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Bagi közmeghallgatás: többen voltak ellene, mint mellette

H ulladékégető épül a Galga m entén?
metlen szagok a hulladék-fel
dolgozó térségében, az alkal
mazott korszerű technológia 
pedig csak minimális káros- 
anyag-kibocsátást tesz lehető
vé. A német-magyar ve
gyesvállalat a 
mintegy 
3-5 milliárd 
forint értékű, 
két év alatt 
felépítendő 
beruhá
záshoz

mindössze területet igényelt az 
önkormányzattól, mivel a Kör
nyezetvédelmi Minisztérium 
szakmai támogatását bíró prog
ramot állami és uniós pályázati 

pénzekből, illetve bankköl
csönből kívánja 

felépíteni.

(folytatás 
^  a 4. oldalon)
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A bagi képviselő-testület 
szándéknyilatkozata nyo
mán az ezredforduló után 
egy korszerű és környezet- 
barát szemétégető épülhet a 
Galga mente térségében. A 
szigetszen tm ik lósi AVB 
Hungária KFt-nek a képvi
selők által zöld utat kapott 
ajánlata azonban a lakosság 
körében nem aratott osztat
lan sikert, így az is elképzel
hető, hogy Bagón népszava
zást kezdeményeznek a be
ruházás sorsáról.
Az AVB Hungária Hulladék- 

hasznosító, Környezetvédelmi 
Fejlesztő és Beruházó Kft. 
nemrégiben egy olyan zárt 
rendszerű, úgynevezett bio
massza erőmű megépítésére 
tett ajánlatot a bagiaknak, 
amely a mezőgazdaság, az élel
miszergyártás mellékterméke
it és a háztartási hulladékot 
alakítja át árammá, biogázzá, 
hőenergiává és trágyává. A be
fektetni szándékozók szerint, a 
hulladék fogadása, válogatása, 
mechanikai tisztítása zárt tér
ben történik, így várhatóan 
nem terjengnek majd kelle-

10 éves 
az Aszódi 
Polgárőr

Egyesület
(6. oldal)

A drogost segíteni, gyógyítani 
annyit jelent, mint megtanítani 
élni. Ezt az élni tudást kell 
kitágítani a gyerekek körére, 
hogy ne legyen szükségük a 
szerekre. Ezekkel a mondatok
kal adta meg a városunkban a 
múlt hétvégén rendezett drog- 
megelőzési konferencia alap
hangulatát dr. Győry Attila 
levezető elnök, az Országos 
Mentőszolgálat Pest Megyei 
Szervezetének vezető főorvo
sa.
Hogy senki sem születik dro

gosnak, azt jól érzékeltették 
azok a gyermekrajzok, ame
lyek a rendezvény alkalmából 
készültek. Aztán egy idő után 
túl erős lesz a kíváncsiság, 
egyenes következményeként 
annak, hogy a legveszélyezte
tettebb korosztály még mindig 
túl keveset tud a szerekről. Az 
egyik hozzászóló azon keser
gett, hogy minden ellenük dol
gozik. A televízióban látható 
reklámok irreális vágyakat éb
resztenek a gyerekekben, akik 

(folytatás a 12. oldalon)
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M egalakult 
a HAB frakció
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Asztalos Tamás:

Függőség és félelem

ASZÓDI

Elkészítettem “Kétségek 
között (200 nap után)” cím
mel 2. képviselői beszámoló
mat. A beszámoló, miután volt 
miről írni, hosszúra sikeredett. 
(A Tükörben nyolc oldal terje
delmű lett volna.) Sajnos a 
Szerkesztő úr, annak ellenére, 
hogy a nyomdaköltségeket 
magamra vállaltam, nem tar
totta megoldhatónak a beszá
moló egy lapban történő köz
lését. A cikk egy kerek egész, 
szétbontásához én nem járul
tam hozzá. Miután a Válasz
tópolgároknak ígéretet tettem, 
hogy képviselői munkámról 
időszakonként beszámolok, s 
ez ilyen formában, a Tükörben 
nem lehetséges, megindítot
tam saját újságomat, Kolofon 
címmel. (Az újsághoz a Régió- 
Unió Információs Irodában - a 
készlet erejéig - mindenki in
gyenjuthat hozzá.)
A saját esetemet, és más hozzá 
hasonló eseteket előre látva, 
nyújtottam be 1. számú kép
viselői beadványomat, 1998. 
november 8-án, amelyben tk. 
az alábbiakat javasoltam.
“1. Pontosan meg kell hatá
roznunk, hogy az Aszódi Tü
körben a polgármesternek, a 
képviselőknek, a bizottságok 
elnökeinek, tagjainak, külső 
munkatársainak illetve a hi
vatal dolgozóinak milyen köte
lességei és lehetőségei vannak. 
Fontos meghatározni a fent 
megnevezettek által, megjelen
tetni kívánt írások maximált 
terjedelmét, a megjelenés sű
rűségét.
Miután a lap önkormányzat 

által megjelentetett, javaslom, 
hogy ezt a képviselő-testület 
határozza meg! ”
Mindezek képviselő-testületi 

szabályozását azért tartottam 
szükségesnek, mert minden 
pontosan szabályozott dolog 
adja a demokrácia alapját, szab 
medret a dolgok folyásának. 
Terjedelemről van szó, nem 
tartalmi megszorításról!
Ennek ellenére, sem a Polgár- 

mester úr, sem az érintett Okta
tási bizottság nem tartotta 
szükségesnek a szabályozást.

Mindezidáig a Tükör Szer
kesztője sem tette közzé az 
általa bevezetett szabályozást. 
Miután közérdekű dolgokról 

írtam, bíztam abban, hogy 
mintegy betét, (a saját pénze
men!) megjelenik Aszód Vá
ros havilapjában a beszámo
lóm!
Csak csöndben jegyzem meg, 
én javasoltam, hogy emeljük 
meg a Tükörre szánt pénz mér
tékét, hogy ünnepeljük meg a 
“Tízéves Aszódi Tükröt”, 
stb....

Képviselőként jogomnak és 
kötelességemnek tartom, hogy 
a hivatalos beszámolókon 
kívül, a "MI" - ellenzéki - 
szemszögünkből is láttassam a 
történéseket! Erre havonta egy 
oldalt kapok, mint mindegyik 
képviselőtársam. Ismételten 
írom: ezt idáig sehol sem tette 
nyilvánossá senki, tehát jogi 
akadálya nincs - nem lett volna 
- annak, hogy megjelenhessen 
a cikkem!

Mindezek ellenére értem, 
hogy a Szerkesztő úr nem akar 
precedenst teremteni nyolcol
dalas írásom közlésével! De 
kérem Önöket, gondolják vé
gig, melyik képviselő fog még 
ilyen terjedelemben beszámol
ni Önöknek? Idáig legalábbis 
nem mutatta 1 -2 képviselőtár
samon kívül senki sem jelét 
ennek.
A Szerkesztő úr utólagos sza

bályozását mindezek ellenére 
tudomásul veszem!
Esetemet elemezve önkéntele
nül is a félelem hatalmas 
erejéről kezdtem el tűnődni.

A félelem minden korban, 
egytől-egyig minden társa
dalmi rendszerben, helytől, 
időtől függetlenül jelen van. A 
kérdés tehát nem az, hogy 
Megszüntethető-e a félelem?, 
hanem az, hogy Csökkenthető- 
e, és ha igen milyen mértékben 
az emberek mindennapjait át- 
meg átszövőfélelem ? 
Diktatúrában börtön, kínzás, 

vallatás, halál járt a félelmet, a 
sötétséget, a merevséget föl- 
oldani szándékozóknak. Gon
doljanak Giordano Brúnó

megégetésére, Szolzsenyicin 
deportálására a Gulag-sziget- 
csoportra vagy az 1956-os for
radalmárok elleni irtóhadjá
ratra!
A soft, azaz puha diktatúrában 
megfigyelik, jelesebb ünne
pekkor beviszik, benttartják, 
ellehetetlenítik, állásából el
csapják a másként gondolko
dókat. Elő példa, a Beszélő cí
mű szamizdat lap köré csopor
tosult ellenzékiek hetvenes
nyolcvanas évekbeli története. 
A formálódó demokráciában 

alapvetően más a helyzet, és a 
kérdést is másként kell föl
tennünk!
Kié a hatalom? A választott 

képviselőké-e, vagy az évti
zedek óta becsontosodott, ke- 
resztbe-kasul szövevényes hi
vatali rendszeré-e? Ezt a kér
dést jogosan tesszük föl orszá
gos, megyei és helyi szinten 
egyaránt!
Aszód esetében ez a kérdés 

speciális, hiszen a várost egy 
olyan polgármester vezeti, aki 
két évtizede minden ízét ismeri 
a rendszernek, kapcsolat- 
rendszere, tapasztalata lehető
vé teszi számára, hogy egy- 
kézből vezérelve irányítsa a 
várost. Kérem, a régi rendszer 
így él tovább! A régi embere
ken keresztül, akik a régi rend
szer elvei szerint alkalmazzák 
a demokráciát!
Az emberekben élő félelem, 

tehát olyan, mint a régi, azaz a 
diktatórikus rendszerben volt. 
Ez az a félelem, amely meg
akadályozza az emberek több
ségét, hogy félelmüket levet
kőzve, vállalva véleményüket, 
nézetüket, magukat - polgá

Mindenekelőtt megköszönöm 
Asztalos Tamás képviselő úr
nak, hogy cikkének megírása
kor már figyelemmel volt az 
általam utólag bevezetett kor
látozásra. Mentségemre szol
gáljon, nem számítottam rá, 
hogy a város lapját bárki is Élet 
és Irodalomnak nézze, és az ott 
szokásos terjedelemmel je 
lentkezzen.
Az először két és fél oldalas,

rokká váljanak! Ez a félelem 
akadályozza meg, hogy tény
leges rendszerváltás történjék 
Magyarországon! 
Képviselőségem hét hónapja 

alatt sok ilyen esettel találkoz
tam. Többen kerestek föl, hogy 
segítsek neki, járjak el az ér
dekükben. Mikor azonban oda 
került a sor, hogy a Képviselő- 
testület elé tárom a dokumen
tumokat, ez idáig mindenki 
visszakozott, s a címemre ér
kező levelek is mind névtele
nek voltak.
Az emberek félnek a hatalom
tól, félnek kiállni a hatalom
mal szemben! Félnek attól, 
hogy a sérelmeik orvoslása he
lyett, még nehezebb helyzetbe 
kerülnek.

így él tovább a régmúlt, a 
diktatúra! S így, dokumentu
mok nélkül, a képviselő sem 
tudja megvédeni a hatalom ál
dozatait, sőt, ő is egyedül ma
rad!
Csökkenthető-e hát a félelem? 
Igen! De a félelmet csak új, 
másként gondolkodó emberek 
tudják csökkenteni, akik bizal
mat képesek ébreszteni az em
berekben. Nem ígéretekkel, hi
tegetésekkel, hanem általáno
san és mindenkire kiterjesztett 
cselekedetekkel.
A soft diktatúra rendszeréből, 

valamint az ebben a rend
szerben fölnövekedett vezetői 
elit szemléletéből kifolyólag, a 
régi emberek legjobb szándéka 
is megmarad csupán erőlkö
désnek, fölülről vezényelt fé- 
lelemoszlatásnak. Ez pedig, 
minden igyekezet ellenére sem 
lehet progresszív tendencia.

később négy, végül nyolc ol
dalra hízó írással szemben ki
zárólag terjedelmi kifogásaim 
voltak. Asztalos képviselő úr 
valóban felajánlotta, hogy ki
fizeti a rá eső nyomdaköltsé
get, ám ez így a gyakorlatban 
sehol sem működik. Az orszá
gos napilapok is korlátozzák 
az egyéni vélemények terje
delmét, és mindennapos gya- 

('folytatás a 3. oldaton)

Dilemma



TÜKÖR

Korén díj: évente egyszer, egy személynek
Nagy vita alakult ki a képvi
selők között a Koren-díjról 
szóló rendelet módosításával 
kapcsolatban. A vélemények 
nemcsak a díjjal járó pénz
összeg nagyságát illetően tér
tek el, hanem abban is, hogy 
évente hányán kapják meg, 
illetve kik és hogyan tegye
nek javaslatot a jelöltekre.
A Korén István-díjat a város 

1992-ben alapította a kiemel
kedően dolgozó oktatási, köz
művelődési szakemberei mun
kájának elismerésére. A díjat 
eddig évente egy személy - 
sorrendben: Tarr Gábor, Báto- 
nyi Lászlóné, Dobók Józsefné, 
Pachert Károlyné, Péter Sán- 
dorné, Kovács Dezsőné és I

Jeney Lászlóné kapta. 
Asztalos Tamás képviselő sze
rint Aszódon - iskolaváros lé
vén - sok kiváló pedagógus 
dolgozik, éppen ezért nem ért 
egyet, hogy évente csak egy 
személy kapjon Koren-díjat. A 
korlátozás miatt egy-egy alko
tóközösség díjazására sincs 
mód. A városatya azt javasol
ta, hogy a rendeletből marad
jon ki az“egy személynek ” szö
vegrész. A városatyák egy ré 
sze egyetér
tett Asz

talos képviselő véleményével, 
mások viszont a díj értékének 
megtartása érdekében ragasz
kodtak az egy személynek tör
ténő odaítéléséhez. Az első 
szavazás nem hozott döntést, a 
másodszori nekirugaszkodás
nál egy városatya megváltoz
tatta véleményét, így évente 
továbbra is egy személy kap
hat Koren-díjat.

