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Cél a forráshiány csökkentése

Kurtítani kénv*ftlo“
Az igényelt 75 millió forint 

helyett csak 60 millió forintot 
kapott a város az államtól a 
működési forráshiány fedezé
sére. Mindez azt eredményez
te, hogy az 
kénytelen volt kurtítani az in
tézmények költségvetésén. Az 
is biztos, hogy a 2000. év költ
ségvetésénél még jobban le 
kell faragni a működési for
ráshiányból.

Idén 1178 önkormányzat - a te
lepülések egyharmada! - for
dult az államhoz segítségért. 
Közülük 89-et elutasítottak, a 
többiek között több, mint tíz- 
milliárd forintot osztottak szét. 
Aszód azzal “büszkélkedhet”, 
hogy azon 16 település között 
van, amelyek támogatottsága 
meghaladta a hatvanmillió fo
rintot.

A működéshez szükséges, 
központi támogatással nem 
fedezett forráshiányt az önkor
mányzatnak saját pénzügyi fe

$ áGÍá-R

dezettel kell rendeznie, ez pe
dig csak a kiadások lefaragá
sával, illetve átcsoportosítás
sal lehetséges. A képviselő-tes
tület által elfogadott határozat 
értelmében csökkentették az in

tézményekhez betervezett do
logi kiadásokat. így például a 
Csengey iskolától 660 ezret, a 
Il-es számú Általános Iskolától, 
a Városi Könyvtártól, a Közmü- 

(folytatás a 3. oldalon)

Kék hírek

Fesztivál 
komolyabb 

balhé nélkül
A rendőrség számára is a 

Fesztivál volt a hónap legna
gyobb eseménye. Persze ne
kik nem szórakozással, ha
nem szolgálattal telt a három 
nap. Nemes István rendőr őr
nagy, az aszódi rendőrőrs pa
rancsnokának tájékoztatója 
szerint - az elmúlt évekhez ha
sonlóan - viszonylag esemény
mentes volt a rendezvény. 
Csupán néhány árus lett ki
sebb tolvajlások áldozata, 
amelyeket gyermekek követ
tek el.

Az őrsparancsnok szerint a 
Fesztivál legveszélyesebb idő
szaka a tűzijáték, mivel ilyenkor 
mindenki az eget kémleli, ki
véve a gépkocsitolvajokat. Sze
rencsére nem történt autólopás, 
amely főleg a parkolókat őrző 
polgárőröknek köszönhető.

(folytatás a 6. oldalon)

Csak gyalogosforgalmat bír el a burkolat

Térnyerés kisebb 
elégedetlenkedésekkel

Alig fejeződött be a Falujárók ballada mintájára) reggelre 
úti tér burkolása, máris elége- virradóra több alkalommal 
detlenkedés tapasztalható a felszedték, illetve szétrugdos- 
kivitelezésével kapcsolatban, ták azokat a köveket, amelye- 
Igaz, már az építkezés sem két előző nap raktak le a mun- 
ment teljesen simán: valakik kások.
ugyanis (a Kőmíves Kelemen- (folytatás a 4. oldalon)

Megkezdődhet a Millenniumi 
Emlékpark kialakítása

(3. oldal)

Az aszódi oktatás-nevelés 
a számok tükrében

(7. oldal)



ASZÓDI

Önkormányzati hírek augusztus 12.

Úgy látszik, hogy a nyári hő
ség elől az önkormányzati 
képviselők is városon kívül ke
restek menedéket. Ezen oknál 
fogva a jelenlévőknek mint
egy háromnegyed órát kellett 
várniuk arra, hogy a határozat- 
hozatalhoz szükséges nyolc fő 
összejöjjön...
A városatyák elsőként a szám
lavezető pénzintézet választá
sához kapcsolódó szempont- 
rendszert tárgyalták. Erről kü
lön cikkben olvashatnak.
A képviselő-testület úgy hatá
rozott, hogy egyszeri alkalom
mal fél havi bérleti díjat elen
ged az Eltér és Társa 2000 Bt- 
nek. Az ok: a Kossuth Lajos 
utca 3. szám alatti ingatlan új 
bérlője nem tudta a helyisé
geket időben igénybe venni.

A képviselő-testület módo
sította a város költségvetésé
nek pénzügyi előirányzatait. 
Erről külön cikkben olvashat
nak, csakúgy, mint az Aszód | 
Városért címet elnyert két ki
tüntetettről. Ez ügyben egyéb
ként zárt ülésen döntött a gré
mium.

A városatyák szükségesnek 
mondták ki az 1999. évi zár
számadás, valamint a 2000. évi 
költségvetés könyvvizsgáló
val történő auditálását.
Pénz volt a témája a következő 
napirendi pontnak is. A testü
let az alábbi pótelőirányzatot 
biztosította a beérkezett kérel
mekre:

négyzetméter területet szüksé
ges megvásárolni. Ezt a szö
vetkezet 3500Ft/négyzetméter 
áron ajánlotta fel megvásárlás
ra. A feltáró út további része 
magántulajdonosok területén 
halad tovább. Ők a velük foly
tatott tárgyalás eredményeként 
ingyen ajánlották fel az érintett 
szakaszt,cserébe azúttól észak
ra eső területek beépítése során 
nem kell majd közműfejlesz
tési hozzájárulást fizetniük.
A képviselő-testület a tájékoz
tatást tudomásul vette, ugyan
akkor nem szavazta meg az 
Önkormányzati Ipari Parkok 
Egyesületéhez való csatlako
zást, mivel az 
egyesület 
alap

támfalépítéssel foglalkozó cé
gektől. A pályázatok beérke
zési határideje szeptember 13. 
A képviselő-testület Tóth Sán
dor aszódi vállalkozónak adta 
öt év időtartamra a Kossuth 
Lajos u. 11. szám alatti ingat
lan bérleti jogát. Az AB Aegon 
által korábban használt helyi
ségben többek között baba
ápolási cikkeket, kozmetiku
mokat árusítanak majd. A na
pirendi pont tárgyalása során 
kiderült, hogy az előző bérlő 
gyalázatos állapotban hagyta 
el a helyiséget, így a város
atyák felhatalmazták a polgár- 
mestert, hogy a biztosító veze

tőjével vegye fel a 
kapcsolatot 

annakA hónap 
mondása...

ezúttal Dagyin József polgármester nevéhez fűződik. Az 
augusztus 25-ei ülésen több képviselő is rákérdezett arra. hogy 
az eredetileg három napra len ézett fesztivál miért tartott négy 
napig. A polgármester azt felelte, hogy ö szombat hajnalban 

hazament, így a kérdés feltevéséig azt hitte, hogy a fesz
tivál csak háromnapos volt.

A rendezvény kiértékelésével egyébként a szép 
temberi ülésén foglalkozik a képviselö- 

s z a b á -  '^ t e s t ü l e t .  érdeké-
lyából nem -------------- -— ----- ben, hogy a

Aszód FCII. félévi támogatása 
Napsugár Óvoda kisbeszerzése 
2. sz. Ált. Iskola nyelvi laborkial. 
Petőfi Múzeum - nemzetközi konf. 
Foci-suli támogatása

derült ki pontosan, 
mennyi tagi hozzájárulást, il
letve tagdíjat kell fizetni.
A városatyák foglalkoztak a 

Millenniumi Emlékpark kiala

kításának le
hetőségével 
is. Erről kü
lön cikkben 
lvashatnak.

637 ezer Ft 
200 ezer Ft 
160 ezer Ft 
100 ezer Ft 
82 ezer Ft

volt bérleményt a 
rendeltetésének megfelelően 
adják át, illetve a helyreállítás 
költségét térítsék meg. Több 
képviselő a GAMESZ vezető
jét hibáztatta, mivel szerintük 
a bérlemények állapotának 
rendszeres ellenőrzésével el
kerülhető lenne, hogy csak a 
bérlőváltáskor derüljenek ki az 
ingatlannal kapcsolatos gon

dok. A testület ezért kimondta, 
hogy a GAMESZ vezetője fo
kozott gonddal ellenőrizze a 
helyiségek rendeltetésszerű 
használatát, valamint ezek át
adás-átvételénél minden eset
ben készüljön jegyzőkönyv.
A képviselő-testület hozzájá

rult, hogy a Kossuth Lajos u. 
11. szám alatt működő virág
boltban vizesblokkot alakítson 
ki a bérlő. Erre a csatolt és el
lenőrzött költségvetés alapján 
447 ezer forintot hagy jóvá fo
lyamatos bérbeszámítással.
A képviselő-testület döntése 

értelmében a Kelemen Kft. vé
gezheti el a Tüdőgondozó In
tézet szolgálati lakásán kelet
kezett hibaelhárítási, valamint 
a Petőfi gimnázium homlok
zat-felújítási munkákat. A 
Szabadság tér felújítása I. üte
mének elvégzendő feladatai
val a GEODÓRA Bt-t bízták 
meg a városatyák. Ugyancsak 
ez a cég végezheti el a Rákóczi 
utca - a Honvéd és a Bercsényi 
utca közötti szakasz - és a Hu
nyadi utca - a Vörösmarty és a 
Honvéd utca közötti szakasz - 
aszfaltozását.

A képviselő-testület határo
zatlan időre dr. Bodó Zsoltot 
nevezte ki a Szakorvosi Ren
delőintézet igazgató főorvosá
nak.

A testületi ülés témája volt a 
Falujárók úti tér burkolása. Er
ről külön cikkben olvashatnak. 
A KHV elutasította a város 

járdaépítés támogatására be
nyújtott pályázatát, így a Pesti 
út bal oldali járdájának felújí
tását saját erőből kell megol
dani közel 2 millió Ft értékben.

A képviselők némileg módo
sítottak a június végén rangso
rolt karbantartási, kisjavítási 
munkák költségvetésén is.
A városatyák ezután az ipari 

terület tulajdonviszonyaival 
ismerkedhettek meg. A 11,5 
hektáros területből induláskor 
csupán 2 hektár volt az önkor
mányzaté, mára ez közel 11 
hektárra mondható el. Az ikla- 
di Mezőgazdasági Szövetke
zettől a feltáró út céljára 1000

A pincerendszerek és termé
szetes partfalak veszélyelhárí
tási munkáinak kivitelezéséről 
esett szó a továbbiakban. A 
Széchenyi út és a Korén közi 
ingatlanra vonatkozó termé
szetes partfal veszélyelhárító 
munkáira 4 millió 200 ezer fo
rintot nyert el az önkormány
zat. A testület úgy döntött, 
hogy a kiadások elszámolási 
idejének rövidsége miatt meg
hívásos alapon kér ajánlatot

Pályázat
Aszód város önkormányzata pályázat útján meghirdeti és 

bérbeadja az Aszód, Falujárók útja 1. szám alatti, 35 négy
zetméter alapterületű, nem lakás célú bérleményt.

