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M eg kell akadályozni a forrásh ián y növekedését

Egyelőre maradt az alanyi jogú
Nag\ vonalakban m ár össze

állt a város jövő évi költségv e
tési koncepciója. A számítások 
sajnos nem m utatnak kedvező 
képet: első körben a város for
ráshiánya megközelíti a 100 
millió forin to t A hiányt min
denképpen csökkenteni kell, 
ám a spórolást a képviselő-tes
tület döntésének köszönhető
en egyelőre nem az aszódi 
gyermekek alanyi jogon járó 
étkezési kedvezm ényének  
megv onásával kezdik

A képviselő-testület legutóbbi 
ülésén jóváhagyta az étkezési 
normák emelését, hogy a város 
intézményei képesek legyenek 
ezen belül gazdálkodni. A Váro
si Bölcsőde étkezési normája ja 
nuárelsejétől 13 %-kal. az óvo
dák és általános iskolák esetében 
10-10 %-kal lesz magasabb. 
Természetesen növekedik majd 
a szülők által fizetendő térítési 
díj is: egy óv odás kisgyermek 
esetében példán! az eddigi 113 
Ft helyett 124 Ft-ra. egy általá

nos iskolás esetében pedig az eddigi 139 Ft 
helyett 153 Ft-ra.
Az ellátottak által fizetendő térítési díjak

ból az aszódi állandó lakosií gyermekek 
részére az önkormányzat eddig 17 Ft/gyér
mék kedvezményt biztosított. Ez az 
összeg éves szinten mintegy 2-2.5 
miihó forinttal terhelte meg a vá
roskasszáját.

(folytaim  a 2. oldalon)

Rendőr
iár

a kartali 
diszkónál

Nagy szabású akciót hajtottak 
végre az aszódi rendőrőrs 
m unkatársai - kiegészülve a a 
Pest Megyei Rendőrkapitány
ság kábítószeres csoportjával, 
a Vám- és Pénzügyőrség em
bereivel, v alamint az aszódi és 
a kartali polgárőrökkel - de
cember 4-én éjjel a kartali 
diszkóban. A mintegy 800- 
1000 fős közönség minden tag
já t igazoltatták, a drogot fo
gyasztókat pedig az ellenőr
zésben részt vevő orvosok 
igy ekezték kiszűrni. Ő k 37 fi
atal esetében javasoltak vize
letvizsgálatot.

(folytatás a 9. oldalon)
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K ét oldalhoz négy hónap kelle

A feleimben szereplő kérdést tette fel a 
képviselő-testület, amikor meglátta a 
GEOTESZT Környezetgazdálkodási 
és Kultúrmérnöki Szolgáltató Kft. 
által küldött, a Korén köz 4. alatti 
támfalomlással kapcsolatos szak- 
v éleményt. Az alig két oldalas ira tra
- amely közv etlenül a legutóbbi 
testületi ülés előtt favon érkezett
- úgy anis több, mint négy hó
napig várt az önkormányzat.

Mint ismeretes, június 23-án le
dőlt az a támfal, amelyet tavaly ősszel 
építtetett a város. A lezuhanó hatalmas

(folytatás a 2. oldalon)

Helytelen kivitelezés 
miatt omlott le a támfal



ASZÓDI

Önkormányzati hírek______________  ------------N ovem ber 10.

A képviselő-testület elsőként 
a 2000. évi intézményi nyers
anyagnorma rendezésére tett 
javaslatot vitatta meg és fogad
ta el. Erről részletesen, külön 
cikkben olvashatnak.

Döntöttek a városatyák a 
könyvvizsgálói feladatok ellá
tására k iírt pályázatokról, 
mely szerint a kistarcsai Re
kord 96 Bt. auditálja majd az 
1999. évi zárszámadást, illetve 
a 2000. évi költségvetést. 
Elfogadta a képviselő-testület 

a szennyvízcsatorna-hálózat 
finanszírozásával kapcsolatos, 
Ikladdal és Domonnyal köten
dő együttműködési megálla
podást. A beruházás műszaki 
ellenőrzésére a Szennyvízcsa
torna Építő és Beruházó Tár
sulat meghívásos versenytár
gyalást bonyolított le. A vá
rosatyák a beérkezett pályá
zatok közül a KÖZMŰCOOP 
GMK ajánlatát fogadták el.
A következő napirendi pont

ban a Kondoros tér-Piac beépí
tési vázlattervéről tárgyalt a 
grémium. A kérdés azért ve
tődött fel, mert a tér egyik üz
letének tulajdonosa jelezte: 
szeretné bővíteni az üzletét. A 
képviselő-testület nem zárkó
zott el a kéréstől, ám úgy 
foglalt állást: mindenképpen 
kívánatos, hogy az újabb üz
letek beleilleszkedjenek a te
rület képébe. A térről koráb
ban készült már beépítési terv; 
a városatyák ezt elfogadva 
felhatalmazták a polgármes
tert, hogy a beépítés lehetősé
gét hirdesse meg helyben, il
letve a környező települések 
lakossága körében is.
A képviselő-testület megren

delte a Papfoldi út-Régész út 
közötti terület koncepciós váz
lattervét a Jánosi János építész 
neve által fémjelezett Kvad- 
rum Építési kft-től. Ugyancsak 
ez a kft. készítheti el az Evan
gélikus Gimnázium körüli be
építési vázlattervet is.
A képviselő-testület döntése 

értelmében 2000-ben két nem 
lakás célú bérlemény minden
képpen felújításra kell, hogy 
kerüljön. A Kossuth Lajos u. 1.

