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Csárdásozó 
lengyel ifjak

Egy hétig poznani fiatalok 
voltak a Petőfi Sándor Gim
názium és Gépészeti Szakkö
zépiskola és Kollégium ma
gyar-francia tagozatának ven
dégei. Az UNESCO-asszociált 
iskolák égisze alatt, az Aszód 
Ifjúságáért Alapítvány támo
gatásával testvérkultúrák ta
lálkozása valósulhatott meg a 
francia nyelv közvetítésével.

A frankofon lengyelek megis
merkedtek vendéglátóikkal, kö
zös nyelvi órákon vettek részt, 
vitáztak, megcsodálták a ma
gyar szellemi és tárgyi örökség 
értékeit.

(folytatás a 11. oldalon)

Intézkedések parkolópályán
Se körforgalom, se új parkolók

Úgy tűnik, nemcsak a váro
sunkat elkerülő útra kell vár
nunk hosszú éveket, hanem az 
M3-as autópálya díjasítása 
m iatt megnőve- ““““ ““  
kedett forgalmat 
enyhítő egyéb in
tézkedésekre is.
Idén már biztosan 

nem kezdődik meg 
a 3-as főút-kartali 
út csomópontjának 
k ö r fo rg a lo m m á  
történő átalakítá
sa, és elmarad a 
K o n d o ro s  té r-  
OTP Bank közöt
ti útszakasz mellé tervezett 
parkolósáv megépítése is. A 
Pest Megyei Állami Közútke

zelő Közhasznú Társaság ille
tékese a csúszás okaként a ha
vazások, majd az intenzív nyá
ri esőzések okozta károkat je 

lölte meg, amelyek 
elfogyasztották a 
rendelkezésükre ál

ló összeget.
Az M3-as 
au tó p á ly a  

díjasítása 
óta nem- 

! csak jóval 
több fus- 

töt, hanem 
; mérget is nye

lünk. A mellékut
cákból a foútra való kihajtás 
csúcsidőszakban hosszú perce
ket vesz igénybe, a 3-as út elke-
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CSODÁK PEDIG VANNAK
Újraszülettek az összeroncsolódott Zastavában
Akik szemtanúi voltak az októ
ber 6-án Aszódon, a 3-as számú 
főúton történt balesetnek, azóta 
minden bizonnyal hisznek a cso
dában. Egy Kartal felől érkező, 
búzát szállító teherautónak a hir
telen fékezéstől felborult pótko
csija ugyanis úgy tarolt el egy 
kanyarodni szándékozó sze
mélygépkocsit, hogy annak még 
a teteje is leszakadt. A közeli 
buszmegállóban állók nem akar
tak hinni a szemüknek, amikor a 
szörnyű csattanás után a Zastava 
vezetője egyszercsak felemelke
dett az ülésről, lerázta magáról a 
búzát, és sértetlenül szállt ki a 
kabrióvá változott kocsiból.

(folytatás a 7. oldalon)

Ebben a feiismerhetetlenségig összetört Zastavában 
élték túl a balesetet

riilése pedig városunk dombor
zati viszonyai és úthálózatának 
szerkezete miatt lehetetlen. Ilyen 
helyzetben joggal várhatjuk el, 
hogy az illetékesek legalább 
csökkenteni próbálják a torló
dást és a fokozott balesetve
szélyt. (folytatás a 3. oldalon)

Fejlesztések a Fritz-nél

Audi TT és 
Mercedes 

alkatrészek 
Aszódról

Az elmúlt héten minden kü
lönösebb ceremónia nélkül ve
hették birtokukba a Richard 
Fritz K ft aszódi üzemének 
dolgozói a most felépíett szo
ciális blokkot. Ennek apropó
ján kerestük fel Retkes Gábort, 
a műanyagüzem vezetőjét.
-A háromszintes épület föld
szintjén a karbantartási részleg 
és a férfiöltöző, a első emeleten a 
női öltöző - ezek 300-300 sze
mélyre készültek -, egy orvosi 
rendelő, valamint néhány iroda 
kapott helyet. A legfelső szint 
egyelőre üres, ide költözik majd 
a műszaki stáb a jelenleg szerve
zés alatt lévő logisztikai cso
porttal.
- Hatszáz férőhelyes öltözőt 
említett. Máris ennyien dol
goznak Önöknél?
- Még nem, jelenleg 400-450 

között van a munkatársaink 
száma, és ez a szám folyamato-

(folytatás a 7. oldalon)
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Önkormányzati hírek_____________________ szeptember 2 9 .
Ismét várakozni kellett a tes

tületi ülés kezdetére, a határo
zathozatalhoz szükséges lét
szám ugyanis csak 15.45-re 
jött össze.
Az érdemi munka a millenni

umi évre szóló programterve
zet megvitatásával kezdődött. 
Az elfogadott előterjesztés 
szerint a nyitóünnepséget 
2000. január 2-án tartja a vá
ros. Ekkor kerül sor a Millen
niumi Kormánybiztosi Hivatal 
ünnepi zászlóadományozásá
ra. A hivatalhoz benyújtott 
pályázat része, hogy a város 
szeretné valamennyi intézmé
nyét Aszód zászlóval meg
ajándékozni. Két további ki
emelt esemény 2000. és 2001. 
augusztus 20. megünneplése, 
am elyeken N yárádszereda 
több küldöttségét szeretné 
Aszód vendégül látni. A két 
ünnep zárna le egy a város kü
lönböző korosztályait és fő
ként civil szerveződéseit érintő 
vetélkedősorozatot.
A Millenniumi Emlékbizott

ság támogatja a Petőfi Múze
umnak a környék művészeit 
bemutatató kiállítás-sorozatát, 
valamint a Podmaniczky Ze
neiskola azon kezdeményezé
sét, hogy a Művelődés Háza 
udvarán állítsák fel Pannon
halmi Zsuzsanna  keramikus- 
művész Viola di gam ba  című 
szobrát. Ennek költségeit a 
Kormánybiztosi Hivatal pá
lyázatán nyert összegből fe
dezik.
A második napirendi pont témá

ja  az Aszód Fesztivál új hely
színének kijelölése volt. Erről 
előző számunkban írtunk.

Az elkövetkező három évben 
4-4 millió forintot építenek be 
a város költségvetésébe, ame
lyet a nevelési-oktatási intéz
mények kötelező eszközeinek, 
felszerelésének pótlására fordí 
tanak. A határozathozatal fel
tétele volt a megye által esz
közfejlesztésre kiírt pályáza
ton való eredményes részvétel
nek. A képviselők úgy hatá
roztak: a sikeres megyei pályá
zati összegek az ütemezés ke
retszámát nem csökkentik.

Döntött a képviselő-testület a 
Polgármesteri Hivatal és a Ga- 
mesz számítógépparkjának a 
2000. évre való megfeleltetés
re beérkezett pályázatokról. A 
számítógépeket és a progra
mokat a COOL-R 98 Bt. szál
líthatja. A Városi Könyvtárnak 
a telem atika k iépítéséhez 
szükséges eszközök beszerzé
sével a FO-CO Kft.-t bízták 
meg, míg a gyermekkönyvtár 
új bútorait a CD-COM Bt. ké
szítheti el.
A képviselő-testület tudomá

sul vette Búzás János tájékoz
tatóját az elvégzett nyári kis
javítási munkákról. Az ügyről 
külön cikkben olvashatnak.
A városatyák elfogadták a bel
város beépítési szabályzatáról 
szóló rendeletet, majd külterü
leti ingatlanok belterületben 
vonásáról döntöttek. Ezután 
Bagyin J ó zse f  polgármester
nek a csatornaépítési munká
latokról szóló beszámolóját 
hallgatták meg.
A képviselő-testület döntött a 

kisjavítási munkálatokról be
érkezett pályázatokról. Esze
rint a Nyár út, Városréti út 
gyűjtött csapadékvíz levezeté
si munkákat a GAVIT végez
heti el, csakúgy, mint a volt 
szovjet laktanya területén lévő 
közműcsatorna megszünteté
sét és a Horváth I. utca útépíté
si munkáit. A Geodóra Bt. 
ugyancsak három munkára ka
pott megbízást: a Berkes úti 
árok tisztítására, a Hatvani úti 
járda építésére és az utak ká
tyúzására. Több más munkára 
nem érkezett pályázat, ezek el
végzése érdekében versenytár
gyalásra kerül sor.
A képviselő-testület határoza
ta értelmében a Kossuth Lajos 
u. 11. szám alatti üzlethelyiség 
felújítási költségeihez 218.500 
Ft összeg erejéig járul hozzá, 
amelyet az új bérlő bérbeszá
mítás útján kap meg.
Az önkormányzat 101 darab 

A s z ó d i k é p e s la p o k  cím ű, 
Aszód városát bemutató vi
deokazettát vásárol reprezen
tációs ajándék céljából.

Három intézmény pótelő

irányzatából kettőt "csont nél
kül" fogadott el a képviselő- 
testület, egy esetében újratár
gyalásra kerül sor. Eszerint a 
Csengey iskola 1 millió 513 
ezer forintot fordíthat eszköz- 
fejlesztésre, a II. számú Álta
lános Iskola heti 4 órában tör
ténő úszásoktatásához ez év 
decemberéig 148 ezer forintot 
biztosít az önkormányzat. A 
Podmaniczky Zeneiskola ese
tében a városatyák sokallták a 
CD lejátszó vásárlásra kért 150 
ezer forintot, ezért az eszközök 
technikai színvonalának pon
tosítása után a következő ülé
sen foglalkoznak úja a kére
lemmel.
A grémium egyelőre nem tá

mogatta Seregély Károly azon 
kérelmét, hogy megvásárolja a

\

A képviselő-testület elsőként 
a Régész út fölötti terület sza
bályozási tervét tárgyalta. 
Részleges döntés született, mi
vel a városatyák csak az Ősz 
utca, Podmaniczky utca, Tél 
utca közötti szakasz beépítési 
szabályzatát fogadták el, az 
Evangélikus Gimnázium kör
nyékét illetően pedig azzal a 
javaslattal értettek egyet, hogy 
erre a részre készüljön egy új 
beépítési vázlatterv.
Ismét módosította költségve

tési tervezetét a képviselő-tes
tület. A z előirányzatot 36,5 
millióval növelték meg, így a 
város ez évi előirányzata 1 mil
liárd 155 millió forintra mó
dosult.
Készfizető kezességet vállalt 

az önkormányzat az Aszódi 
Víziközmű Társulat hitelfel
vételéhez. A társulat még

város tulajdonában lévő, nullá
ra íródott Csepel típusú tűzol
tóautót. A kérelmezővel ugya
nis előbb tisztázni kell, hogy 
mit tart méltányos árnak, a 
Tűzoltómúzeumtól pedig szak
értői véleményt kér a város az 
autó reális értékéről.
A városatyák döntöttek a ter

mészeti kár okozta helyreállí
tási munkákra beérkezett pá
lyázatokról. Eszerint a Dózsa 
György úti támfalat a GAVIT 
építheti meg, a Csengey utca 
útpályáját a Geodóra Bt. ál
líthatja helyre. Ugyanez a cég 
építheti meg a szennyvíztelepi 
bekötőút 300 méteres szaka
szát is, valamint tisztíthatja a 
lakótelepi árkokat és a csapa
dékvíz-elvezető csatornarend
szert.

1997-ben alakult azzal a céllal, 
hogy koordinálja a szennyvíz
csatorna-hálózat építési mun
káit. A 15 millió forintos hitelt 
a lakossági hozzájárulás meg
előlegezése céljából veszik fel.

Döntött a képviselő-testület a 
"Csendes riasztás" pályáza
tokról. Erről külön cikkben ol
vashatnak, csakúgy, mint a 
NIKÉ szobor végleges elhe
lyezésével kapcsolatos határo
zatról.
A képviselő-testület ezután je 
lentést hallgatott meg a lejárt 
idejű határozatokról és a két 
ülés között tett intézkedések
ről, majd zárt ülésen döntött a 
Megyei Sportdíj kitüntetésre 
tettjavaslatról.

A képviselő-testületi ülések
ről készült jegyzőkönyvek tel
jes terjedelműkben elolvasha
tok a Városi Könyvtárban.

........... .......... ....... ...  ' =TN

A  í jó n a p  m o n d á s a ...

