLETHELYISÉG (raktárral, mosdóval) Eladó vagy bérbeadó. Érd.:
naponta 12-20 óráig 06 (20) 935-6690.

* GYERMEKPSZICHOLÓGIAI rendelés szerdánként az Átrium
Pedagógiai szakpszichológus konzoltációs lehetőséget nyújt nevelési,
viselkedési problémák; szorongások; pszichoszomatikus panaszok
tekintetében. Tóth Edit. Tel: (20) 386-7557.

* Üzlethelyiség (30 nm) Gödöllő belvárosában ápirlis 1-től hosszú
távra kiadó. Irodának is alkalmas. Jó parkolási lehetőség. Tel: (70)
286-9679.

* Duo-Ász Könyvelő BT Vállalkozások teljeskörű könyvelése,
bérszámfejtése, TB ügyintézése. Tel: 400-140 17,00-20,00.

* Üzlethelység, szoba fürdőszobával, garázs kiadó, egyéb
tevékenység céljára is. Tel: (20) 9455-583.
* 180 nm-es üzlethelység Gödöllőn forgalmas helyen, jó parkolási
lehetőséggel eladó. Iá. 150 ezer Ft/nm+ÁFA. Tel: (20) 436-5929.
* Új konferenciaterem szép környezetben 100 főig bérelhető. Tel.:
420-366, Csonka László.
* Ambrus közi, másfél szobás, I. emeleti, erkélyes, számlaképes
lakás hosszú távra kiadó. Irodának is alkalmas! Tel.: (30) 536-3399.
* Gödöllő központjában 59 nm-es, III. emeleti, erkélyes, teljesen
felújított lakás hosszú távra kiadó. Tel.: (30) 311-6235.
SZOLGÁLTATÁS
* 8 számítógéppel, igényesen berendezett terem oktatásra vagy
egyéb célra délelőtökre kiadó! Tel: 06 70 315 8819.
* Zokni-harisnya vásár a Gödöllői Művelődési Központban március 9én kedden, 11-17 óráig.
* Napfény Otthonházban a gödöllői Blahán lakrészek leköthetők,

tyás király ut 103. Tel: 415-966, (20) 3303-396.

sek, akik képesek önállóan üzleti tárgyalásokat levezetni. Magas
fizetésért hajlandóak az átlagtól nagyobb elvárásnak is megfelelni. A
jelentkezőket Gödöllő környékéről várom: sikeres üzletember
jeligére! Tel.: (30) 620-6454.

* A Fakirnál tavaszi szőnyeg mosási akció. Még áll a régi ár. Írásbeli
garancia. Átfutási idő 3-4 nap. Tel: 416-518 - 18 óráig.
* Költöztetés, áruszállítás (belföldi és nemzetközi) meglepetések
nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit, bármikor,
bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203, vagy (30)
924-3216.
* Minőségi fekete föld, istálló trágya, sóder, homok szállítás, épület
bontás, alapkiszedés, gépi földmunka. Varga István teherfuvarozó.
Tel.: (20) 9437-469.
* Kis- és Középvállalkozások! Szeretne termelőeszközt venni, telephelyet bővíteni? Állami támagotással most megteheti! Pályázatok
írása, hitelügyintézés, híjon segítünk. Tel: (20) 584-7774.
* Fametszést, lemosópermetezést, szőlőmetszést, kerti munkát,
kertgondozást, kertépítést vállal nyugdíjas kertész. Tel.: (30) 9770593.
* Kárpitozás! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása, áthúzása.
Egyedi (kárpítozott) bútorok készítése, megrendelésre! Tel.: 486029 vagy (70) 384-8711.

* TOP-TAN: ANGOL: Haladó nyelvtanfolyam: szerda-péntek: 8.1510.30; beszédkészség - fejlesztő középfok után: kedd 8.00-10.15.
Középfokú nyelvvizsgára felkészítő: hétfő-szerda: 16.15-17.45. Internetes angol nyelvoktatás! Gödöllő, Szőlő u. 16.4.15. Tel:423-744,
30-224-75-6 www.toptan.hu., info@toptan.hu
* Angol középfokú nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést, korrepetálást vállaok. Tel: (20) 425-2625.
* Angol nyelvoktatás, nyelvvizsgára, felvételire, érettségire
felkészítés, csak délelőtt. Takárné Bacsó Márta. Tel: 430-229; (30)
497-3066.
* Angolnyelv az anyanyelvű tanárnál. Tel: 412-967.
* Személyi és Vagyonőri tanfolyam. akciós áron. Tel: (30) 553-1729.
* Számítógépkezelői tanfolyamok, egyéni és kiscsoportos
foglalkozások folyamatos kezdéssel. Időpontegyeztetés: (70) 2482841 vagy 423-184.
* Angol nyelvoktatás egyénileg és kiscsoportosan (max. 4 fő). Alapés középfokú nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok indulnak kedd, péntek 14-15.30, illetve hétfő, péntek 8.30-10 időpontokban és szombat délelőttönként. tel.: 422-963 vagy (70) 278-5996.
* Üzleti angol. Tel: 414-297; (30) 9909-346.
* Korrepetálás elektronika, számítástechnika, matematika tantárgyakból műszaki tanárnál. Tel.: (20) 946-4365.
* Matematika korrepetálást, érettségire, felvételire való felkészítést
vállal középiskolai tanár. Tel.: (20) 380-2268 (délután).
* TOP-TAN: Magán tanulószoba korrepetálással, hogy az évvégi bizonyítvány jobb legyen. Tel: 423-744, 908-4130.