szám alatti épület belső folyo
sójának rendbetétele várható
an 2 millió, a Kossuth Lajos u. 
62. szám alatti épület tetőszi
getelése várhatóan 700 ezerFt- 
ba kerül majd. A képviselő- 
testület ugyanakkor eladásra 
jelölte ki a Kossuth Lajos u. 3., 
29. és 18. szám alatti, nem la
kás céljára szolgáló helyisége
ket. Ezek felértékelését a LA- 
LUPA kft. végezheti el.
A képviselő-testület a Falujárók 
úti 8 lakásos épület (volt szovjet 
laktanya) hasznosítása érdeké
ben az ingatlan felértékelését. 
Korábban arról volt szó, hogy az 
épületet a város saját költségén 
újíttatja fel, majd értékesíti a la
kásokat, ám most a közelben 
működő BC Invest jelezte: meg
vásárolná az ingatlant. A vételi 
szándék elhangzásakor pénzről 
nem esett szó. A képviselő-tes
tület a felértékelés mellett olyan 
elemző számítást is kér, amely
nek ki kell teijednie az önkor
mányzat által történő felújítás
értékesítés, valamint a vállalko
zói alapon történő felújítás-érté
kesítés lehetőségére.
A képviselő-testület helyt adott 
a GAMESZ sószóró berendezés 
vásárlására beadott kérelmének. 
A több, mint egy millió forintba 
kerülő berendezés kiválthatja a 
Zetor vontatta pótkocsi platójá
ról történő homokszórást, amely 
nemcsak szabálytalan, hanem 
balesetveszélyes is.
A képviselő-testület döntése 

értelm ében a GALGAÉP-

A pénzügyi bizottság, megis
merve a jövő évi költségvetés
hez tartozó forráshiányt, java
solta a kedvezmény megvoná
sát. A képviselők többsége azon
ban - különböző okok miatt - 
nem értett egyet ezzel. Néhá- 
nyan úgy vélekedtek: egy két
gyermekes család költségveté
séből nagyon fog hiányozni az 
az 1200 Ft, amelyet a a kedvez
mény megvonása miatt kell

SZER Kft. Végezheti a BC 
Invest Kft. telephelyére tör
ténő gázbekötés előkészítő 
munkáit mintegy 375 ezer Ft+ 
ÁFA értékben.

A képviselő-testület hozzá
járult a Közművelődés Ottho
na eszközbeszerzéséhez. Az 
intézmény 130 ezer forint ér
tékben vásárolhat színes tele
víziót és videomagnót.

A városatyák szükségesnek

hanó hatalmas betontömbök sú
lyosan megrongálták a Korén 
köz 3-4. szám alatti ingatlanokat 
is, és csak a szerencsének kö
szönhető, hogy emberéletben 
nem esett kár. Anyagilag viszont 
mintegy 11 millió forintos kár 
érte Aszódot. Mivel már az elő
zetes vizsgálódások is azt mu
tatták, hogy a kilenc hónapot 
alig megért támfal omlását va
lószínűleg a helytelen kivitele
zés okozta, a városatyák szakér
tői vizsgálatot kezdeményeztek. 
A szakvélemény tartalmát ille
tően viszont nem érte meglepe
tés a városatyákat. A dr. Nagy 
János okleveles építőmérnök, 
építésügyi szakértő által írt levél 
összegzése szerint a támfal ma
gasítása szakszerűtlenül történt 
mind kivitelezői, műszaki ellen

pluszban kifizetniük. Arra sem 
készült még felmérés, hogy a 
támogatás megvonása esetén 
mennyivel több család kér majd 
szociális segélyt. Mások szerint 
nem a szociális kedvezmények 
megvonásával, hanem a telepü
lés bevételének gyarapításával 
kell faragni a hiányból, mert ez 
egy kedvező tendenciát indíthat
na el. Tárnokiné Szilágyi Erzsé
bet, a város revizora arra emlé
keztette a városatyákat: a kö-

mondták ki egyeztető tárgyalás 
összehívását a Kossuth Lajos u. 
24. szám alatti, AB Aegon által 
bérelt helyiség jogviszonyának 
rendezése érdekében.
A képviselő-testület ezután je 

lentést hallgatott meg a lejárt ha
táridejű határozatokról és a két 
ülés között tett intézkedésekről. 
Az ülésről készült jegyzőkönyv 
teljes egészében elolvasható a 
Városi Könyvtárban.

őri oldalról. Az eredeti falat úgy
nevezett úsztatott kőbeton fallal 
magasították meg, és közöttük 
nem volt szerkezeti együttdol
gozás. Az építők nem oldották 
meg a vízelvezetést sem. Ahhoz, 
hogy a szerkezet elbírja a terhe
lést, az úsztatott betonfal mögé 
egy stabilizált háttöltést kellett 
volna készíteni, a régi falhoz pe
dig vasbeton fedlappal csatla
kozni. A szakértő szerint a hely
telen megoldást utólagosan is 
stabillá lehetett volna tenni 4 db 
beton támpillér beépítésével.
A képviselő-testület a legköze
lebbi ülésén foglalkozik újra a 
támfal ügyével. Várhatóan ek
kor döntenek arról, hogy milyen 
eljárást kezdeményezzenek a ki
vitelezést végző kartali cég, illet
ve az önkormányzat műszaki el
lenőre ellen.

zeljövőben nem lehet jelentős 
többletbevételre számítani, leg
feljebb az iparűzési adó növeke
désével csökkenthető a hiány.

A képviselő-testület hosszas vita 
után úgy döntött: nem vonja el 
az alanyi jogon járó térítési tá
mogatást, ám nem kizárt, hogy - 
amennyiben elkerülhetetlenné 
válik - jövőre ezt egy rendelet- 
módosítással megvonja vagy 
csökkenti.

Meg kell akadályozni a forráshiány növekedését

Egyelőre maradt az alanyi jogú kedvezmény
(folytatás az 1. oldalról)

Két oldalhoz négy hónap kellett?

Helytelen kivitelezés 
miatt omlott le a támfal

(folytatás az 1. oldalról)
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Megtekinthető a Városházán
Elkészült a piactér 

beépítési vázlatterve
Aszód Város Önkormányza
tának képviselő-testülete el
fogadta a Kondoros tér, Vá
rosi Piac beépítési vázlat
tervét.
A piactér beépítésére lehető

ség van társas, illetve egyéni 
kisvállalkozók, kereskedők, 
őstermelők számára.
Az önkormányzat a jelentke

zők számának arányában dönt a 
területnek megfelelő fedett csar

nok megvalósításának lehetősé
géről, ami természetesen nem 
befolyásolja az egyéni vállalko
zók beruházásában megvalósí
tandó pavilonok felépítését.
A városi piac beépítési vázlat
terve megtekinthető a Polgár- 
mesteri Hivatalban. Várjuk a 
vállalkozókjelentkezését, akik 
az Aszód, Kondoros téren ke
reskedés céljára üzleteket, pa
vilonokat építenének.

