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Nem vált bankot az önkormányzat
Tíz képviselő nemmel, három 
igennel szavazott a bankvá
lasztás végső szavazásánál az 
OTP Bank Rt. ajánlatára. Az 
önkormányzat számláját je
lenleg is vezető Raiffeisen 
Bank Rt. ajánlatára kilenc 
képviselő igennel voksolt, 3 fő 
tartózkodott, egy pedig nem
mel szavazott. Mindez azt 
eredményezte, hogy ebben az 
önkormányzati ciklusban az 
utóbbi bank kezelheti a város 
pénzét.

Bagyin József polgármester a 
napirend előterjesztése során

elmondta: két évvel ezelőtt ki
fejezetten gazdasági megfon
tolásból váltottak bankot. Ta
valy az önkormányzati válasz
tás miatt kicsúsztak a bankvá
lasztás határidejéből, ezért a 
testület úgy döntött, idén újra 
foglalkozik a váltás lehetősé
gével.
A két pénzintézettől a város

atyák által elfogadott szem
pontrendszer alapján kértek 
ajánlatot, amelyet elsőként a 
Pénzügyi Bizottság értékelt. 
Chugyik Jánosnak, a bizottság 
elnökének ismertetése szerint

az OTP ajánlata kevésbé volt 
áttekinthető, néhány kérdés 
esetében pedig nem találtak 
hozzá tartozó adatot. A Raif
feisen Bank ajánlatát a szem
pontrendszer alapján készítet
ték el. A bizottság ez utóbbi 
pályázatot találta jobbnak, így 
e pénzintézet mellett tette le a 
voksát.
Az OTP Bank Rt-t képviselő 

Bori István ügyvezető igazga
tó-helyettes véleménye szerint 
a felmerült kérdések mind
egyikére megválaszolt a bank. 
Arra kérte a képviselőket, a 
döntéshozatalnál vegyék fi
gyelembe, hogy a bank fiókot 
működtet a városban, amely 
képes lenne arra, hogy az ön- 
kormányzat ügyes-bajos dol
gaiban segítsen. Arra a jelzés
re, hogy nehézkesebb lett a la
kossági h itelügyintézés, a 
bank megoldotta, hogy a pol
gárok minden kedden délelőtt 
helyben intézhessék az ilyen 
jellegű ügyeiket. Folyamatban 
van még egy bankjegyauto- 
mata telepítése, amely - füg
getlenül a képviselő-testület 
döntésétől - mindenképpen be
üzemelésre kerül.

Keményné Koncz Ildikó, a Ra
iffeisen Bank Rt. önkormány
zati üzletágvezetője arra emlé
kezette a képviselőket, hogy a 
három év alatt az önkormány
zat részéről semmilyen kifogás 
nem merült fel a bank munká
jával kapcsolatban. A pénzin
tézet ez év januárjától indította 

(folytatás a 2. oldalon)

Gondozási Központ
Szolgálatok
családoknak
Valószínűleg sokan zavarba 

jönnek Aszódon, hogy ha azt 
kérdezik tőlük, hol van a Gon
dozási Központ. Ha viszont azt 
kérik tőlük, hogy irányítsák az 
érdeklődőt az INO-hoz, nem 
okoz számukra gondot a fela
dat. Pedig ugyanarról a Petőfi 
utcai intézményről van szó.
- Valóban, sokan úgy tudják, 
hogy az Idősek Napközi Ott
hona működik itt - tájékoztatta 
lapunkat Varga Jánosné intéz
ményvezető. - A tevékenysé
günk 1998. október 1-től ki
bővült a gyermekjóléti szolgá
lattal és a családsegítő szol
gáltatással, így tulajdonkép
pen a város minden generáció
jának rászorultjain tudunk se
gíteni. (folytatásaid, oldalon)
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Önkormányzati hírek szeptember 15.

A képviselő-testület elsőként 
az első féléves gazdálkodásról 
hallgatott meg beszámolót. A 
város idei költségvetése meg
haladja az egymilliárd forintot. 
A magas szám összefügg a 
csatornázással, mivel nemcsak 
Aszód, hanem - mint gesztor - 
az ikladi és a domonyi céltá
mogatás összegét is a város 
költségvetésébe tervezték. 
Bagyin József polgármester az 
előterjesztésben kiemelte: a 
tervezett kiadási és bevételi 
szintek tarthatóak lesznek az 
év végéig. Hasonlóan véleke
dett Szolnoki Ferencné, a 
pénzügyi iroda vezetője is, aki 
elmondta: a 60 millió forintos 
állami támogatásnak köszön
hetően (más településekkel 
szemben) nem kellett áthidaló 
hiteleket felvenni. Az intézmé
nyek finanszírozása folyama
tosan történik, és ha szerény 
mértékben is, de az önkor
mányzat tudott támogatásokat 
adni.
A természeti csapások miatt 

idén még nagyobb jelentősége 
volt a pályázatoknak. Ezeknek 
köszönhetően az esőzések által 
az önkormányzati tulajdonban 
esett károk helyreállításához 
szükséges összeg 70 %-át kap
ta meg a város, és várható, 
hogy az év végéig a maradék 
összeg is megérkezik. A ma
gántulajdonban esett károk fe
dezésére eddig a kárösszeg 50 
%-át utalták át Aszódnak. 
Mivel a városatyák korábban 
arról határoztak, hogy az ön- 
kormányzati bérlakások eladá
si lehetőségének megtárgyalá
sát szakaszosan végzik, ismét 
terítékre kerültek az önkor
mányzati ingatlanok. Ezúttal a 
Pesti út 2. szám alatti ház - az 
úgynevezett orvoslakások - el
adásának lehetőségéről tár
gyaltak a képviselők, melynek 
során kiderült, két megoldás 
létezik. Az egyik, hogy az érté
kesítés után a lakók társasházi 
közösséget alakítanak, annak 
minden jogi és anyagi vonzatá- 
val. A másik, hogy az öt lakást 
műszakilag - az ott lakók költ
ségén - megosztják. A hátsó

kertre néző ablakok ajtóvá tör
ténő átalakításával lehetővé 
válhat az ingatlan öt egyenlő 
részre történő osztása.
A napirendi pont tárgyalása

kor elhangzott: az önkormány
zat érdeke az, hogy az ott lakók 
valamennyien, lehetőleg egy 
összegben vegyék meg a laká
sokat. Éppen ezért következő 
lépésként a lakások bérlőitől 
kémek szándéknyilatkozatot, 
ezután lesz lehetőségük a kép
viselőknek dönteni. A képvi
selő-testület ugyanakkor szük
ségesnek mondta ki a telek- 
alakítást a Pesti u. 2. szám alat
ti önkormányzati ingatlan ter
hére a Pesti u. - Deák Ferenc u. 
saroknál járdaszélesítés érde
kében.
Ezután a bankválasztásra ke

rült sor. Erről külön cikkben 
olvashatnak.

Engedélyezéses tervdoku
mentáció készül a Falujárók 
útján üresen álló 8 lakásos épü

let felújítására. A témáról rész
letesen ugyancsak külön cikk
ben olvashatnak.

A képviselő-testület néhány 
kiegészítést téve elfogadta az 
ipari terület beépítési szabály
zatát. Az előterjesztés során 
kiderült: a magas talajvíz miatt 
reménytelen a terület régészeti 
feltárása, ezért a régészek le
mondanak a további kutatá
sokról. Cserébe azt kérték, 
hogy a szabályzatba kerüljön 
bele: az önkormányzat ne csak 
a kiviteli munkák megkezdését 
jelentse be a múzeumnak, ha
nem már az építési engedély 
k é re le m  b e n y ú jtá s á t  is . 
Amennyiben az épület nem 
lesz alápincézve, és olyan ala
pozás kerül az épület alá, ami 
nem jár nagy földmunkával, 
eltekintenek a régészeti feltá
rástól, mert a lelet sértetlenül 
marad a földben. Ha az épület 
alatt pince lesz, akkor arra a te
rületre kutatási lehetőséget

Nem vált bankot 
az önkormányzat

(folytatás az I. oldalról)

el lakossági szolgáltatásait, 
amelynek első aszódi lépése
ként egy ideiglenes bankjegy- 
kiadó autom atát telepített. 
Olyan településekre pedig, 
ahol a bank jelentős pozíci
ókkal bír, adott időpontokban 
döntési jogkörrel is felruházott 
kollégáik tartanak nyitott foga
dóórákat. A bank - amennyi
ben minden szükséges irat ren
delkezésére áll - egy héten be
lül képes elintézni ügyfelei 
ügyeit.

A városatyák közül Asztalos 
Tamás a lokálpatriotizmus 
fontosságára hívta fel képvi
selőtársai figyelmét. Példaként 
Aszód testvérvárosát, Obern- 
burgot említette, ahol elkép
zelhetetlennek tartják, hogy a 
városka pénzét ne a helyi 
bankfiókban kezeltessék. Az 
OTP Bank jelenleg évente 2,3 
millió Ft helyi adót fizet. Egy 
kapcsolatkereső önkormány
zatnak saját érdekében jó  vi

szonyt kell fenntartania adózó
jával. Érdekesnek tartotta azt a 
tényt, hogy a Raiffeisen Bank 
éppen a bankválasztás előtt te
lepített bankjegykiadó auto
matát. Igaz, ezért nem a bankot 
hibáztatta, hanem a minden
áron nyerni akaró hatalmat.
A döntéshozatal előtt Asztalos 
Tamás név szerinti szavazást 
kért, míg Bagyin József zárt 
ülést javasolt. Ez utóbbira 
azonban nem kerülhetett sor, 
mivel ezt a képviselő-testület 
a tárgyalás megkezdése előtt 
nem rendelte el. A városatyák 
hét nem szavazattal nem támo
gatták a név szerinti voksolás 
elrendelését, így nyílt szava
zással, egyszerű többséget 
igénylő döntéssel dőlt el, ki ve
zeti a továbbiakban az önkor
mányzat számláját. A képvi
selő-testület azt is kimondta: a 
pénzintézet választása a jelen
legi önkormányzati ciklus ide
jére érvényes.

R.Z.

kémek. A most elfogadott sza
bályzat értelmében az ipari te
rületen tilos légszennyezést, 
talajszennyezést okozó tevé
kenység folytatása és az állat
tartás. Külön önkormányzati 
hozzájárulás kell az egyedi te
vékenységek engedélyezésé
hez is.

A képviselő-testület alapító 
tagként belépett az önkor
mányzati Ipari Parkok Szövet
sége Egyesületébe is.
A városatyák másfél óra vitat
kozás után elnapolták Rácz Ti
bor területvásárlási kérelmét, 
egyben szükségesnek mond
ták ki a Régész út-Papföldi út 
területére vonatkozó telekala
kítási koncepció kidolgozását. 
A Területfejlesztési és Város- 
fejlesztési Bizottság munkájá
hoz aszódi tervezőket is fel
kérnek.