Eltértek a vélemények a díjra 
érdemes személyek jelölését 

letően is. Búzás 
Pál pél

dáu l

hónap mondása...
...Nemes István rendőr őrnagy 

rendőrőrs parancsnoka szerint

Dilemma
(folytatás a 2. oldalról) 
korlatnak számít a túl hosszú 
cikkek meghúzása. Az újság 
tartalmáért, objektivitásáért 
kizárólag a felelős szerkesztő 
felel. A Képviselő Úr I. számú 
beadványában leírtak megha
tározása nem a képviselő-tes
tület dolga, annak ellenére, 
hogy a lapot az önkormányzat 
jelenteti meg. (A Népszabad
ságnál sem a többségi tulaj
donos Bertelsmann Group 
dönti el, milyen cikkek lesznek 
az egyes számokban).
Jómagam arra tettem ígéretet, 

hogy a médiatörvény előírásait 
betartva egy elfogulatlan, ob
jektív, ugyanakkor tartalmas, 
információdús lapot szerkesz
tek. Az önkormányzattal kö
tött - a képviselőtestület által 
megszavazott feltételeket tar
talmazó - szerződés értelmé
ben a minimum 16 oldalas 
Aszódi Tükör minimum 13 
oldalán közszolgálati jellegű 
cikkeknek kell megjelenni. 
Úgy érzem, ezeknek a felté
teleknek eddig maradéktalanul 
eleget tettem, és a továbbiak
ban is erre törekszem.

Asztalos Tamás cikkében 
“csöndben megjegyzi ”, hogy ő 

javasolta: a testület emelje 
meg a Tükörre szánt pénz mér
tékét. Amennyiben ez így volt, 
tisztelettel megköszönöm,

ugyanakkor remélem, hogy ez 
a mondat nem azt szándéko
zott sejtetni velem, hogy ezért 
irányában valamiféle privilé
giumot kellene vagy kellett 
volna biztosítanom. Nagyon 
örülök, hogy a Képviselő Úr 
rálelt a választópolgárok felé 
történő beszámolás egyik le
hetséges módjára, az időköz
ben megjelent, a városi kiad
ványok palettáját színesítő 
Kolofon szerkesztéséhez pedig 
sok sikert kívánok.
Be kell valljam, Asztalos Ta

más írásának második része di
lemmát okoz. Nem tudom el
dönteni, a hosszú cikk vissza
utasítását gondolta-e egyfajta 
félelem és függőség következ
ményének ( "Esetemet elemez
ve... ”), vagy az egyéb esetek 
( ”Többen kerestek meg...”) 
tapasztalatai alapján született 
meg a gondolatsor. Az első va
riációhoz egyetlen komment
álásom van: Fél a fene, Tamás! 
A második lehetőség esetében 
ki-ki maga foglaljon állást. 
Részemről a cikkek lehetséges 
terjedelmével kapcsolatos vi
tát lezártnak tekintem. Termé
szetesen amennyiben valaki 
nem fogadja el a szerkesztési 
elveimet vagy elfogultságot 
vél felfedezni, kifogással élhet 
a felelős kiadónál.

Rácz Zoltán 
felelős szerkesztő

nevéhez fűződik. Az aszódi 
már Aszódon is jól működik a 
SZEM (Szomszédok Egymás
ért Mozgalom). Mihelyst fel
tűnik a városban egy APEH 
ellenőr, kis idő elteltével 
már az összesből- fon
tostud róla. tosnak

tartotta, hogy 
az intézmények dolgozói a je 
lölt személyéről 2/3-os, titkos 
sz a v a z á s sa l d ö n tsen ek . 
Kovács Tamás alpolgármester 
úgy vélekedett: a vezetőre kell 
bízni, hogyan választja ki a 
d íjra  érdem es szem élyt. 
Frajna Miklós, a művelődési 
bizottság elnöke jelezte: a je 
löltekre való szavaztatás eddig 
jól működött. Az érvelések so
rán újabb probléma merült fel: 
hogyan állítsanak jelöltet azok 
a közművelődési intézmé
nyek, ahol csak egy-két szak
ember dolgozik.
A javaslatokról való első sza

vazás itt sem hozott döntést, a 
képviselő-testület végül a “ka
pu kinyitásával” vágta fel a 
gordiuszi csomót. Eszerint az 
április 30-ig beérkező szakmai 
írásos javaslatokat a művelő
dési bizottság véleményezi, 
rangsorolja és terjeszti a kép
viselő-testület elé.
A legnagyobb vitát a Koren- 

díjjal járó pénzösszeg megha
tározása váltotta ki. Az elő
terjesztésben két javaslat sze
repelt. Az első variáció szerint 
a díjat elnyerő nettó 40.000 Ft 
jutalomban részesül, és az ösz- 
szeget évente az infláció mér

tékével emelik. A második 
változat alapján a képviselő- 
testület évente dönt a jutalom 
mértékéről. Az Ügyrendi Bi
zottság egy harmadik variáció
ra is javaslatot tett, mely sze
rint az összeg a mindenkori 
minimálbér kétszerese legyen. 
Kovács Tamás megalázónak 
tartotta egy életmű munkáért 
kéthavi minimálbért adni, 
ezért nettó százezer forintot ja 
vasolt. Szolnoki Ferencné, a 
pénzügyi irodavezetője jelez
te: az összeg a vonzataival 
bruttó 250 ezerre rúg. Frajna 
Miklós figyelmezette a többi
eket, hogy az eddigi kitünte
tettek 30-40 ezer forintot kap
tak. A képviselő 60 ezer forin
tot tartott számára elfogadható 
összegnek. Szolnoki Ferencné 
azt javasolta, hogy akitüntetett 
a közalkalmazotti béralap há
romszorosát kapja kézhez, 
míg Asztalos Tamás az alap 
négyszerese (nettó 90 ezer F t) 
mellett kardoskodott. Ekkor 
Búzás Pál figyelmeztette kép
viselőtársait a város kasszáját 
terhelő költségvonzatokra.
A testület 8 igen szavazattal a 

közalkalmazotti béralap há
romszorosára tett javaslatot fo
gadta el. Asztalos Tamás a sza
vazás utáni hozzászólásában 
elmondta: számára megdöb
bentő, hogy a Korén István-díj 
esetében - amelyet olyan em
berek kapnak, akik életüket te
szik fel a pályára - a testület 
azon vitatkozik, hogy ez 
mennyibe kerül az önkor
mányzatnak. A képviselő ezek 
után egy időre elhagyta a ta
nácstermet.

A képviselő-testület arról, 
hogy az idei pedagógusnap al
kalmából ki kapja meg a díjat, 
zárt ülésen döntött.



ASZÓDI

Hiánypótlás
a hosszú nevű bizottságban

A képviselő-testület támogat
ta Dr Karainé dr Lóska Iza
bella képviselő jelölését a Mű
velődési, Közoktatási, Ifjúsági 
és Sportbizottságba, így az is
mét teljes létszámú.
Mint ismeretes, Győrfi János 

még tavaly decemberben le
mondott képviselői mandátu
máról, ugyanakkor a helyére 
került Kvaka István nem vál
lalta a távozó városatya bizott
sági szerepkörének betöltését. 
Az azóta eltelt időszakban

Frajna Miklós, a bizottság el
nöke többször kérte képviselő- 
társait, hogy a megüresedett 
helyre jelöljenek másik tagot.
Lóska doktornőnek a szóban 

forgó bizottságba történő dele
gálásával immáron három 
egészségügyi szakember {dr. 
Horváth Anna és dr Jólesz 
József kezdettől fogva tagjai) 
szolgálja a városi közművelő
dés és a sport érdekeit.

R. Z.

Múltat vagy jövendőt

Megalakult a
Május 4-én megalakult a HAB 
frakció. Tagjai: Huszár László, 
Asztalos Tamás és Búzás János 
képviselők. A frakció vezetője 
Búzás János, helyettese Hu
szár László. A frakció nyitott, 
bármelyik képviselő - ameny- 
nyiben elfogadja a frakció rö
videsen elkészülő belső sza
bályzatát - kérheti fölvételét, 
amelyről a frakció tagjai dön
tenek. A frakció szellemisége

HAB frakció
az Együtt Aszódért Múltat 
vagy jövendőt címet viselő 
polgári választási programjára 
épül.

A HAB frakció képviselői 
fontosnak tartják a választó- 
polgárok tájékoztatását, ezért 
képviselői fogadóórák beveze
tését tervezik. Szívesen várják 
minden munkájuk iránt érdek
lődő levelét is. Postacímük: 
HAB, Aszód, Pf. 12.

Hulladékégető épül 
a Galga mentén?

(folytatásazt. oldalról)

A  bagi képviselők nemcsak a 
megépítéshez szükséges pénz
forrás megszerezhetőségében 
kételkedtek, hanem abban is, 
hogy hogyan sikerül megsze
reznie az üzem nyereséges mű
ködtetéséhez szükséges évi 34 
ezer tonna hulladékmennyi
séget. Dr Rolf Huchthausen, 
az AVB szakértője arra emlé
keztette a testületet, hogy Ma
gyarország már vállalta: 2005- 
ig aláveti magát az európai 
uniós előírásoknak, amelyek 
értelmében a 2.700 állandó le
rakóhelyet 150-re kell lecsök
kenteni, vagyis a környezetba
rát feldolgozóüzemeké ajövő. 
A bagi képviselők 5 ̂ -arány

ban végül megszavazták a 
szándéknyilatkozatot. Az áp
rilis 30-án a témával kapcso
latban összehívott közmeg
hallgatás résztvevőinek több
sége viszont elutasította a sze

métégetővel kapcsolatos ter
veket. A hozzászólók többek 
között azzal érveltek: a pesti 
piacokon lassan nem tudják el
adni a zöldséget, mert a vevő, 
ha meghallja, honnan szárma
zik az áru, eláll a vételi szán
dékától. Véleményük szerint a 
Galga mente már jelenleg is 
nagy környezeti terhet vállal, 
nem kell ezt újabbal tetézni.
Bagón egyelőre nem dőlt el 

semmi, és elképzelhető, hogy 
az ügyben népszavazást kez
deményeznek. Egyelőre a sze
métégető helyét sem jelölték 
ki. Az AVB Hungária Kft. ügy
vezetője ugyanakkor még a 
képviselő-testületi ülésen je 
lezte: ha a bagiak nem mennek 
bele a dologba, akkor más te
lepülésnek teszik meg a ja 
vaslatukat, de mindenképpen a 
régióban szeretnék megvalósí
tani elképzelésüket.

R. Z.

Elhunyt dr. Makay Jolán
A képviselő-testület mély megrendülését fejezi 
ki dr. Makay Jolán, Aszód város Tüdőgondozó 
Intézete vezető főorvosának tragikus halála 
miatt. A város, illetve az intézet munkaterüle
tét érintő települések nevében Bagyin József 
polgármester búcsúzik el a főorvos asszonytól. 
Az önkormányzat a temetésre való utazáshoz a 
város lakói számára külön autóbuszt biztosít.

