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Ellopott kapcsolószekrény-fedelek

Áramütést szenvedett egy kisfiú
Az a délután is úgy kezdő

dött, mint a többi. Az ötéves 
Kovács Norbi társaival sza
ladgált a játszótéren, időn
ként megfürödve édesanyja 
vigyázó tekintetében.
A fogócska az 5/21 -es ház mö
gött folytatódott, ott, ahol is
meretlen tettesek valamikor le
lopták az épület beszögellésé- 
ben elhelyezett kapcsolószek
rény alumínium ajtajait. 
-Norbi, nem szabad!- kiáltot
tak rá a fiúra a barátai. Későn 
szóltak. A pajkos kisfiú oda
nyúlt a vezetékekhez. Elmon
dása szerint a teste rázkódni 
kezdett, így azonnal megpró-

Norbi talán 
tel sem fogta, 

mekkora 
szerencséje 

volt

A szerző 
Jelvétele

bálta kihúzni a kezét a szek
rényből. Aztán sírva rohant az 
édesanyjához.
-Először el sem akartam hinni, 
amit mond a gyerek, hiszen 
semmi külsérelmi nyom nem

A  g e r m á n -s z a r m a ta  h a tá r v o n a lo n

Nemzetközi régész
konferencia Aszódon

Augusztus 23-27-e között A 
kárpát-medencei barbárok 
nemzetközi kapcsolatai az l-V. 
században címmel nemzetközi 
régészkonferenciát rendez az 
aszódi Petőfi Múzeum és a 
nyíregyházi Jósa András Mú
zeum. A nagyszabású rendez
vényen 13 ország mintegy 50 
kutatója vesz részt.
Aszód abszolút érintett ebben a 

témában, mivel itt húzódott két 
barbár nép, a germánok és a 
szarmaták közötti határvonal - 
tudtuk meg Kulcsár Valéria ré
gésztől, a Petőfi Múzeum mun
katársától, a téma szakértőjétől. 
A határvonalat jelentő, egyben 
védekezési lehetőséget is biz

tosító Csörsz-árkot valószínű
leg római mérnökök segítségé
vel alakították ki a szarmaták. A 
városunk környékén talált szá
mos korabeli lelet azt bizonyítja, 
hogy a római korban egy meg
lehetősen nagy település volt itt, 
egészen közel a Galgához.
A konferencia - amelynek fő

védnöke Martorryi János kül
ügyminiszter, regionális védnö
ke, egyben fő támogatója Tóth 
Gábor országgyűlési képviselő 
- aszódi ülésének az Evangéli
kus Gimnázium ad otthont. Az 
augusztus 24-én 9 órakor kezdő
dő előadássorozat nyitott, a ren
dezők minden érdeklődőt szíve
sen látnak.

látszott rajta - meséli Éva, az 
édesanya. Aztán odaszaladtam 
a szekrényhez és láttam, hogy 
valóban hiányoznak az alumí
niumajtók. Nagyon megré
mültem. Gyorsan szóltunk az 
egyik ismerősömnek, ő vitt le 
bennünket gépkocsival a gye
rekorvoshoz, aki megvizsgál
va Norbit azt tanácsolta, hogy 
vigyük kórházba. 
Örökkévalóságnak tűnő négy 

nap következett. Ennyi ideig 
tartották Norbit megfigyelés 
alatt. Szerencsére az elvégzett 
vizsgálatok mind azt mutatták, 
a kisfiú károsodás nélkül úszta 
meg a 220-230 volttal való ta
lálkozást.

(folytatás az S. oldalon)

M3-as:

Búcsú 
a díjszedő 
kapuktól?

Az M3-as autópálya eddigi 
bevétele 1,9 milliárd forint, az 
éves terv 2,9 milliárddal szá
mol. A díjszedő rendszer köz
vetlen költsége 750 millió fo
rint - tájékoztatta a résztvevő
ket Répássy Attila, az ÉKM 
Autópálya Rt. vezérigazgatója 
az Önkormányzati Autópálya 
Érdekegyeztető Fórum július 
közepén tartott konferenciá
ján, amelyen részt vett Katona 
Kálmán közlekedési miniszter 
is. A tárca vezetője bejelentet
te: a beépített anyagért cseré
be hamarosan akár az önkor
mányzatok is lebonthatják a 
díjszedő kapukat 

A tanácskozáson elhangzott 
adatok szerint 31 ezer éves 
bérlet kelt el, amelynek 84 %- 
át közületek és vállalkozások 
vásárolták. A havi bérletekből 
61 ezret váltottak. Januártól jú 
nius 30-ig 1,85 millió autópá
lya-használó váltott alkalman- 
kéntjegyet. A díjbevétel fede-

(foly tatás a 7. oldalon)
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Önkormányzati hírek____1999. június 30.

A képviselő-testület elsőként 
a város óvodáinak nevelési 
programjaival ismerkedett. A 
Napsugár óvoda nevelőtestü
lete a központilag elfogadott 
mintegy 20 nevelési program 
közül az “Óvodai nevelés a 
művészetek eszközeivel” cí
műt választotta, melynek fő 
pillérei a zenei, vizuális, iro
dalmi és anyanyelvi nevelés. A 
Szivárvány óvoda pedagógu
sai az epochális rendszerű óvo
dai nevelés mellett voksoltak, 
amelyet a gyermekek érdekeit, 
egyéni igényeit szem előtt tar
tó fejlesztő tevékenységek al
kalmazása j ellemez.
A városatyák elfogadták a II. 

negyedévi pénzügyi átcsopor
tosításról szóló előterjesztést. 
Ezzel közel 44 millió forinttal 
emelkedett Aszód költségve
tése. A napirendi pont tárgya
lásakor elhangzott, hogy - 
amennyiben a forráshiányos 
támogatást megnyirbálja a 
központi költségvetés - az ön- 
kormányzatnak komoly anya
gi gondjai támadhatnak. Azóta 
kiderült: az igényelt összegnél 
15 millióval kevesebbre szá
míthat a város.
Pénzügy volt a következő na

pirendi pont témája is, neveze
tesen beszámoló a pénzeszkö
zök rövidtávú hasznosításáról. 
Az önkormányzat a szabad 
pénzeszközeinek ily módon 
történő hasznosításával igyek
szik növelni bevételeit. A Sza
badság tér épületeiért kapott 
összeg lekötése például három 
hónap múlva 7 millió forint ka
matot eredményez.
A képviselő-testület elfogadta 
a halaszthatatlan karbantartá
si, kisjavítási és helyreállítási 
munkák II. ütemtervét. Az 
utak, járdák javítása, baleset- 
veszélyes fák kivágása, belső- 
ségi vízrendezés stb. mintegy 
7 millióval terheli meg váro
sunk kasszáját.

Mint arról már előző szá
munkban írtunk, az intenzív 
esőzés mintegy 26 millió forint 
kárt okozott Aszódon. A hely
reállításra saját erőből nem 
futja, így vis major támogatás

benyújtására van szükség. Az 
erre vonatkozó előterjesztést 
elfogadták a városatyák.
A képviselő-testület döntése 

értelmében a 2. sz Általános 
Iskola kerítését a Technoszer 
Ipari Kisszövetkezet építheti 
meg, míg a vízelvezető lapo- 
zási munkáit a Laképszer Bt. 
végezheti el.

Csak a két legszükségesebb 
munka elvégzését támogatta a 
képviselő-testület a Szakorvo
si Rendelőintézet felújítási ké
relméből. Eszerint átalakítják 
a betegszállító rámpát, illetve 
feljárót készíttetnek a mozgás- 
sérültek részére.

Ki és miből végezze...

a rákszűrést?
Egy, a nemrégiben a polgár- 

mesternek címzett, az egész
ségügyi miniszter által is 
aláírt levél szerint a házior
vosoknak kell a rákszűrést 
elvégezniük a Galga mente 
érintett településein.

Dr. Bodó Zsolt, a Szakorvosi 
Rendelőintézet főorvosa meg
döbbentően előkészítetlennek 
találta az értesítést, mivel az 
számos, a szűréssel kapcso
latban felmerülő kérdést hagy 
megválaszolatlanul.

Az ügy előzménye, hogy a 
Galga mentén élő polgárok 
rendkívül magas számú daga
natos megbetegedéseiről tudo
mást szerezve Tóth Gábor or
szággyűlési képviselő arra kér
te Gógl Árpád egészségügyi 
minisztert, hogy teremtse meg 
a lehetőségét az itt élők in
gyenes rákszűréséhez. A tárca 
vezetője erre először a váci 
kórházat jelölte ki, ám miután 
kiderült, hogy a rossz közle
kedés miatt valószínűleg keve
sen élnének a lehetőséggel, a 
hatvani, illetve a kistarcsai 
egészségügyi intézmény ke
rült szóba. Á most kapott levél 
szerint a családorvosoknak 
kell a szűrést elvégezniük, és a 
“gyanús” betegeket kell to- 
vábbküldeniük Kistarcsára.

A kérdés csak az, hogy ki, 
mikor és miből végezze el a 
szűrést. A jelenlegi helyzet 
szerint Aszódon a tüdőszűrés 
folyamatosan történik, csak
úgy, mint az állami és magán- 
rendelésen egyaránt végzett 
nőgyógyászati vizsgálat. A

gyomor és a bélrendszer szűré
sének egy része, valamint az 
urológiai vizsgálatok a város 
rendelőintézetében is elvégez
hetők. Bodó főorvos szerint a 
legjobb volna, ha a családor
vos a gyanúja megerősítésére 
először ide küldené a beteget, 
ám az OEP nem finanszírozza 
a szűrést.
A családorvosok a komplex 

vizsgálat helyett - az ehhez 
szükséges eszközök híján - 
csupán egy-egy szűrést tud
nak elvégezni. Az anyagi ter
mészetű problémákon túl - pl. 
a vérrák szűrésekor ki állja a 
tesztanyag árát? - számos 
egyéb kérdés is felmerül, pél
dául az, hogy rendelési időben 
vagy azon kívül kell a vizsgá
latot végezni. A háziorvosok 
szerint erre a hétvége lenne a 
legalkalmasabb, ekkor mód 
volna egy úgynevezett vizsgá
lósor felállítására is (kezdet
ben azonos szűréseket végez
nének a férfiakon és a nőkön, 
aztán szétválna a sor: a férfia
kat urológus, a nőket nőgyó
gyász vizsgálná), ám ehhez 
m indenképpen szükséges, 
hogy az orvosok számára 
anyagi keretet biztosítsanak.

Mindezek ismeretében való
színű, hogy az ingyenes rák
szűrésre továbbra is vámunk 
kell. A családorvosok a levél 
kapcsán mindenesetre megte
szik szakmai észrevételeiket, 
amit eljuttatnak Tóth Gábor 
országgyűlési képviselőnek.

R. Z.

Változik az 
ügyfélfogadás 

rendje?
A legutóbbi képviselő-testü

leti ülésen néhány városatya 
lakossági észrevételeket tol
mácsolva annak a véleményé
nek adott hangot, hogy a heti 
munkarendbe egy-két ügyfél
mentes napot beiktatva az elő
adók adminisztrációs munkája 
hatékonyabbá válna. Szerintük 
követni kellene a másutt már 
elfogadott és alkalmazott gya
korlatot, miszerint bizonyos 
napokon a hivatali dolgozók 
kizárólag a már iktatott akták 
ügyintézésével foglalkoznak.

A legnagyobb gondban min
den bizonnyal a műszaki iroda 
munkatársai vannak. A koráb
bi irodavezető, Vitányi Attila 
távozásával m egüresedett 
helyre egyelőre nem sikerült 
szakembert találni, és azóta 
Kis János is beteget jelentett, 
egy kolléga pedig átkerül a 
csatornamű társulathoz.

Kissné Kulybus Gizella jegyző 
egyetértett azzal, hogy a min
dennapos ügyfélfogadás a mi
nőségi és a nagyon szoros ha
táridőre végzett munka rová
sára mehet, ugyanakkor emlé
keztette a városatyákat, hogy a 
testület nemrégiben fogadta el 
az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatát, amely
nek melléklete tartalmazza a 
hivatal ügyfélfogadási rendjét. 
Eszerint most is vannak olyan 
napok, amikor egyáltalán 
nincs ügyfélfogadás. Más kér
dés, hogy hogyan lehet ezt be
tartatni. Az ajtót nem lehet be
zárni, mivel nemcsak az ügye
ik elintézésére váró polgárok 
keresik meg a hivatalt. Porta- 
szolgálattal be lehetne tartatni 
az ügyfélfogadás rendjét, ám 
ennek kialakításához sem 
hellyel, sem anyagiakkal nem 
bír a hivatal.