* 8 és fél éves, 1500 Lada személyautó eladó. 37 ezer kilométer, első
tulajdonostól, garázsban tartott. Tel: 441-016.
* Eladó: Ford Fiesta, 1986-os, 1.6 diesel. Tel.: 418-950 (H-P: 16-20
óra; SZ-V: 9-19 óra).

* Eladó: Álló szövőszék, kötőfonal - 2000.-Ft/kg, kosarak minden
célra, táska-varrógép, selyemvirág. Érd: 414-176.
* Jó állapotú franciaágy eladó, fa fejtámlával. Tel.: (20) 9433-069.
* 3 szobás, bútorozott kertes családi ház min. 1 évre kiadó. Érdeklődni: (30) 9066-304.
* Eladó mahagóni színű hálószobabútor. 2 db kétajtós, akasztós,
fiókos-, 2 éjjeliszekrény, 1 komód, 1 fésülködőasztal tükörrel, puffal,
1 polcos tároló. Érdeklődni: (70) 234-4849.
* Jó állapotban lévő öntöttvas fürdőkád és mosdó eladó. Tel.: 421494.
* Gödöllőn eladó: 7 db-ból álló, fából készült, új állapotú hálószobabútor és rekamié. Tel.: (20) 988-2333.
* Megkímélt állapotban, ággyá alakítható rekamié, zöld bársony színben, két fotellel eladó. Irányár: 60000ft. Tel: 06/20/9650066,
28/420-411/172 mellék
* Eladó egy 2 éves, franciaággyá alakítható sarokülőgarnitúra, ágyneműtartóval. Világos színű, modern mintázatú, megkímélt. Iá.: 25
ezer Ft. Tel.: (70) 330-7071.
* Eladó 3 éves Gorenje, elöltöltős mosógép, megkímélt állapotban 35
ezer Ft-ért eladó, valamint eladó egy új 90×200-as rugós ágybetét 8
ezer Ft-ért. Tel.: (30) 3822-498.
* Intarziás hálószoba garnitúra a 30-as évekből 80 ezer Ft-ért,
valamint fenyő jégszekrény eladó. Tel.: (70) 222-3307.
* 80-as évek körüli szobaszekrény eladó. Emeletes ágy, dohányzóasztal, 2 heverő. Tel: (30) 9142-400.
* Régi típusú, lábakon álló vaslemez fürdőkád eladó. Tel.: (20) 4582002.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladók: Mercedes 123-240Diesel-hez (1979) teljes gyári motor
generál; Trabant 601 kombi (1986) új gyári alkatrészek, komplett
használt motor, karosszéria elemek, gumik; Knaus Mustáng 530
lakókocsi pótalkatrészekkel; Mistrál nagyméretű szörf; Semperit
szétszedhető katamarán vitorlás. Érdeklődni Solt Csabánál, tel.: (30)
941-33-45, (1) 409-0875
* WV Golf 1.6-os, 1986-os évjárat, 5 ajtós, diesel, két éves műszakival eladó. Tel: (20) 9390-824, vagy (20) 3191-581.

EGYÉB
* Hastáncnő fellépést vállal rendezvényeken. Tel: (20) 9455-583.
* 15 éves a Barokk Régiségbolt! Gödöllő, Városmajor u. 10. (a
Bíróság utcája) Tel: (20) 564-4878. Régiségek vétele és eladása.
Képeslapot és régi ágyneműt veszünk.
* Kukaedény csere akció! Törött műanyag kukáját ne dobja ki!
Cserélje újra! Féláron! Tel: (20) 332-9686.

* Skoda 105-ös, április végéig érvényes műszakival 60 ezer Ft-os
irányáron eladó. Tel.: 20/246-4294.

* Társkeresés Zsuzsánál, Gödöllő és Budapest központjában. Szeretettel várjuk Önt is, ne adja fel, amikor karnyújtásnyira van a
boldogságtól! Tel.: (20) 490-2052.

* Kuplung, fékpofa, fékbetét felújítás garanciával! KPM-h engedéllyel minősítve teherautók, személyautók stb. Fékdob, féktárcsa és
túlméretes fékpofa szabályozás. Szerelés igény szerint. Gödöllő, Má-

* Vállalkozásom bővítéséhez munkatársat keresek. Szabad
időbeosztás, jó kereset. Tel.: (70) 312-8557.

