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APEX Elektronika Kft  
3200 Gyöngyös, Fő tér 10.
tel.: 06 30/474-1188, fax: 06 37/311-665
nyitvatartás: H–P: 9:00-17:00, Szo.: 9:00–12:00

Kitaláltuk neked a Domino Aktív díjcsomagot, amivel hálózaton belül  
és vezetékes irányba csúcsidőben 25, csúcsidőn kívül pedig mindössze 15 Forintos percdíjjal  
játszva mobilozhatsz. A díjcsomag időszaki díja 30 napra csak 450 Ft,  
amely 2005. december 31-ig belföldi előfizetők felhívása esetén az adott időszakon belül lebeszélhető.
És még valami: A Dominó Aktív díjcsomaghoz 150 Ft-ért SMS-kiegészítést vehetsz 30 napra,  
hogy egy SMS is csak 15 Forintodba kerüljön. 
Mert mi nem csak beszélünk az alacsony percdíjakról. Erre nyugodtan rákérdezhetsz!

További feltételek az üzletben. Információ: 1230 a T-Mobile Magyarország Rt. hálózatáról díjmentesen hívható 06-1/265-9210

Ez más!

Előfizetője vagyok a nagy saj-
tómulti lapjának, hogy tudjak 
olykor valamit keveset Egerről, 
sőt az is előfordul, hogy Gyön-
gyösről találok benne infót vagy 
álhírt. Ez utóbbi olyan hír, ami 
voltaképpen senkit sem érdekel, 
általa nem változik a világ sorsá-
nak helyi folyása. Én sem tenném 
szóvá, ha nem közpénz pazarlá-
sának vélelmezett gyanúja lenne 
írásom témája. 

Arról volt szó, hogy a városi tv 
ügyvezető igazgatója, JJN két év 
igazgatás után hirtelen lemon-
dott posztjáról mondván, meg-
sokasodtak a budapesti állásának 
feladatai, no meg a szervezete is 
jelzett. Ez felkeltette érdeklődé-
semet és megtévesztett, mert azt 
hittem, hogy igazi hírrel van dol-
gom, ezért érdekelt az igazság. 

Felhívtam előbb a főszerkesz-
tőt. Mobilja kicsengett, de nem 
hívott vissza. Ezen nem csodál-
koztam, mert akkor is így tett, 
amikor hirdetni szerettünk vol-
na náluk. Aztán felhívtam a lekö-
szönő ügyvezető igazgatót, JJN-t. 
Sikerült, felvette. Kérdéseimet 
érezhetően kelletlenül fogadta, 
konkrét válaszokat fáradtságára 
hivatkozva kerülte, önfényezett, 
mellébeszélt. Majd egyszerre ki-
bukott belőle, hogy főállásánál a 
fővárosi, nagy ,,kertévénél” új fő-
nöke lett, aki ráparancsolt, hogy 
vagy dolgozik vagy repül. ,,Hő-
sünk” azonnal döntött, jelzett a 
szervezete. A heti ,,kétdélelőttös” 
mellék-ügyvezetéséből visszame-
nekült pesti főállásába. Érthető.

Tanulság: Eddig is kidobott 
közpénz volt az ő havi, intéz-
ményvezetői cca. másfélszázez-
re vagy több. Nélküle is ment a 
tv. A státusára sem volt szükség. 
Elég lett volna egy rátermett ve-
zető, de az ott legyen mindig. Évi 
2–3 ,,millával” pedig több maradt 
volna a közkasszában. Sőt, ezáltal 
talán kevesebb betelefonálós mű-
sorsilányságot adnának. 

Ez utóbbi nem biztos. 
(ri)

Ideiglenes honlapunk:

E-mail címünk:
foteren@vipmail.huwww.fo
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Garisa H. Zsolt

színezte: 
Varga ,,Zerge” 
Zoltán
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Korcsmáros
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(Folytatás a 3. oldalon)

Sárga veszedelem 
a kereskedelemben..?
Jó pár évvel ezelőtt az első kínai árusokra még rácsodálkoztunk, 

nem számítottak gyakori turistáknak városunkban. Mindegyikük 
egyformának tűnt, az egyik 19 a másik egy híján 20 alapon. Az hamar 
kiderült,hogy nem Gyöngyös és környékének szépségeire  kíváncsiak, 
sokkal inkább a város vásárlóereje vonzotta Őket.

Üzletelni, eladni, kereskedni jöttek. A legjobbkor érkeztek, mert 
mi, mármint a magyarok többsége épp elszegényed(t)ünk, így az ol-
csó árukat bírtuk, bírjuk megfizetni. Mára már nincs a belvárosnak
olyan utcája ahol ne lenne kínai ruha-, cipő-, vegyes üzlet.

Egész családok vándoroltak át határainkon és telepedtek le itt a Mát-
ra lábánál is. Ma már nem csodálkozunk rájuk, nem tűnnek ki az utca 
forgatagában. Ma már Ők is komoly vásárlóerők nálunk: házakat, üz-
lethelységeket birtokolnak.

Talán csak adófizetésben nem értek még utol minket és magyar
kereskedőtársaikat! Hiába, nehéz a magyar nyelv, ezért nem tudják 
megérteni az ÁFA fogalmát, a kommunális adót sem ismerik, így több-
ségük nem is fizet ilyen ,,apróságokat”. A Társadalombiztosítás jelen-
tőségét végképp nem ,,értik” viszont a ,,magyar” matekot megtanulták 
hamar, így azt tudják, alkalmazottaikat jobb ha nem jelentik be abba 
a TB-be! A pénztárgép nyomógombjai is többnyire pókhálósak náluk, 
az APEH-által előírt nyugta ritka kincs az áru mellett a táskában.

