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Vas helyett tégla volt a betonban

Támfal: élt kilenc hónapot

Az intenzív esőzések eredmé
nyeként június 23-án ledőlt az 
a támfal, amelyet tavaly ősszel 
építtetett a város. A hatalmas 
betontömbök súlyosan meg
rongálták a Korén köz 3-4. 
szám alatti ingatlanokat is. A 
kár az előzetes felmérések sze
rint mintegy 11 millió forint. 
Szerencse a szerencsétlen
ségben, hogy - mivel a betonfal 
hajnalban omlott le - ember
életben nem esett kár. Az in
gatlanok lakói viszont az újabb 
támfal megépítéséig nem érez
hetik magukat teljes bizton
ságban.
Az előzetes vizsgálatok sze

rint az omlást a terv hiánya, a

helytelen konstrukció válasz
tása, a nem megfelelő kivite
lezés, a szükséges támfalvé
delmi berendezések meg nem 
építése, a későbbi sorozatos 
csőtörések és arendkívül erős 
esőzés okozta.
A támfalat a kartali Ambrus 

Károly építési vállalkozó épí
tette. Az építkezés műszaki el
lenőre az ugyancsak kartali 
Kis János volt, annak ellenére, 
hogy Bagyin József polgár
mester már 1997-ben megtil
totta, hogy kartali cégnek kar
tali ellenőre legyen. Az 1998. 
szeptember 15-én aláírt befeje
zési munkákról szóló jegyző
könyv arról tanúskodik, hogy

az építkezés az előírt minőség
ben készült el. Csupán egy 
melléklet jelzi, hogy az út mel
letti folyóka - amely éppen a 
vízelvezetést szolgálta volna - 
nem épült meg.

Kék hírek

Lopnak...
Az elmúlt időszakban igen

csak aktívak voltak a bűnö
zők, és kíméletlenül kihasz
nálták áldozataik figyelmet
lenségét, könnyelműségét. 
Az esetek többségében jól 
jártak, s egyelőre nem kerül
tek a rendőrség kezei közé.
A temetőnél újabb autótulaj

donos bánta, hogy a kocsiban 
felejtette táskáját. A kára mint
egy 50 ezer forint, no meg az 
eltulajdonított iratok pótlásá
val járó rengeteg utánajárás és 
idegeskedés. Erről tudna me
sélni városunk egyik képvise
lője is, akinek a Malom közben 
parkoló gépkocsiját törték fel. 
A pénz és az iratok mellett még 
egy rádiótelefont is elemeitek 
a tettesek. Mobiltelefont mo
bilizált egy ismeretlen tettes a 
Stella nevű vendéglátó-ipari 
egységben is. Tulajdonosa 
nem vette észre ki és mikor 
emelte el a készüléket.
A tolvajok nem kímélik a vá

ros intézményeit sem. A Csen- 
gey iskolába való betörés so
rán a nyelvi labor magneto
fonjait tulajdonították el. A kár 
mintegy 380 ezer forint.

(folytatás a 3. oldalon) (folytatás a 8. oldalon)
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ASZÓDI

Önkormányzati hírek 1999. május 26.

A képviselő-testület elsőként 
az ivóvíz- és csatornadíjakról 
döntött (erről külön cikkben 
olvashatnak), majd az intéz
mények nyári karbantartási 
munkáira meghirdetett pályá
zatokat bírálta el. A meghirde
tett feladatokra öt pályázat ér
kezett. A legkedvezőbb aján
latot a GAALF Bt. adta, amely 
a munkák elvégzéséért kért 1 

' millió 524 ezer forintból 1 mil
lió 219 ezer forintot az Aszód 
Városért Alapítványnak aján
lott fel. A cég mindössze azt 
kérte, hogy a befizetett összeg 
35 %-át az Aszód FC kapja ru
házat és sportfelszerelés vásár
lására, 45 %-a az aszódi gyer
mekjátszóterek építésére, fel
újítására fordítódjék, 20%-át 
pedig a Nyugdíjas Klub hasz
nálhassa fel a kirándulások fi
nanszírozására. A képviselő
testület egyhangúlag a fent 
említett betéti társaságot bízta 
meg a munka elvégzésével.
A következő napirendi pont

ban a Falujárók úti tér rende
zési munkáira érkezett pályá
zatokról döntöttek a város
atyák, akik a legjobb ajánlatot 
benyújtó Tolmácsi László vál
lalkozót bízták meg a feladat 
elvégzésével. A kivitelezés 
teljes bekerülési összege 
3.769.463 Ft.
Az előzetes felmérések szerint 
mintegy 1 millió 135 ezer fo
rint felhalmozási és 565 ezer 
forint működési fedezet szük
séges a Polgármesteri Hivatal 
számítógépeinek a 2000. évre 
való felkészítéséhez. A kép
viselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a számí
tógépek lízingelésével, illetve 
bérletbe történő igénybevétel
lel biztosítsa azok szükség sze
rinti beszerzését. A napirendi 
pont tárgyalásánál jelen voltak 
a város pénzét kezelő Raif- 
feisen Bank képviselői is, akik 
arról tájékoztatták a város
atyákat, hogy a pénzintézet 
felkészült a 2000. évre, vala
mennyi programjuk és az ösz- 
szes számítástechnikai beren
dezésük felülvizsgálata meg
történt.
A képviselő-testület ezután az

önkorm ányzathoz tartozó 
kö ltségvetési szerveknél 
1998-ban végzett ellenőrzé
sekről hallgatott meg és foga
dott el beszámolót.

A GAMESZ és a Műszaki 
Iroda munkatársai a közel
múltban felmérték az önkor
mányzat tulajdonában lévő la
kások állagát. A képviselők tu
domásul vették a jelentést, ám 
a lakáskoncepció kialakítása 
még várat magára.
A képviselő-testület szüksé

gesnek mondta ki a hétközi, 
hétvégi és munkaszüneti napo
kon tartott gyermek-szakor
vosi szolgáltatási ellátás fenn
tartását, amely a gyermek
szakorvos lakásán kialakított 
rendelőben történik. Az önkor
mányzat az ellátáshoz 
32.600 Ft/hó támoga 
tást biztosít. A vá
rosatyák tudo
másul vették,

működtetésében lévő szesz
főzdére az adóraktári engedély 
megadásához egymillió forin
tos jövedéki biztosíték letétbe 
helyezése érdekében.
A városatyák lemondtak a 

szennyvíztisztító telep építésé
re beadott célpályázati összeg
ről, mivel a bekerülési összeg 
nem áll az önkormányzat ren
delkezésére. A pályázatot sem 
a Vízügyi Alap, sem a Környe
zetvédelmi Alap nem támo
gatta. A szennyvíztisztító te
lepnek jelenleg napi 500 köb
méter a napi terhelése, szem
ben az 1500 köbméteres kapa
citással. A bővítésről kb. há
rom év múlva lehet szó.

Bizakodás
hogy a gyer
m e k s z a k -  
orvosi ellátá
si időn túl a 
felnőtt ügye- _ 
letet ellátó 1  
háziorvosok 
látják el az 
ezen Ugyeletet 
megkereső aszó- ' 
di beteg gyermeke
ket.

A következő napirendi 
pontban a városatyák a körzet
központi okmányiroda kiala
kításának lehetőségeit vitatták 
meg. A témáról külön cikkben 
olvashatnak.
A képviselő-testület úgy dön

tött, hogy él a KHV által járda
építésre kiírt pályázati lehető
séggel. Az ezen nyert összeg
ből 50 százalék saját erővel ki
egészítve - a Pesti út bal olda
lán, mintegy 400 méter hosz- 
szúságú, 1,5 méter széles gya
logjárdát lehetne megépíteni. 
Az ehhez szükséges 1 millió 
916 ezer forint pénzbeni saját 
erőt az önkormányzat a MÉH 
telep értékesítéséből valamint 
az iparterület eladásából 
kívánja fedezni.

A képviselő-testület kezes
séget vállalt az önkormányzat

Az augusztus 11-ei teljes napfogyat
kozás miatt egy nappal később ül össze 

városunk képviselő-testülete. A város
atyák az augusztus 10-ei és a 12-ei dátum 
közül az utóbbit választották. Ez biza
kodásra ad okot, mivel úgy tűnik, au

gusztus 11-én a képviselők szerint 
sem jön el a világvége. ¥

-rázó~s

Június 16.
A képviselő-testület elsőként 

az Aszód Városért Alapítvány 
1998. évi működéséről hallga
tott meg beszámolót. Az ala
pítvány - amelyet a Cégbíróság 
időközben kiemelten közhasz
nú szervezetté minősített - 
számlájára tavaly 3 millió 705 
ezer Ft érkezett. A bevétel 
több, mint 50%-át vállalkozók 
és egyéni támogatók adták. Az 
összegből az alaptevékeny
ségnek megfelelő tevékeny
ségek folyamatosságát biztosí
tották, mint például a játszóház 
vagy a közbiztonsági csoport 
működése.
Ezután a Szabadság tér felújí

tásának pályáztatása került 
napirendre. Érről külön cikk

ben olvashatnak.
A képviselők elfogadták a 

testület, illetve a bizottságok 
II. félévi programját, majd - 
mivel az egyik pályázó ra
gaszkodott hozzá - zárt ülésen 
bírálták el a Csengey Gusztáv 
Általános Iskola intézmény
vezetői pályázatát. A város
atyák egyhangúlag Makkainé 
Fiié Edit kinevezését támo
gatták.

Már összeállt a III. Aszód 
Fesztivál, III. Laktanya Búcsú 
programja - derült ki a Fesz
tivál Bizottság beszámoló
jából, amelyről a mellékelt ter
vezet alapján a képviselő-tes
tület is meggyőződhetett. A 
részletes programot augusz
tusi számunkban olvashatják.
A képviselők a pályázati fel

tételeknek megfelelően 250 
ezer forinttal megtoldották a 
Közművelődés Otthona pá
lyázaton nyert negyedmillió 
forintját. A pénzből elektro
mos kemencét és fazekasko
rongot vásárolnak a kézműves 
szakkör működéséhez.

Támogatást kért az Aszód 
Helyőrség Szociális és Kultu
rális Alapítvány is. A város
atyák nem zárkóztak el a ké
relem elöl, de feltételül szab
ták a Falujárók útja 29. szám 
alatti ingatlan ügyének mi
előbbirendezését 
A képviselő-testület nem tá

mogatta dr. Jólesz József kép
viselő 200 ezer forintos vissza 
nem térítendő, eszközvásárlás
ra fordítandó támogatási ké
relmét, helyette 24 havi kamat
mentes kölcsönt ajánlott meg. 
A témáról külön cikkben ol
vashatnak.

Helyesbítés
Előző számunkban egy sajná
latos félreértés következtében 
azt írtuk, hogy a szakközép
iskolások közül senki nem ta
nul tovább. A valóságban kö
zel 60%-os az innen felsőfokú 
tanintézményben továbbtanul
ni szándékozók aránya.
Az érintettektől szíves elné

zést kérünk.
Rácz Zoltán 

felelős szerkesztő
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Önkormányzati praxist 
vagy magánvállalkozást
szolgált volna a támogatás?

Dr. Jólesz József:

“Nem magamnak, 
a körzetnek kértem”

A képviselő-testület nem 
támogatta dr. Jólesz József 
képviselőnek az orvosi mű
szerek vásárlására fordítan
dó 200 ezer forint vissza nem 
térítendő támogatási kérel
mét. Helyette 24 havi kamat
mentes kölcsönt ajánlott 
meg, amit viszont a képviselő 
nem fogadott el.

A kérelem nem első alka
lommal került a testület elé. 
Dr. Jólesz József már tavaly 
novemberben kérte a testület 
támogatását az Újtelepen épí
tendő rendelőjéhez. A kérelem 
akkor 400 ezer forint kamat
mentes kölcsönre és 200 ezer 
forint vissza nem térítendő tá
mogatásra vonatkozott. A tes
tület nem utasította el a kérést, 
ám ragaszkodott ahhoz, hogy 
szakértői véleményt kérjenek 
az APEH-től arra vonatkozó
lag: a kérelem ró-e egyéb 
pénzügyi terheket a városra. 
Az ügy végére tavasszal a 
nemleges szakértői vélemény 
ellenére sem kerülhetett pont, 
mivel kérdéses volt, hogy a vá
rosnak lesz-e annyi többlet
bevétele, amelyből biztosítha
tó a támogatás. A képviselő

időközben elállt a 400 ezer fo
rintos kamatmentes kölcsönre 
vonatkozó kérelmétől, és leg
utóbb már csak az eszközvá
sárláshoz kért segítséget.
A képviselők a napirendi pont 
tárgyalásakor nem tudták fel
oldani a címben jelzett dilem
mát. Többen úgy vélekedtek, 
hogy nem szabad egy magán
vállalkozást támogatni, míg 
mások úgy vélekedtek, bárki 
szorulhat segítségre, ráadásul 
a rendelő kialakításával ja 
vulhat a város egészségügyi el
látása. A kérelem eldöntését 
minden bizonnyal nehezítette 
az is, hogy manapság egyre 
többször hallani arról, hogy a 
jelenleg még az önkormányzat 
tulajdonában lévő praxisokat 
rövidesen privatizálják. így el
méletileg az is előfordulhat, 
hogy a praxis fejlesztésére 
odaítélt támogatás egy idő után 
magánvállalkozást erősít.
A testület végül úgy döntött, a 
vissza nem térítendő támoga
tás helyett 24 havi kamatmen
tes kölcsönt ajánl meg a kép
viselőnek. Azóta dr. Jólesz Jó
zsef bejelentette: ezzel a lehe
tőséggel nem kíván élni.

A szingapúriak is elmentek

A japánok 
Hatvant választották

Hatvanban épít új üzemet a 
csomagolóanyagokat gyártó 
japán Nissho cég. Mint arról 
már korábban tudósítottunk, a 
végső rostán a két város ma
radt fenn, s ebből a versenyből 
a Heves megyei szomszédunk

K ővetkező 

szám unk  

au g u sz tu s 6-án 

jelenik  m eg.

került ki győztesen, annak el
lenére, hogy Aszód három év 
adómentességet ígért a befek
tetőknek.
Értesüléseink szerint a távol

keletiek azt kifogásolták, hogy 
az ipari parkhoz túlságosan 
közel van a vágóhíd. A dönté
süknél azonban valószínűleg 
az is szerepet játszott, hogy 
Hatvanban minden feltétel biz
tosított az építkezés azonnali 
megkezdéséhez.
A japánok után már egy szin

gapúri cég is érdeklődött váro
sunk ipari parkjai iránt, de ők is 
továbbálltak.

R.Z.