* Pályázat! 28 év feletti diplomások közül olyan személyeket kere-

Kereskedelmi hirdetés
felvétele az újságba a

70/3-81769-4-es
telefonon.

040304.qxd

2004.03.02.

14:07

Page 13

2004. március 4.

Gödöllői Szolgálat

Amikor egy álom megvalósulhat!

Kedvező hírek a repülőtérről!
Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!
Engedjék meg, hogy egy terjedelmesebb
levélben tájékoztassam Önöket a gödöllõi
repülõtér sorsának – tulajdonjogának rég
óta várt, remélhetõleg a közeljövõben véglegesnek tûnõ rendezési körülményeirõl.
Mint ismeretes, a repülõtér a magyar állam tulajdonában van. Az objektum a
Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében – a helyi RAIR Aero Club Hungary sportrepülõ egyesület szakmai üzemeltetésével mûködik a rendszerváltás, illetve a Magyar Honvédelmi Szövetség
megszûnése óta. A repülõtéren több fõvárosi repülõklub ejtõernyõs szakosztálya
tevékenykedik ingyenes használóként –
azzal a feltétellel – hogy a végleges tulajdoni rendezéséig használati joggal rendelkeznek a repülõtér és objektumait illetõen.
A használati joggal természetesen a használóknak, a repülõtér fenntartási kiadásait
is vállalni kellett.
Az évek során – sajnálatos módon – állami és egyéb sporttámogatás hiányában, a
nehéz anyagi körülmények következtében
a klubok, illetve a használó szakosztályok
teljesen elkoptak, a repülõtéri tevékenységük szinte teljesen megszûnt.
Az elmúlt években csupán a helyi RAIR
klub tudott életképesen megmaradni és
mûködni, tagjai zömében gödöllõiek –
akik siklóernyõs, motoros repülõ, és ejtõernyõs szakosztályokban tömörültek.
Az ejtõernyõs és a motoros repülõ szakág
Légügyi Hatóság által engedélyezett iskolaként mûködik.
A helyi repülõklubot terheli ennek a hatalmas létesítménynek az összes fenntartási,
karbantartási és üzemeltetési költsége,
azoknak a körülményeknek a folyamatos
biztosítása, amelyek során az évente végrehajtott Légügyi Hatósági ellenõrzés és
auditálás után, a mûködési engedély ismételten érvényesítésre került.
Tehát a repülõtér folyamatosan mûködött,
mûködik jelenleg is, ICAO kódja LHGD.
Az üzemeltetési költségek elõteremtése a
tagok tagdíjaiból szinte lehetetlen, így az
átmeneti idõszakot hihetetlen „bûvészmutatványokkal“ – esetenként tagi kölcsönökkel tudtuk átvészelni.
Rendkívül sokat segített a gödöllõi képviselõ-testület két alkalommal megszavazott 1-1 millió forintos támogatása, amiért
ezúton mondok köszönetet.
Egyébként, hogy a kedves olvasó számára
érthetõ legyen – eddig a városnak, kvázi a
repülõtérhez, annak mûködtetéséhez jogilag nem volt köze. A segítség annak tudatában is érkezett, hogy a végleges tulajdoni rendezéssel városi, önkormányzati
tulajdonba kerül – tehát nem mindegy,
hogy egy lepusztult és elhanyagolt objektumot, vagy egy mûködõ, átlátható rendszerben mûködtetett repülõteret vesz át a
város.
Természetesen a támogatásnál a képviselõk azt is figyelembe vették, hogy a „re-