Bagyin József polgármester 
azzal zárta le az ügyet: július
ban mindenképpen foglalkoz
nak a problémával, így elkép
zelhető, hogy betartatásra ke
rül a szabályzatban rögzített 
ügyfélfogadási idő.

R. Z.
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Vélemény

Csak ezen az úton haladhatunk.
Újabb

támfalszakasz 
omlott le

A heves esőzés következtében 
július 11-re virradóra újabb 
szakasz támfal omlott le, ez
úttal a Korén köz 3-as számú 
háznál. A lehulló faldarabok 
közvetlen életveszélyt nem 
okoztak, közvetettet viszont 
igen, ugyanis eltörték a gázve
zetéket. Szerencsére a lakók 
felfigyeltek a robajra, majd 
észlelték a gázömlés hangját 
is, és értesítették a TIGÁZT, 
melynek szakemberei még az 
éjszaka folyamán elzárták a 
vezetéket. A házban élők csak 
a támfal újjáépítése után vehe
tik újra igénybe a szolgáltatást. 
Séllei Zsuzsa, a Műszaki Iroda 
megbízott vezetője szerint az 
újabb omlás egyenes követ
kezménye az előzőnek, mert a 
régebben épült falra a foghíjas
sá vált rendszer miatt a koráb
binál jóval nagyobb terhelés 
nehezedett. A friss omlás miatt 
egyébként módosítani kellett 
az előzőleg ledőlt támfal újjá
építési tervét is.

A kivitelezés lapunk utcára 
kerülésekor már tart, és várha
tóan másfél hónap múlva feje
ződik be.

...o lvashatjuk  az Aszódi 
Tükör júliusi számának 7. ol
dalán az utolsó sorokban. Isten 
őrizz! “Ez” az út a Balkánra 
vezet, nem Európába.
Ma már Aszódon is - a képvi

selő-testületben is - egyre több 
a gondolkodó ember. Sajnos 
még mindig nem elegendő! 
Egy példával illusztrálom. 
Ugyanazon az útvonalon 
ugyanannyi ideig két jármű 
halad. Az egyik 80 km/óra se
bességgel, a másik 100 kilo
méteressel. Ebből következik, 
hogy az előző jármű fokoza
tosan lemarad. Ez alkalommal 
nem kívánom felsorolni azokat 
a tényeket, amivel Aszód elő
rébb lehetne, ha jól tudná al
kalmazni a mai kornak meg
felelő sebességű gondolkodást 
és cselekvést. Szíveskedjen a 
Tisztelt Olvasó elutazni más 
településekre és az ottani fej
lődéseket megnézni. Orszá
gunkban minden településen 
egyformák a törvények által 
adott lehetőségek. Ezeket 
konstruktív gondolkodással 
egyesek jól alkalmazzák, 
fejlődnek. Mások akik a fától 
nem látják az erdőt lema
radnak.
Az autópályákról kitiltották a

lófogatokat. Az autópálya a 
gyorsan közlekedő járművek 
útja. A társadalomból sajnos 
nem lehet “kitiltani” a lassú 
gondolkodású és lassan cse
lekvő embereket, akik akadá
lyozzák a mai kornak megfe
lelő haladást. Bízom benne, 
hogy a polgárok maguk fogják 
megválogatni a korunknak 
megfelelő gyorsasággal gon
dolkodó és cselekvő vezető
ket, legyenek azok az élet bár
mely pontján.
Nem sírni kell, hogy nincsen 

pénz. Ezt egy kiskorú gyermek 
megteheti. Úgy tudom, nagy
korúak vagyunk, vagyis szük
ségleteinket magunknak kell 
megteremteni. Hogyan? Egy
két példát megemlítek. Évek 
óta magyarázom, hogy az is 
gyarapítja a település pénzügyi 
helyzetét, ha:

Kevesebb lopás - jogta
lan haszonszerzés, nem 
kellően ellenőrzött kifize
tések, a társadalmi tulaj
don jobb védelme stb. - 
történik.
Rosszul elvégzett munká
ért nem fizetnek ki jó 
pénzt.
Az amúgy nagyon nemes 
szociálpolitikát össze
mossák a munkakerülők
nek segély címen kifize
tett pénzekkel.

Aszódon is lehetne ezekre 
számtalan példát találni. A fej
lődés korlátáit a lassú gondol
kodásban látom. Tehát a hiba 
az emberi fejekben keresendő. 
Mivel csak fejeket kicserélni 
lehetetlen, a haladás elkerülhe
tetlenül személyi cseréket igé
nyel.

Egy konkrét példát említek 
meg. 1994. júniusában, az 
egyik képviselő-testületi ülés 
szünetében a műszaki osztály 
akkori vezetőjének bemutat
tam egy lehetőséget, ami IN
GYEN biztosította volna 
Aszód teljes közvilágításának 
átszerelését energiatakarékos 
fényforrásokkal és megfelelő 
lámpatestekkel. Minden ügy
intézést, felelősséget stb. a

Magyar Hitelbank Rt. intézett 
volna. Annak idején utánajár
tam oly mértékig, hogy csak 
egy kétsoros megrendelés hi
ányzott, mellékelve az előző 
évi e célra fordított kiadások 
kimutatását. Még csak szak
értőt kellett volna alkalmazni, 
mint sok más ügyben drága 
pénzért. 1994 nyara óta sok 
millió forintot fizettünk ki köz- 
világításra. Miért? Ez is egy 
tálcán kínált, ki nem használt 
lehetőség - többek között. Más 
települések éltek a lehetőség
gel. Én tudom, hogy Aszód 
miért nem, de ebben a cikkben 
leírni nagyon hosszú volna. 
Később pénzért akarták meg
csináltatni a közvilágítás ész- 
szerűsítését. Felháborodva til
takoztam és több helyen szóvá 
tettem a fölösleges pénzki
adást. Erre fel K. T. úr kény
telen volt kitalálni azt a lehető
séget, amit már öt éve (!) má
sok kitaláltak.

Itt most csak érintőlegesen 
említek meg egy másik, sok 
millió forintot megtakarító 
LEHETŐSÉGET. Aszódon is 
minden polgárt, intézményt, 
üzemet stb. érint a villamos 
energia árának kevesebb, mint 
egyharmadára való csökkenté
sének lehetősége. Megoldás: 
mi magunk állítsuk elő a villa
mos energiát, úgy, ahogy má
sok már rég kitalálták és alkal
mazzák. E témával kapcsola
tos minden információval ren- 
delkezek, amit bárkinek szíve
sen átadok. Még szakértői díjat 
sem fogok felszámítani, sem 
elfogadni. Jogi kérdések, mű
szaki adatok, címek, nevek stb. 
rendelkezésre állnak, csak ép
pen csinálni kellene.

A fejlődés egyik sarkalatos 
korlátja az egoista gondolko
dás. Ha konstruktívan össze
dolgoznánk, összefognánk, 
kevesebb lenne a korlát és több 
a lehetőség. Cselekedeteinket 
az együtt Aszódért gondolat 
kell, hogy vezérelje. Én már el
kezdtem, csupán követőkre 
volna szükség. Korlátlan lehe
tőségek vannak.

Kaáli Nagy Kálmán

R.Z.

Néhány év(tized) várakozás után végre acélból készült szalagkor
látot helyeztettek el az illetékesek a Falujárók útja mentén, így a 
gyalogosok egy kicsit nagyobb biztonságban érezhetik magukat. 
Nyugodtabb szívvel tolhatják itt a kismamák is a babakocsikat, fel
téve, hogy elférnek velük a korlátot tartó oszlopok miatt erősen le
szűkült járdán. Kedves Illetékesek! Ugye nem kell újabb évtize
deket várni, ezúttal a járda kiszélesítésére?



A S ZÓ D I4

Vélemény

Van más út is.
Az utóbbi időben egyre 

ritkábban látom értelmét, hogy 
Aszód közdolgai érdekében 
kifejtsem gondolataimat. Nem 
azért, mert csökkent volna szü- 
kebb hazám, városom iránti 
őszinte, máskor aggódó szere
tetem, hanem azért, mert a 
rendszerváltozáskor felcsilla
nó és az elmúlt esztendőkben 
még bukdácsolónak tűnő plu
rális demokráciát egy megme
revedett, ugyanakkor -bizony 
sok esetben- az egyéni érdeke
ket a köz érdekei fölé helyező, 
alkalmanként a régi diktatúrá
ra emlékeztető szellemiség 
hatjaát. Sem életkorom, sem íz
lésem miatt nem kívánok cse
tepatézni, inkább félreálltam.
Az Aszódi Tükör ez év 7. szá

mában Kovács Tamás alpol
gármester által jegyzett, A fe j
lődés lehetőségei és korlátái c. 
cikk egy része és egy monda
ta mellett azonban nem tudok 
szó nélkül elmenni. A cikk szá
mos információját, adatát ép
penséggel másképpen is le
hetne interpretálni, de - mint 
jeleztem - most csupán egy 
részt emelek ki.
Az ipari parkról szóló ismer
tetés nem egy bekezdést, ha
nem sokkal többet érdemelne. 
Nyolc éves döntésről és annak 
következményeiről van szó, a- 
melyről sem akkor, sem azóta 
nem kérték ki a város lakossá
gának a véleményét. A képvi
selő-testület döntött (anno) és 
azóta más alternatíva, más vé
lemény fel sem merült, pedig 
lehetett, sőt kellett volna.

Mintegy két éve szereztem 
bővebb információt a tervezett 
ipari parkról és nem akartam 
hinni a fülemnek. Ipari parkot 
létesíteni az egykori Fertős ne
vű város- és határrészen, ami
vel nemhogy a Podmaniczky 
bárók, de a földszűkében lévő 
aszódi jobbágyok és pa-rasz- 
tok sem tudtak mit kezdeni?! E 
terület földtani, hidrológiai vi
szonyai mindig is kedvezőt
lenek voltak, mely körülményt 
első lépésben az 1849-ben is
mét postaút rangra megerősí
tett és a környezetéhez képest

kiemelt országút, majd pedig 
az 1896-ban m egép íte tt 
Aszód-Balassagyarmat vasút
vonal töltése tovább rontott. 
Ez minden időkben a Galga ár
vizeitől és a magas talajvíztől 
sújtott terület volt, amit ter
mészetesen a régi szép, ter
mészetátalakító időkre emlé
keztető módon meg lehet u- 
gyan változtatni, csak az a kér
dés, hogy mennyiért s mennyi 
idő alatt. S az idő múlásával 
vajon nem robog-e el Aszód 
mellett a beruházások gyors 
reagálást követő vonata?!
Bírálni könnyű, de más javas

latot tenni nehéz - hangozhat 
az ellenvélemény. Természete
sen volt és van más javaslatom 
is. Még 1991-ben, amikor az 
ipari park, mint létesítmény is
meretlen volt a köznép előtt, 
egy részben hivatalos külföldi 
utamon megismerkedtem egy 
olasz ipari menedzserrel, aki 
nagy érdeklődést tanúsított az 
akkor már üres orosz laktanya 
iránt, ahová ő több, számos 
munkaalkalmat teremtő kis
vállalkozást hozott volna. Az 
elképzelést a város vezetése e- 
lé terjesztettem, a menedzser 
több levélben sürgette az ü- 
gyet, ám a téma mégis zátony
ra futott, mert a javaslat még 
felvetés, vita szintjén sem ke
rült (az okot nem ismerem?!) a 
város képviselő-testülete elé. 
Az orosz laktanya (úgy egész
ben!) akkor potenciálisan az 
ipari park lehetőségét kínálta!

História est magistra vitae - 
A történelem az élet tanító- 
mestere. Ezt minden valamire
való történelemtanár megta
nítja diákjaival. Kár, hogy er
ről - úgy általában, s az élet 
múlásával - elfeledkezünk. 
Aszódon 1914-1918 között lé
tezett a Monarchia egyik leg
jelentősebb hadiüzeme, a 
Lloyd repülőgépgyár. A repü
lőgyártás után még hosszú 
évekig más terméket előállító 
üzemből mára csak az irodaé
pület és az egykori munkáski
szolgáló épület maradt meg. 
Ahol egykor hatalmas szerelő- 
műhelyek, hangárok, kazán- és

gépház állott, az ma gazzal be
nőtt, kihasználatlan terület. A 
gyárhoz kapcsolódva aszódi 
vállalkozók kőolajfinomítók 
felállítását is tervezték, mely 
tervet nem a természetföldraj zi 
adottságok, hanem a nagypoli
tikai körülmények akadályoz
ták meg. Tehát a vasútállomás 
szomszédságában lévő Lloyd 
ipari park létesítésére ideális
nak mondható.
Igaz, ez a terület a Fiúnevelő 

Intézethez tartozik, de hát az is 
Magyarország, sőt Aszódon 
található. Csupán egy tulajdo
nossal kellett volna egyezked
nie a városnak, szerintem még 
fizetnie sem kellett volna érte. 
Mindez azonban nem jutott el 
még az Igazgatósággal való 
felvetés stádiumába sem, akik 
(megkérdeztem Tőlük!) nyi
tottak lettek volna egy ilyen 
megkeresés esetén.
Joggal merül fel ezek után a 

kérdés: a város az ipari park 
céljára miért a földrajzi viszo
nyait tekintve legalkalmatla
nabb, a jogi körülményeket te
kintve a legbonyolultabb és 
nem utolsó sorban a legdrá
gább, és most már tudjuk, a 
leglassúbb megoldást válasz
totta?!
S végül szeretnék a cikknek 

arra az egy, mintegy az egész í- 
rást és a város programját ösz- 
szegző, szinte parancsként 
hangzó, más véleményt, más

lehetőséget, más utat, más 
megoldást kizáró mondatára 
utalni: “Csak ezen az úton ha
ladhatunk, nincs más választá
sunk. ”
Az olvasóra bízom: ipari park 

témájában csak egy út volt, 
csak egy út van?!