De ízig-vérig kereskedők kínai barátaink. Ezt bizton állíthatom! 
Mert amíg Gyöngyös ,,ezeréves” boltosai egyik hónapról a másikra 
kínlódnak a fennmaradásért, – nem a haszonért! – addig a kínai üz-
letek szaporodnak, gyarapodnak. A Fő tér közelében volt egy színvo-
nalas borszaküzlet. Ám mint a mesében: egy szép nap egy kínai üzlet-
ember olyan összeget ajánlott a bérleményért a tulajnak, hogy az nem 
tudott nemet mondani...

Napokon belül nyílik a 240 m2-es Kínai Áruház – Skála néven(?). No 
nem baj, vesznek fel magyar alkalmazottakat, itt be is jelentik Őket, vi-
szont nincs szabadnap. Örüljünk ennek legalább! És kérem ne csodál-
kozzunk, ne háborogjunk, ha a régi megszokott üzletünkben is kínai 
eredetű termék(ek)et találunk. Sajnos erre van kereslet, erre van pénze 
az emberek többségének – mondják a magyar boltosok. Sajnálnám ha 
eljönne az-az idő, hogy pár év múlva majd, a MAGYAR tulajdonú, 
NEM kínai termékeket árusító üzletekre, kereskedőkre csodálkoz-
nánk rá! Úgy ahogy régen az első kínai árusítókra...

Danyi Orsi 
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a következő héten, 

ha elküldi SMS-ben 

szombatig 

20-9318-084 
(MAXIMUM 20 SZÓ!)

foteren@vipmail.hu

06-20-20-40-074
info@x-kontroll.hu
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Orvosi tanácsok

Új, korszerű, 
a megelőzést is 

szolgáló vizsgálati 
eljárás

Betegségek minél korábbi fel-
fedezésére, tehát megelőzésére 
szolgálnak a test belsejébe néző, 
azt fürkésző eljárások, mint pél-
dául a röntgen vagy az ultrahan-
gos vizsgálat.

A közelmúltban szerte a vilá-
gon használatossá vált egy új, ún. 
képalkotó eljárás. 

Az új módszer neve: pozitron 
emissziós tomográfia PET). A rö-
vidített név ismerős lehet a sajtó-
ból. A módszer lényege: nyomjel-
ző anyag beadása után a PET-ka-
mera észleli a sejtek megváltozott 
biokémiai folyamatait, meghatá-
rozza a helyüket és típusukat.

A vizsgálat veszélytelen és nem 
megterhelő. Kb. 20 percig tart és 
a milliméteres nagyságrendű el-
változásokról is megbízható ké-
pet ad.

Mire tudjuk használni? 
Kezdő stádiumú rosszindulatú 

betegségek kiszűrése  
- lényegesen nagyobb gyógyu-

lási esély
- esetleges daganat pontos he-

lyének és típusának meghatáro-
zása 

- a leghatásosabb kezelés meg-
választása

- a kezelés utáni megbízható 
ellenőrzés

Az országban több helyen is 
van már ilyen készülék. Az egész-
ségbiztosítási pénztár azonban 
csak egyet fogadott be eddig. Ez a 
gép Debrecenben található. Lehe-
tőség van ilyen vizsgálat végezte-
tésére beutalás, egyeztetés és fize-
tés mellett a Budapesten megnyílt 
PET/CT laborban. A teljes test 
vizsgálati díja 25000 Ft., a rész-
vizsgálat 9500 Ft-ba kerül.

A magam részéről egyelőre le-
mondok a lehetőségről. . .

Dr. Szabó Dénes

Heti könyvajánló
,,Ment-e a könyvek által a világ elébb?”  

A szeptember 7-én tartott sajtótájékozta-
tón megtudtuk, hogy 2005. tavaszán született 
meg a döntés 54 db bérlakás  kialakításáról az 
Energia Szálló épületében. Az önkormányzat 
a saját cégét a Városgondozási Rt-t bízta meg 
a beruházással, amelynek elnök- igazgatója 
- Csuzdi Tibor - elmondta, hogy a főszerke-
zetek megtartásával teljes generális belső át-
alakítást fognak végezni. 

Minden lakáshoz külön víz- és villany-
órák lesznek fölszerelve, továbbá két lakást 
a mozgáskorlátozottak igényei szerint ala-
kítanak ki. A legkisebb 32 m2, a legnagyobb 
pedig 70 m2 alapterületű A három kivitelezői 
ajánlat közül nyílt közbeszerzési eljárás során 

a LASANC-BAU Kft-t választotta a beruhá-
zó, mivel a legrövidebb határidőre vállalta (6 
hónap) és az árajánlata a legelőnyösebb volt 
(314.6 MFt). 

A LASANC-BAU Kft sokrétű tevékenysége
és az elmúlt évek referenciamunkái a garancia 
arra, hogy az igen szűkre szabott határidőre 
elkészülnek a kivitelezéssel. Saját építőipari 
nagykereskedésük révén a folyamatos anyag-
szállítást biztosítani tudják, a megbízható 
szakemberekből   álló alvállalalkozói rend-
szer pedig a kivitelezés minőségét garantálja. 