pülõs sportélet“ megmaradt szerelmesei
gödöllõi polgárok!
A fejlesztési elképzelések egyik sarkalatos alapfeltétele a repülõtér végleges tulajdonba adásának rendezése.
Ennek rendezése érdekében 1992-tõl folyamatos küzdelmet, talán úgy is mondhatjuk, nehéz harcot folytatunk.
Megjelentek különbözõ, rendezéssel kapcsolatos törvények, jogszabályok, amelyek végrehajtása a ciklusonként változó
kormányokat mindenkor meghaladtak.
A jogszabályi rendezés elõkészítésénél, az
akkor még országgyûlési képviselõként
tevékenykedõ Körösfõi László képviselõ
úrnak rendkívül sokat köszönhetünk.
Talán az Õ érdeme az, hogy a tulajdonbaadások során, az önkormányzatok lettek
preferálva – ami érthetõ – hiszen egy
önkormányzati háttér minden esetben kellõ biztosíték arra, hogy a „gyöngyszem“
továbbra is mûködõképesen megmaradjon, majd tõke bevonással a fejlesztési
elképzelések megvalósulhassanak, ezáltal
egy turisztikai jellegû repülõ sportcentrumként kapcsolódhasson a város vérkeringésébe.
A rendezési küzdelmek során a legnagyobb erõfeszítéseket Dr. Gémesi György
polgármester úr fejtette ki, sportemberként is a repülõtér sorsa szívügye lett, nem
véletlen ízlelte meg több alkalommal, a
tandem ejtõernyõs ugrás szépségeit.
Elmondhatom, hogy közösen – ahogy
szokták mondani megjártuk Bácskát és
Baranyát.
Különbözõ
fórumokon
történtek
egyeztetések, a Minisztériumok folyamatosan csak velünk foglalkoztak, aktahegyek születtek, közben törvényt is módosítottak. Sajnos a rendezés üteme és
idõpontja minden erõfeszítés ellenére
mindig elmaradt.
A reményt nem adtuk fel és vártunk és
folyamatosan egyeztettünk.
Úgy tûnik, hogy egy ismételt törvényi módosítással a végleges rendezés határideje
elérhetõ közelségbe került.
A törvény módosításával meghatároztak
egy határidõt, 2004. március 31.
A módosított törvényben megjelölt határidõig kell az önkormányzatnak megállapodni a sportszervezetekkel a sportcélú
használattal kapcsolatosan, majd megköthetõ a haladéktalan végleges tulajdonbaadásról szóló megállapodás az állam
képviselõje a KVI, valamint az önkormányzat között.
Tehát a repülõtér végre a városé lehet és
megvalósulhat az 1997-ben elfogadott
Önkormányzati Határozat, amelyben a
képviselõtestület megjelölte elképzeléseit
a gödöllõi repülõtér fejlesztésével és
mûködtetésével kapcsolatban.
Kedves Olvasó!
Most ne arra gondoljon, hogy egy ilyen
kisvárosnak, mint Gödöllõ miért van
szüksége egy repülõtérre, Ferihegy közelségében, a fõvárostól néhány kilométerre.
Nem egy nemzetközi és nagy forgalmú

repülõtér kialakítását céloztuk meg.
Elsõsorban a repülõsportok további lehetõségeit, európai színvonalú körülményeit
szeretnénk biztosítani, hiszen a sportrepülés nemzeti és városi ügy.
Erre kötelez minket a repülõtér több évtizedes elõélete is, hiszen ez a repülõtér a
hazai repüléstörténelem egyik kiemelkedõ
helyszíne volt.
A városi repülõiskola mûködése jelenleg
is rendkívül elismert.
A hazai ejtõernyõs sport fellegváraként
vált világhírûvé és remélhetõleg ez a hírnév továbbra is megmarad.
Természetesen nem elhanyagolható annak
a várható kisgépes repülõturizmusnak a
fogadása is, ami a Királyi kastély, a Hungaroring, valamint az egyéb turisztikai
nevezetességek tekintetében a csatlakozás
után várható lesz.
Több alkalommal volt lehetõségem meglátogatni ausztriai és németországi kisvárosi repülõtereket.
Elmondhatom, hogy minden esetben városi tulajdonban mûködnek, szimbiózisban a várossal.
A városi repülõtér ott is egy igazi gyöngyszem!
A repülõtér az egyik hely, ahová hétvégeken a lakosok örömmel látogatnak ki,
hiszen ott mindig van látványosság, szívesen töltik el kellemes pihenéssel és kikapcsolódással a szabadidejüket...
Felnövekvõ gyermekeink számára az
egyik leglátványosabb élmény a felszálló
repülõgépek és az ereszkedõ ejtõernyõsök
látványa.
Tehát az álom valósággá válhat!
Egy repülõtéri szabadidõ sportcentrum
megvalósítása karnyújtásnyira van.
Hihetetlen sok szabadidõs programot lehet és kell szervezni a repülõtérre !
Városi sportnapok, eddig a felsõparkba
szervezett fesztiválok, koncertek rendezése, évenkénti repülõnapok megszervezése, a városi óvodák és iskolák repülõtéri látogatása, kisiskolás bentlakásos –
tanrendbe is beépülõ – foglalkozások,
mind olyan lehetõség és program, amit a
következõ években már nem szabad elhanyagolni.
A város számára történõ tulajdonbaadással, így a rendezett tulajdoni viszonyokkal
a magántõke már bevonható lesz.
A városban mûködõ nagyvállalatok szándéknyilatkozatban fejezték ki a fejlesztéssel kapcsolatos segítségüket és anyagi támogatásukat.
A repülõtér le és felszálló pályája szilárd
burkolatúvá alakítható, korszerû fény és
irányítástechnikai eszközökkel korszerûsíthetõ, amit a repülõ túrizmus elsõsorban
örömmel vesz igénybe.
Napjainkban jelentkeztek olyan befektetõ
csoportok is, akik a repülõtérre terveznék
a svájci és a francia kialakítás után közép
Európa harmadik legnagyobb zárt szélcsatornáját.
Ezzel a szélcsatornával, amelynek sportlátogatottsága egyelõre számokban most
nem kifejezhetõ, Gödöllõ egyik leglátogatottabb sportnevezetességét lehetne kialakítani.
Ez a befektetõ csoport felajánlotta egy
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repülõtéri sportuszoda komplexum, nyáron is mûködõ mûjégpálya, valamint a
sportcentrum központi helyiségeinek és
szállodai elhelyezési körülmények kialakítását is.
Tehát az eddigi, sokak emlékezetében
még a „perõci rétként“ ismert repülõtér
további sorsa, megnyugtató és biztos tulajdonoshoz kerül, rövidesen a jelentkezõ
és korrekt befektetõk kiválaszthatók lesznek.
A repülõtér rendkívül sok gödöllõi állampolgárnak igazi szívügye, hihetetlen sok
szimpatizánsunk van, sokaknak már az is
boldogság, amikor a repülõtérrõl, annak
életérõl válthatnak szót.
Mindezekért csak köszönettel tartozunk és
bízzunk abban, hogy így a közös álom
megvalósulhat, Gödöllõ városában egy
igazán európai, kisgépes repülõtér és
sportcentrum valósulhat meg.
Ügy tûnik az események felpörögnek, a
repülõtéri út is két sávos lehet, hiszen a
közelben fejlesztésre kerülõ szemétlerakó
bõvítése is napjaink témája, ami a repülõtéri út korszerûsítését is vonja maga
után.
Az M-0, valamint a Gödöllõt elkerülõ út
megvalósítása, mind a repülõtér könnyebb
megközelítését biztosítja.
A repülõtér közvetlen szomszédságában
épülõ ipari park projectje is egy biztató lehetõség!
Tisztelt Olvasó! Talán e tájékoztató levél
lehet, hogy hosszabbra sikeredett, de úgy
gondolom, hogy csak így kaphattak teljes
és megnyugtató tájékoztatást.
Köszönöm figyelmûket és ígérem, hogy e
lap hasábjain folyamatos tájékoztatást
nyújtok a repülõtérrel kapcsolatos fejlemények alakulásairól, a tulajdonbaadás
utáni teendõinkrõl, napi munkánkról.
Szívesen fogadjuk kérdéseiket is, amire
örömmel válaszolunk. Kérem, tekintsék
meg honlapunkat is: www. pilotasuli.hu
Tisztelettel: Both Lajos,
a helyi repülőklub elnöke, a repülőtér vezetője