Pályázati feltételek:
A pályázat benyújtásakor egy havi bérleti díjnak megfelelő 

bánatpénz fizetendő meg, valamint a nem aszódi pályázónak 
50.000 Ft kaució.

A pályázat leadásának határideje: 1999.szeptember 20.
A leadás helye: Polgármesteri Hivatal, Aszód, Szabadság tér 9.
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Banki kérdések

Váltani? Nem váltani?
Ismét napirendi pontként 

szerepelt a bankválasztás kér
dése a képviselő-testületi ülé
sen. Bár a képviselőknek most 
az volt a feladatuk, hogy a 
számlavezető pénzintézet vá
lasztásához javasolt szakmai 
szempontrendszert megvitas
sák, a vita először más irányba 
kanyarodott. A pénzügyi bi
zottságnak ugyanis az volt az 
álláspontja, hogy az önkor
mányzat most ne váltson ban
kot.
Chugyik János, a bizottság el

nöke két érvet jelölt meg: az 
ezredfordulót, és azt, hogy az 
OTP Bank nem próbálta bizo
nyítani, hogy képes korszerű 
technikát felvonultatni, illetve 
több szolgáltatást nyújtani, sőt 
inkább a visszafogottság volt 
rá jellemző. Aszódon meg
szűnt a lakossági hitelszolgál
tatás, és a beígért két pénzki
adó automata sem működik. A 
bizottság úgy foglalt állást, 
hogy amennyiben a testület 
mégsem veti el a bankváltás 
lehetőségét, a szempontrend
szert javasolja azzal kiegészí
teni, hogy vizsgálják meg: a 
két pénzintézet az elmúlt idő
szakban, illetve jelen pillanat
ban hány önkormányzat szám
láját kezeli. Búzás Pál képvi

selő jelezte, hogy a hallottak 
alapján elbizonytalanodott a 
bankváltást illetően, ahhoz 
azonban, hogy tájékozódni 
tudjanak a két bank munkájá
ról, fejlődéséről, mégiscsak ér
demes a pályáztatást elvégez
ni.
A pénzügyi bizottság javas

latát illetően (ti. szükséges-e a 
bankváltás) nem született dön
tés, a pályázat kiírását, illetve a 
szempontrendszert (és ennek a 
bizottsági javaslattal történő 
kiegészítését) illetően igen. A 
képviselő-testület szeptem
berben foglakozik újra ezzel a 
kérdéssel. Erre az ülésre a két 
bank képviselőit is meghívják.

R.Z.

Megkezdődhet 
a Millenniumi Emlékpark 

kialakítása
Bár a város a Millenniumi Em
lékpark kialakítására beadott 
pályázatában igényelt összeg
nek csak a töredékét kapta meg 
a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériumától - az igény 37 
millió forint volt, a kapott ösz- 
szeg pedig 1 millió 800 ezer fo
rint -, a park kialakítása így is 
megkezdődhet. A kezdés már 
csak azért is fontos, mert a vá
ros a tárca által jövőre is kiíran
dó pályázaton szeretne pénzt 
nyerni, ehhez pedig láttatnia 
kell, hogy a most kapott össze
get a pályázatban megjelölt cé
lokra fordítja.
Az emlékpark kialakítását kez
deményező Asztalos Tamás

képviselő által összeállított 
ütemterv szerint még az idén el
végezhető többek között a Kerti 
kapu műemléki helyreállítása 
és visszahelyezése régi-új he
lyére, a Kerti kaputól a temp
lom bejáratáig vezető lépcső 
szétbontása és terv szerinti új
jáépítése, a Kerti kapu előteré
nek nemes burkolattal történő 
fedése, a 8 méteres téglafal 
megépítése stb.
A képviselő szerint a Millen

niumi Emlékpark minimális 
átalakításával a területen meg
tartható lenne egy Aszód Fesz
tivál nagyságú rendezvény is.

R.Z.

“Fekvőrendőrök” az útpadkán

Útromboló zivatarok, késlekedő PEMÁK
A nyári heves zivatarok alapo
san tönkretették a kartali út 
padkáját. A víz helyenként 40 
centiméter mélységű árkokat 
ásott, így az aszfaltról valami
lyen oknál fogva letérő gépko
csinak minimum a futóműve 
bánja.

Bagyin József polgármester
nek a képviselő-testületi ülé

sen adott tájékoztatása szerint 
hiába küldik egymás után a le
veleket a PEMAK illetékesei
nek, azok a fülük botját sem

korlátokatsemazelőzetesmeg- 
állapodások szerint helyezte el. 
A korlátokat közvetlenül az út
test mellé kellett volna tenni, a

Cél a forráshiány csökkentése

Kurtítani kénytelen 
a pénzügyi olló

(folytatás az 1. oldalról)

-velődés Otthonától és az Idő
sek Napközi Otthonától 500- 
500 ezret vontak el, de a többi 
intézmény is kevesebből gaz
dálkodhat. A kisjavításokra és 
karbantartásokra fordítható 
összeg is kisebb lett. Egyelőre 
sovány vigasz, hogy ha plusz 
bevétel jelentkezik, akkor a 
dologi kiadások, illetve a kis
javítások közül néhány mégis
csak realizálódhat.
Az ülésen természetesen szó 

esett a jövőről is. A kép nem 
túl rózsás, hiszen valószínűsít

hető, hogy alaposan le kell fa
ragni a kiadásokból ahhoz, 
hogy a működési forráshiány 
kisebb legyen. Az is biztosnak 
látszik, hogy létszám-raciona
lizálásra is szükség lesz. A 
pénzügyi bizottság éppen ezért 
azt javasolta, hogy az önkor
mányzat kérjen fel egy gazda
sági átvilágítást végző céget a 
város költségvetésének meg
vizsgálására, hogy kiderüljön, 
hol és hogyan lehetne csök
kenteni a költségeket. A város
atyák egyetértettek a javas
lattal.

mozdítják. Az önkormányzat 
ezért most a felettes szervhez 
fordul, a GAMESZ pedig a 
padkaveszélyre figyelmeztető 
táblákat helyez ki.

A polgármester elmondása 
szerint a PEMÁK az új acél-

Autócsapdák 
a frissen 

aszfaltozott 
Falujárók 

útján.

Ki itt
belehajtasz, 

egyelőre 
hagyj fel a 

továbbhaladás 
reményével...

A szerző' 
felvétele

járda szintjét pedig meg kellett 
volna emelni. Egyelőre arra 
sincs magyarázat, miért nem 
épülnek az OTP Bank és a kar
tali út torkolata közötti parko
lóhelyek.

R.Z.
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Csak gyalogosforgalmat bír el a burkolat

Térnyerés kisebb elégedetlenkedésekkel
(folytatás az 1. oldalról)
A tér ügye az augusztus 12-ei 

képviselő-testületi ülés napi
rendi pontjai között is szere
pelt, mivel a teret a gépkocsik 
elöl lezáró korlátok kihelyezé
se 205 ezer forint többletkölt
séget eredményezett, s ezt a 
városatyáknak jóvá kellett 
hagyniuk.
A tér tervezője, Búzás István 

szerint a kivitelező több eset
ben is eltért a tervtől. A burko
latnak eredetileg még egy tűz
oltóautót is el kellett volna bír
nia. Amikor rákérdezett a kivi
telezőre, hogy az előírttól mi
ért eltérő rétegrendet csináltat, 
az volt a válasz, hogy a képvi
selő-testület gazdasági okok
ból egy a gépkocsiforgalom 
elől teljesen elzárt térburkolat 
megépítése mellett döntött. 
Séllei Zsuzsa, a műszaki iroda 
megbízott vezetője arról tájé
koztatta lapunkat, hogy való
ban a képviselők által válasz
tott megoldásnak megfelelően 
készült el a burkolat alapja. A 
városatyák egyébként azért 
voltak kénytelenek takarékos
kodni, mert különben ennyi 
burkolatra sem lett volna ele
gendő a pénz. Az irodavezető 
úgy vélekedett, hogy a problé
mát igazából a türelem hiánya 
okozta - néhányan ugyanis au
tóval hajtottak rá a frissen le
rakott burkolatra.
Az eredeti koncepció szerint a 
Honvéd presszó előtti szakaszt 
is burkolták volna, egészen a 
Falujárók útjáig. Ez a szakasz 
valóban teherbíró lett volna, 
hogy az üzletek feltöltését 
megkönnyítsék, illetve parko
lási lehetőséget biztosítsanak 
az ideérkező autósoknak. 
Ennek a megvalósulása két ok 
miatt csúszik:
1. A terület a magyar állam tu
lajdona, amit a honvédség ke
zel. Arról egyelőre nem szüle
tett megegyezés, hogy a város 
ezért a szakaszért milyen te
rületet ajánl fel cserébe a hon
védségnek. Márpedig amíg ez 
nem történik meg, az építkezés 
nem folytatható.
2. A városnak egyelőre nincs

pénze a tér további burkolá
sára, ehhez anyagi forrást kell 
teremtenie. A parkolási gon
dokon egyelőre úgy próbálnak 
enyhíteni, hogy elbontják az 
egykori játszótér kerítésma
radványait és kivágják a sö
vényt is.

Az eredeti tervtől eltérően 
készült el a szegély, és kima
radt a víznyelőrács is. Utóbbi a 
térépítés következő szakaszá
ban még pótolható. A lépcsők 
ugyancsak nem szerepeltek a 
rajzon, ezt a megállapodás sze
rint az üzletek tulajdonosainak 
kell elkészíttetniük. A legna
gyobb vihar a hentesbolt körül 
alakult ki, az üzlet tulajdonosa 
ugyanis megrongálta a burko
latot, mivel az túlért az épület 
falának alapzatán. A képvise
lő-testület most arra kötelezte 
őt, a tervnek megfelelően állít

sa vissza a szétrombolt részt. A 
kivitelezőre is hárul még mun
ka. A heves esőzések m iattmin
denképpen szükséges a burko
lat megvibrálása. Ezt egyéb
ként a technológiai előírások 
szerint többször is el kell vé
gezni. A boltok tulajdonosai 
pedig időközben felajánlották, 
beültetik a burkolatban meg
hagyott zöldterületet, ameny- 
nyiben a GAMESZ vállalja, 
hogy földet szállít oda.
A tér végül is elkészült, és 

megvan a remény, hogy kel
lemes színfoltja lesz a lakóte
lepnek, ahol érdemes egy ki
csit megpihenni és beszélget
ni. A kulturáltabb közlekedés 
megvalósítása mellett ugyanis 
ez is célja volt az önkormány
zatnak.

R.Z.

Illetékesek figyelmébe!

Valami bűzlik 
Aszód határában...