A beruházást az Erste Bank finanszírozza,
amelynek svájci frank alapú hitelajánlata 10 
éves futamidőre vonatkozik-a és a futamidőn 

belül mód van áttérni a forint alapú hitelre is, 
amennyiben az előnyösebb. A hitel fedezetéül 
pedig maga az ingatlan szolgál, amit a tulaj-
donos (önkormányzat) ajánlott föl. 

Évek óta nem épült bérlakás (4–600 fő a 
bérlakásra várók száma), ennek ellenére nem 
kritikus a lakáshelyzet a városban (az önkor-
mányzat nyilatkozata szerint), ami elsősorban 
az önerős lakásépítkezéseknek köszönhető. 

Az Otthonház II. és a Fészekrakó program-
mal 96 db lakás kialakítására nyílik lehetőség, 
amellyel közel 100 fiatalnak csillanhat föl az
otthon reménye.

RG

Önkormányzati bérlakásokból lesz majd több
(Otthonház II.)

M ÁT R A  HON V ÉD  K A S Z I NÓ
Kulturális rendezvények, kiállítások,

nonprofit információs és szolgáltató iroda – Civil Ház.

Kulturált környezet, helyiségek bérbeadása,

Internet-használati lehetőség, irodai szolgáltatások.

  

3200 Gyöngyös, Fő tér 9.,
Tel/fax: 37/500-510;

E-mail: mahokasz@axelero.hu

Szeptember végén indul a BSA egyévesre tervezett NagyvizIT elne-
vezésű programja – jelentette be a szervezet mai sajtótájékoztatóján 
Simonkovics Sándor, a BSA Magyarország elnöke. A NagyvizIT prog-
ram keretében 600 hazai céget keresnek fel – előzetes bejelentkezés 
után – személyesen, és további tízezerrel levélben veszik fel a kapcsola-
tot. A program elsődleges célja a magyarországi informatikai vállalko-
zások szoftvergazdálkodásának javítása, valamint annak felderítése,
hogy milyen okok vezettek az elmúlt évben az illegálisszoftver-hasz-
nálat hazai helyzetének romlásához.

Sulinet Expressz: végállomás?
Jövőre megszűnhet a családok számítógéphez jutását évi 60 000 

forintos adókedvezménnyel segíteni hivatott Sulinet Expressz – leg-
alábbis erre tett javaslatot a pénzügyi tárca az adótörvények jövő évi 
módosításában. A minisztérium szerint a program túl nagy kiadást je-
lent a költségvetés számára, miközben szerény hatékonysággal teljesíti 
feladatát, a háztartások PC-ellátottságának javítását. Lapértesülések 
szerint az oktatási tárca folyamatosan egyeztet a Pénzügyminiszté-
riummal a program megmentése érdekében. Alighanem véletlen, de 
akár a változások előszeleként is értelmezhető, hogy a projekt honlapja 
napok óta egyáltalán nem, vagy csak többszöri próbálkozás után ér-
hető el. 

Újabb hazai kalózszerverek váltak a rendőrség 
zsákmányává 

Szeptember 13.-án, kedden reggel látványosan visszaesett a BIX-en 
átmenő forgalom, egyes hírek szerint ennek oka, hogy a rendőrség az 
ASVA közreműködésével több forgalmas kalózszervert tett „ártalmat-
lanná”. A BIX statisztikából kitűnik, hogy tegnap délelőtt 10 óra körül 
az adatkicserélő központon átmenő adatok mennyisége nem növeke-
dett a szokásos magasságba, és a sávszélesség egész nap mintegy 2 Gb/
sec-mal az addig szokásos átlag alatt maradt. 

Jól értesültek tudni vélik, hogy a rendőrség legalább két, mások sze-
rint négy vagy öt forgalmas kalózszervert foglalt le, ahonnan korábban 
– csekken feladott havi előfizetési díj ellenében – felhasználói progra-
mok, játékok és filmek voltak letölthetők. Szerkesztőségünk nem hi-
vatalos forrásokból úgy tudja, a hatóságok egy hazai viszonylatban je-
lentősnek számító kalózszerver-hálózatot csíptek fülön. A rendőrségi 
szakértők állítólag jelenleg is vizsgálják a lefoglalt rendszereken tárolt 
adatokat, az üggyel kapcsolatos hivatalos tájékoztatás csak a jövő hét 
elején várható.

Már készül az új megjelenítési szabvány, 
a DisplayPort  

Szebb képet és kevesebb kábelt ígér a számítógépek, televíziók és 
projektorok összekötésére szánt, tervezési fázisban lévő új összekap-
csolási szabvány. A DisplayPort névre hallgató új technológia körüli 
munkát a Video Electronics Standards Association (VESA) felügye-
li. A DisplayPort több színt, nagyobb felbontást, magasabb frissítési 
frekvenciát és kevesebb kábellel megvalósítható csatlakoztatást hoz-
hat magával. 

Viszlát VGA és DVI!
Az új szabvány egyesíteni kívánja az audio- és videojeleket is, hogy 

azok ugyanazon a kábelen keresztül közlekedhessenek az eszközök 
között. A sávszélesség emelésével pedig sokkal részletesebb és tisztább 
hangokra, képekre lehet számítani. A DisplayPort támogatói szerint a 
szabvány elsősorban a jelenleg használt VGA és DVI-csatolók leváltá-
sára hivatott. A VESA véleménye szerint ezek a széles körben használt 
technológiák már egyre elavultabbnak számítanak.