TÖRMELÉK ÉS
SITT SZÁLLÍTÁS
KONTÉNERREL!
A repülõtéri klub vállalkozásaként
- a repülõtér fenntartási kiadásainak fedezésére - ismételten jelentkezünk ajánlatunkkal, amelyben kedvezõ és korrekt áron
történõ sitt szállítást végzünk.
Közeledik a tavasz! Várjuk ép0tési
vállalkozások és a lakosság
megrendeléseit a (30) 999-22-77
telefonszámon!
Kérjük, hogy ezt a lehetõséget ismertesse barátaival és ismerõseivel.
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Vívás: junior Világkupa-verseny, Dourdan

Vívás: junior országos bajnokság Gödöllőn

Gémesi Csanád vb-részvevő

Huniber-kupa

A gödöllői vívók közül Gémesi Csanád részvétele már biztos az április
elején, a bulgáriai Plovdivban megrendezendő junior világbajnokságon. A vb előtti utolsó, a franciaországi Dourdanban megrendezett junior kard Világkupa-versenyen a 13.
helyen végzett, s ezzel már biztossá
vált az indulása.
A szintén GEAC-os Kerecsényi Fodor
Georgina vb-szereplése ugyan még kérdéses, de neki is jók a kijutási esélyei. Õ a
44. lett Dourdanban – ahol egyébként az
UTE-s Gergácz Veronika szerezte meg az
aranyérmet –, de vb-esélyein javíthat még
a jövõ hétvégén, Gödöllõn sorra kerülõ junior országos bajnokságon.
Ami a dourdani eseményeket illeti, a
férfiaknál 130-an neveztek. Gémesi Csanád a csoportküzdelmek során 4 gyõzelem
mellett 2 vereséget könyvelhetett el. A

128-as fõtáblán az elsõ fordulóban egy
bolgár (15:14), a másodikban egy svájci
(15:13), a harmadikban egy francia
(15:12) vívót gyõzött le. A legjobb 16 között azonban olasz ellenfele 15:13 arányban jobbnak bizonyult nála. Pedig Csanád
12:5-rõl, azaz a sírból hozta vissza 13:13ra a csörtét, itt azonban már elfogyott az
ereje, kikapott és kiesett.
A nõi mezõnyben 90-en adták le nevezésüket. Kerecsényi Fodor Georgina a
csoportmérkõzések alatt 3-szor gyõzött,
3-szor kikapott. A 64-es táblán azonban
rögtön az elsõ fordulóban 15:14-es vereséget szenvedett. A világbajnokságon való
részvételére jó esély van, de ehhez a március 13-14-én Gödöllõn, az Egyetemi
Sportcsarnokban, a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban és a Református Líceumban megrendezendõ junior ob-n is
jól kell szerepelnie.