...ezúttal egy ism eretlen nénihez fűződik, aki - m iután

álldogált egy ideig a M űvelődés H áza előtti zebránál -

m egkérdezte az éppen ott söprögető gondnokot:

-Tessék, m ondani, ez a lám pa m ikor lesz zöld?
V____________________________________________________

Október 14.
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Intézkedések parkolópályán

Se körforgalom, 
se új parkolók

(folytatás az 1. oldalról)

A tavasszal tartott közmeg
hallgatáson a PEMÁK főmér
nöke is részt vett. Vándor Gá
bor főmérnök ekkor a fentiek
ben említett forgalomcsillapító 
intézkedések elvégzését ígér
te. H uszák János, a PEMÁK 
üzemigazgatója szerint erre 
egyelőre nincs reális esélyünk. 
A körforgalomra - amely sze

repel az M3-as autópálya díja
sításakor alakult érdekvédelmi 
szervezetek által a kormányzat 
felé benyújtott csomagtervben 
- valóban elkészültek a kiviteli 
tervek, s úgy tűnt, hogy a mun
kák legkésőbb ősszel megkez
dődhetnek. Azóta azonban egy 
új beruházási ütemterv került 
elfogadásra, amely - figyelem
be véve számos tényezőt, pl. az 
útalap megszűntetését - lazított 
az elvégzendő munkák szoros 
határidején. A nyári kárelhárí
tási munkák miatt - elég csak 
az elmosott galgamácsai híd 
újjáépítését említeni - a PE
MÁK pénze is elfogyott. Az 
aszódi csúszást azzal igyekez
tek némiképp ellensúlyozni, 
hogy újraaszfaltozták a kartali 
út torkolatát, a gyalogosok biz
tonságérzetét pedig az acél
korlát telepítésével növelték. 
Arra a kérdésre, hogy az új asz
faltszőnyeg miért van helyen
ként 30-40 centiméterrel beljebb 
az út szélétől, Huszák úr azt fe
lelte: lehetséges, hogy az előző 
szőnyegezéskor tértek el a he
lyes nyomvonaltól. Most sza

bályszerűen dolgoztak, és be
építésre került az előírt anyag- 
mennyiség. A veszélyessé vált 
útpadka kijavítását a múlt hét 
csütörtökre ígérte. A PEMÁK 
osztályvezetőjének arra is volt 
indoka, hogy a 3-as út városi sza
kaszán keletkezett gyűrődéseket 
eddig miért nem javították ki.
- Itt nemrégiben aszfaltoztunk. 
Meg kell vizsgálnunk, kinek a 
hibájából keletkeztek mélyedé
sek a burkolatban. A közelmúlt
ban közművet is telepítettek 
alatta, így elképzelhető, hogy a 
kivitelezők hibáztak. Ha kiderül, 
hogy mi vagyunk a felelősök, 
megtesszük a szükséges intézke
déseket.

Arra még van esély, hogy a 
PEMÁK legalább egy ígéretét 
időben teljesíti. Huszák János 
ugyanis még a tavasszal jelez
te: amennyiben a város foga
dóképes, lehetőség lesz arra, 
hogy sószóró autóik egyikét 
Aszódon állomásoztassák. Ez
zel ugyanis elkerülhető lenne, 
hogy a bagi, a kartali és a hat
vani emelkedőn a járművek a 
sózás megkezdéséig annyira le
tapossák a havat, hogy már ez a 
beavatkozás se segítsen.

Bagyin J ó zse f  polgármester 
arról tájékoztatott, a GAVIT 
területén helyet tudnak biztosí
tani a gépjárműnek. Hogy a 
PEMÁK ezen ígérete még idén 
teljesül-e, a november 4-re 
összehívott hóértekezlet után 
derül ki.

R. Z.

Október 23-a 
alkalmából 
Dinnyés László 

kitüntetése
A Köztársaság elnöke nemzeti 

ünnepünk alkalmából elnöki 
aranyéremmel tüntette ki Diny- 
nyés Lászlót, a Történelmi Igaz
ságtétel Bizottság alelnökét.
A szerkesztőség ezúton gra

tulál és jó  egészséget kíván a 
kitüntetettnek.

Idén is...
Rosszul jelent 

meg a 
GAMESZ 

telefonszáma
Sajnos az idei telefonkönyv

ben is rosszul szerepel a GA
MESZ telefonszáma. A helyes 
szám 400-056, szíveskedjenek 
ezt tárcsázni.
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Szubjektív
Bizonyára észrevette a kedves olvasó, hogy a képviselő- 

testületi üléseken történtekről igyekszem tényszerűen, min
dennemű kommentálás nélkül beszámolni. A szeptember 29- 
ei ülésen kezdődött és az október 15-én folytatódott vita mel
lett azonban nem tudok sző nélkül elmenni.
Mint arról már korábban írtunk, a város intézményeinek nyári 
karbantartási munkáira kiírt pályázatot Búzás János képviselő 
cége, a GAALF Bt. nyerte el, mivel felajánlotta, hogy a mun
kák elvégzéséért járó 1 millió 524 ezer forintból I millió 219 
ezer forintot az Aszód Városért Alapítvány számlájára utal át 
azzal a feltétellel, hogy az összeget az általa meghatározott 
százalékok szerint az Aszód FC és a Nyugdíjas Klub kapja, 
illetve gyermekj átszóterek építésére, felúj ítására fordítj ák.
A szeptember 29-ei képviselő-testületi ülésen Búzás Pál az au
gusztus végén a Csengey iskolában tett bejárásra hivatkozva 
kifogásolta az ott elvégzett munka minőségét, és megjegyezte: 
többet nem kell ilyen munka. Búzás János képviselő a meg
jegyzésre válaszolva kérte, hogy a legközelebbi testületi ülé
sen tételesen beszámolhasson arról, mit végeztek el az intéz
ményekben. Chugyik János, aki szintén részt vett a bejáráson, 
jelezte: tényleg azt tapasztalták, hogy a táblák nincsenek le
festve, s az is előfordult, hogy egy helyiségnek a négy fala 
közül csak hármat meszeltek le. A képviselő ugyanakkor arra 
is felhívta a figyelmet, hogy nem lehet konkrétan eldönteni: a 
kivitelező hibázott, a kiírás volt helytelen vagy az előzetes fel
mérés volt hiányos. A helyenként személyeskedésbe torkolló 
vita - amelybe több városatya is bekapcsolódott - csak nehezen 
csendesült.
A következő testületi ülésen valamennyi képviselő megkapta 

a GAALF Bt. pályázati anyagát, amely szerint a karbantartási 
munkát nem a bt. végezte el, hanem több vállalkozó ajánlott fel 
társadalmi munkát. Búzás János elmondta: bár ő személy sze
rint nem sértődött meg Búzás Pál megjegyzésén, volt, aki hitel
rontásként értékelte képviselőtársa megjegyzését. A Csengey 
iskolában egyébként olyan helyiség esetében merült fel minő
ségi probléma, amelyiket a pályázati kiírás szerint ki sem kel
lett volna festeni, ezt pluszként végezték. A hibát a jelzés után 
azonnal orvosolták. Búzás Pál képviselő hozzászólásában 
megjegyezte: nem akarta senki renoméját sem rontani, csupán 
az iskola igazgatónője által jelzettproblémákat tolmácsolta. 
Az, hogy a vállalkozók a pályázati kiírásban megjelölt mun
káknál több más munkát is elvégeztek, nemcsak Búzás János 
beszámolójából derült ki, hanem abból a négy, intézmény- 
vezetők által írt levélből is, amelyben megköszönik a vállal
kozók nyújtotta segítséget. A táblafestés elmaradását valószí
nűleg két, egymástól eltérő költségkiírás közkézen forgása 
okozta. Az egyik példányon ugyanis szerepelt 64 négyzet- 
méter tábla csiszolása, festése, a másik listán viszont valaki ki
húzta ezt a tételt.
Az ügy végül happy end-dél zárult, már ha annak mondható, 

hogy néhány óra - meggyőződésem szerint elkerülhető - vita és 
az érintettek egy-két álmatlan éjszakája után nyugodtak meg a 
kedélyek. Azóta Búzás János is tanúságát tette, hogy az ügy 
miatt nem ment el a kedve a társadalmi munkáktól: legutóbb a 
Csengey iskola vasgyűjtéséhez ajánlott segítséget. Hogy a vita 
hogyan lett volna elkerülhető? Talán úgy, hogy nem kerül 
rögtön a testület elé, hanem mondjuk a munkákat átvevő sze
mély egyeztet a felajánlóval, és jelzi az észlelt hiányosságokat. 
Szerencsésebb lett volna az is, ha a két képviselő először egy
más között próbálja megbeszélni az ügyet. Lehet, hogy már a 
bejárás során is tisztázni lehetett volna a félreértéseket, főleg, 
ha azon minden képviselő részt vesz. Egy biztos, az idő pénz, a 
meddő vita helyett az érdemi munka hasznosabb, a társadalmi 
munkát pedig mindig, mindenkor illik megbecsülni. Mégis
csak az a kerül a legkevesebbe.

Rácz Zoltán
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A költségekről még nem esett szó

Niké-szobor: másodszor is győzelem
A képviselő-testület döntése 

értelmében már a jövő év ta
vaszán állhat Nikének, a győ
zelem istenének szobra a város 
kapujában. A most kijelölt kis 
terecske talán végleges ottho
na lesz a műalkotásnak, amely 
egyszer már díszítette Aszód 
főterét.
Az öt méter magas Niké-szob- 

rot a fasizmus felett aratott győ
zelem 35. évfordulóján, 1980. 
május 9-én leplezték le. Papa- 
christos Andreasnak, a Magyar- 
országon élő görög szobrász
művésznek a győzelmet, a di
adalt, a felszabadult életet, gon
dolkodást jelképező alkotását 
azonban sokan nem tudták el
fogadni. Ahogy teltek az évek, 
úgy erősödtek fel a hangok, 
hogy a “békeangyalt”, amely a 
régi, I. világháborús emlékmű
vet váltotta fel, távolítsák el, és 
állítsák helyre az eredeti, 1941- 
ben felavatott Morzsa-Morhardt 
alkotást. A községi tanács végül 
úgy döntött, hogy enged a nyo
másnak. Két év előkészítés után 
1990. tavaszán megkezdték a 
bontási munkálatokat. A Pest 
Megyei Hírlap 1990. május 24- 
ei számának leírása szerint a mo
numentális alkotás hosszasan el
lenállt, két emelödaru együttes 

.erejére volt szükség az eltávolí
tásához. A város vezetői már ak
kor jelezték: a szobrot minden
képpen szeretnék egy mindenki 
számára elfogadható helyen újra 
felállítani.
A győzelmet tíz évig jelképe

ző, jobb sorsra érdemes szo
bor kerek tíz év földön való he- 
verés után törhet ismét az ég 
felé. A képviselő-testület több 
szóba jöhető helyszín közül a 
város kapujában, a MÓL ben- 
zinkúttal szemben található 
körforgalom kis szigetét je 
lölte ki az alkotás új helyszí
néül. A munkálatok megkez
dése előtt azonban még a kép
ző- és iparművészeti lektorá
tusnak, valamint az alkotónak 
is kikérik a véleményét a Niké- 
szobor leendő környezetét il
letően.
A döntés során csupán egyetlen 
dologról nem esett szó: arról,

hogy mennyi pénz kell a szobor 
felújításához, és ezt honnan te
remti elő a város. Csupán emlé
keztetőül: 1990-ben a szobor le
bontása és a régi emlékmű hely
reállítása 800 ezer forintjába ke-

Akár a fenti cím is lehetne a 
szlogenje annak az ötletnek, 
amelyről a képviselő-testület a 
millenniumi programsorozat 
megvitatása során tárgyalt. 
Nevezetesen arról, hogy a vá
ros szilveszter éjjelén egy évez
redbúcsúztató rendezvénnyel 
búcsúzzon az óévtől.

A városatyáknak egyébként 
korántsem a rendezvénnyel 
szemben, hanem az évezred
búcsúztató szóval kapcsola
tosan voltak kételyeik. A har
madik évezred ugyanis mate
matikailag nem 1999, hanem 
2000.december 31-én ér véget. 
Ezzel szemben minden utazási 
iroda az évezred utolsó szil
veszterére hivatkozva próbálja 
eladni útjait. Akárhogy is van, 
a képviselőtestület egyetértett 
azzal a javaslattal, hogy Aszód 
egy koncertet, egy köszöntőt, 
pezsgős koccintást és egy tűzi
játékot magában foglaló ren-

rült Aszódnak. Persze az is pa
zarlás, hogy egy egyszer már 
kifizetett műalkotás a Polgár- 
mesteri Hivatal udvarán, egy 
bodzabokor tövében hever.