A  fő o rO o sa s s zo iv } e m lé k é re
Piros pünkösd napját vörösre fes

tette egy igaz ember vére: közleke
dési balesetben elhunyt dr. Molnár 
Ferencné dr. Makay Jolán, az Aszódi 
Tüdőbeteg-gondozó Intézet igazga
tója.

e szenvtelen mondatot leírni is fáj
dalmas, a tragédia ismerete után az 
érzelmeket megfogalmazni még 
nehezebb. Egy a betegeiért élő, a

3 ar egészségügy mindennapos 
.ai között is fáradhatatlanul 

gyógyító kiváló orvost veszített el 
csaladja, Aszód városa, a Galga 
mente népe. Az e vidéken élok 
mindannyian találkoztak vele, 
hiszen 28 évig állt az intézet élén. A 
tüdőszűrések; az ellenőrzések és 
más gyógyító tevékenysége során 
meggyőződhettünk elkötelezett 
hivatástudatáról; szakmai tudásá
ról, a betegségtől mindenkit meg
óvni akaró gondoskodásáról, köz
vetlen emberségéről.
Az ország másik szegletében, Hód

mezővásárhelyen született. Az or
vosdoktori diplomát 1960-ban Sze
geden szerezte meg. a tüdőszak
orvosi vizsgát 1967-ben Budapes
téin tette le. A Kapuvári Járási Kór
házban kezdte hivatását gyako
rolni, majd közel egy évtizedig a 
törökbálinti Tüdőkórnázban dolgo
zott. Rövid nagykátai működés után 
1971-ben jött Aszódra, s mindenki 
megelégedésére vezette az itteni 
intézetet. Aszódi munkásságáról és 
az intézmény működésérőf kiváló, 
tanulmánynak is beülő írást olvas
hattunk az Aszód Évkönyvben. A 
doktornő aszódi munkásságának 
tényszerű adatait e tanulmányból 
ismerhettük meg, ám emberségét, 
szorgalmát, szeretetteljes közvet
lenségét nap mint nap megtapasz
talhattuk. Emlékét az aszódiak és a 
Galga mentén élők örökké megőr
zik a szívükben.

Seregélyes János

Köszönetnyilvánítás
Szeretnék köszönetét mondani 
mindazoknak a rokonoknak, 
barátoknak, munkatársaknak, 
szomszédoknak és ismerősök
nek, akik megtiszteltek azzal,

hogy férjemet. Bíró Ferencet 
elkísérték utolsó útjára, az 
aszódi temetőbe, és sírjára vi
rágot helyeztek el.

Köszönettel:
Özv. Bíró Ferencné

Pályázat
kerítésjavítási

munkára
Aszód Város Önkormány
zata pályázatot ír ki a 2. sz. 
Általános Iskola Rákóczi 
úti oldalán lévő kerítésének 
javítási munkáira.

Beadási határidő:
1999. június 20.

Helyszíni szemle:
igény szerint

\___________________

\
A pályázatokat zárt boríték
ban a munka megnevezé
sének feltüntetésével a Pol
gármesteri Hivatal jegyzőjé
nek kell leadni.
A kiírásban szereplő határ

idő elmulasztása jogvesztő.

A pályázatok felbontása a 
pályázók jelenlétében törté
nik, a határidőt követő három 
napon belül, a Közbeszerzési 
Bizottság ülésén.

A pályázatok elbírálása a be
adást követő első képviselő- 
testületi ülésen történik.

___________________/



TÜKÖR

A Védelem a közbiztonságért
A folyamatosan romló köz- 

biztonság egyelőre nem vagy 
csak kevéssé ösztönöz ben
nünket arra, hogy az eddigi
eknél fokozottabb mértékben 
óvjuk vagyontárgyainkat. 
Legalábbis ezt mutatja az az 
adat, amely szerint Aszódon 
eddig alig hatvanan - jobbára 
üzletek, pénzintézetek - kap-

Az önkormányzat rövidesen 
pályázatot ír ki az úgyneve
zett csendes riasztás meg
szervezésére, a város egyes 
lakóövezeteiben kezdemé
nyezi a SZEM (Szomszédok 
Egymásért Mozgalom) fi
gyelőszolgálat felállítását, a 
Bűnmegelőzők Országos 
Szakmai Szövetsége Köz
hasznú Társadalmi Szerve
zetbe pedig a Gyermekjóléti 
Szolgálatot delegálja. Ezen 
döntések születtek a város 
közbiztonsági koncepció
jának tárgyalása során.

Aszódon nagy a bűnözők 
mozgása, sok üzlet, intézmény 
folyamatos veszélyeztetettség 
alatt áll. Felbukkantak a pénz
behajtók és a kábitószer eladók 
- ecsetelte a jelenlegi helyzetet 
a képviselő-testületi ülésre 
meghívott Nemes István őr
nagy, az aszódi rendőrőrs pa
rancsnoka. A rendőrség ezt ta
pasztalva igyekszik - a lehe
tőségeihez képest - folyamatos 
gyalogos-, illetve kismotoros 
járőrszolgálatot biztosítani.

A jelenleginél nagyobb biz
tonságérzet megteremtésének 
egyik fontos feltétele az úgy
nevezett csendes riasztás rend
szerének telepítése. Erre az 
önkormányzat rövidesen pá
lyázatot ír ki vagyonvédelmi 
cégek számára. A riasztórend
szer nemcsak azt ezt igénybe 
vevőknek nyújthat plusz biz
tonságot, hanem - mivel a cég 
24 órás felügyeletet lát el - a la
kosságnak is. Jelenleg az 
aszódi rendőrőrsön csak nap
pal van diszpécseri szolgálat, 
hétvégén pedig nincs ügyelet, 
mert az ügyeletes személyt is 
közterületi munkára osztották 
be.

csolódtak rá a legkorszerűbb 
védelmet nyújtó telefonos táv- 
felügyeleti központra. Pedig a 
lehetőség adott: a jászberényi 
székhelyű, Gödöllőn regioná
lis központot működtető Vé
delem Kft. mind a vállalkozók, 
mind a közületek, mind a ma
gánszemélyek rendelkezésére 
áll.

Egyre több helyen ismerik fel, 
hogy az egymás iránt mutatott 
közömbösség a bűnözők mal
mára hajtja a vizet, így bekap
csolódnak a Szomszédok Egy
másért Mozgalomba. A mód
szert - gyanús körülmények, 
személyek felbukkanása, ve
szély észlelése esetén értesí
teni azokat a közbiztonsági 
egységeket, amelyek segíteni 
tudnak - a polgárőrség bevo
násával Aszódon is hatéko
nyan lehetne alkalmazni. 
Éppen ezért a város egyes la
kóövezeteiben az erre vállal
kozó polgárok segítségével a 
közeljövőben megkezdik a fi
gyelőszolgálat kiépítését.

Nemrégiben megalakult a 
B űnm egelőzők O rszágos 
Szakmai Szövetsége Társadal
mi Szervezete, amely levélben 
kérte az önkormányzatot: 
vegyen részt a szakmai mun
kában. A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a Gyermek- 
jóléti Szolgálatot bízza meg a 
feladattal.

A közbiztonsági koncepció 
tárgyalása során a képviselők 
kihasználták az alkalmat, hogy 
felhívják az őrsparancsnok fi
gyelmét a városban tapasztalt 
problémákra. A hatalmas ka
mionok nem tartják be a lakott 
területen kötelező 50 km/órás 
sebességet, a temetőnél pedig 
ismeretlen személyek rendsze
resen feltörik az ott parkoló 
gépkocsikat. Nemes István 
örömmel számolt be arról, 
hogy a temetői lopások elkö
vetőinek egy részét már el
fogták. A gyorshajtók kiszű
résére a traffipaxos Skoda az 
elkövetkezendőkben állandó 
vendége lesz Aszódnak.

- Mit kell tudni a telefonos táv- 
felügyeleti rendszerről? - kér
deztük Köles Ferenc területi 
igazgatót.
- A szolgáltatást bárki igénybe 
veheti, ha az őrizendő lakás
ban, irodahelyiségben vagy 
éppen raktárépületben rendel
kezik távbeszélő fővonallal. A 
megrendelő által kiválasztott 
objektumba a mozgásérzéke
lőkön, külső és belső sziré
nákon túl egy, a távfelügye
lettel kommunikálni tudó helyi 
riasztó központot szerelünk. A 
berendezés behatolás, táma
dás, tűz esetén a távközlési há
lózaton keresztül riasztási je 
leket küld az általunk működ
tetett távfelügyeleti központ
ba. A gödöllői rendőrkapitány
ságon elhelyezett központ éj
jel-nappal működik, a diszpé
cser számítógépén megjelenik 
a támadást szenvedett objek
tum alaprajza, így a kolléga azt 
is látja, hol tartózkodnak az il
letéktelen behatolók. Ilyenkor 
azonnal intézkedik, és értesíti 
azokat a személyeket, illetve 
szervezeteket, amelyeket a 
megrendelő a riasztási tervben 
megjelölt. Behatolás, támadás 
vagy tűz esetén a diszpécser 
egy kivonuló járőrszolgálatot 
is a helyszínre küld, amelynek 
tagjai az intézkedésre jogosult 
megérkezéséig biztosítják a 
helyszínt, illetve amennyiben 
szükséges, a törvényes szabá
lyozás keretein belül megvé
dik ügyfelünk lakását, illetve 
családtagjait, alkalmazottjait. 
Tűz esetén egyébként azért 
indul az akciócsoport a hely
színre, mert a tűzoltóság csak 
ellenőrzött riasztás esetén vo
nul ki.
A riasztás egyébként akkor is 

megtörténik, ha a betörők az 
eszközöket megrongálják.
- A rendszer tud-e személyeket 
védeni?
- A lehetőségeket szinte korlát
lanul lehet bővíteni. így arra is 
van mód, hogy ügyfelünk, ha 
támadás éri őt, hangjelzés nél
kül tudjon riasztani, például 
egy nyakba akasztható pánik
gomb segítségével. Ha a helyi 
riasztót kényszer hatására kell 
kikapcsolnia, egy speciális kó
dot használhat, amelyből a 
diszpécser azonnal látja, hogy 
segítségre van szüksége.
- Mennyibe kerül egy átlagos

családi ház védelemmel törté
nő ellátása?
- Természetesen ez attól függ, 
hogy a megrendelő milyen 
színvonalú szolgáltatásra tart 
igényt. Egy átlagos családi ház 
három-négy mozgásérzékelő 
elhelyezésével jól védhető. A 
berendezések érzékelők, sziré
nák, helyi riasztóközpont, táp
egység beszereléssel 60-100 
ezer forintba kerülnek. Speci
ális berendezések pl. a fali széf 
közelébe telepített falbontás- 
érzékelők, lépésérzékelők, vi
deokamerák stb. - telepítése
kor mélyebben kell a pénztár
cába nyúlni.
A rendszer telepítésén túl az 

alapszolgáltatásokért is fizetni 
kell. Tartani tudjuk a tavalyi 
árakat, így például az egyéni 
előfizetők lakás esetében to
vábbra is 800Ft+ÁFA/hó, csa
ládi ház esetében 1.500 Ft + 
ÁFA/hó összeget fizetnek, 
üzlethelyiség esetében 2.000 
Ft+ ÁFÁ-tól indul a havi fenn
tartási díj. A telefonszámla - 
mivel a helyi központ időnként 
automatikus állapotjelzést ad 
magáról a diszpécserközpont
nak - mindössze 300-400 Ft- 
tal emelkedik meg. A költség 
egy része azonban megtérül, 
mivel a MAB1SZ szabványnak 
minden tekintetben megfelelő 
berendezések után a biztosító- 
társaságok a legmagasabb ked
vezményeket biztosítják.
- Ön szerint mi lehet az oka, 
hogy a viszonylag kedvező árú 
rendszerek telepítését Aszó
don eddig csak ilyen kevesen 
tartották fontosnak?
- A polgárok egyelőre kevés fi
gyelmet szentelnek a vagyo
nuk védelmének. Ennek el
lenére az év végére a száz be
kötést reális célnak tartom. 
Másrészt a városban működik 
olyan erő, amely nem támogat
ja a mi tevékenységünket. Ezt 
nem kívánom bővebben ki
fejteni.
- Mit kell tennie azoknak a pol
gároknak, akik a cikket elol
vasva igényt tartanának a szol
gáltatásukra?
- Nincs más teendőjük, mint 
felhívni az alábbi telefonszá
mok valamelyikét. Szakembe
reink készségesen állnak ren
delkezésükre.