Beépítési vázlatterv - olcsóbban

Árcsökkenést hozott 
az alku elmaradása

Az előterjesztésnél kedve
zőbb összegért készíti el a 
Kvadrum Kft. az Evengéli- 
kus Gimnázium környéké
nek, illetve a Papföldi út-Ré- 
gész út közötti terület beépí
tésivázlattervét.
Jánosi János építész a képvi

selő-testületi ülésen maga aján
lotta meg az árcsökkentést, mi
után valamennyi városatya arra

szavazott, hogy mindkét munkát 
az ő cége kapja meg. A több, 
mint egymilliós végösszeg akár 
két-háromszázezer forinttal is 
kevesebb lehet.
Az eset kapcsán a kívülálló 

abban bízik: a jövőben is lesz 
majd olyan vállalkozó, aki az 
alku elmaradását ilyen lovagi- 
as megajánlással honorálja.

R .Z.

Pályázat
Aszód Város Önkormányzat 

képviselő-testülete pályázattal 
meghirdeti értékesítésre az 
Aszód, Kossuth Lajos u. 3. szám 
alatti épületet, mely 1852 négy
zetméter nagyságú területen he
lyezkedik el. Az épületben 142 
négyzetméter nagyságú az 
ideiglenesen hasznosított, nem 
lakás célú bérlemény.
A pályázó a borítékra úja rá a

saját, illetve cége nevét, vala
mint a Kossuth L. u. 3. jeligét.
A pályázat leadásának helye: 

Polgármesteri Hivatal,
2170 Aszód, Szabadság tér 9. 

Határidő: 1999. december 20. 
Több pályázó esetén a képvi

selő-testület versenytárgyalást 
bonyolít le, melynek feltételeiről 
a pályázók külön értesítést 
kapnak.

Kissné Kulybns Gizella 
jegyző

Előretekintő
Hetek óta azon tűnődöm, hogy decemberben Önök valóban 

az évszázad, illetve az évezred utolsó Aszódi Tükörjét ol- 
vassák-emajd.
A dilemmát az okozza, hogy eltérnek a vélemények azzal kap
csolatban: 1999. december 31-én vagy 2000. december 31-én 
ér véget az évezred. Az utóbbi mellett voksolók azzal érvel
nek, hogy az időszámítás nem kezdődhetett nullával, ennél
fogva az új évezred is 2001. január elsejével indul. Az ellen
kező véleményen lévők azt mondják: mégiscsak ez az utolsó 
olyan esztendő, amelyben egyessel kezdődik a dátum.
A mérleg nyelve valószínűleg az utóbbi csoport felé billen. 

Nem mintha számszakilag igazuk lenne, hanem azért, mert az 
évezredtől való búcsú nagy üzletet jelent. Az utazási irodák az 
évezred utolsó szilveszterére hirdetik - a korábbiaktól sok 
esetben borsosabb áron - programjaikat, a 2000. évre szóló 
naptárak címlapjai pedig boldog új évezredet kívánnak az őket 
megvásárlóknak. A példát bőven lehetne sorolni. Jövőre aztán 
kiderülhet, hogy mégiscsak a másik pártnak volt igaza, és ak
kor újra lehet ünnepelni az új évezred kezdetét.
Az idei év az újság életében sikeresnek mondható. Az olvasók 
száma nőtt, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, amit ez
úton is köszönünk. A jó  tanácsokat igyekszünk megfogadni, 
csakúgy, mint azokat az elmarasztaló mondatokat - ebből sze
rencsére jóval kevesebbet kaptunk -, amelyek a lap hiányos
ságaira hívták fel figyelmünket. Idén ünnepeltünk is, az újság 
tízéves lett. Örömteli, hogy örömünkben sokan osztoztak a 
lap korábbi munkatársai, olvasói közül.
Az Aszódi Tükör a tizenkettedik évfolyamába lép. Ami külö
nösen örömteli, hogy a képviselő-testület megszavazta a lap 
inflációkövető támogatását, így Önök jövőre is változatlan 
áron vásárolhatják meg, illetve fizethetnek rá elő. Apropó, 
előfizetés. Mostani előfizetőink a januári számot is megkap
ják, februárban viszont már csak azoknak viszi ki a postás, 
akik a 2000. évi előfizetést is rendezték. Erre - csakúgy, mint 
eddig - a Városi Könyvtárban lesz lehetőség.
Végezetül engedjék meg, hogy a magam és munkatársaim 

nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és örömökben, si
kerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánjak minden kedves 
olvasónknak.

Rácz Zoltán 
felelős szerkesztő

s ____________________________________________________ s

Ismét egy lemondás
Lemondott pénzügyi bizottsá

gi tagságáról Asztalos Tamás 
képviselő, a HAB frakció tagja.
A városatya arra a kérdésre, mi
ért nem jár a Városfejlesztési Bi
zottság üléseké sem, elmondta: 
sok esetben csak egyetlen, öt 
perc alatt elintézhető napirendi 
pontban kellett dönteniük, s szá
mára ez megkérdőjelezte az ott 
folyó munka komolyságát. Sze
rinte ilyenkor lehetőség lett vol
na arra, hogy a város fejlődési 
stratégiájával foglalkozzanak, 
annak egy-egy részét különböző 
szempontok alapján megvitatva,

ám ez egyetlen esetben sem me
rült fel.
Bagyin József polgármester vá
laszában arra emlékeztette a 
képviselőt: a képviseleti demok
rácia nemcsak a megválasztás
sal, hanem a képviseléssel is 
összefügg. Szerinte a képviselő
nek szóvá kellett volna tennie a 
tapasztalatait annak érdekében, 
hogy a bizottsági munkát értel
messé, hatékonnyá tegyék.
A legutóbbi testületi ülésen Asz
talos Tamás helyére Kvaka Ist
vánt választották, aki egyúttal a 
Pénzügyi Bizottság elnöke is lett.
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A növendékek egyszerre elkövetők és áldozatok