Kép és szöveg: Rácz Zoltán

dezvénnyel köszöntse a 2000. 
esztendőt, és megbízta a pol
gármestert, hogy szponzorok 
bevonásával teremtse meg a 
nem m indennapi esemény 
anyagi feltételeit.

Alighanem a legcsendesebb 
eredményhirdetésre került sor 
a csendes riasztás pályázata 
ügyében, amelyre két cég adta 
be anyagát
A miskolci Vagyonvill és a Jász
berényi Védelem Kft. közül az 
utóbbi anyagát találta jobbnak a 
Közbeszerzési Bizottság, mert a 
felkínált szolgáltatásokat olcsób
ban kínálta vetélytársánál.

Új bankjegy- 
kiadó automata 

a Fritz-nél
Rövidesen újabb bankjegyki

adó automata szolgálja kényel
münket. A gépet az OTP Bank 
Rt telepíti a Richard Fritz 
Kft.bejáratához. A masina kül
ső terminálra kerül, így nem
csak az üzem dolgozói, hanem 
bárki, akinek OTP bankkár
tyája van, igénybe veheti majd 
a szolgáltatását. A gép haszná
latbavétele várhatóan decem
ber elsején lesz lehetséges.

Kamarai
rendezvények

vállalkozóknak

A Pest Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Térségi Klubja no
vemberben a gödöllői IPOSZ- 
székházban (Gödöllő, Dózsa 
György út 25.) az alábbi ren
dezvényeket szervezi tagjai szá
mára:

november 8. 14. óra: 
Minőségtanúsítás 

és minőségbiztosítás 
a gyakorlatban

Előadó: C sík László  
és dr. D úl Udó Endre

november 22. 14 óra:
Az adó- és TB járulékfizetés 

időszerű kérdései

A szervezők minden érdek
lődő kamarai tagot szeretettel 
várnak.

Az eredményhirdetés azért bi
zonyult felettébb csendesnek, 
sőt érdektelennek, mert kide
rült: ez semmire sem kötelezi 
sem az önkormányzatot, sem 
intézményeit. Aszódon egyéb
ként jelenleg négy vagyonvé
delmi cég kínálja szolgáltatá
sait, s mindenki azzal köt szer
ződést, aki számára a legszim
patikusabb.

Millenniumi programtervek

Lépjünk egyről a kettőre!

Rácz Zoltán

Csendes eredmény...

...a “Csendes riasztás” 
pályázatánál
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Várjuk véleményüket!

Milyen legyen az Aszód Fesztivál?
Az Oktatási, Művelődési, If jú
sági és Sportbizottság a képvi
selő-testület felkérésére a leg
utóbbi ülésén tárgyalt az 
Aszód Fesztivál jövőjéről.
A témával kapcsolatban sok 

kérdés vetődött fel: maradjon- 
e ilyen, vurstli jellegű (és vi
szonylag kevés önkormányza
ti pénzt igénylő) vagy egészül
jön ki kulturális eseményekkel 
is (pl. amatőr és hivatásos mű
vészi előadásokkal, képzőmű
vészeti, kézimunka, fotókiállí
tásokkal, virágkötő versennyel 
stb.) illetve más olyan progra
mokkal, amelyeket az aszódi
ak megnéznek, amelyekben 
ön-tevékenyen részt vesznek. 
Kérdés az is, hogy hol kerül

jön sor a rendezvényekre: ma

radjon azon a helyen a feszti
vál, ahol eddig is volt (holott a 
terület igen jól értékesíthető 
lenne a város számára), legyen 
a 40. Galga Vezetésbiztosító 
Ezred gyakorlóterén, esetleg 
több intézményben, vagy talán 
a város főterén és annak kör
nyékén. Minden változtatás 
valószínűleg a költségek növe
kedésévelj ár.

Tisztelt Aszódiak!
Szeretnénk, ha megírnák, mi 

a véleményük az Aszód Fesz
tivál jövőjéről! Milyen ötleteik 
vannak a rendezvénnyel kap
csolatban? Részt vállalnának- 
e a programok szervezésében, 
lebonyolításában? 
Javaslataikat, segítségüket ez

úton is köszönjük. Kérjük, 
hogy ötleteiket, észrevételei
ket november 25-ig juttassák 
el a Városi Könyvtárba (Kos
suth Lajos u. 72.). Köszönjük!

Ismét Mikulás!
Már gyűjti erejét decemberi 

fellépésére a Mikulás! Kérésre 
500 Ft-ért Önökhöz is házhoz 
megy. A Mikulás-szolgálatot a 
401-154-es telefonszámon le
het megrendelni.

Podmaniczky Zeneiskola

Az évezred utolsó 
tanévkezdetének krónikája
A Podmaniczky Zeneiskolá
ban szeptember 6-án meg
kezdődött az évezred utolsó 
tanéve. Szerencsére egyre 
több és több gyermek kíván
csi arra, hogy milyen érzés 
közelebb kerülni a zenéhez.

Zarándokhely lehet a templomrom

A leletek egyelőre a földben maradnak
Nincs túl sok szerencsénk a tele
pülésünkön talált régészeti lele
tekkel. Hiába bukkantak a mú
zeum munkatársai a város le
endő ipari parkjának területén
- az idén nyáron folytatott elő
zetes régészeti kutatások során - 
egy, a U-UI. században épült 
ház és néhány tárolóverem ma
radványaira, a magas talajvíz 
nem teszi lehetővé a további 
ásatásokat Pénz híján földben 
marad a városunk külterületén 
talált Árpád-kori templomrom 
is.
Az ipari parknak szánt terü

letről az itt előbukkant leletek 
alapján korábban is sejteni le
hetett, hogy egy részén régé
szeti lelőhely található. A Gal
ga első teraszán már a bronz
korban is éltek emberek, és a 
későbbiek során is kedvelt la
kóhelynek számított.
Az ásatásokat vezető Kulcsár 
Valéria régész a nyár folyamán 
talált leletek láttán bizakodott, 
hogy a folyó áradása következ
tében feltörő talajvíz egy-két 
hónapon belül lejjebb húzódik, 
és akkor tovább tudják folytat
ni a munkát. Nem így történt.
- Sajnos úgy tűnik, a talajvíz
nek a most tapasztalt szintje

számít normálisnak, és arra le
het számítani, hogy a csapadé
kosabb időszaknak köszönhe
tően egy ideig nem is változik 
a helyzet - mondta a kutatás 
vezetője. - Természetesen nem 
akarjuk akadályozni az ipari 
park területén végzendő mun
kákat, ezért kompromisszumot 
ajánlottunk.

Az önkormányzattal kötött 
megállapodás szerint a régé
szek nem folytatnak feltáró 
munkákat az ipari park azon 
építkezéseinél, ahol az alapo
zás nem jár komolyabb föld
munkákkal, és a régészeti lele
tek a földben maradnak. Ahol 
azonban pince vagy mélyga
rázs kerül kialakításra, a föld
munkákat mindenképpen ré
gészeti kutatásnak kell meg
előznie.

Pénz híján földben marad 
Aszód egyetlen középkori em
léke, az Árpád-kori templom
rom is, amelynek meglétét a 
most elvégzett hitelesítő ásatás 
igazolt.
- A Szentkeresztnek hívott késő
középkori település templomát 
néhány múlt századi leírás is 
megemlítette. A 60-as években 
dr. Asztalos István múzeumigaz

gató kezdeményezésére végez
tek régészeti kutatásokat, amely
nek során egy falrészletet emel
tek ki. Az általunk végzett úgy
nevezett hitelesítő ásatással - 
amelyre a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma millen
niumi pályázatán nyertünk pénzt 
- az Isten Háza alaprajzát, jel
lemzőit igyekeztünk kideríteni. 
A kutatások alapján elmond
ható, hogy egy tipikus középkori 
falusi templomról van szó, ami
ből ugyan kevés maradt eny- 
nyire épen, de amely nem szá
mít túlzottan különlegesnek. Ha
sonló található Hévízgyörkön is, 
amelyet sikerült teljesen felújí
tani.
Bár a templom falai minden

képpen a földben maradnak, az 
aszódi katolikus egyházközös
ség szeretné legalább jelezni 
meglétét - tudtuk meg Buzgán  
J ó zse f  plébánostól. A legvaló
színűbb, hogy a falakat annyi
ra kiemelik, hogy kirajzolód
jon a földből az épület alap
rajza. A tervek szerint a hívek 
jeles ünnepek alkalmával ide is 
elzarándokolnak majd, hogy 
tisztelegjenek őseik emléke 
előtt.

Rácz Zoltán

Az előző tanévben két növen
dékünk is a zenei pálya mellett 
döntött. Nagyon nehéz, de si
keres felvételi vizsgák után 
N ovák Péter a budapesti Bar
tók Béla Zeneművészeti Szak- 
középiskola, Boda Annamária  
pedig a váci zeneművészeti 
szakközépiskola hallgatója 
lett. Koncertjeinkre visszavár
juk őket!

Sikereik nagy ösztönző erőt 
adhatnak azoknak, akik szin
tén erre a pályára készülnek, és 
persze azoknak a gyerekeknek 
is példát mutatnak, akik mind
ezt csak különóraként kezelik. 
A gyakorlás órái nehezek, de a 
későbbi közös zenélések na
gyon sok örömet okoznak 
majd.
Az országos zenei versenyek 

sorát októberben a csellisták 
nyitották. Zeneiskolánk szí
neiben Barta Gyöngyi indul
hatott, aki élete első zenei ver
senyén nagyon ügyesen helyt
állt. Gratulálunk neki és fel- 
késztő tanárának, Hévízné Ki
rály Csillának.
A következő hónapban ren

dezzük meg a B tagozatos - az
az a zenei pályára készülő - nö
vendékeink meghallgatását. 
Ehhez mindenkinek jó  felké
szülést kívánunk!

Szegedi Sarolta

* • .« • ' 9

• Következő
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Kék hírek Fél óra alatt két baleset
Az iratok érvényességére 

sem árt odafigyelni...
Nagyszabású közlekedésbiz

tonsági akcióra került sor októ
ber közepén Aszódon és kör
nyékén. A rendőrök a polgár
őrség közreműködésével kö
zel 300 gépkocsit ellenőriztek. 
Hét gépkocsivezető ellen fel
jelentést kezdeményeztek, há
rom forgalmi engedélyt és egy 
jogosítványt a helyszínen be
vontak. Utóbbit azért, mert az 
összes betű elmosódott volt 
rajta. A pálmát egyébként az a 
kétgyermekes anyuka vitte el, 
akinek egyetlen irata sem volt 
rendben: nemcsak gépkocsijá
nak forgalmi engedélye s zöld
kártyája volt érvénytelen, ha

nem a jogosítványa és a sze
mélyi igazolványa is lejárt. Az 
ellenőrzés során a lopott autók 
kiszűrésére rendszeresített 
FALCON műszer ezúttal sem 
talált eltulajdonított gépkocsit.
Az autósok rövidesen újabb 

nagyszabású ellenőrzésre szá
míthatnak. A rendőrök főleg a 
gépjármű téli közlekedésre va
ló alkalmasságát vizsgálják 
majd, különös tekintettel a gu
miabroncsok és az ablaktörlő 
gumik állapotára, illetve a 
fényszórók helyes beállítására, 
működésére.

R. Z.

Könnyelműsködés az iskolák környékén

A gépkocsikat Aszódon is 
feltörik, ugye?

Az elmúlt időszakban csupán 
Aszódon négy gépkocsifeltö
rés történt. Közülük három a 
tettesek számára eredménye
sen végződött. A negyedik eset
ben valószínűleg megzavarták 
őket, mert semmi nem tűnt el 
az autóból.
Nemes István  rendőr őrnagy, 

az aszódi rendőrőrs parancs
noka szerint a gödöllői rendőr- 
kapitányság területén több, er
re szakosodott banda dolgozik. 
Főleg az iskolák és a temetők 
környékén portyáznak ered
ményesen, mivel a járműve
zetők ezeken a helyszíneken a

legfele lő tlenebbek . Sokan 
ugyanis úgy gondolják: feles
leges arra a kis időre magukkal 
vinni a táskájukat, amíg a gyer
meket bekísérik az iskolába, 
vagy amíg elhelyezik a virágot 
a sírokon. A felelőtlenség ered
ménye rendszerint akitört gép
kocsi ablaküveg, az értékek és 
a sok utánjárással pótolható 
iratok eltűnése.