A 2-es számú körzet házior
vosa a tárgyalóterembe való 
visszatérése után - amelyet a 
személyes érintettség miatt ha
gyott eí - mélységes csalódott
ságáról tett tanúbizonyságot.
- Azt kellett éreznem, hogy a 
város nem tekinti magáénak a 
2-es számú háziorvosi praxist, 
ami pedig az önkormányzat 
tulajdona. Nem magamnak, a 
körzetnek kértem.
- A nemleges válasszal köte
lességmulasztási követ-e el a 
város?
- Tulajdonképpen nem. Jelen
leg két orvos használ egy or
vosi alapfelszerelést egy orvosi 
rendelőben. Ha a város kezde
ményezte volna egy új rendelő 
építését, neki kellene biztosí
tani az alapfelszerelést. Jóma
gam optimista módon, szinte az 
erőmet meghaladó mértékben 
fogtam bele az építkezésbe. Ha 
befejeződik, nemcsak én dol
gozhatok az eddiginél kelleme
sebb munkahelyen, hanem a 
betegeim is jobb körülménye
ket tapasztalhatnak meg. Az 
építkezés költségeihez képest 
az eszközbeszerzés összege el
törpül. A kompromisszumot 
vagy inkább álkompromisszu
mot, hogy magam vegyem meg 
ezeket kamatmentes részletre, 
nem tudom elfogadni.
- Az orvosi praxis kérdésében 
mintha az orvosok között sem 
lenne egységes álláspont A 
feltevésemet arra alapozom, 
hogy Bodó főorvos sem támo
gatta az Ön kérelmét, arra hi
vatkozva, hogy a körzet az már 
magánvállalkozás, a rendelő
intézet viszont a városé, és ott is 
bőven lenne mit megjavíttatni.
- Feltételezem, hogy ezt nem 
valami kisstílű gondolkozás
mód mondatta vele, hanem a 
rendelőintézet érdekeinek 
szem előtt tartása. A házior
vosi praxisok éppúgy az ön
kormányzaté, mint a szakren
delő. Azt gondolom, az álta
lam kért 200 ezer forint nem az 
az összeg, amiből a rendelő
intézet javításait el lehet vé
geztetni. Szerintem megfelelő

ütemezéssel juthatna erre is, 
arra is.
- Nem gondolja azt, hogy ha a 
testület megszavazza az ön 
kérelmét, akkor az precedenst 
teremt, és a többi orvos is 
hasonló kérelmet nyújt be? 
Annyi többletbevétele nem 
biztos, hogy lesz a városnak...
- Gondolom, hogy ez is benne 
van, csak azt nem értem, hogy 
ettől miért kell félni. A törvény 
azt írja elő, hogy az alapfel
szerelést a praxis tulajdonosa 
kell, hogy biztosítsa. Damok
lész kardja mindenképpen ott 
lóg az önkormányzat feje fö
lött, hiszen ha egy bizonyos 
összeghatárnál nagyobb érté
kű eszköz elromlik vagy javít
hatatlanná válik, azt meg kell 
vennie. Ilyetén formán nem 
precedensről, hanem törvény
ről van szó.
- Ön nem pótláshoz, hanem új 
eszközök beszerzéséhez kért 
támogatást...
- Pótlásról van szó, mert olyan 
eszközöket szerettem volna 
megvenni, amelyek soha nem 
voltak meg. Mondtam az ele
jén, hogy két orvos használ egy 
felszerelést. Persze ettől rosz- 
szabb helyzet is lehetne, mond
juk úgy, hogy három orvosnak 
kellene osztoznia egy felszere
lésen. A háromszor négy óra 
éppen belefér a rendelési időbe.
- Hiányozni fognak eszközök 
az új rendelőből?
- Azt akarom, hogy az új ob
jektum az első perctől kezdve 
mindenki megelégedésére mű
ködjön. Az épület megvásárlá
sáért éveken át vívott küzdel
mem, az építkezéshez kért tá
mogatás körüli huzavona alap
ján úgy érzem, hogy állandó 
ellenállásba ütközöm. Én az 
igényekkel mindig hátrébb és 
hátrébb vonultam, mert úgy 
gondoltam, azt már nem lehet 
visszautasítani. Kiderült, hogy 
lehet. Ezek után kijelenthetem, 
az önkormányzat a terveimet a 
kezdetektől kezdve nemhogy 
nem támogatta, kifejezetten el
lenezte. Ezért vagyok nagyon 
csalódott. R. Z.
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szakértői véleményt kérjenek 
az APEH-től arra vonatkozó
lag: a kérelem ró-e egyéb 
pénzügyi terheket a városra. 
Az ügy végére tavasszal a 
nemleges szakértői vélemény 
ellenére sem kerülhetett pont, 
mivel kérdéses volt, hogy a vá
rosnak lesz-e annyi többlet
bevétele, amelyből biztosítha
tó a támogatás. A képviselő

időközben elállt a 400 ezer fo
rintos kamatmentes kölcsönre 
vonatkozó kérelmétől, és leg
utóbb már csak az eszközvá
sárláshoz kért segítséget.
A képviselők a napirendi pont 

tárgyalásakor nem tudták fel
oldani a címben jelzett dilem
mát. Többen úgy vélekedtek, 
hogy nem szabad egy magán
vállalkozást támogatni, míg 
mások úgy vélekedtek, bárki 
szorulhat segítségre, ráadásul 
a rendelő kialakításával ja
vulhat a város egészségügyi el
látása. A kérelem eldöntését 
minden bizonnyal nehezítette 
az is, hogy manapság egyre 
többször hallani arról, hogy a 
jelenleg még az önkormányzat 
tulajdonában lévő praxisokat 
rövidesen privatizálják. így el
méletileg az is előfordulhat, 
hogy a praxis fejlesztésére 
odaítélt támogatás egy idő után 
magánvállalkozást erősít.
A testület végül úgy döntött, a 
vissza nem térítendő támoga
tás helyett 24 havi kamatmen
tes kölcsönt ajánl meg a kép
viselőnek. Azóta dr. Jólesz Jó
zsef bejelentette: ezzel a lehe
tőséggel nem kíván élni.

A szingapúriak is elmentek

A japánok 
Hatvant választották

Hatvanban épít új üzemet a 
csomagolóanyagokat gyártó 
japán Nissho cég. Mint arról 
már korábban tudósítottunk, a 
végső rostán a két város ma
radt fenn, s ebből a versenyből 
a Heves megyei szomszédunk

K övetkező 

szám unk  

au g u sz tu s 6-án 

jelenik  m eg.

került ki győztesen, annak el
lenére, hogy Aszód három év 
adómentességet ígért a befek
tetőknek.
Értesüléseink szerint a távol

keletiek azt kifogásolták, hogy 
az ipari parkhoz túlságosan 
közel van a vágóhíd. A dönté
süknél azonban valószínűleg 
az is szerepet játszott, hogy 
Hatvanban minden feltétel biz
tosított az építkezés azonnali 
megkezdéséhez.
A japánok után már egy szin

gapúri cég is érdeklődött váro
sunk ipari parkjai iránt, de ők is 
továbbálltak.

R.Z.

A 2-es számú körzet házior
vosa a tárgyalóterembe való 
visszatérése után - amelyet a 
személyes érintettség miatt ha
gyott el - mélységes csalódott
ságáról tett tanúbizonyságot.
- Azt kellett éreznem, hogy a 
város nem tekinti magáénak a 
2-es számú háziorvosi praxist, 
ami pedig az önkormányzat 
tulajdona. Nem magamnak, a 
körzetnek kértem.
- A nemleges válasszal köte
lességmulasztást követ-e el a 
város?
- Tulajdonképpen nem. Jelen
leg két orvos használ egy or
vosi alapfelszerelést egy orvosi 
rendelőben. Ha a város kezde
ményezte volna egy új rendelő 
építését, neki kellene biztosí
tani az alapfelszerelést. Jóma
gam optimista módon, szinte az 
erőmet meghaladó mértékben 
fogtam bele az építkezésbe. Ha 
befejeződik, nemcsak én dol
gozhatok az eddiginél kelleme
sebb munkahelyen, hanem a 
betegeim is jobb körülménye
ket tapasztalhatnak meg. Az 
építkezés költségeihez képest 
az eszközbeszerzés összege el
törpül. A kompromisszumot 
vagy inkább álkompromisszu
mot, hogy magam vegyem meg 
ezeket kamatmentes részletre, 
nem tudom elfogadni.
- Az orvosi praxis kérdésében 
mintha az orvosok között sem 
lenne egységes álláspont A 
feltevésemet arra alapozom, 
hogy Bodó főorvos sem támo
gatta az Ön kérelmét, arra hi
vatkozva, hogy a körzet az már 
magánvállalkozás, a rendelő
intézet viszont a városé, és ott is 
bőven lenne mit megjavíttatni.
- Feltételezem, hogy ezt nem 
valami kisstílű gondolkozás
mód mondatta vele, hanem a 
rendelőintézet érdekeinek 
szem előtt tartása. A házior
vosi praxisok éppúgy az ön
kormányzaté, mint a szakren
delő. Azt gondolom, az álta
lam kért 200 ezer forint nem az 
az összeg, amiből a rendelő
intézet javításait el lehet vé
geztetni. Szerintem megfelelő

ütemezéssel juthatna erre is, 
arra is.
- Nem gondolja azt, hogy ha a 
testület megszavazza az ön 
kérelmét, akkor az precedenst 
teremt, és a többi orvos is 
hasonló kérelmet nyújt be? 
Annyi többletbevétele nem 
biztos, hogy lesz a városnak...
- Gondolom, hogy ez is benne 

van, csak azt nem értem, hogy 
ettől miért kell félni. A törvény 
azt írja elő, hogy az alapfel
szerelést a praxis tulajdonosa 
kell, hogy biztosítsa. Damok
lész kardja mindenképpen ott 
lóg az önkormányzat feje fö
lött, hiszen ha egy bizonyos 
összeghatárnál nagyobb érté
kű eszköz elromlik vagy javít
hatatlanná válik, azt meg kell 
vennie. Ilyetén formán nem 
precedensről, hanem törvény
ről van szó.
- Ön nem pótláshoz, hanem új 
eszközök beszerzéséhez kért 
támogatást...
- Pótlásról van szó, mert olyan 
eszközöket szerettem volna 
megvenni, amelyek soha nem 
voltak meg. Mondtam az ele
jén, hogy két orvos használ egy 
felszerelést. Persze ettől rosz- 
szabb helyzet is lehetne, mond
juk úgy, hogy három orvosnak 
kellene osztoznia egy felszere
lésen. A háromszor négy óra 
éppen belefér a rendelési időbe.
- Hiányozni fognak eszközök 
az új rendelőből?
- Azt akarom, hogy az új ob
jektum az első perctől kezdve 
mindenki megelégedésére mű
ködjön. Az épület megvásárlá
sáért éveken át vívott küzdel
mem, az építkezéshez kért tá
mogatás körüli huzavona alap
ján úgy érzem, hogy állandó 
ellenállásba ütközöm. Én az 
igényekkel mindig hátrébb és 
hátrébb vonultam, mert úgy 
gondoltam, azt már nem lehet 
visszautasítani. Kiderült, hogy 
lehet. Ezek után kijelenthetem, 
az önkormányzat a terveimet a 
kezdetektől kezdve nemhogy 
nem támogatta, kifejezetten el
lenezte. Ezért vagyok nagyon 
csalódott. R. Z.
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Folytatódik
Júliusban megkezdődik 

Aszódon a szennyvízcsa
torna-hálózat építése a város 
azon részein, ahol még hi
ányzik ez a közmű.

Az 1970-es években kez
dődött szennyvízcsatorna há
lózat és szennyvíztisztító telep 
építés elsősorban a lakótelepi 
lakásokat és az intézményeket 
szolgálta ki. Ezután hosszú 
évekig csak kevés csatorna 
épült. Ma Aszódon 12 km a 
kiépült hálózat hossza és vala
mennyi intézmény, üzem, va
lamint több mint 700 lakás 
használja ezt a fontos környe
zetkímélő közművet.

1997-ben határozta el a város 
képviselő-testülete ezt az épít
kezést, akkor nyújtotta be a 
céltámogatási, a Vízügyi Alap 
és a Környezetvédelmi Alap 
pályázatait. Még 1997-ben 
megalakult a Lakossági Tár
sulat, mely az építkezés társbe
ruházója. Ez biztosítja a 10 
éves futamidejű társulati hitelt, 
100 e Ft-os érdekeltségi hozzá

járuláshoz. (Egy ingatlan 
hozzájárulása az építkezéshez 
100 e Ft, amit 10 év alatt kell 
befizetni. Ebből SZJA támo
gatásként 15%-ot visszakap a 
társulati tag.)
A másik társberuházó az ön

kormányzat, így az építkezés 
utáni ÁFA visszaigényelhető. 
Időközben Iklad és Domony 

települések is csatlakoztak a 
szennyvízcsatona hálózat épí
tési programhoz és a Társu
lathoz is. A közös építkezés 
gesztora Aszód. Az együttes 
tevékenység lehetővé teszi, 
hogy 10%-kal m agasabb 
legyen az állami céltámogatás 
mértéke, szemben azzal, ha 
egyedül építenénk ezt a köz
művet.
A közbeszerzési törvény sza

bályainak megfelelően ezt a 
munkát országos nyilvános
sággal meg kellett hirdetni és 
így lehetett kivitelező vállal
kozót kiválasztani. A pályá
zatra 19-en jelentkeztek. A 
közbeszerzési eljárás időtar
tama közel egy év. Az ikladi és 
a domonyi önkormányzat az 
INNOTERV Rt-t választotta, 
az aszódi pedig a Betonútépítő 
Nemzetközi Rt-vel építteti 
meg a 322 millió Ft-os beruhá
zást.

A három településen épülő 
rendszer összértéke 850 millió 
Ft. (Ez a visszaigényelhető 
ÁFA-összeg következtében

a szennyvízcsatorna-építés
nettó érték.)

Aszódon az építkezés 3 év 
alatt készül el. 1999-ben a 
Városréti út és a Régész út 
közötti területen, a Madách tér, 
valamint a hozzá csatlakozó 3 
utcában készül el a rendszer.
2000- ben a város többi részén,
2001- re az építkezés 10%-a 
marad a program alapján.
A kivitelező több csoporttal 

végzi a munkát egyidőben. Az 
építést végző vállalatnak rész
számlázási lehetősége van, 
összesen 9 részszámlát nyújt
hat be. Előleget nem vehet 
igénybe! Csak önállóan üzem
képes szakaszokat veszünk át 
tőlük, tehát működésképtelen 
csatornák nem kerülnek kifi
zetésre. Ezt a Víziközmü Kft- 
vel - amely az üzemeltetést 
végzi - közösen biztosítjuk. A 
kivitelező folyamatosan tartja 
a kapcsolatot az ingatlanok 
tulajdonosaival. A munkavég
zés olyan szakaszosan készül, 
hogy az ne lehetetlenítse az au
tósok közlekedését az utcákon. 
Közösen határozzák meg a tu
lajdonosokkal a házi beköté
sek helyét, és a társulati tagok 
ingatlanjaira, a kerítésen túl 1 
méterre bevezetik a csatornát. 
Az ingatlanon tovább a tulaj
donosnak kell a saját vezetékét 
megépítenie. Azoknál az in
gatlanoknál, amelyek tulajdo
nosai nem tagjai a Társulatnak, 
azoknál is megépül a csatla
kozó vezeték, de csak a járda 
külső széléig. (Ezt a későbbi 
bontási munkák elkerülése 
érdekében építtetjük így meg.) 
Az építési munkák befejezése 
után ideiglenesen helyreállít
ják azokat az utakat, ahol nincs 
aszfaltburkolat. Legalább fél 
évig szükséges a természetes 
tömörödés is - időjárás, forga
lom -, mert a tökéletes tömö
rítés nagyon ritka, talán nem is 
létezik.
Ezután a város útépítési prog

ramjának megfelelően kiépül
nek az aszfaltutak az elkészült 
csatornák felett. Azokban az 
utcákban, ahol az aszfaltúiban 
kell megépíteni a csatornát, a 
helyreállítást a csaronaépítés 
után elkészíthetjük.
Nagyon nagy munka lesz ez 

Aszódon. Sok nehézséggel 
kell megbirkózni az építkezés 
során, és az embereknek kel
lemetlenségeket is fog okozni. 
Igyekezni fogunk - a kivitele
zővel közösen -, hogy a lehető

legkevesebb kellemetlenség 
forduljon elő. Ennek ellenére 
problémák bizonyára elő fog
nak fordulni, ezért előre is szí
ves megértésüket kérem. Mi
vel ez a közmű az utolsó azok 
közül, melyek az embereket 
szolgálják és nagy bontási 
munkákkal járnak, ezt már ki

kell bírnunk - azért is, hogy a 
környezetünket védve, váro
sunk és az ingatlanok komfor
tosságát növeljük.
Mindezzel saját magunk, de 

főként a fiatalok és az utódaink 
egészségét védjük meg - és 
nem utolsó sorban a Földün
két, amelyen élünk.