Pálházi Mihály:
06 60 412-473 

Litauszky Zoltán:
06 209-219-650 
Köles Ferenc:

06 209-455-564

Közbiztonság csendesen, 
nyitott SZEM-mel

(X )
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Tíz éves az Aszódi Polgárőr Egyesület Gumikacsa, az autósok réme

A legjobbak között vannak Bekeményít a rendőrség?
Egyre több bűncselekmény, 
romló biztonságérzet, kiszol
gáltatott emberek. Mit lehet 
ez ellen tenni? - tette fel a 
kérdést néhány aszódi pol
gár a nyolcvanas évek végén. 
Szerencsére a választ is meg
találták: 14 fővel önvédelmi 
csoportot alakítottak.
A civil kezdeményezés élet

képesnek bizonyult, így idén 
már mint Aszódi Polgárőr 
Egyesület - 1994-ben, az Or
szágos Polgárőr Szövetség 
megalakulásakor vették fel ezt 
a nevet - a tizedik születés
napját ünnepelheti.
- Kezdetben kedvezőtlen felté
telek között végezhettük a vál
lalt szolgálatunkat - emléke
zett vissza Szenoránszki 
Ferenc, a szervezet parancs
noka. - Támogatást sehonnan 
sem kaptunk, és a rendőrség 
sem tudta igazán, hogy milyen 
feladatokat is bízzon ránk. A 
kitartó munka, a csoport tag
jainak tisztességes hozzáállása 
egy idő után meghozta gyü
mölcsét. Egyre többen csatla
koztak hozzánk, így ma már 50 
fős létszámmal büszkélked
hetünk. Remek munkakapcso
lat alakult ki az aszódi rendőr
őrs parancsnokával, Nemes 
István őrnaggyal és kollégái
val. Az önkormányzat segítsé
gén túl akad néhány támoga
tónk is. Természetesen a szol
gálatot ma is ingyen, saját gép
kocsikkal látjuk el, az 500 ezer 
forintos keretből az üzem
anyag árát és egyéb működési 
költségeinket fedezzük. Ha 
több pénzünk lenne, még több 
alkalommal tudnánk a közbiz
tonságra vigyázni.
A polgárőrök jelenleg a hét 

négy napján igyekeznek meg
előzni a bűncselekményeket. 
A rendőrséggel rádión állandó 
kapcsolatot tartanak. Egy-egy 
szolgálat alatt 90-100 kilomé
tert tesznek meg. Fokozottan 
figyelik azoknak az idős em
bereknek a házait, akik ezen 
kérésükkel hozzájuk fordul
tak. Mostanában sajnos újabb 
feladatuk is akad: a diákokat 
próbálják megóvni a drogos 
beetetőktől, ezért szúrópróba

szerűen ellenőrzik az iskolák 
környékét. Nemrégiben a szer
vezetükön belül egy 20 fős ka
tasztrófaelhárító csoportot is 
alakítottak, és adott esetben 
már polgárvédelmi feladatokat 
is képesek ellátni.
- Nincs annál jobb érzés, mint 
amikor sikerül megakadályoz
nunk egy-egy bűncselekményt 
vagy közre tudunk működni 
egy-egy tettes elkapásában - 
állítja a polgárőrök parancs
noka. - Nagyon örülünk, hogy 
a város bűnügyi statisztikája 
jobb az átlagosnál, mert úgy 
érezzük, ebben nekünk is ré
szünk van.
Az aszódi polgárőrök eredmé
nyességére a Megyei Polgárőr 
Szervezet is felfigyelt, és két 
évvel ezelőtt őket ítélte a leg
jobbaknak , Szenoránszki 
Ferenc pedig tavaly a Pest me
gye legjobb polgárőr vezetője 
címet kapta meg. Ő egyébként 
megyei polgárőr bizottsági tag 
is, és a Galga mentével kap
csolatos polgárőr feladatok ko
ordinálását végzi.

Az aszódi polgárőröknek a 
Magyar Honvédség püspök
szilágyi bázisán a 42. Galga 
Vezetésbiztosító Ezreddel 
szintén jó a kapcsolatuk - pün
kösdkor tartott jubileumi ösz- 
szejövetelén Bagyin József 
polgármester köszönte meg 
munkájukat és hozzátartozóik 
áldozatvállalását. A város első 
embere oklevéllel jutalmazta 
Molnár József Vladár László, 
Kvaka István, Sőregi Károly, 
Nagy Lajosné és Kovács Péter 
alapító tagokat, Sztán István 
ezredes, Szamosvölgyi István 
és Bartha János alapító támo
gatókat, Tóth János rendőr fő
törzszászlóst, Földi András 
törzszászlóst, valamint Szeno
ránszki Ferenc parancsnokot. 
Az Aszódi Polgárőr Szervezet 
szívesen vár soraiba minden 
olyan büntetlen előéletű pol
gárt, aki vállalja a tagsággal 
járó kötelezettségeket, a bű
nözés megelőzéséért végzett 
szolgálatot, és minden elkövet 
azért, hogy az aszódi szervezet 
az ország egyik legjobb pol
gárőrsége legyen. R. Z.

Megállíthatatlanul romlik a 
baleseti statisztika, ezért a 
rendőrség az eddigieknél sű
rűbben ellenőrzi az autóso
kat, és szigorúbb szankció
kat alkalmaz a szabálytalan
kodókkal szemben - hang
zott el azon a sajtótájékoz
tatón, amelyet a minap tar
tottak a gödöllői rendőrkapi
tányságon.
- Tavaly az 1997-es adatokhoz 
képest 22 százalékkal nőtt a 
balesetek száma, az idei esz
tendő első negyedéve pedig 
újabb 8 százalékos emelkedést 
mutat - indokolta a fokozott 
közúti ellenőrzés bevezetését 
Cserni János főhadnagy, köz
lekedési alosztályvezető. - Fő
leg az anyagi kárral járó ka
rambolok száma nőtt jelentős 
mértékben. Az esetek 99,9 %- 
ában a figyelmetlenségjátszik 
főszerepet.
A gödöllői rendőrkapitányság 
által május elsejétől bevezetett 
fokozott közúti ellenőrzés ez
úttal nemcsak azzal jár, hogy a 
sebességmérő műszert minden

nap bevetik. A kisebb közsé
gekben, falvakban is feltűnnek 
majd a közlekedési járőrök 
Túrán állítólag utoljára 1991- 
ben láttak fehér tányérsap
kásokat - ,  akiket az autópálya 
rendőrségtől vezényelnek át. 
A rendőrkapitányság folyama
tosan képeztet ki motoros ren
dőröket is: ők szintén sűrűn 
fognak felbukkanni a lakott te
rületeken. A rossz műszaki ál
lapotú autók réme, a mozgó 
vizsgabázis - gúnynevén gu
mikacsa - egész évben Pest 
megyében teljesít szolgálatot. 
Személyzetének jogában áll a 
gépkocsikat megállítani, és - 
elégtelen vizsgaeredményt ta
pasztalva - a vizsgált jármű 
forgalmi engedélyét bevonni. 
A súlyos szabálytalanságot el
követő gépjárművezetők szin
tén szigorúbb büntetésekre 
számíthatnak.
A fokozott közúti ellenőrzés 

visszavonása csak a baleseti 
statisztika javulása után vár
ható.

R. Z.

A “gumikacsa” személyzete gyakran táborozik 
a Hotel Csintó parkolójában

A szerzőfelvétele

ASZÓDI TÜKÖR
Kiadó: Aszód Város Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Rácz Zoltán 
A szerkesztőség címe: Városi Könyvtár 

2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 72. Tel: 28/400-606 
Nyomdai előkészítés:

RH+VIDEO BT. - Gödöllő, Fenyvesi főút 2. T/F: 28/421-825 
Készült az ARTWIND KFT. nyomdájában Gödöllőn,

600 példányban
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Elballagtak a középiskolások
Lassan vége a tanításnak, sok 

középiskolás számára pedig az 
iskolának is. Persze hátravan 
még néhány erőpróba: kinek 
csak az érettségi, kinek a fel
vételi is. Igaz, a ballagás nap
ján nem azzal foglalkozik az 
ember, hogy az utak rövidesen

elválnak, hanem örül, hogy 
mindenki ott van, aki fontos, 
aki számít: szülők, ismerősök 
tanárok és persze az osztály
társak: ünneplőben, megille- 
tődve, félúton az iskola kijá
rata és az élet kapuj a között.

—«— i Rácz Zoltán felvételei

Továbbtanulás 
az adatok tükrében

A Petőfi Sándor Gimnázium
tól és Gépészeti Szakközépis
kolától idén 198 - köztük 30 
levelező - diák búcsúzott. 
Nagy részük ősztől valamelyik 
felsőfokú tanintézmény padja
it koptatja majd. A francia két- 
tannyelvű osztályból minden
ki továbbtanul, a hatosztályos 
gimnazisták közül csupán 2-3 
tanuló szakad el hosszabb-rö- 
videbb(?) időre a tankönyvek
től. A négyosztályos végzős 
gimnazisták 60 százaléka szin
tén egyetemen, főiskolán sze
retné gyarapítani tudását. A 
szakközépiskolások közül 
senki sem jelentkezett felső

fokú tanintézménybe. A 12. D 
osztály tagjai a technikusi kép
zésben vesznek részt. A leve- 
lezősök közül öten vállalkoz
tak továbbtanulásra.
Az Evangélikus Gimnázium

ban 26 diákot búcsúztattak. 
Közülük 8 nem tanul tovább, 
és nem csupán a tanulmányi 
eredményei miatt. Néhányan 
nem tudták eldönteni, hová je 
lentkezzenek, mások a családi 
vállalkozás aktív tagjaivá vál
nak. A továbbtanulók közül 11 
a pedagóguspálya irányába 
orientálódik, valamelyik egye
tem tanári karára, tanár- vagy 
tanítóképzőbe jelentkezett. A 
manapság oly divatos pénz
ügyi, jogi pályára csak egy- 
egy diák igyekszik.

Renáta verses-dalos sikerei
Márciusban rendezték meg a 

Kazinczy szépkiejtési ver
senyt, amelyre a Csengey 
Gusztáv Általános Iskolából a 
8. z osztályos Laukó Renáta öt 
társával együtt nagyon lelkiis
meretesen és szorgalmasan ké
szült. Ezt a rendezvényt évek 
óta a mi iskolánk szervezi. Eb
ben az évben 17 iskolából 35 
nevezés érkezett.
Renáta már több ilyen verse

nyen is részt vett, mert külön
leges tehetsége van a versmon
dáshoz, szövegolvasáshoz, 
mesemondáshoz. A felkészü
lés rengeteg munkát, kitartást 
és energiát igényelt, de az 
eredmény nem maradt el. Osz
tálytársunk II. helyezést ért el, 
melynek nemcsak felkészítő 
tanára, Visy Györgyné örült, 
hanem az egész iskola büszke 
volt rá.

Egy hónappal később isko

lánkban népdaléneklési ver
senyt hirdettek, melyen ismét 
Renáta vitte el a pálmát és be
jutott a megyei fordulóba. Gö
döllőn adtak helyet ennek a 
rendezvénynek, amelyre 14 
versenyző érkezett a megye 
különböző városaiból. Renáta 
itt is jó eséllyel indult, hiszen 
Bagón, a Muharay Elemér Né
pi Együttesben táncol, és már 
ott is szép sikereket ért el. Most 
is magabiztosan állt a zsűri elé, 
ugyanakkor egy kicsit izgult is 
az eredmény miatt. Erre persze 
nem volt semmi oka, mert itt is 
II. helyezést értei. Felkészítője 
Nagyné Benedek Éva volt. 
Bebizonyosodott, hogy Rená

ta nemcsak szépen beszél és 
ejti a szavakat, hanem csodá
latos hangjával ezüst fokozatot 
is el tud érni.

Bíró Karolina 
Csengey G. Ált Iskola 8. z

Franciából is a legjobbak között
A Petőfi Sándor Gimnázium, 

Gépészeti Szakközépiskola és 
Kollégium diákjainak kitartó 
munkáját ebben az évben is 
siker koronázta.
A francia-magyar két tannyel
vű gimnáziumok országos ta
nulmányi versenyén a követ
kező eredményt érték el tanu
lóink:

Burján Dóra
(II. kategória)

12.A I.

Koczeth Zsófia 13. A III.
(III. kategória)
Kersch Edit 11 .A IV.
(I. kategória)
Kersch Judit 13.A IV.
(III. kategória)
Jólesz Tamara 10. A VI.
(I. kategória)

Gratulálunk kiváló tanulóink
nak és az őket felkészítő taná
roknak. További jó munkát kí
vánunk!

Márton Ildikó

üzenet
A legfontosabb az életben, kisfiam, 
a levegő, hogy lélegezni tudj, 
a víz, hogy inni tudj, 
a kenyér, hogy enni tudj, 
a föld, hogy rajta menni tudj, 
az idő, hogy élni tudj vele.
Kisfiam, néha a levegőt 
Úgy hívják, hogy szabadság.
A tiszta víz a bátorság jele,
A kenyér mindazoké, akiket szeretünk,
A föld feladatokat ad nekünk,
S az idő: a lelkiismeretünk.

Alán Bosquet 
kortárs francia költő
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Nincs új a Nap alatt

Levél az autópályadíjról
Régi irataim rendezése köz

ben akadt a kezembe egy tíz 
éves levél másolata. Miután 
nem akármilyen tíz év van mö
göttünk, kíváncsi voltam, mit 
és miért írtam én Németh Mik
lós miniszterelnök úrnak, vál- 
lalnám-e régen leírt soraimat 
és érdekelne-e rajtam kívül 
mást is, esetleg aktuális-e ma 
is.
Vállalom, amit leírtam. A le

velet én fogalmaztam, aláírták 
elérhető kollégáim, igazga
tóm, az iskolák, óvodák veze
tői, orvosok, Aszód nagyköz
ség nevében a tanácstitkár. Ak
kor még nem volt elérhető 
fénymásoló, így ezek az alá
írások elmentek az eredeti le
véllel együtt. Egy aláírás nél
küli, indigós másolat maradt 
nálam.
Nem jött válasz.
Átadom most a kedves olva

sóknak a régi levelet: döntsék 
el önök, érint-e bennünket 
1999-ben a tartalma.