Ferenczi György Nevelőintézeti Tudományos Napok
Hatodik alkalommal rendez

ték meg a gyermek és ifjúság- 
védelem egyik legnehezebb te
rületén dolgozó szakemberek 
tanácskozását, a Nevelőintéze
ti Tudományos Napokat az 
aszódi javítóintézetben, ahol 
legutóbb öt évvel ezelőtt talál
kozhattak a szakma képvise
lői. Az idei aszódi program sa
játos, kettős tartalmú téma
megközelítést tűzött ki céljául: 
az elkövetővé és az áldozattá 
válás elkerülésének lehetősé
geit

A bűnözéstől való félelem csak 
akkor mérsékelhető, ha a lakos
ság köreivel sikerül megértetni e 
jelenség bonyolult, és társadal
munkat teljes egészében átható 
összefüggéseit, és megvilágítani 
azokat a stratégiai jelentőségű, 
szakmailag is megalapozott mó
dozatokat, amelyek elviselhető
vé teszik a növekvő bűnözéssel, 
való együttélést.
Napjainkban az értékzavar - il
letve egyesek szerint az érték
nélküliség - időszakában szinte 
naponta kerülnek fiataljaink 
olyan helyzetbe, amikor kellő 
védettség hiányában sodródnak 
a veszélyeztetettség és a krimi
nalitás irányába. Kriminalizáló
dásuk pedig fiatalságukból, 
meggondolatlanságukból és 
befolyásolhatóságukból adódó
an együtt jár azzal a következ
ménnyel, hogy egy személyben 
válnak bűnelkövetővé és áldo
zattá.
Javítóintézeteinkben szinte ki

vétel nélkül olyan bizonytalan és 
veszélyben lévő fiatalok vannak, 
akik megtartó és biztonságot 
nyújtó családi háttér nélkül ne
velkedtek. Nekik ezzel a ténnyel 
szembe kell nézniük akkor is, 
amikor elhagyják az intézetek 
adta viszonylagos biztonságot. 

Az elmúlt években nemcsak 
büntetőjogi, hanem szociális re
formok is történtek javítóintéze
teinkben. Ez a kettősség jól meg
fér egymással, hiszen a szakmai 
háttér jól szervezett, a jogsza
bályi keretek pedig kellően meg
alapozottan biztosítják mindkét 
feladat elláthatóságát. Ezért tud
juk ma elmondani azt, hogy a ja

vítóintézet olyan jogintézmé
nyünkké vált, ahol az előzetes 
letartóztatás, a jogerős ítéletek 
differenciált végrehajtása és a je 
lentkezők utógondozása megva
lósíthatóvá vált.
Közelmúltunk büntetőjogi re

formjai és a javítóintézet műkö
dését szabályozó rendeletek har
monizálása megfelelő szakmai 
egységet alkotva új lehetősége
ket biztosítanak ahhoz, hogy - 
például vádelhalasztással élve - 
segítsük a fiatalok kriminalizá
lódásának fékezését. A mediá- 
ciós (közvetítő - a szerk.) eljárás 
bevezetésével pedig segítséget 
adhatunk a bűnelkövetővé vált 
fiatalnak, valamint családjának 
és környezetének abban, hogy 
felhívjuk figyelmét a társadal
milag elfogadott normák betar

tásának szükségességére, és arra 
serkentsük őket, hogy ezek a 
normák kialakuljanak és meg
erősödjenek bennük.
A javítóintézetek szakmai fej

lesztésének eredményeként az 
intézményrendszer kiegészült a 
legújabb és legmodernebb tech
nikával ellátott javítóintézettel, a 
debrecenivel. A budapesti in
tézetek - a Szőlő utcai fiú- és a 
rákospalotai leányintézet - ma
gas színvonalon végzett munká
ja  nemcsak hazánkban, hanem 
Európában is méltán elismerést 
vált ki.
A legrégebbi az aszódi intézet, 

amely 1884 óta biztosítja a be
utaltak szakszerű ellátását és tár
sadalmi visszailleszkedésük se
gítését. Aszód - mint a hazai ja 
vítóintézetet megjelenítő foga

Képünkön Negrea Vídia, 
az intézet munkatársa tart előadást

lom - jól példázza a magyaror
szági pedagógiai, pszichológiai 
gyógypedagógiai, kriminológiai 
viszonyulást és gyakorlatot, va
lamint a jellemző bánásmódot a 
fiatalkorú bűnelkövetőkkel kap
csolatban.
Egy konferencia és résztvevő

inek hangulatát a témák és az 
előadók felkészültségén kívül a 
tanácskozásnak helyt adó terem 
hangulata, környezete is megha
tározza. A két munkanapon 
Ladócsy László festőművész al
kotásai díszítették a javítóintézet 
nagytermét. Képei nemcsak le
nyűgözték a mintegy 200 főnyi 
hallgatóságot, hanem valódi al
kotó gondolkodásra alkalmas 
környezetet teremtettek.
A zárszót-pohárköszöntőt pol

gármesterünk tartotta. Gondola
tai példaértékűek voltak a jelen
lévő bírák, ügyészek, művészek, 
pedagógusok és más szakembe
rek számára.
Köszönet a rendezőknek - a Fe
renczi György Alapítványnak, a 
Szociális és Családügyi Minisz
térium szakmai főosztályának, 
az aszódi intézet nevelőközös
ségének -, hogy ezzel a konfe
renciával tovább erősítették a 
gyermekvédelem szakemberei 
közösségének a munka eredmé
nyességébe vetett hitét, szoro
sabbra fűzték városunk és a javí- 
tóintéet kapcsolatát, együttmű
ködését.

Szarka Attila 
igazgató

A feltételrendszer (most is) hiányzik

Hasznos dolog vagy csak kitolás 
a minőségbiztosítás?