Új, illegális szemétlerakóhely 
van kialakulóban a volt szovjet 
laktanya Kartal felé eső beton
kerítésének tövében. Aki arra 
jár, nemcsak a szokásos mű
anyag dobozokra és papírokra 
bukkanhat, hanem kis papír
zacskókba csomagolt élelmi
szerekre is. Jómagam az 
ott tapasztal
ható bűz

gyek nagy számából arra kö
vetkeztettem, hogy a csoma
gokban hús rejtőzik. Ezt a 
helyzetet a földút másik olda
lán mintegy két méteres sáv
ban növő hatalmas parlagfü
vek fokozzák. Mindenképpen 
hasznos lenne megszüntetni az 

említett helyen tapasztal
ható állapo

tokat.

Pályázat
Aszód Város Önkormányzata 

az alábbi munka kivitelezésére 
pályázatot ír ki:

Utak
■  Horváth I. utca kőszórt út 

kerítése 3 m szelvény szé
lességgel

■  Meglévő aszfaltutak kátyú
zása 20 T aszfalt AB. 12

■  Volt szovjet laktanya terü
letén lévő volt távfűtő ka
zánház előtti út helyreállí
tása 50 méter szakaszon

Belsőségi vízrendezés
■  Nyár út-Városréti út csapa

dékvíz rendezése a Breda- 
patakig zárt 050/200 tokos 
betoncsővel. Városréti út- 
Nyár utca közötti víznyelők 
tisztítása, rácsok felújítása 
50 fm

■  Petőfi úton Csengey úti csa
padékvíz folyóka torkolati 
aknára védőkorlát kerítés 3 
soros 0 2" fe csőből 6,8 fm

■  Berkes út árok tisztítása 
Deák Ferenc út-Csendes út 
között 200 fm ingatlan bejá
rónál 0 40 átereszekkel 4m 
hosszban 10 db

■  Csíki út mentőállomás bejá
ró előtti csapadékvíz folyó
ka rács felúj ítás 16fm

Gyalogjárdák
■  Petőfi Múzeum feljáró ra

kott téglából készültjárda ja
vítása 10 négyzetméter fe
lülettel

■  Falujárók út alsó, Hatvani út 
1 -tői a gimnázium bejáratáig 
meglévő, besüllyedt kiskoc
kakő helyett lapjárda készí
tése.

■  Hatvani út-Hajnóczi út le
járónál aszfaltjárda + lépcső 
+ csapadékvíz folyóka hely
reállítása

Balesetveszélyes fák 
kivágása

Falujárók u. 5/8 sz. mögött 
1 db, Deák Ferenc u. 2 db, Pető
fi u. 8db, Petőfi gimnázium ud
vara 6 db, volt szovjet laktanya 
területén 6 db.

Beadási határidő:
1999. szeptember 20.

A pályázathoz a Műszaki Iro
da részlete leírást ad.

Helyszíni szemle: 
igény szerint

A pályázatot zárt borítékban a mun
ka megnevezésének feltüntetésével 
a Polgármesteri Hivatal jegyzőjé
nek kell leadni. A  kiírásban szereplő 
határidő elmulasztása jogvesztő. A 
pályázatok felbontása a pályázók 
jelenlétében történik a határidőt kö
vető 3 napon belül, a Közbeszerzési 
Bizottság ülésén. A pályázatok elbí
rálása a beadást követő első képvi
selő-testületi ülésen történik.
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Általános közvilágítás
korszerűsítés Aszódon

Az önkormányzati törvényben 
a települési önkormányzat ál
tal kötelezően ellátandó fela
datok között szerepel a közvi
lágítás működtetése. A közvi
lágítás működésének kellemes 
vagy kellemetlen hatását főleg 
a késő őszi-téli időszakban 
érezhetjük, hiszen a rövid nap
palokat korán beköszöntő, 
hosszú és sötét esték követik. 
Biztosan sokan bosszankodtak 
már, amikor a sötétben hiába 
keresték a kulcslyukat a ka
pun, vagy sikerült a tócsa kö
zepébe lépve bokáig elázni.

A városban üzemelő közvilá
gítási hálózat, a lámpatestek 
többsége tizenöt-húsz évvel 
ezelőtt lett telepítve, az akkori 
igényeknek és műszaki lehető
ségeknek megfelelően. Mára 
ezek üzemeltetési és esztétikai 
szempontból is elavultak, tel
jes cseréjük vált indokolttá. A 
munka elvégzéséhez pénzre 
volt szükségünk.
Beruházási (felhalmozási) cé
lú pénzeszköz hiányában más 
pénzügyi konstrukciót keres
tünk. Ismert volt a felújítás 
energiamegtakarításból törté
nő finanszírozása, azonban 
minden esetben az önkor
mányzatnak kellett volna ban
ki hitelt felvenni, és feltétel 
volt a minimum 30 % önrész 
megléte. Az önhibáján kívül 
hátrányos helyzetű település 
(ÖNHIKI) támogatás pályáza
tának alapvető feltétele, hogy a 
pályázó településnek nem le
het felhalmozási célú hitele. 
Tehát banki hitelre nem pá
lyázhattunk, és hiányzott a 30 
% önrész is.
Több közvilágítás korszerű

sítésével foglalkozó cég közül 
kiválasztottunk egy olyan 
ajánlatot - a KANSAS Kft. 
ajánlatát -, amely más irányból 
közelítette a problémát. Nem 
egy település szintjén gondol
kodtak, hanem összefogtak 
több hasonló problémával 
küszködő települést, ezekből

közös projektet szerveztek. A 
kedvezményes hitelt a KAN
SAS Kft. vette fel a Raiffeisen 
banktól, a közreműködő ön- 
kormányzatok készfizető ke
zességet vállaltak. A 100 mil
liósra növekedett projektbe 
“belefért” Aszód 0 % önrésze 
is, hiszen volt olyan önkor
mányzat, aki az előírt mini
mum 30 %-nál jóval magasabb 
önrészt tudott vállalni.
De nézzük a részleteket. A fel
szerelt korszerű és energiata
karékos lámpatestek működé
se révén mai villamos energia 
áron számolva 6,3 millió Ft/év 
megtakarítást tudunk elérni. A 
hitel futamideje 5 év, a teljes 
megtakarítás 31,5 millió Ft. A 
beruházás bekerülési összege 
18 millió, az ötödik év végén a 
kedvezményes 10 % mértékű 
kamattal együtt 30 millió Ft. A 
várható évi 6 %-os energiadíj
emelkedést is figyelembe véve 
a felújítás nemcsak önfinanszí
rozóvá válik, hanem már az el
ső öt év alatt is további megta
karítást lehet elérni. A korábbi 
111 kW közvilágítási teljesít
mény 46 kW-ra csökkent, ez
zel szemben az utcák általános 
megvilágítása láthatóan meg
növekedett. Korszerű, nagy 
megbízhatóságú lámpatestek 
és fényforrások kerültek fel
szerelésre. A mellékutcákba 
szerelt 36 W axiálfénycsöves 
lámpatestek élettartama 2.5-3 
év. A korszerűsítés előtt üze
melő hagyományos 60 W-os 
ún. “falu” típusú lámpákat 
kéthavonta cserélnünk kellett.

Mivel munkahelyemből adó
dóan a környék számos telepü
lésének közvilágítási hálózatát 
ismerem, elmondhatom, hogy 
a fényforrásokat tekintve je 
lenleg az Aszódon üzemelő a 
legkorszerűbb és leghatéko
nyabb. Mindannyiunk örömé
re...

Kovács Tamás 
önkormányzati képviselő
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Észrevétel a véleményre

Kivitelezhető és olcsó 
megoldásra van szükség

Az Aszódi Tükör augusztusi 
számában “Csak ezen az úton 
haladhatunk" című cikk egy 
bekezdéséről, ami arról szól, 
hogy állítsunk elő a települé
sünkön villamos energiát ol
csón, jómagam és környeze
tem azt hitte, hogy megkésett 
áprilisi tréfa. Ám rövidesen rá
jöttünk, hogy a szerző halálo
san komolyan gondolta, nem 
tréfának szánta.
Tudni kell azt, hogy Aszódon 

sohasem volt helyi villanyte
lep, településünk az áramot 
mindig a gödöllői villanytelep
ről vételezte, jó drágán. Az ak
kori vezetőség nem tudott be
leszólni az árakba, mivel nem 
voltak részvényei. De vissza a 
múltból! Ugyan milyen meg
oldások jöhetnének szóba, 
mint primer energiaforrás? 
Milyen energia lendítené a ge
nerátort? A szélenergia vagy 
napelemek? Mindkettő időjá
rásfüggő.

Szóba jöhetne még a vízi 
energia. Talán a Galgára épül

ne vízi erőmű. Ez környezet
barát. De mit szólna a Duna 
Kör hozzá?
Szenes erőmű. Az is itt lehetne 
helyben. A paskomi szőlők 
alatt nagy mennyiségű szénva- 
gyon található. Külfejtéssel ki
termelhető. De mit szólnának a 
környezetvédők, ha meglátnák 
a holdbéli tájat, ami a kiter
melés után maradna itt? A gáz- 
és olajtüzelésű erőmű nem jö
het szóba, mivel nem helyi 
energiaforrás.
A következő kérdés, hogy kik 

és miből finanszíroznák a be
ruházást? Az államnak, illetve 
a településnek az anyagi hely
zete ezt nem engedi meg. Ma
rad a magántőke. Az pedig 
nem ellensége a pénzének. 
Hamvába holt ötletet nem fi
nanszíroz.

Hogy előbbre jussunk, nem 
megmosolyogtató ötletekre van 
szükség, hanem számításokkal 
megtámogatott, kivitelezhető, 
olcsó megoldásokra.

Szalóky István

Pályázati felhívás
Aszód Város Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi 

LXV. tv. 92/A §. (2) bek. alapján pályázatot hirdet könyv- 
vizsgálói feladatok ellátására, az 1999. évi zárszámadás és a 
2000. évi költségvetés auditálására.

Pályázati feltételek:
•  legalább 3 éves önkormányzati könyvvizsgálói gyakorlat

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó

•  részletes szakmai önéletrajzát (referenciákat)
•  szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat hiteles má

solatát
•  érvényes erkölcsi bizonyítványt
•  a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizs

gálói névjegyzékben történő “költségvetési” minősítésű 
könyvvizsgálói bejegyzés igazolását

•  cégpályázó esetén cégreferenciát
•  vállalási díjtételt, a két évre vonatkozóan külön-külön, a ké

sőbbi változás mértékével

A könyvvizsgálói feladat ellátására a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara által a társaságokról vezetett névjegyzékben szereplő
szervezet is pályázhat.