Bagyin József 
polgármester

A csatornaépítés 
tehercsökkentő módszerei

Köztudott, hogy a szennyvíz
csatorna-hálózat kiépítése 
rendkívül költséges, ezért ki
zárólag lakossági forrásokból 
történő finanszírozása a jelen 
gazdasági körülm ényeket 
figyelembe véve elképzelhe
tetlen. A központi költségvetés 
többféle állami támogatást 
nyújt ehhez abban az esetben, 
ha a közműfejlesztésre vízi
közmű társulat alakul. Az álla
mi támogatásnak köszönhető
en a lakossági terhek is nagy
mértékben csökkennek, ám a 
magyar háztartások többségé
nek még így is gondot okoz a 
100 ezer forintos egyéni hoz
zájárulás befizetése.
A legkönnyebb helyzete két

ségkívül annak van, akinek 
nem jelent gondot az egy ösz- 
szegben történő befizetés. A 
100 ezer forintból az önkor
mányzat útján visszatérül a 15 
%-os közműhozzájárulás - je
len esetben 15 ezer forint -, így 
a lakosnak erre a célra nettó 85 
ezer forintot kell fordítania.
Mit tehet az, aki nem tudja egy 
összegben befizetni a hozzá
járulást? Az OTP Bank Rt. 
aszódi fiókjának munkatársai 
szerint nekik sincs okuk aggo
dalomra.
Az OTP Bank Rt a víziközmű 

társulat számára változó kama
tozású hitelt nyújt. A hitel ka
matának 70%-át a költségvetés

téríti meg, így a polgár által 
felvett közmühitel kamata 6 % 
körül alakul. 10 éves futamidő 
esetén havonta 1132 forintot, 
összesen  pedig 135.868 
forintot kell befizetnie. A 100 
ezer forint 15%-a természe
tesen neki is visszatérül, így az 
összes nettó befizetése 120 
ezer 868 Ft lesz.
Az OTP Bank Rt. a magán

személyek részére még az 
előbbiektől is kedvezőbb 
konstrukciót kínál. A vele kö
tött lakástakarékossági szerző
dés esetén ugyanis ügyfele az 
éves megtakarítás után 30 %, 
maximum 36 ezer forint állami 
támogatást is kap. A 10 éves 
futamidő helyett a 30 % állami 
támogatásnak köszönhetően 
50, illetve 98 hónap alatt van 
módjuk megtakarítani a köz
műhozzájárulás hiteltörlesz
tésének összegét. További 
kedvezmény, hogy a betétel
helyezési idő eltelte után a 
megtakarítással és az állami tá
mogatással megegyező nagy
ságú hitelt is felvehetnek 6%- 
os fix hitelkamattal (pl. csator
nabekötésre, lakásfelújításra). 
Az alábbi táblázat segítségével 
a korábbi egyösszegű, a 10 
éves futamidejű, illetve az 
OTP LTP által igénybe vehető 
konstrukció pénzügyi adatait 
hasonlítjuk össze:

Egyösszegű 10 éves OTP LTP szerződés
Futamidő' - 
Havi

120 50 98

befizetés Ft/hó 100.000 1.100 1.936 1.176
Ossz. Befizetés 100.000 
15%-os

132.032 99.725 118.185

visszatérítés 15.000 
Összes nettó

15.000 15.000 15.000

befizetés 85.000 
Felvehető'

117.032 84.725 103.185

6%-os hitel - - 100.000 100.000

Az OTP Lakástakarékpénztár termékeivel kapcsolatban az OTP Bank 
Rt fiókjában a lakástakarék-pénztári ügyintézők készséggel állnak az 
Önök rendelkezésére.
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Tiszta, szép városért... Júliustól
címmel hagyta jóvá Aszód 
Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete az 1/1999. 
sz. szabályzatát, mely alapján 
szükségesnek tartja, hogy a vá
ros területén lévő épített és ter
mészeti értékek megbecsü
lésben, elismerésben részesül
jenek, és követendő példaként 
álljon ez a városban lakó, dol
gozó polgárok, intézmények, 
cégek előtt.
A képviselő-testület a követ

kezetes szakmai szempont
rendszereket - figyelemmel a 
törvényi előírásokra is - úgy ál
lította össze, hogy az elbírálás 
során érvényesülhessenek az 
esztétikai, néprajzi, történeti és 
építészeti értékek. Az Asztalos 
Tamás képviselő ötlete, javas
lata nyomán összeállított szak
mai anyagot megtárgyalta a 
Városfej lesztési-Környezet- 
védelmi Bizottság, majd a kép
viselő-testület döntött, figye
lemmel arra a tényre, hogy 
környezetünk legkisebb érté
kei mellett sem szabad közöm
bösen elmenni, azt észre kell 
venni, azzal foglalkozni kell, 
és környezeti értéke miatt arra 
megkülönböztetett figyelmet 
kell fordítani. A címadomá
nyozás azért is fontos, hogy 
felébressze az igényt az ízlé
ses, kulturált környezet iránt. 
Azon túl, hogy a tulajdonos, az 
alkotó is büszke lehet rá, fel
mérhetetlen annak a nevelő 
értéke, amellyel ezzel a szű- 
kebb, illetve tágabb környeze
tére hat.
Tisztelt Városlakók! Amikor 

azt látják, hogy legalább öt em

ber különös érdeklődéssel 
szemléli portájukat, az azt jel
zi, hogy a bizottság adatokat 
gyűjt ahhoz, hogy első körben 
ki kerüljön a kiválasztottak 
közé. Reméljük, hogy nagyon 
nehéz dolga lesz a képviselő
testületnek a döntés során, 
hogy augusztus 20-ára a Tisz
ta, szép városért címnek meg
legyenek a tulajdonosai.
A bizottság az alábbi bírálati 

szempontok alapján rangsorol:

■  a speciális helyi adottságok 
és lehetőségek figyelembe
vétele

■  a település építészeti for
málása

■  a zöldterület minősége
■  közterületek (fásítás, sza

bad területek gondozottsá- 
ga, térburkolat stb.)

■  középületek (állapota, ha
gyományos építészeti kul
túra megóvása stb.)

A bírálati szempontok külön- 
külön is értékelhetőek. A ki
tüntetéssel emlékplakett jár, és 
némi - összesen nettó 100 ezer 
Ft-pénzjutalom is.
Az áprilisi Aszódi Tükör ön

kormányzati hírei között már 
szerepelt a címadományozás, e 
rövid ismertetés az ismételt fi
gyelemfelhívás célját szolgál
ja. Reméljük, hogy az Önök 
segítségével a környezetünk 
óvása és szépítése érdekében e 
kezdő lépés nem hiábavaló 
próbálkozásnak tűnik.

Kissné Kulybus Gizella 
jegyző

Hídlezárás miatt 
menetrendváltozás

Felújítás miatt lezárták a Do- A lezárás a menetrend szerinti 
monyt és Ikladot összekötő autóbusz közlekedést is érinti, 
közút hídját, emiatt a két tele- ezért utazás előtt tanácsos tá
pülés lakói csak kerülőúton jékozódni a forgalmi irodák- 
juthatnak el egymás falujába, bán.

Előző számunkban azt írtuk, hogy mellékletként közöljük a 
megváltozott menetrendek kivonatát. Sajnos anyagtorlódás 
miatt ezen ígéretünknek most nem tudunk eleget tenni, ter
vünkről azonban egyelőre nem mondtunk le.

drágább vizet iszunk
Júliustól emelkedik a víz-és 
csatornadíj, valamint a szip
pantott szennyvíz ürítési dí
ja. A díjak emelésének mér
téke éves szinten azonban 
jóval elmarad az inflációétól, 
mindössze 4-5 százalékos.
A szolid növekedés nemcsak 

annak köszönhető, hogy a Ví
ziközmű Kft. néhány év alatt a 
46%-os üzemeltetési vesztesé
get 22,4%-osra csökkentette, 
hanem annak is, hogy idén a 
KFIVM-hez benyújtott pályá
zattal a lakossági vízértékesí
tés minden köbméteréhez 12 
Ft állami támogatást nyertek.
A vízdíj mértékejúlius 1-től a 
következőképpen alakul:

Lakossági vízfogyasztás 
6 köbméter/2 hóig

80Ft/köbméter

6 köbméter/2 hó felett 
150 Ft/köbméter

Közületi vízfogyasztás 
165 Ft/köbméter

A közületi vízfogyasztók elő
ször augusztusban, a lakossági 
fogyasztók pedig októberben 
fizetik a magasabb díjat. A fen
ti díjtételek nem tartalmazzák 
a 12%-osÁFA-t 
A szennyvízelvezetés és tisz

títás költségei meghaladják a 
bevételeket. Ezt a szippantott 
szennyvíztisztító műtárgy mű
ködtetése és az ezért járó ál
lami támogatás sem kompen
zálta. Mindezek figyelembe
vételével a díjak a következő
képpen alakulnak:

Lakossági szennyvízcsatorna 
használati dija:

75 Ft/köbméter 
Közületi szennyvízcsatorna 
használati dija:

125 Ft/köbméter

A szippantott szennyvíz ürítési 
díja:
Lakosság részére:

250 Ft/köbméter 
Közület részére:

350 Ft/ köbméter

Utazniuk kell a strandolni vágyóknak

Nyáron zárva tart 
az aszódi uszoda

A nyár beköszöntével min
denütt teljes gőzzel üzemel
nek az uszodák és a strand
ok. Aszódon éppen az ellen
kezőjét tapasztalhatjuk. A 
szünidő  bekös zöntéve l  
ugyanis bezárt a gim
názium tanuszodája, 
és már a vizet is le
engedték, hogy 
elvégezzék az 
ilyenkor szük
séges karban
tartási munká- i 
kát.
A bezárásnak azonban nem ez 
a fő oka - a szükséges javítások 
mindössze két hetet vesznek 
igénybe -, hanem az állítólagos 
érdektelenség. Nagy Albert, az 
uszodát üzemeltető kft. ügyve
zetője arról tájékoztatta lapun

kat, hogy nem sikerült csopor
tokat toborozni, az egy-két 
úszni vágyó miatt pedig nem 
érdemes nyitva tartaniuk.
Az előző években voltak elkép- 
zelésekarra vonatkozólag, ho- 

\ f /  , gvan lehetne ven- 
^  dégeket csábítani 

~  w  v. az uszodába. A 
J J ^  kft. azon tervét, 

hoj>y az udvaron 
napozót alakítsa

nak ki, és egész 
nap büfé is üze

meljen, sem a 
megyei önkormányzat, sem a 
gimnázium nem támogatta. Az 
uszoda üzemeltetője és a város 
között 1996. őszén öt évre meg
kötött szerződés egyébként 
semmiféle utalást nem tesz a 
nyári nyitvatartásra. R. Z.
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A fejlődés lehetőségei és korlátái
A rendszerváltás óta feleskü

dött valamennyi önkormány
zati képviselő-testületnek 
szembe kellett és szembe kell 
néznie a város költségvetési 
hiányával. Aszód folyamato
san többet költ, mint amit be
vételei lehetővé tennének. A 
hiányzó források kis részét sa
ját bevételből, a nagyobbik hi
ányzó részt az államtól rend
szeresen megigényelt támoga
tás formájában kapjuk meg. 
(Ez utóbbi az elhíresült ÖN- 
HIKI.) A támogatás elnyeré
sének feltételei évrő 1 évre szi
gorúbbak.
Miből adódik a forráshiány? A 
város körzetközponti helyze
téből (is) adódóan több intéz
ményt - az ehhez adott állami 
költségvetési támogatáson túl - 
az éves büdzséjéből támogat. 
A két általános iskola műkö
déséhez idén a normatív álla
mi források mellé mintegy 35 
millió Ft-ot kell hozzáren
delni. És akkor nem beszél
tünk még a két óvodáról, böl
csődéről, gimnáziumról, ren
delőintézetről, stb. Ezen intéz
mények működése hozzátar
tozik a város életéhez, ezekről 
lemondani a városi létről való 
lemondást jelentené. Viszont 
tudomásul kell venni, hogy 
egy 5.800 fős város ilyen mé
retű intézményrendszert ön
erőből, a mai állami és saját be
vételek mellett nem tud hosszú 
távon fenntartani. Alapvető 
feladat tehát a forráshiány 
költségvetési arányának - je
lenleg mintegy 10% - fokoza
tos csökkentése, annak teljes 
felszámolása.

A forráshiány mértékének 
csökkentése kétféle módon 
lehetséges:
1. a költségvetési kiadások 
lefaragásával (helyi "Bokros"- 
csomag).
2. a költségvetési bevételek 
növelésével.