M ÁRCIUS 13.

A jövõ hét végén, pontosabban március
13-án és 14-én, szombaton és vasárnap
rendezik meg Gödöllõn a Huniber-kupáért
kiírt junior országos vívóbajnokságot. Az
Szent István Egyetem Sportcsarnokában,
a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban és a Református Líceumban sorra kerülõ versenyen várhatóan 250-270 fiatal
ragad fegyvert, köztük 25 GEAC-os.

(-ár)

9 óra: férfi kard (Premontrei
Gimnázium), férfi tõr (Református Líceum), férfi párbajtõr
(Egyetemi Sportcsarnok)
12 ó: nõi kard (Premontrei
Gimnázium), nõi tõr (Református Líceum), nõi párbajtõr
(Egyetemi Sportcsanok)
16.30 órától megemlékezés
Benkõ Tibor Los Angeles-i
olimpikonról a sportcsarnok 8as termében.
4-es döntõk (Szent István Egyetem
Sportcsarnok): 17 ó nõi/férfi párbajtõr,
17.20 nõi/férfi tõr, 17.40 nõi/férfi kard.
Döntõk: 18 ó nõi párbajtõr, 18.15 férfi
párbajtõr, 18.45 nõi tõr, 19 férfi tõr, 19.30
nõi kard, 19.45 férfi kard

M ÁRCIUS 14.
Csapatverseny: kezdés az egyéni versenyek idõpontjában és helyszínein.

Atlétika

Női röplabda

Fedettpályás sikerek

A kupában nem sikerült

A Budapest Sportaréna adott otthont a fedett pályás atlétikai magyar bajnokságnak, ami igencsak
megemelte az esemény hangulatát. A gödöllői versenyzők teljesítményére nem lehetett panasz, remek eredményeket értek el az
erős mezőnyben.
Atlétaszemmel nézve a körpálya kifogástalan, a belsõ futó- és ugrópályák az üregesség miatt kicsit dobnak. Az egészrõl az
az összbenyomás, hogy a régi Budapest
Sportcsarnok sokkal jobb volt. A közelgõ
fedett pályás atlétikai világbajnokság miatt szinte valamennyi számban indultak
olyan külföldi versenyzõk, akik kóstolgatni jöttek az itteni körülményeket. Így már
az is sikernek számított, hogy 14 számban
elfogadta a nevezést a szövetség.
Eredmények: Erdélyi Zsófia 1500 men 4:39,86 perces idõvel negyedik, 3000
m-en 10:09,01-es eredménnyel hatodik
helyezést ért el. Zsófi élete második legjobb idejével és okos versenyzéssel lett
negyedik. Mindenkit megvert, aki csak
verhetõ volt a számára. Ifi korosztályú létére kiemelkedõ teljesítményt nyújtott a
felnõttek között 3000 méteren, pedig hiányoztak a hasonló korú partnerek és az
elõzõ napi fáradtság is érzõdött rajta.
Jäger Ákos (19 éves) rúdugrásban 460
cm-es eredménnyel az ötödik helyen végzett. Beállította egyéni csúcsát, megnyugtatóan versenyzett és értékes pontokat
szerzett. Hamarosan közel kerülhet az ötméteres magassághoz. Kolesza Gergõ (19
éves) 800 méteren hatodik helyen ért célba, ideje 1:56,59 p. Nagy meglepetés Gergõ remek egyéni csúcsa és helyezése. Ez
megérdemelt jutalma a kemény, szorgalmas munkának.
Vágó Mónika (16 éves) 60 m-en 7,94-es
idõvel nyolcadik lett. A junior országos
bajnokságon való sikeres szereplés után a
felnõttek között is komoly eredményt ért
el. Szibilla László 200 m-en kilencedik
helyen végzett, ideje 22,81 mp. A férfiaknál talán ez volt a legnívósabb versenyszám. Ezért is értékes a 18 éves atléta elõkelõ helyezése. Mészáros Krisztina magasugrásban 160 cm-rel tizedik, Medgyes
Gábor 3000 méteren tizenharmadikként
ért célba. A 4x400 méteres férfi váltónk a