A rendőrségnek az a kérése, 
hogy ne adjunk esélyt a bűnö
zőknek, és lehetőleg vigyük ma
gunkkal értékeinket.

Rácz Zoltán

M E Z O G A Z D A S A G IE S  T E H E R G E P JA R M U  ALKATRESZBOLT  

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

W : tömény (-70 °C) 

/ESZKIMÓ 2001 1 kg - 5 kg - 50 kg - 200 kg

A K 3 1É! . |
Aszód, Kossuth L. u. 71. Tel/fax: 401-460 

Tel: 20 9416-533, 20 9376-899

Suzukik sötét napja
Fél órán belül három Suzuki ám a vezetője rosszul számolta 

tört össze október 29-én Aszó- ki a távolságot, és nekiütközött 
dón. a 3-as úton szabályosan közle-

Először egy vontatókötélről le
szakadt mikrobusz tört össze 
kettőt a Gála Divatáru előtti par
kolóban, mielőtt a villanyosz
lopnak csapódott (képünkön). A 
rendőrök alig fejezték be a hely
színelést, máris újabb balesethez 
riasztották őket. A kartali elága
zásnál egy Suzuki a vasútállo
más felé akart balra kanyarodni,

kedő Mercedes mikrobusznak. 
Az ütközés után a Suzuki egy, a 
3-as útra rákanyarodni akaró 
Ford személygépkocsiba vágó
dott.
Bár mindkét baleset jelentős 

anyagi kárral járt, személyi sé
rülés szerencsére egyik eset
ben sem történt.

Kép és szöveg: -erzé-

Elektronikus könyvtár Vácott

Segítő kéz vállalkozóknak
Elektronikus könyvtár nyílt 

a minap Vácon a Műszaki és 
Természettudományi Egye
sületek Szövetsége székházá
ban. Az információs bázist 
az Országos Műszaki Infor
mációs Központ és Könyvtár 
jegyzi.

Az OMIKK egyik fő feladatá
nak tartja, hogy az Európai 
Unió információit eljuttassák a 
m ag y ar fe lh a sz n á ló k h o z . 
Nemcsak internetes honlap
jukkal és kiadványaikkal se
gítik a tájékozódást, hanem 
kívánságra külföldi folyóira
tokat, cikkeket is beszereznek, 
ezen felül bármilyen egyedi 
témában is segítséget nyújta
nak.
Dr. Hermán Ákos, az OMIKK 
főigazgatója elmondta: ha egy 
városban sikerül 50-80 kis- és 
középvállalkozó érdeklődését 
felkelteni, már elérték célju

kat, mivel a külföldi érdekelt
ségű, nagyobb cégek saját in
formációs bázisra támaszkod
nak.
A váci elektronikus könyvtár

ban természetesen az aszódi vál
lalkozókat is szívesen látják.

R  Z

Postai kézbesítés:

Naponta egyszer
Tájékoztatjuk a tisztelt lakos

ságot, hogy Aszód város egész 
területén a Posta november 1-től 
módosítja a hírlapkézbesítés 
rendszerét Ezután a hírlapok 
napközben, az egyéb küldemé
nyekkel együtt kerülnek kézbe
sítésre, amely megfelel a hírlap
kiadókkal kötött szerződésben 
előírtaknak.

Kérjük szíves megértésüket!
Budapest-vidéki

Postaigazgatóság



TÜ KÖ R

C so d ák  p e d ig  v a n n a k
Újraszülettek az összeroncsolódott Zastavában

(folytatás az 1. oldalról)

Aztán mindenki rohant segíte
ni, mert a fiatalember jelezte, 
hogy az anyósa beszorult a 
roncsba.
-A lakótelepi húsboltba igyekez
tünk - emlékezik vissza a történ
tekre Kozma Zoltán. - A keresz
teződésben balra akartam ka
nyarodni, de a szembejövők mi
att meg kellett állnom. Arra let
tem figyelmes, hogy egy pótko
csis teherautó nagy sebességgel 
jön lefelé a lejtőn. Szinte érez
tem, hogy a stoptáblánál nem 
fog tudni megállni. A sofőr 
pechjére Hatvan felől egy másik 
teherautó érkezett, amely meg
állt a kereszteződésben lévő zeb
ra előtt. A LIAZ vezetője balra 
rántotta a kormányt, hogy elke
rülje az ütközést. A szerelvény 
pótkocsija a hirtelen mozdulattól 
felborult, és az oldalára dőlve 
átszánkázott rajtunk. Azt gon
doltam, itt a vég, de szerencsére 
volt annyi lélekjelenlétem, hogy 
a másik ülésre dőlve lehúzzam a 
fejem. Néhány pillanatig moz
dulni sem bírtam az ütés okozta 
kábultságomból, aztán sikerült 
erőt venni magamon. Csupa bú
za voltam, de éltem.
Körbejárjuk a Zastavát, amely

nek alig akad ép alkatrésze. A 
vezetőülés háttámlája szinte rá
görbült a hátsó ülés ülőlapjára. A 
kettő közötti maradt rés életet 
mentett, ide húzódott a fiatal
ember anyósa, Molnár Józse f né. 
-Sosem szoktam előre ülni, s ta
lán ennek köszönhetem, hogy 
megúsztam a balesetet. Annyira 
pillanatok alatt játszódott le min
den, hogy lehetetlen volt bármit 
is tenni. Megadtam magam a 
sorsnak, behunytam a szemem 
és eldőltem. Aztán arra eszmél
tem, hogy a vejem szólongat a 
nevemen. Azt, hogy hogyan 
szorultam a két ülés közé, máig 
sem tudom. Próbáltam magam 
kiszabadítani, de a lábfejemet 
nem eresztette a roncs, úgy kel
lett kifeszíteni. Az ütés nyoma 
látszott pár napig, de ez volt az 
egyetlen sérülésem.
Lassan minden visszatér a régi

kerékvágásba. Zoltán a baleset 
után pár napig autó híján csak 
utasként ült kocsiba, igaz nem is 
nagyon akaródzott volna neki 
vezetni. Aztán a munkahelyre 
járás miatt kénytelen volt venni 
egy Trabantot. Mint mondja, ed
dig is óvatosan közlekedett, de 
ezután még jobban figyel. Rövi
desen a Zastava is elkerül az 
udvarról, egy ismerősük vette 
meg alkatrésznek. 2000. október 
6-án gyertyát gyújtanak, s talán

-san növekszik. A legutóbbi 
Fritz-ünnepségen Kari Soldner, 
aki - beleértve a németországit is 
- valamennyi Fritz-üzem igazga
tója, úgy köszönt el a dolgozó
inktól: reméli, 2000-ben már 
550-en lesznek.

-Ez az üzem 1993-ban kezdte 
nteg a termelést M i változott 
ez alatt a néhány év alatt?

-Elsősorban a német tulajdo
nos szemlélete. Nem titok, el
sősorban az olcsó munkaerő 
reményében települtek Aszód
ra, viszonylag egyszerű tech
nológiával. Ma viszont már 
egyre komolyabb technológiát 
hoznak ide. Elég csak egyet 
említenem, a szélvédők körbe- 
fröccsöntését, ami Magyaror
szágon egyelőre egyedülálló. 
A gép 350 tonnával zárja körbe 
az üveget, és helyez rá mű
anyag keretet, úgy, hogy az 
üveg nem pattan el.

-Minek köszönhető ez a bi
zalom?

-A bizalomért rengeteget kellett 
dolgozni, és folyamatosan bizo
nyítani, hogy az itteni munkások 
is képesek minőségi munkavég
zésre. Lassan megismernek ben
nünket, amiben még olyan kis 
tényezőknek is szerepük van, 
mint például az, hogy Klaus Ot- 
tenbacher, az üzem igazgatója

torta is lesz a megmenekülésük 
évfordulóján.
Arra a kérdésre, hogy minek kö
szönhetik az életben maradásu
kat, Molnámé határozott választ 
ad:
-A vejem édesanyja egy éve 
halt meg, s talán ő vigyázott 
odaföntről ránk. Zoltánéknak 
három hónapja született meg a 
gyermekük, úgyhogy még van 
feladatunk a földön.

egy szomszédos településen, 
Kartalon él.

-M it gyártanak jelenleg az 
üzemben?

- A termékskála nagyon széles, 
a bowden átvezetőktől kezdve 
a sebességváltó gumiharango
kig, a műanyag hangtompítók
ig széles a paletta. Nálunk ké
szül például az Audi TT és a 
Mercedes Smart oldalsó szél
védője, de említhetném a mű
holdas navigáló rendszer ve
zetékezését is.

-Az autógyárak egyre újabb 
modelleket dobnak piacra. Vár
ható, hogy ezekhez is gyártanak 
majd alkatrészeket?

-Természetesen. Már van meg
rendelésünk a Renault Clio II. 
hátsó műanyag oldalszélvédő
ire, és mi gyártjuk majd az 
Audi A2-es hátsó és első mű
anyag oldalszélvédőit is.

-Lesz-e a közeljövőben újabb 
beruházás az aszódi üzemben?

-Örömmel mondhatom, hogy 
igen. Jövőre lebontjuk azt a régi 
épületet, ahol az üzem annak 
idején megkezdte a működését, 
és a helyére egy új csarnokot 
építünk. Ezzel egy olyan össze
függő csamokkomplexum ala
kul ki, amelynek egyetlen tagja 
sem lesz tíz évnél idősebb.

R.Z.

Rácz Zoltán

Fejlesztések a Fritz-nél

Audi TT és Mercedes 
alkatrészek Aszódról

(folytatás az 1. oldalról)

Aszódi kiadványok

Videofilm 
és évkönyv 

kapható
Városunkról készült már mo
nográfia, évkönyv, jelent meg 
aszódi szerzőtől szépirodalmi 
regény és zenei CD is. A pa
letta most egy új műfajjal, a 
videofilmmel bővült 

Az Aszódi képeslapok című 
rövidfilm egy felajánlás nyo
mán született, az Aszódi Tükör 
szerkesztői tisztjére benyújtott 
pályázatom ban ajánlottam  
meg. A film elkészült, és no
vember 8-tól 900 Ft-os áron 
megvásárolható a város né
hány üzletében, valamint a Vá
rosi Könyvtárban.
Ugyanitt még mindig kapható 
az Aszód Évkönyv, valamint a 
Csengey iskola emlékkönyve, 
kötetenként 400 Ft-ért.

Rácz Zoltán

Vámbéry
Ármin

nyomában
Vámbéry Ármin nyomában cím

mel Székfy László tart vetítéssel 
egybekötött előadást a Művelő
dés Háza kamaratermében no
vember 18-án csütörtökön 18 
órakor. Minden érdeklődőt sze
retettel várunk!

Tájékoztató
Az Aszód Városért Alapít

vány számlájára befolyt 1 % 
személyi jövedelemadót az 
alábbiak szerint használta fel 
az alapítvány:

Cukorbetegek Egyesülete:
15.000 F t 

Sakk szakosztály:
15.000 Ft

Közművelődés Otthona:
50.000 Ft

Aszódi Nyugdíjas Klub:
21.000 Ft

Csengey Gusztáv Ált. Iskola:
60.000 Ft

Tolmácsi M iklós 
a kuratórium elnöke
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Obernburgi vendégek A rádiózás múltjáról

Fiatalodásra vár 
a testvérvárosi kapcsolat

A szikratávírótól a magyar 
rádióműsor-szórásig

Október 22. és 24. között 34 
fős obernburgi delegáció volt 
vendége városunknak, akik 
szemmel láthatóan jól érezték 
magukat az itt töltött két és fél 
nap alatt.
A kötetlen programokon túl a 

két polgármester hivatalos tár
gyalást is folytatott egymással. 
Arról cseréltek gondolatokat, 
hogyan lehetne felfrissíteni az 
idestova nyolc éve tartó test
vérvárosi kapcsolatot. A záró
esten mondott pohárköszöntő
jében Vendelin Im h o f (képün
kön) arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a két település közötti 
kapcsolat megújulása csakis a 
fiatalok bevonásával történhet 
meg:
-Jelenleg ott tartunk, ha mi ki
halunk, nem lesz, aki tovább
vigye a barátságunkat - muta
tott rá Obemburg polgármes

tere. - El kell érnünk, hogy a fi
ataljaink is kíváncsiak legye
nek egymásra.