A pályázat benyújtásának helye: Aszód Város Önkormányzat 
Polgármestere - 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

A pályázat benyújtásának határideje: 1999.október 30.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt 

követő 30 nap



ASZÓDI

Kék hírek

Fesztivál komolyabb balhé nélkül
(folytatás az 1. oldalról)

Dicséret illeti a közönséget is, 
mert nem fordult elő olyan 
eset, amely megzavarta volna 
a szórakozni vágyókat.
Az elmúlt egy hónap egyéb

ként korántsem nevezhető ese
ménytelennek. Tolvajok sur
rantak be - nem először - a 
jegyző asszony házába, ahon
nan egy irattárcát emeltek el, 
benne 9.000 forinttal. Ismeret
len tettesek törtek be a Napsu
gár óvodába, ahonnan egy rá
diómagnót tulajdonítottak el. 
Az ISO Kft telephelyéről vala
kik 150 ezer forint értékben 
kéziszerszámokat loptak el. 
Egy gépkocsi-feltörési kísérle
tet is feljegyzett a rendőrségi 
krónika. Az elkövető addig bí
belődött a zárral, amíg a tulaj
donos észrevette. Az autó így

megúszta, akárcsak a próbál
kozó, aki elmenekült a hely
színről.
Megkezdődött az iskola, s ez 

fokozott balesetveszéllyel jár. 
A rendőrök - akárcsak a koráb
bi időszakban - a reggeli és a 
délutáni csúcsforgalomban 
rendszeresen segítik majd a 
gyermekek zebrán történő át
kelését. A polgárőrök sem tét
lenkednek, ők a tanintézmé
nyek környékét igyekeznek 
megóvni a cukros bácsiktól, 
azaz a drogbeetetőktől.
A rendőrség mindezek ellené
re kérik a szülőket, sose ma
radjanak el a reggelenkénti 
fontos mondatok. Figyelmez
tessük gyermekeinket a körül
tekintő közlekedésre!

Kitüntetések

R.Z.

a szép környezetért
Az augusztus 20-ai ünnep

ségen egy minden bizonnyal 
hagyományteremtő aktusra is 
sor került. A képviselő-testület 
nemrégiben fontosnak mondta 
ki, hogy a város területén lévő 
épített, illetve természeti érté
kek megóvói megbecsülésben 
elismerésben részesüljenek. A 
városatyák öt kategóriában 
adományoztak Tiszta szép vá
rosért címet az arra érdeme
seknek.

építkezésükért, az Érdy János 
utca 14-21. alatt lakók (Takács 
László és családja, Hajdú Pál 
és családja, Tarr Béla és csa
ládja, Köles Tibor és családja, 
Szatai Rezső és családja, Köles 
Ferenc és családja, Giriti Sán
dor és családja, Ludvig István 
és családja) a települési épí
tészet formálásáért, az új lakó
területépítészeti minőség meg
tartásáért, Kiss Miklós és csa
ládja (Arany János u. 6/b) a

zöldterület 
m inőségé
nek gondo- 
zottságáért. 

Két intéz
mény is el
ismerésben 
részesült: a 
Petőfi Mú
zeum a köz- 
te rü le te k , 
em lékm ű
vek kömye-

Kitüntetést vehetett át Bartha zetének folyamatos gondozott- 
János és Szorcsik Andrea ságáért, a Művelődés Háza pe- 
(Csengey u. 1.) a speciális he- dig a középület építészeti mi
ly i adottságok és lehetőségek nőségéért, a korszerű és hagyo- 
figyelembevételével történő mányos értékek harmóniájáért.

Kísérleti nyitvatartás a Postán
Górcső alá veszik 

a szombati forgalmat
Örömmel értesítem Aszód 

város lakosságát arról, hogy 
1999. szeptember l-től meg
változott postánk nyitvatar- 
tása, egyelőre kísérleti jel
leggel.
Hogy miért kísérleti jellegű a 

nyitvatartás? Többször el
hangzott, hogy szombati napo
kon a posta zárva van, holott az 
emberek ezen a napon jobban 
ráérnek az ügyeik intézésére. 
Ez idáig a hónap első két hét
főjén voltunk hosszabb ideig 
nyitva. Sajnálattal kellett meg
állapítanunk, hogy ez az idő 
csak költséget termelt, bevételt 
viszont nem.
Miután a Posta gazdálkodó és 

egyben szolgáltató cég is, pró
báltunk jobb megoldást találni.

így született meg az elhatáro
zás, hogy a hétfői hosszabb 
nyitvatartási felváltjuk a szom
bat délelőttökkel. A szombati 
forgalmat, illetve azt, hogy 
mennyien veszik igénybe szol
gáltatásainak, december 31-ig 
vizsgálni fogjuk. Amennyiben 
a tapasztalatok pozitívak lesz
nek, véglegesítjük az új nyit
vatartási.
Bízom abban, hogy ügyfele

ink szombatonként is munkát 
biztosítanak kollégáimnak. 
Szeretettel várjuk tehát ekkor 
is Önöket a postán igénybe ve
hető szolgáltatások teljes ská
lájával.

Raiffeisen-elképzelések
r

Uj bankjegy-automata 
a városban

Kvaka István 
postavezető

Bár a városképbe nem a legtö
kéletesebben illik, minden bi
zonnyal jó szolgálatot tesz 
majd a Vécsey Károly Hely
őrségi Klub előtt a Raififeisen 
Bank Rt. által egy hete felál
lított bankjegykiadó automata. 
A pénzintézet szakemberei azt 
ígérik: amennyiben teljesülnek 
a forgalmi elvárásaik, a kon
téneres megoldást rövidesen 
egy fixen beépített változat

váltja fel a városközpontban. 
Az új bankjegykiadó automa

ta természetesen annak ked
vez, aki Raiffeisen-bankkár- 
tyával rendelkezik. Aki más 
banknál vezeti a számláját, an
nak többe kerül majd a tranz
akció, mint amikor saját pénz
intézetének hasonló szolgálta
tásátveszi igénybe.

R.Z.

Obernburgi látogatók

Vendéglátókat keresünk!
Aszódi látogatásra hívta kép

viselő-testületünk németor
szági testvérvárosunk, Obern- 
burg városatyáit és néhány ér
deklődőt

Az obemburgiak egy busszal 
érkeznek, így várhatóan 40-50 
fős küldöttség várható. Az elő
ző évek és az obemburgiak gya
korlatának megfelelően csalá
doknál szeretnénk elhelyezni a 
vendégeinket.

A látogatás időpontja: 1999. 
október21-24. (3 éjszaka) 
Tisztelettel kérjük azokat az 

aszódiakat, akik ebben az idő
szakban vendégül tudnak látni 
1-2 fő obernburgi vendéget, 
szeptember 30-ig jelentkezze
nek a Polgármesteri Hivatal
ban Aranyos Juditnál.
Telefon: 400-002.

Bagyin József 
polgármester
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A megkérdezettek többnyire elégedettek a színvonallal

Az aszódi oktatás-nevelés a számok tükrében
Nemrégiben Aszód oktatá

sának lehetséges jövője cím
mel pályázatot hirdetett az 
önkormányzat. Két pályamű 
született, az egyiket Búzás 
Mária, a Csengey iskola ta
nára jegyzi. M unkájának el
ső részében az általa az aszó
di iskolai oktatás és nevelés 
helyzetéről készített felmé
rést elemzi.
A kérdőívekre százan - az ál

talános iskola alsó, felső tago
zatán és a gimnázium első osz
tályában tanuló gyermekek 
szülei - válaszoltak. Köztük 
húszán maguk is pedagógu
sok, így a szerző az ő válaszai
kat külön is elemezte.
A legtöbb közvélemény-kuta

tási adat szerint Magyarorszá
gon a lakosság nagy része töb- 
bé-kevésbé elégedett az okta
tással. Igaznak tűnik ez Aszó
don is, mert az összes közszol
gáltatás közül a legjobbnak íté
lik. Az oktatás színvonala az 
utolsó öt évben a válaszolók 55 
százaléka szerint nem válto
zott, 29 százalékuk jobbnak, 
16 százalékuk rosszabbnak 
tartja. Az aszódiak 47 száza
léka úgy ítéli meg, hogy az ön- 
kormányzatnak többet kellene 
költenie az oktatásra.
Az iskolában folyó oktatást- 

nevelést és azok feltételeit mi
nősítve az átlagértékek és a 
sorrend nem tér el lényegesen 
a magyarországi, az aszódi és a 
pedagógusok véleményében. 
Az átlagok közepes színvona
lat jeleznek, s a sorrendiség is 
csak ezen belül jobb vagy rosz- 
szabb. Ennél kedvezőtlenebb 
az iskolák felszereltsége és a 
tanulók fegyelme. A pedagó
gusok felkészültségét Magyar- 
országon is és Aszódon is ha
sonló értékkel (3,56 és 3,6) a 
legjobbnak ítélték. Legkisebb 
az elégedettség a gyerekek fe
gyelmezettségével. Ez utóbbi 
az általános iskolában folyó 
nevelés minősítése is. A gyere
kek neveltségével való elége
detlenséget tükrözi az is, hogy 
az iskolában tanulható tárgyak 
körét a javaslatot tevők több, 
mint fele illemtannal, illetve

etikával bővítené ki. A peda
gógusok az iskolák felszerelt
ségét tartják a legkevésbé 
megfelelőnek.
A tantárgyak fontosságát il

letően az aszódiak véleménye 
egybevág a nemzetközi és ha
zai felmérések eredményével:

vet (67%) és az informatikát 
(57%).

Az esélyegyenlőség szem
pontjából kedvező folyamat, 
hogy a családok a korábbinál is 
nagyobb körben ismerik fel az 
oktatás jelentőségét az egyén 
boldogulásában. Az aszódi cso
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A különféle közszolgáltatásokkal való elégedettség aránya

a rangsort az anyanyelv (93%), 
és a matematika (78%) vezeti. 
A harmadik helyre az irodalom 
(73%) került, megelőzve a tör
ténelmet (69%), az idegen nyel

port 82 százaléka tartja a sike
res élet nélkülözhetetlen felté
telének. 16 százalék szerint ke
vés tanulással is lehet valaki si
keres ember, s mindössze két

százalékuk véli úgy, hogy a 
tanulás egyáltalán nem fontos 
a sikerhez.
Arra a kérdésre hogy az iskola 
vagy a családok felelőssége na
gyobb a nevelésben, az aszó
diak 77 százaléka azt válaszol
ta, hogy ez egyenlő arányban

□  Magyarország 
1997

■  Aszód 1999

oszlik meg, csupán 10 
százalékuk tartotta na
gyobbnak a saját fele
lősségét.

Az alábbi adatokat a teljesség 
igénye nélkül, a szerző jóváha
gyásával ragadtuk ki a pálya
műből. A pályázat teljes egé
szében elolvasható a Városi 
Könyvtárban.

Becsöngettek...

Nyolcvanegy elsős kisdiák, 
új gimnáziumi jelvény

Az elmúlt hét óta ismét élén- 
kebb az élet a város utcáin. 
Hiába, elszaladt a nyár, s új
ra megszólaltak az iskolai 
csengők. Reggelente tömött 
táskájú diákok özönlenek a 
város tanintézményei felé, 
délután pedig felszabadultan 
indulnak haza vagy éppen a 
barátokkal egy kis csavar
gásra.
Minden eddiginél több isko

láskorú tanul településünkön. 
Főleg a két gimnázium tanulói 
létszáma nőtt meg, de az álta
lános iskoláinkban is többen 
tanulnak. A Csengey iskolába 
407, a Il-es számú Általános 
Iskolába 181 diák jár. Idén 81 
elsős ismerkedik a betűvetés és 
a számolás tudományával.