Gajda, Szibilla, Lálity, Kolesza összeállításban a nyolcadik helyet szerezte meg. A
fenti versenyzõk edzõi: Benkõ Ákos, Gadanecz György és Szörényi István.
Az elmúlt szombaton országos nyílt
gyermekbajnokságot rendeztek Nyíregyházán a 11-12 éves atlétapalánták részére.
Jó körülmények között sok induló állt
rajthoz a különbözõ számokban. A színvonalat garantálta, hogy az ország legjobb
utánpótlás-mûhelyei közé számító Nyíregyházi SI, Debreceni SI, Miskolci SI,
Központi SI és a GEAC is indította legjobbjait. A gödöllõi gyerekek nemcsak
megjelenésükkel, magatartásukkal vívtak
ki elismerést, de a részt vevõ egyesületek
közül összesítésben õk voltak a legeredményesebbek.
Eredmények: 92-es fiúk 50 és 150 m 1.
Deák Nagy Marcell 6,9 és 22,0 mp; 92-es
lányok 50 m 6. Kisgergely Viktória 7,37
mp, 150 m 2. Kisgergely 23,6, 4. Bartók
Alexandra 23,9, 6. Kalmár Tímea 24,2
mp; 600 m 1. Kalmár 2:02, távolugrás 4.
Bartók 400 cm; 93-as lányok 150 m 1. Tiborc Judit 24,3, 2. Ferencz Adél 24,4 mp,
600 m 2. Ferencz 2:01,0, 5. Bakk Dóra
2:13,0 p; 4x150 m 1. Gödöllõ A (Kisgergely, Ferencz, Bartók, Kalmár), 4. Gödöllõ B (Rednik, Duczon, Kalmár, Tiborcz), 7. Gödöllõ C (Székelyhidi, Kovács, Bozsik, Bakk). Edzõk: Benkõ Ákos
és Gadanecz György.
Külön dícséret illeti a váltókat és a 9495-ös születésû gyerekeket, akik korukhoz képest jó eredményeket értek el.
-esztí-

Kosárlabda

Győzelmek
A GEAC NB II-es férfi kosárlabda-csapata januárban a csoport három legerõsebb csapata ellen lépett pályára. A Honvéd, a MAFC és a
Közgáz papírforma-gyõzelmet aratott a gödöllõi együttes ellen. Az Öreg kaszásoknak sikerült
visszavágni az õszi vereségért, és tíz ponttal legyõzték a GEAC csapatát. Szerencsére az Esztergom ellen már kijött a lépés (73:67). A SZIEcsarnokban legyõzték a vendégeket, s vissza-
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AGRC–Kecskeméti RC 0:3
(-21, -21, -23)
Gödöllõ, 200 nézõ, V: Juhász, Pelikán.
Gödöllõ: Gudmann 3, Szendrõi 3, Puskás 5, VARGÁNÉ 11, Nagy 9, Kurucz 9,
csere: Szabó (liberó), Szurkos 6, Németh,
Villányi 4. Edzõ: Hollósy László
Kecskemét: Fekete 7, SZABÓ A. 6,
SZÓRÁD 11, SZABÓ J. 12, Ékes 7, Martinovics 1, csere: Czéh (liberó), Ungur 3.
Edzõ: Farkas Mihály

A Magyar Kupa visszavágó mérkõzését a
Török Ignác Gimnáziumban rendezte meg
az AGRC csapata. A kecskeméti vereség
után hazai pályán feltétlenül gyõzni kellett a
gödöllõi együttesnek. Mindkét csapat nagyon készült a mérkõzésre, hiszen történetük
során elõször kerülhettek be a kupában a legjobb négy közé.
A bajnokságban aratott nagyszerû gyõzelem után mindenki reménykedett a továbbjutásban. Ennek megfelelõen nagy lendülettel
kezdtek a csapatok. A változatos, izgalmas
elsõ szettben fej-fej mellett haladt a két
együttes, de a Kecskemétnek sikerült mindig
megtartani egy kicsit az elõnyébõl. A 21-re
elveszített elsõ játszma azt jelentette, hogy a
következõ hármat meg kellett nyerni. Szendrõi Ildikó térdsérülése tovább nehezítette a
dolgot.
A második szettben a Kecskemét nagyon
odafigyelt, és pillanatok alatt 7:3-ra elhúzott.
A gödöllõi csapat azonban nem hagyta any-

vágtak az õszi egypontos vereségért – Szira
Zsombor 28, Polgári Balázs 16/3, Buda Gergely 11/3. A következõ fordulóban a sereghajtó
Polimer Buksi ellen, a tavalyi 60 pontos gyõzelem után, ezúttal 88:60-ra nyertek az egyetemisták – Szira 22, Kiss Balázs 14/9, Kovács
Gergely 14/6, Lázár Krisztián 14.
A Bocskai SE nõi kadett csapata hazai pályán fogadta az OSC együttesét. Ezen a találkozón ismét jól játszottak a gödöllõi lányok, legyõzték fõvárosi ellenfelüket (76:72). Ezúttal a
játékvezetéssel sem volt gond. A diákolimpia
városi fordulójában a Református Líceum a Török Ignác Gimnázium ellen lépett pályára. A ta-