A költségvetési kiadások 
csökkentésére már történt kí
sérlet. A csökkenő tanulólét
szám miatt került felvetésre a 
két általános iskola összevo
násának lehetősége, és az üre
sen maradó iskolaépület to
vábbi hasznosítása. Gondolom 
mindenki emlékszik arra a la
kossági felzúdulásra, aláírás

gyűjtésre, szülői tiltakozásra, 
amelyek a csak ötlet szinten 
előkerült felvetést követték. 
Úgy vélem, ez nem járható út. 
Az intézmények racionalizá
lásán túl más - p l. szakmai - 
racionalizálástól költségve
tési megtakarítást várni nem 
lehet.Volt olyan év, amikor az 
általános iskoláknak még a 
krétavásárlás is problémát 
okozott. Ilyen helyzetben 
nincs helye további megszo
rításnak, hiszen ezzel az okta
tási munkát lehetetlenítenénk 
e l .
Más irányú működési kiadás 

csökkentést azonban sikerül 
megvalósítanunk. Szándéka
ink és a már megkötött szer
ződés alapján a város teljes 
közvilágítási hálózata 1999 
őszére korszerűsítésre kerül. A 
több, mint 20 millió Ft értékű 
felújítás a városnak nem kerül 
egyetlen fillérjébe sem. Hosz- 
szú tárgyalások és több ajánlat 
után sikerült olyan pénzügyi 
konstrukciót és befektetőt ta
lálnunk, akivel önfinanszírozó 
formában valósulhat meg a 
munka. A fedezet a korszerű, 
energiatakarékos lámpatestek 
használatából adódó villamos 
energia megtakarítás. A beru
házás befejezésétől számítva 5 
év múlva - a villamos energia 
mai árát figyelembe véve - fe
lére csökken, mintegy 6 millió 
Ft-tal lesz kevesebb a város 
közvilágítási áramszámlája. A 
pénzügyi előnyökön túl üzem
biztos, egységes, igazi kisvá
rosi megvilágításban gyö
nyörködhetünk az esti, éjsza
kai órákban.
A bevételek növelésének szin
tén két lehetséges módja van:
1. a lélekszám növekedésével 
a személyi jövedelemadó-be
vétel emelése;
2. a helyi adók, pontosabban az 
iparűzési adó, és a személyi jö 
vedelem adó bevétel növelése. 
A jobb anyagiakkal bíró fővá
rosiak tisztább, egészsége
sebb vidékre próbálnak kiköl
tözni. A Budapest környéki 
településeken a telekárak az 
egekig szöktek. Aszód ver
senybe szállhat e területen is, 
az Evangélikus Gimnázium 
környéke és a Fesztivál tér te
rülete ideális helyet kínál a

Budapestről áttelepülni szán
dékozóknak. A telkek kiala
kítását a már közművesített 
területen kell megkezdeni. Ez 
jelen esetben a Fesztivál tér 
területe, a Nyár u. - Papföldi u. 
- Régész u.- Podmaniczky u. 
által határolt terület. Ezzel 
egyidejűleg a fesztiválnak is új 
helyszínt kell választani. En
nek megvitatására szeptem
ber végén kerül sor. A telkek 
eladásából befolyó pénzt az 
Evangélikus Gimnáziumtól 
nyugatra fekvő rész közmű
vesítésére lehet fordítani. A 
később önmagát generáló 
programot megfelelő befek
tető felkutatásával, reklámmal 
bekellindítani.Hiba,hogy er
re még nem került sor. Az idei 
fesztivál után meg kell kezdeni 
a terület értékesítését.

Az ipari park, ipartelepítés 
gondolata kb. 8 éve vetődött 
fel az akkori képviselő-testü
letben. Olyan területet keres
tünk, amely más célra nem 
alkalmas. A Berkes u. - Mól 
kút - volt TÜZÉP-telep által 
határolt terület ebből a szem
pontból ideálisnak mutatko
zott. Elkészíttettük a leendő 
ipari park rendezési tervét, jár
hatóvá vált a területet a Berkes 
út felől átszelő feltáró út. Fo
lyamatban van a volt faxudvar 
megvásárlása, innen is utat ter
vezünk indítani az iparterület 
felé. Két évig tartott, amíg 
tisztázódott a faxudvar tulaj
donosának személye, addig 
nem volt, akitől megvegyük. A 
befektetők csak rendezett 
tulajdoni viszonyú területről 
tárgyalnak. A kb. 12 hektáros 
terület 46 földhivatali szel
vényből áll, és mintegy 130 
tulajdonosa van. Akadt olyan 
parcella, amelyen 16-an osz
toznak. Több esetben a máso
dik-harmadik generációs örö
köst kellett felkutatni az adás
vételhez. Elbirtoklási és ha
gyatéki ügyeket kellett bein
dítani és bonyolítani, minden 
tulajdonossal meg kellett álla- 
podni.Ilyen aprólékos munkát 
a hivatal apparátusa nem tudott 
volna elvégezni, ezért Pachert 
Károly - volt városi képviselő 
és az előző Városfejlesztési bi
zottság elnöke - lett ezzel 
megbízva, akinek a megfelelő

helyismerete révén fél év alatt 
sikerült a terület tulajdonvi
szonyait tisztázni, az utolsó 
adásvételi szerződések is alá
írás előtt állnak.
Az ipari park ügyét kiemelt 

feladatként kezeljük. A rész
letes rendezési tervre 4.5 mil
liót, útszélesítésre, útalap épí
tésre 2 milliót, területvásár
lásra 20 milliót, régészeti fel
tárásra 0,5 millió forintot for
dított, illetve fordít a városve
zetés.
A dél-koreai DAI DONG Kft. 
érdeklődése során megtapasz
taltuk, hogy a befektetők meg
szerzése külön szakma. Fel
vettük a kapcsolatot egy erre 
szakosodott tanácsadó cég
gel, az Első Magyar Ipari Park 
Kft-vel. Munkájuk referenci
ájaként a japán CLARION cég 
n a g y k á ta i  vag y  a dán 
GRUNDFOS tatabányai lete
lepedését említhetjük.
A céggel napi kapcsolatban 

vagyunk. Már elkészítették 
Aszód és környéke mindenre 
kiterjedő részletes felmérését. 
A befektetők 8-10 helyszín 
közül választhatják ki új beru
házásuk színhelyét. A döntés
nél szerepet játszik az érintett 
önkormányzat hozzáállása is. 

Az aszódi önkormányzat a 
lehető legrugalmasabban, az 
adható legnagyobb kedvez
ménnyel próbálja idecsalo
gatni a befektetőket. Sajnos 
nem vagyunk egy súlycso
portban sem Gödöllővel, sem 
Hatvannal. De a kisebb, 50- 
100 főt foglalkoztató üzemek 
ide csábítására van esélyünk. 
Bízom benne, hogy munkán
kat hamarosan siker koronáz
za, és megjelenik az első 
befektető az ipari park terüle
tén. Az első fecske pedig re
mélhetőleg magával hozza a 
többit.
Kínlódásnak tűnhet a 75 mil

liós hiánnyal birkózó önkor
mányzat előre menekülő mun
kája. Azonban ha elképzelé
seink valóra válnak, öt-tíz év 
múlva nem arról kell vitatkoz
nunk, hogy útépítés helyett 
teret burkoljunk-e, vagy miből 
támogassuk a helyi sportot,stb. 
Csak ezen az úton haladha
tunk,nincs más választásunk.

Kovács Tamás 
önkormányzati 

képviselő, alpolgármester



8 ASZÓDI

Kék hírek

Lopnak...
(folytatás az 1. oldalról)
A rossz szándékú emberek kö
rében is sláger a kerékpár. Az 
elmúlt időszakban kettőt is el
vittek a lakótelep lépcsőházai
ból. Átmenetileg közlekedési 
eszköz nélkül maradt egy gép
kocsi tulajdonosa is. A gará
zsát feltörve ugyanis felbakol- 
ták a járművét, és annak mind a 
négy kerekét ellopták. A Fritz 
cég egyik gépkocsiját kromo- 
fággal öntötte le valaki. A fes
téket oldó vegyi anyag alapos 
munkát végzett, a kár mintegy 
300 ezer Ft. A rendőrség sze
rint a tettest azok között a mun
kások között kell keresni, aki
ket néhány hete elbocsátottak 
az üzemből.
Besurranó tolvajok tevékeny

kedtek a Gála üzletben is, ahol 
az egyik eladó táskáját lopták 
el. A két-három fős csapat a 
többi boltban is próbálkozott, 
volt ahol már a pénztárgépben 
kotorásztak, ám az eladó még 
időben kijött a raktárból. Saj
nálatos módon ezúttal a Szom
szédok Egymásért Mozgalom 
nem működött. A lopás meg
hiúsulása miatt ugyanis a bol
tosok nem figyelmeztették 
egymást, és a rendőrséget sem 
értesítették.
Javában tart a szabadságolá

sok időszaka, sokan mennek 
nyaralni. A rendőrség arra kéri 
őket, tegyék meg a szükséges 
óvintézkedéseket. így például 
ne hagyjanak a lakásban pénzt, 
ékszereket, és kérjék meg a 
szomszédokat, figyeljenek a 
házra. Az is a megelőzés egyik 
módja, hogy ne kürtöljük vi
lággá, hogy hosszabb időre 
utazunk el.

Munkaügyi körkép
r

Állásajánlatok a környékről
A frissen érettségizettek főleg 
amióta megszűnt a pályakez
dők munkanélküli segélyre va
ló jogosultsága - nem gyara
pítják jelentős mértékben a re
gisztrált munkanélküliek szá
mát - vélekedik Széplaki 
Istvánná, a Pest Megyei Mun
kaügyi Központ Gödöllői Ki- 
rendeltségének vezetője. Kör
zetünkben jelenleg 5,9 %-os a 
munkanélküli ráta. Aszódon 
ettől valamivel kedvezőbb az 
arány, 5,1 %-os.

A munkaügyi központ már 
szervezi azokat a tanfolyamo

kat, amelyek várhatóan ősztől 
indulnak. A legnépszerűbbek a 
szakmát adó átképzős tanfo
lyamok. Az erre jelentkezők 
közül a legalkalmasabbakat a 
döntés előkészítő bizottság vá
lasztja ki. Az átképzésre je 
lentkezőknek nagy segítség, 
hogy részükre a munkaügyi 
központ 90%-os utazási ked
vezményt biztosít, hátrány vi
szont, hogy a megyei beisko
lázású tanfolyamok helyszíne 
legtöbbször a főváros.

R.Z.

Állásajánlatok a környéken :

Építőipari művezető lfő Gödöllő
Kőműves 1 fő Veresegyház
Festő-mázoló 2 fő Bag, Gödöllő
Víz-gázszerelő 5 fő Gödöllő, Bp
Szerkezeti lakatos 2 fő Gödöllő, Mogyoród
Géplakatos(hegesztő vizs.) 6 fő Gödöllő, Mogyoród, Dány
Nehézgépkezelő 1 fő Gödöllő
Esztergályos 5 fő Iklad
Gépjármüszerelő 4 fő Gödöllő, Kistarcsa, 

Galgamácsa, Veresegyház
Tehergépkocsivezető lfő Mogyoród
Karosszérialakatos 2 fő Gödöllő
Gumijavító, futóműbeáll. lfő Gödöllő
Kerékpárszerelő lfő Gödöllő
Stíl-és műbútorasztalos lfő Veresegyház
Teherautószerelő 2 fő Mogyoród
Pizzafutár 1 fő Gödöllő
Segédmunkás 6 fő Gödöllő, Veresegyház, 

Kistarcsa
Műanyag fröccsöntő 15 fő Bp., Mogyoród
Benzinkútkezelő 2 fő Hévízgyörk, Kistarcsa
Felszolgáló 4 fő Gödöllő, Mogyoród
Hentes 3 fő Gödöllő, Bp.
Bolti kisegítő 4 fő Gödöllő, Bp.
Élelmiszerbolti eladó 4 fő Gödöllő,Bp., Kerepes
Pék 2 fő Kerepes
Cukrász 1 fő Gödöllő
Betanított munkás 10 fő Gödöllő, Kistarcsa
Varrónő, bet varrónő 20 fő Gödöllő
Területi gondozónő lfő Isaszeg
Az ajánlatokról a munkaügyi kirendeltség telefonszámain lehet 
érdeklődni.

Az Elektromos 
gyűjtemény kincseiből

Az anódpótló
Gyűjteményünk egyik muze

ális tárgya az anódpótló, teljes 
nevén anódakkumulátor-pót- 
ló, amit működőképes állapot
ban sikerült megmenteni.
A rádiózás őskorában a kris

tálydetektoros rádiókat lámpás 
(elektroncsöves) rádiók követ
ték. Az elektroncsövek műkö
déséhez anódfeszültségre és 
futőfeszültségre volt szükség. 
Ma már a szakemberek közül 
is csak kevesen tudják, hogy az 
első készülékek anódakkumu- 
látorral és fűtőakkumulátorral 
működtek. Ezek kezelése na
gyon kényelmetlen volt. A te
lepülések villamosításakor - 
hogy ne kelljen az egész ké
szüléket kicserélni -feltalálták 
az anódpótlót. Ez a készülék a 
hálózat váltóáramát egyenirá- 
nyította és ellátta a készülé
keket azokkal az egyenáramú 
feszültségekkel, amivel koráb
ban az anódakkumulátor.

Később a telepes rádiókat 
felváltotta a már gyárilag "há
lózati" rádiónak nevezett ké
szülék. Az anódpótló beépí
tésre került a készülékek do
bozába. Szinte napjainkig ez 
képezte a készülék tápegysé
gét. Szerkezeti elemei (transz
formátor, egyenirányító cső 
stb.) évtizedeken keresztül alig 
változtak.
Az 1930-as években az anód- 

akkumulátort és fűtőakkumu
látort felváltotta az anódtelep 
(szárazelem) és a fűtőtelep.
A kedves látogatók a gyűjte

ményben megtekinthetik az 
anódpótlót, valamint olyan rá
diókészülékeket is, amelyek 
anódteleppel és fiűtőteleppel 
működnek.

Kaáli Nagy Kálmán 
a gyűjtemény házigazdája

Tárlat az Ovi-Galériában
Már három hónapja gyönyör

ködhetünk a Napsugár Óvo
dában az Ovi-Galéria című pá
lyázatra érkezett művekben. 
Március 15-ei ünnepélyünket a 
"Tavasz" témájú alkotások sok 
tartalommal gazdagították. 
Hosszú idő jutott az óvoda lá

togatóinak a szemlélődésre. 
Úgy gondoltuk, hogy a gyám
hivatal dolgozóit kérjük fel

zsűritagnak. Dr. Rudics Márta, 
Kissné Rúzsom Szilvia és Ara
nyos Péterné örömmel vállalta 
a feladatot. Nekik az alábbi al
kotók müvei tetszettek a leg
jobban:

Giriti Renáta, Kanalas Móni 
(Csengey iskola), Gulyás Rita, 
Zsóka László (2. számú Ált. 
Isk.), Babinyecz László (Evan
gélikus Gimnázium), Jáger Jó

zsef, Stróh Gabriella (Szivár
vány óvoda), Hajdú Eszter 
(Napsugár Óvoda, Nyuszi cso
port), Faragó Dávid, Balogh 
Anna (Napsugár Óvoda, Őzike 
csoport), Nyircsák Andrea, 
László Lilla, Mirkóczki Dávid, 
Tóth Fanni (Napsugár Óvoda, 
Maci csoport), Puskás Géza 
bácsi Május című képe, Varga 
Edit virágkompozíciói.
Nagyon szeretnénk, ha az el

következő időszakban is Ovi-

Galériát tudnánk szervezni. 
Szándékaink szerint bemutat
juk az Aszódon és környékén 
élő festőművészek alkotásait.
Köszönjük a pályázók fárado

zását, mindenkinek jó nyarat 
kívánok. Szeptemberben talál
kozóra hívjuk a zsűri által ki
választott alkotókat.