Tisztelt Alpolgármester Úr! 
Becsülöm a határozottságát, 
de azért bátorkodom megje
gyezni: a történelem arra int 
bennünket, hogy nagyon koc
kázatos végletes kijelentést 
tenni. Hazánk népe és Aszód is 
súlyos árat fizetett már a nincs 
más lehetőség, nincs más út di
rektívák miatt. Kizáró vélemé
nyét egy aktuális példával sze
retném szembeállítani. Ha az 
egy éve épített támfalat mond
juk egy másfajta, és olyan 
szakmai hozzáértéssel, a föld
rajzi viszonyok olyan ismere
tében, s olyan technológiai el
járásokkal építették volna, 
mint a már hasonló helyen 50- 
60 éve létezőket, akkor még 
mindig állna, és nem dőlt volna 
romba, nem okozott volna 11 
millió forintos kárt. Ez a meg
állapítás - nyilvánvaló - nem 
egyedi érvényű, ez bizony ér
vényes az élet más területeire 
is.

dr. Asztalos István 
a “Kisváros a Galga mentén”c. 
várostörténet egyik szerzője, mely 
könyvben a fenti adatok meg
találhatók.

Mire jó a szikkasztó?
Körülbelül egy éve a KIG 

(Közúti Igazgatóság) munká
latokat végzett a Falujárók út
ján. Többekkel abban remény
kedtünk, hogy új burkolatot 
kap az út, de hamarosan ki
derült, hogy csak a padkát ta
karították le, s az út egyik ol
dalán - a lakótelepi elágazástól 
- árkot ástak.
Nem tudtuk mire vélni a dol

got, mert az árok vízelveze
tésre nem alkalmas. Már csak 
azért sem, mert a kapubejára
tok közötti átereszeket nem 
tisztították ki. Érdeklődésünk
re kiderült, hogy nem is a víz- 
elvezetés az árok feladata, ha
nem az összegyűlt csapadék
vízszikkasztása.

Azóta eltelt egy év. Azt még

mindig nem tudjuk, hogy mire 
jó az árok, de hogy miért nincs 
rá szükség, azt már igen. íme 
néhány észrevétel!

■  Amíg nem volt árok, le le
hetett húzódni az úttestről 
személygépkocsival úgy, 
hogy a kocsi nem lógott be
le a forgalmi sávba, tehát 
nem akadályozta a forgal
mat. Ma már ezt nem lehet 
megtenni.

■  Mivel a terep ferde, lejtős, 
igen kevés víz felfogására 
alkalmas.

Az úttest felőli oldal már 
omladozik, így egyre kes
kenyebb lesz az árok és az út 
közötti sáv.

(folytatás az 5. oldalon)
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Ellopott kapcsolószekrény-fedelek

Áramütést szenvedett egy kisfiú
E ftf& zö d i lÖAté/ieleÁ

Emberek vagyunk..
(folytatás az I. oldalról)

-A főorvos azt mondta nekünk, 
hogy gyújtsunk gyertyát, és 
köszönjük meg a Jóistennek, 
hogy nem történt tragédia - 
húzza magához a kisfiút Éva. - 
Amikor Norbika hazajött, ösz- 
szebújtunk mind a 
hárman, úgy örültünk 
egymásnak.
A szerencsés kime

netelű baleset óta 
mintegy három hét 
telt el. Az ÉMÁSZ 
szakemberei még ak
kor este pótolták a 
kapcsolószekrény aj
tóit. Nem alumínium
ból, hanem műanyagból ké
szülteket raktak fel, bízva ab
ban, hogy ezeknek nem kél 
lábuk. A betápkábelt viszont 
továbbra is csak egy könnyen 
hajlítható, vékony műanyag 
lap takarja. Egy kíváncsi 
gyerekkéz éppen odaférne a 
házfalon túl végződő - igaz, 
szigetelt - vastag vezetékhez. 
-A szekrénynek ez a része már 
a lakóházhoz tartozik, így ezt a 
lakóknak kell pótolniuk, amit 
jeleztünk is nekik - adott felvi-

■  Az emelkedő tetején, ahol 
már vízszintes a terep, a 
gyanútlan autós - különösen 
a terepet nem ismerő ide
gen, aki esetleg meg akar 
állni a közeli presszónál - a 
sima vízfelület láttán sötét
ben tócsát feltételez az út 
szélén, s amikor lehúzódik, 
helyette vízzel teli árokban 
találja magát autóstul. (Volt 
olyan látványban részem, 
amikor többen próbálták 
kiemelni a vízzel teli árok
ból a gépkocsit. Mindezt 
zuhogó esőben!)

■  Olyan is előfordult, hogy 
valaki a saját háza előtt - 
mivel még nem akart az ud
varra vagy a garázsba be
állni, mert még volt tenni
valója - csúszott be gépko
csijával az árokba, mert 
rosszul mérte fel a távolsá
got, illetve a megmaradt 
padka szilárdságát.

lágosítást Kovács Tamás, az 
ÉMÁSZ Hatvani Kirendeltsé
gének vezetője. - Szabványos 
zárófedél egyébként minde
gyik, villanyszerelési anyago
kat árusító üzletben kapható.

A cikk megírásakor azért egy 
kérdés még mindig motoszkált 
bennem. Vajon érez-e majd 
lelkiismeretfurdalást e sorokat 
olvasva a fedeleket eltulajdo
nító tolvaj, vagy továbbra is 
nyugodt szívvel folytatja ezt a 
tevékenységet? Sajnos van 
még néhány könnyen mozdít
ható alumíniumfedél a lakóte
lep épületeinek elektromos 
szekrényein.

Igen, a felszíni vízelvezetéssel 
valóban van probléma az emlí
tett szakaszon. Leginkább az, 
hogy a Korona cukrászda előtti 
buszmegállóban a felszín alatt 
elhelyezett vízelvezető csator
na valószínűleg eltört, de lega
lábbis eldugult, így a szikkasz
tó árokból kibukó víz továbbra 
is az úttesten kénytelen elte
rülni.

Igaz, az árok nem helybeli 
döntés eredménye. A KIG ta
lálta ki, és ő is építette meg. de 
talán az ilyen munkálatok előtt 
lehetne egyeztetni a helyi ön- 
kormányzattal. Odafigyeléssel 
el lehetne és el is kellene érni, 
hogy erre legyen lehetőség. 
Nem elég a szállóigében bízni, 
miszerint “Akinek az Isten 
hivatalt ad, annak észt is ad 
hozzá. ” Mert bizony ez nincs 
mindig így.

Honig Antal

A hirtelen jött zivatar könyör
telenül eláztatta a Csengey is
kola gyalogtúrázóit. A gyere
kek a kísérő pedagógusokkal 
együtt a Hotel Csintó fedett te
raszán kerestek volna menedé
ket, ám a recepciós hölgy út
jukat állta. A bebocsátást arra 
való hivatkozással tagadta 
meg, hogy az előző csoport 
rengeteg szemetet hagyott ma
ga után. Az osztályfőnök hiába 
biztosította őt (később pedig a 
tulajdonos időközben előke
rült feleségét) arról, hogy gon
doskodni fog a terület tisztasá
gának megőrzéséről, a két 
hölgy hajthatatlan maradt. 
-Legalább azt engedjék meg, 
hogy telefonáljunk az egyik 
szülőnek, aki biztosan haza
szállít bennünket - kérte az 
osztályfőnök, majd hozzátette: 
természetesen kifizetik a hívás 
díját. A fél percig tartó telefon- 
beszélgetésért a házigazdák 
épp száz(!) forintot kértek. 
Szíveslátás, vendéglátás, óv

juk környezetünket, mi így tá
mogatjuk a turizmust. Apropó, 
környezetvédelem: nem tu
dom, másoknak is feltűnt-e, 
hogy a hotel előtti parkoló hul
ladékgyűjtője mellett hónapok
óta hegyekben áll a szemét.

*

Öcsém a Petőfi Sándor Gim
názium végzős diákjaként hi
telesített fénymásolatot szere
tett volna kérni az érettségi bi
zonyítványáról, amit mielőbb 
el kellett küldenie a felvételi 
lapján megjelölt főiskolára.
A titkárság melletti irodájában 
ült az igazgatóhelyettes - egy
úttal öcsém osztályfőnöke, 
akivel gyakran volt nézetel
térése. Az iskolatitkár épp hoz
záfogott volna a másolatok ké
szítéséhez, amikor az igazga
tóhelyettes behívta őt az iro
dájába. A csukott ajtó mögötti 
néhány másodperces diskur
zus után az iskolatitkár minden 
indoklás nélkül azt mondta az 
öcsémnek: fénymásoltassa le 
valahol a bizonyítványát, majd 
hozza vissza a papírokat hite
lesítésre.
Amikor a dolog felöl érdek

lődtem, az iskolatitkár azonnal 
az igazgatóhelyetteshez irá
nyított, aki azt mondta: éppen 
kifogyott a festék a fénymáso
lóból, de most már orvosolták 
a hibát, lehet fénymásolni.
-Jó, de... - tettem volna fel 
neki még egy kérdést, ám az 
igazgatóhelyettes a szavamba 
vágott:
-Ne minősítsen...!
Eszembe sem jutott minősí

teni, csupán elgondolkodtam 
egy kicsit. Ha valóban csak 
"kifogyott a festék a fénymá
solóból", e tényt miért kellett 
szupertitokként közölni az is
kolatitkárral, és miért kellett 
eltitkolni a hitelesítés miatt 
Gödöllőről Aszódra kerék
pározó diák előtt?

*

A Falujárók úti lakótelep há
zai között kanyargó aszfalt- 
utak keskenyek, egy részük ré- 
ges-rég egyirányú. A forgalmi 
rendet táblák is jelzik, de ez 
nem sokakat zavar - olykor 
még a rendőrjárőr is figyelmen 
kívül hagyja a Behajtani tilos!- 
táblát. Persze húsz méter miatt 
kevesen kerülik meg újra a 
háztömböt, és ha senkit sem 
akadályoznak a továbbjutás
ban, a kutyát sem érdekli, hogy 
az illető rossz irányba hajt. 
Azért adódnak más helyzetek 

is. A minap egy jókora kisbusz 
jött velem szemben, s tudomá
som szerint én közlekedtem 
szabályosan. Miközben ügy- 
gyel-bajjal félreálltam az út
ból, röviden tájékoztattam a 
sofőrt az egyirányú utcát jelző 
táblák létezéséről. Az illető 
egy szemlesütve elsuttogott 
bocsánat, vagy legalább bocs' 
helyett olyannyira jól elszóra
kozott szavaimon, hogy idő
közben előkerülő társának 
idegbetegre emlékeztető viho
gással legalább hatszor elismé
telte azokat.

Valamikor valahol nagy hiba 
történt. Vagy az alkalmassági 
papírt aláíró orvos volt figyel
metlen, vagy a KRESZ-vizsga 
elnöke.

-hiszi-

Rácz Zoltán

(folytatás a 4. oldalról)



A S ZÓ D I

Választások után egy évvel...

Tóth Gábor országgyűlési képviselő beszámolója
Tisztelt Választópolgárok!

Elmúlt egy év a választások óta, 
így itt az ideje, hogy munkám
ról Önöknek is beszámoljak.
Új és nagy feladat számomra or
szággyűlési képviselőként a 
Galga mente érdekeit képvisel
ni. Ez a feladat rendkívül sok
rétű: a személyes, egyedi prob
lémáktól kezdve önkormányzati 
ügyeken át a törvényhozásig 
mindenre kiterjed. Számba ven
ni minden egyes lépést, minden 
tárgyalást, levelezést leírni szin
te lehetetlen, ezért inkább téma
körönként térnék ki a különböző 
megtett, illetve a közeljövőben 
megteendő lépésekre.