Bár a képviselő-testület ko
rábbi döntése értelmében min
den 100 ezer forintot meghala
dó munkát pályáztatni kell, a 
munka mielőbbi elvégzése ér
dekében a városatyák néha 
kénytelenek felmentést adni ez 
alól. így történt ez most a Vá
rosi Könyvtár esetében is. Az 
intézmény által telematikára, 
illetve bútorcserére nyert pá
lyázati pénz felhasználása ez
úttal meghívásos alapon tör
ténhet, a beérkezett ajánlatokat 
a Közbeszerzési Bizottság 
rangsorolja, és a testület 
mondja ki a végső döntést. Ha
sonlóan jár el a képviselő-tes
tület a vis mayor pályázat ke
retében elvégzendő munkák 
esetében is.
A képviselő-testület döntése 

értelmében az MSZP helyi 
szervezete költözhet a Kossuth 
Lajos u. 59. szám alatti épü
letnek a korábban az iparka
mara által használt 15 négy
zetméteres irodahelyiségébe. 
A párt havonta 12 ezer Ft + 
ÁFA összeget fizet bérleti díj
ként. A testület ezután szoci
álpo litikai tám ogatásokról 
döntött, majd jelentést hallga
tott meg a lejárt határidejű ha
tározatokról és a két ülés kö
zött tett intézkedésekről.
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Egyelőre nem döntött a testület

Marad a fesztivál helye?
Hol rendezze meg a város a 

fesztivált a továbbiakban, és 
milyen legyen annak jellege? 
Ezek a kérdések hangzottak el 
a legutóbbi képviselő-testületi 
ülésen a rendezvény további 
sorsával foglalkozó napirend 
tárgyalása során.

Korábban több városatya is 
úgy vélekedett - ezért került 
most terítékre a téma hogy 
más helyszínt kellene keresni a 
fesztiválnak. Legfőbb érvként 
az hangzott el, hogy a terület a 
város legértékesebb része, 
amelyet luxus csupán azért 
nem kihasználni, mert egy év
ben egyszer egy háromnapos 
programnak ad helyet. A mos
tani képviselő-testületi ülésen 
Kovács Tamás alpolgármester 
ezt számadatokkal is igyeke
zett alátámasztani. Számításai 
szerint a szóban forgó mintegy 
61 ezer négyzetméteres terület 
építési telekként való értékesí
tése a testület által korábban 
meghatározott 3.500 Ft/négy- 
zetméteres áron mintegy 175 
milliót hozhatna a városnak. 
Kérdés persze, hogy ilyen árért 
a vevők vajon egymás kezébe 
adják-e a kilincset - minden
esetre eddig nem mutatkozott 
túl nagy kereslet.
Egyelőre nem sikerült egyez

ségre jutni a fesztivál újabb le
hetséges helyszínét illetően 
sem. A Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 
ülésén több terület is szóba ke
rült, ám kiderült: egyik sem 
biztosít olyan feltételeket, 
mint a jelenlegi. A bizottság 
így arra az álláspontra jutott, 
hogy - mivel nem égetően fon
tos a rendezvény áthelyezése - 
az két-három évig még ma
radjon a jelenlegi helyszínen, 
és ne változzon a jellege sem. 
A testület tagjai viszont úgy 
vélekedtek, nem szerencsés a 
döntés elodázása. Három szó
ba jöhető helyszín maradt: a 
Honvédség gyakorlótere, a 
Hosszú Berek és a Fő tér, Pe
tőfi utca. Az első számú favorit 
a gyakorlótér, mivel itt a par
kolás megoldható, és anyagi
lag a többihez képest talán ez a

terület igényli a legkevesebb 
ráfordítást. Hátránya, hogy 
nem a városé.
Döntés nem született. A testü
let legközelebb november 30- 
ai ülésén foglalkozik a fesz
tivál kérdésével. Addigra a 
műszaki irodának meg kell 
vizsgálnia, hogy a szóba került 
területek mekkora beruházást 
igényelnének, a művelődési 
bizottságnak pedig a IX. 
Aszód Fesztivál programelő
zetesével kell szolgálnia.

R.Z.

Húszmilliós beruházás a Falujárók útján

Lakásfelújítást tervez 
az önkormányzat

Valószínűleg megmenekül 
az enyészettől az idestova tíz 
éve üresen álló nyolclakásos 
épület a volt szovjet laktanya 
területén. A képviselő-testü
let legutóbbi ülésén ugyanis 
úgy határozott, engedélyezé
si tervdokumentációt készít
tet a házfelújításához.
A tervezőket meghívásos ver
senytárgyaláson választják ki, 
elvégeztetik a statikai vizsgá-

Ahogy a pénzügyesek látják
Pénzt elvonni, költségvetési 

előirányzatot csökkenteni 
nem hálás feladat Különösen 
népszerűtlen intézkedés ez ok
tatási, egészségügyi intézmény 
esetében.
Az Aszódi Tükör előző szá

mában megjelent írás a pénz
ügyi szakemberek véleménye 
szerint azonban úgy teljes, ha 
az olvasók azokról az elvoná
sokról is tájékoztatást kapnak, 
amelyekről a cikk nem tett em
lítést.
így a Polgármesteri Hivatalnál 
csökkentésre került a tetőfel
újításra szánt 1.500 eFt elő
irányzat, a hivatalhoz tartozó 
egyéb szakfeladatokról 2 mil
lió forint előirányzat. A pénz
ügyi olló megnyirbálni kény
szerült 3.400e Ft-tal a szociális 
juttatásokra szánt keretet, va
lamint az útfenntartási keretet 
is 1.108 eFt-tal. A területi iro
dák (gyámhivatal, építési iro
da) normatíván felüli támoga
tása 613 eFt-tal hasonló sorsra 
jutott.
Az elvonások az intézmények 

működtetését nem veszélyez
tetik, a vezetők tudomásával 
történtek, mivel az 1999. évi 
költségvetés összeállításánál 
az intézményeket tájékoztat
ták arról, hogy a megemelt kar
bantartási keretek finanszíro
zásának feltétele az ÖNHIKI 
elbírálása lesz.
A város költségvetése 7 éve 

forráshiányos, s az elmúlt 
években egyszer fordult elő,

hogy a képviselő-testület az in
tézm ények  k ö ltség v e tésé t 
csökkenteni kényszerült.

Ugyanakkor a mindenkori 
képviselő-testületek szívesen 
támogatták és támogatják az 
in tézm én y ek  p á ly á z a ta it, 
m elyhez általában önkor
m ányzati többletbevételből 
biztosították a szükséges 50 
%-os saját erőt.
A polgármesteri hivatal szak

dolgozói is folyamatosan él
nek a pályázati lehetőségek
kel, így került felújításra vis 
maior támogatásból a Csengey 
G. Ált. Iskola tornatermének 
tetőzete, a teljes tetőszigetelés, 
a Napsugár Óvoda lapostető 
szigetelése. Új intézménnyel 
bővült a város a Nevelési Ta
nácsadóval, melynek kialakí
tása szintén pályázattal elnyert 
előirányzatból történt.

Az önkormányzat forráshi
ánya, az arra benyújtott pályá
zat elkészítése komoly felada
tot és felelősséget jelent a 
szakdolgozók számára. A fele
lősségei együtt já r az a tény is, 
hogy esetleges csökkentések, 
vagy a pályázati feltételeknek 
meg nem felelés olyan hely
zetet teremthet, hogy az ön- 
kormányzat intézmények be
zárására kényszerülhet.
Az önkormányzati költségve

tés hiánya évek óta nő, melyet 
egyszeri támogatással meg
szüntetni nem lehet. A cikkben 
említett esetleges költségcsök
kentésekkel sem lehet várha

latokat, s legkorábban jövő ta
vasszal megkezdődhet az elő
zetes kalkulációk szerint kb. 
húszmillió Ft-ba kerülő mun
ka. A felújítást az önkormány
zat előfinanszírozná, a beruhá
zás összege a lakások eladásá
ból nemcsak megtérülne a vá
rosnak, hanem haszonnal is 
kecsegtet.
A 40 és 60 négyzetméteres la

kásokat magában foglaló, je 
lenleg lapostetős épület a Tele
pülésfejlesztési Bizottság ja 
vaslata alapján - amennyiben 
ezt a statikai vizsgálatok is alá
tám asztják - elképzelhető, 
hogy nyeregtetős lesz. A föld
szinten továbbra is négy lakás 
maradna, míg az emeleti négy
ből két nagyobbat alakítaná
nak ki, az esetleges tetőtérbe
építéssel pedig újabb két lakást 
nyernének. Ezt a két szintet 
mindenképpen értékesítenék. 
Arról, hogy a földszinti négy 
lakás önkormányzati tulajdon
ban maradjon-e, vagy ezeket is 
eladják, a képviselők később 
döntenek.

-rácz-

tóan ezt a hiányt teljes mérték
ben kezelni.
Szükség lesz a bevételi forrá

sok bővítésére is. Aszód lakos
sága kevés SzJA-t „termel”. 
Emiatt a város személyi jöve
delemadó bevétele nem éri el a 
központilag m eghatározott 
minimum szintet sem, évek óta 
kiegészítésre kerül.
A jelenleg befolyó iparűzési 

adó (évi 18 millió forint) mér
téke nagyobb ipari létesítmény 
hiányában messze elmarad a 
környékbeli városokétól.
Az önkormányzat által meg

valósult ipari park értékesítése 
kis- és középbefektetők részé
ről biztosítaná a magasabb 
iparűzési adót, a növekvő be
vétel pedig csökkentené a mű
ködési forráshiányt.

Tárnokiné Szilágyi Erzsébet
önkormányzati intézményi revizor
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Ez az a ház
Az Aszódi Tükör előző szá
mában véletlenül felcserél
tük a Csengey u. 2. számú 
ház fotóját, amelynek lakói, 
Bartha János és Szorcsik 
Andrea a speciális helyi 
adottságok figyelembevé
telével végzett építkezésért 
a Tiszta, szép városért ki
tüntetést vehette át. Az érin
tettektől szíves elnézést ké
rünk. (Csak mellékesen je 
gyezzük meg: a tévedés for
rása az volt, hogy a kitünte
tettek címe rosszul szere-

Építik a támfalat
Megkezdődött a Csengey úti támfal építése. 

Mint ismeretes, a tavaly épített elődje nem bírt 
ellenállni a hatalmas esőzés következtében le
zúduló víznek, és leomlott. Az új támfal az ala
pozást elnézve - amelyből a betonvas sem hi
ányzik -, minden bizonnyal többet kibír, mint 
kilenc hónap.

A legjobban felszerelt...
Átadták a Nevelési Tanácsadót. Az ünnep

ségen részt vevők egyöntetűen állapították 
meg: ez ma Aszód legjobban felszerelt ön- 
kormányzati intézménye. A tanácsadó ki
alakítására és berendezésére pályázat útján

Gondozási központ

Helyettes szülőket keresünk!
Előfordul, hogy a szülőnek el 

kell hagynia rövidebb-hosz- 
szabb időre az otthonát, csalá
di konfliktus, betegség vagy 
más probléma miatt. Ha nincs 
megfelelő családi háttér (nagy
szülők, más rokon) vagy jó is
merős, gondban van a szülő, 
mert nem tudja, mi lesz a gyer
mekkel.

A gyermekvédelmi törvény 
úgy rendelkezik, hogy a gyer
mekek átmeneti gondozását 
alapellátásként a települések 
önkormányzatának kell meg
oldania. Az átmeneti gondozás 
történhet helyettes szülőnél 
vagy átmeneti otthonban.

A helyettes szülő a saját ottho
nában, családjában biztosítja 
az átmeneti gondozást, ami tel
jeskörű ellátást, nyugodt, csa
ládias légkört jelent.

Helyettes szülő az a nagykorú, 
cselekvőképes büntetlen elő
életű személy lehet, aki szemé
lyisége, érzelmi, fizikai és 
egészségi állapota alapján al
kalmas gyermekek gondozá
sára, nevelésére, rendelkezik 
megfelelő befogadó környe
zettel, továbbá vállalja, hogy 
elvégez egy felkészítő tanfo
lyamot. A gyermekek átmeneti 
gondozása legfeljebb hat hó
napig tart, s ez alatt a helyettes 
szülőt díjazás illeti meg.

El tudja Ön képzelni, hogy 
idegen gyermeket fogadjon be 
otthonába?