Az aggodalom jogosságát 
egyébként éppen az mutatta, 
hogy a vendégek jórészt a nyug
díjas vagy ahhoz közeli korosz
tályból kerültek ki.

1914. és 1918. között tovább 
bővültek nemzetközi “drótnél
küli távíró” kapcsolataink, és 
az európai távíró forgalomban 
igen jelentős helyet foglaltak 
el. 1919-ben a rádiótávírás fej
lesztése érdekében egy 50kw- 
os teljesítményű gépadót és 
egy 152 méter magas anten
natornyot helyeztek üzembe.
A viszonylag lassú kézi morse 
rádiótávírót a betűnyomós 
HUGHES-rendszer követte, a 
korábbi percenkénti 20-25 szó 
helyett 120-150 szószámmal. 
1922-23-tól kezdve a kialaku-ló 

légiforgalom már nem nélkü
lözhette a rádiószolgálatot. Ele
inte csak a repülőterek egymás 
közötti táviratainak közvetítése 
volt megoldható. Amikor a re
pülőgépeket is ellátták rádióké
szülékekkel, megoldódott a re
pülőterek és a levegőben lévő

gépekkel az egyidejű forgalma
zás.
A posta 1932-ben a repülőgé

pekkel való rádiótávbeszélő- 
szolgálat bevezetését tervezte. 
1933-ban a légiforgalom rádi
ószolgálatot a Magyar Légügyi 
Hivatal vette át és valósította 
meg.
A rádiótól az emberiség elvár
ta, hogy ne csak távírójeleket, 
hanem emberi hangot, sőt ze
nét továbbítson. A döntő lépést 
LEE DE FOREST tette meg 
azzal, hogy 1906-ban feltalálta 
a háromelektródás elektron
csövet. A trióda nemcsak erő
sítette a rádiófrekvenciás rez
géseket, hanem a detektor sze
repét is ellátta, sőt a hangfrek
venciát is erősítette. Általa vált 
lehetővé, hogy a rádió ne csak 
jeleket közvetítsen. Ismerősei
nek drótnélküli közvetítést 
adott a New Yorki Operából. 
1920. novemberében az ame

rikai Pittsburgh adóállomása 
sugározta az első műsort, míg 
Európában 1914-ben a belga 
Lacken.

1893-ban Budapesten meg
szólalt a telefonhírmondó, 
Puskás Tivadar találmánya. (E 
témáról később bővebben). Ez 
a müsorközvetítés a telefonhá
lózaton, a telefonkészülékek
kel volt hallgatható. A hírmon
dó több, mint 30 évig a Rákó
czi u. 22-ben működött. Ebből 
a helyiségből kezdte meg hi
vatalos adását 1925. december 
1 -én a Magyar Rádió.

Kaáli Nagy Kálmán

R. Z.

Juhász Gyula:

Béke (részlet)

És m inden bánat lassan béke lesz, 
És m indenik  gyötrődés győzelem , 
S a kínok kínja, m ely vérig  sebez, 
Segít túllátni a szűk életen.

Testvéreim : a boldogság örök,
S e tájon m ind elm úló, am i jó ,
S az élet, a szép, nagy processzió,

M ely indul örvény  és sírok fölött, 
A z égi táj felé ta rt csendesen,
S egy stációja van: a végtelen.

Őszi kertgondozás 
környezetbarát módon

Ősszel a fáról lehulló száraz 
leveleket, levágott gallyakat és 
egyéb kerti hulladékot sokan 
nyílttéri égetéssel semmisítik 
meg.
A 216/1986., a levegő tiszta

ságának védelméről szóló MT 
rendelet értekmében a háztartási 
hulladék nyílttéri és hagyomá
nyos tüzelőberendezésben

történő égetése csak levegőtisz
taság-védelmi hatóság engedé
lyével lehetséges. A kommuná
lis hulladékok körébe tartoznak 
a fent említett anyagok is, így 
ezekre is vonatkozik a szabá
lyozás. Helyesen akkor járunk 
el, ha a nyesedéket összekö
tözve, a leveleket szemetes
edényben vagy zsákban elhe

lyezve szemétszállítási napon a 
többi hulladékkal együtt elvitet
jük. Ha a levágott füvet, növényi 
szármaradványokat és egyéb 
kerti hulladékot a tulajdonos 
ömlesztve rakja ki, akkor a 
GAMESZ az elszállítást Zetor- 
ral végzi, előzetes bejelentés 
alapján, az adott évi szemétszál
lítási díj terhére, vagyis az el
szállításért külön fizetni nem 
kell. A fent említett rendelet ér
telmében a vonalas létesítmény 
melletti árok, töltés, bevágás nö

vényzetének égetése tilos. 
Városunk nem éppen jó  leve

gőjéről híres, a légúti megbete
gedések száma évről évre nő. 
Az autópálya útdíjasítása óta 
m egnőtt gépjárműforgalom 
tovább rontja Ászód levegőjé
nek minőségét. Mindannyiunk 
érdeke, hogy mi magunk ne fo
kozzuk ezt a terhelést szemét- 
égetéssel.

Ifj. Jordán Imre 
A Műszaki Iroda előadója
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Hogyan vegyünk fel 
készpénzt a postán?

BANK
KÁRTYÁVAL!
Készpénzfelvétel bankkártyával 
tö bb  m int 3200 postán

Posta
A postahivatal és a shop 

nyitvatartási ideje:

Hétfőtől
péntekig:
8.00-16.00

Szombat:
8.00 -12.00

Kínálatunkból:
filmek, golyóstollak, sorsjegyek, 

dohányáru, hírlap

MÓNI fffiEQ
Aszód, Kossuth Lajos u. 38. Tel: 400-957 

Nyitva: hétköznap 8-17 szombaton 8-12

C a n o n  EOS 300 tükörreflexes fényképezőgép 

ÓZU P U Í  ÁRJ 1 2 4  ^ 0 0  ~

C a n o n  super  i  35 c a p h o n

zoom-os, dótumozós, feliratozós fényképezőgép

6 9 9 0 0 . -

tanulómikroszkóp 2 AJOr

Illatszlrtá
Margaret Astor teszterek 349,- Ft-os 

Erzsébet és Katalin névnapokra! 
szárazvirágcsokrok, vázák, 

disz- és ajándéktárgyak 
nagy választékban kaphatók! 

cMindÁél üzleiünMm/ szetdettel vmjuk/((Qnökei/!

G Ö D Ö L L Ő  ......._ .....
í F e n yve s i f ő ú t  2 . . ... r  ^ || ; || 
, /T c l/F a x : (2 8 )  421-825

. ✓  k ia d vá n ysze rke sz té s  ✓  á lló -  és m o z g ó k £ g g k  

■■■'„á - ú js á g írá s  d ig ita liz á lá s a V X D J r f 

✓  v id e o film k é s z ité s  tö r té n ő  rögz ítésé

fiz
fiszódi
Tükör

' ............  ■ ■  m.

az egyik referenciánk.

V U t A C t  M M Q
Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)

Szeretettel várjuk 
Kedves Vásárlóinkat 

élelmiszer üzletünkben! 0
Virágboltunkban vállaljuk 

alkalmi csokrok, sírkoszorúk 
készítését ingyenes 

kiszállítással.

Tel - 06-28-401-690
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Amit a 
“foqá/zati gócról” 
tudni érdeme/
Számos olyan betegség léte

zik, melyet a test területén lévő 
“góc” okoz. Ezek lényegében 
olyan gyulladt területek, me
lyek a szervezet más részeire 
kórosan hatva azok megbete
gedését okozzák.
Panaszunkkal általában házi

orvosunkat keressük fel, aki - 
ha gócbetegségre gyanakszik - 
egy beutaló nyomtatvány kísé
retében góckutatásra utal. Ez 
általában bőrgyógyászati, nő- 
gyógyászati, fogászati vizsgá- 
latotjelent.

Érdemes ebben az esetben is a 
megelőzésre törekedni. Ha a tü
netek - pl. hajhullás, szívizom- 
gyulladás stb. - már jelentkez
nek, a gyógyulás sokkal több 
időt vesz igénybe, mint amennyi 
utánajárásba az kerül, hogy a fo
gainkat rendszeresen ellenőriz
tessük.
Munkám során sűrűn tapasz

talom, hogy a betömött, illetve 
fogpótlással rendelkező fogak 
mellett egy-egy gyökér is az 
állcsontban van. Sokan azt 
gondolják, hogy amíg nem fáj, 
nem csinálhat bajt. Sajnos ez 
nem így van. A megnyílt és 
elhalt fogbélen keresztül a 
gyökércsatornán át fertőző csí
rák juthatnak a gyökércsúcs te
rületére, és ott gyulladásos 
sarjszövetet hozhatnak létre.

Ez a granuloma, ,mely egy idő 
után cysta kialakulását ered
ményezheti. Ezek a gyökerek 
tehát ha fájnak, ha nem, min
denképpen el kell távolítani 
azokat.
Gyökérkezelt vagy elhalt ideg

gel bíró fog is okozhat góctüne
tet. Ezek a fogak már nem lük
tetőén, élesen fájnak, hanem a 
gyökércsúcs körüli gyulladás 
tüneteit érezzük. Ilyenkor a fog 
kocogtatásra, meleg ételek fo
gyasztásakor fáj. A gyökércsúcs 
körül néha az íny is beduzzad, és 
nyomásra, a száj mozgatására is 
érzékeny.
Gyakran olyankor jönnek létre 
ezek a tünetek, amikor más be
tegség - pl. mandulagyulladás, 
nátha stb. - is kialakul. Ilyen
kor mindenképpen érdemes 
felkeresni a fogorvosunkat is. 
Kevesen gondolják, hogy akár 
egy erős ütés is a fogbél elhalá
sát eredményezheti. Ha a fo
gunk kocogtatásra fájdalom
mal reagál, könnyen lehet, 
hogy erről van szó. A fogbél 
elhalását jelzi a fognak a tö
més alatti elszíneződése is. 
Ilyen esetben akkor is nézes
sük meg szakemberrel, ha fáj
dalmat, egyéb tünetet nem ész
lelünk.

dr. M asznyík Ildikó  
fogszakorvos

Takarítógép olcsón eladó. Vegyesbolt céljára üzlethelyi- 
Érdeklődni a Városi Könyv- séget keresek Aszódon, 

tárban lehet személyesen (Kos- Tel: 06 1/302-2050, 
suth L. u 72) vagy a 400-606-os 06209124-027
telefonszámon.

Új igazgató a Tüdőgondozóban

„A betegeket 
menedzselni kell”

Dr. Simorjay Zsuzsa személyé
ben új vezetője van a Tüdő
gondozó Intézetnek. Bár a csi
nos, fiatal főorvosnak koráb
ban nem volt kötődése Aszód
hoz, aszódi betegeket már gyó
gyított.
-Az egyetem elvégzése után, 
1985-ben Mátraházára kerül
tem, arra az osztályra, ahová az 
elődöm utalta a betegeit. Mak
kal főorvos asszonnyal azonban 
személyesen csak egyszer talál
koztam, telefonon 
viszont többször is 
beszélgettünk.

- Miért cserélte fe l 
a Mátra levegőjét 
az aszódira?

- I d e k e r ü l é s e m  
előtt még egy állo
más volt a pálya- 
f u t á s o m b a n ,  
ugyanis visszake
rültem Budapestre. A munkahe
lyem viszont a hatvani tüdőgon
dozó volt, ahol közel két évet töl
töttem. Nemrégiben megkeres
tek, hogy nincs-e kedvem be
tölteni az itt sajnálatos módon 
megüresedett álláshelyet. Eljöt
tem körülnézni, és úgy ítéltem 
meg, hogy a körülmények ked
vezőbbek, mint Hatvanban. 
Nemcsak az intézet tett rám jó 
benyomást, hanem maga a kis
város is. Ezek voltak a fő szem
pontok, hogy igent mondtam, s 
talán egy kicsit az is szerepet ját
szott, hogy így valamivel keve
sebbet kell naponta utazgatnom.