Lakossági, egyéni problémák

A lakosság részéről sokan ke
restek meg - jellemzően nem a 
fogadóóráim alkalmával a tele
püléseken, hanem inkább levél
ben, vagy telefonon vették fel 
velem a kapcsolatot - a legkü
lönbözőbb ügyekkel: többen az 
OTP-s kölcsönök kapcsán kér
tek segítséget (a régen százezres 
hitelek ma már milliókra rúgnak 
a kamatokkal együtt, s ez a csa
ládok megélhetését teszi szinte 
lehetetlenné). Voltak, akik a kár
pótlás kapcsán a földekkel fel
merült problémáikra kerestek 
választ. Ezek az ügyek még fo
lyamatban lévő, megoldásra vá
ró ügyek. Özvegyi nyugdíj eme
lés, lakásproblémák, munkahe
lyi gondok egyaránt felmerültek 
- de volt, aki a kóbor kutyák el
szaporodásának problémáját ve
tette fel. Némelyek rövid időn 
belül megoldódtak, volt, ame
lyiknél a helyi önkormányzat 
nyújtott megoldást, de van olyan 
ügy is ezek között, melyek meg
oldása több hónapot vett igény
be, s minden lehetséges fórumot 
megkerestem vele.

Csatornázás

Megválasztásom óta a Környe
zetvédelmi Bizottság tagja va
gyok, ebből kifolyólag legfonto
sabbnak - s itt a választókerü
letemben is az első legfontosabb 
megoldandó problémának - a 
környezetszennyezés csökken
tését tartom. Ennek egyik lehet
séges módja a csatornázás. A 
legtöbb településen ez a prog
ram még el sem kezdődhetett az 
anyagi lehetőségek hiánya mi
att. Megpróbáltam segíteni e

programok elindítását: több pol
gármesterrel jártam Dr. Pepó 
Pál környezetvédelmi minisz
ternél tárgyalni ezekről a problé
mákról - konkrét ígéretek van
nak, melyek valóra váltása ez
után következik.

Rákszűrés

1999. februárjában a Környe
zetvédelmi Bizottságnál kezde
ményeztem, hogy tartsunk ki
helyezett ülést a Galga mentén: a 
bizottság tagjaival elsőként a ve
szélyes hulladéklerakó telepet 
jártuk be, majd Aszódon, a Pod- 
maniczky-kastély dísztermében 
délután 2-től folytatódott a bi
zottsági ülés. Itt, az ülés első 
részében a választókerületben 
dolgozó polgármesterek, orvo
sok, tanárok szólaltak meg, el
mondva mindazokat a problé
mákat, melyek az itt élőket a 
leginkább foglalkoztatják. Na
gyon hangsúlyosan vetődött fel 
az a kérdés, hogy vajon mitől 
magasabb a daganatos megbete
gedések száma - főleg Aszód, 
Galgamácsa, Iklad, Domony 
térségében -, de mint az illetékes 
minisztérium részéről megjelen
tek elmondták, magas ebben a 
térségben a légúti és más megbe
tegedések száma is. Rendkívül 
fontos éppen ezért, hogy ponto
san felmérjük az itteni lakosság 
egészségügyi helyzetét, s azt is
merve megpróbáljuk az okokat 
is felderíteni, s ha lehet, meg
szüntetni. Ennek egy első lépése 
a rákszűrés - Dr. Gógl Árpád 
egészségügyi miniszterhez for
dultam, s mára eljutottunk ad
dig, hogy a helyi háziorvosokat 
a napokban kértük fel a lakos
sági rákszűrés elindítására. 
Azok számára, akik az alapszű
réseken “fennakadnak”, a kere- 
pesi kórház végzi el a további 
vizsgálatokat. Mindehhez azon
ban az kell, hogy a lakosság az 
érintett településeken - Bag, 
Aszód, Domony, Iklad, Galga
mácsa, Váckisújfalu, Vácegres - 
a rákszűrésre elmenjen. Ezért ez 
alkalommal is kérem Önöket, 
hogy amint a felhívás megjele
nik, vegyenek részt a szűrésen!

M3-as autópálya

Ugyancsak nagyon fontos és a 
mindennapi életbe, “egészségbe 
vágó” probléma az M3-as kér
dése. Az útdíj bevezetése követ
keztében a 3-as (30-as) úton

rendkívüli módon megnőtt a for
galom, méghozzá elsősorban a 
teherkocsi- és kamionforgalom. 
Ezzel együtt nőtt a környezet
szennyezés, csökkent a forga
lombiztonság bizonyos szaka
szokon.
1998. őszén kezdtem el ez ügy

ben az első lépéseket Ka-atsay 
Zoltán államtitkárral, Kenderest 
Jánossal, a Pest Megyei Közúti 
Igazgatóság vezetőjével több
ször is tárgyalásokat folytattunk. 
A megoldás mindezidáig várat 
magára, valószínűleg az elke
rülő út megépítése lesz majd a 
mindenki számára megfelelő, 
környezeti szempontból is leg
jobb megoldás. Azonban ennek 
eléréséhez nem napok, hanem 
hónapok, vagy talán évek kel
lenek.

A túrái termálforrás 
hasznosítása

A térség egyik “kiugrási pontja” 
lehet a túrái termálforrás hasz
nosítása, az idegenforgalom nö
vekedése. A tervek már készen 
vannak, és befektetők is érdek
lődnek már a túrái lehetőségek 
iránt. A jövőben már remélhe
tőleg nem csak tervekről, elkép
zelésekről, hanem konkrét, elért 
sikerekről is beszámolhatok. 
Túrához kapcsolódik egy másik 
fontos kérdés is: a túrái 
Schossberger-kastély rendezé
se. E magánkézben lévő mű
emlék kastély állapota folya
matosan romlik, s a teljes pusz
tulás elkerülése érdekében szük
séges a kastély állami tulajdon
ba való visszavétele. Ez az ügy 
még folyamatban van, de az ed
digi tárgyalások, lépések sikerei 
azt bizonyítják, hogy valószí
nűleg hamarosan megoldódik a 
kastély sorsa.

Régiós tervek, elképzelések

1998-ban, megválasztásom után 
kezdeményeztem a találkozót a 
választókerület polgármesterei
vel. A jövőre nézve várható, és 
az az irány látható, hogy az Eu
rópai Unióban főleg a kistérségi, 
illetve a régiós programokat ré
szesítik előnyben, ezek azok, 
amelyek különböző pénzekre 
nagyobb sikerrel tudnak pályáz
ni. Ehhez azonban kidolgozott, 
kész programok, elképzelések 
kellenek, melyeket a pályázati 
lehetőségek megjelenése után 
azonnal be lehet nyújtani.

Ezért szükséges egy régiós iro
da létrehozása, amelynek fela
datai között elsősorban e prog
ramok kidolgozása, a pályáza
tok figyelése és elkészítése sze
repel.
A választókerületben az idén 

februárban három ilyen iroda 
állt fel próbálva segíteni a tér
ségi elképzeléseket.

Találkozók, rendezvények

Az elmúlt egy évben nagyon 
sok rendezvényen vettem részt. 
Ezek felsorolása számuk miatt is 
lehetetlen most e helyen. Csu
pán két olyan alkalmat említe
nék meg, amelyek a térség szem
pontjából is fontosak voltak:
- 1998. október 5-én az aszódi 
Fiúnevelő Intézetben rendkívüli 
tanévnyitót tartott Dr Harrach 
Péter szociális és családügyi mi
niszter
- 1999. március 15-én Galgamá- 
csán Dr Illés Zoltánt, a Környe
zetvédelmi Bizottság elnökét 
láthattuk vendégül.
Mindezen alkalmak azért is fon
tosak, mert ráirányítják a figyel
met a Galga mentére, annak 
problémáira, gondjaira, ugyan
akkor a benne rejlő lehetősé
gekre is.
Szinte napi kapcsolatot próbá

lok tartani a települések vezetői
vel - megismerve így a problé
mákat, és megpróbálva azok 
megoldására segítséget nyúj
tani. Azonban a különböző szak
területek képviselőinek a megis
merése, javaslataik, gondolataik 
továbbítása a megfelelő helyek
re ugyancsak nagyon fontos. 
Legutóbb általános iskolai igaz
gatókkal találkoztam Zsámbo- 
kon, megbeszélve a közoktatási 
törvény módosításának terveze
te alapján született javaslataikat, 
majd azok írott változatát továb
bítottam a döntéshozók felé.

Ugyancsak fontos lesz talál
kozni a települések jegyzőivel, 
majd a művelődési házak veze
tőivel. Lassan itt van a 2000. év, 
s nagy dolog lenne, ha sikerül 
megszervezni, rendezni egy 
több napos Galga-menti nem
zetközi fesztivált, mely az ide
genforgalmat is erre irányíthat
ná a térségbe. Ennek előkészüle
teit már most el kell kezdeni.

A felsorolt ténykedések, talál
kozások, tervek csupán egy ré
szét fedik az évnek. Megpróbál
tam a legfontosabb kérdésekre 
rámutatni, azokra az irányokra, 
melyeket a legfontosabbnak tar
tok.

Tóth Gábor
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Vége a türelmi időnek

Ötszörös szorzót kapott
a helyszíni bírság

Kék hírek

A sör nem csak hűsít, 
garázdává is tehet

Az eddigi kettőezer forint 
helyett akár tízezer forinttal is 
"megkönnyebbülhet” az a sza
bálytalankodó autós, amely a 
rendőrök szeme láttára hajtja 
végre tettét. Ennyire emelke
dett ugyanis a helyszíni bírság 
maximálisan kiszabható ösz- 
szege. Akinél nincs ennyi 
pénz, az a rendőröktől kapott 
csekken is befizetheti a kisza
bott összeget. Ez egyébként 
még mindig olcsóbb, mint a 
feljelentés következménye
ként kirótt büntetést befizetni.

Lapunk érdeklődésére Nemes 
István őrnagy elmondta, hogy 
lesznek olyan vétségek, ame
lyek elkövetése minimum

5.000 forintjukba kerül az au
tósoknak. Ilyen a stoptáblánál 
való megállás elmulasztása, a 
vasúti jelzőlámpa tilos jelzésén 
való áthaladás, a megállni ti
los tábla ellenére történő meg
állás, illetve várakozás, a zá
róvonalnál történő előzés stb. 
A parancsnok elárulta, hogy 
vége a türelmi időnek, a ren
dőrőrs munkatársai mindent 
elkövetnek azért, hogy a meg
növekedett forgalom ne tor
panjon meg a városon belül 
szabálytalanul parkoló autók 
miatt, illetve azért, hogy ne 
történjen baleset.

R. Z

A mountain bike kerékpár ke
rült a toplista csúcsára a tol
vajok körében, akik az elmúlt 
időszakban jónéhány ilyen jár
gányt tulajdonítottak el a lakó
telepről. Sajnos sok esetben a 
lakat sem akadály a tettesek 
előtt, főleg, ha van idejük a fel
törésükre, elfurészelésükre.

Valószínűleg nem szívesen 
emlékszik vissza jó szívvel vá
rosunkra az az állampolgár, aki 
átutazóban a főút mellett par
kolt le gépkocsijával. Mire visz- 
szatért a járművéhez, lába kélt 
az ülésen felejtett táskájának, 
benne pénzzel és iratokkal.

Besurranó tolvaj áldozatává 
vált egy család, mert a nagy

meleg miatt kitárva hagyták a 
bejárati ajtót. A tettes az elő
szobafogasra akasztott táská
val távozott.
A nagy meleg miatt jobban fo
gyó sör nemcsak hűsít, hanem 
garázdává is tehet, legalábbis 
erről tanúskodik a rendőrségi 
jegyzőkönyv. A rend derék 
őreinek az utóbbi időben szá
mos alkalommal kellett szét
választania a túlzott alkohol- 
fogyasztás miatt emberi mi
voltukból kivetkezett, egy
másra támadó állampolgáro
kat, akik még barátként ültek le 
sörözni az asztalhoz, és ellen
ségként által fel onnan.

R. Z.

M3-as:

Búcsú a díjszedő kapuktól?