Balogh Jánosné 
óvodavezető
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Átadták a Koren-díjat
Június 4-én, a Pedagógusnap 

alkalmából a Művelődés Háza 
kamaratermében tartott ün
nepségen vehette át a Koren- 
díjat Puskás Géza bácsi, a Fiú
nevelő Intézet nyugalmazott 
nevelőtanára.
Géza bácsi az első olyan inté

zeti pedagógus, akit a város 
megjutalmazott. A kitüntetést

Bagyin József polgármester 
adta át. Ugyancsak az ünnep
ségen adták át a pénzjutalmat 
annak a három pedagógusnak - 
Búzás Máriának, Dúzs Mártá
nak és Lakatos Csillának -, 
akik az önkormányzat által ki
írt, a város lehetséges oktatási 
koncepciójáról szóló pályáza
tára pályaművet készítettek.

Üzenet
Itt lakom. Ivó-készletem 

nincs. (Nem is volt).
E két szoba

három családnak otthona. 
Mim nincs még? 
Azzal kérkedem

Amim nincs!
Se zsír hát, se fa:

Ha írnék - ez a kényelem

A jó nevelő titka
Vajon hányszor kerül az em

ber választás elé az életben? 
Milyen külső fordulatok szól
nak bele az egyes döntésekbe? 
Hogyan és mikor kap vissza
jelzéseket arról, hogy jól vagy 
rosszul választott? Önkéntele
nül is ezek a kérdések jutottak 
eszembe, miközben a város 
legfrissebb Koren-díjasával, 
Puskás Géza bácsival beszél
gettem. A Fiúnevelő Intézet 
nyugdíjas nevelőtanára ugyan
is Aszódra kerülése előtt a mű
vészi pályát hagyta ott a ne
velőtanári állásért. Persze ez 
csak így leírva rövid és egy
szerű, megélni és dönteni 
hosszabb és főleg nehezebb fo
lyamat lehetett.
Géza bácsi eredetileg rajzta

nárnak készült. A görögkato
likus tanítóképző tanárai fi
gyeltek fel arra, hogy jól bánik 
a ceruzával, és biztatták, hogy 
jelentkezzen a Képzőművé
szeti Főiskolára. Hallgatott 
rájuk, s rövidesen olyan művé
szek tanították, mint Hintz 
Gyula vagy Barcsay Jenő. Az
tán közbeszólt a politika és a 
hidegháború. Másodéves volt, 
amikor összehívták a művé
szeti főiskolák hallgatóit, és 
közölték velük, hogy a társa
dalomnak nincs szüksége ilyen 
foglalkozású emberekre. Rö
videsen megérkezett a behívó- 
parancs, és három év katonai 
szolgálat következett. Géza 
bácsi szerencsére jó helyre 
került, és egy idő után őt bízták 
meg az ezredkönyvtárosi te
endők ellátásával, Nyugod- 
tabb időszakokban még szín

darabok betanítására, szavaló
versenyek rendezésére is volt 
módja.

A katonaság letöltése után 
Géza bácsi vissza akart menni 
a Képzőművészeti Főiskolára, 
ám kiderült, hogy a rajztanári 
szak megszűnt. Mivel festő
művésznek nem volt bártorsá- 
ga tanulni, új fejezet követke
zett az életében: a film világa.
- Kicsi koromtól kezdve mozi
rajongó voltam, rengeteg fil
met megnéztem. Nagyon örül
tem, amikor sikerült világosi 
tóként elhelyezkednem 
a filmgyárban. Éle
tem meghatározó 
három évét töl 
töttem itt. Na
gyon jó közös
ségre találtam, 
és megelége
déssel töltött 
el, hogy elis
mert rendezők és 
nagy színészek 
mellett dolgozhatok.

A filmes szakmának 
azonban volt egy nagy hátrá
nya: a rendkívül rapszodikus 
időbeosztás. Előfordult, hogy 
hetekig forgattak vidéken, s 
ilyenkor nem lehetett hazajut
ni. Géza bácsiban viszont egy 
idő után egyre erősebb volt a 
vágy, hogy megállapodjon és 
családot alapítson. Nem volt 
mit tenni, váltania kellett.
- Filmezés közben megismer
kedtem egy nevelőtanárral, aki 
időnként statisztálást vállalt. 
Tulajdonképpen ő beszélt rá, 
hogy menjek be a miniszté

riumba állás felől érdeklődni. 
Ott egy főosztályvezető arra 
biztatott, mindenféle elkötele
zettség nélkül jöjjek el ide 
Aszódra, és nézzek körül. 
Megfogadtam a tanácsát, és el
jöttem. Az itt töltött napon kel
lemes benyomásokat szerez
tem, úgyhogy néhány nap gon
dolkodási idő után igent mond
tam. 1956. augusztus 1-jén ér
keztem az intézetbe, és egé
szen a nyugdíjazásomig itt dol
goztam.
Azt a kérdést, hogy jól dön- 

tött-e, fölösleges lett volna föl
tennem Géza bácsinak, mert 

olyan szívesen és 
lelkesedéssel be

szélt az aszódi 
é v e k r ő l ,  
h o g y  a z  
mindent el
árult szá- 
m o m r a . 
L e g n a 

gyobb örö
mére itt sem 

kellett elsza
kadnia a művé

szetektől és a kultú
rától, mert a munkatársai és a 
növendékei erre is fogékonyak 
voltak. A 60-as években példá
ul színjátszó szakkör működött 
az intézetben. Az előadása
ikkal - mint például az Új em
ber kovácsa, amelyben be
szélgetőtársam Makarenkót 
alakította - bejárták a környé
ket. Az akkori újságok csupa jó 
kritikát írtak róluk. Népszerű 
volt a művelődési házban a 
Géza bácsi vezette filmklub is. 
Az érdeklődők egy-egy vetítés 
alkalmával sokszor alig fértek

Kislányom itt sír a térdemen. 
Cseléd? Tán nem is lesz soha.

Épp amért lehetne talán!
De azt tanultam a tanyán 

A bandagazdától, a csősztől,

Hogy aki őriz és vezet,
A részeseknél az vehet 

Legutoljára a közösből!"

Illyés Gyula: 1945

be a terembe.
Döntése helyességéről Géza 

bácsi menet közben is kapott 
jelzéseket. Nem kitüntetésekre 
kell gondolni, hanem a növen
dékek által írt közel félezer le
vélre, amelyben megköszönik, 
amit értük tett, fényképekre, 
amelyek azt mutatják, az innen 
kikerült fiú jó útra tért és meg
találta helyét a társadalomban. 
Egyszer az egyik csoport még 
tüntetett is nevelőtanáráért. 
Az történt, hogy az egyik kol
léga kudarcot vallott a rábízott 
fiúkkal, és a vezetőség úgy 
döntött, hogy Géza bácsira 
bízza őket. Erre a hírre a régi 
növendékek levonultak az 
igazgatói iroda elé, és azt 
mondták: addig nem mennek 
el onnan, amíg vissza nem kap
ják nevelőjüket.

Géza bácsi ma sem szakadt el 
teljesen az intézettől. Azon túl, 
hogy innen hordja az ebédet, 
szívesen sétál az épület udva
rán, azt fürkészve, mit örökít
sen meg az ecseteivel. Most 
ugyanis már régi szerelmére, a 
festegetésre is van ideje. A leg
szorosabb kapcsot azonban 
mégiscsak az jelenti, hogy fia, 
Péter az ő nyomdokaiba lépett, 
így óhatatlan, hogy a beszélge
tések alkalmával ne kerüljön 
szóba egykori munkahelye. 
-Neki is csak azt tudom mon
dani, mint minden kollégának: 
Meg kell találni a növendék
ben a pozitívumot. Akkor 
mind a nevelő, mind a neveltje 
sikerélményhez jut. Ez a titok 
nyitja.

R.Z.
A szerző'felvétele
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Aszódon százharminckilenc diák vizsgázott

Sikeresek voltak az érettségik
Túl vannak a végzős közép- nagyobb lesz a tanulólétszám, 

iskolai növendékek az utolsó mintegy 450-en ülnek majd az 
próbatételen is. Városunk iskolapadba, 
mindkét középiskolájában elé- A Petőfi Sándor Gimnázium, 
gedettek az eredményekkel. Gépészeti Szakközépiskola és

Az Evangélikus Gimnázium
ban 26-an érettségiztek. A szó
beli vizsgára közülük többen is 
úgy érkeztek, hogy tudták, 
ősztől egyetemen, főiskolán 
folytathatják tanulmányaikat. 
Bukás nem volt az érettségin, 
ugyanakkor egy tanuló kitű
nőre vizsgázott. A középisko
lában ősztől minden eddiginél

Kollégiumban 
először érett
ségiztek hat- 
osztályos gim
n az isták . A 
117 végzős ta- 
n u ló  k ö z ü l 
113-an vállal
ták a megmé
rettetést, közü
lük 6-an kitű
nőre vizsgáz-

viszont ősszel 
újra próbálkoznia kell. Az 
érettségi mellett 16-an francia 
felsőfokú, 5-en francia közép
fokú nyelvvizsgát tettek le, to
vábbi 12-en pedig angolból, 
illetve németből vizsgáztak si
keresen. A létszám ebben az is
kolában is nő, szeptembertől 
közel 700-an tanulnak itt.

Elballagtak a nyolcadikosok...
... no meg a hatodikosok, sőt a nia kell, hogy ősszel a többiek- 
negyedikesek közül is néhá- kel tarthasson, 
nyan. A Csengey iskolában A Il-es számú Általános Is- 
például a 39 nyolcadik osztá- kólától 14 nyolcadik osztályos 
lyos tanuló mellett 11 hatodi- köszönt el. Ok Gödöllőn, Hat
kos és 29 negyedikes diák bú- vanban, illetve helyben tanul- 
csúzott a tanintézménytől. nak tovább. A 172 diák közül

A tanévzáróval egybekötött 22-en kiváló, 5-en pedig 
ünnepségen egyéb számada- kitűnő eredménnyel végeztek, 
tok is elhangzottak. A 420 diák 3 tanulónak viszont a nyári 
közül 56-an kitűnő bizonyít- szünidőben is forgatnia kell a 
ványt vihettek haza, 10 tanú- könyveket, fűzeteket, 
lónak viszont nyáron is tanul- R. Z.

FESTŐ képzési központ 
lehet a szakközépiskola

A szakközépiskola végzős tanulói az érettségi bizonyítvány 
mellé első alkalommal szerezhettek FESTŐ bizonyítványt is, 
amelynek piaci értéke mintegy 80 ezer forintra tehető. A pneu
matikus, elektro-pneumatikus ismereteknek az iskola vezér

léstechnika termé
ben történő oktatása 
egyrészt a sikeres 
megyei munkaügyi 
decentralizált pá
lyázatnak - az erre 
kapott két és fél mil
lió forintból sikerült 
a svájci FESTŐ cég 
által gyártott pneu
matikus berende
zéseket megvásá
rolni -, másrészt a 

Richard Fritz cégnek köszönhető, amely szakképzési támo
gatásként hárommillió forintot fizetett az iskolának. Ebből ve
hette meg a tanintézmény a rendszerhez kapcsolódó szimu
lációs szoftvercsomagot, amelynek segítségével a diákok a 
hibakeresés, a korszerű üzemeltetés és karbantartás logisztikai 
műveletelemeit, illetve a robottechnika alapjait tanulmányoz
hatják. A TR 5-ös robotmanipulátorral az országban csak négy 
- köztük az aszódi - szakközépiskola büszkélkedhet.

A vezérléstechnikának e területén is képzett szakembereire a 
környékünkön egyre több cég tart igényt. A FESTŐ vállalat 
vezetői ezért most azt fontolgatják, hogy az aszódi gépészeti 
szakközépiskolában egy képzési központot alakítanak ki. A 
FESTŐ tanfolyamok hallgatóit egyébként jelenleg Budapes
ten, a Bécsi úton oktatják.

R .Z .

Búcsú az igazgatónőtől

A Csengey Gusztáv Általános Iskolában Komámé Geröcs 
Edit igazgatótól is búcsúztak a diákok. Edit néni csak a 
posztjától búcsúzott, értesüléseink szerint továbbra is az is
kolában tanít majd.

Fotó: Rácz Zoltán
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Csengeys sikerek...

...a biológia és
környezetismeret versenyeken

s í i

Nem akarnak hazajönni

Négyen képviselhettük isko
lánkat a Hermán Ottó orszá
gos biológia verseny Pilisvö- 
rösváron megrendezett me
gyei fordulóján.

E megmérettetés előtt több 
erőpróbát is teljesítenünk kel
lett. Elsőként a a szaktanárunk 
által összeállított 100 feladat
ból álló sort kellett megolda
nunk a megadott ismeret- 
anyagból. Feladatunk volt a 
Természetbúvár című lap 
posztereinek és a szerkesztő
ség által megjelölt cikkeknek 
az áttanulmányozása, és is
mernünk kellett hazánk leg
jellemzőbb életközösségeit, az 
itt élő növény- és állatfajokat 
és ökológiai ismereteket is. A 
megyei versenyen örömmel, 
de egyben izgatottan vettünk 
részt. Itt is 100 feladat meg
oldása várt ránk, amire másfél 
órát kaptunk. Ezt követte az 
eredményhirdetés. A 85 induló 
közül Rácz Anita a 16., Varga 
Tamás a 26., Ecker Gábor a 
30., Király Gábor a 31. lett. 
Felkészítőnk Vincze Zoltánná 
biológia szakos tanárnő volt. A 
versenyen jövőre is szeretnénk 
részt venni.

Varga Tamás, Rácz Anita, 
Ecker Gábor, Király Gábor

a Csengey iskola tanulói 
*

Május 29-én Budapesten ren
dezték meg a Hermán Ottó 
környezetismereti verseny 
döntőjét. Iskolánkat Molnár 
József, Gáspár Bettina és jó 
magam, Diószegi Judit képvi
selhettük. A megmérettetést 
komoly felkészülési munka 
előzte meg. A döntőben kapott 
feladatokat egy óra alatt kellett 
megoldanunk.

HIRDESSEN  
AZ ASZÓDI 

TÜKÖRBEN!

Az eredményhirdetésen ki
derült, hogy az 540 indulóból 
Bettina a 6., Józsi a 10., jóma
gam pedig a 7. helyen végez
tünk. Örülünk, hogy egy ilyen 
neves versenyen eredménye
sen képviseltük városunkat, is
kolánkat. Ezúton szeretnék kö
szönetét mondani felkészítő 
tanáromnak, Vincze Zoltánné- 
nak, Erzsiké néninek.

Már birtokba vehették azt a 
játszóteret a gyerekek, amely 
lakossági kezdeményezésre, 
az Aszód Ifjúságáért Alapít
vány anyagi támogatásával 
készültei.

A Falujárók útja 5/18-as ház 
lakói még tavaly ősszel elhatá
rozták, hogy játszási lehetősé
get teremtenek csemetéiknek. 
A szóbeli megállapodást csak
hamar a tettek követték. Első
ként pályázatot nyújtottak be 
az alapítványhoz, amely 50 
ezer forintot biztosított a meg
valósításhoz. A pénzen sza
badtéri játékokat - csúszdát, 
hintát, focikaput - vásároltak. 
A homokozót elkerítő autógu
mikat szívesen odaadta a gu-

Aszódon, a Csengey úti isko
lában tanít Dúzs Márta tanító
nő. Olyan, mint sok Márti néni 
az országban, mégis - ahogy 
egy kisdiákja mondta -, egy 
van csak belőle. Ő a TANÍTÓ 
NÉNI.