A VGA soha nem arra lett tervezve, hogy lehetővé tegye a nagyfel-
bontású videójel-továbbítást és így egyre kevésbé alkalmas feladatá-
nak megfelelő ellátására, ahogyan növekszik az igényelt felbontás és 
színmélység. A DVI pedig bár támogatja a HDTV-hez szükséges tech-
nológiákat, de nem teszi lehetővé, hogy a különféle készülékek képesek 
legyen egymással kétirányú kommunikációt folytatni. A jelek szerint 
a VESA eltökélt célja, hogy a hagyományos egyirányú grafikus csatla-
kozókat kétirányúvá alakítsa, ezáltal is csökkentve a szükséges kábe-
lek számát, és növelve az eszközök együttműködésének lehetőségeit.

Egy éven keresztül látogatja a hazai cégeket a BSA

Indul a NagyvizIT program, ami nem ellenőrzés, hanem konzultáció

Több mint 30 éve kerültem a 
könyvszakmába és nagyon sze-
rencsés embernek mondhatom 
magam, mert nekem a szakmám 
a hobbim is. Az évtizedek alatt 
nagyon sok jó könyv került a ke-
zembe és sok kellemes emberrel 
megismerkedtem szerzővel és ol-
vasóval egyaránt.

Vendégeink voltak: 
Alföldi Róbert
Ernyey Béla
Görög Ibolya
Jókai Anna
Lőrincz L. László
Dr Csernus Imre
Moldova György

Sok sikeres dedikáláson va-
gyunk túl és ez a jövőre vonatko-
zóan biztatást ad kulturális prog-
ramok szervezéséhez.

Ezentúl terveink szerint havi 
rendszerességgel vendéget hí-
vunk – dedikálásra és kötetlen 
beszélgetésre. Esetenként olyan 
protokoll-mentes beszélgetéseket 
szeretnénk a késő délutáni órák-
ban meghívott vendégeink és ol-
vasóink között, amelyek gondo-
latcserét jelentenek könyvekről, 
alap emberi értékekről, mindar-
ról ami az életben igazán számít.

Első vendégünk szeptember 
28-án Schaffer Erzsébet a Nők 
Lapja újságírója. 

Kapható könyvei: 
Egyszer volt. Történetek, Hol 

nem volt. Életek, Pipacsvirágom, 
Bodobács

Az érdeklődőket szeretettel 
várjuk a Fő téri könyvesboltban.

Molnár Katalin
A Fő-téri könyvesbolt vezetője



88 x 50 mm
2 hasáb

8000 Ft+ÁFA
Színes: 11000 Ft+ÁFA
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(Folytatás a következő számban)

Mint a Mátraalji Glória Sub-
limis borrend udvarhölgye, 
bátran állítom, ha van itala egy 
nemzetnek, akkor a magyarnak 
mindig is a bor volt. Bánatában, 
örömében a magyar ember min-
dig bort ivott, ez volt az itala a 
keresztelőtől a halotti torig. 

A borszeretetnek és tisztelet-
nek már az ókorban voltak jelei, 
gondoljunk csak a görög Dionü-
zoszra, akinek – mint a bor iste-
nének – tiszteletére – évente nyolc 
ünnepet tartottak. De megemlít-
hetjük a rómaiak Bacchusát, ki-
nek boráldozatokat mutattak be 
és nagy ünnepi felvonulásokat 
rendeztek. 

A teljesség igénye nélkül hadd 
említsek meg néhány – keresz-
tény kultúrkörhöz kapcsolódó 
– szőlőt védő szentet. Az újszö-
vetségben a szőlővesszők a hívők 

sokaságát jelképezik, akik Jézus 
Krisztusból, mint szőlőtőből me-
rítik életüket. A bor – elsősorban 
a vörösbor – pedig Jézus Krisz-
tust szimbolizálja. Éppen ezért 
hosszú ideig a misebor nem fehér 
volt, hanem vörös.

A naptári évet 

Szent Vince nyitja 
a szőlőhegyi szentek sorában. 

Névünnepéhez (jan. 22.) időjós-
ló, termésbecslő szokások kap-
csolódtak: ,,Ha megcsordul Vin-
ce, tele lesz a pince”. Vagyis, ha 
napsütés ekkorra megolvasztja a 
jeget, havat, enyhül a tél, akkor jó 
szőlő és bortermésre lehet számí-
tani. Egyébként a régiek ekkor a 
Vince-napi pincejárásokban vet-
tek részt, mely jó alkalom volt a 
társas összejövetelekre; megkós-
tolgatták az újborokat és szakértő 
tanácsokat adtak egymásnak.

Sándor, József, Benedek 
(március 18-19-21.) napjai fon-

tos munkakezdő időszakot jelen-
tett, általában a metszés idejét.

Szent Orbán 
a legjelentősebb szőlővédő 

(május 25.) ő az, aki a fürtkez-
deményekeket megvédhette az-
zal, hogy nem fagyott (mint a 
legutolsó ,,fagyosszent”), hanem 
jó időt hozott. A magyarországi 
szőlőhegyeken sok helyen talál-
kozhatunk Szt. Orbán szobrával, 
Gyöngyösön is volt. De templo-
mot, kápolnát is szenteltek tisz-
teletére – ilyen nekünk az Urbán 
templom. Ha Orbán megvédte a 
termést a fagytól, akkor borral 
vendégelték meg a szentet, ha vi-
szont fagykáruk lett a gazdáknak, 
akkor megvesszőzték a szobrát.