Kedves diákok! Azt kívánom, 
hogy csak sikerek érjenek ben
neteket ebben a tanévben, s ha 
majd tanulmányaitok befejez
tével kirepültök az alma mate

retekből, iskolátokból, lega
lább olyan jó szívvel emlékez
zetek Ászódra, mint ahogy azt 
annak idején Petőfi Sándor tet
te. R. Z.

A Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola 
diákjai szeptember 1-től új jelvényt tűzhetnek az ingjeikre, 
blúzaikra. Á jelvényt Csibi Júlia 12. b osztályos tanuló tervezte.
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Köztiszteletben álló polgárok kitüntetése
Az augusztus 20-ai ünnepsé
gen a képviselő-testület dön
tése értelmében városunk 
két köztiszteletben álló pol
gára, Juhász Gyula nyugal
mazott gimnáziumi tanár és 
(lr. Soós Endre nyugalmazott 
kerületi főállatorvos vehette 
át az Aszód Városért érdem
érmet. Az alábbiakban az ő 
é le tú tjukkal ism erkedhet 
meg az Olvasó.

Juhász Gyula:
Csak két volt 

diákom 
haragszik rám

Ha van valaki ,aki igazán ösz- 
szeforrott az aszódi Petőfi Sán
dor Gimnáziummal, az Juhász 
tanár úr. Nemcsak azért, mert 
többszöri csábításnak ellenáll
va - igazgatónak hívták a kör
nyék számos iskolájába - is itt 
maradt, és a 38 év után még 
ráhúzott 15 évet, hanem azért 
is, mert még nyaranta sem sza
kadt el munkahelyétől. Ekkor 
jutott ideje arra, hogy a könyv
tár köteteit rendezgesse, beve
zesse az új nyilvántartási rend
szert. Bár a Tanár Úr az ünnep
ségen azt mondta, hogy bün
tetésből kapta a könyvtárosi 
feladatot (elkésett az alakuló 
értekezletről), mindenki tudja: 
lerázhatta volna magáról a fe
ladatot, ha akarja. De hála Is
tennek, hogy szerette csinálni, 
mert neki köszönhetően a 23 
év alatt az iskola rengeteg di
ákja kapott kedvet az olvasás
hoz.
A Tanár úr - mint oly sokan -

némi kerülővel került a peda
gógusi pályára. Először kábel
fektető volt, majd egy malom
ban segédmunkás. Aztán elvé
gezte a Nagykőrösi és Duna- 
melléki Református tanítókép
zőt, és Erdélybe, Nyárádszere- 
da mellé került egy kéttanerős 
iskolába. Szerette a vidéket, 
járta a hegyeket, ijesztgette a 
rókákat. AII. világháború után 
a budapesti egyetem magyar
történelem szakára iratkozott 
be. Friss diplomásként Ócsára 
akarták helyezni, de egy barát
ja ajánlásának köszönhetően 
1952 szeptemberében Aszódra 
került. Megszeretett itt, és töb
bé nem akart elmenni. A 
könyvtárosság mellett elvál
lalta a pedagógus szakszerve
zet járási gazdasági ügyeinek 
intézését - ezt a tisztséget máig 
betölti -, és játszott az aszódi 
öregfiúk csapatában. A sport
tól ma sem szakadt el teljesen - 
erre nagyon büszke -: ha össze
jön egy csapatra való focista, 
akkor kapusként bekapcsoló
dik a játékba.
A Tanár Úr még egy dolognak 

nagyon örül: az 5.000 diák kö
zül, akiket tanított, csupán ket- 
ten haragudtak meg rá. Az 
egyik azért, mert az érettségi 
dolgozatának helyesírási jegye 
mellé, a szinte értékelhetetlen 
munkára kettest kapott - Ju
hász tanár úr ráírta, hogy a ta
nuló többre nem képes ennél. 
Arra, hogy a másik harag ho
gyan született, a Tanár Úr egy 
történetet mesélt:
- Köztudott rólam, hogy este 
nyolc után már nem igen va
gyok hasznavehető. Egyszer 
vendégek jöttek hozzánk, és a 
kelleténél tovább maradtak. 
Másnap olyan álmos voltam, 
hogy elhatároztam, feleltetés- 
sel húzom ki az órát. Egy gal- 
gamácsai kislányt hívtam ki a 
táblához, és amíg felelt, a feje
met nekitámasztottam az ab
laküveghez, hogy a hideg éb
ren tartson. Mi tagadás, arra 
riadtam fel, hogy a diák a fe
lelet végére ért, és az osztály 
arra vár, hogy értékeljem az el
hangzottakat. Muszáj volt va
lahogy kimásznom a helyzet

ből, ezért azt mondtam: Ez a 
felelet megér... egy közepest. 
Mire az osztály hangosan fel
szisszent. A mai napig nem tu
dom, alá vagy fölé értékeltem a 
kislány tudását.
Juhász Gyula kitüntetésével a 

képviselő-testület több száz 
olyan aszódi polgárt ismer el, 
aki becsülettel dolgozta végig 
életét, s aki emberségéért, sze
rénységéért, segítőkészségéért 
általános közmegbecsülésnek 
örvend, akinek munkája, egész 
élete sok ember számára pél
damutató, akivel jó egy város
ban élni.

dr. Soós Endre:
Itt kulturáltan

Soós doktor urat nem könnyű 
elérni. Hol valamilyen beteg 
állatnál van kinn éppen, hol 
továbbképzésen vesz részt. 
-Szerdánként rendszeresen 
tartunk úgynevezett szenior 
állatorvosi gyűléseket. Ezeken 
én a 80 évemmel is csak kö
zépkorú vagyok, vannak 
ugyanis nálam idősebb, úgy
szintén praktizáló állatorvosok 
is. A találkozón megvitatjuk az 
éppen felmerülő gondokat, 
problémákat, de persze más té
mák is terítékre kerülnek. Jó 
egy kicsit beszélgetni, felidéz
ni a múltat.
Bármennyire furcsán is hang

zik, de Aszód az ÁVH-nak kö
szönheti, hogy Soós doktor a 
Galga mentére került. Az emlí
tett hatóság ugyanis 1953-ban

egy teljes napig arról győzköd
te a Somogybán praktizáló or
vost, hogy lépjen a III/III-as 
ügynökök sorába. Miután erre 
Soós doktor a kényszerítés kü
lönböző módozatainak alkal
mazása ellenére sem volt hajl
andó igent mondani, aláírattak 
vele egy papírt, hogy arról, ami 
aznap elhangzott, soha senki
nek nem beszél.
- Nagyon megijedtem, és úgy 
döntöttem, hogy megpróbálok 
kikerülni “beszélgetőtársaim” 
látóköréből. Aszódon éppen 
üresedés volt, így elvállaltam 
az állást. Gondoltam, három
négy évet lehúzok itt, aztán 
tovább megyünk. Szerencsére 
időközben megszűnt az ÁVH, 
a fiaim pedig itt végezték a 
gimnáziumot, így maradtunk. 
Megszerettem a környéket, az 
embereket, akik mindig tiszte
lettel viseltettek irántam. 
Amikor arról kérdezem, hogy 

hogyan lett állatorvos, beszél
getőtársam elérzékenyül egy 
kicsit, aztán elárulja: az édes
apjának köszönheti ezt a rend
kívüli hivatást, aki a Nemzeti 
Múzeum igazgatójaként egy
szer azzal tért haza, hogy ő ál
latorvosnak adja őt. A tipp, 
amit édesapjának egy barátja 
adott, bejött. Soós doktor 1941- 
ben vehette át diplomáját a 
József Nádor Műszaki és Gaz
daságtudományi Egyetemen. 
Első munkahelye a hadsereg 
volt, de ott is a hivatását gya
korolhatta vezető állatorvos
ként. A háború végén amerikai 
fogságba került, onnan már 
Somogy megye, majd Aszód 
következett.
- Járási föállatorvosként na
ponta kellett Gödöllőre jár
nom. Próbáltak átcsábítani, 
hogy lakjak ott, de nem aka
rózott. Ott csak hivatalnok vol
tam, az igazi állatorvosi mun
kát itt, a saját körzetemben vé
gezhettem. Büszke vagyok ar
ra, hogy a tbc-t és a gümőkort 
önerőből sikerült megfékez
nünk. Aszód elsőként lett gü- 
mőkórmentes. Ezért megkap
tam a Mezőgazdaság Kiváló 
Dolgozójakitüntetést is.
Soós doktor nemcsak az álla

tok bajait igyekezett orvosolni, 
hanem az itt élők gondjait is.

(folytatás a 9. oldalon)
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KözönyKöztiszteletben 
álló polgárok 

kitüntetése
(folytatás a 8. oldalról)

Egészen 1990-ig tagja volt az 
aszódi, illetve az Aszód-Do- 
mony-Iklad közös tanácsának. 
A községfejlesztés volt a ked
venc munkaterülete. Nem lé
teztek számára kis és nagy 
problémák, egyformán igye
kezett minden gondot megol
dani.
-Csodálatos, hogy az elmúlt fél 
évszázadban mennyit fejlődött 
Aszód. Nagy dolog, hogy van 
vezetékes ivóvíz, hogy gázzal 
fűtünk, hogy csak fölemeljük a 
telefont, és már beszélhetünk a 
szeretteinkkel. Nekem a két fi
am messze lakik innen, az 
egyik Somogybán, a másik a 
Balaton mellett. Jó dolog, 
hogy kulturált körülmények 
között élhetünk. Azért ha kí
vánni lehetne még Aszódnak 
valamit, egy nagyáruházát és 
egy komoly szállodát minden
képpen szeretnék ide.
Dr. Soós Endre kitüntetésével 
a képviselő-testület egy gaz
dag szakmai és közéleti életút 
eredményeit kívánta elismer-

Aszód és a környező települé
sek (Bag, Domony, Iklad, Gal- 
gamácsa, Váckisújfalu, Kartal, 
Verseg) részére kialakított hét
végi és ünnepi állatorvosi 
ügyelet szeptember hónapban 
a következő:

Szeptember 11-én 8 órától 
szeptember 13-án 8 óráig: 

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

Ismét kudarcba fulladt egy, az 
EU csatlakozással (is) foglal
kozó találkozó. Nemrégiben 
Dányban várták a SAPARD 
program iránt érdeklődő vál
lalkozókat, gazdasági szakem
bereket. A rendezvényen - 
nem számítva a meghívott elő
adókat - nyolcán vettek részt. 
Ezt a “csúcsot” sikerült beál
lítani az augusztus 19-én 
Aszódon megrendezett Első 
Galgamenti Üzletembertalál
kozón.
Persze ilyenkor az ember azt 

kutatja, mi lehet a kudarc oka. 
A legtöbben az időpont rossz 
megválasztásában kapaszkod
nak. A dányi találkozó délelőtt 
volt, az aszódi délután. Mind
kettő hétköznap, merthogy az 
még kevésbé valószínű, hogy 
egy strandot kívánó nyári hét
végén az érintettek a medence 
vize helyett szívesebben úsz
nának saját verítékükben. A 
meghívás módja mindkét ren
dezvény esetében azonos volt: 
az érintettek névre szólóan 
kaptak értesítést a találkozó 
időpontjáró, céljáról.
A távolmaradás okát foghat

nánk a rendkívül csapadékos 
időjárás következményeire is,

Szeptember 18-án 8 órától 
szeptember 20-án 8 óráig: 

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

Tel: 28 400-207

Szeptember 25-én 8 órától 
szeptember 27-én 8 óráig 

Dr. Márton János 
Galgamácsa, Kiskút u. 3. 