(folytatás az 1. oldalról)
-zi az üzemeltetés, a fenn
tartás és a 10 évenkénti nagy- 
felújítások költségét.
Bár az ÉKM Rt. adatai szerint 

csökken az autópályát elhagyó 
gépkocsik száma, a KHVM 
Közúti Főosztálya megbízásá
ból készült felmérés némileg 
ellentmond ennek. Eszerint 
Gödöllő és Hatvan térségében 
az M3-as forgalma 14 %-kal 
csökkent, a 3-as úté viszont át
lagosan 25 %-kal nőtt. Cserni 
János főhadnagy, a Gödöllői 
Rendőrkapitányság közleke
désrendészeti osztályvezetője

szerint az év első három hó
napjában elszabadult a pokol. 
Példaként éppen városunkat 
említette. Amíg ugyanis Aszó
don s környékén 1998. első ne
gyedévében egyetlen személyi 
sérüléses baleset sem történt, 
addig az idén nyolcat kellett 
elkönyvelniük.
Kenderesy János, a Pest Me

gyei Közútkezelő Kht. ügyve
zető igazgatója elmondta: 
több, mint tízmilliárd forint 
kellene az M3-as térségében a 
forgalom átterelődés káros 
hatásának csökkentésére. A 
Gödöllőt és Aszódot elkerülő

utak megépítése hétmilliárd 
forintot igényel. Az ezen fe
lüli, szakmailag indokolt beru
házások értéke Budapest és 
Füzesabony között kétmilli
árd, a közérzetjavító munkáké 
hétszázmillió forint.

A közlekedés biztonságát 
nagyban javítaná, ha a nehéz
gépjárműveket visszaterelnék 
az autópályára, vélekedett 
Katona Kálmán közlekedési 
miniszter, aki szerint az erő
sebb demokráciák nem enge
dik meg az átmenő teherfor
galmat a sztráda melletti tele

püléseken. Éppen ezért keresik 
a jogi megoldást arra, hogy ez 
nálunk is alkalmazható legyen. 
Az M3-as új szakaszán már 
nem építenek kaput, mivel rö
videsen matricás rendszert ve
zetnek be, csakúgy, mint az 
állam által rövidesen vissza
vásárlandó Ml-esen, és felújí
tása után az M7-esen. A fizetés 
ellenőrzésének olcsóbbá téte
lét megfelelő elektronikus 
rendszer alkalmazásától, és az 
autópálya-rendőrség megerő
sítésétől várják.

Kép és szöveg: Rácz Zoltán

Miénk itt a tér...

a díszburkolat

Javában tart a Falujárók útjánál lévő tér viakolorral történő 
burkolása, így most már valószínűsíthető, hogy ősszel itt nem 
kell pocsolyákon átgázolnunk. A pályázatot elnyert vállalkozó
nak augusztus 20-ig kell végeznie a munkálatokkal.



A S ZÓ D I

Tíz éve történt

MEGHÍVÓMl

Tisztelettel meghívjuk 
Aszód, Iklad, Domony 
minden polgárát, hogy 
együtt üljük meg au
gusztus 20-án 11 óra
kor államalapító Szent 
István királyunk és a 
magyar államiság ün
nepét.
Programunk színhelye 

a Podmaniczky-kastély 
udvara, rossz idő esetén 
a kastély díszterme lesz.

Kérjük polgártársain
kat, hogy minél na
gyobb számban jöjje
nek el megülni a világ 
minden részén élő ma
gyarok legnagyobb  
ünnepét! Lobogózzák 
fel otthonaikat; tegyék 
ki a nemzeti zászlót a 
munkahelyeken is.
Legyen ez a nap mind- 

a n n y iu n k  szám ára  
Szent István, a haza és 
az összefogás keresz- 
tény/keresztyén ünne
pe!

S zervező k

meghívókat és festettük a pla
kátokat. A hivatalos bejelentés 
után kemény harcok következ
tek: az MSZMP akkori helyi 
vezetői ellenünnepséggel 
fenyegetőzve kívánták a párt 
nevét a mi meghívóinkra rá
íratni. Ebbe nem egyezhettünk

MDF szóvivője soha többé 
nem kapott szót nyilvános ün
nepségen sem, a Honvédség 
hangosításért felelős tisztje pe
dig közölte: soha többet ilyen 
nem lesz! (Neki csakugyan 
nem lett ilyen feladata többé!)

Ami szép és érték volt, az 
megmaradt, és számomra 
örökre felejthetetlen: Mándoki 
atya megszentelte a kenyeret, 
édesapám fölkockázta és két 

kicsi fiam megkínálta 
vele az ünneplőket.

Az ünnepség végén 
együtt vonultunk a Sza
badság térre, ahol az 
ünnepélyes zászlófel
vonás részesei lehet
tünk. Felekezetre való

Az ünnepi műsor felsorolása 
nélkül ez volt az 1989-es au
gusztus 20-ai program meghí
vója.

Talán van, aki emlékezik a 
régi 15-20 fős “Alkotmányün
nepekre” Aszódon. Kiürese
dett, tartalmatlanná vált, elve
szítette minden értelmét a 80- 
as évek végére ez a “munka
szüneti nap”.
A csak néhány hónapja meg

alakult aszódi MDF-szervezet 
tagjaként változtatni akartunk 
ezen a méltatlan helyzeten. 
Vissza akartuk adni a méltó
ságot az ünnepnek és az akkor 
még közös tanácsi igazgatás 
alá tartozó települések polgá
rainak, honfitársainknak is.

Az ünnepi program szerve
zése félig-meddig titokban, 
szinte konspirációs körülmé
nyek között folyt. Együtt állí
tottuk össze a műsort, kértük 
fel a szereplőket, gépeltük a

bele: ezért került 
az MDF Aszód és 
K örnyéke cso 
portja helyére a 
semleges “Szer
vezők” megneve
zés. Az elkészült 
p l a k á t o k o n  
Dinnyés László, a Művelődési 
Ház akkori, minket mindenben 
támogató igazgatója végezte el 
ezt a korrekciót - nem öröm
mel, de megértve az MDF ál
láspontját: egyik legnagyobb 
ünnepünk szellemiségét tenné 
tönkre a két ünnepség. Azt hi
szem, erről a nehéz politikai 
alkudozásról az ünnepre ké
szülő aszódiak nem tudtak 
semmit. De hívták őket pla
kátjaink, küldték papjaik - az 
ünnepet a megjelentek “ün
neppé” tették.
Sokan voltunk. Az a tíz évvel 

ezelőtti ünnep hagyományt te
remtett. Igaz, a három akkori 
szónok - az MDF szóvivője, a 
Hazafias Népfront elnöke, 
Frajna Miklós és a tanácsel
nök, Bagyin József - közül az

tekintet nélkül énekeltük a régi 
himnuszt, a “Boldogasszony 
anyánk... ” kezdetű éneket, és a 
Szent Istvánhoz szólót: “Ah, 
hol vagy, magyarok tündöklő 
csillaga?... ”
Tíz év telt el azóta. Tízéves a 

régi szervező, az MDF Aszódi 
Szervezete.

Régi beszédem részletével 
szeretném zárni emlékezése
met:
“Mi ezen a napon Szent Ist

vánt és az életet adó kenyeret 
ünnepeljük...
A hazai kenyér fehérségével, 

lágyságával, ízével ma is 
könnyeket csal az ínséget, há
borús nélkülözést is átélt em
bertársaink és a határon kívül 
élő embertársaink szemébe. 
Ilyen tisztelettel becsüljük 
meg mi is mindenkor.
És gondoljunk tisztelettel, há
lával azokra, akik nehéz és ál
dozatos munkájukkal lehetővé 
teszik, hogy mindennapi ke
nyerünk asztalunkra kerüljön. 
Áldott legyen a magvető, mert 
keze nyomán sarjad az élet!

Nagy királyunk nemcsak a 
széthullástól, pusztulástól men
tette meg nemzetét, hanem ál
lamépítő munkájával az ország 
lakói számára reményteli jövőt, 
biztonságot adó rendet terem
tett. megadta a dolgos hétköz
napok munkájának értelmét.” 

Az ünnep alkalmából tiszte
lettel köszöntöm a tízéves MDF- 
szervezet nevében Aszód pol
gárait:

Hőnigné Zádor Éva 
az MDF Aszódi Szervezetének 

régi szóvivője, mai elnöke
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V ili. ASZÓD FESZTIVÁL, III. LAKTANYA BÚCSÚ
1999. AUGUSZTUS 19- 21., FESZTIVÁL TÉR

AUGUSZTUS 19.
17.00: Kovács Show - Kovács Kati műsora

19.00: FESZTIVÁL KÖSZÖNTŐ
Beszédet mond: Bagyin József polgármester

19.10.: CIGÁNYFANTÁZIA
Szalai Antal és együttesének műsora.

21.00: UTCABÁL - Zenél: Barta Zsolt

AUGUSZTUS 20.
10 óra: ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET 

Az Aszódért emlékplakett átadása 
Ünnepi beszédet mond:
Tóth Gábor országgyűlési képviselő 
Helyszín: Kastélykert

13.20: SZOLNOKI HONVÉD EJTŐERNYŐSÖK 
BEMUTATÓJA, KATONAI BEMUTATÓ 
Vezeti: Furkó Kálmán alezredes

14-16.00: HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORTOK és a 
HONVÉD TÁNCEGYÜTTES MŰSORA 
Koreográfus: Novák Ferenc Kossuth-díjas

16.00-18.00: A TV2 KIFUTÓ
című MŰSORÁNAK SZTÁRJAI

17.00: ÜNNEPI BESZÉD
Dr. Szabó János, honvédelmi miniszter

18.00: ZENÉSPERCEK 
Sziráki Béla, Valiszka László 
és Lantos Julianna műsora

18.30: TÁNCOSLÁBAK
Fazekas Krisztina és tanítványai műsora

19.00-21.30: ÜNNEPI SHOWMŰSOR 
A Magyar Honvédség Művészegyüttese 
és meghívott vendégei

21.30: TŰZIJÁTÉK

22.00: ASZÓDI COCTAIL PARTY 
Játszik a COCTAIL zenekar.

Nemcsak fesztivál, 
üzletember-találkozó is

Augusztus 19 és 21. között immá
ron nyolcadik alkalommal ren
dezi meg Aszód a Fesztivált. A 
Galga mente legnagyobb esemé
nyének számító, több napig tartó 
mulatság ma már tízezreket 
vonz, s amelyre idestova nem
csak a régióból érkeznek érdeklő
dők, hanem távolabbi községek
ből, városokból is.
Kenyeret és cirkuszt a népnek - 

tartja a régi latin mondás, amely
nek alapigazságát botorság len
ne cáfolni. Az esemény mind

amellett nemcsak arra alkalmas, 
hogy az ember egy jót egyen, 
igyon, hanem arra is, hogy a min
dennapok rohanásából kizök
kenve időt szánjon a családjára, 
barátaira, ismerőseire, és együtt 
szórakozva velük újra megérezze 
a társas kapcsolatok fontosságát. 
Az együtt átélt élmény közösség- 
formáló erejére -nemcsak a sző
kébb baráti köröknek lehet szük
ségük, hanem a településeknek, 
sőt az egész régiónak is. Az együtt 
sírunk-együtt nevetünk elv csak

1999. AUGUSZTUS 21.
15.00: Gyermekműsor:

SÜSÜ SÁRKÁNY, A VÁRVÉDŐ

16.00: A MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAZENEKARA
ÉS A MAJORETTEK MŰSORA

16.30: DIVATBEMUTATÓ

17.00: ANIMAL CANNIBALS-koncert

18.00: GÓR NAGY MÁRIA 
SZÍNITANODÁJÁNAK MŰSORA 
Részletek a KATONADOLOG 
és a H AIR című musicalokból

19.00: ZÁRÓ SHOWMŰSOR
Fellép az Irigy Hónaljmirigy, a V.I.P.,
Kováts Kriszta és Varga Miklós

21.00: UTCABÁL
Játszik a Harmónia zenekar

A rendezvény egész ideje alatt büfé, játékok (Euroatlanti 
Stúdió), ruházati bemutató (Magyar Honvédség), mászófal 
(Lekkerland), népművészeti vásár és sok más meglepetés

A rendezvény támogatói:

Soproni Sörgyár, Coca-Cola, ASZÓD Helyőrségi Alapítvány, 
ABN AMRO Bank, Lekkerland, Drop és Társa, Gohér és Társa, 
Jermi István, Philip-Morris, Apenta, Gyros étterem, JUNIKER 
Bt., Aszód Város Önkormányzata, 40. GALGA Vezetésbizto
sító Ezred, Honvéd Művészegyüttes, Honvéd Kulturális Egye
sület, Honvéd Katonazenekarok Szövetsége, Euroatlanti Stúdió 
Kft. Fritz Kft. Raffeisein Bank, Suzuki-Sós, Betonútépítő 
Nemzetközi Kft., Pyrus Rt.