nyiban és óriási erõfeszítést tett a felzárkózásért. A következõ percekben nagyszerûen
játszottak a lányok és megfordították az állást (12:8). Megremegett a vendégjátékosok
keze, de a rutinos játékoknak köszönhetõen
hamarosan kiegyenlítettek (19:19). A szett
végén joggal örültek a kecskemétiek, hiszen
bejutottak a legjobb négy közé. A már tét
nélküli harmadik játszmában a szintén sérüléssel bajlódó Kurucz Ágnes is a kispadra
kényszerült. A csapat szeretett volna szépíteni, de ezen a napon ez nem jött össze. A
Kecskemét kettõs gyõzelemmel jutott tovább.
A kupában tehát nem sikerült legyõzni a
Kecskemét együttesét. A gödöllõi csapat
mindent megtett a gyõzelemért, de erre a találkozóra a vendégek sokkal jobban odafigyeltek, mint a bajnoki mérkõzésre. Hollósy
László csapatának a kiesés ellenére nincs
oka szégyenkezni, hiszen kis különbséggel
veszítették el a szetteket. A lányok a bajnokságban a Kecskemét ellen ismét megmutathatják, hogy mit tudnak. A négy közé jutásért kétszer le kell gyõzni a kecskeméti
együttest. Az esélyek azonosak, bármi megtörténhet. Ha a csapat végig oda tud figyelni,
végig bírja a mérkõzéseket, akkor ismét a
legjobb négy között végezhet az AGRC.
A két gyõzelemig tartó sorozat elsõ mérkõzését március 13-án, 15.30-kor játsszák
Kecskeméten. A következõ találkozó idõpontja: március 15., 16 óra, helye a Szent István Egyetem sportcsarnoka. Ha szükség
lesz a harmadik mérkõzésre, akkor ismét
idegenben játszik az AGRC, március 17-én
15.30-kor.
-esztí-

lálkozó elején nagy elõnyt szerzett a Líceum
(28:8), de a törökösöknek sikerült felzárkózniuk (56:50). A végét a líceum bírta jobban és
73:52-re megnyerte a mérkõzést.
A Pest megyei bajnokságban dunaújvárosi
csapat látogatott Gödöllõre. Az ifi meccsen a
negyedik percben átvette a vezetést a Bocskai
és nagy különbségû gyõzelmet aratott (88:52) a
jó erõkbõl álló vendégcsapat ellen – Zsemberovszky Linda 29/3, Kõhidi Ildikó 19/9, Veres
Klára 16. A kadett mérkõzésen a dunaújvárosi
Ziccer Kosársuli magabiztos gyõzelmet aratott
Gödöllõn.
-s-
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A hét fotója
Fotó: Tatár Attila

Meghívó
Tisztelettel meghívom Gödöllõ város tanuló ifjúságát a
Március 15-i
ünnepségre és az ünnephez kapcsolódó rendezvényre.
Március 14-én este szeretettel várom valamennyi városban tanuló
diákot, pedagógust és gödöllõi lakost a hagyományos fáklyás felvonulásra.

A Gödöllõi Ifjúság Fáklyás Felvonulása
18 órakor indul a Petõfi szobortól, gyülekezés 17.45-tõl.

A temetõben tiszteletadással és koszorúzással emlékezünk az Isaszegi
csata hõseire. Ebben az évben Heltai Miklós, a Török Ignác Gimnázium
volt igazgatója mondja el gondolatait a szabadságharccal kapcsolatban.

A gödöllői autópálya-lehajtón – napfelkeltekor

A városháza korlátozott számban tud biztosítani fáklyákat,
ezért kérem, hogy mindenki gondoskodjon gyertyáról.
Emlékezzünk közösen az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
hõseire!
Gémesi György
polgármester

Tavaszi ajándékkosár,
elsősorban hölgyeknek!
Vidám, zenés, szórakoztató mûsor a hölgyek tiszteletére

2004. március 8-án, hétfõn 16, 18 és 20 órakor
a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ színháztermében.
Közremûködik a „gödöllõi intézményvezetõk társulata“:
Bárdy Péter, Barta Katalin, Bokor Árpád, Bucsyné Prém Katalin,
Csányi István, Falk László, Farkas Balázs, Fábián Bertalan, Gambárné
Szántai Ildikó, Gémesi György, Gombosné Suba Julianna, Hatolkai
Szaniszló, Heltai Miklós, Ipacs Piroska, Klopkóné Szabó Tünde, Kolozs
Istvánné, Kósáné Szabó Beáta, Kósa István, Kuffersteinné Pál Katalin,
Lajos Mihályné, Lõrincz József, Pánker László, Pásztor Ferencné,
Rehorovszky Gábor, Rétfalvi Antalné, Réz Ferenc, Soós Gabriella,
Szabadfalvi András, Szabó Károly, Szerdi Ildikó, Szûcs Józsefné, Tamás
Márta, Tengelits István, Tiborczné Garai Katalin, Tóth István, Tóth Tibor,
Törpényi Sándor, Varga Ferenc, Zmák Julia
Mûsorvezetõk: Pécsi Ildikó és Németh Kristóf
Szeretettel vár mindenkit az est házigazdája:
Gémesi György polgármester
A részvétel ingyenes, belépõk igényelhetõk: a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ jegypénztárában.

Figyelem, véradás!
A Magyar Vöröskereszt
munkatársai minden
kedves véradót várnak
március 4-én, 8-tól 15 óráig
a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központban.
Egy véradó, három életet
ment meg!