Tel: 30 9229-420

ám a felmentő okok közül ki
esik az árvíz elleni védekezés. 
A két legtöbb kárt szenvedett 
település, Túra és Galgamácsa 
polgármestere ugyanis részt 
vett a találkozón.
A sikertelenség valószínűleg a 
közönyben, a fásultságban ke
resendő. Az ember hajlamos 
elintézni azzal az ügyet, hogy 
ezt már úgyis hallottam, biz
tosan nem fognak újat monda
ni. Később majd legföljebb 
felháborodunk, hogy nem tájé
koztattak időben bennünket, és 
emiatt késtünk le a dologról, 
más eredményeit látva pedig 
ismét keserűen állapítjuk meg, 
hogy már megint előre leosz
tották a lapokat.

Állásajánlatok
A Pest Megyei Munkaügyi Köz
pont Gödöllői Kirendeltségétől 
kapott tájékoztatás szerint kör
nyékünkön az alábbi munkakö
rök betöltésére várnak jelentke
zőket:

Autószerelő 1 fö (Gödöllő), 
nemzetközi gépkocsivezető 1 fó 
(Gödöllő), tehergépkocsi-vezető 
3 fö (Gödöllő, Isaszeg, Hévíz- 
györk), víz-gázszerelő 1 fö (Er
dőkertes), ált. karbantartó 1 fó 
(Valkó), vas- és fémszerk. laka
tos 2 fö (Gödöllő), marós, eszter
gályos 2 fö (Gödöllő, Kistarcsa), 
hegesztő, lángvágó 1 fö (Kistar
csa) mechanikai műszerész 1 fö 
(Vácszentlászló), elektroműsze
rész 1 fó (Gödöllő), automata- 
gép-beállító 1 fö (Gödöllő), mű
szakvezető (porszórási gyak.) 1 
fö (Erdőkertes), minőségellenőr 
1 fö (Erdőkertes), tetőfedő, bá
dogos 2 fö (Budapest), betanított 
kábelszerelő 10 fö (Erdőkertes), 
kőműves 2 fő (Isaszeg), raktár-

Az a néhány vállalkozó, aki 
meghallotta a hívó szót, min
den bizonnyal másképp gon
dolkodik. Az egyik vendég 
egyikőjükkel kapcsolatban 
meg is jegyezte: Ez a Józsi 
nem véletlenül került a csúcs
ra. Mindig is fogékony volt az 
újra, mindig nyitva tartotta a 
fülét.

A kartali “Borsókirály” - mert
hogy vele kapcsolatban hang
zott el a megjegyzés - ma Eu
rópa legnagyobb borsóter
mesztői közé tartozik. Miután 
átvette az aranykoszorús gazda 
kitüntetést dr. Torgyán József 
mezőgazdasági minisztertől, a 
“jóakarói” feljelentették az 
APEH-nél. Nem először...

kezelő 1 fö (Mogyoród), beta
nított munkás 14 fö (Gödöllő, 
Isaszeg), segédmunkás 3 fő (Gö
döllő, Isaszeg), élelmiszerbolti 
eladó 10 fő (Gödöllő, Veresegy
ház, Pécel), hentes 1 fö (Zsám- 
bok), ruházati eladó 1 fő (Gö
döllő), cukrász 2 fö (Erdőker
tes), szakács 2 fö (Szada), pizzé- 
riába eladó 1 fö (Gödöllő), piz
zafutár 2 fö (Szada), pultos 1 fó 
(Gödöllő), ápoló 4 fö (Kistar
csa), házi szociális gondozó 2 fö 
(Isaszeg), gyógyszertári asszisz
tens 1 fö (Gödöllő), belsőellenőr 
1 fó (Kistarcsa), anyaggazdál
kodó, anyagbeszerző 1 fő (Erdő
kertes), ügynök 1 fö (Gödöllő), 
könyvelő 1 fó (Kerepes), bet. 
munkás 10 fó (Gödöllő, Valkó, 
Erdőkertes, Kistarcsa), takarító 
4 fö (Kistarcsa, Gödöllő), bet. 
csomagoló 20 fó (Csömör), var
rónő, bet. varrónő 15 fö (Gödöl
lő), tésztagyártó, csomagoló 2 fö 
(Bag), adminisztrátor 3 fó (Gö
döllő, Kistarcsa), óvónő 2 fö 
(Szada, Gödöllő).

ÁLLATSSVeSl ü g ¥ í l í t

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

Szom baton 8 órától 12 óráig Szom baton 8  órától 12 óráig
Vasárnap 9.30-tól 11.30-ig V asárnap 9 .30-tó l 11-30-ig

A m indenkori ü g y e letes  orvos a 0 6  20  9  2 7 1 -1 7 1 -e s  te lefon szám on  érh ető  el.
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Új igazgató a Csengey iskola élén

“Nem vagyok 
könnyen elkeseredő alkat”
Augusztus 15-eóta új igazgató 
áll a Csengey iskola élén. Mak- 
kainé Fiié Edit Kosdról érke
zett Aszódra, ám nem ez a szü
lőhazája.
- Szabolcs-Szatmár megyéből 
származom. Ott jártam közép
iskolába és a 
főiskolára is, 
majd Nyíregy
háza m ellett 
egy kisváros
ban dolgoztam 
18 éven ke
resztül. Aztán 
három évvel 
ezelőtt kitéptük 
a gyökereket, 
és a családom
m al Ko s d r a  
k ö l t ö z t ü n k .
Egyelőre on
nan járok dol
gozni, mert errefelé drágábbak 
a házak, és mindezidáig nem 
találtunk megfelelőt.
-Micsábította Aszódra?
- Ha a pályázatra gondol, akkor 
a kihívás. Szeretném megtud
ni, egyáltalán képes vagyok-e 
egy más jellegű feladat meg
oldására. Másodsorban mindig 
izgatott az iskolacsinálás. 
Nemcsak a teljesen hagyomá
nyos iskolai keretekben gon
dolkodom, nagyon szeretem 
az alternatív pedagógiát. Bár 
jól tudom, hogy a mai struktú
rában nem lehet mindent meg
valósítani, de egy-egy elemet 
szeretnék becsempészni ide is. 
Persze sok múlik a kollégákon, 
azon, hogy mennyire fogadják

el a személyemet és az elkép
zeléseimet.
- Úgy hírlik, igen erős a bizal
matlanság Önnel szemben...
- Igen, most ez a legkeserve
sebb számomra, bár mintha 
már elfogadóbbak lennének a

tekintetek. Egy 
idő után nyil
ván mindenki 
elfogadja majd 
a helyzetet és a 
k é p e s s é g e i 
nek, mentalitá
sának megfe
lelően dolgo
zik, elfogadva 
azokat a nor
mákat, ame
lyeket kezdet
től fogva ké
rek, kértem tő
lük.

- A múlt héten az iskolában 
járt a képviselő-testület. Gon
dolom, ismertették Önnel a 
város anyagi lehetőségeik
- Nem vagyok egy nagyon el
keseredő alkat. Előbb-utóbb 
csak összeszedi magát a város, 
és talál olyan forrásokat, ame
lyekkel pótolni tudja a hiányo
kat. Egy biztos, ha azt akarja az 
önkormányzat, hogy az iskola 
állni tudja a versenyt a két gim
náziummal, akkor anyagilag is 
áldoznia kell, nyilván a lehe
tőségeinek a figyelembevéte
lével. A városatyáktól annyit 
kértem, hogy gondoljanak jó 
szándékkal az iskolára.

Rácz Zoltán

1,5-2 szobás lakást vennék 
Aszódon. Érdeklődni 19 órától 
a 401 -972-es telefonszámon.

Családi eseményeit örökíttes- 
se meg videón! Minőségi fe l
vétel, digitális utómunka, ol
csó ár! Tel: 401-498.

Igényes vevők figyelmébe! 
Gödöllőn autópálya melletti

1000 négyszögöles, parkosí
tott telken álló 4 szobás, össz
komfortos családi ház eladó. 
(Néhány éve bemutatta a Szép 
házak című folyóirat.) 3+1 áll
ásos garázs, kerti úszómeden
ce, konditerem, szauna. Érdek
lődni lehet a (28) 430-609-es 
telefonszámon esténként.

Kis kézművesek tábora

Aszódi korongozás, 
gödöllői és pesti ihletszerzés
Augusztus első hetében a Köz- ból és jártak Budapesten, a Nép

művelődés Otthona szervezésé- rajzi Múzeumban is. A tábor
ben, Zsemberovszkiné Molnár záráskor nagy volt a fogadkozás, 
Márta és Horváthné Valter Mó- hogy jövőre is szívesen venné- 
nika vezetésével 31 gyermek is- nek részt ilyen táborban. Meg- 
merkedett a különböző techni- látjuk, rajtunk, szervezőkön nem 
kákkal a Fiúnevelő Intézetben fog múlni.
tartott kézműves táborban. Köszönjük a Fiúnevelő Intézet

A legnagyobb sláger természe
tesen a korongozás volt, emellett 
sok szép rajz, gyöngyből készí
tett karkötő, szalmafigura is ké
szült. A táborozok a kirándulá
saik során meglátogatták a gö
döllői művészek alkotóműhe
lyében, ihletet merítettek a gö
döllői arborétum növényvilágá-

igazgatóságának és valameny- 
nyi munkatársának, hogy be
fogadták táborunkat, és min
den segítséget megadtak azért, 
hogy a gyermekek jól érezzék 
magukat.

Rácz Zoltán 
művelődésszervező

A Művelődés Háza hírei

Újraindulnak a szakkörök
Szeptember 15-én 17 órakor 

megbeszélést tartunk a kézmű
ves szakkörösöknek a Műve
lődés Háza kistermében. Vár
juk mindazokat, akik már tag-

Önkormányzatok, intézmények, 
cégek és magánszemélyek, f i 
gyelem! Referenciafilmek, ká
beltelevíziós műsorok készítése, 
hozott felvételek digitális vágá
sa.