-Milyen tapasztalatokat szer
zett az álláshely betöltése óta 
eltelt néhány hét alatt?

-Nemrégiben elolvastam Mak- 
kai főorvos asszonynak a tüdő

gondozóról írt feljegyzéseit, 
melyekben említi, hogy a Galga 
mente nedves, párás levegője ta
lán kedvezőbb talaja a tüdőbe
tegségeknek. Ezt az állítását az 
én tapasztalataim egyelőre nem 
erősítik meg, hiszen például 
Hatvanban a lakosság létszámá
hoz viszonyítva sem volt keve
sebb a betegek száma, m int itt.

- Makkal doktornő' köztudottan 
népszerű volt a betegek körében. 
Ez segíti vagy nehezíti az Ön beil

leszkedésé?

- Valóban azt ta
pasztalom, hogy 
több olyan bete
günk van, aki el
sőként hozzánk 
fordul, esetenként 
más jellegű pana
szokkal is. Remé
lem, hogy az inté
zet népszerűsége 

a későbbiekben is megmarad. A 
páciensnek mindenképpen érez
nie kell a törődést, azt, hogy - 
ahogyan megfogalmaztuk Mát
raházán - menedzseljük őt, 
vagyis a későbbiekben is figye
lemmel kísérjük, mi történik ve
le. Abetegeimhezjómagam is ra
gaszkodom, így nem érzem ma
gam nehéz helyzetben.

- Mivel lenne elégedett mond
ju k  öt-tíz év múlva?

-Azzal, ha nem találkoznék 
egyetlen elégedetlen pácienssel 
sem. R. Z.

A gyógyszertárak ügyeleti rendje
S ze n t Is tv á n  P a tik a
Minden p á ro s  hé ten  ügyeletes 
Ü gyelet: H étköznap 18 órátó l 20  óráig

Szom baton  8  órátó l 12 óráig  
V asárnap 9 .30-tó l 11 ,30-ig

V áro s i P a tik a
Minden páratlan  h éten  ügyeletes 
Ü a u e le t:  H étköznap 18 ó rátó l 20 óráig

S zom baton  8 ó rátó l 12 óráig  
V asá rn ap  9 .3 0 -tó l 1 1 -3 0 -ig

A mindenkori ügyeletes orvos a 06 20 9 271-171-es telefonszámon érhető el.
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Egy kis nyelvelés

Evangélisták 
a Katalin-bálon

Hagyományteremtő mesedélután

Irodalmi kávéház 
a Csengey Iskolában

Vannak szavak, fogalmak, ame
lyek hangalakjukat tekintve kö
zel állnak egymáshoz. Sokszor 
még jelentésük tekintetében is 
van kimutatható összefüggés. A 
hasonlóság a nem eléggé tájé
kozott nyelvhasználónak bi
zonytalanságot okoz, esetenként 
pontatlan, helytelen nyelvi meg
nyilatkozáshoz vezet.
Ilyen szavak az evangélikus és 
az evangélista. Mindkettő a 
keresztény/keresztyén vallási 
hagyományhoz kapcsolódik, 
de jelentésük eltér. Ez az el
térés azonban - különösen az 
elmúlt évtizedek mindenféle 
vallási irányzatot kirekesztő 
ideológiájából eredően - nem 
mindenki számára nyilvánva
ló. Ezért fordulhatott elő az az 
eset is, hogy egy a Katalin-bál- 
ra invitáló plakáton ilyen fel
iratot olvashattunk: A belépő

je g y  iskolánk diákjai számára  
150 Ft. Ugyanennyiért jö h e t
nek az evangélisták is. K ívülál
lók számára 200 Ft.
A  szöveg természetesen arról 

kívánta tájékoztatni a bálozni 
szeretőket, hogy a rendezők 
nem kívánnak különbséget 
tenni az önkormányzati gim
názium tanulói és az evangé
likus gimnázium tanulói kö
zött, míg a nem diák vendégek 
számára magasabb a belépési 
díj. A szándék jó  volt. Gesztus 
értékű. Pontatlan volt azonban 
amegfogalmazás.

A pontatlanság pedig a hiá
nyos ismeretből fakadt,,hiszen 
az evangélikus szó a Luther 
irányzatát követő keresztyéne
ket jelöli, az evangélista pedig 
az Újszövetség evangéliumai
nak a szerzőit. A hiba a fentebb 
említett ideológia tovább élé
sével, és a még fiatal korú diák 
hiányos felkészültségével ma
gyarázható. Rámutat oktatá
sunk hiányosságaira is és meg
határozza tennivalónkat. Szo
morúbb azonban az, hogy 
ilyen pontatlanságot időnként 
nemcsak tizenévesektől hal
lunk, hanem felnőttektől is. 
Sőt, felsőfokú végzettséggel 
rendelkező felnőttektől is. Ma
gam fultanúja voltam annak, 
amikor néhány évvel ezelőtt 
valaki arra panaszkodott, hogy 
zsúfoltan vannak, mert saját 
tanulóikon kívül odajárnak az 
evangélisták is.
Ha az eredeti jelentésben kí

vánnám értelmezni a kijelentést, 
zsúfoltságról semmiképpen sem 
lehetne beszélni, hiszen az evan
gélisták mindössze négyen - 
Lukács, Márk, Máté, János - 
voltak. S az apokrif evangéliu
mok szerzőivel együtt is csak 
egy kis létszámú osztályt alkot
nának.
Ami pedig a Katalin-bált illeti: 

ahhoz, hogy a plakát szövege 
beteljesedjék - most kellene be
következnie a Feltámadásnak.

-g -l

Iskolánk életében először tör
tént, hogy az „Irodalmi kávé
házba” vártunk egy igazi írónőt, 
Balázs Gusztáváé Polgár Judit 
tanító nénit. Jutka néni saját me
séjével ajándékozott meg ben
nünket, majd a 3.a, 2.a, 2.z osz
tályosok kedves műsora követ
kezett.

A program lelke M akkainé

A Pannónia Filmstúdió (film
jeink: Macskafogó, Ludas Ma
tyi, Vük, Gusztáv stb.) animá
ciós tanfolyamára várja a szak
ma iránt érdeklődőket 16 éves 
kortól.
A 6 hónapos tanfolyam prog

ramján animációsfilm-rajzolás, 
filmtechnika, vetítéssel egybe
kötött filmtörténet szerepel. A 
helyszín lehetőséget ad stúdiólá
togatásra és arra, hogy a résztve
vők betekinthessenek az animá
ciós filmgyártás folyamatába. 
Az oktatáshoz saját kiadású tan
könyvünket használjuk. A stú
dió rendezője, illetve az Iparmű
vészeti Főiskola tanárai taníta
nak. A tanfolyam sikeres elvég
zéséről oklevelet adunk és egy

Fiié Edit igazgató néni volt, 
aki sok-sok játékkal, mesével 
színesítette a délutánt. Kor
tyoltuk a finom teát, eszeget
tük a sütiket, és gyönyörköd
tünk a műsorban.
Úgy tervezzük, minden hón

apban megnyitjuk kávéházun
kat. Szeretettel várjuk az ér
deklődőket!

demokazettát a hallgató munkái
val. Főiskolára felvételizőknek 
plusz pontot jelent. A legjobbak
nak munkát ajánlunk, a többi
eknek segítünk az elhelyezke
désben. A munkaügyi közpon
tok anyagilag támogatják az arra 
jogosultakat.

A stúdió mindenkit vár, akit 
érdekel ez a különleges szak
ma, legyen szó pályakezdő fia
talról, pályamódosítóról vagy 
jelenleg munkanélküliről.

Bővebb felvilágosítást a mű
vészeti vezető ad a (06-1) 250- 
0194/ 149-es telefonszámon. A 
stúdió Óbudán van (1035 Bu
dapest, Keréku.80.).
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

A Közművelődés Otthona

Pannónia Filmstúdió

Animációsfilm-rajzoló 
tanfolyam indul

Csárdásozó lengyel ifjak
(folytatás az 1. oldalról)
Az együtt töltött napok fény

pontja a táncház volt. A tánco
lás, a tánctanulás - hála a bagi 
Muharay Elemér Népi Együt
tesnek - a közös mentalitás, a 
kölcsönös megbecsülés szer
vező elve lett. A kommuni
káció nyelve a francia volt, de 
a tánc, az öröm, a felszabadult- 
ság nyelveként segítette az iga
zi baráti kapcsolatok kialaku
lását.

Kéz a kézben. Tanulták, majd

ropták a táncot. Megható és fel
emelő élmény volt így együtt 
látni a magyarokat és lengye
leket.

M árton Ildikó  
A francia tagozat vezetője

állandó programjai
A kézműves szakkörösök pén
tekenként 17 órától 19 óráig 
tartják a foglakozásokat. A 
szakkör munkájába bárki be
kapcsolódhat, aki kedvet érez 
a rajzolás, az agyagozás, az 
üvegfestés iránt. Részvételi

Vécsey Károly Helyőrségi Klub

Ismét szavaló verseny!
November 6-án 10 órakor a Vé
csey Károly Helyőrségi Klubban 
mérik össze tudásukat a környék

legjobb szavalói a Petőfi Sándor 
körzeti szavalóversenyen. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

díj: gyermekeknek 250 Ft/óra, 
felnőtteknek 500 Ft/óra.
A színjátszó szakkörösök min

den pénteken 14 órától próbálnak. 
A Filmklub november 8-tól 

hétfő esténként várja a filme
ket kedvelőket. A vetítések 18 
órakor kezdődnek.

*

Szombat este Tinidisco várja a 
fiatalokat. Fontos tudnivaló, 
hogy a disco rövidesen csak 
tagsági igazolvánnyal lesz lá
togatható. A részletekről a 
helyszínen lehet érdeklődni.
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Tudnivalók a munka világáról (III.)

Végkielégítés, helyettesítés, kirendelés
A végkielégítésre való jogo

sultság feltétele, hogy a mun
kaviszony az adott munkálta
tónál a törvényben meghatá
rozott időtartamban fennálljon, 
és a munkaviszony a munkáltató 
rendes felmondása vagy jogutód 
nélküli megszűnése következté
ben szűnjön meg.
A végkielégítésre való jogo

sultság szempontjából figyel
men kívül kell hagyni:
■  a szabadságvesztés, a közérde

kű munka, valamint
■  a harminc napot meghaladó fi

zetés nélküli szabadság, kivéve 
a közeli hozzátartozó, valamint 
a tíz éven aluli gyermek gondo
zása, ápolás céljából igénybe 
vett fizetés nélküli szabadság 
időtartamát.

Nem já r  végkielégítés, ha
■  legkésőbb a munkaviszony meg

szűnésének időpontjában a rá 
irányadó öregségi nyugdíjhatárt 
elérte, és az öregségi nyugdíjhoz 
szükséges szolgálati idővel ren
delkezik (öregségi nyugdíjra való 
jogosultság), továbbá

■  előrehozott (csökkentett össze
gű előrehozott) öregségi nyug
díjban,

■  rokkantsági nyugdíjban vagy
■  szolgálati nyugdíjban részesül, 

valamint
■  részére korengedményes nyug

díjat állapítottak meg.

A végkielégítés mértéke az 
adott munkáltatónál ledolgo
zott időtartamtól függ, így:

■  legalább három év esetén egy havi,
■  legalább öt év esetén két havi,
■  legalább tíz év esetén három havi,
■  legalább tizenöt év esetén négy 

havi,
■  legalább húsz év esetén öt havi,
■  legalább huszonöt év esetén hatha

vi átlagkereset összege.
A végkielégítés mértéke há

rom havi átlagkereset összegé
vel emelkedik abban az eset
ben, ha a munkavállaló mun
kaviszonya az öregségi nyug
díjra való jogosultság meg
szerzését megelőző öt éven be
lül szűnik meg.
Helyettesítésről akkor beszé
lünk, ha a munkavállaló külö
nösen indokolt esetben a mun
kakörébe nem tartozó munkát 
is köteles elvégezni. Ilyenkora 
munkabérén felüli helyettesí
tési díj mértéke a felek megál

lapodásától függ. A helyettesí
tési munka a felek eltérő meg
állapodásának hiányában nem 
haladhatja meg naptári éven
ként a két hónapot.