November 5-én városunk
ban rendezett regionális 
konferenciát a Magyar Isko
laszék Egyesület.
A szervezet 1993-ban alakult, 
s bár az 1996-os oktatási tör
vény módosítása nem használt 
ügyüknek - az iskolaszékek 
létrehozása a kötelező felada
tok közül a megengedő közé 
került-, erejükhözmérten igye
keznek szolgálni a magyar ok

tatást. Ennek egyik módszere 
az iskolák életével, az okta- 
tással-neveléssel összefüggő 
témákkal foglalkozó tanácsko
zások, beszélgetések szerve
zése.
Az aszódi rendezvény első napi
rendi pontja a közoktatásban 
érintett felek - pedagógusok, di
ákok, szülők - jogaival és kötele
zettségeivel foglalkozott. Ma
gyarország 1989-ben New

York-ban aláírta a Gyermekjogi 
Egyezményt, amely kimondja, 
hogy ki kell építeni azokat az in
tézményrendszereket, amelyek 
a gyermekek jogait védik. A ma
gyar közoktatási törvény szabá
lyozási rendszere ezen az egyez
ményen alapszik, amely egyéb
ként arra is kötelezi az államo
kat, hogy időnként helyzetjelen
tést adjanak.

(folytatás az 5. oldalon)
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13 milliárd segíti az uniós gondolkodás elsajátítását

Újabb fejlődési szakaszba léphet az Alsó Galgamente?
Szakmai egyeztető fórumot 

tartottak Galgahévízen a Gö
döllő Környéki és Alsó-Gal- 
gam ente kistérség önkor
mányzatainak képviselői. A 
szakemberek - a SAPARD-tá- 
mogatás elnyeréséhez szüksé
ges stratégiai programtervezet 
készítése közben felmerült és a 
lakosság által fontosnak tar
tott szempontok figyelembe
vételével - megfogalmazták a 
kistérség jövőképét 

A mostani megbeszélés a vég
állomása volt annak a mintegy 
féléves előkészítő munkának, 
amelynek során a feladattal 
megbízott GALA alapítvány 
szakemberei a kistérség huszon
négy településén lakossági fó
rumok segítségével mérték fel, 
az itt élők a lakóhelyük fejlődése 
szempontjából mit tartanak kü
lönösen fontosnak. A tapasztal
tak összegzése három kötetben, 
összesen 350 oldalon látott nap
világot, hogy ennek nyomán el
készüljön a vidék hét évre szóló 
fejlődésének első programterve
zete.
-A SAPARD-programmal le
hívható, vidékfejlesztésre fordít
ható 38,5 millió Euro, azaz mint
egy tízmilliárd forint nem nagy 
összeg, inkább tanulópénz: első
sorban az uniós gondolkodás el
sajátítását hivatott elősegíteni. 
Egy jól elkészített program a kis
térség bibliája lehet, mivel a töb
bi uniós alaphoz is hasonló pá
lyázatok elkészítésével lehet 
majd hozzájutni - hangsúlyozta 
Varga Géza, a GALA Alapítvány

Karácsonyi
készülődés

Szeretettel várjuk december 18- 
án, szombaton 13 órától a Vé- 
csey Károly Helyőrségi Klub 
színháztermébe azokat a gyere
keket és szüleiket, akik szívesen 
készülődnének velünk együtt a 
karácsonyra. A délután folya
mán lehetőségük lesz fenyőfa
díszek, ajándékok készítésére, a 
karácsonyfa feldíszítésére, és 
természetesen az ajándékuk sem 
marad el.

ügyvezető igazgatója, aki a fó- a Földművelésügyi és Vidékfej- 
rumokon javasolt prioritásokkal lesztési Minisztérium vélemé- 
ismertette meg a résztvevőket, nyez. A térségi szakemberek a 
Eszerint a környéken élők töb- program elfogadását követően 
bek között fontosnak tartják a kezdhetik meg az operatív prog- 
kömyezetkímélő integrált me- ramok elkészítését

Balról jobbra: Varga Géza, a GAIA Alapítvány ügyvezető 
igazgatója, Gódor András, Dány polgármestere, dr. Basa Antal, 

Galgahévíz polgármestere és Tóth Gábor országgyűlési képviselő

A szakmai megbeszélésen 
egyéb döntések is születtek. 
Köztudott, hogy Pest megye Bu
dapesttel karöltve a Közép-Ma
gyarországi Régióhoz tartozik 
majd, amelyben három fővel 
képviseltetheti magát. Gódor 
András, a kistérség elnöke azon 
véleményének adott hangot, 
hogy célszerű lenne a megyét 
három részre osztani, és a kép
viseletet megyerészenként biz
tosítani. A Gödöllő Környéke és 
Alsó-Galgamente régió az észa
ki részhez tartozna, és mintegy 
lezárná ezt az Aszód-Gödöllő 
tengellyel. A javaslat elfogadá
sát követően - amelyet megküld
ték a Megyei Területfejlesztési 
Tanácsnak - a kistérség polgár- 
mesterei dr. Fábián Zsolt, Gö
döllő alpolgármestere személyé
ben régiós képviselőt is válasz
tottak maguk közül.

Rácz Zoltán

zőgazdasági gyakorlatot, és az 
ilyen alapra épített élelmiszer
feldolgozás elteijesztését, a kis
térségi termékek háromszintű 
(helyi, országos, export) keres
kedelmének megvalósítását, a 
kulturális örökségek, a termé
szet védelmét, turisztikai vonz
erővé történő fejlesztését. Ezen a 
téren egyébként - a megye 14 
kistérségét tekintve - Gödöllő és 
környéke, illetve a Galga mente 
az élbolyban szerepel.
A fórum csoportmunkája során 

született javaslatokat beépítik a 
program első verziójába, amelyet

Kamarateátrum

Új Móricz- 
bemutató

A Vécsey Kamarateátrum de
cember 11-én 18 órakor a Vé
csey Károly Helyőrségi Klub
ban mutatja be Móricz Zsig
mondi Rokonok című regényé
nek színdarabra írt változatát. A 
darabot Barabás Tamás, a Ka
marateátrum vezetője rendezte.