Márti nénire álmomban is 
rábíznám a gyerekeimet. Ő az 
a tanítónő, aki - mondjuk dip
lomaosztáskor - minden egy
kori diákjának felnőttként is 
eszébe jut. Akkor már értik, 
hogy mi minden kezdődött ott 
nála, az első osztályban. Mel

mis, a homokot pedig az apu
kák saját kezűleg rakodták fel 
az egyik homokbányában a te
herautóra.
Ha valaki esténként arrafelé 

sétál, azt fogja látni, hogy a ját

szótér nemcsak a gyerekeket 
hozta össze, hanem a szüleiket 
is. Az itt lakók ma már szíve
sebben választják a ház előtti 
közös traccspartit, mint a be
zárt lakásban való tévézést. A 
beszélgetések alkalmával már 
újabb tervek is szövődtek: az 
autógumik fekete egyhangú
ságát rövidesen színes festé
kekkel oldják fel, s szeretné
nek újabb játékokat is besze
rezni.

lette az elsősök is felszabadul
tak, nem sírnak. Vele rajzórán 
is szabad beszélgetni, sőt éne
kelni és járkálni is. Márti néni a 
rossz gyerekeket is képes sze
retni, meglátja, mi van bennük 
legbelül. Talán ezért imádják a 
gyerekek, ezért nem akarnak 
hazajönni tanítás után. Márti 
néni megőrzi a gyerekeink tit
kait, velünk aggódik értük, és 
nem fogy el a szeretete. Min
denkinek ad, ad, és megint 
csak ad. Nem is tudom, hogyan 
fér bele a tanítókba ennyi ado
mány. A gyerekeken keresztül 
még minket, szülőket is képe
sek nevelni. Nem tagadom, 
volt eset, amikor fájt, hogy 
Márti néni véleménye fonto
sabb, többet számít, mint az 
enyém, vagy a családé. Egy
szer megkérdezték tőle, hogy 
szerinte mi a legfontosabb. Azt 
mondta: elérni, hogy a gyere
kek imádjanak iskolába járni.
A Pöttyök, így nevezi a gye

rekeket, néha érzik, hogy ne
kik sok mindent szabad. Bün
tetés akkor sincs. A legkomi- 
szabb gyerekkel is megtalálja a 
hangot. Egy alkalommal az 
ablakon át hallottam vesze
kedni. És a veszekedés a kö
vetkező volt: "Pökhendi, nagy
képű vagy, nem állok szóba ve
led!" Egyszer bent voltam az 
iskolában, óra után, amikor az 
egész szünetet végigbeszélget
te egy gyerekkel. Ott ült az ölé
ben. Mit lehet ennyit beszél
getni? Mit tud a mi Márti né
nink?
Nagyon szeretem őket, mond
ta egyszer, amikor panasz
kodtunk rájuk. És nyugtatott, 
hogy neveletlen gyerek nincs, 
mi csak elfoglaltak vagyunk, 
sokat dolgozunk és ezért nem 
írjuk alá hetekig az ellenőrzőt, 
ezért nem fogjuk az apró keze
ket, ezért nem mesélünk ele
get. Ilyenkor mindenki magá
ban száll, és fogadalmakat 
tesz. És hálát ad, hogy a gyere
kének a Márti néni a tanítója.

Árvái Magdolna

(A cikk a Nők Lapja 
22. számában jelent nteg.)

Diószegi Judit

Egymásra talált szülő, gyerek

Új játszótér
alapítványi támogatással

A játszótér gyermekek és felnőttek kedvenc helyévé vált

R. Z.
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g zü fó i bizonyítványok
A tanév végén számadást ké

szít az ember. Önvizsgálatot 
tart. Mit csinált rosszul vagy 
jól. Hogyan lehetne még job
ban, "értelmes alázattal" taní
tani, "szolgálni". Tanítani, 
szolgálni a gyermeket a szó jó 
értelmében, hiszen mi va
gyunk értük és nem fordítva. 
Értük vagyunk, hogy türelem
mel, szeretettel, szigorral, ha 
kell, az örök humánum értékeit 
közvetítsük feléjük. A legki
sebbek felé is, hiszen a leg
fogékonyabb a 8-10 éves kor
osztály. Döntő a kisiskoláskor. 
A tanító felelőssége, személyi
sége egy életre meghatározza 
gyermekeink iskolához való 
viszonyát, a tanulás, önműve
lés szeretetét. Partnerként dol
gozni a szülővel a legideáli
sabb egy osztályban. Akkor 
tud a gyermek fejlődni, ha a 
tanító segítőtársa a szülő, és ez 
fordítva is igaz. A szülő segí
tőtársa a tanító. Elfogadja a 
nevelő tanácsait, megérzi szi
gora mögött a gyermeke iránt 
való nevelői szeretetet. Nem 
felülről szemlél, a szülővel 
együtt dolgozik.
A j ó szó, a szeretet és a virágok 
mellett, mi, 2.a osztályos neve
lők nagyon sok önként vállalt 
munkát, időt, áldozatvállalást 
is kaptunk szülői gárdánktól. 
Szeretnénk személyre szólóan 
megköszönni, akik ellenszol
gáltatás nélkül dolgoztak az 
osztályunkért.
"Encsi apukája”

Tóth Gábor országgyűlési 
képviselő 1998. augusztusá
ban kifesttette a tantermet s a 
padokat lemázoltatta. Enikő 
kislányát a többiekkel együtt 
az első osztályban ragyogóan 
szép tanterem várta.
"Ádám édesapja”
Tolmácsi László elvégezte a 

radiátorok, a nyílászárók fes
tését. Az udvar betonfalának 
festését, rendbetételét önerő
ből, ellenszolgáltatás nélkül 
végezte. Az anyagot is ő finan
szírozta.
"Bálint szülei"
Bartha János az összes zárat 

kicserélte. A focisuli csapatá
nak cipőit és mezeit megvette, 
illetve elkészítette. Rendszere

sen segít a farsangi büfé le
bonyolításában; az anyagiak
tól sem zárkózik el feleségével 
együtt.
"Zsófi anyukája"

Hegyesiné Jarábik Mária 
Bartha Jánossal együtt saját 
személygépkocsiján vitte Gö
döllőre az elsős, másodikos és 
negyedik osztályos gyermeke
ket a mesemondó versenyre. 
Hegyesiné szervezte meg a 
gyermekek látogatását a Men
tőállomáson.
"Anna édesapja"
Eltér Csaba Télapóként min

den esztendőben örömet hoz 
zsákjában a gyerekeknek... 
"Nóra édesanyja"
Horváth Sándorné függönyö

ket varrt az osztály ablakaira, 
valamint saját pénzén megvá
sárolta és megvarrta a zeneta
gozatos gyermekek nyakken
dőit. Minden varrásmunkát el
vállal.
"Barbi szülei"
Kalmár József a Vízműhöz 

szervezett látogatást. Kalmár- 
né a szünidei tanácsokat sok
szorosította.
"Gábor apukája"
Okos Gyula nyomozótiszt a 

Rendőrség munkáját mutatta 
be a gyerekeknek.
"Kitti anyukája"
Angyalné Balatoni Krisztina 

tavaly a Parlamenti látogatás
ban segített, az idén rendszere
sen hozott kis ajándékképeket 
a nevelőmunkához, a jutalma
záshoz.
"Nikoletta édesanyja" 
Kapitorné az "illemkódexet" 

gépelte, fénymásolta.

A felsoroltakon kívül minden 
kedves szülőtől köszönjük a jó 
szót, minden apró figyelmes
séget, minden virágot vagy 
kritikát.

Azt az üzenetet hozták, hogy 
fontosak vagyunk, mi, Csen- 
geysek! A gyermekünkért 
mindent vállalunk!
Köszönjük, hogy ilyen "szülé
ink" vannak! Kitűnő a bizo
nyítványunk!

Deme Jánosné, 
Ladosné Kern Katalin 
2.a osztályos nevelők

IBKOaSBT I
ATHÉN...EURÓPA

Ne ijedjen meg a kedves Olva
só, nem úti élményekről lesz 
szó! Az általános iskolai törté
nelmi mesékben szerepel 
ATHÉN, mint az európai kul
túra bölcsője, s mint a demok
rácia ókori mintája. A minta 
kiváló, csak a gyakorlat 1999- 
ben már nem erről szól.

A szülők - élvezve demok
ratikus jogaikat - eldönthetik, 
melyik iskolába, melyik tanító 
nénihez íratják be gyermekei
ket. A felnőttekre - mint peda
gógusokra - a demokratikus jo 
gok csak addig érvényesek, 
amíg a döntéseinkkel, válasz
tásunkkal nem kavarjuk fel az 
állóvizet! Március idusán már 
Aszód utcáin hallhattuk döb
benten - mert a kisváros elő
nye, hogy gyorsan terjed min
den hír -, hogy eldöntött tény, 
hogy az igazgatói pályázatot ki 
nyeri meg!!

Szuper elv és gyakorlat! A 
kétfordulós választási értekez
leten tisztán nyert az általunk 
választott, elfogadott pályázat.

Csattanó, hogy veszítettünk! 
Holott az eddigi vezetői mun
ka kifogástalan, példamutató 
volt (1999. 06. 17-én élőben 
elhangzott Bagyin polgármes
ter úrtól) pénztelen helyze
tünkben is! Itt jön EURÓPA! 
Miért kell nekünk Európa felé 
tartani, az európai demokráciát 
példaként emlegetni? Oly 
távol vagyunk saját kontinen
sünktől? Ézek szerint oly távol 
kerültünk az európai kultúrák
tól, demokráciáktól?
Szegény Széchenyi, Kossuth, 

Eötvös és Mikszáth is forog a 
sírjában! Az oktatás színvona
la, a kultúrált, kiművelt fő je
lenléte még sincs meg a kis 
hazában!? ATHÉN keletebbre 
fekszik, mint Aszód Európá
tól, de a kettőnk közötti távol
ság kisebb, mint a francia vagy 
a német demokráciák felé ka
csintgatni!

Elgondolkodtató a lezajlott 
"választási hadjárat", mely
ben elbukott az elvhüség, a 
szakma iránti megbecsülés 
fentről -, de nem adjuk fel!

Barlai Edit, Dúzs Márta

Találkoztak az öregdiákok
Öregdiák találkozót szervezett 
a Petőfi Sándor Gimnázium és 
Gépészeti Szakközépiskola 
Baráti Egyesülete június 5-én 
az iskolában. Tíz órakor már 
közel száz egykori diák vára
kozott a gim
názium  fő 
épülete előtt, 
hogy  m e g 
h a l l g a s s a  
Oberczán Jó-

ezután sorra került "Ki Mit 
Tud?" vállalkozó szellemű in
dulók hiányában szerényre si
keredett, a délutánra tervezett 
szalonnasütés pedig az esőzés 
utáni rossz terepviszonyok

zsefnek, az egyesület elnöké- miatt elmaradt, jókedvben 
nek és Paksi Ferencnének, az nem volt hiány. A rendezvényt 
iskola igazgatójának köszön- ugyanis sok egykori közösség 
tőjét, majd főhajtással tiszte- kihasználta, és osztálytalálko- 
legjen az intézmény névadó- zót szervezett erre a napra, 
jának szobra előtt. Bár az R. Z.
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Asztalos Tamás, felelős kiadó
ja  pedig Szlanka Zsolt. A ké
szítők elképzelése az, hogy a 
20 oldalas, ingyenes Régió cí
mű lapban a hirdetések mellett 

Új, regionális lap jelent meg a közérdekű információknak, 
régióban, színesítve ezzel az egyéb érdekességeknek is he- 
aszódi kiadványok palettáját lyet adnak. Sok sikert kívá- 
is. Az újság főszerkesztője nunk hozzá! R.Z.

Régió a 
régióban

Kiállítás Gödöllőn Könyvtár, Művelődés Háza

Pályázatok
Aszód Város Önkormányzata pályázat útján meghirdeti 

és bérbe adja az Aszód, Kossuth Lajos u . l l.  szám alatti, 
53 négyzetméter alapterületű nem lakás célú bérleményt.

P á ly á z a t i fe lté te le k :

A pályázat benyújtásakor egy havi bérleti díjnak megfelelő 
bánatpénz fizetendő, valamint a nem aszódi vállalkozónak 

50 ezer Ft kaució.

Képek 
a kastélyban

Nyári
zárvatartás

A  p á ly á z a t  b e n y ú jtá s á n a k  h a tá r id e je :  1999. július 20.

A  p á ly á z a t  le a d á s á n a k  h e ly e :

Városi Polgármesteri Hivatal 

2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Valentínyi Márta, Fedinecz 

Atanáz és Ladócsy László fes
tőművészek képeiből nyílik ki
állítás a Gödöllői Királyi Kas
télymúzeum Lovardájában jú 
lius 11-én 11 órakor. A kiállí
tást dr. Asztalos István törté
nész nyitja meg.

A Városi Könyvtár ezúton ér
tesíti a kedves olvasókat, hogy 
augusztus 1-től augusztus 31- 
ig zárva tart. A Művelődés 
Háza ugyancsak zárva lesz ez 
idő alatt.

Régi és új 
véradók

Kézműves
szakkörösök,

figyelem!

Aszód Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi 
munkák kivitelezésére:

•  Polgármesteri Hivatal aljegyzői szoba, családsegítő helyi-ség 
átalakítási és javítási munkái

•  Szabadság tér alépítményi munkái és I. ütem burkolatépítési 

munkái

•  Honvéd u. [Vörösmarty és Rákóczi u. között), Rákóczi u. (Hon

véd és Bercsényi u. között) aszfaltútépítési munkái
•  Betegszállító kocsirámpa átalakítása a Szakorvosi Rende

lőintézetben

•  Mozgáskorlátozottak részére feljáró kialakítása a Szakorvosi 
Rendelőintézetben

56-an jelentkeztek véradásra a 
Fiúnevelő Intézetben június el
sejére meghirdetett véradásra. 
Közülük 47-en segíthettek em
bertársaiknak. Örvendetes, 
hogy közöttük öt új véradó is 
volt, akik fogadkoztak, hogy 
máskor is szívesen jönnek a 
hívó szóra. A Fiúnevelő Inté
zet növendékei közül többen is 
szerettek volna vért adni, ám 
ezt életkoruk nem tette lehe
tővé.

-r. z--

Tájékoztatlak benneteket, 
hogy júliusban hónapban nem 
tartunk szakköri foglalkozást. 
Aki a kézműves táborba jelent
kezett, szeretettel várjuk egy 
megbeszélésre július 15-én 17 
órakor a Művelődés Háza kis
termében. A táborozás díját - 
5.000 Ft-ot - is ekkor kell befi
zetni. A találkozón új jelentke
zőket is szívesen látunk!

Zsemberovszkiné 
Molnár Márta

B e a d á s i h a tá r id ő : 1999. július 30.

A pályázathoz a Műszaki Iroda részletes leírást ad.

H e ly s z ín i s ze m le : igény szerint

A pályázatokat zárt borítékban a munka megnevezésének fel

tüntetésével a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének kell leadni.

A kiírásban szereplő határidő elmulasztása jogvesztő.