Ha úgy érzi, hogy igen, akkor 
bővebb tájékoztatásért fordul
jon a Gondozási Központ Gyer
mekjóléti Szolgálatához.

Cím:
2170 Aszód, Petőfi u. 6. 

Telefon: 400-103

Nyemeczné Andó Edit 
családgondozó

Aszfaltozás után 
A lakók már 

csak a
csapadékvíztől

tartanak
Az elmúlt héten két utca is 

aszfaltszőnyeget kapott. A Hu
nyadi utca és a Rákóczi utca 
egy-egy szakaszának burkolá
sát követően az ott lakók már 
csak attól tartanak: az útpálya 
megemelése és a csapadékvíz
elvezetés megoldatlansága mi
att nagyobb esőzéskor, illetve 
a tavaszi hóolvadáskor az ő 
portájukra folyik be a víz.

Kiadványszerkesztés, videofilm gyártás
R H + VIDEÓ BT. 2100 Gödöllő, Fenyvesi főút 2. Tel/Fax: (28) 421-825
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Rendőrségi hírek

Betörők, rongálok, 
gyorshajtók

A nem fizetőknek több lesz az adójuk

Hasznos tudnivalók 
a helyszíni bírságról

Az elmúlt egy hónapban sem 
unatkozott a rendőrség, le
galábbis ez derül ki az ese
ménynaplóból. Ismét volt gép
kocsifeltörés, amely esetben a 
tettes 15 ezer forint értékű rá
diómagnót vitt el. Ettől na
gyobb zsákmányra tettek szert 
azok a betörők, akik a Rákóczi 
utca egyik házába fényes nap
pal hatoltak be, kihasználva, 
hogy a háziak egy órára eltá
voztak hazulról. A kár mintegy 
340 ezer Ft. A lakótelepi ga
rázssoron az egyik gépkocsit 
szabadították meg a gumijai
tól.
Ismeretlen tettesek rendre ká

rokat okoznak a Csengey is
kola területén. Az ő számlá
jukra írható a sportpálya drót
kerítésének megrongálása, a 
tornaterem ablakainak való
színűleg légpisztollyal történő 
betörése. Az igazgatóság se
gélykérése nyomán a polgár
őrök az újabb vandál tettek 
megelőzése érdekében fel
ajánlották segítségüket.
Az elmúlt időszakban a vá

rosban dolgozott a Falcon és a 
traffipax is. Míg a lopott autók 
kiszűrésére rendszeresített 
műszer nem akadt eltulajdo
nított gépkocsi nyomára, addig 
a sebességmérő radar két óra 
alatt 150 ezer Ft-tal könnyí
tette meg a megengedettnél 
gyorsabban közlekedő autó
sok pénztárcáját. A rendőrség 
a notórius gyorshajtók kiszűré
sére újabb közlekedési akciót 
tervez. Ennek egyik sajátos
sága a trafflpaxhullám lesz, 
amikor egy adott szakaszon

belül nem egy, hanem három 
sebességmérőt helyeznek el 
egymást követően. A piros 
Skoda mellé valószínűleg egy 
zöld Skoda és egy fehér Opel 
Astra csatlakozik. Nemes Ist
ván őrnagy szankciókat helye
zett kilátásba a tilos helyen 
parkolók ellen is. A szabály
talan várakozást minimum 
5.000 Ft-os büntetéssel hono
rálják.

R .Z .

A  közelmúltban megszűnt a 
helyszíni bírságolás, ami azt 
jelenti, hogy az enyhébb sza
bálytalanságokat elkövető au
tósoknak már nem a helyszí
nen kell kifizetniük a rájuk ki
rótt összeget, hanem 15 napon 
belül a rendőrtől kapott postai 
utalványon bármely postahi
vatalban. Elbliccelni nem ér
demes a dolgot, mert a tőpél
dány a rendőrségnél marad, s 
be nem fizetés esetén feljelen-

A veszvillogós parkolás legalább ötezer forintba kerül

Iparkamarai rendezvények 
Gödöllőn

A Pest Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara Térségi Ka
marai Klubja az alábbi ren
dezvényeket rendezi tagjai 
számára:

Minőségtanúsítás és 
minőségbiztosítás a 

gyakorlatban

Másfélmilliós kár

Tűz a főutcán
Október elsejére virradóra meg
gyulladt a Kossuth Lajos utca 
61. szám alatti ház tetőszerke
zete. A tűzoltóknak közel egy
órás megfeszített munkával si
került megfékezni a lángokat. A 
tőlük kapott tájékoztatás szerint 
valószínűleg a közel százéves

épület padlásán szabadon futó 
elektromos vezetékek okozta rö
vidzárlat miatt keletkezett a tűz. 
Bár a födém nem égett át, a kár 
így is mintegy másfél millió fo
rintra tehető.

R.Z.

Előadó: Csík László és dr. Dúl 
Udó Endre

1999. november 8. 14 óra 
Helye:

Gödöllő, Dózsa György út 25.

Az adó- és TB járulékfizetés 
időszerű kérdései 

1999. november 22. 14 óra 
Helye:

Gödöllő, Dózsa György út 25.

Érdeklődésük esetén részvé
teli szándékukat - a rendez
vény megnevezésével, a részt
vevő nevével, címével, beosz
tásával, elérhetőségével - az 
alábbi címen jelezzék:

PMKIK Gödöllői Iroda 2100 
Gödöllő, Dózsa Gy. u. 25.

téssel élnek a polgármesteri 
hivatalnál, ahol az összeget az 
elkövetőn adó formájában 
hajtják be. Jó tudni, hogy a ren
dőrnek előbb alá kell írattatnia 
a szelvényt a gépkocsivezető
vel, az autós ugyanis a kézje
gyével ismeri el a vétség elkö
vetését. Amennyiben az elkö
vető erre nem hajlandó, a ren
dőr feljelenti. A rendőr egyéb
ként súlyos közlekedési sza
bálytalanság esetén - pl. tilos 
jelzésen való áthaladáskor - is 
élhet azzal a jogával, hogy nem 
megbírságolja, hanem azonnal 
feljelenti a szabálytalankodót.

Bár alapos szigorítást jelent, 
hogy a helyszíni bírság maxi
m ális k iszabható összege 
2.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra emel
kedett, némi enyhítést is kap
tak az autósok. így lakott te
rületen belül a korábbi 60 
krn/óra helyett 80km/óra a bír
ságolás határa, csak ezen se
bességhatár túllépése esetén 
jelentik fel a gépkocsivezetőt.

R.Z.

Okmányiroda: 
csak a jövő 
évezredben

Csak azokban a városokban 
kezdik meg 2000. január el
sején az okmányirodák a 
működésüket, ahol rendőr- 
kapitányságok vannak - je
lentette be a minap a Köz- 
igazgatási Hivatal vezetője.
A többi városban 2001 .január 
1-től várható a fent említett 
irodák kialakítása. A halasz
tásra az intézmény vezetője 
szerint azért került sor, mert 
nincs elég pénz a berendezé
sekre. A most zöld utat kapott 
okm ányirodák munkatársai 
egyelőre a rendőrkapitánysá
gok berendezéseit fogják hasz
nálni.

R.Z.
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Petőfi Sándor Gimnázium

Rekordösszeg pályázatokból
Nyolcmillió forintot nyert a 

Decentralizált Szakképzési 
Alaptól a Petőfi Sándor Gim
názium és Gépészeti Szakkö
zépiskola. Az összeg rekord
nagyságúnak számít, az alap 
által rendszeresen kiírt pályá
zaton eddig hárommillió volt 
az iskola által elnyert legna
gyobb támogatás.

Persze a tanintézmény nem csak 
ide pályázott sikeresen. Az előző 
tanévről készült kimutatás 
szerint a szakképzési intézmé
nyek támogatása és a pályáza
tokon nyert összeg meghaladta a 
15 millió forintot. A pénzt teljes 
egészében a szaktantermek és a 
tárgyi eszközök korszerűsítésére 
fordították.
- Igyekszünk kihasználni azt, 
hogy az iskola és a környéken 
lévő termelőüzemek érdekei 
találkoznak. Mi igyekszünk 
olyan szakembereket képezni, 
amelyekre részükről igény 
mutatkozik, ők pedig közre
működnek az oktatás tárgyi 
feltételeinek korszerűsítésé
ben - árulja el a jól működő 
kapcsolatrendszer titkát Sáhó 
Béla műszaki igazgatóhelyet
tes. - Jó példa erre, hogy az 
idén végzett szakközépiskolá
sok az érettségi bizonyítvány 
mellé FESTŐ oklevelet is kap
tak. Ezzel megnőttek az elhe
lyezkedési esélyeik, mivel 
több üzem is keres az elektro-

pneumatikához is értő szakem
bereket.
A műszaki igazgatóhelyettes 

szerint mára megszűnt a 40 fős 
oktatótermek létjogosultsága. 
Helyüket a 15-20 főt befoga
d ó jó i  felszerelt szakképző la
boroknak kell átvenniük. Ép
pen ezért a 15 millió forintból 
egy új gépgyártástechnológia- 
vezérléstechnikai oktatóterem 
számítógépes feltételeit terem
tik meg a hozzá szükséges 
szoftverekkel, robotmanipulá
tor oktatóprogramokkal. A 
programok teljes egészében 
igazodnak majd a környékbeli 
üzemekben használt CNC és 
egyéb robotprogramokhoz.
- Arra is gondot fordítunk, 
hogy a számítógépes fejlesz
tésből ne csak a szakképzés 
profitáljon, hanem a gimnázi
umi képzésben részt vevő di
ákjaink is. Szeretnénk ebben a 
tanévben az összes számítógé
pünket felfűzni az internetre, 
és rendszerbe állítani egy mul
timédiás oktatótermet is. A 
nappali tagozatos tanulók mel
lett a levelező és esti kép
zésben részt vevők is tanulnak 
informatikát heti három órá
ban, és egyre többen jelent
keznek az érettségizetteknek 
indított egy éves, OKJ szerinti 
középfokú számítástechnikai 
szoftverüzemeltető képzésre, 
így ezt mindenképpen bővíteni 
akarjuk. R. Z.

Meghívás a Gyermekek 
Világparlamentj éré

A napokban Paksi Ferencné, 
a Petőfi Sándor Gimnázium és 
Gépészeti Szakközépiskola 
igazgatója az alábbi levelet 
kapta Rózsa Mihályiéi, a Ma
gyar UNESCO Bizottság elnö
kétől:
“A Francia Nemzetgyűlés és az 
UNESCO 1999. október 21-27- 
én rendezi meg Párizsban a 
Gyermekek Világparlamentjét. 
Az eseményen csaknem 200 ál
lam küldötteit hívták meg, or
szágonként 2 tanuló és egy kí
sérő tanárt. A résztvevők várha
tóan elfogadnak egy nyilatko
zatot, amelyben hitet tesznek

egy jobb 21. század reményé
ben.
Örömmel értesítem, hogy isko
láját az a megtiszteltetés érte, 
hogy egy diákot küldhet a Vi
lágtalálkozóra. Tájékoztatom, 
hogy az iskolát Jólesz Tamara 
képviseli Párizsban. Kérem, 
hogy az elfogadandó nyilatkozat 
tervezetét megfelelő időben vi
tassák meg néhány osztálykö
zösségben.
Engedje meg, hogy a Magyar 

UNESCO Bizottság nevében 
gratuláljak a Petőfi Sándor Gim
názium és Gépészeti Szakkö
zépiskola sikeréhez.”

Tudnivalók a munka világáról (II.)