Szent Vitus
a nagy esőzésektől, Szent Do-

nát pedig a jégesőtől védte a sző-
lőhegyet. Nekünk gyöngyösiek-
nek is volt Szt. Donát szobrunk.

Kisasszony napján
(szeptember 8.) megszedték a 

csemegeszőlőket, sokszor a sző-
lővesszővel együtt és így húsvétig 
is kitartott a gyümölcs!

A borszőlő szürete október kö-
zepén, Terézia napján kezdődött, 
a kései érésű furmint és hársleve-
lű fajták miatt.

Szent Márton
a legrégebbi Kárpát-medencei 

szent (november 11.) ünnepére 
már sok helyen kiforrtak az új-
borok, melyet Szent Márton bo-
rának neveztek el, és a Márton 
napi libasülthöz kóstolgattak. A 
legenda szerint a libák fontos sze-
repet töltöttek be Szent Márton 
életében, a profán valóság azon-
ban az, hogy erre a napra a libák 
már jól meghíztak.

Szent János
(december 27.) nevéhez a Já-

nos-áldás fűződik: vendégeske-
déskor búcsúzóul Szt. János po-
harát ürítik ki, mintegy a feleba-
ráti szeretet kifejezéseként.

Közeledik a szüret,
a nagy munka, de a vigassá-

gok, a szüreti mulatságok ideje 
– gondoljunk ezekre a szentekre, 
ezekre a legendákra is, melyek 
kultúránkhoz tartoznak, kedve-
sebbé, szebbé tehetik minden-
napjainkat.

Kováts Krisztina

Szőlős és boros szentekről, hajdani szokásainkról Elsők vagyunk 
a népszerűségben  

a Gyöngyös Online 
lapján

Bevalljuk, ez jól esett, kellemes meglepetés volt, 
mégha a felmérés még jóindulattal sem nevezhető 

reprezentatívnak, 
hiszen 94 szavazóból ,,csak" 81-nek tetszettünk:



Impresszum: FőTér, a független hetilap  Főszerkesztő: Radó István Lapigazgató, marketing manager: Kovács István 20-204-0074,   
Munkatársak: Dala László, Danyi Orsolya, Matin János, Molnár Katalin, Nagy Gyula, Németi László, Rostás Gabi, Szabó Dénes dr., Tóth 
Szabolcs, Wenczel Kata dr.  Kiadja: Radó Kiadó és SzolgáltatóMC http://radonyom.fw.hu A szerkesztőség levelezési címe: 3200 Gyöngyös, 
Csomor u. 1.  Internet-honlapunk címe: www.fo-ter.gyongyos.info, E-mail: foteren@vipmail.hu  Telefon/üzenetrögz.: 37-312-000  

Nyomtatás: Szikra Lapnyomda Bp.   Médiapartnerünk: Dekor+2000 Kft. Gyöngyös, Alkotmány u. 11. tel.: 37-500-296  

Hideg-melegitalt 
szolgáltató automaták

ÜZEMEKNEK, 
INTÉZMÉNYEKNEK

Díjtalan kihelyezés


A minőség kínálata


Állandóan friss italok


Alacsony árak

Hívja képviselőnket:
 37-312-000
20-931-8084

EGÉSZSÉG

Fog- és szájbetegségek szakorvosi 
rendelőjében dr. Asztalos Miklós 
várja pacienseit. Rendelés bejelentke-
zésre:  30-2530-142. Hétfő, szerda: 
13–19 óráig, valamint kedd, csüt., pén-
tek: 10–14-ig.

MUNKAVÁLLALÁS

Diplomás valódi állást keres.  30-
341-1809

Nyugdíjas, kedves, munkaszerető 
asszony szeretné hasznossá tenni ma-
gát. Bármilyen munka érdekel, sőt főzni 
is szeretek!   37-313-530

Gépelést és egyéb itthon végezhető 
munkát vállalnék.  20-386-9880

Házvezetőnőt keresek 35 év körüli, 
független, jó megjelenésű hölgyet. Csak 
ittlakással.  20-9758-173

Otthon végezhető, könnyű munkával 
jó kereseti lehetőség!  37-376-484

INGATLAN

Gyöngyösön az Egri úton 3 szobás 
lakás eladó vagy 2 szobásra cserélhető, 
értékegyeztetéssel.  20-917-2759

Dombi 1+2 félszobás, átalakított IV. 
emeleti lakás eladó. Irányár: 10 Millió Ft. 
 37-303812

Atkáron a Főút 69. címen teljes belső 
felújításra szoruló parasztház telekáron 
sürgősen eladó. Irányár: 2,5 M Ft  30-
676-4984

Gyöngyösön az Attila utcában csa-
ládi ház  eladó  20-344-5306

Kétszobás, gázos, redőnyös, egye-
di vízórás, déli fekvésű, parkra néző, III. 
emeleti lakás eladó. Másfél szobásra 
cserélve is érdekel.  20-224-3911