Kirendelésről abban az eset
ben beszélünk, ha más mun
káltatónál történő munkavég
zésre kötelezik a munkavál
lalót. Az ennek következtében 
felmerülő többletköltségeket 
(élelmezési-, szállásköltség, 
napidíj) a munkáltató köteles 
megtéríteni.

Halottak napján

Tisztelgés a hősök előtt
Szép gesztus, hogy Halottak napján Aszódon azokra a katonákra is 
emlékeznek, akiket hiába vártak haza szeretteik. Elestek a harc
mezőn, ahová többnyire nem önszántukból mentek. A 40. Galga 
Vezetésbiztosító Ezred által 1995-ben állított kopjafánál Bagyin

József polgármester 
mondott beszédet, 
majd Borsos István 
alezredes, protestáns 
tábori esperes áldotta 
meg az emlékhelyet.

Képünkön 
Sztán István 

ezredes, 
a helyőrség 

parancsnoka 
tiszteleg a hősi 
emlékmű előtt.

Kedvezmény es ajanlaí;
női nadrágok -  

november hónapban
t f i é j j y  a  j ) i r c | e t é s  f e l i f l U ^

^^tő^bőttig G í̂ifl Divatház - fl/zocJ. Kos/uth l. u. I.
G ála Ruházati 0t

Gyöngy Üzletház - Túra. Piac tér

N álu n k  m inden t m egtalál!

íly; II P: 8-17 
Szó: 8-12

Karác/onyiy leijedő kedvezményeinkről ét meglepeté/einkről 
hiidelé/einkben folycímcilo/cin lójékozlaljuk Önökéi!

Finom szövetből készült divatos rövid és hosszú állású 
női kabátok széles választékával várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Ahol n márka mayára talál: IEVIS, ROCCO. DICSEI 
Original Jean/ - fl/zód. l(o//uth I. u. I. 

Ayilva: K-P: 8-17 Szó: 8-12
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1999. az Idősek Nemzetközi Eve

Figyeljünk rájuk!
Ilyen még nem volt!

Nagycsaládosok bálja
Kilencedik esztendeje ren

dezzük meg Aszódon az Idő
sek Világnapját. A már ha
gyománnyá vált rendezvény 
az idén is sikeresvolt.

Elsőként a Napsugár Óvoda 
gyermekei virággal és műsor
ral köszöntötték az időseket. 
Ezt követően Bagyin J ó zse f  
polgármester mondott köszön
tőt. Payer András személyé
ben igazi sztár volt a vendé
günk, aki emlékezetes műsor
ral tette felejthetetlenné az es
tét. Nagy sikert aratott a Ha
gyományőrző Csoport műsora 
is. A tombola ajándékai sok
sok idős embernek szereztek 
örömet, Varga Laci bácsi pedig 
ismét táncra perdítette zenéjé
vel a résztvevőket.
Az idei megemlékezést még 

jelentősebbé tette az ENSZ 
1992-ben hozott határozata, 
amely 1999-et az Idősek Nem
zetközi Évévé nyilvánította. 
Kiáltványban hozták a világ 
népeinek tudomására, mi a te
endő az elődök, az idősek sor
sának javítása érdekében. Fel
hívták a figyelmet, hogy a tár
sadalomnak kell felkészítenie 
a nemzedékeket az idős korra.

Az Idősek Világnapján kö
szöntjük az időseket, egyben 
ráirányítjuk a figyelmet azok
ra a fontos területekre is, ahol 
segíthetj ük a mindennapok em
beribb megélhetését.

Ezek lehetnek:

■  az idősek teljes jogú egész
ségügyi ellátása, a betegsé
gek megelőzése, a lehető 
legjobb gyógyítása.

■  Egészségvédelem a társada
lom minden szintjén, az el
magányosodás megakadá
lyozását célzó eszközökkel, 
pl. klubok működtetése, házi 
gondozás.

■  Civil közösségek erősítése, 
az időskori alkotótevékeny
ségpártolása.

Ezeknek a fontos gondolatok
nak a jegyében engedjék meg, 
hogy szeretettel és tisztelettel 
köszöntsem Aszód legidősebb 
polgárát, a 97 éves M icsinai 
Lászlót és valamennyi idős és 
fiatalabb honfitársunkat.

Varga Jánosné
Gondozási Központ

*

(A rendezvényről lapunk 
előző számában képes

riportban számoltunk be.)
*

Támogatók: Aszód Város Ön
kormányzata, Aszódi Vöröske
reszt, Aszódi Malom, Barkács 
áruház - Bartha János, Bócsai 
László, Borkesz Tibor, B és B 
Bau Kft., Cuki Fagyizó - Ada
tnék Lajosné, Csengey iskola 
konyhája, Dián Bútor Bt., Do
minika Vegyesbolt - Fiiszár Ti- 
bomé, Drop és társa Bt., Eltér és 
társa Kft., Gála Bt., Gyros Gö
rög étterem, Gyermekruházati 
bolt - Csányiné Tarr Éva, Ház
tartási bolt - Kárász Pál, Vécsey 
Károly Helyőrségi Klub, Hús
áruház, hús és baromfi szaküz
let, Jolika vegyesbolt, Kang- 
Shun Kft-kínai üzlet, Lamix 
Kft., Marti Istvánná, Mini Presz- 
szó - Füleki Tibomé, Molnár 
Sándor, Móni Fotó, Nagy Er
zsébet, Napsugár Óvoda, Nye- 
mecz József Péter, Optika - Ha- 
talyák Lászlóné, Pála Sándomé, 
Papír-Írószer - Búzás István, 
Aszódi Postahivatal, Péter Já
nosné - Élelmiszerbolt, Rácz Ti
bomé - Élelmiszerbolt, RivaLux 
Háztartási Bolt - Válóczi István
ná, Rosenbrot Termelő éa Szol
gáltató Vállalat, Sörpatika, Sza
mos Ferr Bt. - Liget diszkont, 
Szent István Patika, 100 Ft-os 
bolt - Gólya Józsefné, Tapéta
bolt - Péter Lajosné, ArtWind 
Kft., Trink Duó Kft., Varga 
János, Városi Gyógyszertár, Vi
deotéka - Makkai István, Virág 
ABC, Virágbolt - Geri Mihály- 
né, Vörpi kereskedőház, Vörös- 
kereszt Körzeti Szervezete.

Október 16-án sikeres bált 
szervezett a Nagycsaládosok 
Aszódi Egyesülete.
Az ötödik éve működő szer

vezet céljait, eredményeit az 
egyesület elnöke, Balázs Jó 
zsefné  mutatta be. Bagyin Jó 
z s e f  polgármester személyes 
hangvételű köszöntője után a 
SIGNÁL együttes zendített rá, 
hogy kis szünetekkel hajnalig 
szórakoztassa a szép számú 
vendégsereget. A lábmozdító 
zene sokaknak meghozta a 
jókedvet; ennek és az ízletes, 
bőséges vacsorának köszönhe
tő, hogy mindenki jó l érezte 
magát. A táncban kifáradt pá
roknak egész éjjel tálcán kínál
kozott a finom pogácsa. Nem 
szenvedtünk hiányt a tombo
lára szánt értékes ajándékok
ban sem, a támogatók jóvoltá
ból annyi gyűlt össze, hogy ki
húzásuk két zeneszünetet is ki
töltött. A jótékony célú ado
mányoknak köszönhetően az 
egyesületbe tartozó családok 
gyermekei bábszínház-látoga
tásokon és közös kiránduláso
kon vesznek majd részt.
Ennyi segítőkész támogatóval 

lesz erőnk, hogy a hagyomány
teremtő rendezvény után más
kor is legyen bálunk.

Balázs Józsefné

Fő támogatónk:
40. Galga Vezetésbiztosító Ez
red - Sztán István ezredes 
Támogatóink: Aszód Város 
Önkormányzata, Lakótelepi ta
pétabolt - Péter Lajosné, Drop és 
Társa Bt., Gála Divatház, Kmety 
László vállalkozó, Babák-ma- 
mák boltja, Barkácsház '94 Kft.,

Divatáru üzlet - Borkesz Tibor, 
Dián Bútor Bt., Teknigold Öt
vösképző Bt. ékszerboltja, Gála 
csemege - középső élelmiszer- 
bolt, Macskaszem Kerékpár- 
szaküzlet, Péter Jánosné, Mély 
úti Sláger üzlet, Élelmiszer kis- 
áruház, Farmer Shop, Cuki Fa
gyibár, Sára kisvendéglő, Hús
áruház, Hatalyák Lászlóné lát- 
szerész, NR-KER Kft. Műszaki 
szaküzlet, Riva-Lux Háztartási 
bolt, Vegyi és háztartási bolt - 
Kárász Pál, Samu gazda mező- 
gazdasági boltja, Kínai bolt, 
Kossuth L. u. 2., Eltér és Társa 
Kft., Ricsi presszó, Bizarr di
vatáru, B+B Bau Kft., Bababolt, 
Gyöngyi Tibor órásmester, 
Braun Werk Kft. Öltönyház, 
RH+Video Bt - Aszódi Tükör, 
Rákóczi úti Sláger üzlet - Rácz 
Tibomé, Fodor Miklós vegyes
kereskedése, Plán Libre Bt. pa
pírüzlete, New-Franka Shop Bt., 
Kapuvári Tibor vállalkozó, 
Gold-Hand kozmetika, “Ildi
kó” szolárium, Vértesi László, 
Kővágó János vállalkozó, 
Kutya-Ház - Hárs Dénes, Black 
Wings Kft horgászboltja, Állat
eledel Bolt, Bernadett stúdió, 
30-as Autósbolt, Kalamáris Pa
pírbolt, Sörpatika, Óra-Szalon, 
Dominika ÁBC, Sóvári József 
vállalkozó, Kurucz János vállal
kozó, Korona Cukrászda, Varga 
Kér Kft. Lakótelepi ABC, Virág 
ABC, Patina Üzletház- Hajdú 
Pál, Trafik a vasútállomáson, a 
Városi Bölcsőde dolgozói, 
Aszódi Postahivatal, Videotéka - 
Makkai István, Lakótelepi Ba
babolt, Balogh Jánosné és a je
gyeinket, plakátjainkat elkészítő 
munkatársak.

Ingatlan adás-vétel, értékbecslés, tanácsadás

Tisztelt H ölgyem , Uram!

Egy ingatlan vásárlása előkészítést igényel. Ezt a feladatot 
bízza szakmai névjegyzékbe felvett, leinformálható 

szakemberre. Folyamatosan keresek ügyfeleim részére 
családi házakat, lakásokat, építési telkeket, üdülőket, 

üzleteket. Igény esetén elkészítem ingatlanjának forgalmi, 
illetve műszaki értékbecslését!

É.i nemcsak újság- és Internet-hirdetések alapján igyekszem 
megtalálni ügyfeleim számára a megfelelő partnert, hanem 

igen fontosnak tartom az aktív közreműködést is. 
Hívjon, és ha szükséges, felkeresem Önt! 

M obil:‘06-20-337-4940 
Lakás: 06-28-401-217
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Irodaszerek: 
fénymásolópapírok 
tűző- és lyukasztógépek 
irodai kiegészítők 
tollak, tollkészletek 
gyűrűs és fűzős irattartók 
rovatolt íves és pauszpapírok 
leporellók, műszaki rajzlapok 
asztali- és fali naptárak 
agenda, konferencianapló 
asztali jegyzetblokk 
zsebszámológépek

E§

$0̂  egyéb

praktika

Háztartási papíráruk:
csomagolópapírok, díszdobozok 
képeslapok, levélpapírok, 
borítékok

Iskolaszerek:
háti- és sportzsákok, táskák 
tolltartók, író- és rajzeszközök 
fűzetek, fúzetborítók 
vonalzók, körzők 
festékek, kréták 
fűzettartók, mappák

Aktuális
a j á n l a t u n k :

JVtikuláS-napi
kellékekl J

Köziiletek megrendelését is várjuk!

LAKÓTELEPI PAPÍR- 
ÍRÓSZER ÜZLET

NYITVA: H-K-Cs-P: 8-12, 13-17 Szó: 8-12

Vagyon- 
és személyvédelem
telefonos távfelügyeleti rendszer 

segítségével!