Hőnigné Zádor Éva

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Mi, az aszódi Petőfi Sándor 
Gimnázium és Gépészeti Szak- 
középiskola tanárai és oktatói 
tiltakozunk az autópályadíj be
vezetése ellen.
A kormány átgondolatlan in

tézkedése veszélybe sodorja 
valamennyiünk életét. Aszód
on keresztülhalad a 30-as út, 
amely az M3-as autópálya 
megnyitása ellenére is egyre 
forgalmasabb. Ez az út Aszód 
főutcája: a Pesti út, a Kossuth 
Lajos utca és a Hatvani út 
vagy 3-3,5 km hosszúságban. 
Majdnem teljes hosszában az 
egyetlen út azon a területen!

Az autópályadíj bevezetése 
után az út megnövekedő for
galma elviselhetetlen mennyi
ségű levegőszennyeződéssel 
fogja elárasztani Aszód mé
lyebben fekvő részeit, ahol a 
30-as út átvezet, s ahol így is 
egészségtelen a klíma.
A növekedő forgalom nemcsak 
a levegőszennyezéssel veszé
lyezteti valamennyiünk, s külö

nösen a gyermekek életét. A 
Csengey úti általános iskola 
bejárata a 30-as útra nyílik, s 
ugyanez a helyzet intézmé
nyünkkel is.
Ki felel a gyermekek bizton

ságáért, kit fognak okolni, ha 
halálos gyermekbalesetek tör
ténnek?
Félő, hogy az autópályadíj be
vezetése után a kamionok, 
szállítójárművek is visszatér
nek a 30-as útra. Mi még em
lékszünk arra a rettenetes sze
rencsétlenségre, amely 1976. 
szeptember 15-én történt: egy 
etilént szállító kamion a de
rékszögű kanyarban kisodród
va romba döntött egy házat, és 
megölt egy embert. A lángoló 
kamion robbanásveszélyes 
volta miatt a község felét ki kel
lett üríteni: Aszódon ostrom- 
állapot volt. Ez a katasztrófa 
bármikor megismétlődhet!

A tönkrement népgazdaságot 
ne a gyerekek és a felnőttek 
élete árán akarják helyrehoz
ni! Az emberi élet egyszeri és 
megismételhetetlen, senkinek 
sincs joga veszélybe sodorni 
vagy tőlünk elvenni. Élni aka
runk!
Tőlünk pedagógusoktól a kor

mányzat elvárja a lojalitást, 
elvárja, hogy maradandó ér
tékekre tanítsuk diákjainkat, 
ugyanakkor azonban éppen a 
kormányzat az, amely inkor
rekt, antihumánus intézkedé
seivel igazán áldozatos neve
lőmunkánkat tönkreteszi.

Aszód, 1989. április 14.

nagy sikert aratott a Fiúnevelő Intézetben meg
rendezett Városi Gyermeknap. A szöveg helyett beszél
jenek most a képek, a támogatók listáját következő 

í számunkban tesszük közzé.

Rácz Zoltán 
felvételei

ÁLLA*?! • • •

...címmel hirdetett 
fotópályázatot a 
Móni Fotó. A nyer
tesek nevére a 
Gyermeknapon de
rült fény. Az első 
h e ly e t  Takács  
Tamara  n y erte  
Bakugrás című fel
vételével.

A győztes a fődíjat 
- egy motoros fény
képezőgépet - az 
üzletben veheti át.

Tanfolyam
A Petőfi Sándor Gimnázium, Gépé
szeti Szakközépiskola és Kollégium 
középfokú számítástechnikai szoft
verüzemeltetői képzést indít a 13- 
évfolyamon. A képzés államilag el
ismert képesítést ad, emellett tartal
mazza az ECDL (Európai Számítógép- 
Használói Jogosítvány) megszerzésé
hez szükséges modulokat. A tanulók 
emellett heti négy órában angolt is 
tanulnak.

Bővebb felvilágosítással Sáhó Béla 
műszaki igazgatóhelyettes szolgál 
(PSGGSZKI2170 Aszód, Hatvani u. 3- 
Tel: 400-006).
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MÓNI FOTO

Fotókidolgozás 1 óra alatti
+  íyándék 27 kockás AGFA film +  minialbum!

Polaroid napszemüvegek -2 0 %  reklámáron!
távcsövek 6.500,- Ft-tól 

fényképezőgépek 3.190,- Ft-tól 
fotóalbumok, képkeretek 

nagy választékban kaphatók

Il l a t s z e r t á r lk .
l í « ;

- parfümök, finomkozmetikumok
- ajándék- és dísztárgyak
- szárazvirág csokrok
- poszterképek

nagy választékával várjuk Önöket!
Aszód, Kossuth Lajos u. 38. Tel: 400-957

Nyitva: hétköznap 8-17 szombaton 8-12 .

tapéta vásár
Egész évben  o lcsó  ár, nagy választéki

< ' Sima és  habosított, mintás és  szövetmin
tás, fűrészporos, m ennyezet hőszigetelő  
és  hővisszaverő tapéták  

■=> Poszterek, szegők, bordűrök nagy válasz
tékban, valamint a tapétázáshoz szükséges 
eszközök, ragasztók, RIGIPS hézagoló és  
glette lő  segédanyagok  

■=!> Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők  

<> Diszperzit - Héra - Limit 
■=> lábazat- és homlokzat

festékek, ecsetek, meszelők 
■=> Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

NOE-kártya felmutatásával: TAPÉTA vásárlás esetén 
10% engedmény!

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT

©  (28 ) 4 0 1 -6 9 1 ,  4 0 1 -0 9 2  
Nyitva: H-P: 6-17-ig, Szó: 6-12-ig

N Y O M T A T V Á N Y O K  

IR O D A S Z E R E K  

IS K O LA S ZE R E K  

C S O M A G O LO E S Z K O Z O K  

H Á Z T A R T Á S I P A P ÍR Á R U K  

KMiet<é w9fy>AeI&Mt«

oo oo

zínes am a tő r f i lm e k  k id o lg o zá sa  

FUJI te c h n o ló g iá v a l

1 nap alatt
+  AJÁNDÉKBA EBED ET! FUJI FILM  VAGY FÉNYKÉPALBUM*

3*>tóoí6umofc, fifm ck nagv vafasstekBanf

/ I •«|| / I / I ✓ /I /

engedélyezési és hiuiteh terueh  
készítése

Építési, Településtervezési, 
Kereskedelmi és Szolgáltató BT 
Tel: 28/400-968, 06-20-9506-012

LA KÓ TELEPI P A P ÍR -ÍR Ó S Z E R  ÜZLET
Nyitva- hértő.kedd, csütörtök, pénte8.00-12.00, 13.00-17.00

szerda: 8 .00-11.00, 13.00-17.00 szombat: 8 .00-12.00
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Kézművesek, figyelem!
A kézműves szakkör június 8- 
án kedden 16 órakor várja min
den eddigi és leendő tagját a 
Közművelődés Otthona kister
mébe egy rövid megbeszélés
re, amelyen a nyári alkotótá
borra is lehet jelentkezni!

*

Telt ház a 
Kányádi-esten
Május 27-én Kányádi Sándor 

költőt látta vendégül a Városi 
Könyvtár. Sándor bácsi verse
in generációk nőttek fel, s mű
vei szerencsére ma sem men
tek ki a divatból. Nem csoda, 
hogy zsúfolásig megtelt a Mű
velődés Háza kamaraterme.
A költőre az előadás megtar

tása után még egy feladat várt: 
a dedikálásra várók népes csa
patának kielégítése. Ugyanis 
szinte mindenki hozott magá
val egy-egy, Sándor bácsi által 
írt kötetet.

A Közművelődés Otthona 
kézműves nyári alkotótábort 
szervez augusztus 2-7 között a 
Fiúnevelő Intézetben.
Ha szeretnél megismerkedni 

az alkotás örömével, ha szeret
nél sokat kirándulni a termé
szetbe, hogy ihletet meríts be
lőle, ha szeretnél beszélgetni a 
környék neves népművészei
vel, miközben ellesed mester
fogásaikat, ha egyszerűen csak 
jól szeretnéd érezni magad, ak
kor jelentkezz!
Részvételi díj: 5.000 Ft, amely 
magában foglalja az étkezés, a 
nyersanyag és a kirándulás 
költségeit.
A tábort - amely 20 fő esetén 

indul - Zsemberovszkiné Mol
nár Márta és Horváthné Valter 
Mónika vezeti.

Jelentkezni lehet a megbeszé
lés napján, vagy június 15-ig a 
401-498-as telefonszámon az 
esti órákban.

/Vilii fi
leiinfirki-rcskeilés

AJANLATAj

Kányádi Sándor:

S z i t a k ö t ő

t á n c a
Nincs felnőttvers és gyermek
vers, csak vers - mondta 
Kányádi Sándor a minap a Vá
rosi Könyvtárban megrende
zett író-olvasó találkozón. A 
költő az asztalhoz hasonlította 
a verseket: van kisebb asztal és 
nagyobb asztal, de mindkettő 
ugyanazt a funkciót tölti be. 
Legfeljebb az erdélyi “asztalo
kat” kicsit keményebb fából és 
egy kicsit díszesebbre farag
ták, ugyanis itt az anyanyelvbe 
való kapaszkodást is szolgálta. 
-A verseknél ugyanolyan fo
kozatosságot kell alkalmazni, 
mint a táplálkozásnál - mondta 
a költő. Először csak az anyatej 
jöhet szóba, aztán a pépes, vé
gül a darabos étel. Kányádi 
Sándor versein generációk 
nőttek fel, élvezhették azok já
tékosságát, ritmusát. Hogyan 
is szabadkozott a költő hallga
tósága előtt? A hiányzó ének
tudását - amely egy idő után

meghiúsította a színészi pá
lyán való megragadását, és a 
költészet felé irányította - az 
élet a ritmusérzékkel kompen
zálta. Ezzel mi, irodalomked
velők jártunkjól, hiszen műve
inek köszönhetően szép lassan 
megszerettük a verseket.
A most megjelent Szitakötő 

tánca című Kányádi kötet 
Lackó Katalin által válogatott 
huszonnyolc költeményét ki
sebbeknek és nagyobbaknak 
egyaránt érdemes ízlelgetniük. 
Néhány ismétlés, és máris 
megmaradnak az emlékeze
tünkben a felüdülést nyújtó 
verssorok.

A költeményeket Füzesi 
Zsuzsa rajzai illusztrálják és 
teszik még kedvesebbé. A 
könyv remek gyermeknapi 
ajándék lehet még a jeles ese
mény után is.

R. Z.

Evangélikus Gimnázium

Konferencia a hit tanításáról
Május elsején újabb konferen
ciának adott otthont városunk 
evangélikus gimnáziuma. Az 
USA-ban található irvine-i 
Concordia Egyetem tanáraival 
közösen arra a kérdésre keres
tük a választ, hogy miképpen 
lehet Jézust és az általa kép
viselt eszmeiséget az oktatás
ban megjeleníteni.
Dr. Thomas Doyle és Steven 

Borsi színvonalas előadásai 
nemcsak a fenti kérdésre adták 
meg a választ, hanem bepillan
tást engedtek egy más világba,

más életformába. Az előadók 
közvetlensége, emberszeretete 
keresztényi hite minden részt
vevőre mély benyomást tett.

A rendkívül jól szervezett 
konferencia iskolánk és Aszód 
városának hírnevét is öregbí
tette, hisz a vendégek (Sopron
tól Orosházáig) értékes gondo
latokkal, kedves emlékekkel 
távozva egy dologban meg
egyeztek: érdemes volt eljön
ni, s jövőre újra találkozha
tunk.