A feltételrendszer (most is) hiányzik

Hasznos dolog...
(folytatás a 4. oldalról)
- A jog két póluson nyugszik. A 

joggal azt a kötelezettséget is 
vállalom, hogy a másik jogait 
betartom - hívta fel a jelenlévők 
figyelmét dr. Kisida Erzsébet 
jogász, aki példaként azt a né
hány éve Foton történt esetet 
említette, amikor is a gyermek- 
központ két növendéke vízbe 
fojtotta harmadik társukat. Ez az 
eset döbbentette rá a törvényho
zókat, hogy nincs leszabályoz
va, hogy a gyermekek milyen fe
lelősséggel tartoznak egymás 
iránt. Hogy van még mit tenni 
jogi téren, azt a havi több száz, 
az oktatási minisztériumhoz ér
kező levél is bizonyítja.
Nagy vita alakult ki a jelenlévők 
között a minőségbiztosítással 
foglalkozó második napirendi 
pont tárgyalása során. A témát 
felvezető Babai Zoltán, az egyik 
szekszárdi középiskola igazga
tója úgy vélekedett: a minőség- 
biztosítás jó  dolog, ha tudják, 
miről van szó. A pedagógiában 
három fö folyamat szerepel: a

pedagógus tanít, a tanuló tanul, a 
család és a társadalom nevel. A 
minőségbiztosításból jó  dolog is 
kisülhet, ám a jelenlegi tervezet 
csak a pedagógust akarja szá
mon kérni, annak ellenére, hogy 
a nemrég nyilvánosságra hozott 
kutatási eredmények szerint a 
gyermekek egészséges, ki
egyensúlyozott felnőtté válásá
ban a családoknak 90 %, a pe
dagógusoknak 10% szerep jut.
A hozzászóló tanárok többsége 

a minőségbiztosításhoz szüksé
ges, egyelőre hiányzó feltétele
ken túl a pedagógusok és a csalá- 
dokállapotával foglalkozó fel
mérést is hiányolták. Néhányan 
ennél sarkosabban fogalmaztak, 
és csupán újabb szekatúrának 
tartották a tervezetet. A jelen
lévők között abban viszont 
egyetértettek: a témáról beszélni 
kell, a véleményeket pedig a 
szaktárca elé kell tárni, hogy az 
ott dolgozók tisztában legyenek 
az oktatás valós helyzetével.

R.Z.
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Átadás jövő augusztusban

Fő tér: folytatás tavasszal
Megérte elviselni a Fő tér bur
kolásával járó kellemetlensé
get, a terület kezd csinosodni, 
az építők pedig az ütemterv
ben meghatározottnál előrébb 
tartanak.

A Petőfi Sándor utcai szakasz 
burkolása eredetileg csak ta
vaszra volt betervezve, ám a jó 
idő lehetővé tette a további mun
kavégzést. A tér átépítése ta
vasszal folytatódik, ekkor első
ként az emlékmű mögötti zöld
területet teszik rendbe, egészen a 
villamos kapcsolószekrényig, 
majd az alépítmények elkészí
tése után a tér belső burkolását szőnyegét csak akkor cserélik épül. A tér átadásának határideje 
kezdik meg. viakolorra, amikor a Szabadság 2000. augusztus 20.
A másik oldalon lévő út aszfalt- tér 5-7. szám alatti új ház meg- R. Z.

Névtelen lakópark
K eresztszülők
kerestetnek!

A képviselő-testület legutóbbi 
ülésén hangzott el az a javaslat, 
hogy nevet kellene adni a 
Régész út-Papföldi út környé
kén megépülő új lakóparknak. 
Az Aszódi Tükör ezennel meg
hirdeti a keresztszülő kerestetik 
akcióját. A szerkesztőség címére 
(Városi Könyvtár, Kossuth L.u. 
72.) 2000. január 20-ig váijuk a 
lakópark nevére tett javaslatai
kat.

A győztes “keresztnevef ’ a kép
viselő-testület választja ki; be
küldőjét egyéves Aszódi Tükör
előfizetéssel jutalmazzuk. 
Segítségüket előre is köszönjük!

Elégedetlen betegek Harc Tél tábornok ellen

Elszoktunk a gyaloglástól? Hóeltakarítás apró hibákkal
Az elmúlt képviselő-testületi 

ülésen Jordán Imre képviselő 
azon betegek elégedetlenségét 
tolmácsolta, akiknek a sza
badságon lévő háziorvosuk 
helyettesítése miatt többet kell 
gyalogolniuk, mivel dr. Jólesz 
József képviselő már csak a 
november elején megnyitott 
Arany János utcai rendelőjé
ben rendel.
A megszólított városatya vá

laszában az Ikladon és Do- 
monyban tapasztalható példát 
említette. Ott a betegeknek he
lyettesítés esetén a szomszéd 
faluba kell menniük. A doktor 
úr szerint ehhez képest az aszó
diaknak nemcsak jóval keveseb
bet kell utazniuk, illetve gyalo
golniuk, hanem - időpont
egyeztetés esetén - jóval keve
sebbet várakozniuk.
Dr. Jólesz József ugyanakkor 

azt is megjegyezte: sajnálja, 
hogy senkitől nem hallotta - még 
a képviselő-testület egyetlen 
tagjától sem -, hogy jó  dolog az, 
hogy Aszód egy új, korszerű 
rendelővel gazdagodott.

*

A szerkesztő úgy látja, amellett, 
hogy a két körzet betegei nem 
találkoznak, s nem fertőzik egy
mást, még egy jelentős fejlődés

tapasztalható: a rendelő előtt el
helyezett táblának, illetve az 
Aszódi Tükör előző és mostani 
számában elhelyezett tájékozta
tónak köszönhetően a beteg pon
tosan tudja, hogy a doktor úr az 
egyes napokon hány órától hány 
óráig rendel, szemben a korábbi 
helyzettel, amikor is csak azt le
hetett leolvasni a tájékoztatóról, 
dr. Jólesz József délelőtt vagy 
délután lesz megtalálható a ren
delőben.