A felmondás
A felmondási idő az adott 

munkáltatónál munkaviszony
ban töltött időtől függ. A fel
mondási idő legalább harminc 
nap, amely a munkáltatónál 
munkaviszonyban töltött

■  három év után öt nappal
■  öt év után tizenöt nappal
■  nyolc év után húsz nappal
■  tíz év után huszonöt nappal
■  tizenöt év után harminc 

nappal
■  tizennyolc év után negyven 

nappal
■  húsz év után hatvan nappal 

meghosszabbodik.

A munkáltató felmondását 
nem köteles indokolni, ha a 
munkavállaló öregségi nyug
díjra jogosultságot szerzett, il
letve előrehozott (csökkentett 
előrehozott) öregségi nyugdíj
ban vagy szolgálati nyugdíj
ban részesül.
A munkáltató az alábbiakban 

meghatározott időtartam alatt 
nem szüntetheti meg rendes fel
mondással a munkaviszonyt:

■  a betegség miatti kereső- 
képtelenség, legfeljebb  
azonban a betegszabadság 
lejártát követő egy év, to
vábbá az üzemi baleset 
vagy foglalkozási megbe
tegedés miatti keresőkép
telenség alatt a táppénzre 
valójogosultság;

■  a beteg gyermek ápolására 
táppénzes állományba he
lyezés;

■  a közeli hozzátartozó ott
honi ápolása vagy gondo
zása céljából kapott fizetés 
nélküli szabadság;

■  a terhesség, a szülést kö
vető három hónap, illetve a 
szülési szabadság;

■  a gyermek ápolása és gon
dozása céljára kapott fize
tés nélküli szabadság;

■  sor-,vagy tartalékos kato
nai, illetve polgári szolgá
lat. (Előbbinél a behívópa
rancs, utóbbinál a teljesí
tésre vonatkozó felhívás 
kézhezvételének napjától.)

A munkaviszony rendkívüli 
felm ondással akkor szün
tethető meg, ha a munkáltató, 
illetve a munkavállaló a mun
kaviszonyból származó lénye
ges kötelezettségét szándéko
san vagy súlyos gondatlanság
gal jelentős mértékben meg
szegi vagy egyébként olyan 
magatartást tanúsít (pl. mun
kahelyéről igazolatlanul távol 
marad vagy késik, munka
végzés alatt neki felróható ok
ból nincs munkaképes állapot
ban, alkohol befolyása alatt áll, 
a munkáltató utasítását indo
kolatlanul megtagadja, nem 
működik együtt munkatársai
val), amely a munkaviszony 
fenntartását lehetetlenné teszi. 
A rendkívüli felmondás jogát 

az ennek alapjául szolgáló ok
ról való tudomásszerzéstől 
számított tizenöt napon belül, 
legfeljebb azonban az ok be
következtétől számított egy 
éven belül, bűncselekmény el
követése esetén a büntethető
ség elévüléséig lehet gyakorol
ni. Ha a rendkívüli felmondás 
jogát testület jogosult gyako
rolni, akkor a tudomásszerzés 
időpontjának azt kell tekinteni, 
amikor a rendkívüli felmondás 
okáról a testületet - mint a 
munkáltatói jogkört gyakorló 
szervet - tájékoztatják.

A munkáltató a határozott ide
jű  munkaviszonyt a határozott 
idő letelte előtt akkor szüntet
heti meg, ha a határozott idő
ből még hátralévő időre, de 
legfeljebb egy évre járó átlag- 
keresetet kifizeti.

A végkielégítésre való jogo
sultság feltétele, hogy a mun
kaviszony az adott munkálta
tónál a törvényben meghatáro
zott időtartamban fennálljon, 
és a munkaviszony a munkál
tató rendes felmondása vagy 
jogutód nélküli megszűnése 
következtében szűnjön meg.

(folytatjuk)

(A Pest Megyei Mozaik 
nyomán)
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Dr. Sümeghy Istvánná emlékére “Egy hang voltam

Búcsú a Tanárnőtől
3Z Istdl őíiclccböil}
És kár lett volna el 
ne hangzani”

(Reményik Sádor)
Szeptember 4-én, életének 

88. évében végleg elment kö
zülünk Sárika néni, dr. Sü- 
meglty Istvánná tanárnő.

Az általános iskola felső ta
gozatán tanárom és osztályfő
nököm volt, a barátnőm édes
anyja. Tiszteltem és szerettem 
őt - azt hiszem, tanítványok 
százai is ezt mondják, ha rá

sainak. Mindkettőt a nevelés 
szolgálatába állította, mert ő 
még tudta, mi az: nevelni. Na
gyon jó  szemmel látta meg, hol 
kell alakítani, formálni a ka
maszodó gyermekek jellemét, 
milyen értékes tulajdonságot 
kell bennük erősíteni, mit kell 
nyesegetni.

Minden harsányság távol állt

Hffnigné Zádor Éva 
*

Igazi tanítóm  
emlékére

Igazi tanítóim erőt adtak, pél
dát, alapot. Szívvel lélekkel 
hittek abban, amit csinálnak! 

Tanító néninktől, Sárika né
nitől a napokban búcsúztunk 
az evangélikus templomban 
tartott emlék istentiszteleten. 
Néhány évvel ezelőtt egy le

velet kaptam Tőle, amelyben 
az Aszódi Tükörben akkor 
megjelent terveimhez kívánt 
sok sikert. Lám, mennyire fi
gyelemmel kísérte tanítványai 
életét! A levélhez egy fényké
pet is mellékelt, amely még 
1957-58-ban készült, s ame
lyet most közreadok.

A volt osztály azt tervezte, 
hogy találkozót szervez. El
késtünk. Sárika néni már nem 
lehet köztünk.

Sárika néni tanítványai körében Balogh Jánosné

Családja az igazi megmond
hatója, Sárika néni mennyire 
példamutató életet élt. Szerető 
feleség volt, gondos, jólelkű 
édesanya és nagymama. És pe
dagógus: tanító és nevelő ta
nár. Előbb kisebb iskolákban, 
majd itt Aszódon, a jóhírü 
evangélikus leánynevelő isko
lában. Az államosítás után lett 
a ma Csengey Gusztáv nevét 
viselő általános iskola tanára: 
innen is ment nyugdíjba.

Kötelességtudó volt, szigorú, 
pontos. Óráin nem voltak üres
járatok, alapos tudás, gondos 
felkészülés jellemezte Sárika 
nénit. Munkáját nem az indu
latai vezérelték, hanem az ér
telme. Nagyon kevés olyan ta
nárt láttam, aki annyira ki tudta 
zárni személyes érzelmeit a ta
nári munkájából, mint ő. El 
tudta választani egymástól a 
felelet minőségét és a diák csi- 
bészségét: nem emlékszem 
egyetlen esetre sem, amikor 
rossz jeggyel torolta volna 
meg arosszalkodást.

Mértékkel dicsért és bünte
tett. Éppen ezért súlya és érté
ke volt szavainak vagy beké

réseket mindig igyekezett le
csendesíteni tanítványainál is. 
Általában komoly volt, de ha 
rá gondolok, mindig a mosolya 
idéződik fel előttem.
És a hangja! Sárika néni na

gyon szépen beszélt, megfele
lő hangerővel, tisztán, érthető
en, természetesen. Akkor - és 
még sokáig - nem tudtam, 
hogy az osztályfőnöki órán fel
olvasott kedves történetek egy 
része De Amicis: A szív című 
könyvéből való. Talán még az 
állásába is került volna, ha 
kiderül, hogy nevelése eszkö
zéül ezt a “korszerűtlen”, csu
pa szeretet müvet választotta a 
partizántörténetek helyett. Azt 
hiszem, ez soha nem érdekelte 
Sárika nénit: a könyv címét 
nem árulta el, de a történetek 
erkölcsi tanulságát igyekezett 
lelkűnkbe vésni. Utravalót 
adott mindannyiunknak.

Tavaly még derűsen, jóked
vűen beszéltette a 35 éves ta
lálkozón megjelent sok régi di
ákját. Mára ő is elment. Egyike 
volt azoknak a pedagógusok
nak, akikről el lehet mondani:

Szavalóverseny
Aszód Város Önkormányzata, 
a Művelődés Háza, a Petőfi 
Társaság Aszódi Szervezete 
és a Vécsey Károly Helyőrségi 
Klub idén is megrendezi a Pe
tőfi Sándor körzeti szavaló
versenyt. A verseny időpontja: 
1999. november 6.
Nevezni három kategóriában, 

egy kötelező és egy szabadon 
választott Petőfi-költemény- 
nyel lehet. A kategóriánkénti 
kötelező versek a következők:
I. kategória (6-10 év):
Petőfi Sándor: Anyám tyúkja
II. kategória (10-14 év):
Petőfi Sándor: A völgy s a hegy
III. kategória (14 éves kortól): 
Petőfi Sándor: Az év végén

Nevezési határidő: október 25.

A verseny 10 órakor kezdődik 
a Vécsey Károly Helyőrségi 
Klub színháztermében. Előtte 
9.30 órai kezdettel megemlé
kezést tartunk a Petőfi Múze
um előtt. Szeretettel várjuk a 
versmondókat és a közön
séget!

Virág helyett

Néma csönd van az osztály
ban. Az ajtó előtt állok a 
többi szülővel együtt. Majd 
vidám nevetés harsan fel, s 
egy Weöres Sándor-vers za
katol, dübörög, mint a vonat. 
Fut, robog a kicsi kocsi... stb. 
S gondolataim a verssel fut
nak tovább.

Fáradt, fátyolos a hangja, de 
szemében ott az a fény, amivel 
a gyerekeket szereti, tanítja, 
oktatja fáradhatatlanul. Ez a 
fény töretlen a fáradt szemben 
is, mert ez a fény a szívből jön.

Generációk nőttek fel a keze 
alatt. Tizenegy évig igazgató- 
helyettes volt az iskolában. Pá
lyázatot nyert, publikált. Dol
gozott csendben. Tette a dol
gát, nem kapott kitüntetéseket, 
nem várt jutalmat, csendben 
volt, mint azok az emberek, 
akik halkan égnek el a mások
ért vállalt munkában. Helyette 
kapott csillogó gyermeksze
meket, nevetést, tiszta tekinte
teket. Nagyobb érték ez min
dennél.

Hallottam, egyszer azt mesél
te valakinek, hogy az elsős ta
nító nénijének neve Arany Gi
zella volt. S egyszer régen, 
amikor őt tanította, arany szí
vet rajzolt neki. Ez a szív nem 
piros volt, gyermekfejjel sár
gára színezte.

-Miért sárga? - kérdezte tőle 
Gizella néni.
-Azért, mert az én tanító né
nimnek arany szíve van - 
mondta az egykori pásztói kis
lány.

Nézem az unokámat, szívet 
rajzol. Tétovázik, piros legyen 
vagy sárga? Ági néninek raj
zolja. Kis gondolkodás után a 
sárga szín után nyúl, arany szí
nűre színezi.

Jó egészséget, boldog tanévet 
kívánunk Magyar Mihályné- 
nak, Ági néninek.

Dvorszki József né
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Cgy d/a/)ó leAefó'séff arm  ̂ /u>ty</ ffo/u/m Aod/on 
/u/uffdyaséveiaeA  a /u /ayl ó lzío m á ffá w í/

Miért érdemes 
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  

in form ációs vona lunka t vag y  keresse 

fel fiókunkat, aho l munkatársaink 

készséggel á llnak rendelkezésére.

OTP Bank Aszódi Fiókja
2170  Aszód, Kossuth Lajos u. 42 -4 6 . 