Homoki Gábor

Alma Materért Alapítvány

Ismét jótékonysági est
Négy évvel ezelőtt a Petőfi 

Sándor Gimnázium és Gépé
szeti Szakközépiskola néhány 
tanára megalakította az Alma 
Materért Alapítványt, azzal a 
nem titkolt céllal, hogy pénz 
próbáljanak szerezni olyan 
programokra, feladatokra, 
amelyre máshonnan nem tud
nak keretet biztosítani. Az egy 
százalékos adófelajánlások-nak 
és egyéb támogatásoknak 
köszönhetően számos kirán
dulást, tanulmányi versenyre 
való utazást lehetett megvaló
sítani. A kezdeményezés az 
évek során nemcsak anyagilag

bizonyult hasznos jó húzás-nak, 
hanem a közösség összeková
csolásában is. Hagyománnyá 
vált ugyanis a jótékonysági est
ek megrendezése, amelyen az 
iskola diákjai mutatkoznak be 
produkcióikkal szüleik, tanára
ik és diáktársaik előtt. Erre idén 
április végén került sor. Frajna 
Miklós nyugalmazott igazgató, 
az alapítvány kuratóriumának 
elnöke csak annyit árult el: a 
nagy siker mellett ismét sikerült 
egy kis pénzt összegyűjteniük, 
amelynek természetesen már a 
helye is megvan.

R.Z.

Megnyílt a Fáma könyvesbolt

Május 14-én egy kis ünnepség után szélesre tárta ajtaját a nagy- 
közönség előtt a Fáma könyvesbolt. Képünkön Mravik Tamás- 
né dedikálással köszöni meg a vásárlást az első vevőnek, Huszár 
Lászlónak.

Rúicz Zoltán felvétele
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Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfofdulónái)1|

Szeretettel várjuk Kedves 
Vásárlóinkat újonnan megnyílt 

élelmiszer üzletünkben!

Virágboltunkban vállaljuk 
alkalmi csokrok, sírkoszorúk 

készítését ingyenes 
kiszállítással.

------Tel.: 06-28-401680-------

T  F ig y e lem !
Új szolgáltatás o NEW FRANKO SHOP Bt-nél!

ROBI-RK stb. kerti kapálógépek, fűkaszák és egyéb 
kerti kisgépek javítása, alkatrész ellátása, valamint , 

olasz permetezőgépek árusítása.

háti 20 l-es VENERE kézi 6 l-es ARES
háti 20 1-es DIANA kézi 2 l-es pumpás ERŐS
kézi 8 l-cs ARES kézi 1 l-cs - ” -

NEW FRRNKR SHOP BT 
Aszód, Kossuth L. u. 71.

Tel/fax: 401-460 
Tel: 20 9416-533,20 9376-891

GÖDÖLLŐ _
Fenyvesi főút 2. 
Tel/Fax: (28) 421-825

kiadva nyszerkesztés 

újságírás 

videofilmkészítés 

álló- és mozgóképek 

digitalizálása, rögzítése 

videokazettára vagy CD-re

Hogyan vegyünk fel 
készpénzt a postán?

BANK
KÁRTYÁVAL!
Készpénzfelvétel bankkártyával 
több mint 3200 postán

Nyitva tartás:

Hétfőtől
péntekig:
8.00-12.00
13.00- 16.00

Szombat:
6.00-  10.00

P ostai n y itv a  ta rtá s :

Minden hónap első két hétfője:

8.00- 17.00
a következő hétfőkön és keddtől péntekig:

8.00- 16.00
szombat, vasárnap: zárva
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Igen jó eredmények érhetők 
el, ha a foghúzás után a sebet 
lézerfénnyel kezeljük. A seb
gyógyulást nagymértékben 
meggyorsítja, amely különö
sen a a sürgőssé váló fogpótlás 
esetében számít nagy előny
nek. Megrövidíthető ugyanis a 
lenyomat elkészítéséhez szük
séges idő. Az sem utolsó szem
pont, hogy a lágylézerrel ke
zelt foghelyen jóval ritkábban 
alakul ki fájdalmas gyulladás. 
Sokszor okoz panaszt a beéke
lődött vagy a szuvasság követ
keztében begyulladt bölcses
ségfog. Sajnos sok beteg már 
csak akkor fordul hozzánk, 
amikor a fog körüli szövet 
olyan gyulladt és duzzadt,

hogy a száj nyitása sem lehet
séges. Emiatt a beteg fog eltá
volítása is kivihetetlen feladat. 
A lézerkezeléssel a szájzár ol
dódik, a terápia megoldhatóvá 
válik, megszabadítva a beteget 
a további szenvedéstől.
A felsoroltakon kívül termé

szetesen számos olyan kórkép 
létezik, amelyek esetében a 
lágylézer alkalmazásával igen 
jó eredmények érhetők el. Vé
leményem szerint a jövőben 
egyre több helyen használják 
majd ezeket a hasznos és biz
tonságos készülékeket a gyó
gyászatban.

DROGRÓL MINDEN OLDALRÓL

Dr. Masznyík Ildikó 
fogszakorvos

(folytatás az 1. oldalról) 
egy idő után kénytelenek szem
besülni azzal, hogy soha nem 
tudják ezeket elérni. Helyettük 
inkább pozitív mintákra volna 
szükségük, amelyek azt láttat
ják: szerek nélkül, tisztán is ér
demes élni.
A kábítószer bizonyos helyze

tekben kellemes többlettelje
sítményt biztosít vagy éppen a 
kikapcsolódást segíti elő. Pont 
ezért hiszik el nehezen a fia
talok, hogy közben rombol is. 
Ebből következik, hogy ma már 
nem elég azt mondani nekik: ne 
tedd. Csak hiteles információ
kat és meggyőző személyeket 
fogadnak el - osztotta meg ta
pasztalatait de Csendes László 
rendőralezredes, narkológus. 
Topolánszki Ákos, az ISM ál
lamtitkára abban reménykedett, 
hogy a kábítószerkérdés nem - 
egyébként kedvelt - ütközőpont 
lesz a pártok között, hanem 
konszenzus alakul ki. Kály 
Kullai Károly, a Sziget Ala

pítvány képviselője szerint 
minden lehetőséget meg kell ra
gadni a problémákkal küszkö
dök gátlásának, magába zárkó- 
zásának oldására. Nemrégiben 
egy cikksorozata után tizenkét 
drogproblémás család jelentke
zett be, hogy közösen próbál
janak megoldást találni gond
jaikra. Sokszor elég néhány jó 
szó, egy kiadós beszélgetés, 
hogy az érintettek ne kövesse
nek el meggondolatlanságot.
A kábítószer elleni harchoz 

persze pénzre is szükség van, 
nem is kevésre. Aszódon pél
dául 1800 iskolás tanul. Szük
séges lenne a pedagógusok 
drogokkal kapcsolatos isme
reteit bővíteni, és egy, a témá
hoz értő, azzal foglalkozó csa
patot kiképezni. El kell jutni 
ugyanis odáig, hogy a fiatalok 
azért utasítsák el a kábítószert, 
mert mindent tudnak róla. A 
recept természetesen nemcsak 
városunkra érvényes.

R. Z.

Az Aszódi Nyugdíjas Klub 
életéből ^

A klub programja tavasszal is 
változatos volt. Március 7-én 
Budapestre indult busz a nyug
díjasokkal. Egy kedves ide
genvezető a Kongresszusi 
Központot mutatta be, majd a 
Jákó Vera Nótaszínház műso
rát hallgattuk meg Vecsernyére 
szól a harang címmel. Az éne
keseket, ifi. Sánta Ferenc prí
mást, valamint zenekarát a kö
zönség vastapssal jutalmazta. 
Március 11-én Búzás Pál ve

zetésével a férfiak köszöntöt
ték a nőket dalokkal és egy szál 
virággal. Március 15-én a vá
ros lakóival együtt vettünk 
részt az ünnepségen és koszo
rúzáson.
Március 26-án a hagyomány- 

őrző csoport új dalcsokorral és 
karikázóval mutatkozott be az 
Aszódiak az aszódiaknak ren
dezvényén. A Szentendrén 
rendezett nyugdíjas találkozón 
is képviselték Aszódot kül
dötteink: népviseletben koszo- 
rúzták meg az emlékművet. 
Április 8-án a Petőfi Múze

umba látogattunk. Érdeklődés
sel hallgattuk dr. Asztalos 
Árván tartalmas, lelkes előadá
sát, amelyben felhívta figyel
münket, mire lehetünk büsz
kék városunkban. Köszönjük a 
szép délutánt.

Április 16-án az Életet az 
éveknek Országos Szövetség 
kérésére megyei fórumot ren
deztünk. Bagyin József pol
gármester, Szarka Attila, a Fiú
nevelő Intézet igazgatója, az 
intézet dolgozói, Rácz Zoltán 
művelődésszervező, s nem 
utolsósorban a klub tagjainak 
összefogásával sikeressé tenni 
tudtuk tenni a rendezvényt. A 
délelőtti fórumot Pachert 
Károly vezette. Tagságunk ne
vében Huszárné Zsemberov-

szky Erzsiké verssel köszön
tötte a vendégeket. Ebéd után a 
klubok együttesei és szólistái 
mutatkoztak be. Külön szín
foltot jelentett a II. sz. Álta
lános Iskola tanulóinak műso
ra: furulyások, énekesek, tán
cosok váltották egymást. Ha
talmas sikert aratott a 6. osz
tályos fiúk kánkán tánca. Kö
szönjük Laci bácsi és Magdi 
néni munkáját. Hagyományőr
ző csoportunk zárta az egész 
napos programot. Erre az al
kalomra elkészültek az új bár
sony pruszlikok, amik népvi
seletünket szebbé teszik.

Egész nap a szünetekben 
Varga László zenével szóra
koztatta a vendégeket, este rö
vid ideig tartó mulatsággal fe
jeztük be a találkozót.
A magam nevében mindenki

nek megköszönöm fáradozá
sát, s egy jó kiránduláson sze
retnénk kipihenni magunkat.

Tóth Gézáné

Ivánka Imre 
Életműdíj 

Balogh 
Jánosnénak

A Magyar Vöröskereszt Pest 
Megyei Vezetősége a Vörös- 
kereszt Napja alkalmából több 
évtizedes eredményes mun
kássága elismeréseképpen 
Ivánka Imre Életműdíjat ado
mányozott Balogh Jánosné
nak, a Szivárvány Óvoda veze
tőjének.

A kitüntetettnek szívből gra
tulálunk!

A gyógyszertárak ügyeleti rendje
Szent István P atika Városi Patika
Minden páros héten ügyeletes Minden páratlan héten ügyeletes
Ü g ye le t: Hétköznap 18 órától 20 óráig Ü g y e le t: Hétköznap 18 órától 20 óráig

Szombaton 8 órától 12 óráig Szombaton 8 órától 12 óráig
Vasárnap 9.30-tól 11.30-ig Vasárnap 9.30-tól 11-30-ig

A m indenkori ü g y e le tes  orvos a 0 6  2 0  9  2 7 1 -1 7 1 -e s  te le fon szám on  érh ető  e l.
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Egy kis nyelvelés

SZER.KAKA
T örvénykezési

szünet
Júliustól

áram díjem elés
Szinte látom, amint a kedves 

olvasó összeráncolja a homlo
kát a cím olvasása közben. Ve
lem is ez történt, amikor a 
közelmúltban végignéztem a 
PROFI Diszkont Áruház 
blokkját. Azt hittem, rosszul 
látok. Pedig nem történt más, 
mint az, hogy a szerencsi ka
kaó nevét a pénztárgép a fenti 
módon örökítette meg.
Nap, mint nap tapasztalhatjuk 

vásárlás közben, hogy új divat
tal “gazdagodott” szép anya
nyelvűnk. Már sokszor fel sem 
tűnik, hogy a paradicsom he
lyett “pari”, az uborka helyett 
“ubi”, vagy a káposzta helyett 
“kápi” kiírást találunk a zöld
ségboltok kirakataiban vagy a 
nagyobb piacok zöldséges 
standjain. Természetesen kicsi 
a felirat elhelyezésére szolgáló 
felület - különösen, mivel kré
tával nehéz apró betűket írni -, 
ezért szinte kényszert érezhet 
az eladó, hogy rövidítsen a ne
veken. De valóban kényszerről 
van-e szó? Véleményem sze
rint sokkal inkább divatról. 
Ugyanis a zöldségféléket 
árusítók számára elegendő az, 
ha az áru mellé helyezett táb
lácskán feltüntetik az árat, 
mert ezeket a termékeket gya
korlatilag mindenki ismeri. 
(Kivéve az új, a piacon mosta
nában megjelenő termékeket. 
Viszont ezekben az esetekben 
a rövidítéssel sem mennénk 
semmire!) Igaz, ezek az ártáb
lák válogatás közben el- és 
össze is keveredhetnek. Tehát 
mégis van jelentőségük a ne
veknek is. Csak nem ebben az 
eltorzult/eltorzított formában, 
hanem valahol egy ártáblán, 
amely alkalmas helyen - falon, 
pult oldalán - elhelyezhető, s a 
vásárló tájékozódhat az árról, s 
a kereskedő is eleget tesz az 
előírásnak: látható helyen ki
függeszti az árat.