A  RENDEZVÉHWOROZATRA 
MINDENKIT MACV SZERETETTEL 

VÁRUNK!

akkor érvényesülhet, ha feltárjuk sági és pénzügyi szakemberek, 
azokat az okokat, lehetőségeket, valamint a Galga mente 11 tele- 
amelyek örömet, illetve bánatot pülésének köztük a miénknek is 
válthatnak ki az itt élőkből. Vál- meghatározó vállalkozói közö- 
toztatni, jobbítani csak azon le- sen vitassák meg a régió fejlődési 
hét, amit már ismerünk. lehetőségeit, feltárják az eddig
Az esemény adta lehetőséget ez- még kihasználatlanul maradt ér- 
úttal nemcsak az együtt szórako- tékeket, és együtt gondolkodva 
zásra, hanem az együtt gondol- szőjenek terveket az elkövetke- 
kodásra, és az információk ára- zendő esztendőkre, 
moltatására is szeretnénk kihasz- Kívánom, hogy városunk min-
nálni. Ennek jegyében született den polgára jól érezze magát az 
meg az Első Galga Menti Üzlet- Aszód Fesztiválon, találja meg az 
ember Találkozó terve, amelyre érdeklődési körének, ízlésének 
augusztus 19-e délutánján kerül leginkább megfelelő szórakozási 
sor az aszódi Evangélikus Gim- formát, és büszke lehessen arra, 
náziumban. A rendezvény fő cél- hogy a Galga mentén él. 
ja, hogy az erre meghívott gazda- Bagyin József polgármester
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Egy kis nyelvelés

“Add fel, trágyázd meg;
jó étek, aki szereti”

Ilyen és ehhez hasonló szö
vegrészieteket olvashatunk a 
ránk maradt XVII. századi sza
kácskönyvekben. A mai olva
só számára nyilvánvalóan 
meghökkentő a trágyáz ige és 
a jó  étek kifejezés együttes 
használata. Pedig csak arról 
van szó, hogy az idő múlásával 
szavaink jelentése is megvál
tozhat. Néha teljesen, néha 
csak árnyalatában, stílusérté
kében.

Néhány évvel ezelőtt a rá
dióban egy mezőgazdász szak
ember arról beszélt, hogy a 
magyar trágya szavunk a fran
cia drazsé szóból származik. 
Szerintem a két szó között 
származását tekintve lehet 
kapcsolat, de a magyar szónak 
a közvetlen francia származ
tatása teljességgel kizárható.
A trágya szavunk első előfor
dulására 1529-ből van írásos 
adatunk "nadmez pro tragha" 
formában. Ekkor még fűszeres 
édesség, nyalánkság, csemege 
jelentésben fordul elő. Mai je 
lentésének megfelelő felbuk
kanása írásos adattal 1636-ból 
igazolható. Pontos jelentése: 
talaj termőerejének javítására 
használt anyag.
A két dátum közötti időben, 

1616-ban felbukkan a trágyáz 
igei származék is. Jelentése 
ekkor még meghint, beszór, 
szétszór. S a szövegekben a 
trágyáz igealak mellett felbuk
kan a só, a nádméz, a gyömbér, 
a bors és egyéb fűszerek neve 
is. Vagyis azon fűszerek neve, 
amelyekkel meg kellett trá
gyázni az ételt.
Az ige elsődleges jelentése te
hát étel megszórása valami
lyen fűszerrel. Ebből fejlődött 
ki a szó második jelentése, 
amely már a termőföld vala
mely dúsító anyaggal történő 
megszórására utal, s ebben a 
jelentésben már nincs szükség 
arra, hogy a szétszórandó 
anyagot is megjelöljék, hiszen 
egyértelmű, hogy a földet mi
vel kell és lehet dúsítani.

S vajon korábban nem trá
gyázták a földet? Bizony nem 
nagyon! A föld termőerejét 
parlagon tartással igyekeztek 
javítani, mert a szénbányászat 
megjelenése előtt a trágyát el
sősorban tüzelésre használták, 
mivel az urasági erdőből nem 
volt szabad fát hordani.

De mi lehet a szó eredete? 
Valószínűleg a középkori latin 
tragea - melynek jelentése 
ételízesítő - ; ez a “csemege, 
nyalánkság” jelentésű latin 
tragemata szó változata. In
nen, ebből a szóalakból és je 
lentésből már levezethető az 
1529-ből datált magyar trágya 
szavunk is, amely szóval jelölt 
édesség nálunk is kedvelt cse
mege.
A trágyáz igealak felbukkan 

később az irodalomban is, pél
dául Jókai műveiben. Itt azon
ban már ízesít jelentésben, 
amely jelentés valószínűleg az 
író leleménye.

-g -l
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Köszönjük...

A Városi Könyvtár köszönetét 
fejezi ki Balogh Jánosnak, aki 
újságokkal, Frajna Miklósnak, 
Kovács Lászlónénak, dr. Kova- 
csik Erzsébetnek, Vigh Ediná
nak, Kardos Zoltánnénak, Ma- 
yer Lillának, Mayerné Masz- 
ncyik Editnek és a Szalóki csa
ládnak, akik könyvekkel gaz
dagították az intézményt.

Sáhóné Bordás Éva 
intézményvezető

Köszönet
nyilvánítás

Köszönetemet szeretném 
nyilvánítani mindazok
nak, akik férjem,

Gyimesi Pál 
temetésén részt vettek, és 
a család fájdalmában osz
toztak.

özv. Gyimesi Pálné

Üzenet
Szent István király intelmei 

Imre herceghez
“...Kell, hogy a királyt ke- a hatalomhoz. Azután légy 

gyesség s irgalmasság díszít- erős, nehogy a szerencse túl- 
se, de a többi erény is hassa ságosan is felvessen, vagy a 
át és ékesítse... Mert a szere- balsors letaszítson. Légy alá
tét gyakorlása vezet el a lég- zatos is, hogy Isten felma- 
főbb boldogsághoz. Légy ir- gasztaljon most és a jövőben, 
galmas minden erőszakot Légy majd mértékletes, hogy 
szenvedőhöz, őrizd szíved- mértéken túl senkit se bűn
ben mindig az isteni intést: tess vagy kárhoztass. Légy 
“Irgalm asságot akarok, szelíd, hogy sose harcolj az 
nem áldozatot ” Légy türel- igazság ellen. Légy becsü- 
mes mindenekhez, nemcsak letes, hogy szándékosan so- 
a hatalmasokhoz, hanem ha senkit gyalázattal ne il- 
azokhoz is, akik nem férnek less. ”

Emlékezzünk ezerszáz esztendőkre!
E vek suhannak, századok száJInak} 
cSok távoli em lék üzen a mának.

D e sok oíz lefo lyt EJiszán, Dunán,

JlGóta itt m agyar terem tett magánajk íjh a zá t 1 
Em lékezzünk tisztelettelhonfoglaló őseinkre,

E rőt, jó  példát m erítve az elköoeikezendő esztendőkre.

Sok karco t uiutunk itt, e oérrelöntözött földön,

“EXínzá rahság könnye kü llő ti árvák kőn szem éből’

ETCeserves m egpróbáltatások érték nem zetünket, 

megérdem elnénk, kogy ezután békességbe leljük életünket! 
”Egy ezredévi szenvedés kér é lte t vagy k á ló it"

EJüériinh üstenünk, kogy jövőnkre áldásod ádd!

S eg ítsé l bennünket, kogy összetartó néppé váljunk,

EJGk a bajban, megpróbáltatásban is egymásra találunk. 
ÜKegbűnkódte m ár e nép a m últai' s jövendőt ”

Segíts, s ne büntesd az utánunk következői!

Elférünk, légy a jövő  nem zedékkel,

kogy békén dolgozkassanak, am íg csak élnek!

Etörjük m eg a rég i mondást, hiedelm ei,

Elfogy hazájában is lehessen próféta az értékes ember.

K e csak tőlünk távolkapjanak megbecsülést,

D e itthon is adjunk nékik lehetőséget, elism erést! 
uJfányszor tám adt tenfiadszép hazám  kebledre ”

S  egym ást m artuk em beri m i voltunkból kikelve!
(EJsten csodája, kogy még állhazánk ” 

cS ez m ost is elm ondható reánk!

K ekünk nem szabadsem  jobbra, sem balra kitérn i'

Csakis összefogva becsülettel, szeretettel előre haladni!
Elfogy m i legyünk Európában a békesség szigete, 
c5 m inden m ás nem zet is e zt kövesse!

EHa szorgalmasan dolgozunk a szebb jövőért,

“Effissziik, kogy lesz még szőlő, lágy kenyér ”

Etfazádnah rendületlenüllégy híve, ok m agyar ”

E  m ondást szem  elő tt tartva éljed  sorsodat!

EllCert csak így virágozia tha ijukfel hazánkat, 
cS élhetünk további sok-sok évszázadokat! 

üstén, álddm eg a m agyart jókedvvel, bőséggef\ 
cS egymás irá n ti szeretettel, tisztelettel, békességgel!

ü fuszárné EEsemberovszky E rzsébet (1996)
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Tudnivalók a munka világáról (I.)

M unkaviszony
Munkanélküliek figyelmébe

Állásajánlatok a környékről
Most induló rovatunkkal 

elsősorban a pályakezdő 
fiatalok  m unkajoggal 
kapcsolatos ismereteit kí
vánjuk bővíteni, de remél
jük, hogy másoknak is tu
dunk vele segíteni.

■  M unkaviszony, 
munkaviszony 
létesítése

idő alatt a munkaviszonyt bár
melyik fél bármikor azonnali 
hatállyal megszüntetheti.

A munkaszerződést a felek 
csakközösmegegyezéssel mó
dosíthatják.

■  A  m unkaviszony 
megszűnése 
és megszüntetése

A munkaviszony megszűnik:

Munkaviszonyba munkavál
lalóként az léphet, aki 16. élet
évét betöltötte, továbbá az is
kolai szünet alatt a 15. életévét 
betöltött tanuló. (Tanuló, aki 
nappali rendszerű képzés kere
tében általános iskolában, 
szakiskolában, középiskolá
ban tanulmányokat folytat). A 
16 életéven aluli fiatalkorú 
munkaviszonyba lépéséhez a 
törvényes képviselőjének hoz
zájárulása szükséges.
A munkaviszony munkaszer

ződéssel jön létre. Nagyon 
fontos, hogy a munkaszerző
dést mindig írásba foglalják. A 
szerződésben meg kell hatá
rozni a munkavállaló személyi 
alapbérét, munkakörét és a 
munkavégzés helyét. Ezen túl
menően egyéb kérdésekben is 
meg lehet állapodni. Ilyen 
egyéb kérdés lehet például az 
étkezési hozzájárulás, a ruha
pénz, az utazási költségtérítés. 
A munkaszerződés szólhat ha
tározatlan vagy határozott idő
re. Az időtartamot meg lehet 
határozni naptárilag vagy más 
alkalmas módon (pl. GYES le
járta, keresőképtelenség lejár
ta, sorkatonai szolgálat, tartós 
távoliét esetén.) A határozott 
munkaviszony határozatlanná 
is válhat abban az esetben, ha a 
munkavállaló az időtartam le
jártát követően legalább egy 
munkanapot közvetlen vezető
je tudtával tovább dolgozik.
A munkaszerződésben kiköt

hető próbaidő is. Főszabály
ként a próbaidő tartama 30 
naptól három hónapig terjed
het. A kikötött próbaidő nem 
hosszabbítható meg. A próba

■  a munkavállaló halálával
■  a határozott idő lejártával
■  a munkáltató jogutód nél

küli megszűnésével.

A munkaviszony megszüntet
hető:

■  a munkáltató és a munka- 
vállaló közös megegyezé
sével

■  rendes felmondással
■  rendkívüli felmondással
■  azonnali hatállyal a próba

idő alatt

vagy

■  ha a határozott időre alkal
mazott munkavállaló mun
kaviszonyát a határozott 
idő lejárta előtt szünteti 
meg a munkáltató.

A munkáltató a felmondást 
írásban köteles közölni és in
dokolni, amelyből a felmondás 
okának világosan ki kell tűn
nie. Vita esetén a felmondás 
indokának valóságát és oksze
rűségét a munkáltatónak kell 
bizonyítania. A felmondás oka 
csak a munkavállaló képessé
geivel (betegség, rokkantság), 
a munkaviszonnyal kapcsola
tos magatartásával (ittasság, 
késés, igazolatlan távoliét), il
letve a munkáltató működésé
vel összefüggő (átszervezés, a 
munkáltató jogutód nélküli 
megszűnése) ok lehet.