RH+ VIDEÓ BT. 
2100Gödöllő, Fenyvesi főút 2. 

Tel/Fax: (28) 421-825.

Forgalomból kivont Skoda 105- 
ös alkatrésznek eladó.
Tel: (20)9749-850.

jai az alkotóközösségnek, illet
ve most szeremének bekapcso
lódni a munkába. A megbeszé
lésen átvehetők azok az alkotá
sok is, amelyek az augusztusi 
kézműves táborban készültek.

*

A színjátszó szakkör tagjai 
szeptember 24-én, pénteken 16 
órakor találkoznak a Művelődé
si Ház kistermében. A szakkör 
új tagok jelentkezését is várja.

*

Újra indul a filmklub. Szep
tember 21 -én, kedden 18 óra
kor a Hair című filmet vetítjük, 
majd egy csésze tea mellett be
szélgetünk a látottakról. 
Minden érdeklődőt szívesen 

látunk!
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ASZÓDI

Háztartási 
papír akció!
PáriRZSEBKENDŐ (100 DB-OS) 

75#- FT-TÓL
e ü . p a m k © k  kis  is m & t

Kl&EllElÉSBEN IS 

SZALVÉTÁK*

y Z S © N N Á a © M Á G © L Ó K

A nálunk megrendelt 
n y o m t a t v á n y o k a t  

rövid időn belül 
beszevezziik!

LAKÓTELEPI PAPÍR-
ÍR Ó S Z E R  Ü ZLET

NYITVA: H-K-Cs-P: 8-17 Szó: 8 -1 2

TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben o lcsó  ár, nagy választék!

■=> Sima és  habosított, mintás és  szövetmin
tás, fűrészporos, m ennyezet hőszigetelő  
és  hővisszaverő tapéták  

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

=> Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők  

^  Diszperzit - Héra - Limit 
■4> lábazat- és homlokzat

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

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

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT

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

ú Ja/j/j le/iefó 'séy awia> A offy ffe/id o s/co d /o a  

n ya g d t/a séiem eÁ  a/u /ar/c ó isto m á ffá x d t/

Miért érdem es 
csatlakozni

az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárhoz? 

mert...
■  ...az egyik legsikeresebb nyugdíjpénztár
■  ...stabil és megbízható a háttere
■  ...előnyös feltételekkel működik
■  ...többféle szolgáltatás közül választhat
■  ...az OTP Nyugdíjvonal segítségével

bármikor ellenőrizheti számláját

Hol és hogyan  
léphet be?

Kérjük, hívja az (1 ) 3 -6 6 6 -7 7 7  

információs vonalunkat vagy keresse 

fel fiókunkat, ahol munkatársaink 

készséggel állnak rendelkezésére.

OTP Bank Aszódi Fiókja
2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 42-46. 

Tel: 400-133
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Egy kis nyelvelés

Aranyosak?
A TV 2 július 19-ei Jó estét, 

Magyarország! című műsorá
ban az egyik riporter az újdon
sült öttusabajnok Balogh Gá
bort és Pécsi Gábor szövetségi 
kapitányt faggatta a siker tit
kairól, miközben a a kép alján 
megjelent a címként szereplő 
szó. Természetesen azzal a kis 
különbséggel, hogy nem volt 
utána kérdőjel, ott nem is volt 
indokolt semmilyen Írásjel 
használata, de ezzel együtt 
sem az jelent meg a képernyőn, 
amit feltehetően ki akartak 
írni.
Van néhány olyan szavunk - 

viszonylag sok ilyen akad a 
nyelvünkben - amelynek töb
bes számú toldalékolása lega
lább kétféleképpen is helyes, 
és ilyen esetben nem teljesen 
azonos a jelentésük.

Csak néhány ilyen szópárt 
emeljünk ki a sok közül! Hava- 
sok-havasak; gyorsok-gyor- 
sak; vörösek-vörösök; ismerő- 
sök-ismerősek, stb.
Első hallásra vagy olvasásra 

nem is tűnik különösebben fel a 
jelentéskülönbség, de szöveg- 
összefüggésben azonnal felfi
gyelünk a hibára, ha valaki rosz- 
szul használja őket.
Havasok például Erdélyben a 

Görgényi- vagy Gyalui-hava- 
sok, azaz magas, hosszú ideig 
hófódte hegycsúcsok; havasak 
viszont azok, akiket hóeséskor 
belepett a hó. Gyorsok néven 
emlegetjük némi rövidítéssel a 
gyorsvonatokat, és gyorsaknak 
nevezzük azokat, akik gyor
san, fürgén futnak. Akik kivö
rösödnek a nyári melegtől

vagy a szokásosnál nagyobb 
igénybevételtől, azokra mond
juk, hogy vörösek, a vöröska
tonákat viszont jelző nélkül 
“vörösökként’'emlegetjük töb
bes számú alakban.
Az aranyos szó egyes számú 

alakjában melléknévjelentése 
arra utal, hogy akit ezzel a szó
val illetünk, az kedves, illedel
mes, más számára mindenkép
pen pozitív tulajdonságokkal 
rendelkező ember. De használ
hatjuk a szót állatok minősíté
sére is, sőt még élettelen dol
gok, bizonyos szituációk érté
kelésére is.
A TV 2 műsorának felirata ez
úttal nyilván arra utalt, hogy 
akikről szó van, azok mind ara
nyosok, azaz aranyérmet szer
zett öttusázók. Ebben a jelen
tésben az aranyérmesek jelzős 
szerkezet megrövidült, jelen
téstömörítő változatáról van 
szó. Ugyanis ha elmarad a jel
zett szó a jelző mellől, akkor a 
jelző felveheti a jelzett szó ere
deti toldalékát, de ettől a pilla
nattól kezdve már nem mellék
név többé, hanem alkalmi fő
névi szerepben van jelen a szö
vegben.

Valójában az eredeti felirat 
sem értelmetlen, csak az ara
nyosak alakváltozat a kedves, 
megnyerő, számunkra is szim
patikus megjelenésű emberek
re utal, nem pedig az aranyér
mesekre. Bár a két többes szá
mú alak jelentése nem feltétle
nül és nem mindig zárja ki egy
mást. Valószínűleg ebben az 
esetben sem.

-g -l

Helyesbítés
Az Aszódi Tükör legutóbbi számának Egy kis nyelvelés 

rovatából véletlenül kimaradt egy fél mondat, amelynek hi
ánya alaposan megváltoztatta az egész mondat értelmét, nem 
kis derültséget okozva a figyelmesen olvasóknak.

A mondat helyesen így hangzik: “Innen, ebből a szóalakból 
és jelentésből már levezethető az 1529-ből datált magyar 
trágya szavunk is, és a francia drazsé szó is, amely szóvalje
lölt édesség nálunk is kedvelt csemege. ”

A hibáért olvasóink és a szerző szíves elnézését kérjük.

A rádiózás múltjáról

Három és fél évszázad 
technikai mérföldkövei

“Emlékek nélkül nemzetnek 
híre csak árnyék”, vallom Vö
rösmarty val. Az Elektromos 
Gyűjteményt azért hoztuk létre 
Aszódon, hogy a tudomány e 
csodálatos ágából megment
sük a még fellelhető tárgyi és 
írásos emlékeket.
Most csak a távközlés- és hír

adástechnika rádiókra vonat
kozó múltjáról emlékezünk 
meg néhány sorban. Próbáljuk 
végigtekinteni az egész életün
ket átformáló, távolságokat 
nem ismerő találmány fejlődé
sét születésétől napjainkig. 
Egyértelmű választ adni arra a 
kérdésre, hogy ki volt a rádió 
feltalálója, nem lehet. Az elek
trotechnika egymásra épülő 
felfedezései, találmányai egy
mást segítették. Híres tudósok, 
kutatók és amatőrök ezreit kel
lene felsorolni. Ezek részlet
eredményei integrálódtak.
Az elektromosság fejlődésé

nek mérföldköveiből egy pár 
idevonatkozó adat:

1546 Felfedezik, hogy a Föld 
mágneses
1600 Kezdeti kísérletek a dör- 
zsölési elektromossággal

1800 Volta elkészíti a róla el
nevezett galvánelemet 
1820 Oersted felfedezi, hogy 
az áram kitéríti a mágnestűt 
1820 Az első elektromágnesek 
készítése
1826 Ohm megfogalmazza a 
nevéről elnevezett törvényt 
1831 Faraday felfedezi az in
dukciójelenségét 
1844 Baird Londonban a drót
nélküli táviratozás megoldásá
val kísérletezik
1851 Runkorff feltalálja a 
szikrainduktort 
1860 Planté ólomakkumulá
tort készít
1868 Lechlanche-elem
1878 Hughess feltalálja a szén-
mikrofont
1881 az amper-volt-ohm rend
szerbevezetése 
1885 Zipemovszky, Déry és 
Bláthy feltalálják a transzfor
mátort
1888 Hertz az általa készített 
oszcillátorral bebizonyítja az 
elektromágneses a fénnyel va
ló hasonló viselkedését.

(folyt, köv.)

Kaáli Nagy Kálmán

9 1  Pályázati felhívás®

Aszód Város Ö nkorm ányzata pá lyázatot hirdet 

a Polgárm esteri H ivata l és a GAMESZ  

szám ítógépes g ép p ark ján ak  fe lú jítására , 

új szám ítógépek  és a hozzá kapcsolódó  

program ok beszerzésére.

A pá lyázatta l kapcso latban  pontos  

tá jé k o z ta tá s  a Polgárm esteri H ivatal 

jegyző jénél és a GAM ESZ  

pénzügyi vezető jénél kérhető .

A pá lyáza t lead ásán ak  helye:

Aszód Város P o lgárm esteri H ivata la  

2 1 7 0  Aszód, Szabadság té r  9 .

A pá lyáza t lead ásán ak  határide je : 

1 9 9 9 . szeptem ber 2 0 .
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MÓNI FOTÓ
Canon
EOS 5000 fényképezőgép 84.900,- 

csillagászati teleszkóp '525x nagyítás) 32.900,- 
mikroszkópok 2.590,-tői

Il l a t s z l r t á r

- napozószerek

- dezodorok, parfümteszterek 

-szúnyogriasztók

- tetoválófestékek ajándék matricával ; ; »

- körömmatricák, lakkok különféle divatszinekbén

n a g y  választékban kaphatökl ~

‘f líú u lÁ é l üzle tünÁ A efv s z & ie te lle l w íijA A A /'& n ü ke l!

Aszód, Kossuth Lajos u. 38.
^  Nyitva: hétköznap 8-17 szombaton 8-12 j

Aszód. I'alujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)!

Szeretettel várjuk 
Kedves Vásárlóinkat 

élelmiszer üzletünkben!