Tel: 4 0 0 -1 3 3

TAPÉTA v a s a k
Egész évben o lcsó  ár, nagy választék!

o  S im a  é s  h a b o s í t o t t ,  m in tá s  é s  s z ö v e tm in 
tá s ,  fű r é s z p o r o s , m e n n y e z e t  h ő s z ig e t e lő  
é s  h ő v is s z a v e r ő  ta p é tá k  

<=i> P o sz te r e k , s z e g ő k ,  b o r d ű r ö k  nagy válasz
tékban, valamint a tapétázáshoz szükséges 
eszközök, ragasztók, RIGIPS h é z a g o ló  é s  
g le t t e lő  s e g é d a n y a g o k  

■=t> F e s té s h e z ,  m á z o lá s h o z  
p o r fe s té k e k , s z ín e z ő k  
D isz p e r z it  - H éra - L im it 

■=> lábazat- és homlokzat
festékek, ecsetek, meszelők 

< >  A la p o z ó k  - Z o m á n c o k  - L ak k ok  - L á zá ro k

N O E-kártya fe lm utatásával: TAPÉTA vásárlás esetén 

10%  engedm ény!

P é te r  L a jo sn é

ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 
_________TAPÉTABOLT________

@  ( 2 8 )  4 0 1 - 6 9 1 ,  4 0 1 - 0 9 2  
N yitva: H-P: 6 - 1 7 - ig ,  S zó : 6 - 1 2 - ig

N y o m t a t v á n y o k  

beszerzése 
röVicl határidővel!

P A P lR Z S E iR fN D ©  

(1 0 0  D B -O S ) 7 5 ,- FT-TOL, 

EÜ. P A P ÍR O K  KIS 

ÉS NAG Y K1SZEREILÉSBIEM, 

SZALVÉTÁK, 

C SO M A G O LÓ PA PÍR O K  

NAG Y VÁLASZTÉKBAN  

K A PH A TO K .

LAKÓTELEPI P A P ÍR - 
ÍRÓ SZER ÜZLET

NYITVA: H-K-Cs-P: 8 -1 7  S z ó : 8 -1 2
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MÓNI FOTO
C a n o n

B K C IÓ I
EOS 3000 KIT 

38-76 zoom 
+80-200 zoom

;j39#eu;- 
138.900,-

v iv it a r  távcsövek F I L M K I D O L G O Z Á S

12X50 16.600,- 1 AD A AT ATTf
10X50 14.600,- 1 0 R A  A L A T T .

7X50 13.900,-  ajándékfilmmel vagy fotóalbummal

Illatszlrtar
-18 db-os pohárkészlet csak 1690,-

- ajándéktárgyak, száraz virágcsokrok, 

gyurmafigurák

- testápolók, parfümök, hajfestékek « ,
: % >

nagy választékban kaphatók! V
c)'JUndkét ü A d ü M m sm d e ü e l m íjuk r(0.nxikel!

Aszód, Kossuth Lajos u. 38.
Tel: (28) 400-957

Nyitva: hétköznap 8-17 szombaton 8-12

Felhívás

O k tó b e r  2 1 - t ő l  
v ir á g b o ltu n k b a n  

m in d e n s z e n t e k !  
k is k o s z o r ú k , k r iz a n té m ,  

m é c s e s e k ,  g y e r ty á k  
n a g y k e r e s k e d e lm i á r o n  

k a p h a tó k .

M indkét ü z le tü n k b e n  
s z e r e te t te l  várjuk  

K edves V ásárló inkat! 
(O k tó b e r  2 3 - á n  n y ú j to t t  

n y i tv a t a r tá s i  id ő b e n )

Tel.: 06-28-401-690

Ahogy Önök már bizonyára értesültek róla, lakókörnyezetük
ben hamarosan megkezdődik a szennyvízcsatorna-hálózat épí
tése.
A város önkormányzatának, illetve a Vízmű Társulatnak a köz
ponti támogatásokon kívül saját erőt is fel kell mutatnia. Ebbe a 
saját erőbe óhatatlanul szükségessé válik a lakossági hozzájá
rulás megfizetése is. Háztartásonként ez 100 ezer forint befize
tését jelenti.
Ez az összeg nagy terhet ró a családokra. Ennek a tehernek a 
csökkentésére a LAKÁSKASSZA szeretne segítséget nyúj
tani egy kedvező részletfizetési lehetőség révén.
A Vízmű a LAKÁSKASSZA egyik partnerbankjától egy ösz- 
szegben veszi fel a beruházásra szánt összeget. Á hitelt a LA
KÁSKASSZA futamidejére a bank türelmi időre adja, ebben az 
időszakban csak a hitel kamatát kell törleszteni. (Ezt példánk is 
mutatja.)
Cégünk, a LAKÁSKASSZA a következő lehetőséget kínálja 

Önöknek:

Hitel összege:

Kamat évi (%)
Türelmi idő (hónap): 
Futamidő(hónap):

a) . Lakossági kamatteher ( Ft/hó)
b) .Kamatteher ideje(hó):
A. Összes kamatfizetés Ft ( a x b )

Tőketartozás az 51. hónapban

c) . Lakáskassza (Ft/hó)
d) . megtakarítási idő (hó)
B. Lakáskassza befizetés Ft ( c x d)

Összes ráfordítás Ft ( A+B )

100.000,-Ft

4,9
51

120

409
50

20.450,-

100.000,-

1.512,-
48

72.576

93.576,-

Természetesen hosszabb idejű megtakarításra is lehetőség van 
kisebb havi részlettel.
Önnek a következő előnyei származnak a LAKÁSKASSZA 

szerződésből:
• részletfizetési lehetőség (nem egyösszegű befizetés)
• a csatornázás a közeljövőben megvalósul
• a LAKÁSKASSZA szerződés 30%-os állami támogatása 

és 3%-os betéti kamata miatt Önnek kevesebbet kell befi
zetnie, mint az egész közüzemi hozzájárulás.

• 4 év után lehetőség van további 100.000 Ft fix 6%-os hitel 
felvételére

• a befizetés 15%-át, mint költségvetési támogatást, visz- 
szakapja

A fentiekből kiderül, hogy a teljes bekerülés (levonva a 15% 
támogatást) 78.026 Ft-ba kerül.
A LAKÁSKASSZA szerződés megköthető az aszódi Postán, 

illetve munkatársaink igény esetén házhoz mennek.
A Posta nyitvatartása: Hétfőtől péntekig 8-16 óra 

Szombat: 8-12 óra
Kvaka István 

postavezető 
(X)
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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

ÁLLATeSVeSS ÜGViLf?
Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, Galga- 

mácsa, Váckisújfalu, Kartal, Verseg) részére kialakított hétvégi és 
ünnepi állatorvosi ügyelet októberi beosztása:

O któber 9-én 8 órától O któber 23-án 8 órától
október 11-én 8 óráig: október 25-én 8 óráig:

Dr. Szőke Zsolt Dr. Márton János
Aszód, Baross u. 5. Galgamácsa, Kiskút u.3.

Tel: 06-20-9566-529 Tel: 06-30-9229-420

O któber 16-án 8 órától 
október 18-án 8 óráig: 

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

Tel: (28) 400-207

O któber 30-án 8 órától 
novem ber 1-én 8 óráig: 

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

Tel: (28) 400-062

NEW FRANKA SHOP Kereskedelmi es Szolgáltató BT. 
MEZŐGAZDASÁGI ÉS TEHERGÉPJÁRMŰ ALKATRÉSZBOLT 

Aszód, Kossuth L. u. 71. Tel/fax: 401-460 
Tel: 20 9416-533, 20 9376-899

Jigyelem ! Új szolgáltatás a NEW  
FRANKA SHOP Bt-nél!

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

Aszód, Kossuth L. u. 71. Tel/fax: 401-460 
Tel: 20 9416-533, 20 9376-899

Felelősség
(avagy nevessünk minél többen az “áprilisi tréfán ”)
Becsületes emberek között alap

vető követelmény a kimondott szó
ért, a leírt sorainkért vagy cseleke
deteinkért való felelősségvállalás.
Az Aszódi Tükör előző számában 

SZ. J. írását olvasva elnevettem ma
gam. Egy epizód jutott eszembe 
nevelőtanári éveimből. Az egyik 
analfabéta növendék adatainak 
beírásakor - a születési étéből kö
vetkeztetve - megkérdeztem a nö
vendéket -Ugye 16 éves vagy? - A 
növendék szinte felháborodva, ka
tegorikusan kijelentette, hogy 14 
éves. Ezt onnan tudja, hogy tavaly
előtti!) a tanító néni kiszámolta 
neki.
A vita miatt nem haragudtam meg 
a növendékre, hiszen ő ilyen. Két 
évvel van lemaradva. Úgyszintén

nem haragszom (inkább sajnálom 
őket) azokra a felnőttekre, akik - 
habár nem analfabéták - mégis 15- 
20 év lemaradásuk van a mai kor 
követelményeihez képest 
Sokat járok Budapestre a MTESZ 
székházában lévő Magyar Elektro
technikai Egyesület tudományos 
előadásaira. Igen komoly, nemzet
közileg is elismert előadók előadá
sait hallgatom. Nem a magam ön
ző érdekében, hanem azért, hogy 
az ott hallott információkat váro
sunkban hasznosíthassam. Egy 
alkalommal megkérdezték tőlem, 
hogy a vidék miért van - sok eset
ben - lemaradva. Közöltem, a hi
ányos és nem a jelenkornak meg
felelő gondolkodásmód miatt Ezt 
nem akarták elhinni. Hivatkoztak

a mai információáradatra. így 
most köszönettel tartozom a cikk 
írójának, ugyanis az újságot elvi
szem és megmutatom nekik. Hoz
zátéve, ugye, igazam volt 
A cikk írójának az utolsó bekez

désben igaza van: “Hogy előbbre 
jussunk, nem megmosolyogtató 
ötletekre van szükség, hanem ki
vitelezhető és olcsó megoldá
sokra.”

EZEK A MEGOLDÁSOK LÉTEZ
NEK, minden számítás, műszaki 
paraméter, fényképek, a szállítók 
neve, címe rendelkezésre áll. 
Kívánságra a generátorokat meg 
lehet tekinteni Budapesten.
A szomorú az, hogy már megint a 
kifogásokat keressük, hogy mit mi
ért nem lehet Ha nincsenek aka
dályok, akkor mi magunk kere
sünk, nehogy Aszódon valami 
szebb, jobb, olcsóbb legyen. 
Okosabb ember először a rendel

kezésre álló dokumentációt elol
vassa és utána mond véleményt. 
Én jobban szerettem volna olyan 
ember bírálatát hallani, aki lega
lább egy kalapácsütést tett Aszód
ért. Bírálóm már többször próbálta 
megcáfolni véleményemet Min
den esetben elavult nézetekkel. Az 
ő környezete lehet, hogy még itt 
tart

Gondolkodjunk, beszéljünk, ír
junk és cselekedjünk felelősséggel!

Kaáli Nagy Kálmán
*

A szerkesztőség a vita alakulását 
figyelve elérkezettnek látta jelezni 
az érintetteknek, eszmecseréjüket 
a továbbiakban személyesen és ne 
a lap hasábjain folytassák.