Október 20-án mintegy egy
órás semmittevésre volt kár
hoztatva az a néhány képvi
selő, aki - betartva az ülés kez
detének időpontját - három 
órakor pontosan megjelent a 
tanácsteremben. A határozat- 
hozatalhoz szükséges létszám 
(nyolc fő) azonban csak 15.55- 
re jött össze.

Mivel hasonló eset nem először 
fordult elő, Bagyin József pol
gármester javasolta a 16 órás 
kezdést. Hogy ez megoldja-e a 
problémát, vagy a továbbiakban

A Tél idén nem hogy Katalint, 
de még Erzsébetet sem várta 
meg. A november közepén le
esett, kiadós mennyiségű hó 
alaposan felborította közleke
dés megszokott rendjét 
Mondhatnánk azt is, hogy nem 

volt új a nap alatt. A kartali part 
hamar járhatatlanná vált, és a 
hatvani emelkedő is alaposan 
próbára tette a sofőröket, hogy á 
város egyéb útjairól ne is be
széljünk.
A GAMESZ gépei és munkásai

is pontatlanok lesznek a város
atyák, a későbbiekben dorül ki, 
mint ahogy az is: az eddig átla
gosnak mondható 22 órás be
fejezés egy órával későbbre lo- 
lódik-e. Hogy ez nem törvény- 
szerű, elég csupán a gödöllői 
képviselő-testület ülésrendjét 
említeni. Ott a testület 18 órakor 
kezdi a munkát, és az átlag 25 (J) 
napjrendi pont megtárgyalásá
val 22.30-ra végez. Igaz, ott a 
városatyák mintha jobban tisz
telnék a bizottságok javaslata
it...

R .Z .

eddig két és fél tonna sót és 50 
köbméter homokot szórtak ki
tudtuk meg Tolmácsi Miklós 
intézményvezetőtől. Az utca 
embere viszont úgy vélekedik, a 
védekezés az előbb említett 
nagy mennyiségű síkosságmen
tesítő anyag ellenére sem volt 
mindig elégséges. A GAMESZ 
eszközparkját tekintve nem is 
lehetnek illúzióink. A havazás 
idején előfordult, hogy az egyik 
sofőr csak három órányi kínló
dás után bírta beindítani a toló
lapos Ifát. Ez az idő bőven elég 
volt arra, hogy az autók leta
possák a havat, és hatástalanná 
váljon a sózás. Javulás talán a

VIT telepén állomásoztatja 
egyik autóját, s az a havazás kez
detén azonnal leszórja a bagi, a 
hatvani és a kartali emelkedőt. 
Többen jelezték, hogy a javító- 
intézet melletti, a vasútállomás
hoz vezető járdára még a hava
zás megszűnte után egy héttel 
sem jutott síkosságmentesítő 
anyag. A szórást a GAMESZ 
munkásainak kellett volna elvé
gezni. Tolmácsi Miklós arra tett 
ígéretet, hogy a közeljövőben 
több figyelmet fordítanak erre a 
területre. R. Z.

R.Z.

Később kezdődik, tovább tart?

Testületi ülés: 16 órától
3-as úton várható, ugyanis a 
PEMÁK december 1-től a GA-
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Készpénzfelvétel bankkártyával 
több mint 3200 postán

Hogyan vegyünk fel 
készpénzt a postán?

BANK
KÁRTYÁVAL'

P o s t a

A postahivatal és a shop 
nyitvatartási ideje:

H é t f ő t ő l

S h o p

p e n r e K i g ;

8 .0 0 - 1 6 .0 0

Szombat:
8 .0 0 - 1 2 .0 0

Mindem, /(edoed- ^(^^eíürtJzrteA 

bcUdocj, Jz<ztácd&nifi ünnefieJz&t 

éá, ó^JeesieMfen cfa^dacj, ú j ed^tendőt 

J u o ú r tU r tJ z -!

A R aiffeisen B ank Magyarországon már évek óta az 
egyik legsikeresebben működő pénzintézet, a több mint 130 
éves pénzügyi tapasztalattal rendelkező osztrák Raiffeisen 
bankcsoport tagja.

Lakossági bankfiókunk munkatársai minőségi és személyre 
szóló szolgáltatásokkal segítenek Önnek a legmegfelelőbb 
pénzügyi konstrukció kiválasztásában.

A R aiffeisen Ertékszám la  mindent tud, amit egy folyó
számlának tudnia kell. Amiben viszont egyedülálló:

•  Egyesíti magában a lakossági folyószámla 
és a betéti számla előnyeit.

e Betéti kamatok lekötés nélkül, 
e  Átutalások a nap 24 órájában, 
e  Közüzemi díjak fizetése limitfigyeléssel, 
e  Díjmentes számlakivonat havonta, 
e  Díjmentes készpénzfelvétel a kijelölt bankjegykiadó 

automatákból.
•  Térítésmentes VISA Electron bankkártya,
•  B ankszám lah ite l - már a számlanyitáskor, 

kedvező kamattal.

S zem élyi kölcsön

350 ezer forinttól 5 millió forintig, 6 hónaptól 60 hónapig.
A kölcsönnel kapcsolatban hívja a 06-40-48-48-48 telefon
számot, ahol telebankárjaink percek alatt elvégzik az előzetes 
hitelbírálatot, majd tájékoztatják Önt a további lépésekről.

Lekötött fo rin t b e té t

•  Sávos kamatozású, azaz nagyobb betétösszeg után 
bankunk még magasabb kamatotfizet

•  Megbízásait nem csak személyesen, hanem 24 órás tele
fonszolgálatunkon (06-40-48-48-48) keresztül is meg
teheti

•  Értékszámlájáról tetszés szerint bármikor költségmentesen 
átvezettetheti a lekötni kívánt összeget

U tazásb iztosítás
Baleset-, betegség-és poggyászbiztosítás külföldi utazáshoz. 

G ép járm ű  finanszírozás

Kedvező kamatozású, egyéni igényeknek megfelelő lízing- 
konstrukció

Munkatársaink készséggel adnak felvilágosítást személyesen 
bankfiókunkban, és telefonon a helyi tarifával hívható 24 órás 
telefonszolgálatunknál a 06-40-48-48-48 telefonszámon.