Virágboltunkban vállaljuk  
alkalm i csokrok, sírkoszorúk  

k ész íté sé t in gyen es  
k iszállítással.

GODOLLO
F e n y v es i fő ú t 2. '
T c l/F ax : (2 8 )  421-825

✓  kiadványszerkesztés ✓  álló- és mozgóképek 
újságírás digitolizálásáfiGP^rg

É^MSMmhésnjtés__

III
■

Hogyan vegyünk fel 
készpénzt a postán?

BANK
KÁRTYÁVAL!
Készpénzfelvétel bankkártyával 
több  m int 3200 postán

Posta

A postahivatal és a shop 
nyitvatartási ideje:

H é tfő tő l
p é n te k ig :
8 . 0 0 - 16.00

S z o m b a t:
8 . 0 0 - 12.00

Kínálatunkból:
f ilm e k , g o ly ó s to lla k , so rs je g ye k , 

d o h á n y á ru , h ír la p
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Labdarúgás

Jól sikerült a bajnoki nyitány
Az Aszód FC-nek az átiga

zolási időszak végén három 
játékost - Haraszti Tamást, 
Sólyom Gyulát és Kovács 
Ákost - sikerült igazolnia. A 
korábbi erősítésekkel a fel
nőtt csapatnak komoly esé
lye van a bajnokság megnye
résére.

A felkészülési mérkőzések 
eredményei:

Aszód-Valkó 1:4
Valkó-Aszód 3:3
Aszód-Zsámbok 9:1
Túra-Aszód 5:2

Magyar Kupa selejtező:

ték le a vendégeket. Ruska 
László mesterhármasa mellett 
Sólyom Gyula kétszer, míg 
Pallagi Zsolt egyszer talált az 
ellenfél hálójába.
Aszódi győzelem született a 

szeptember 4-i fordulóban is: a 
felnőtt csapat idegenben győz
te le 4:1-re a Kistarcsát. Gól
lövők: Haraszti (2), Sólyom, 
Pallagi.

A csapat szeptember 12-én 
Kartal ellen hazai pályán ját
szik, szeptember 18-án Bagra 
látogat, szeptember 25-én pe
dig Zsámbokot fogadja.

*

érezték magukat, csak a mér
kőzés eredménye szomorította 
el őket egy kis időre. A 20-án 
rendezett mérkőzést ugyanis 
az aszódiak nyerték 4:2-re.

A vendégek ellátásában az öreg
fiúk mellett segítséget nyújtott 
Aszód város önkormányzata, 
Deme János és Fodor Miklós 
vállalkozó, Masznyík József, 
Asztalos Tamás, valamint az 
Aszódi Sütőüzem. Támogatásu
kat ezúton is köszönjük.

Tárcsán István

r

íjászat

Bronzérmek 
a szlovák 

bajnokságon
Két bronzérmet szerzett a Ju

hász család a szlovák bajnok
ságon. Juhász Ákos az ifik kö
zött lett harmadik, míg Juhász 
Attila a CU kategóriában áll
hatott a dobogó harmadik fo
kára. A fiúk jól helytálltak a 
legutóbbi, Alsóörsön megren
dezett Grand Prix versenyen 
is. Ákos és Csaba az első he
lyen végzett, míg édesapjuk
nak az ezüst jutott.

Aszód Kistarcsa 2:1
Kistarcsa-Aszód 4:1

így a csapat kiesett a kupa
küzdelmekből. Jól sikerült vi
szont a bajnoki rajt. Az ifik 2:0 
ra (góllövők: Trazsi, István, 
Franka Zoltán) verték a Gal- 
gamácsa hasonló korú csapa
tát, míg a felnőttek 6:2-re lép-

A serdülők bajnoksága szep
tember 11-én kezdődik.

*

Augusztus 19-21. között az 
aszódi Öregfiúk a nyárádsze- 
redai öregfiúkat látták vendé
gül. A kilenc éve tartó sport
kapcsolatot a Fesztivál és Lak
tanya Búcsú programjai tették 
színesebbé. A vendégek jól

A g  O

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

Focisuli hírek

Negyedik hely Ikladon, 
készülés az Aszód 

és a Góliát Kupákra
Focisulisaink csak az iskolai 

tanulást pihentették a nyári 
szünetben. Pallagi Imre edző 
segítségével heti két alkalom
mal tanulhatták a labdarú
gást az Aszód FC pályáján. Jó 
volt látni a 6-10 éves gyere
kek lelkesedését, s azt, hogy 
ők már ilyen fiatalon elsajá
títhatják a játék alapjait.

A nyári edzés zárása az au
gusztus 20-ai ikladi fellépés 
volt. Innen átázott szereléssel, 
horzsolásokkal és egy 4. he
lyezéssel tértünk haza.

Pillanatnyi szomorkodásun- 
kat azonban már felváltja az 
Aszód Kupára való készülés, 
amit október elején szeretnénk 
megrendezni a nagypályán.

Aszód város még nem rende
zett ilyen kupát. Három kor
csoportban (1-2. osztály, 3-4. 
osztály és 5-6. osztály) verse
nyeznek a környék legjobb 
csapatai. A legeredményesebb 
csapatokat, a legjobb kapuso
kat, gólkirályokat és a hetesrú
gó verseny győzteseit serle
gekkel, érmekkel szeretnénk 
jutalmazni. Ehhez köszönettel 
fogadnánk minden támogatói 
segítséget. A másik nagy ter
vünk, hogy az eddigi bajnok
ságok mellett indulunk a Gó
liát Kupán is.

Eredményeinkről a későbbi
ekben beszámolunk.

Korpás Lászlóné
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Enciklopédia
gyermekeknek

Ha a könyvek esetében beszél
hetünk karrierről, akkor az Us- 
borne sorozatot mindenkép
pen a sikerkönyvek között kell 
említeni.

A kiadó által megjelentetett 
ismeretterjesztő kötetek az el
múlt évtizedben Magyaror
szágon is rendkívül népszerű
ek lettek. Ajánlati könyvünk, 
az Enciklopédia gyermekek
nek Angliában már a tizenhar
madik kiadást érte meg, ha

zánkban pedig kilencedik al
kalommal nyomtatták újra. 
Gyanítom, további kiadások is 
várhatók, hiszen a borító sze
rint a Tolnai-módszer szerint 
tanító általános iskolákban 
már tankönyvként használj ák.

Bár a címe alapján ajánlati 
könyvünk a gyermekeknek 
íródott, nekünk, felnőtteknek 
sem árt néha belelapozni. Az 
általános műveltséghez tarto
zó, már megszerzett ismeret-

Rejtvény
Bagoly

Két rendőr sétál ki a vasúti 
alagútból. Ruhájuk tépett, ar
cuk, kezük véres, alig élnek. 
Nagy kínok között megszólal 
az egyik:

A vicc poénját lásd a megfej
tésben!

Vízszintes: 1. A megfejtés el
ső része (zárt betűk: E, T, M)
11. Fürge 12. Földrész 13. 
Szaglószerv 14. Női név 15. 
Ház jelzője lehet 19. Virágport 
gyűjtő rovar 22. Kiütés jele 
23. Vízi jármű 24. Tagadószó 
26. Régi (pejor.) 29. KJG 31. 
Haj németül (HAAR) 32. 
Kulcs, angolul (KEY) 33. Ki
talált történet 34. Utcára 36. 
Keleti férfinév 37. Gyümölcs 
41. Német főváros volt 42. 
Menyasszony 44. Naplemente 
47. Virágzik a növény.

Függőleges: 1. Nyelvcsalád 
(magyar, vogul, osztják) 2. 
Üres gyár 3. New...4. Kiejtett 
betű 5. Némán mos 6. Hosszú, 
\  vastag szálfa 7. Anya becéz- 

N ve, angolul (MŰM) 8. 
N Időmérő 9. Idegen ta

gadás 10. Do
rogi Péter 14. 

Information

Technology 16. Európa Kupa 
17. ROOH 18. Kén vegyjele 
19. Tölgyfa termése 20. Nem 
nappal 21. Birkákat valami
lyen útra irányít 24. A megfej
tés 2. része (zárt betűk: B, G, 
H) 25. Becézett Mihály 27. Fa
nyar ízű, pl. a csalamádé 28. Is
kolai füzet (rég) 35. InterCity 
37. Bór, oxigén, nitrogén, hid
rogén 38. Páratlan róna 39. 
Növény támasztó 40. Sakk 
játszma 41. Fiú angolul (BOY) 
43.Vissza, kamionjelzés 45. 
Igás állat 46. Kossuth Lajos 
47. Fél volt! 48. Határidő rag.

-szr-

A megfejtést - a vicc poénját 
szeptember 25-ig lehet bekül
deni nyílt levelezőlapon, a lap 
aljáról kivágott és felragasztott 
rejtvénnyel 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 - 
kidolgozásra beváltható utal
ványát, illetve a Virág ABC 
1500 Ft értékű ajándékkosarát 
sorsoljuk ki.

*

Előző havi rejtvényünk meg
fejtése:

napfogyatkozás, gyémánt- 
gyűrű, napsarló, korona.

anyag ugyanis felfrissíthető, 
bővíthető a segítségével. A mű 
hat témakörben igyekszik 
mélyíteni rendszeres forgatója 
tudását. Olvashatunk például 
bolygónkról, a Földről, a ter
mészetről, a történelemről, az 
emberekről, a tudományról, a 
függelékben pedig arra kapha
tunk választ: mi mozgatja a 
dolgokat, melyek az elmúlt 
száz év legfontosabb, az éle
tünket kényelmesebbé tevő ta
lálmányai, és milyen elektro
nikai felfedezések forradalma
sították a technológiát, teljesen 
megváltoztatva ezzel minden
napjainkat.

R.Z.

Új hivatali 
telefonszámok

Az utóbbi időszakban megvál
tozott néhány telefonszám a 
Polgármesteri Hivatalban. Az 
ügyintézés megkönnyítése vé
gett közreadjuk az egyes iro
dák számait.
Polgármester 400-575 
Pm. Hivatal fax 400-507 
Titkárság 400-102
Pénzügy 400-574
Aljegyző, gyámügy 400-028 
Adó, kereskedelem 400-019 
Lakás és szoc. ügyek 400-123 
Műszaki Iroda 400-101 
Műszaki csop. vez. 400-200 
Gyámhivatal 400-001 
Művelődésügyi főéi. 400-665 
Fogy véd. ellenőr 400-665 

rádiótel: 209444-355

A szerencse Paskó Pál (Fa
lujárók útja 5/2) és Nagyházi 
Judit (Falujárók útja 5/15.) 
kedves olvasóinknak kedve
zett, akik a Móni Fotó 2.000 
Ft-os ajándékutalványát, illet
ve a Virág ABC 1500 Ft-os 
ajándékkosarát nyerték.

A nyeremény beváltására fel
jogosító utalványt postán küld
jük el.
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