RáczZoltán
felelős szerkesztő

A gyógyszertárak ügyeleti rendje
S z e n t  Is t v á n  P a t ik a
Minden páros héten ügyeletes 
Ügyelet: Hétköznap 18 órától 20  óráig

Szom baton 8  órától 12 óráig 
Vasárnap 9 .30-tól 11 .30-ig

V á r o s i  P a t ik a
Minden páratlan héten ügyeletes 
Üauelet: Hétköznap 18 órától 20  óráig

Szom baton 8  órától 12 óráig 
Vasárnap 9 .3 0 -tó l 1 1 -3 0 -ig

A m indenkori ü g y e le tes  orvos a 0 6  2 0  9  2 7 1 -1 7 1 -e s  te le fon szám on  érh ető  el.
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Köszönet az 
ajándékokért

A Városi Könyvtár ezúton 
mond köszönetét dr Asztalos 
Istvánnak, Vígh Edinának, 
Balogh Jánosnak, Meggyest 
Ferencnek, Honig Antalnak, 
Kassai Istvánnak, Mudris 
Lászlónénak, Lőrinczi Ervin
nek, Kerényi Katalinnak és 
Jurinka Károlynak, ak ik  
könyvadománnyal, folyóira
tokkal, cserepes virágokkal 
gazdagították könyvtárunkat.

Pályázat
Tervezze meg 
a Könyvtár 

lógóját!
A pályázatokat név, lakcím 

megjelölésével kérjük eljuttat
ni az alábbi címre:

Városi Könyvtár 
2170 Aszód 

Kossuth Lajos u. 72.

Beadási határidő:
1999. november 1.

Figyelem!
A Városi Könyvtár az őszi könyvtári hétre való tekintettel 

(1999. október 18-22.) nem számít fel késedelmi díjat a köny
veket késve visszahozó olvasóinak.

Mini galéria a Fámában

Alkalmi ötletből 
rendszeres tárlatlehetőség
Egy hete grafikák díszítik a 

Fáma Könyvesbolt és az AB 
Aegon Biztosító Rt. aszódi fi
ókja közös belépőjének fa
lát. A mini galéria kiötlője 
Pálmai Tibor, a Fáma köny
v esb o lt m unka
társa, aki úgy gon
dolta: az épületbe 
betérők örülné
nek, ha nem csu
pasz falak fogad 
nákőket.

Szerencsére a biz
tosítótársaság sem szándéko
zott oda reklámplakátokat ki
tenni, így megvalósulhatott az 
elképzelés. A rajzok megszer
zése sem okozott gondot,

mivel - szenvedélyes rajzoló 
lévén - valamennyi Tibor al
kotása. Az első napok tapasz
talatai szerint bizony nagyon 

maguk elé bámul
nak a vásárlók, 
mert csak kevesen 

vették észre az új 
kezdeményezést.

A későbbiekben an
nak sincs akadálya, 
hogy mások képei, 
fotói is bemutatásra 

kerüljenek, ehhez csu
pán a Fáma könyvesboltot kell 
felkeresnie a nyilvánosságot 
vállaló alkotónak.

R.Z.

A Városi Könyvtár újdonságai
Boudon: Szociológiai lexikon
Nemes Károly: A film művészi nyelvének fejlődéstörténete
Monos János: Capri, a csodák szigete
Palczer János: Gyalui havasok
Torjai Rácz Zoltán: Kelemen- havasok
Bánosi György-Veresegyházi Béla: Eltűnt népek, eltűnt

birodalmak kislexikona 
Cholnoky László: Bertalan éjszakája 
Füst Milán: Nevetők 
József Attila: Medvetánc; Nagyon fáj 
Kányádi Sándor: Szitakötő tánca 
Macdonald: Fulladásos halál 
Mailer: Amerikai álom 
Nesbit: Az elvarázsolt kastély 
Szepes Mária: Raquel hét tanítványa 
Thomas, Dylan: A sziget 
Ünnepeink
Doyle, Coman: Adventures o f Serlock Holmes 
Kis Tódor: Ezer vicc a javából 
Lawrence: In lőve 
Budapest zsebatlasz 
Robertson, Denise: Napkelte 
Szendrő Borbála: Brit és amerikai angol-magyar 

képes tanuló-szótár 
Lahaye-Jenkins: Az ítélet 
Ignatius, Dávid: Főbenjáró bűn 
Drosnin, M. : A biblia kódja 
York,P.G.: Dzsungelláz 
Grahan, H.: Trópusi éjszakák 
Fable, Vavyan: Démontangó 
Gerritsen: Véráram 
Loetscher, Hugó: Fürdőszezon 
Saint-Exupéry: Levél egy túszhoz 
Nabokov,V.: Áttetsző testek 
Austen, Jane: Büszkeség és balítélet 
Salinger: Zabhegyező 
Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya 
Srnall, Beatrice: Tengerek asszonya 
Tomeo, Javier: Gyilkosság az Orient moziban 
Saramego, Jósé: Minden egyes név 
Pcyramaure, Michel: IV. Henrik 
Merre visz a végzet 
Small, B.: Drága jázmin
Kormos István: Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról
Pályaválasztás, továbbtanulás 2000
Iskolaválasztás előtt...2000
Sabján Tibor: Népi cserépkályhák
Galgahévíz
Coote, Roger: Lányok kézikönyve
Irving, John: A cirkusz gyermeke
Caldwell, Jolin: Káosz
Ludlum, Róbert: Materese leszámolás
Tőke Péter: A budai milliárdosok titkos szerelmei
Fawett, Harrison: A Katedrális harcosai
Applegate, Katherine: Szerelmünk, Sam
Fischer, Marié Louise: Örökké. Senta
Waltari, Mika: Fine van Brooklyn
Updike, John: Bech bolyong
Frankenstein, Norbert von: Kincsek nyomában
Korszerű iskolavezetés
Kenscherper-Hausten-Mochmann: A világ vallásai
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Gyermekkoromtól kezdve 
szívesen olvastam a Pest Me
gyei Hírlapot, egészen annak 
megszűnéséig. A kedvenc ol
dalam a Gödöllő és Vidéke cí
mű mutáció volt, mert arról a 
régióról szólt, ahol éltem, ahol 
élek. Egy idő után már arra is 
figyeltem, hogy ki írta a cikket. 
F. M. írásait kifejezetten ked
veltem azok életszerűsége és 
színessége miatt. Persze akkor 
még nem éreztem át igazán, 
hogy az F. M. monogram nem 
csupán egy Fercsik Mihály ne
vű újságírót takar, aki valószí
nűleg szereti, amit csinál, ha
nem egy, a Galga mente sorsá
ért, fejlődéséért aggódó, érte 
tenni akaró, igazi lokálpatrióta 
embert is.

Az újságok sajnos egy idő 
után a kazánban vagy a MÉH 
telepen végzik, kevesen fordí
tanak arra gondot, hogy a saj
tóterméket kortörténeti doku
m en tum kén t k eze ljék  és 
könyvbe köttetve megőrizzék. 
A Fercsik Miska bácsi 70. szü
letésnapja alkalmából megje
lentetett Ahol élünk szerencsé
re éppen ezt a célt szolgálja. A 
könyvben ugyanis Miska bá
csinak a Pest Megyei Hírlap
ban 1977 és 1997 között meg
jelent írásai közül olvashatunk 
jónéhányatújra.
„Nem tehetek róla, én azokkal 
értek egyet és érzek együtt, 
akik elfogultak szűkebb hazá
juk  iránt, ám ezzel az elfogult
sággal nem vitatják és nem is 
tagadják a nagyobb közös
séggel, a nemzettel, a hazával 
szem ben i kö te le sség ü ke t 
sem"- írja a szerző a Szeretet 
és kötelességtudat című cikké
ben. Való igaz, az elfogultság, 
a szülőföld iránti szeretet min
den írásában érezhető. Ez 
azonban korántsem jelenti azt, 
hogy a cikkek rózsaszín szem
üveggel láttatják a Galga men
te most megidézett három 
évtizedes történéseit. A cik
kekben olvasható sorsok meg
éltek, valósak, és talán éppen

Fercsik Mihály:

Ahol élünk
ez az oka, hogy közel állnak 
hozzánk. No meg azért is, mert 
közvetve a mi életünket ol
vassuk ki belőle. Egyáltalán: 
remek dolog a könyv segít
ségével egyfajta időutazást 
tenni, hogy aztán rádöbben
jünk: a „szürke” hétköznapok 
alatt mennyit változott a világ. 
Miska bácsinak 1977-ben je 
lent meg A hévízgyörki Mozis 
Bözsi című cikke. Ma már leg
feljebb videotékás lányokról 
lehetne írni, a falun korábban 
szinte egyetlen szórakozási le
hetőséget nyújtó mozik úgy 
zártak be környékünkön, hogy 
szinte észre sem vettük. Az 
ilyen példákat lehetne bőven 
sorolni, mint ahogy az állan
dóság is jelen van: a Galga 
mentén élők megélhetésének 
ma is a földművelés, a piaco
zás az egyik forrása, mint 
ahogy arról Miska bácsi 1983- 
ban tudósított.
„A tegnapot idézni és emlé

kezni a holnap építését is je 
lenti ”- írta egy helyen a szerző. 
Köszönet mindazoknak, akik a 
kötet megjelentetését támogat
va ezt szolgálták. Remélhető
leg sok olyan olvasója is lesz a 
kötetnek, akik nemcsak egyet
értenek Miska bácsi gondola
tával, hanem írásai segítségé
vel a fejlődéshez is erőt merí
tenek.

R.Z.

Egy kis nyelvelés

Tudni beszél kicsit magyar
Még mielőtt azt hihetné a ked
ves olvasó, hogy meghibban
tam, elárulom, nem ez történt, 
hanem egy olyan jelenségről 
kívánok szólni, amely sajnos 
nagyon terjed, mondhatnám 
burjánzik nyelvünkben.

A kisgyerm ek édesanyja 
mellett megtanulja használni a 
nyelvet. Legtöbbször helye
sen, az adott szituációhoz tö
kéletesen alkalmazkodva. Ez a 
nyelvhasználat azonban ösztö
nös cselekvés, s ahhoz, hogy 
mindig pontosan fejezzük ki 
magunkat, el kell jutnunk oda, 
hogy tudatos használói, alkal
mazói legyünk anyanyelvűnk
nek. Ennek a felkészülésnek a 
színtere az iskola, a nyelvtan
óra.
Ha idegen anyanyelvű ember
társunk töri kerékbe a fenti 
módon nyelvünket, akkor csak 
megmosolyogjuk, de honfitár
saink hibás m egszólalásai 
bosszantólag hatnak ránk.

Csinos, fiatal nő mosolyog 
ránk a képernyőről. Egy ter
méket reklámoz. Rá akar ven
ni, hogy legközelebb én is azt 
vásároljam, amiről a reklám
ban szó van. Már-márhajlanék 
is rá, hogy enyhítsem a rek
lámok iránti ellenszenvemet, 
amikor elhangzik - mint egy 
tőrdöfés - az utolsó mondat: 
“A Dove segíti a bőrnek a saját 
szépségét megmutassam. ” 
Szépen hangzó megfogalma
zásnak tűnő, tartalom nélküli 
valamivel állunk szemben. 
Mert az ilyen semmi esetre

sem nevezhető mondatnak. 
Legalábbis nyelvtani értelem
ben nem.
Ha valaki a spontán megnyi

latkozás hevében, mikrofon 
előtti zavarában mond ilyes
mit, megbocsátható. De a nagy 
költséggel készülő reklámok 
esetében el lehetne és el is kel
lene kerülni az ilyen nyelvi 
pongyolaságot.

Ugyanebbe a körbe sorolható 
be az a felirat is, amelyre egyik 
nyelvész tanárunk hívta fel a fi
gyelmünket még egyetemista 
korunkban. Az egyik szegedi 
élelmiszerbolt kirakatában ott 
díszelgett a felirat: “A vitamin- 
hiányt pótolja a konzerv!" Első 
olvasásra nem is tűnik hibásnak, 
mert bizony nyelvérzékünk 
időnként megcsal bennünket. 
Ha azonban jobban megízlel
getjük ennek a mondatnak a va
lódi tartalmát, rögtön kiderül, 
hogy hibás. Mert hiszen nem a 
vitaminhiányt kell pótolnunk, 
hanem a hiányzó vitamint. S erre 
már valóban alkalmas lehet a 
konzerv.
És ebbe a kategóriába sorolható 
a magát időnként pontosan ki
fejezni nem tudó, udvarias és 
nagyon igyekvő diák is, amikor 
úgy szólítja meg a tanárát, hogy 
“Maga tetszik tudni...”.
Igen. Tudom, de nem tetszik. 