(folytatjuk)

(A Pest Megyei Mozaik 
nyomán)

A  Pest Megyei Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltségétől 
kapott tájékoztatás szerint környékünkön az alábbi álláshe
lyekre keresnek munkaerőt:

Vas- és fémszerk. lakatos 5fö Gödöllő
Esztergályos 5 fő Iklad, Kerepes
Géplakatos 2fö Gödöllő, Dány
Minősített hegesztő 10 fő Gödöllő
Víz-gázszerelő 3 fö Gödöllő,Szada
Autófényező 2fö Veresegyház
Autószerelő 3 fő Gödöllő, Szada
Karosszérialakatos lfő Veresegyház
Kőműves lfő Isaszeg
Burkoló lfő Veresegyház
Ács-állványozó 10 fö Isaszeg
Festő-mázoió 4fö Isaszeg, Veresegyház
Általános asztalos 2 fő Kistarcsa,KartaI
Stíl-és műbútorasztalos 1 fö Veresegyház
Nehézgépkezelő lfő Gödöllő'
Tehergépkocsivezető 1 fö Isaszeg
Raktáros 2 fő Gödöllő, Kistarcsa
Műköves lfő Dány
Hentes 2fö Gödöllő
Pizzafutár lfö Gödöllő
Segédmunkás 6 fő Gödöllő, Pécel, Kistarcsa
Fagy izóba eladó lfő Galgamácsa
Elelmiszerbolti eladó lOfő Gödöllő,Kerepes, Pécel
Zöldségbolti eladó 2 fő Szada
Műszaki cikk eladó lfő Gödöllő
Felszolgáló 4 fő Gödöllő, Mogyoród
Szakács 2 fő Veresegyház
Bolti kisegítő 4 fő Gödöllő, Bp
Úszómester lfö Verseg
Takarító 10 fő Gödöllő Kistarcsa
Betanított munkás 15 fö Gödöllő, Dány, Kistarcsa, Iklad
Csomagoló 50 fő Csömör, Veresegyház
Varrónő, bet. varrónő 20 fő Gödöllő, Csömör
Gyógytornász lfö Kistarcsa
Ápoló 4 fő Kistarcsa
Napközis nevelő lfö Pécel

Az ajánlatokról a munkaügyi kirendeltség telefonszámain lehet 
érdeklődni: 28/410-175,410-297.

Híradás
a parlagfűgyűjtő versenyről
Az idén nem zárult olyan 

sikerrel a verseny, mint 1998- 
ban. Kevesebb vállalkozó 
szellemű gyermek, szülő vett 
részt az akcióban, de azért 
elmondhatjuk, hogy 25.300 tő
vel már kevesebb parlagfű 
szórja szét a magvait (egy 
virágzó növény kb. 8 milliárd 
virágporszemet képes termel
ni).
A legtöbb gyökeres parlagfü

vet (11.900 tövet) Pásztor 
Melinda és édesanyja gyűjtöt
te. II. lett Pásztor Péter 7.900 
tővel, III. Tóth Csilla a bará
taival 3.200 tővel. IV. Kustra 
László 1.300, V. Gortva Péter

600, VI. Koreny Viktor 200 tő
vel.

Reméljük, jövőre nagyobb 
lesz a lelkesedés, a szülők is 
aktivizálják gyermekeiket és 
nem adnak hitelt annak a hír
nek, hogy gyermekek nem 
szedhetik a parlagfüvet.

Az első helyezett 10.000 
forint, a második 5.000, a har
madik 3.000 forint értékű utal
ványt kap, melyet az Aszód 
Fesztiválon Bagyin József pol
gármester úr ad át a győzte
seknek.
Köszönöm a gyűjtők és segí

tők munkáját.
Nyemeczné Andó Edit
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k i f ú r n a
Albert-Locsmándi- Vasas:

Ismerjük fel 
I AJÁNLATAI a gombákat!

kim ifvkcrcskettc*

Valószínűleg mindenki em
lékszik még arra a szörnyű tra
gédiára, amikor is a közelmúlt
ban egy tizenhárom éves fiú
nak azért kellett meghalnia, 
mert evett az egyik rokona ál
tal mérges gombákból főzött 
pörköltből, és a gyógyulásá
hoz feltétlenül szükséges máj- 
átültetést megfelelő donor hí
ján nem tudták az orvosok el
végezni.
Ilyen híreket hallva nem cso

da, ha idegenkedünk a gombá
tól, még akkor is, ha tudjuk,

hogy az ehető fajták némelyike 
rendkívül ízletes, változatos 
ételek készíthetők belőlük, és 
az egészséges táplálkozás szer
ves részét alkotják. Ráadásul a 
gombák ugyanúgy hozzátar
toznak a környezetünkhöz, 
mint például a virágok, így 
szükséges volna legalább any- 
nyira ismernünk is őket. 
Hazánkban kétezer fölött van 

az ismert gombafajok száma, 
ám ezeknek csak töredéke ehe
tő vagy mérgező, a legtöbb faj 
étkezési szempontból nem jö

het számításba kis mérete, rit
ka előfordulása vagy rossz íze 
miatt.
A hátizsák zsebében bőven el
férő ajánlati könyvünkben kö
zel 200, étkezési 
szempontból fontos, 
illetve az ezekhez ha
sonlító mérges fajták 
természetes közeg
ben készült színes 
fotóját, és tömör, lé
nyegre törő, sziszte
matikus leírását - az 
alaktani ábráktól kezd
ve egészen a gombák 
előfordulási idejére, ter
mőhelyére, étkezési értékére 
stb. - találja a természetkedvelő 
olvasó. A szerzők azonban fon

tosnak tartják megjegyezni, 
hogy könyvük csupán segéd
eszköz, a gombaismeretet a gya
korlatban is tanulni kell. Ebben 

segíthetnek a már gya
korlott gombászok, 

a piacokon szol
gálatot tel
jesítő gom

baszakértők és a tan
folyamokon okta- 

Na, ki A  tó szakemberek.
[ yagyok? ]

R.Z.

Á L L A '? ® K V f f iS J  Ö G l f S L f ?
Aszód és a környező telepü

lések (Bag, Domony, Iklad, 

Galgamácsa, Váckisújfalu, 

Kartal, Verseg) részére kiala

kított hétvégi és ünnepi állat

orvosi ügyelet augusztusi be

osztása:

Augusztus 7-én 8 órától 
augusztus 9-én 8 óráig: 

Dr.Soós Endre
Aszód, Kossuth L. u. 51. 

Tel: 28 400-062

Augusztus 14-én 8 órától 
augusztus 16-án 8 óráig: 

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

^ v e tk e z ő

lapzárta:

Augusztus 20-án 8 órától 
augusztus 23-án 8 óráig: 

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

Tel: 28 400-207

Augusztus 28-án 8 órától 
augusztus 30-án 8 óráig: 

Dr. Márton János
Galgamácsa Kiskút u. 3. 

Tel: 30 9229-420

augusztus 26. 

csütörtök

ftayy iM atázka akció kedvezmény
d s k o l a t a s k a r

h á t i z s á k o k

V Á L L T Á S K Á K

T O R N A Z S Á K O K

E M E L E T E S  KLARNDS  

ÉS {FÉM T O L L T A R T Ó K  

P E D A G Ó G U S  

Z S E D K O N Y V E K

S so lg á fía tá sa in k:
o© # # #

IF U Z E T C S O M A G -K E S Z IT E S  

M E G R E N D E L É S R E  OS 

M IN D E N F É L E  

OSKOLÁD K IE G É S Z ÍT ©

F O G L A L K O Z T A T © -

T Ű Z E T E K

G Y A K O R L Ó K O N Y V E K

S Z D N E Z O -

F E L A D A T L A P O K

A J ,  A 4

F É N Y M Á S O L Á S ,  

N Y O M T A T V Á N Y O K  

M E G R E N D E L É S R E  OS

E B L M K O D O L G O Z A S  

V Á L A S Z T H A T ©  

A J Á N D É K K A L

4 p  f i l m e k ,

F O T Ó A L B U M O K

író- és irodaszerek, háztartási papíráruk, csomajolóeszközöL* Közü,et®sk ̂ rke,ndeléséT

LAKÓTELEPI P A PIR -IR Ó S ZE R  ÜZLET
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Vagyon- 
és személyvédelem
telefonos távfelügyeleti rendszer 

segítségével!

Családi házak, lakások, irodák, 
raktárak, üzlethelyiségek távfelügyelete

Hívjon 
bennünket!
06 60 412-473 
06 209 219-650 
06 209 455-564

TA PÉTA  VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

<=t> Sim a é s  h ab o síto tt, m intás é s  szövetm in 
tá s , fűrészporos, m ennyezet h ő sz ig e te lő  
é s  hővisszaverő tap éták  

■=> Poszterek , szeg ő k , bordűrök nagy válasz
tékban, valamint a tapétázáshoz szükséges 
eszközök, ragasztók, RIGIPS h ézago ió  é s  
g le tte lő  segéd an yagok  

<> F estésh ez , m ázoláshoz  
porfesték ek , szín ezők  

<> D iszperzit - Héra - Limit 
■=> lábazat- és  homlokzat

festékek, ecsetek, meszelők
A lapozók - Zom áncok - Lakkok - Lazúrok

N O E -k á rty a  fe lm u ta tá s á v a l:  TAPÉTA v á s á rlá s  esetén  

10%  e n g e d m é n y !

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT

8  (2 8 )  4 0 1 - 6 9 1 ,  4 0 1 - 0 9 2  
Nyitva: H-P: 6 -1 7-ig , Szó: 6 -12 -ig

Re feledje: magánnyugdíjpénzfárba 

1999. augusztus 31, után 

csak a pályakezdők léphetnek!
M ié r t  é rd e m e s  c s a tla k o z n i 

a z  OTP M a g á n n y u g d íjp é n z tá rh o z ?
■  hátterét az egyik legstabilabb és 

legmegbízhatóbb pénzügyi csoport, 
az OTP Bankcsoport biztosítja;

■  kimagasló hozamok
■  alacsony működési költségek

és /w gi/cin  íép A el A& ?
keresse fiókunkat, aho l munkatársaink készséggel 

á llnak rendelkezésére.

OTP Bank Aszódi Fiókja
Kossuth Lajos u. 42 -4 6 . Tel: 4 00 -13 3
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m ű m
Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál) ||

Szeretettel várjuk 
Kedves Vásárlóinkat 

élelmiszer üzletünkben!

Virágboltunkban vállaljuk 
alkalmi csokrok, sírkoszorúk 

készítését ingyenes 
kiszállítással.x j w  II ' '

M : 06-28401-680------

MÓNI FOTO
NOPfQGY fiTKOZÓSHOZ

véDőszemüvec
CSAK 349,-FT)

Cárion
EOS 5000 fényképezőgép 84.900,- 

csillagászati teleszkóp (52Sx nagyítás) 32.900,- 
mikroszkópok 2.590,-tői
POLAROID napszemüvegek 20% kedvezménnyel!

Illatszlrtár
- napozószerek
- dezodorok, parfümteszterek
- szúnyogriasztók
- tetoválófestékek ajándék matricával i, '
- körömmatricák, lakkok nyári divatszinekben

nagy választékban kaphatók!
cyyíindAél üzleiÜAíJzAeAV szeretettet uútfuló ö n ö k e t/!

Aszód, Kossuth L^jos u. 38.
Nyitva: hétköznap 8-17 szombaton 8-12 v

APRÓHIRDETÉS
Eladó egy madárkalitka. Huszámé, Kossutli Lajos u. 12.

Oriflame kozmetikumok forgalmazásához munkatársakat keresek. 30%-os jutalék 30 
napos hitelrendszer. Tel: 401-245 Urr Erzsi.

Hogyan vegyünk fel 
készpénzt a postán?