A divat azonban nagy úr. 
Nemcsak a zöldségfélék nevét 
kárhoztatja torzulásra, hanem 
betör életünk más területére is. 
A bocsánat szó rövid alakja
ként már polgárjogot nyert 
“bocs” helyett egyre gyakrab

ban halljuk, hogy “bocsi”, “bo
csika”, vagy a köszönöm rövid 
változataként szintén megho
nosodott “kösz” helyett a “kö- 
szi”, “köszike” divatváltoza
tot. Arról nem is beszélve, 
hogy az elmúlt évtizedekben 
sokáig üldözött “szia” köszö
nést egyre inkább felváltja a 
“szióka” változat.
Már a közigazgatást is elérte a 
rövidítési hullám. Egyre gyak
rabban halljuk Bács-Kiskun 
megye neve helyett azt, hogy 
Bács megye, vagy Győr-Sop- 
ron-Moson neve helyett, hogy 
Győr megye. És egészen ext
rém dolog, hogy az egyébként 
valóban hosszú és kissé ne
hézkesen használható Borsod- 
Abaúj-Zemplén megye elne
vezés helyett szóban és írásban 
egyaránt a megmosolyogtató 
és meghökkentő, ráadásul még 
ízléstelennek is hangzó BAZ 
megye alakot használják. így 
szerepel a megye neve a me
gyehatárt jelző táblákon is. 
Tudom, nem divat kérdése va
lamely hosszabb nevű termék 
nevének feltüntetése a pénztári 
blokkon. Nem divat, kényszer 
a rövidítés. De talán lehetne 
ízlésesen is. Mert mégiscsak 
furcsa egy alapvetően élelmi
szert forgalmazó cég pénztári 
blokkján a címbeli termék- 
megnevezés. Mondhatnám azt 
is, hogy morbid. Minden bi
zonnyal szerencsésebb lenne 
az alábbi megoldás: Sz. 
KAKAÓ.

-g  -I

A Gödöllői Városi Bíróság 
1999.július 19-től 1999. au
gusztus 19-ig ítélkezési(tör- 
vénykezési) szünetet tart. A 
fenti idő alatt tárgyalásokat 
nem tartunk és elmaradnak a 
hétfőnkénti panasznapok is. A 
polgári és büntető irodákban 
ügyeletet tartunk, mely a hét 
minden napján 8.30-tól 11.30- 
ig tartó félfogadást nem érinti.
A bírósághoz érkezett bead

ványokat ezen idő alatt is az 
irodákban, illetőleg a bejárat
nál elhelyezett panaszládába 
lehet leadni vagy postán elkül
deni.

Vargáné dr. Erdődi Ágnes 
____________elnök

Menetrend-
változás

Május 30-ától új menetrend 
szerint közlekednek a vonatok 
és a távolsági, helyközi autó
buszok. Utazás előtt érdemes 
érdeklődni a forgalmi irodák
ban és ajegypénztáraknál.

Szerkesztőségünk a júliusi 
számban egy menetrendet tar
talmazó betétlapot kíván meg
jelentetni.

Zárt ülésen döntött a képvise
lő-testület arról, ki kapja idén a 
Koren-díjat. A döntés eredmé
nyét a június 4-én történő díj
átadásig nem kívánták nyilvá
nosságra hozni. Mivel azon-

Július 1-től új díjszabást vezet 
be az ÉMÁSZ Rt., amelyről 
minden fogyasztó értesítést 
kapott. Abban az esetben, ha 
az érintettek a levél ellenére 
sem tudják eldönteni, szá
mukra melyik változat a ked
vezőbb, forduljanak a cég 
aszódi ügyfélszolgálati irodá
jához személyesen vagy tele
fonon.
Az iroda nyitvatartási ideje: 

hétfőtől péntekig 7 órától 
15.20-ig. Telefon: 400-538.

K öszönet-
nyilvánítás

Köszönjük az aszódi önkor
mányzatnak, hogy a garázdál- 
kodók ellen az ellenőrző akciót 
megszervezték és a piacra is 
kiterjesztették.

Köszönjük a polgárőrök fá
radhatatlan segítségét, aminek 
köszönhetően csökkent a lo
pások száma.

bán a Kolofon című kiadvány 
szerkesztője már felfedte a dí
jazott személy kilétét, én sem 
tartom magamra nézve kötele
zőnek a titoktartási fogadal
mat.

Szántó Istvánná 
nyugdíjas kereskedő

Puskás Géza bácsi 
Koren-díjas lett

Kisvárosi furcsaságok
Volt egyszer a Hunyadi utcá

ban egy kedves, mint mondani 
szokás, értelmes, vakítóan fe
hér, perzsa-bengáli szárma
zású macska, aki a Ciliké névre 
hallgatott.

Az utcabeliek közül sokan 
szerették bársonyos bundáját 
megsimogatni, nem is szólva a 
gazdi, a gyermekek és unokák 
rajongásáról, öröméről. A mo
solygós cica - sajátos módon - 
még a háziorvost is köszön
tötte. Egy napon azonban gaz

dija habzó szájjal, kimúlva ta
lálta az aranyos jószágot.
Mi is történt tulajdonképpen? 

Nem más, mint mérgezés, em
beri gonoszság áldozatául esett 
a senkinek sem ártó kismacs
ka. Okos tekintetével szinte 
kérdezte, mit tettek vele a hit
vány emberek.

Bizton reméljük, hogy az 
ilyen, emberhez méltatlan ma
gatartásról - netán hobbyról - a 
felelőtlen elkövetők minél 
előbb leszoknak.

Kedves Puskás Géza bácsi! 
Gratulálunk a díj elnyerésé
hez, és sok örömet, jó egészsé
get kívánunk Önnek!

Rácz Zoltán 
felelős szerkesztő

Felhívom a tisztelt levél
írók figyelmét, hogy az el
következendőkben nem 
tudjuk megjelentetni a név 
nélküli írásokat. Kérem e 
bejelentés szíves tudomásul 
vételét.

Rácz Zoltán 
felelős szerkesztő



14 ASZÓDI

Aszód ifjúságáért Alapítvány

Pályázati értékelés
Az Aszód Ifjúságáért Alapítvány az alábbiak szerint döntött a 

hozzá érkezett támogatási igényekről:
Támogatástkérő Pályázati cél kért összeg kapott összeg

1. II.sz. Ált. Iskola Színjátszó csoport 70.000 20.000
2. Napsugár óvoda Egészségnevelési hét 31.500 10.000
3.Szivárvány Óvoda Családi Sportnap 35.000 15.000
4.Galga Tenisz Fesztivál

Egyesület Kupa teniszverseny 42.000 10.000
5. Városi Könyvtár Benedek Elek

olvasótábor 10.000 10.000
6. Városi Könyvtár Ünnepi Könyvhét

íiró-olvasó találkozók 15.000 15.000
7.Művelődési Ház színjátszó szakkör 40.000 10.000
8. Művelődési Ház kézműves nyári

alkotótábor 70.000 15.000
9. Csengey Ált. Isk. Hétvégi túra

Kőszeg környékére 40.000 -
lO.Csengey iskola Természetvédelmi

komplex program 90.000 30.000
11. Csengey iskola Szabadidős tevékeny

ségek, vetélkedők 20.000 10.000
12.Csengey iskola Túraprogramok

egy nyári táborban 40.000 -
13. Csengey iskola Aszód Focisuli Kupa 80.000 15.000
14.11. sz. Alt. Iskola Föld Napja 30.000 5.000
15. II.sz Ált. Iskola Erdei iskola 99 60.000 22.000
16. II.sz. Ált. Iskola Szabadidő hasznos

éskult. eltöltése 85.000 25.000
17.11. sz. Ált. Iskola Hátrányos helyzetű,

tehetséges gyermekek
tanulmányi versenye
ken való részv. tám. 20.000 10.000

18. II. sz.Ált.Isk. KÖK gyermeknap 20.000 10.000
19.II.sz. Ált. Iskola kézműves foglalk. 16.000 8.000
20.11.sz.Ált.Iskola Milleneum 2000 30.000 10.000
21.II.sz.Ált. Iskola verseny úszás szerve

zése, egészséges
életmód kialakítása 115.200 -

n y u

Vagyon- 
és személyvédelem
telefonos távfelügyeleti rendszer 

segítségével!

Családi házak, lakások, irodák, 

raktárak, üzlethelyiségek távfelügyelete

H ív jo n  

b e n n ü n k e t !

06 60 412-473 
06 209 219-650 
06 209 455-564

Támogatástkérő Pályázaticél kért összeg

Nyolcszínvirág 
vetélkedősorozat 
sportrendezvények, 
versenysorozatok 
"Értől az Óceánig" 
Környezetvédelmi 
technikusképzés kial. 150.000

10.000

30.000
50.000

Ifjúsági hangverseny 40.000

22. II.sz. Ált iskola

23. Ev. Gimnázium

24. PSG.és Szakköz.
25. PSG.és Szakköz.

26. Podmaniczky 
Zeneisk.

27. Vécsey
Kamarateátrum színjátszó csoport 50.000

28. Róm. Kát. Egyház Nyári tábor
hittanos gyermeknek 25.500

29. Csiribiri Játszóház Városi Gyermeknap 100.000
30. Nyugdíjasklub Együtt egymásért

Utazási támogatás 90.000 
Életet az éveknek

31. Csiribiri Játszóház A játszóház éves 
programjának tám. 45.000

32. Győrfmé 
H Szilvia

33. ifjú 
Szocialisták

34. Mentálhig. csop.

35. Gondozási közp.

36. Gondozási közp.

37. Gondozási Közp.

38. Nagycs. Egy.
39. Nagycs. Egy.
40. Városi Bölcsőde

játszótér kialakítása 100.000 

Mozg. túrák,
kult.programok szerv. 50.000 
"Adjunk esélyt 
a jövő emberének" 50.000 
Klubfogl.hátr. hely
zetű gyermekeknek 40.000 
idősek meglátogatása 
gyermekekkel 15.000
helyi hagyományok 
ápolása 23.000
Nagycsaládosok bálja 50.000 
Családi közös kir. tám.40.000 
Nyílt nap, szakmai nap22.000 

1.937.200 Ft

kapott összeg

5.000

15.000
20.000

20.000

30.000

20.000
30.000

25.000

50.000

20.000

5.000

15.000

12.000 
11.000

572.000 Ft

Tehetséges sportoló támogatása: Kovács Ádám 20.000 Ft
Tehetséges főiskolás fiatalok támogatása:

Garamvölgyi Petra 4,5 3.000 Ft/hó/1 tanévben
Kovács Fruzsina 4,9 3.000Ft/hó/l tanévben

Kovács Ferencné 
Kuratóriumi elnök

ÁLLATORVOS! ÜGYSLS?
Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, Galga- 
mácsa, Váckisújfalu, Kartal, Verseg) részére:

: Június 5-én 8órától Június 19-én 8 órától
június 7-én 8 óráig: 

Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u.3. 

Tel: 30 9229-420

június 21-én 8 óráig: 
Soós Endre

Aszód, Kossuth L. u. 51. 
Tel: 28 400-062

Június 12-én 8 órától 
június 14-én 8 óráig: 

Dr. Szőke Zsolt
Aszód, Baross u. 5. 
Tel: 06 20 9566-529

C kategóriával rendelkező hivatásos 
gépkocsivezetőt felveszünk! Jelent
kezni lehet Tolmácsi Miklósnál, a 
GAMESZ vezetőjénél személyesen 
vagy a 400-056-os telefonszámon
Varrógépet, emeletes ágyat, gyerm
ekíróasztalt keresünk. Ha van Ön
nek, de már megunta, kidobni vi
szont sajnálja, hívjon bennünket! 
Nagy örömet szereznénk két iá- 
szoruló családnak. Gyermekpléti 
Szolgálat (Nyemeczné) Aszód, 
Petőfin. 6. Tel:400-103
Eladó 1 db Boss OD-2 Turbo Over- 
drive gitáreffekt Érdeklődni a 400- 
087-es telefonszámon lehet.

Június 26-án 8 órától 
június 28-án 8 óráig: 

Dr. Németh Mihály 
Aszód, Kossuth L. u 62. 