A pályázatok felbontása a pályázók jelenlétében történik, a határ
időt követő három napon belül, a Közbeszerzési Bizottság ülésén.

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

Pályázat
Aszód Város Önkormányzata pályázat útján meghirdeti és bérbe 

adja az Aszód, Falujárók u.l. szám alatti, 35 négyzetméter alap- 

területű nem lakás célú bérleményt.

P á ly á z a t i fe lté te le k :

A pályázat benyújtásakor egy havi bérleti díjnak megfelelő bánat

pénz fizetendő, valamint a nem aszódi vállalkozónak 50 ezer Ft 

kaució.

A  p á ly á z a t  b e n y ú jtá s á n a k  h a tá r id e je :  1999. július 20.

A  p á ly á z a t  le a d á s á n a k  h e ly e :

Városi Polgármesteri Hivatal 

2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Pályázat
Aszód Város Önkormányzata a 111/1999. /V .5 ./ Ökt. Sz. hatá

rozata alapján a város közbiztonságának javítása érdekében a

C s e n d e s  r ia s z tá s

bevezetésével és megszervezésével kapcsolatos feladatra pályá
zatot ír ki. A pályázat beadásának szakmai feltételrendszerét a pol

gármesternél lehet megbeszélni.

A  p á ly á z a t  b e a d á s á n a k  h a tá r id e je :  1999. július 31.

A pályázatot zárt borítékban, Aszód Város Önkormányzat 

polgármesterének kell benyújtani, melyen szerepeljen a pályázati 

cél feltüntetése: "Csendes riasztás"

A beérkezett pályázatokat 1 hónapon belül Aszód Város Önkor

mányzat képviselő-testülete fogja elbírálni.
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Miért érdemes csatlakozni 
az OTP Magánnyugdíjpénztárhoz?

■  hátterét az egyik legstabilabb és 
legmegbízhatóbb pénzügyi csoport, 
az OTP Bankcsoport biztosítja;

■  kimagasló hozamok
■  alacsony működési költségek

és /w c/i/cm  íé p A e l A & ?
Kérjük, keresse fiókunkat, ahol munkatársaink készséggel 

állnak rendelkezésére.

OTP Bank Aszódi Fiókja
Kossuth Lajos u. 42-46. Tel: 400-133
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Amit a nyári

tudni kell
H

Az év legmelegebb hónapja
iban gyermekeink jóval többet 
mozognak, mint az esztendő 
más időszakában. Ez testi fej
lődésük nagyon előnyös, ám 
számos olyan balesetre is le
hetőséget ad, amelyek során az 
elöl lévő metszőfogak megsé
rülnek.
Olyan esetekben, amikor a fel
ső vagy az alsó ajak területét 
erős ütés éri, vagy megsérül a 
fog felszíne, érdemes a fog
szakorvosi rendelőt felkeresni. 
Ha ugyanis beavatkozásra van 
szükség, a kezelés annál ered
ményesebb, minél kevesebb 
idő telt el a sérülés és a terápia 
között. Egy-egy kiadós - főleg 
kerékpárral, illetve görkorcso
lyával történő - esés után akkor 
is érdemes megkérdeznünk a 
gyerektől, hogy nem ütötte-e 
meg a száját, ha nem látszik 
külsérelmi nyom.
Előfordul olyan eset is, amikor 
a szülő nem jár el elég körül
tekintően a tej fog sérülésekor, 
mert úgy gondolja, hogy ezen 
fogak elvesztése nem olyan 
nagy baj, a maradandó fog 
úgyis kinő a helyén. Ez sajnos 
így nem igaz. Ha a tej fog a ma
radandó fog várható előretö
rése előtt több, mint egy évvel

pottyan ki, hatással lehet a ma
radandó fogazatra is. A gyer
mek nemcsak hogy nem tud a 
foghíjas részen rendesen ha
rapni, de a hely be is szűkülhet, 
ami fogtorlódáshoz vezet. 
Ilyenkor nem segít más, csak a 
fogszabályozás. A cél minden
képpen az, hogy a tejfog a 
gyermek szájában legyen ad
dig, ameddig szükséges.
Nagy erejű ütésnél igen sok

szor elhal a fogat ellátó ideg. 
Sajnos ezzel nem tudunk mit 
kezdeni, mert a tej fogak nem 
gyökérkezelhetőek. Abba se 
törődjünk bele, ha az ütés miatt 
kicsit megmozgósodott a tej
fog, ekkor ugyanis a megla
zult fogat össze kell sínezni a 
mellette lévő stabil fogakkal. 
Néhány hét alatt a laza fog 
fixálódik, és a sínt el lehet tá
volítani.
Bizonyos esetekben a fogme

derből teljesen kiesett fog is 
visszaültethető, és sínezés al
kalmazásával rögzül az eredeti 
helyén. Ezzel sok kóros utóha
tást elkerülhetünk, melyet a 
fog hiánya okozna.

(folytatjuk)
Dr. Masznyík Ildikó 

fogszakorvos

Védekezés az
Egyre több közöttünk az aller
giás ember. Talán korábban is 
sokan voltak, csak nem szen
teltünk nagy figyelmet neki.
Az allergia (túlérzékenység) a 

szervezet védekező rendszeré
nek kóros túlműködése. Az al
lergiára való hajlam igazoltan 
öröklődik, emellett környezeti 
hatások is fontos szerepet ját
szanak a kialakulásában. Ma
gyarországon egyik legfőbb 
allergénünk a parlagfű.
Igen gyakori, hogy valaki 30- 

50 éven keresztül szívja be pa
naszmentesen a pollennel teli 
levegőt, aztán egyszer csak ná
la is jelentkeznek az allergia 
tünetei. Ezeknek a tüneteknek 
az előfordulása csökkenthető, 
megszüntethető lenne az őket

ÁLLAfOSVOSS
Ü G Y S L S T

Aszód és a környező telepü
lések (Bag, Domony, Iklad, 
Galgamácsa, Váckisújfalu, 
Kartal, Verseg) részére ki
alakított hétvégi és ünnepi ál
latorvosi ügyelet júliusi be
osztása:

Július 10-én 8 órától 
július 12-én 8 óráig:

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

allergia ellen
kiváltó parlagfű gyökeres ki
irtásával. Valamennyiünknek 
gondot kell fordítanunk arra, 
hogy lakóterületünkről eltűn
jön a parlagfű. A fiatal, még 
nem virágzó növény gyökeres 
kitépésével megelőzhető a ter
jedése és a kártékony pollen 
sem kerül a levegőbe. Na
gyobb területen a még virág- 
talan növény rendszeres leka
szálása is eredményes lehet.

Felhívásunkra a gyermekek 
idén is több ezer gyökeres 
gyomnövényt gyűjtöttek. A 
verseny július 3-án zárult, az 
eredményről az augusztusi 
számban adunk tájékoztatást. 
Most rajtunk, felnőtteken a sor. 
Irtsuk a parlagfüvet!

Nyemeczné Andó Edit

Július 17-én 8 órától július 
19-én 8 óráig:
Dr. Soós Endre 

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

Július 24-én 8 órától július 
26-én 8 óráig:

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

Tel: 28 400-207

Július 31-én 8 órától 
augusztus 2-án 8 óráig:

Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u.3. 

Tel: 30 9229-420

Utólag szeretnék köszönetét 
mondani mindazoknak, akik 
férjem temetésén részt vettek, 
sírjára virágot helyeztek, fáj
dalmamban osztoztak.

Özv. Boér Istvánná 
*

Hálás, szomorú szívvel mon
dunk köszönetét a munkatár
saknak, kollégáknak és Aszód

város, valamint a környező te
lepülések lakosainak, akik 
drága, felejthetetlen halottun
kat, dr. Makay Jolánt ismerték, 
utolsó útjára elkísérték, sírjára 
virágot helyeztek, és emlékét 
szeretettel és tisztelettel meg
őrzik.
Külön köszönet Aszód Város 

Önkormányzatának, hogy so

kaknak lehetővé tették a teme
tésen való részvételt.

A gyászoló Makay család 
*

Szeretnék köszönetét monda
ni mindazoknak, akik édes
anyám, Pakuts Mária temeté
sén részt vettek, fájdalmamban 
osztoztak és sírjára virágot he
lyeztek.

Köszönettel: Szabó Mária

A gyógyszertárak ügyeleti rendje
S z e n t  Is t v á n  P a t ik a  V á r o s i  P a t ik a
Minden páros héten ügyeletes Minden páratlan héten ügyeletes
Ügyelet: Hétköznap 18 órától 20 óráig Ü au elé 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 letes  orvos a 0 6  2 0  9  2 7 1 -1 7 1 -e s  te le fon szám on  érh ető  el.
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Le kell szögezzem, a mosta
nában tapasztalható bőséges 
csapadék okozta árvizek nem 
befolyásolták az ajánlati 
könyv kiválasztását. Mindösz- 
sze arról van szó, hogy újra 
kezd divatba jönni a vízitúrá
zás, s egyre többen választják 
szabadságuk helyszínéül vala
melyik folyónk vagy tavunk 
partját, illetve szívesen teljesí
tenek egy-egy vízitúrát.
A víziturizmusnak hagyomá

nyai vannak hazánkban, csu
pán az elmúlt néhány évtized
ben hanyagolták el az idegen- 
forgalomnak e területét. Az el
ső hazai sportszerű evezőstúra 
gróf Széchenyi István nevéhez 
fűződik, aki 1827. május 16-án 
az Angliából hozatott Louise 
nevű evezőshajójával és né
hány barátjával Bécstől egé
szen Pozsonyig evezett. A főúr 
1830-ban két kísérővel aldunai 
túrára indult, hogy a Fekete
tengerig tanulmányozza a Du
na hajózhatóvá tételét. A táv 
nagy részét végiglapátolták. 
1834-ben az épülő Lánchídnál 
létrehozta a Csónakdát, az első 
csónakházat. Nemsokára meg
indult a Dunán a rendszeres 
evezés és túrázás. A sportág 
kedvelői 1841-től egyletekbe, 
később szervezetekbe tömö
rültek, s lassan kialakult egy 
nagy létszámú víziturista ré
teg, amely rendszeresen hódolt 
az olcsó pihenési és üdülési 
lehetőségnek. A II. világhábo
rú ugyan elpusztította a 
csónakházak és a csónakpark 
javát, később pedig az élet
forma változás - az autó elvon
ta az embereket a vízispor
toktól - miatt következett be 
átmeneti hanyatlás, ma újra 
fellendülésről lehet beszélni. 
Az elmúlt pár évben sorra ala
kultak a bt-k, kft-k a hazai és 
külföldi vízitúrák vezetésére. 
A szakág fejlődésével a szak- 
irodalom nem tudott lépést tar
tani. Utoljára 1985-ben jelent 
meg a vízitúrázáshoz kapcso
lódó útikalauz, s az ebben ta
lálható 35 ezer adat egy része 
mára elavult. Szerencsére a 
Magyar Turizmus Rt. felis
merte a helyzet tarthatatlansá
gát, és anyagilag támogatta a

Benedek Elek nyomában 
• •
Ot éves az olvasótáborVízitúrázók

útikalauza
több évtizedes túravezetői 
múlttal rendelkező Bokody 
József által írt könyv megjele
nését.
A kötet tartalmazza a vízitú

rázással kapcsolatos általános 
tudnivalókat (pl. a víziközle
kedés szabályai), valamint 
részletesen ismerteti mind
azon folyókat és tavakat, ame
lyek a kis csónakokkal vagy 
motoros vízi jármüvekkel ha
zánkban felkereshetők. A 
programok összeállításához a 
szerző külön feltüntette a ví- 
ziutak mentén található fonto
sabb természetvédelmi értéke
ket, látnivalókat, műemléke
ket, idegenforgalmi nevezetes
ségeket.
Az egyes túraleírásokhoz szí

nes fotók is tartoznak, amelyek 
azt sugallják az Olvasónak, 
hogy keljen fel a karosszékből, 
és találjon vissza a természet
hez. Engedjenek a csábítás
nak! R. Z.

Benedek Elek volt az idei ol
vasótábor névadója, amelyet 
ötödik alkalommal rendezett 
meg a Városi Könyvtár. 26 al
só tagozatos kisdiák válasz
totta szabadidejének eltöltésé
re ezt a komplex kulturális te
vékenységet, amelyet az olva
sótáborkínált. Benedek Elek, a 
híres népmesegyűjtő és mese
író a mesék legszebb gyöngy
szemeivel ismertette meg a 
mindenkori olvasókat. Tábo- 
rosaink "próbák teljesítése" 
után eljutottak Meseországba, 
ahol kedves ismerősök, a me
sék szereplői fogadták őket. 
Útközben játékos formában is
merkedtek új mesékkel, sze
reztek új ismereteket.

A tábor résztvevői így véle
kedtek az egy hétről:

"Egyik nap sem unatkoztam, 
mert mindig volt valami érde
kes elfoglaltság. Három pró
bát is kellett teljesíteni... izgal

masabbnál izgalmasabbak 
voltak."

Media Hajnalka 4.o.
II. számú Ált. Iskola

"Én nagyon örültem, hogy 
hirdették ezt a tábort, különben 
biztosan a tévé előtt ülnék. Kü
lönben is itt minden jó, és nem 
mindennapi élmény"

Dunai Lilla 3. o.
II. számú ÁltJskola

"Felejthetetlen emléket sze
reztem. Sokat nevettünk, já t
szottunk A tábor szervezői iga
zán kitettek magukért. Minden 
gyerek sajnálhatja, aki nem 
volt itt."

Brandauer Lilla 4.o.
Csengey iskola

"Kár, hogy ilyen rövid ideig 
tartott. Jövőre biztos fogok 
jönni."