BANK
KÁRTYÁVAL!
Készpénzfeívétel bankkártyával 
tö bb  m int 3200 postán

Nyitvatartási: 
Hétfőtől péntekig: 

8.00- 12.00,  13.00- 16.00 
Szombaton, vasárnap: 

6 .00 - 10.00

Napfogyatkozásos
bélyeg:

1.999,-
Napfogyatkozáskor

használható,
bevizsgált

védőszemüveg:

349,-
Napfogyatkozásos

telefonkártya:

999,-
Albérletet keresek Aszódon vagy Gödöllőn. Tel: (57) 458-035

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

Olcsón eladó alapba való terméskő, 6 személyes ágyneműtartós ülőgarnitúra francia- 
ággyal, 4x4 méteres szőnyeg. Ugyanitt betonkeverő házhoz szállítással bérbeadó. Tel: 
401-217

P o sta i n y itv a ta r tá s :

Minden hónap első két hétfője: 8.00 -17.00
a következő hétfőkön és keddtől péntekig: 8.00 -16.00 
szombat, vasárnap: zárva
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Szponzor helyett tolvajok

EB-re készülnek az aszódi Teli Vilmosok
Valószínűleg Juhász Attila 

sem gondolta, hogy a néhány 
évvel ezelőtt kizárólag kedv
telésből űzött terepíjászat 
mára ennyi fejtörést fog neki 
okozni. Persze nem a sport
ággal van baj: az erdőn, me
zőn zajló verseny nemcsak 
kellemes kikapcsolódást 
nyújt, hanem önfegyelemre 
is szoktat, emellett fejleszti a 
koncentrálóképességet. A 
problémát jelen esetben is a 
pénz, pontosabban a pénzte
lenség okozza.
Attila jó pedagógus lévén úgy 

gondolta, hogy a megszerzett 
tudását a tanítványaival és a fi
aival is meg kell osztania, így 
íjász szakkört indított Ikladon, 
ahol jelenleg is tanít. Nemso
kára Ungi Csaba és Braun Ani
kó személyében már országos 
bajnokok kerültek ki a kezei 
alól. Közben a saját fiai is cse
peredtek, és kiderült, hogy óri
ási tehetségük van ehhez a 
sportághoz. A most 11 éves 
Csaba és a 15 éves Ákos saját 
korosztályában eddig szinte 
mindent megnyert, amit lehe
tett. Csaba 1997-ben a Magyar 
Köztársaság Diákolimpiái 
Bajnoka lett, emellett meg
nyerte a Vadászíjász Összetett 
Országos Bajnokságot is, amit 
tavaly újra megvédett. Ákos
1996- ban és 1998-ban diák
olimpiái bajnok volt, 1996-ban 
Vadászíjász Összetett Orszá
gos Bajnoki címet szerzett,
1997- ben és 1998-ban Után
pótlás Országos bajnok lett. 
Persze az édesapa is számos el
sőséggel dicsekedhet, 1998- 
ban pedig Vadászíjász Orszá
gos Bajnoki címet szerzett.
A sikersorozat idén is folyta

tódott. Ákos a maximális 720 
körből 684 kört teljesítve új 
országos csúccsal - éppen Un
gi Csaba eredményét szárnyal
va túl - lett diákolimpiái baj
nok. Válogatott kerettagokhoz

illően szerepeltek a Grand Prix ni. A vállalkozók megnyerése 
versenyeken is, amelyek persze nem könnyű feladat, 
mindegyikén dobogóra állhat- - Akadt olyan, aki megkérdez- 
tak. A legnagyobb sikert július te, miért nem futunk inkább, 
közepén Mátraszelén érték el, Mások azt javasolták, hogy fe- 
ahol mindhárman (!) - a sport- lejtsem el az egészet, a pénzen 
ág történetében egyedülálló inkább vegyek számítógépet a 
módon - országos bajnoki cí- gyerekeknek. Én viszont azt 
met szereztek. gondolom, hogy öt év munká-

A Juhász család most nem ki
sebb megmérettetés előtt áll, 
mint a szeptember 7-11. között 
Salzburgban megrendezésre 
kerülő Európa Bajnokság. Ép
pen ez az, ami a legnagyobb 
főfájást okozza a családfőnek.
- A versenyen való részvétel 
összköltsége százezres nagy
ságrendű. Csak a nevezési díj 
40.000 Ft/fő, ehhez jön még a 
szállás és az útiköltség. A fel
szerelésünket is át kell előtte 
nézetnünk, ami szintén nem 
olcsó dolog. Eddig a családi 
kasszából fedeztük a költsége
ket, ám most mindenképpen 
támogatókra van szükségünk. 
Idén a város mellénk állt, 150 
ezer forintot biztosított, amit 
ezúton is megköszönök. Saj
nos drága sportot űzünk, a pén
zen vett eszközök a tenyerem
ben elférnek.
Szerencsére Attilát nem olyan 
fából faragták, hogy meghát
ráljon a nehézségek előtt, így 
megpróbál támogatókat talál-

ját nem szabad hagyni, hogy 
kárba vesszen.
Attila arról a vágyáról, hogy a 

szlovák bajnokságon készülje
nek fel az EB-re, már lemon-

Labdarúgás

Felkészülés a
A nyári szünet alatt a nagy

pálya kapuk előtti területé
nek füvesítése és az edzőpá
lya játékra alkalmassá tétele 
valósult meg.
A felnőtt csapat július 18-án 

játékosértekezlettel kezdte 
meg a felkészülést az új bajno
ki évadra. Négy játékos mun
kahelyi, illetve családi okok 
miatt nem tudta vállalni a to
vábbi sportolást. Az átigazolá
si időszak alatt a megalakult 
szponzori kör segítségével há
rom új játékos érkezett: Csapó 
Antal Ácsáról, Recska László 
és Tóth Csaba Erdőkürtről. A

A gyógyszertárak ügyeleti rendje
Szent István Patika
Minden páros héten ügyeletes 
Ügyelet: Hétköznap 18 órától 20 óráig 

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

Városi Patika
Minden páratlan héten ügyeletes 
Üauelet: Hétköznap 18 órától 20 óráig 

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

A mindenkori ügyeletes orvos a 06 20 9 271-171-es telefonszámon érhető el.
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dott. Ez a terepviszonyok miatt 
lett volna különösen fontos, hi
szen Ausztriában hasonló kö
rülmények között versenyez
nek majd. Fiai egyébként a 
győzelemre is esélyesek lettek 
volna északi szomszédainknál, 
ugyanis a GP versenyeken 
több tíz ponttal verik a legjobb 
szlovák íjászokat.
Arra a kérdésre, hogy mi lesz, 
ha mégsem akad szponzor, 
Attila határozottan válaszol: 
-Európa Bajnokságot csak két
évente rendeznek, így egysze
rűen nem hagyhatjuk ki. Egye
lőre tovább kutatok támogatók 
után, hátha akad valaki, aki 
szimpátiát érez a sportág iránt. 
Természetesen viszonzásként 
mi szívesen reklámoznánk őt. 
Ha nem jön össze a dolog, ak
kor nincs más hátra, fizetés
előleget kell felvennünk. 
Szegény embert az ág is húz

za, szokás mondani. így történt 
ez most is. Szponzorok helyett 
tolvajok “találták meg” Attilá- 
ékat. Július elején ismeretlen 
tettesek betörtek az ikladi isko
lába, és ellopták az íjászszak
kör felszerelését: 9 íjat és mint
egy 70 vesszőt. A kár mintegy 
300 ezer Ft.

Rácz Zoltán

bajnokságra
korábbi években Aszódon fut
ballozó Kiss Imre kapus és Ma
joros Csaba visszatért az egye
sülethez. Pallagi Zsoltot - aki 
tavasszal kölcsönjátékosként 
szerepelt - az FC végleg visz- 
szavette Bagról. Hódul Gábor, 
a tehetséges utánpótlás korú 
játékos felkerült a felnőtt csa
patkeretébe.
A játékosok heti három edzé

sen vesznek részt, hétvégéken 
pedig felkészülési mérkőzése
ket játszanak. Augusztus 14- 
től Magyar Kupa selejtezőn in
dul a csapat, s várhatóan au
gusztus 22-én kezdődik a baj
nokság.
Az ifjúsági csapat július 30-án 

kezdi meg az alapozást, a serdü
lők pedig augusztus közepén.
Az FC elnöksége bajnoki cí

met vár el a felnőtt és ifi csa
pattól, a serdülőknek a dobo
gós hely megszerzése a cél.

Turcsán István
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A talajvíz egyelőre közbeszólt

II-III. századbeli házmaradványra 
bukkantak az ipari parkban

A magas talajvízszint miatt 
egyelőre szüneteltetni kell az 
ipari park területén végzen
dő előzetes régészeti kutatá
sokat. Pedig az eddigi ered
mények biztatóak: a régé
szek egy II-III. században 
épülhetett ház és néhány tá
rolóverem m aradványaira 
bukkantak. Ha az augusztus 
száraz lesz, szeptemberben 
folytatódhat a munka.

Nagy beruházások előtt terep- 
bejárást végeznek a régészek 
is, amikor a felszántott földte
rületen a felszínre került lele
tek után kutatnak. A szóban 
forgó 16 hektárról az itt elő
bukkant leletek alapján már 
korábban tudni lehetett, hogy 
egy részén régészeti lelőhely 
található. A Galga első tera
szán a bronzkorban település 
és temető volt, a szarmata kor
ban is laktak itt emberek, és va
lószínűleg az Árpád-korban is.

-A hátralévő régészeti ásatá
sok nem fogják akadályozni az 
ipari park területén végzendő 
munkákat - vélekedik Kulcsár 
Valéria régész. Szerinte ugya
nis az előzetes kutatások el- 
végeztével - amelynek köszön
hetően pontosan behatárolható 
a régészeti lelőhely - könnyeb
ben köthetők kompromisszu
mok a beruházókkal.

R. Z.
A szerzőfelvétele

Rejtvény

K étperces  m á m o r
nének már legalább 70-80 %-a 
fedett. 2. Női név 3. Észak
dunántúli város 4. Egyik gyer
mekem 5. Vagy, angolul (OR)
6. New... amerikai nagyváros
7. Osztrák autójel 8. Telesport 
9. A megfejtés 4. része, a tota
litás előtt körülbelül egy perc
cel tűnik elő, a teljes sötétség 
beálltával ott pompázik több
fokos átmérőjével 10. Eszes 
15. Vértanúk városa 16. Ci
pellő 19. Dehogy! 21. Össze- 
roskad 22. Színésznő (Teri) 24. 
Éretlen, tapasztalatlan sze
mély 26. Állóvíz 27. Gyenge, 
angolul (WEAK) 29. REALY 
30. Kicsinyítőképző 32. Ró
mai 5.33. Kén vegyjele 35. Lé
tezik 38. Képzeletbeli alak 39. 
Fosztóképző 40. Étlap 41. Túl
oldalra jut 42. Plusz 44. Bye 
betűi keverve 46. Asszonynév 
képző 47. Lám 48. Néma zug
50. Tárgy ragja. -szr-

*

A megfejtést augusztus 25-ig 
lehet beküldeni nyílt levelező
lapon, a lap aljáról kivágott és 
fe lrag asz to tt re jtvénnyel 
együtt a Városi Könyvtár cí
mére (2170 Aszód, Kossuth L. 
u. 72.)
A helyes megfejtést beküldők 

között a Móni Fotó 2.000 fo
rint értékű, fi lm vásárlásra és - 
kidolgozásra beváltható utal
ványát, illetve a Virág ABC 
1500 Ft értékű ajándékkosarát 
sorsoljuk ki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 U"■
14 1w r
18 19 20 21

K ifli22 ■
25 26 27 28 29 30

31 32 33 34

“

g | | » 3 6 37

39 40 41

42

A
ü » 4 4

45 46 1 1
49 501

Előző havi rejtvényünk akik a Móni Fotó 2000 Ft-os 
megfejtése: ajándékutalványát, illetve a
Tudom fiam,nem is megenni Virág ABC 1500 Ft-os aján- 

akarom, hanem eladni. dékkosarát nyerték.
A szerencse Sziráki Ágnes A nyeremény beváltására fel- 

(Síklaki hegy 1.) és Juhász jogosító utalványt postán küld- 
Gyuláné (Hajnóczy u 2.) ked- jükel. 
vés olvasóinknak kedvezett,

ASZÓDI TÜKÖR
Kiadó: Aszód Város Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Rácz Zoltán 
A szerkesztőség címe: Városi Könyvtár 

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

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

1000 példányban 
ISSN-1217-890X

Vízszintes: 1. A megfejtés el
ső része, 1999. augusztus 11-i 
esemény (zárt betűk: G, Z)
11. Nevét egy szöveg alá rög
zíti 12. Oxigén 13. Hosszú 
évek múlva 14. Dohányzási 
eszköz 15. Művészet, angolul 
(ART) 17. Vissza: tárgyak egy
más melletti vagy mögötti el
helyezkedése 18. “buta” állat 
20. Idős 22. Duplán: dunántúli 
város 23. Félig pontos 25. 
Részvénytársaság 27. Hol, 
németül (WO) 28. Csiszolat
lan, értékes ásvány 31. Lövi 
34. Tova 3 5. Az őz is ilyen állat
36. Vissza: kicsinyítő képző
37. Német autójel 38. Sziget, 
melynek nincsen lakója 40. 
Vissza: az én lombos növé
nyem 42. Csődör 43. Nem oly 
44. Beszédhang írott jele 45. 
Táplálkozni 48. Muzsikál 49. 
A megfejtés második része 
(zárt betű: Á), a Hold teljesen 
fedi a napfelszínt, csak egyet
len mély völgyön vakít át a 
napfény, miközben a holdko
rong körül már látszik a ko
rona.
 ̂ Függőleges: I. A megfejtés 

, 3. része, (zárt betűk: 
\  A,0), az a jelenség, 

\  amikor a Nap felszí-