Tel: 28 400-207

Előnevelt és vágnivaló húshibrid 
pulyka megrendelhető. Telefon: 
400-629 16óra után
Családi eseményeit örökíttesse meg 
videón! Tel: 401-498

Aszódon a Tavasz-Szőlő utca között 
nagy telek gyümölcsjakkal eladó. 
Közművesíthető belterület, meg
osztva is. Telefon: 309221-189
Eladó 2 db ágyneműtartós heverő 
(egyformák), új gravitációs billenő- 
pad. Funkciója: gyógyító, javító 
(hátgerinc, hátizom, derék stb.), 4db 
új (2x1) bekötőszőnyeg. Tel: 400-020
Aszódon Ytongból épült panorn- 
más családi ház tetőtérrefelvehető 
szoc.pol.-laleladó. A telken van egy 
lakható parasztház is. Ár: 7 millió 
Ft. Tel: 06-28-403-479



TÜKÖR SP0RT
Az Aszód FC hírei

Dobogós remények
Tenisz

Eddig negatív a mérleg
A serdülőknél már véget ért a 
bajnokság, legfiatalabbjaink a 
2. helyen végeztek. A legutób
bi fordulókban Kerepest 2:1- 
re, Ikladot 5:0-ra győzték le. A 
Hévízgyörk ellen elszenvedett 
3:0-s vereség után Erdőkertest 
6:0-ra lépték le, majd az utolsó 
fordulóban Bagón arattak 4:0- 
s diadalt. A gólok többségét 
Franko Zoltán és Búr is Károly 
szerezte.
Az ifjúsági együttes a Kartal 

ellen 7:1 -es és a Galgahévíz el
leni győzelem után Erdőker
testől idehaza szenvedett 3:1- 
es vereséget. Ezzel lecsúsztak 
a bajnoki aranyéremről, két 
fordulóval a befejezés előtt a 
harmadik helyen áll.
A holtversenyben 4-5. helyen 

álló felnőtteknek a Galgahévíz 
ellen elszenvedett 2: l-es vere
séget a Galgagyörk elleni 3:2- 
es és az Erdőkertes elleni 4:0 
arányú győzelemmel sikerült 
feledtetni. Igazán jó játékot a 
legutóbbi meccsén produkált a 
gárda. Ha ezt a formát tartják, 
két győzelemmel a 3. helyet is 
elérhetik.
Az Erdőkertes ellen a legjobb 

Dóra Sándor volt, de kiemel
hető még Kaszás András kapus 
és Pogány István hátvéd já 
téka.
Június első hétvégéjén csapa

taink szabadnaposak, ezért az 
FC június 5-én 15 órától nosz
talgiameccset rendez a 80-as 
évek elejének felnőtt csapata 
és az ifjúsági gárda között. Re
méljük, sokan kilátogatnak a 
pályára a hajdanvolt szép ered
ményeket elért focisták játékát 
megnézni.

*

Az FC június 13-án a Gal- 
gamácsa elleni itthoni bajnoki 
mérkőzés után tartja évadzáró 
bankettjét, majd július 18-ig 
pihenőre vonulnak a csapatok. 
A nyári szünetben a pályát fel
újítjuk, a kapuk előtt gyeptég
lákat rakunk le, és az épülete
ken is tervezünk állagmegőrző 
javításokat. Ezen munkákra 
várjuk a labdarúgást szerető s 
az Aszód FC-ért tenni akaró 
polgárokjelentkezését.

Az Öregfiúk eredményei:
Pécel-Aszód 5:0
Aszód-Mogyoród 3:3
Kistarcsa-Aszód 5:0
Aszód-Kerepes 1:1
Kartal-Aszód 7:0
Aszód-Gödöllő 2:1

Túrosán István

Három vereség és egy dön
tetlen az eddigi mérlege a me
gyei bajnokságban Iklad néven 
szereplő Galga teniszegye
sület csapatának.
A mieink skalpját eddig a gö
döllőiek, a budaörsiek és a mo- 
noriak gyűjtötték be (mind

egyik 5:1 arányban), Foton vi
szont sikerült egy 3:3-as dön
tetlent kicsikarni. Még négy 
mérkőzés van hátra, sorrend
ben a Hemád, a Dunaharaszti, 
a Százhalombatta és a Nagy
kőrös ellenében.

Éremeső Kartalon

A Csengey iskola sportsikerei
Ebben a szép májusi hónapban 
feledhetetlen élményekben 
volt része gyerekeknek és szü
leiknek egyaránt. Az első hely
színe Kartal volt, ahol május 1- 
én futóversenyt rendeztek. 
Együtt futottak az alsósok, fel
sősök és a felnőttek, így külö
nösen fényes az az aranyérem, 
amit Kocsis Klaudia 3. osztá
lyos kislány nyert a női me
zőnyben. Az ezüstérmet a ne
gyedikes Varga Mónika sze
rezte meg. A fiúk rangos me
zőnyében Hegyes Zoli a 7. 
helyen ért célba.
Május 4-én és 6-án ugyancsak 
Kartalon rendezték meg a Di
ákolimpia megyei körzeti lab
darúgó bajnokságát. Igaz, 
hogy csak egy 3. és egy 4. he
lyet tudhatunk magunkénak, 
de méltó ellenfelei voltunk a 
neves csapatoknak.
Május 10-én már az ikladi ku
pákért küzdöttünk fociban Gö
döllő és környéke legügyesebb 
gyerekeivel. Élményben és iz

galomban bőven volt részünk. 
Pallagi Imre 1-2. osztályos 
csapata megnyerte a Valentí- 
nyi Kupát. Köszönünk min
dent a szülőknek!
A 3-4. osztályos csapat csak 8. 
lett, de nekik sem kell szégyen
kezniük. Ellentétben a többi 
csapattal nekünk nem volt láb
szárvédőnk és stoplis cipőnk, 
mert még nem futja rá. Másnap 
a fiúk a gödöllői három tusa 
körzeti bajnokságán vigasz
talhatták magukat első helye
zésükkel. Tóth Roland (4.c) 
egyéniben is első lett. A lányok 
csapatban, Kocsis Klaudia pe
dig egyéniben szerzett máso
dik helyezést. Valamennyiük
nek gratulálunk!
Május végén ismét befejező

dött egy egyéves úszótanfo
lyam. Köszönjük Marcsó néni 
és Jutka türelmét, fáradozását, 
és a szervezők vendégszere
tetét.

K. L-né

Megyei sakkbajnokság

Ősszel jobban 
ment

Felemás idényt tudhat maga 
mögött Aszód város sakkcsa
pata. Az őszi-tavaszi rend
szerű bajnokság első része 
ugyanis nagyon jóra sikere
dett. A csapat egymás után 
aratta a győzelmeket, s úgy 
tűnt, hogy sikeres volt a fia
talítás a keretben.
Az őszi idény végén a köz

vetlen élmezőnyben sikerült 
végezni, a tavasz azonban nem 
a tervek szerint alakult. Be
tegségek, tanulmányi elfog
laltságok, s egy csapattársunk 
tragikus hirtelenségü halála 
miatt szinte egyszer sem tud
tunk a legerősebb összeállítás
ban asztalhoz ülni. Mindezek 
miatt váratlan vereségek értek 
bennünket. Az idény végére 
visszacsúsztunk a középme
zőnybe, de még így is a tisz
tességes 9. helyezést értük el a 
14 csapat vetélkedésében.

Homoki Gábor

A szópon járta  Sz ín ÉszvÁLOSArcrr

Nem akármilyen ellenfél ellen léphettek pá
lyára a minap - amolyan gyermeknapi előzetes 
gyanánt - a Fiúnevelő Intézet növendékei. 
Raffainé Tóth Erzsébet, az Adidas cég marke
tingese közbenjárásának köszönhetően a Szí

nészválogatott látogatott Aszódra.
- Cégünk támogatja a színészek csapatát. Ami
kor a férjem - aki a Fiúnevelőben dolgozik - 
megemlítette, hogy szeretnének valami megle
petést szerezni a fiúknak, szóltam Nemcsák 
Károlynak, aki azonnal igent mondott a ven
dégjátékra. Ezután már csak megfelelő idő
pontot kellett találnunk, mert ezek a színészek 
nemcsak a pódiumon, hanem a salakon is rend
kívül népszerűek.
Nemcsákék a növendékeket legyőzték, ám a 

nevelőkkel nem bírtak, így igazságosnak mond
ható döntetlen született. A nevelők-növendékek 
meccs ugyancsak egállal ért véget.

Kép és szöveg: - erzé -
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Terepíjászat

Aranyos Juhász fiúk
Egyre-másra szerzi az arany

érmeket terepíjászatban a két 
Juhász fiú, Ákos és Csaba, 
mintegy igazolva: megérde
melten kerültek a válogatottba, 
és képviselhetik nemzetközi 

versenyeken ha
zánkat.

íme az ed
digi termés:

Duna Kupa nemzetközi 3 D
vadászverseny
Pécél, március 28.
Juhász Ákos - compound ifi 
kategória
Juhász Csaba - compound 
gyermek kategória

3DGP1. Forduló 
Pécel, április 25.
Juhász Ákos - compound ifi 
kategória
Juhász Csaba - compound 
gyermek kategória

a magyar festészet 
egyik legjelentősebb alkotója
A megfejtést - a képen látható festmény címét és alkotója nevét - 
június 20-ig lehet beküldeni nyílt levelezőlapon, a lap aljáról 
kivágott és felragasztott rejt-vényszelvénnyel együtt a Városi 
Könyvtár címére (2170 Aszód, Kossuth L. u. 72. ) A helyes 
megfejtést beküldők között a Móni Fotó 2.000 forint értékű, 
filmvásárlásra és -kidolgozásra beváltható utalványát, illetve a 
Virág ABC 1500 Ft értékű ajándékkosarát sorsolj uk ki.

KeCCemes icCőtöCtést!
Vízszintes: 1. A festő neve. 9. 
Kicsinyítő képző. 11. Katalin 
becézve. 12. Gyümölcsital. 15. 
A tónál nagyobb állóvíz. 16. 
JLY. 18. Az SZTK elődje. 20. 
Félkapu. 21. Uralkodóház. 23. 
Pál becézve. 25. A karácsony 
is ez. 26. átnyújt. 27. Ész. 29. 
Játékszer angolul (TOY). 30. 
Édesség. 32. Fejfedő. 34. Előre 
megy. 35. Összeeszkábál. A 
tantál vegyjele. 37. Átkoz el
lentéte. 38. Állami bevétel. 39. 
Nagyon szeretném. 43. Cipész 
teszi a cipővel. 46. Kicsinyítő 
képző. 47. Egyik nagyszülő.

Függőleges: 1. Páratlan teke. 
2. Feltéve. 3. A mű címe. 4.

Soha németül (NIE). 5. A tö
rött lábúak támasza. 6. Női 
név. 7. RME. 8. Római 49. 10. 
Becézett édesanya. 13. Ne
mesfém. 14. Éjjeliszekrényen 
világít. 17. Csen. 18. Kovaféle 
ásvány. 19. Hajó része. 22. A 
Holland Biztosító rövidítve. 
24. Üres kád. 25. Hivatalos 
tennivaló. 27. AOP. 28. Nesze 
fogd! 29. Föld. 30. Zala egyik 
fele. 31. Végtelen Zalán. 32. 
Ebben ftirdünk. 33. igásállat. 
34. Ellenséges viszony valaki
vel. 35. Harckocsi. 36. Dunán
túli város. 40. Hím kutya. 41. 
Nem ily. 42. De. 44. Aszódi Pi
roska. 45. Éneklő szócska.

-szr-

Előző havi rejtvényünk megfejtése:

P "Anyám szájából édes volt az étel,
apám szájából szép volt az igaz. ”

A szerencse Kiss Mária (Falujárók útja 
CJJj' M i  * |V \  5/19.) és Bartók Jánosné (Bethlen Gábor 

u . 26.) kedves olvasóinknak kedvezett, 
„  \ x akik a Móni Fotó 2.000 Ft-os aján- 

nT U K O R X  J

Juhász Attila - compound CU I.osztályú minősítés vadász- 
kategória íjászszakágban

GEAC Kupa válogató terep
verseny
Juhász Ákos - compound ifi 
kategória
Juhász Csaba - compound 
gyermek kategória

I.osztályú minősítés terep
íjász szakágban 
3DGP 2. forduló

Juhász Ákos - compound ifi 
kategória
Juhász Csaba - compound 
gyermek kategória

Diákolimpia országos döntő 
1.forduló, Nyergesújfalu

Juhász Ákos - compound ifi 
kategória
Juhász Csaba - compound 
gyermek kategória

Top Joij izöld- él aimlí 12% 1 i  72 Ft
Top Juj öizdí 12% 11 8 6  Ft, 25%  11 110 Ft 
KK Deklik Fá/tllei/elü, 0 ,71 188 Ft
KK Egu Bikám, 0 , 7 1 2 7 3  Ft
Kamin, 99  Ft
Ozalmn 6 7  Ft
Alany Fizok, lif t 77  Ft
TcftJM 1/1 Cltfmj dl. Bimcjt
Sthogaaov Vodka

519 Ft 
5 9 0  Ft

A  6 -O S  
KOCSMA  
MELLETT

dékutalványát, illetve a Virág ABC 1500 Ft-os ajándékkosarát 
nyerték. A nyeremény beváltására feljogosító utalványt postán 
küldjük el.