Csobán Zsombor 3.o.
Csengey iskola

Összeállította:
Tarrné Kolozsi Zsófia

Egy kis nyelvelés

Súlyosít és lenagyít
Néhány hete a Kunos-ügy 

kapcsán hangzott el valame
lyik tévécsatornán, hogy a 
Legfelsőbb Bíróság a ko
rábban kiszabott ítéletet sú
lyosította. Jóllehet a tanács
vezető bíró is így használta a 
kifejezést - nyilván nem szak
mai hozzá nem értésből, ha
nem nyelvbotlás miatt - a tele
vízió munkatársai azonnal ezt 
az alakot kezdték használni a 
híradások során, pedig nyil
vánvaló hogy egy korábbinál 
szigorúbb ítélet meghozatala 
során a korábbi büntetést sú
lyosbítja, vagyis súlyosbító 
ítéletet hoz.
A súlyosít ige a Helyesírási 

kéziszótárban nem is szerepel, 
megtalálható viszont A ma
gyar nyelv értelmező szótára 
és a Magyar értelmező kézi
szótár című kiadványokban. 
Mindkét helyen szerepel a ré
gies stílusmegjelölés, sőt az 
egyikben az irodalmi nyelv-

használat körére történik uta
lás, és éppen Vörösmarty és 
Jókai példáit olvashatjuk.
A súlyosbít újabb fejlemény, 

köznyelvünk ezt az alakot 
használja - s vele együtt a jogi 
szaknyelv is -, amely tökéle
tesen beillik hasonló képzésű 
társai sorába: öregbít (pl. vala
kinek a hírnevét), nagyobbít, 
kisebbít, hosszabbít stb. Je
lentése: súlyosabbá tesz, nyo
masztóbbá, nehezen elviselhe
tővé tesz. Ez történt a korábbi 
bírói ítélettel is.
Nagyjából ugyanabban az idő
ben hangzott el egy nyári al
kotótábor munkáját népszerű
sítő műsorban, hogy az este el
készített fotókat reggelre lena
gyítják. Ebben csak az a bök
kenő, hogy lenagyít igénk 
nincs. A nagy melléknévből az 
-ít képző segítségével olyan 
igét kapunk, amely elé szám
talan igekötő tehető - pl. ki
nagyít, megnagyít, felnagyít -,

de a le- igekötő semmiképpen 
sem. Hiszen a nagyít ige je
lentése éppen az, hogy az ere
deti méretnél nagyobbá tesz, 
átvitt értelemben eltúloz valaki 
valamit, a le- igekötö pedig en
nek éppen az ellenkező irányú 
jelentésmódosításra utalna, 
ami ebben az esetben lehetet
len, ugyanis nem lehet valamit 
úgy nagyobbá tenni, hogy 
eközben kisebbé váljon. Pedig 
más jelentés nem jöhetne szó
ba, mert ebben az esetben a le- 
igekötőnek a lefelé irányuló 
cselekvésre utaló jelentése 
sem lehetséges - pl. lemegy, 
levisz, lefut, stb. -, mert ilyen 
nyelvi összefüggés nincs. He
lyesebb lett volna azt mondani, 
hogy az esti felvételekről reg
gelre elkészülnek a nagyítások 
is.
A fenti két eset azért aggályos 
a gyakorló magyartanár szem
szögéből, mert a tévénéző és a 
rádióhallgató könnyen hajlik 
arra a következtetésre, hogy 
ami a műsorokban elhangzik, 
az mind helyes. Pedig - sajnos 
koránt sincs így!

- g - l



ASZÓDI

Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulóiúl)!

Szeretettel várjuk 
Kedves Vásárlóinkat 

élelmiszer üzletünkben!

V ir á g b o ltu n k b a n  v á lla lju k  

a lk a lm i c s o k r o k ,  s ír k o s z o r ú k  

k é s z í t é s é t  in g y e n e s  

k is z á l l í t á s s a l .

— Tel.: 06-28-401-680 —

A SONY gödöllői telephelyén történő munkavégzésre 
olyan új munkatársakat keresünk, akik:

•  elvégezték a 8 általánost (esetleg szakmával is 
rendelkeznek)

•  szívesen végeznének könnyű fizikai munkát 
(összeszerelés)

•  jó kézügyességgel és figyelemmel rendelkeznek
•  kedvvel tevékenykednének humánus vezetés 

mellett egy jó hangulatú csapatban
•  az eddigi gyakorlat szerint a 18-35 év közötti 

hölgyeknek is ideálisak a munkakörülmények

Amit mi nyújtunk:

•  Stabil, jól szervezett munkavégzés
•  Színvonalas melegétkeztetés
•  Versenyképesjövedelem
•  Ingyenes buszjárat
•  Egy műszakos munkarend, hétfőtől péntekig
•  H átárazott idej ű m unkaszerződés

Önéletrajzát kérjük az alábbi címre küldje 
a megjelenést követő egy héten belül:

SONY Hungária Kft - ADECCO 
Gödöllő

Dózsa György út 73.
2100

C kategóriával rendelkező hi
vatásos gépkocsivezetőt felve
szünk! Jelentkezni lehet Tol- 
mácsi Miklósnál, a GAMESZ 
vezetőjénél személyesen vagy 
a 400-056-os telefonszámon

Vivalditól Straussig! Vállaljuk 
különböző rendezvények és 
partik műsorát, háttérzenéjét. 
Tel: 28 400-907

Varrógépet, emeletes ágyat, 
gyermekíróasztalt keresünk. 
Ha van Önnek, de már meg
unta, kidobni viszont sajnálja, 
hívjon bennünket! Nagy örö
met szereznénk két rászoruló 
családnak. Gyerm ekjóléti 
Szolgálat (Nyemeczné) Aszód, 
Petőfi u. 6. Tel: 400-103

Esküvői műsorajánlat, mellyel 
még szebbé teheti polgári és 
templomi szertartását.
Tel: 400-907

Vállalom hivatalos és családi 
események videózását. Minő

ségi felvétel, digitális utómun
ka, olcsó ár! Tel: 401-498

Fő utcai üzlet kiadó. Telefon: 
309221-189

Garázs eladó a Falujárók úti 
garázssoron. Áram bekötve. 
Érdeklődni délutánonként a 
401-051-es telefonszámon 
lehet.

Autómentés árufuvarozás 0-24 
óráig. Költöztetés hétvégén is. 
Tel: 28 401-245, 30 9403-479

Családi ház eladó az Evangé
likus Gimnáziumhoz közel. 
Tel: 403-479

Négy és fé l éves 1,7 TD Opel 
Astra Karaván eladó. Érdek
lődni lehet a Kossuth L. u 84. 
szám alatti orvosi rendelőben 
dr. Jólesz Józsefnél.

Aszódi 2 szobás lakásunkat ér
tékegyeztetéssel családi házra 
cserélnénk. Tel: 28/401-893 
(estej

MÓNI FOTO
NAPfQGYQTK02fi5HQ2

VéDÖS26(T)ÜVeC

84.900,-
C a n o n
EOS 5000 fényképezőgép 

csillagászati teleszkóp (525x nagyítás) 32.900,- 
mikroszkópok 2.590,-tői
POLAROID napszemüvegek 20% kedvezménnyel!

Illatszertár

. 4 í «é;-  napozószerek
- dezodorok, parfümteszterek
- szúnyogriasztók
- tetoválófestékek ajándék matricával •>
- körömmatricák, lakkok nyári divatszinekben

nagy választékban kaphatékl

^Vincikét iizletiutAAetv szere te tte l uáijuJz/ rlfUiőJiet!

Aszód, Kossuth Lajos u. 38.
Nyitva: hétköznap 8-17 szombaton 8-12 y
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Hogyan vegyünk fel 
készpénzt a postán?

BANK-

Készpénzfelvétel bankkártyával 

tö b b  m int 3200 postán

Posta
N y itv a  ta r tá s :

H é tfő tő l

p é n te k ig :
8.00- 12.00
13. 00-  16.00

S z o m b a t:
6 .00-  10.00

Postai nyitva tartás:

M inden hónap első két hétfője:

8 . 0 0 -  17.00
a következő hétfőkön és keddtől péntekig:

8 . 0 0 -  16.00
szombat, vasárnap: zárva

Labdarúgás

Az ifik győzelemmel, 
a felnőttek vereséggel zártak
A felnőttek kikaptak, az ifik 

győztek, az öregfiúk pedig 
döntetlent játszottak a körzeti 
labdarúgó bajnokság záró for
dulójában. A felnőtt csapat így 
visszacsúszott a hatodik hely
re, az ifik viszont megszerez
ték a bronzérmet. Az öregfiúk 
a tizenkettedik helyen zártak, 
mivel az őszi szezonban le
vontak tőlük 14 pontot.

ki, míg a legkiegyensúlyozot
tabb teljesítményéért Dóra 
Sándor kapott elismerést.
Túrosán István, az FC elnöke 

elismerő oklevelet nyújtott át a 
rendező gárdának is, majd az 
egyesületet szponzoráló, segí
tő személyeknek mondott kö
szönetét. Név szerint: dr. Ba- 
gyin Lászlónak, Tolmácsi Mik
lósnak, Búzás Jánosnak, Bó-

Az ifjúsági csapat bronzérmet szerzett a bajnokságban

A Futball Club június 13-án 
tartotta évadzáró értékelését. 
A három csapat házi gólkirá
lyai - a serdülőknél Franka Zol
tán 41 góllal, az ifiknél Mayer 
Viktor 7 találattal, a felnőttek
nél Pakuts Barna 10 góllal - 
aj ándékotés oklevelet kaptak. 
Az elnökség jutalomban ré

szesített hat utánpótlás korú 
labdarúgót, akik kimagaslóan 
játszottak az ifi és serdülő csa
patban egyaránt: Gádor Attila, 
Franka Zoltán, Buris Károly, 
Somogyi Zoltán, Pintér Tamás 
és Truzsi Miklós.
Az idény legjobb kapusa cí

met Kaszás András érdemelte

csai Lászlónak,' Franka Lász
lónak, Molnár Árpádnak, Mol
nár Józsefnek, Szovics Pálnak, 
Grandelisz Lászlónak, Buris 
Károlynak, Somogyi István
nak, Benkó Mátyásnak, Hodid 
Tivadarnak, Gazsó Pálnak, 
Oláh Károlynak, Konkoly 
Lászlónak, Fodor Miklósnak, 
Tóth Józsefnek, Hrncsár Pál
nak és Patai Lászlónak.
-Az új bajnokságra való felké
szülés július 18-án kezdődik. 
A klub addig igyekszik a pálya 
talajának hibáit kijavítani és 
gyepesíteni.

Túrosán István

Sakk

Bronzérem az 
OTP-vezetőnek
Június 5-én Balassagyarmaton 
rendezték meg a IX. Közszol
gálati Sportnapot. Ezen a sak
kozók egyéni versenyében 
Mészáros Antal, az aszódi 
OTP-fiók vezetője a harmadik 
helyen végzett.

Következő 
lapzárta: 
július 26,



SPÁ'RT
Triatlon

Országos döntőseink
Tenisz

Pontrablás: csupán kétszer
Szép sikereket értek el a Petőfi 
Sándor Gimnázium és Gépé
szeti Szakközépiskola triatlon- 
istái a Vácott megrendezett kö
zépiskolás diákolimpia me
gyei döntőjén, és közülük töb
ben az országos döntőben is 
képviselhetik iskolánkat.

Eredmények:

5. korcsoport leány;
1. Konkoly Adrienn 10.a
(országos döntőbejutott)

4. korcsoport fiú:
3. Kiss Gábor lO.d
5. Huszár Dávid lO.b
6. Gádor Gergely 9.b

Országos döntőbe jutott Kiss 
Gábor, valamint a fiú csapat 
(Kiss-Huszár-Gódor).

5. korcsoport fiú:
3. Torda Tibor 11 .d

4. TóthM. Balázs 11 ,d
5. Tóth A. Péter 11 .d

Országos döntőbejutott Torda 
Tibor és Tóth M. Balázs egyé
niben, valamint a fiú csapat 
(Torda-T óth M .-Tóth A.).

Nyíri Zsolt

Győzelem nélkül, két dön
tetlennel és hat vereséggel 
zárta a szezont a megyei baj
nokságban szereplő Galga 
Teniszegyesület.
A legutóbbi négy fordulóban a 
Hernád 4:2-re, a Dunaharaszti

5:1-re, a Százhalombatta pedig 
6:0-ra verte a mieinket, a 
Nagykőrös ellenében viszont 
sikerült egy 3:3-as döntetlent 
kicsikarni. A csapat ezzel holt
versenyben a 7-9. helyen vég
zett.

Terepíjászat

Juhász Ákos 
diákolimpiái bajnok!

Június 6-án Budapesten ren
dezték a Magyar Köztársaság 
diákolimpiái bajnokságának 
döntőjét, ahol szép aszódi si
ker született. Juhász Ákos új 
országos csúccsal megnyerte a 
versenyt, és ezzel diákolimpiái 
bajnok lett.
A Juhász fiúk sorozatban érik 
el a jobbnál jobb eredménye

ket. Ákos a bajnoki cím meg
szerzése óta első helyet szer
zett Nyíregyházán, Nagyatád
on pedig harmadik lett. Test
vére, Csaba Nyíregyházán 
ezüst-, Nagyatádon pedig 
aranyérmet akaszthatott a nya
kába. Korcsoportjában mind
két fiú első a ranglistán.

-r. z.-

Az idényben a következő 
játékosok szerepeltek: Dunai 
Csaba, Túrosán István, Tukora 
Miklós, Molnár László, Bodó 
Péter, Varga László, Korecz 
János, Valentínyi László, Pala- 
sics László, Márton Gábor, 
Huszár Zsolt és Szlanka Zsolt.

Szlanka Zsolt
I

Egy his humor...
A nénike gombát árul a piacon. Látja ezt a gombaszakértő és 

megszólítja:
-Nénike, ezek gyilkos galócák, ezeket nem lehet megenni!

A vicc poénját lásd a megfejtésben!

Vízszintes: 1. A vicc poénjá
nak első rés^e (Zárt betűk: 
T,0,M,M) 1J. Állóvíz 12. 
Ócsa szélei 13. Nem keverve! 
14.prika becézve 15. Angyal
rang j 6 j  Állapotos 17- Üstház 
19. Kozmetikai cég 20.£gres 
23. RARjM. Női név 2 6 . Lán
gol (27jKutyalak 28. Afrikai 
á lla m a i Belső szerv 30.- Női 
név 32. Néma vászon ,3X! Ma
gyar autójel 35. ...-nyomon 
követi (egyfolytában) 37. 
Eszünk rajta 41. Becézett Ilona 
42)Mezőn, visszafelé! 43. 
Megelégelt 45. Kicsinyítő 
képző 46. Ilyen lap a Kis- 

l \  kegyed.

Függőleges: 2. A hamuban 
sült pogácsa is ez 3. Orvos 4. 
Spórával szaporodó növényjjy 
Lombos növény 6. je lez 7. 
Földrész 8. Bátor 9. !Nem 
könnyűd 0. PaprikánaKvan 15. 
A poén 2. része (zárt betű: E) 
18. Páratlan lány 20. PII 2JL' 
Ételízesítő 22. Fantázia 24. 
Kalitka páros betűi 25. Profi 
kosárlabda liga 28. Római 51 
29.Alkonyatkor nyíló virág 31. 
Bámulta 322 Varga Péter 34. 
Őrlemény 36. Tudja, felfogja 
38. Szintén nem 39. Hideg év
szak 40. Liba 44. Holland 
Biztosító.

-szr-
*

A megfejtést - a vicc poénját - 
július 25-ig lehet beküldeni 
nyílt levelezőlapon, a lap aljá
ról kivágott és felragasztott 
rejtvényszelvénnyel együtt a 
Városi Könyvtár címére (2170 
Aszód, Kossuth L. u. 72.)

A helyes megfejtést beküldők 
között a Móni Fotó 2.000 fo
rint értékű, filmvásárlásra és 
filmkidolgozásra beváltható 
utalványát, illetve a Virág 
ABC 1500 Ft értékű ajándék- 
kosarát sorsoljuk ki.

*

Előző havi rejtvényünk 
megfejtése: Than Mór: Attila 
lakomája.

A szerencse Mudris Lászlóné 
(Kossuth L. u 78/b fsz. 4.) és 
Stiindl Gábor (Falujárók útja 
20.) kedves olvasóinknak ked
vezett, akik a Móni Fotó 2000 
Ft-os ajándékutalványát, illet
ve a Virág ABC 1500 Ft-os 
ajándékkosarát nyerték.
A nyeremény beváltására fel

jogosító utalványt postán küld
jük el.