Igaza van a rádióműsor címé
nek: “Beszélni nehéz." Isme
reteink tudatos alkalmazásával 
elkerülhetjük a fentebb emle
getett hibákat.

-g -l

A rádiózás múltjáról

A koherertől a szikratávíróig
Sorozatunk folytatásaként 

most az egymásra épülő talál
mányokat, felfedezéseket so
rolom fel. Akit ezek a csodála
tos találmányok részleteseb
ben is érdekelnek, az az Elek
tromos Gyűjtemény könyvtá
rában részletesebben olvashat 
róluk.
1890. Branly feltalálja a mai 
kristálydetektor ősét, a kohe- 
rert.

1892-93. Puskás Tivadar beve
zeti a telefonhírmondót (a vilá
gon először Budapesten), a ké
sőbbi vezetékes rádió ősét. 
1895. Popov feltalálja a drót
nélküli távírót.
1897. Marconi drótnélküli táv
iratváltása (5km)
1899. Brauné az első üzembiz
tos szikratávíró (48km)/
1900. Marconi és gróf Arcó 
felismerik a hangolás (rezo

nancia) szükségességét az adó 
és a vevő között.
1903. Az első magyar szikra 
adó-és vevőállomás felállítása 
Csepelen (3kW).

A magyar szakemberek a szik
ratávíróval kapcsolatos első 
külföldi kísérleteket már 1896- 
ban kezdték tanulmányozni. 
Az első hazai kísérletek Csepel 

(folytatás a 13. oldalon)
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Tánccal, vidámsággal ünne
pelték az Idősek Napját vá
rosunk nyugdíjasai. A Vécsey 
Károly Helyőrségi Klubban 
tartott zenés összejövetelnek 
Payer András személyében

igazi sztárja is volt. A mulatság 
a Hagyományőrző csoport fel
lépésével, sok mulatságos já 
tékkal, tombolahúzással és 
persze tánccal folytatódott.

Kép és szöveg: -erzé-

Részvénytársaságunk alapve
tő érdeke jövedelm ező műkö
désének feltétele az ügyfeleink 
keresletéhez igazodó, minden 
bankfiókban elérhető, korsze
rű banki termékek és szolgál
tatások kidolgozása, az ügy
intézés egyszerűbbé, kényel
mesebbé tétele.
Az elmúlt évek során több olyan 
visszajelzés érkezett a lakosság 
és az önkormányzatok részéről, 
amely a bank lakossági hitele
zési rendszerének centralizáció
jából adódó nehézségekre hívta 
fel a figyelmet.

Mérlegelve ezeket a jogos
nak ítélt észrevételeket, az 
OTP Bank vezetése úgy dön
tött, hogy a jövőben minden 
egységünkben biztosítja a la
káscélú hitelek igénybevéte
lének lehetőségét.

Ennek a folyamatnak része az új 
hitelkonstrukciók bevezetése. 
Ezek a termékek ma már vala
mennyi bankfiókunkban ügyfe
leink rendelkezésére állnak.
A fentieknek megfelelően az 

OTP BANK Rt. aszódi fiókja a 
lakásépítési-vásárlási hitelek 
üzletágban 1999. szeptember 
13-tól minden keddi napon 
8.30-tól 12.30 óráig felkészült 
hitel-ügyintézővel áll ügyfe
leink rendelkezésére. A vele 
történő személyes találkozásra 
bankfiókunk nyitvatartási ide
je  alatt lehet bejelentkezni. 
Reméljük, hogy az Önök hitel
igényeit az új hitelezési rend
szer bevezetésével teljes körű
en ki tudjuk szolgálni. Szere
tettel várjuk Önöket bankfió
kunkban.

Mészáros Antal 
fiókigazgató

Kirándultak a nyugdíjasok

Gyönyörű Gyöngyös, 
gyógyító Mezőkövesd

...ezúttal Búzás Pálné nevéhez fűződik, aki az Idősek Napja 
alkalmából rendezett bálon a következő szavakkal köszönte 
meg Payer András produkcióját:
-Művész úr, köszönjük szépen! Ön valamennyi nyugdíjast
kielégítette!

Szeptember 25-én gyönyörű 
időben indultunk Mezőkövesd, 
Zsóri gyógyfürdőbe. Már a 
buszban megjött a jó hangulat, 
és egymás után énekeltük a fesz
tiválon is előadott régi magyar
nótákat, katonadalokat.
Mezőkövesdre érkezve a leg

többen a fürdést választották, 
néhányunk viszont úgy döntött,

A rádiózás múltjáról

A koherertől a szikratávíróig
(folytatás a 12. oldalról) 

és Újpest között folytak, gyár
kéményekre szerelt antennák
kal és az 1903-ban Berlinben 
megvásárolt berendezésekkel 
(szikraadó és kohéreres vevő, 
Hollós József, majd Tolnay 
Henrik vezetésével). Ugyan
ebben az évben Hollós főmér
nök megismerkedett a drótnél
küli távíróval és irányítója lett 
az első hazai rádiótávíró kísér

leteknek.
Később Budapest és Bécs kö

zött egy 180 méteres antenna 
segítségével létesítettek sike
res összeköttetést, 1906-ban 
pedig Fiume és egy mozgó ha
jó  között. A kísérletezések, tö
kéletesítések szünet nélkül 
folytak.
Az első világháború kitörése a 
magyar postát sem érte készü
letlenül a rádiótechnika terüle

tén. 1914. július végén kezdték 
építeni a csepeli szikratávíró
állomást, amely október 15-én 
már működött. (Telefúnken 
rendszerű 7,5 kW adó és nagy
m éretű  k ris tá ly d e tek to ro s  
vevő.) Az erősáramú berende
zést a Siemens-Schuckert Mű
vek, az akkumulátorokat a Tu
dor Akkumulátorgyár Rt. szál
lította. (folytatjuk)

Kaáli Nagy Kálmán

a várost nézi meg. Csodálatosan 
szép élményben volt részünk. 
Megnéztük a város múzeumát, 
templomát, a Jankó Bori emlék
házát, fazekas- és üvegcsiszoló 
mesterek kiállításait. Mindeze
ket látni kell, leírni nem lehet.
A közös ebéd - mely igen kiadós 
és finom volt - után hazafelé jö 
vet megálltunk Gyöngyösön, 
ahol a Mátra múzeumot tekin
tettük meg. Meglepően rende
zett, szép, sokoldalú kiállítást 
láthattunk.
Köszönettel kell megemlíteni a 

velünk sok szeretettel törődő 
DADUSKÁINKAT. Szívből 
kívánjuk, hogy nekik és szpon
zorainknak - Körzeti Vöröske
reszt, Digitel 2002 RT. - idős 
korukban majd hasonlóan sok 
szeretetben legyen részük.

Mindannyiuk nevében tiszte
lettel és szeretettel:

H.ZS.E.
nyugdíjas

Idősek Napja

Payer András volt 
a sztárvendég

Hitelügyintézés: ismét helyben

Bővülő OTP Banki 
szolgáltatások Aszódon
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Meghívó

r56-os megemlékezések 
városunkban

A Közművelődés Otthona 
t i s z te le t te l  m e g h ív ja  
Aszód polgárait az 
1956-os forradalom és 
szabadságharc 43. év
fordulója alkalm ából 
megrendezendő koszo
rúzásra, amely október 
23-án 16 órakor lesz a 
Szabadság téren. Ezt kö
vetően a Művelődés Háza

udvarán irodalmi megemlé
kezést tartunk, amit a FIX 
STIMM együttes ünnepi 

műsora követ a 
Művelődés Háza 
kamaratermében.

Közrem űködnek 
M ajorosi M ariann és 

Szabó Károly népdaléne
kesek.

Meghívó A M űvelődés Házában
Nagycsaládosok

bálja
Gyimesi és 

moldvai táncház

Gondozási Központ

Szolgálatok családoknak
(folytatás az I. oldalról)

Az Idősek Klubjában 40 férő
hely van, amely folyamatosan 
telített. A házigondozásban 
20-an részesülnek, míg a szo
ciális étkeztetést naponta mint
egy 50 rászorult veszi igénybe. 
A családsegítésről még nem 
készült pontos statisztika, de 
naponta 2-3 fő jelentkezik be 
különféle életvezetési problé
mákkal.
- A családsegítés nem arról 
szól, hogy megoldjuk a hoz
zánk forduló problémáját, ha
nem arról, hogy rávezessük 
arra, hogyan kell megoldani. 
Sokan elvesznek a hivatalok 
útvesztőiben, segítség nélkül 
nem képesek a saját ügyeikben 
eljárni, hivatalos papírokat ki
tölteni. Nem pénzbeli segítsé
get igényelnek, hanem útrnuta-

Szedik a 
kéményadót

tást, támaszt. Ezeken a problé
máikon igyekszünk enyhíteni.

Szaporodik a gyermekjóléti 
szolgálat forgalmi naplójában 
is a bejegyzések száma, je 
lenleg a 426. ügyfélnél tarta
nak. Velük Nyemeczné Andó 
Edit foglalkozik.
- Azokon az életviteli gondok
kal küszködő családokon 
igyekszem segíteni, ahol kis
korú gyermekeket nevelnek. A 
426 bejegyzés nem azt jelenti, 
hogy ennyi család fordult hoz
zánk, sok visszatérő ügyfelünk 
van. Aszódon 24 család jelent
kezett önként a szolgálatnál, 4 
család, illetve 5 gyermek ese
tében a hatóság döntött a vé
delembe vétel mellett. Tulaj
donképpen ugyanarról van 
szó, mint a családsegítő szol
gálat esetében: a segélykérés 
után a probléma megoldásá
nak lehetőségével ismertetjük 
meg a hozzánk fordulókat.

Október 16-án 19 órától a jó 
kedv végéig vacsorával, tombo
lahúzással egybekötött bál lesz a 
Vécsey Károly Helyőrségi 
Klubban. Zenél a Signal együt
tes. A belépődíj 1200 Ft. 

Szeretettel várja a mulatni vá
gyókat a N agycsaládosok 
Aszódi Egyesülete.

Táncházat tartunk október 
17-én vasárnap 17 órától a 
Művelődés Háza kistermében.

A táncolni vágyók gyimesi és 
moldvai énekekkel, táncokkal 
ismerkedhetnek meg. A belé
pődíj 200 Ft. Ha megtetszik, 
október 31 -én is találkozunk!

Köszönet
Kedves Szülők, Anyukák, Apu
kák, kedves 2. z-s patronáló fel
nőttek! Az iskola vezetése nevé
ben szeretném megköszönni azt 
az áldozatos munkát (padfestés, 
szerelés - a szerk), amellyel le
hetővé tették, hogy gyermekeik 
kulturált körülmények között 
kezdhessék a tanévet.
A segítőkészségük példaérté

kű, különösen most, amikor a 
családok a létfenntartásért 
folytatott küzdelemben kevés 
hasznosítható energiával és 
szabadidővel rendelkeznek. A

társadalmi folyamatok kedve
zőtlen alakulását - önkormány
zatok, intézmények vegetálása 
- csak túlvállalással leszünk 
képesek átvészelni. Önök most 
ebből mutattak példát mind
nyájunknak.
Reménykedem, abban, hogy 

nemes cselekedetük követőkre 
talál majd mind a pedagógu
sok, mind a Szülők körében. 
T isztelette l m egköszönöm  
munkájukat a gyerekek és kol
légáim nevében is, helytállá
sukhoz erőt, egészséget kívá
nok.