Kertes kis családi ház eladó a zöld-
övezetben.  30-531-4837

Dombi 1+2 félszobás, átalakított, IV. 
emeleti lakás eladó. Irányár: 10 Millió Ft. 
 20-372-2748

Gyöngyössolymoson, saroktel-
ken, 144 m2-es családi ház eladó. Irány-
ár.: 19,7 Millió Ft  37-370-254

Családi ház (téglaépítésű) eladó 
Szücsiben vagy gyöngyösi 2 szobásra 
cserélhető. Irányár: 13 millió. 70-
388-2746

Karácsond központjában 4 szobás 
családi ház eladó  30-749-5264

Felújított lakás Gyöngyösön a IX. 
emeleten, 2 szoba+ az erkély beépítve 
szobaként funkcionál.  30-974-1772

ÜZLET

Ékszerészboltunk  átköltözött és 
már új helyen, a Fő tér sarkán, a Budapest 
Bank mellett várja kedves ügyfeleit.

Még mindig működik! Thomas Enzo 
Ego az Arzenál Sportboltban rokolya-
ruhák, egyediek. Gyöngyös, Kossuth u. 
3. Az ékszerbolton át.

JÁRMŰ

Autót venne vagy eladna? Keresse fel 
a Nagy Használtautó Adatbázis Irodáját! 
Gyöngyös, Koháry út 5. (TAMI mellett az 
udvarban)  37-300-164

Renault Kangoo 1,4-es, 1998-as, 2 
személyes, kék színű, jó állapotú, eladó. 
 30-383-7869

SZAKIPAR
Palatetők átfedése bontás nélkül, 
színes mintás, bitumenes alpinlemez-
zel. Lindab, Rannilla, zsindely, cserép-
tetők készítése.  30-368-3810

VEGYES
Sportiskola ökölvívó szakosztá-
lya várja a  fiúk 12 éves kortól, lányok 17
éves kortól jelentkezését. Hétfő, szom-
bar 16-órától 18-ig, Gyöngyös, Egri úti 
Sportpálya.

Hi-fi hangfalállvány és hangfalak ol-
csón eladók 70-240-6377

Teniszpartnert keresek hétköznap 
délelőttre. Télre is.  20-931-8084

Gyerekágy 90x160 cm-es, mese-
mintás, 5000 Ft-ért eladó.  20-377-
6477

Juhnappa női bőrkabát, 40-es mé-
retű (irányár: 25 ezer Ft) eladó.  20-
224-3911

Porcelán étkészlet, 25 darabos, fes-
tett (német) eladó.  20-224-3911

Japán ágy (tatami) 140x200-as  eladó  
14 ezer Forintért 70-2427-678

Konyhaszekrény (kétrészes) 
alsó-felső mosogatóval olcsón eladó.  
 37-370-544, 20-421-5508

TÁRSKERESŐ
40-es férfi társat, barátnőt keres
– független jó megjelenésű hölgyet. 
 20-9758-173

A P R Ó H I R D E T É S E K

K E R ETES H I R D ETÉSE I N K ÁR AI :
42 x 100 mm

1 hosszú hasáb:
7800 Ft+ÁFA

Színes: 10500 Ft

88 x 100 mm
2 hosszú hasáb: 
12 500 Ft+ÁFA

Színes: 16 500 Ft

136 x 100 mm
3 hosszú hasáb: 
20 000 Ft+ÁFA

Színes: 28 000 Ft+ÁFA

183 x 134 mm
4 hosszú hasáb: 
36 000 Ft+ÁFA

Színes: 50 000 Ft+ÁFA

Féloldal
277 x 196 mm
70 000 Ft+ÁFA

Színes: 92 000 Ft+ÁFA

Egész oldal
277 x 403 mm

140 000 Ft+ÁFA
Színes: 180 000 Ft+ÁFA

H I R D E T ÉSFELVÉ T EL :  D E KO R +  K f t .  37- 5 0 0 -29 6  

Lapunk kiemelt partnere: www.gyongyos.info

A FőTér lapszámai letölthetők ideiglenes honlapunkról: 

www.fo-ter.gyongyos.info

Sólyom László Mátrafüreden
Az, hogy a megválasztott 

köztársasági elnök a Mátrában 
nyaral, nem okozott meglepe-
tést. Korábban maga az érintett 
nyilatkozta több helyen, hogy a 
beiktatása előtti heteket itt tölti 
az unokáival. Aztán egyszer 
csak megjelent a Füred ABC-
ben, beállt a sorba, megvárta az 
előtte állókat, majd illedelmesen 
alufóliát kért Nikitől. 

Mikor megszólalt, valaki 
rögtön felismerte és „Elnök úr!” 
kiáltással autogramot kért. Ka-
pott. Niki is. Az alufóliával egy 
kis probléma akadt, mert az 
utolsó tekercsre többen pályáztak 
volna. Aztán megoldódott ez is.

Amikor az elnök kilépett az 
ABC-ből, már több szempár 
szegeződött rá. A szemtanúk állí-

tása szerint az elnök egy pillana-
tra megállt, hogy elolvassa a job-
bra álló táblának szövegét. „Nép-
szavazás az önálló Mátrafüredért 
62 nap múlva”- valami ilyesmi 
állt a táblán. A szemtanúk szerint 
az elnöknek pillája sem rezdült. 
Nem bólogatott, de nem is csóvál-
ta a fejét.

Talán azért, mert jól tudta: sik-
eres népszavazás esetén a végső 
döntést neki kell meghozni az új 
község alakításáról.