Családi házak, lakások, irodák,

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

Tisztelt Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy bemutassuk 

Önnek bankunk egyik legsikeresebb 
termékét,

a GENERÁCIÓ X 
befektetési kötvényt.

A befektetési lehetőség célja a maxi
mális biztonság mellett az állampapír 
piaci hozamokat meghaladó jövedel
mezőség elérése. A kötvény sajátos
sága, hogy a megtakarítások befekte
tési alapokba kerülnek, melyeknek 
nincs kezelési költsége.

Az elmúlt év értékelése alapján a 
Generáció X Alap az állampapír ho
zamokat jelentősen meghaladta.

Az Alap egy olyan biztonságos port
folió, mely tőkéjét 80 %-ban állam
papírokba, 20 %-ban fedezeti ügyle
tekbe fekteti.

A biztonságos portfoliónak köszön
hetően az OTP Bank Rt. a teljes fu
tamidőre hozamgaranciát nyújt.

■  A hozamgarancia mértéke az OTP 
Lakossági Folyószámla minden
kori egyéves lekötésű kamatainak 
futamidőtől függően a 110 %-a 
vagy 115 %-a.

■  Adókedvezmény vehető igénybe 
a futamidő alatt, melynek mértéke 
a befektetett összeg 20 %-a, maxi
mum 50.000,- Ft.

■  A futamidő alatt a megtakarítások 
és azok jóváírt hozamai

adómentesek.
■  Amennyiben készpénzre van szük

sége, nem szükséges a befektetését 
megszüntetnie, mivel a kötvény 
hitelfedezetként használható.

■  Díjkedvezmény vehető igénybe 
az OTP Lakossági Folyószámláról 
történő befektetés esetén.

■  Egyszeri és folyamatos megtakarí
tási formák választhatók.

Reméljük, ajánlatunk elnyerte 
tetszését és ügyfélként tisztelhetjük 
az OTP Bank Aszódi Fiókjában:

2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 42-46.
Tel/Fax: 28/400-133 

Tel: 400-076, 400-208
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Az Aszód FC hírei

Edzőváltás a felnőtteknél
A serdülő csapat 100 száza

lékos teljesítménnyel, 18 pont
tal, 53:3-as gólaránnyal áll a 
bajnoki tabella élén. Az ifjú
sági csapat 3 pont hátránnyal 
a második, a felnőtt gárda 6 
veszített ponttal a negyedik.
A serdülő csapat eredményei: 
Erdőkertes-Aszód 0:6
Iklad-Aszód 0:16!!!
Aszód-Tura 8:2

Az ifjúsági csapat eredményei: 
Mogyoród-Aszód 1:2
Aszód-Szada 2:1
Dány-Aszód 1:4

A felnőtt csapat eredményei: 
Mogyoród-Aszód 0:2
Aszód-Szada 0:3!!!
Dány-Aszód 2:3
Aszód-Galgagyörk 5:2

A z Öregfiúk eredményei:

Aszód-Valkó 1:1
Isaszeg-Aszód 1:1
Aszód-Erdőkertes 5:1 
Kartal-Aszód 7:1

A felnőtt csapat edzéseit ok
tóber 15-től Bán J ó zse f  vezeti. 
B em utatkozására Dányban 
került sor, ahol magas színvo
nalú, jó  iramú mérkőzésen 
győzelemre vezette a csapatot. 
A legutóbbi fordulóban “fiai” 
hazai pályán diadalmaskodtak.

Novemberi mérkőzéseink:

11.07. Pécel-Aszód
(A busz 9.45-kor indul) 

11.14. Aszód-Erdőkertes 
11.21. Kerepes-Aszód

TAPÉTA v á s á r
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

■4> Sima és habosított, mintás és  szövetm in
tás, fűrészporos, m ennyezet hőszigetelő  
és  hővisszaverő tapéták  

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

<=i> Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők  

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

festékek, ecsetek, meszelők 
rt> Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

N O E -k á r ty a  fe lm u ta tá s á v a l :  TAPÉTA v á s á r lá s  e s e té n  

1 0 %  e n g e d m é n y !

QES?a{
HSK

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT _______

©  ( 2 8 )  4 0 1 - 6 9 1 ,  4 0 1 - 0 9 2  

Nyitva: H-P: 6 -17-ig, Szó: 6-12-ig

Vasgyűjtés a Csengey iskolában

Hét tonnát érő verseny
Október 18-án vasgyűjtést 

rendeztek a Csengey iskolá
ban. A veszélyesnek mondha
tó munkában az iskola felső 
tagozata vett részt.
Csaknem az egész várost bejár

tuk, mivel nem egyszerű gyűj
tésről, hanem versenyről volt szó. 
Minden osztály külön csapatot 
alkotott. A gyűjtés két óráig tartott,

dicséretet érdemel!
Szvitan Krisztián 5. a 

*

Köszönjük az aszódi lakosok 
segítségét, akiktől igen nagy 
m ennyiségű fém hulladékot 
kaptunk. Köszönjük a Fiúne
velő Intézetnek, hogy segítet
tek a hulladékok mérésében, 
pakolásában. Búzás János vál-

majd izgatottan vártuk, ki szerezte 
meg az első helyet. Három órára 
aztán kiderült, hogy az 5.a osztály 
gyűjtötte a legtöbb hulladékot 
Ács né Tóth Beáta osztályfőnök 
vezetésével. Szerintem nagyszerű 
verseny volt, mindegyik osztály

lalkozó teherautót bocsátott a 
rendelkezésünkre, hogy a ne
héz darabokat elszállíthassuk.
A összegyűjtött vas mennyi

sége végül 7.145 kg lett. Óriási 
munka volt, de megérte!

A Csengey iskola vezetősége

ÁLLAföSVöSl ö©¥fL*¥
Aszód és a környező települé
sek (Bag, Domony, Iklad, Gal- 
gamácsa, Váckisújfalu, Kar
tal, Verseg) részére kialakított 
hétvégi és ünnepi állatorvosi 
ügyelet novemberi beosztása:

November 6-án 8 órától 
november 8-án 8 óráig: 

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

November 13-án 8 órától 
novemberl5-én 8 óráig: 

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

Tel: 28 400-062

November 20-án 8 órától 
november 22-én 8 óráig: 

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

Tel: 28 400-207

November 27-én 8 órától 
november 29-én 8 óráig: 

Dr. Márton János 
Galgamácsa, Kiskút u. 3. 

Tel: 06 30 9229-420



16

* futna
kor ty  r k i n s k c t l i * A történelem

AJANlATAl fekete dobozai
Sok van mi csodálatos, de az 

embernél nincs csodálatosabb 
- írja Szophoklész az Antigoné 
című dráma mottójaként. Való 
igaz, az ember nem egydimen
ziós lény. Nagyság és kudarc, 
jó  és rossz, gyengeség és erős
ség egyszerre lakozik benne, 
és ez a kettősség az általunk 
eddig ismert történelem során 
nagy birodalmak kialakításá
ban, illetve bukásában játszott 
szerepet. Mindenkor voltak 
személyiségek, akik bele kí

vántak avatkozni a sors folyá
sába, és saját rendet kívántak 
kialakítani. De mindig voltak 
másként gondolkodók, akik 
cselszövésekkel, merényletek
kel, gyilkosságokkal igyekez
tek véget vetni az általuk nagy
ravágyónak tartott személyek 
terveinek.

Az ajánlati könyv, amely a né
met ZDF televízió történelmi 
sorozata nyomán Íródott, törté
nelmi sorsfordulókat mutat be,

melyek a bennük szereplő éle
tén túlmenően az egész embe
riség sorsára, valamint a törté
nelem további menetére is 
döntő hatással voltak. A kötet 
három nagy témakör köré cso
portosul: történelmi katasztró
fákkal, csatákkal, merényle
tekkel foglalkozik. így olvas
hatunk a waterloo-i csatáról, 
amely során 55.000 francia, 
brit, belga, holland és német 
katona vesztette életét, s 
amelyről Wellington is elis
merte: kétséges, hogy legyőzte 
Napóleont. Megtudhatjuk, mi
lyen technikai és stratégiai újí
tásokkal kényszerítették térdre 
az angolok a legyőzhetetlen-

nek hitt spanyol Armadát, ho
gyan pusztult el hét óra lefor
gása alatt a virágzó Pompeji, 
hogyan próbáltak védekezni a 
középkorban a fekete halál, a 
pestis ellen, milyen előjelei 
voltak az I. világháborút kirob
bantó szarajevói merénylet
nek, tényleg kiadta e Heródes a 
szörnyű parancsot, hogy gyil
kolják le a betlehemi gyerme
keket.

Aki e könyvet választja, le
nyűgözően képszerű történe
tek és gyönyörű illusztrációk 
birtokábajut.

R. Z.

Rejtvény

Nathaniel Hawthorne 
a boldogságról

Függőleges: 1. Csonthéjas ter
més 2. Erzsébet becézve 3. Té
li csapadék 4. Osztrák autók 
jelzése 5. Kibújik a ruhájából 
6. Kiejtett betű 7. Készenléti 
szolgálat 8. Polcról levesz va
lamit 9. Friss 10. Norvég autó
jelzés 11. Kis keresztutca 16. 
Védő 19. Téli sport 21. Észak
keleti nép 22. Liter 24. A meg
fejtés második része (zárt be
tűk: E, K, D, K) 26. Házőrző
29. Nagyon szűk kis utca, köz
30. Női név 32. Csúszik 33. 
Kislányok játéka 37. Kiejtett 
betű 38. Szemléltető rajzok, 
képek 39. Hosszú morzejel 41. 
Római 5. 43. Végtelen zseb! 
44. Római 56. 45. Tudomá
nyos elmélet, tanítás 47. Női 
hang 50. Éneklő szócska 51.
Feltéve. -szr-

*

A megfejtést november 25-ig 
lehet beküldeni nyílt levelező
lapon, a lap aljáról kivágott és 
felragasztott rejtvénnyel együtt a 
Városi Könyvtár címére (2170 
Aszód, Kossuth L. u. 72.)
A helyes megfejtők között a 

Móni Fotó 2.000 forint értékű, 
filmvásárlásra és -kidolgozás
ra beváltható utalványát, illet
ve a Virág ABC 1500 Ft értékű
ajándékkosarát sorsoljuk ki.

*

E lő z ő  havi  r e j t v é n y ü n k

1 2  3 4 5 6 [7 fü [9 |7ö [TT

megfejtése: Levelük a fák az sóinknak kedvezett, akik a Móni 
aszfaltra sírják , és csengenek Fotó 2000 Ft-os ajándékutalvá- 
és zengenek az utolsó neszek, nyát, illetve a Virág ABC 1500 Ft- 
az őszi trillák. os ajándékkosarát nyerték.
A szerencse Hajdú Ágnes (Petőfi
u.- 19.) és Bálik Gabriella A nyeremény beváltására feljogo- 
(Falujárók u. 5/19.) kedves olva- sító utalványt postán küldjük el.

ASZÓDI TÜKÖR
Kiadó: Aszód Város önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Rácz Zoltán 
A szerkesztőség címe: Városi Könyvtár 

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

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

600 példányban 
ISSN-1217-890X

“A boldogság olyan pillangó, 
melyet ha kergetünk, soha  

nem érhetjük el... “
Az idézet folytatása a rejt

vényháló fó soraiban található!

Vízszintes: 1. A megfejtés 
első része (zárt betű: C) 12. 
Irodalmi mű szerzője 13. Nem 
akadályoz meg valakit valami
ben 14. Előd 15. Nagy varázsló 
16. Derékszíj 17. Gyep kö
zepe! 18. Talpasok vezére volt 
(... Tamás) 20. Elszenvedett 
sértés 23. Nitrogén 24. Őrölt 
búza 25. Talál 26. Végén szed! 
27. Spanyol autójelzés 28. Er
dei vad, visszafelé 29. Visz- 
szales! 30. ABB 31. Nem azt! 
32. Ül, angolul (SÍT) 33. Ba
logh Nóra 34. Kérdőszócska 
35. Részvénytársaság 36. Né
pies tyúk 37. Déli gyümölcs 
40. Kávécserjék termése 42. 
Repült 45. Duplán dunántúli 
város 46. Rádium 48. Az abc 
N utolsó betűje 49. Illatos kerti 

virág 51. Éjszakára vala
hol megszáll, alszik 52. 

Meztelen em
beri testet áb
rázoló kép, 

festmény.