Makkainé Fiié Edit 
igazgató

Értesítjük a lakosságot, hogy a 
27/1996. BM rendelet 3-7. §-a 
értelmében előírt kötelező ké
ményseprő-ipari közszolgálta
tás körébe tartozó feladatokat 
Aszód közigazgatási határán 
belül a Pest Megyei Kémény
seprő és Tüzeléstechnikai Vál
lalat arcképes igazolvánnyal 
ellátott dolgozói október 12-és 
november 15. között látják el, 
valamint díjat is szednek.

A gyermekjóléti szolgálat fo
gadóórái:

Hétfő, kedd: 13-16
Szerda: 8-16
Csütörtök, péntek: 8-12

Balogh Jánosné naponta 8 és 
15 óra között várja az ügy
feleket.

Rácz Zoltán

Angol felsőfokú nyelvvizsgá
val és angoltanári végzettség
gel nyelvoktatást vállalok. 
Juhászné B. Paula - Aszód, 
Kossuth L. u. 62.

Vegyesbolt céljára üzlethelyi
séget keresek Aszódon. Tel: 
06-1-302-2050, 06-20-9124- 
027.

Családi és hivatalos esemé
nyek rögzítése, referenciafil
mek készítése. Minőségi fel
vétel, digitális utómunka, szo
lid ár. Tel: 401-498.

1977-es Skoda 105-ös alkat
résznek eladó. (20) 9749-850.
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Labdarúgás

Százszázalékos serdülők, 
második helyezett felnőttek

A serdülő csapat minden mér
kőzését megnyerve az első he
lyen áll. Az ifjúsági csapat ed
dig 50%-os, a felnőtt gárda 
egy vereséggel és négy győ
zelemmel, 21:6-os gólaránnyal 
a második Kartal mögött.

Az eredmények:

Serdülők:
Aszód-Kerepes 3:1 
Kartal-Aszód 0:4
Aszód-Pécel 16:0

A legtöbb gólt Franka Zoltán, 
Somogyi Zoltán és Buris Ká
rolyszerezte.

Ifik:
Aszód-Galgamácsa 2:0 
Aszód-Kartal 0:3

Felnőttek:
Kistarcsa-Aszód 1:4
Aszód-Kartal 0:2
Bagll.-Aszód 1:5
Aszód-Zsámbok 6:0

A legtöbb gólt Rucska László 
(9) szerezte. A mérkőzéseken

kiemelkedő teljesítményt még 
Haraszti Tamás, Sólyom Gyula 
és Kiss Imre kapus.

Öregfúk:
Aszód-Gödöllő LC 1:6 
Veresegyház-Aszód 2:3 
Aszód-GEAC 0:5
Kistarcsa-Aszód 1:2
Aszód-V ácszentlászló 1:0
Túra-Aszód 2:0

*

Az öltözőépület külső hom
lokzatának renoválását, festé
sét két idős futball-barát, 
Gazsó Pál és Garczik Márton 
végezte el. A sportolók nevé
ben ezúton köszönjük meg ál
dozatos munkájukat. Köszön
jük az Aszód Városért Alapít
ványon keresztül érkezett 
anyagi támogatását a Hévíz- 
Coop Bt-nek, a GAALF Bt- 
nek, Tolmácsi László, Kővágó 
János, Rácz Tiborné és Péter 
Jánosné vállalkozóknak.

Turcsán István

íjászat

Juhász Ákos negyedik 
lett az Európa Bajnokságon

Szeptember 8. és 11. között 
Ausztriában rendezték meg 
a terepíjász Európa Bajnok
ságot. A magyar színeket két 
aszódi versenyző, Juhász 
Ákos és édesapja, Juhász 
Attila is képviselhette.
A nyílt bajnokság - amerikai 

íjászok is indulhattak - első há
rom napja a kvalifikációs ver
senyekkel telt, az ezeken elért 
eredmények nyomán alakult ki 
a hatos döntő. Ákost a dobo
góra várták, ám a végén lema
radt róla, és a negyedik helyen 
végzett. Édesapja az első két 
napon a harmadik-negyedik 
helyen zárt, ám a harmadik na
pon lőtt két gyengébbet, és ez 
elég volt ahhoz, hogy a kilen
cedik helyre csússzon. Igaz, az 
ellenfelei így is elismerően bó
logattak, amikor meglátták a

felszerelését. Ők ugyanis jóVal 
komolyabb és főleg pontosabb 
íjakkal lőnek.
Attila, Ákos, gratulálunk a tel

jesítményetekhez!
Rácz Zoltán

Aszód Kupa

Taroltak az ikladiak
Hosszú évek után újra labda

rúgótornát rendezett a gyerme
keknek Aszód. Három korosz
tály 15 csapatának játékospa
lántái kergették az Aszód FC 
pályáján olyan nagy lelkese-

3-4.0.:
l.Iklad
2. Túra
3 . Domony
4. Aszód, II. számú Ált.Isk
5. Aszód, Csengey iskola

A legkisebbek mezőnyében is az ikladiak diadalmaskodtak
A szerző felvétele

déssel a bőrt, hogy az őket fi
gyelő akaratlanul is feltette 
magában a kérdést: mikor és 
miért kutyulódnak el futballis
táink, mi öli ki bennük a játék 
iránti szenvedélyt?

A kupa nagy győztesei az ik
ladiak lettek: mindhárom kor
osztályban diadalmaskodtak. 
Az aszódiak... Nos, minden
képpen rutint kell szerezniük.
Az eredmények:

1-2 o.:

5-6.0.:
1. Iklad
2. Domony
3. Aszód, Ev. Gimnázium 5.o.
4. Túra
5. Aszód, Ev. Gimnázium 6.o.
6. Aszód, Csengey
7. Kartal
8. Aszód, II. sz. Ált. Iskola

R.Z.

l.Iklad
2. Aszód, Csengey iskola 

(csak két csapat nevezett)

2000-ben íjász Európa 
Kupát rendeznek Aszódon
2000. május 20-21-én Aszód 

terepíjász Európa Kupát 
rendezhet.
A nagyszabású viadal - amely

re mintegy 200 résztvevőt vár
nak - rendezési jogának meg
szerzése a Juhász család eddigi 
eredményeinek köszönhető: a 
szövetség így kívánja elismerni 
a sportág népszerűsítésért foly
tatott tevékenységüket.

Bár a verseny Aszód Kupa né
ven fut majd - az önkormányzat 
szponzori pénzek felkutatásával 
segíti a sikeres rendezést -, maga 
a verseny a galgamácsai erdő
ben zajlik majd. Itt találhatók 
ugyanis olyan terepviszonyok, 
amely teljesítik a sportág ver
senyszabályzatának előírásait.

R.Z.

IRDESSEN 
AZ

fZÓDI
. .

ŐRBEN!



Felhívás

Nevelőszülőket
keresnek

Várjuk azoknak a fiatal és 
középkorú házaspároknak a 
jelentkezését, akik elhivatott
ságot éreznek gyermekvé
delmi gondoskodásból élő 
gyermekek otthonukban tör
ténőnevelésére.

A közvéleményből elisme
rést kiváltó munkájukat fel
készítő tanfolyam biztosítá
sával segítjük.

Jelentkezésüket vagy továb
bi érdeklődésüket a követke
ző címen várjuk:

Pest Megye 
Önkormányzatának 

Gyermek- és 
Ifjúságvédő Intézete 

2013 Pomáz 
Templom tér 3.
Tel: 26 325-321 

26 322-429

Pályázati
felhívás

Az Aszód Városért Alapít
vány pályázatot hirdet az ala
pítványhoz beérkezett 1 % fel- 
használására.
A pályázatra jelentkezhetnek 

mindazon oktatási és művelő
dési intézmények, valamint ci
vil szervezetek, amelyek az 
alapítvány célk itűzéseinek 
megfelelően kívánják felhasz
nálni a pályázott összeget.

A kuratórium címe:
2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Felhívás

Vasat gyűjt 
a Csengey 

iskola
Vasat gyűjtenek október 18-án 
a Csengey iskola tanulói. Az 
iskola vezetése arra kéri Aszód 
polgárait, hogy a felesleges 
vashulladékot tegyék ki a há
zak elé, s ha lehetőségük van 
rá, telefonon hivják fel a tanin
tézményt, mely címre érdemes 
mindenképpen elmenni a gyer
mekeknek.

Rejtvény

Őszi koncert
Ezúttal Kosztolányi Dezső 

egyik szép verséből idézünk.

Vízszintes: 1. A megfejtés el
ső része 12. A megfejtés har
madik része 14. Határidőrag 
16. A sav teszi ezt 17. Igás állat 
18. Szegénységre, szüzesség
re, engedelmességre fogadal
mat tett egyházi közösség tag
ja. 24. A megfejtés ötödik ré
sze (zárt betű: Z) 26. Escape, 
röv. 28. Időszámításunk előtt 
29.A megfejtés hatodik része 
(zárt betűk: Z,Ő,K) 30. SLO 
33. Kálium 34. Kén 39. Ázsiai 
ország 40. Lombos növény 
42. Hiányos bőgő 45. Közeire 
mutató szó 52. A megfejtés 
negyedik része.

Függőleges: 1. Liter 2. Elég 
azonos hangzói 3. Páratlan vé
ső! 4. Festésre használatos esz
köz 5. Némán les! 6. Páros 
lüké! 7. Kálium és nitrogén 
8.Török tiszti rang 9. Decem
beri ffinév 10. Középen bánt! 
11. Káposztaféle 13. Március

csillagjegy 15. Gáti Szilvia 
16. Kitalált történet 19. Odú 
2 0 .... Stones (zenekar) 21. Pá
ratlan zöld! 22. Állóvíz 24. A 
megfejtés 2. része, (zárt be
tűk: Z, Z,A) 25. Téli sport 
27.Köszönés 30. Darabokra 
vág 31. Páros holtág! 32. A 
késnek van 35. Seb szélei! 37. 
Néma lúd! 38. Talajt művel 41. 
Mély női hang 43. Elődje 45. 
Talajművelő eszköz 46. TÉ 47. 
Rózsa Sándor 48. Névelő 49. 
Izmot a csonthoz rögzíti 50. 
így végződik a Bánk bán! 53. 
Kifele!

-szr-
*

A megfejtést október 25-ig le
het beküldeni nyílt levelező
lapon, a lap aljáról kivágott és 
fe lra g a sz to tt  re jtv é n n y e l 
együtt a Városi Könyvtár cí
mére:

2170 Aszód, Kossuth L. u. 72.

A helyes megfejtők között a 
Móni Fotó 2.000 forint értékű, 
filmvásárlásra és -kidolgozás
ra beváltható utalványát, il
letve a Virág ABC 1500 Ft ér
tékű ajándékkosarát sorsoljuk 
ki.

*

Előző havi rejtvényünk meg
fejtése:
-Ugye megmondtam, hogy 
nem a bagoly huhogott!?

A szerencse Angyal Attiláné nyát, illetve a Virág ABC 1500 
(Rákóczi u. 21.) és Garamvöl- Ft-os ajándékko-sarát nyerték. 
gyi Gerda (Kossuth Lajos u. A nyeremény beváltására fel- 
60.) nevű kedves olvasóinknak jogosító utalványt postán küld
kedvezett, akik a Móni Fotó jükel.
2.000 Ft-os ajándékutalvá-
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