Egy köztársasági elnöknek 
pedig ugyebár ilyen helyzetben 
illik pártatlannak maradni.

(csénagy)

Fontoljuk meg, hogy mit és mennyiért vásárolunk 
egészségünk megőrzése érdekében!

Számos Aloe Verát tartalmazó terméket találunk manapság a boltokban, 
amióta egyre többen tudnak e kaktuszféle növény évezredes tapasztalatok 
alapján hitelesen bizonyított, sokrétű gyógyhatásáról. 

Tisztítanak és méregtelenítenek szervezetünkben, ahol a modern élelmisze-
rek ,,jóvoltából” lerakódik a sok E-betűs ízfokozó, tartósító- és színezőanyag. 
Enyhítik az allergia számos tünetét, gyulladásgátlók stb... 

Azt már kevesebben tudják, hogy e növény kivonatának gyógyító erejét 
nem könnyű megőrizni, stabilizálni, mert a levegő hatására az gyorsan elillan. 
Ugyanakkor egyáltalán nem mindegy, hogy egy-egy kozmetikumban mekko-
ra a tényleges Aloe-arány, hiszen ha az csupán kis mennyiségű, akkor a remélt 
gyógyhatás elmarad.

Ugyanez vonatkozik számos más, természetes eredetű, gyógyhatású ter-
mékre is, mint például a méhkaptárból nyerhető anyagokra. A méhpempő táp-
láló és immunrendszer-erősítő hatása közismert, a propolisz gyulladásgátló és 
fájdalomcsillapító-szerként ősi gyógymód.

Sok ilyen termék van a piacon, olcsón és drágán egyaránt, azonban csak ná-
lunk adnak ingyenes és részletes, írásos felvilágosítást a tanácsra szorulóknak, 
csak nálunk ismerhetők meg praktizáló orvosok tanácsai egy-egy betegség ki-
egészítő kezeléseként. Csak mi garantáljuk egyedülálló módon a termékek árá-
nak 70%-os visszafizetését, amennyiben Ön elégedetlen a gyógyhatással.  (x)
Hívjon! Ingyenes tanácsot adunk, segítünk!  20-931-8084

Fontos, nagy forgalmú átvezető útvonalunk 
az Alkotmány utca, 
de rendkívül rossz állapotban van. 

Mikor kerül sor 
felújítására? 

Műemléki  mumusok városunkban
 Gyöngyös utcáin járva, öröm-

mel nyugtázza az ember, hogy 
sorra tatarozzák a lakótömböket, 
üzletportálokat.

 Városunk talán egyik legpati-
násabb környezete a Petőfi utca.
sok régi műemléképületet figyel-
hetünk meg, némely házon gyö-
nyörű stukkók díszelegnek ilyen-
olyan állapotban.

Ej, ha ezeket is sorra felújíta-
nák, régi ,,fényüket” visszakap-
nák, netán a közbiztonság is be-
költözne a patinás házak közé, a 
város legszebb része lehetne!           

 Sajnos ennek a szép műemléki 
környezetnek átka is vagyon ám, 
sokan sokat tudnának mesélni, 
hogy egy-egy ilyen épület felújí-
tása, netán átépítése milyen tor-
túra. Most éppen egy jól ismert 
üzletlánc issza hónapok óta a 
Műemlékvédelmi Hivatal ,,mér-
gét”.

 Bizonyára sokan emlékeznek 
még, hogy régen a Petőfi utca
egyik saroképületében nyom-
da működött hosszú évekig. Az 
üzem kívül-belül elég elhanya-
golt, lelakott állapotban volt.

Miután elköltözött, a helyén 
Csapágyszaküzlet várta a vásár-
lókat, majd ez a bolt is végleg be-
zárta a műemlék épület ajtaját.

Hónapokkal ezelőtt nagy len-
dülettel neki fogtak a felújítás-
nak. Kívül-belül festettek, bur-
koltak nyílászárókat cseréltek, a 
helységbe hűtőpultokat raktak... 
Azóta is zárva az ajtó. Mondják, 

hogy egy jó hírű húsüzlet nyílna 
itt, melynek ,,párja” már évek óta 
működik városunk alsó részén.

Nos, a nyitást a ,,Műemlék-
védelmi Mumus” vétózta meg, 
mondván nem illik bele a kör-
nyezetbe a bolt profilja.

A kérdés csak az: régen az el-
hanyagolt, lelakott nyomda vagy 
a minimális felújítást végző csap-
ágybolt miként simult jobban 
bele a műemléki környezetbe? 
És a rendezett, Uniós előírások-
nak megfelelő közkedvelt húsbolt 
mért kirívó?

Ha a Műemléki Hivatal ennyi-
re védi, óvja a város értékeit, va-
jon a volt Puskin Mozi ugyancsak 
szép, patinás épületét, miért en-
gedi lebontani?, mitöbb, csillogó-
villogó műemléki környezetben 
nem éppen belesimuló plázára 
adott engedélyt!

Netán amit szabad egy leendő 
Plázának, nem szabad egy leendő 
húsboltnak...

Remélem hamarosan megír-
hatjuk, hogy mégis működhet az 
üzlet.

Akkor jómagam a Mumusnak 
felajánlok egy kiló húst egy jó kis 
magyaros, műemléki pörkölt-
höz!                                                                                        

Danyi Orsi

Szüreti fesztivál 2005.

Az Arany János Általános Iskola alsó tagozatának IV. a osztályos 
tanulói a pedagógusok és a szülők összefogásával – már jelmezbe 
öltözve – lelkesen készülnek a szüreti felvonulásra

Mátrafüred választópolgárai komoly 
 döntés előtt állnak, amikor szep-

tember 25-én a leválásról szavaznak. A helyi 
médiában példátlan ellenkampány szem és 
fültanúi lehetünk. A leválás ellen nem a kér-
désben érintett mátrafüredi polgárok emel-
nek szót, hanem a képviselőtestület egésze 
folytat közpénzből(!!) ellenkampányt. Fi-
zetett politikai hirdetést jelentetnek meg, a 
Helyi Választási Iroda honlapján akár a vá-
lasztás törvényességét is megkérdőjelező mó-
don elszakadás ellenes anyagok szerepelnek. 
Valótlan állítások hangzanak el, félelemkeltő 
hazugságok terjednek.

Mi a magyarázata annak, hogy a törvénye-
sen megválasztott, munkáját mindvégig a Me-
gyei Közigazgatási Hivatal által szakmailag 
felügyelt Előkészítő Bizottság megállapításait 
a város teljes képviselőtestülete megalapozat-
lanul, önmagát is lejáratva támadja?

Miért mondják, hogy életképtelen a telepü-
lés, amikor a szakmai anyag világosan bizo-
nyította, hogy Mátrafüred, ha szerényen is, de 
meg fog tud élni bevételeiből?

Miért állítják azt, hogy a mátrafüredi lako-
sok a közműszolgáltatásokat nem vagy csak 
drágábban vásárolhatják, amikor az összes 
közműszolgáltató, egészségügyi ellátó írásos 
garanciát vállalt a szolgáltatások biztosításá-
ra, s törvénytelen lenne eltérő árak alkalma-
zása.

Vajon milyen gondolkodásra vall, ha a le-
válást kezdeményező embereket (412 füredi 

választópolgárt) azzal vádolnak, hogy saját 
meggazdagodásuk érdekében indították el a 
folyamatot? El se tudom képzelni, hogy vajon 
miből (kikből) is indulnak ki az ilyen vádat 
megfogalmazók…

Látnunk kell, hogy a leválás úgy javítja a 
mátrafürediek lehetőségeit, hogy a gyöngyö-
sieket semmiben nem korlátozza. A változás 
vesztesei – nem is olyan meglepő – azok lesz-
nek, akik tulajdonképpen egyedül érvelnek a 
leválás ellen: Gyöngyös város képviselőtestü-
letének tagjai. S el kell ismernünk jogosak a 
félelmeik.

Egyrészt maguk és az általuk képviselt 
érdekcsoportok elveszítik azt a lehetőséget, 
hogy – mint Mátrafüreden történt – közfunk-
ciót szolgáló, köztulajdonban lévő vagyontár-
gyat privatizálhassanak, s haszonnal tovább-
adjanak. Lehetetlenné válna, hogy tájidegen, 
a környezeti adottságoknak nem megfelelő 
beruházásnak adjanak zöld utat, mint történt 
a Mátrában. Ha elveszítik a mátrai területek 
feletti rendelkezést, akkor jelentősen csökken 
a felélhető vagyon, s így hamarabb válhat (a 
választóik előtt is) nyilvánvalóvá a városveze-
tés által folytatott, hosszú távon tarthatatlan 
„vagyongazdálkodás”.

Ha Mátrafüreden az emberek a tényekre 
hallgatnak, s a minden alapot nélkülöző meg-

félemlítő kampány ellenére a leválás mellett 
döntenek, akkor az várhatóan nem hagyja 
érintetlenül a gyöngyösieket sem. A példa, 
a saját sorsunk alakításának a kézbe vétele, 
még ragadós is lehet. Megtörténhet, hogy el-
gondolkodnak a gyöngyösiek azon, hogy mi-
lyen módon is sáfárkodtak mindannyiunk 
vagyonával a város vezetői: vajon a gondos 
gazda mentalitása avagy az – utánam a víz-
özön – lumpené, ha elődeink generációkon 
által felhalmozott közös kincseit elherdálták, 
miközben néhány év alatt 1 milliárd forintot 
meghaladó adósságba verték a város lakosait 
– egyszerre élve fel örökséget, s verve adós-
ságba a jövőt.

S ha elgondolkodnak, kicsiben és nagyban, 
városban és országban, talán még arra is rá-
jöhetnek, hogy nem mások kezébe kell adni 
közös sorsunk formálása feletti hatalmat és 
lehetőséget, hanem nekünk magunknak kell 
azt alakítanunk. Kínos és hosszú folyamat áll 
előttünk. A fürediek egy kicsiny lépéssel már 
előrébb járnak. A hatalom ellenszelében, eg-
zisztenciális fenyegetettség árnyékában eddig 
sem volt könnyű. Vasárnap eldől, hogy átlép-
jük-e a Rubicont. 

Ha vasárnap Mátrafüred a leválás mellett 
dönt, akkor a gyöngyösieknek nem azért lesz 
nehezebb, mert bármit is elveszítenének, ha-
nem azért, mert talán ráébrednek, hogy ami 
ténylegesen az övék, afelett sem rendelkez-
nek. Még.

Solymosi Tamás

A füredi választás 
tétjei