Raiffeisen Bank
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Tisztelt szerkesztőség!

A Milyen legyen az Aszód 
fesztivál? című cikkükre sze
retnék reagálni. Szerintem füg
getlenül attól, hogy az időjárás 
tönkretette az augusztus 20-ai 
programot, a legutóbbi rendez
vény volt a legjobb rendezésű, 
de a többi is mind-mind tetszett. 
A helyszín nagyon alkalmas en
nek a rendezvénynek a lebo

nyolítására, bár a környéken la
kók nem biztos, hogy így gon
dolják. Tőlük biztosan nagy ál
dozat ezt a több napos hang
zavart elviselni. Az öt napos 
fesztivált mindenképpen aján
latos lerövidíteni, mint ahogyan 
a legutóbbit is. A jövő évben au
gusztus 20-a vasárnapra esik, 
ezért elég, ha a rendezvény pén
tek estétől vasárnap estig tart.

Tasnádiné Bíró Judit

A fesztivál m ár “A Fesztivál”
Az előző számukban a feszti

vállal kapcsolatosan meghirde
tett közvélemény-kutatás lehe
tőségén felbuzdulva szeretném a 
véleményemet leírni.
Szerintem ez már nem fesztivál, 
hanem “A Fesztivál”. Elég sok 
helyen megfordulok a környé
ken, de ilyen monumentális és 
ennyi embert megmozgató ren
dezvény sehol sincs. Meggyőző
désem, hogy néhány év múlva 
ennek országos híre lesz. Ennek 
“csak” két feltétele van.
Az egyik a hely. Ennél nagy

szerűbb, ennél jobban megköze
líthető, tágasabb terület Aszó
don nem létezik. Ha elköltöztet
jük innen, higgyék el, elsilányul, 
nem lesz több egy búcsúnál. Itt a 
lehetőség egy csodálatos sza
badidőpark létrehozására. Vétek 
lenne felparcellázni. Ellenkező
leg, meg kellene tervezni a képét 
sok fával, bokorral, sétánnyal, 
pihenőpadokkal. A fesztiválon 
kívül is az emberek felüdülését 
szolgálhatná.

Élet és halál
Magánjellegű dolog, amiről 

írok, de úgy gondolom, minden, 
a társadalom működését repre
zentáló kérdés kissé közügy is.
Édesanyám kétszer kapott in

farktust és egyszer agyvérzést. 
Orvosi segítséggel sikerült túl
élnie e traumákat. 1991. nyarán 
a kórházból kikerülve otthon 
ápoltam. (Ekkor még munkanél
küli segélyen voltam.) Később

Ma, amikor mindenki a termé
szet védelmében emel szót, ne
künk is zöldterületet kellene ide
varázsolni, és nem hivalkodó, 
újgazdag villákat. Annál szebb 
és értékesebb ez a hely.
A másik dolog a műsor. Az el

múlt évben a csapnivaló han
gosítás rontotta el, idén pedig az 
alacsony színvonalú műsor. 
Vissza kellene térni a három
négy évvel ezelőtti műsorszer
kezethez. Egy kis Aradszky, egy 
kis Kovács Kati, aztán néhány 
színvonalas együttes (Lépcső
ház, Ártium, Old Boys stb., de 
mást is tudok javasolni.) Este 
pedig jöhet a bál. A programokat 
az ideihez hasonlóan csak dél
után kellene kezdeni, a délelőtti 
órákban esetleg az “önjelölt” 
művészeknek kellene lehetősé
get adni.
Szerintem ezt e szerint kellene 

folytatni. Még valami. A hon
védségi sátornak hangulata van. 
Ugyanolyan tartozékává vált a 
Fesztiválnak, mint a hely.

Media Zoltán

ura: az orvos
javasoltam neki, hogy újon a 
polgármesteri hivatalnak egy le
velet, és betegségére, valamint 
korára való tekintettel kérje szo
ciális otthoni elhelyezését.
1991. karácsonya előtt beikerült 

a Túrái Időskorúak Szociális 
Otthonába. Ez év nyaráig külö
nösebb probléma nem merült fel 
egészségi állapotát illetően. Ezt 
követően azonban malárialáz-

Sovány lett a fekvőrendőr
Az újtelepi fekvőrendőrökről 

szeretnék szót ejteni. Még a ta
vasszal volt egy lakossági fó
rum, amelyen olyan döntés szü
letett, hogy kísérletképpen fek
vőrendőrt készítenek a II. számú 
Általános Iskolánál lévő keresz
teződésbe, mivel néhány autós - 
levetkőzve emberi mivoltát - 
nagy sebességgel söpör végig a 
kereszteződésekkel teli egyenes 
úton.
Most elkészült a rendőr, de na

gyon sovány szegény. Alig van 
háta, dereka. Bizony hizlalni 
kellett volna még, mert így alig 
különbözik a megszokott úthi
báktól. Láttam már fekvőren
dőrt, és az olyan volt, hogy a 
kettes sebességi fokozat is sok
nak tűnt a leküzdéséhez.
Nem tudom, hogy ezt ki vette át, 
és ki bólintott rá, hogy ki lehet fi
zetni, de én ezt nem tettem vol

na. Megint adtunk “valaminek” 
egy nagy pofont. Pénz az ab
lakba!

Media Zoltán
*

A sovány fekvőrendőr ügye a 
képviselő-testületi ülésen is szó
ba került. Néhány képviselő ha
sonlóképpen vélekedett, mint a 
kedves olvasó. Sáliéi Zsuzsa, a 
műszaki iroda megbízott veze
tője kérdésükre azt a választ 
adta, hogy a fekvőrendőrök mé
retére a rendőrségtől kértek 
szakvéleményt, és eszerint ké
szíttették el. Áz “aszfaltbucka” a 
csavarozással elhelyezett fekvő
rendőröktől így is két centimé
terrel magasabb. Az viszont 
mindenképpen szerencsésebb 
lett volna, ha ezt a “magasságot” 
meredekebben éri el az autósok 
megfékezésére szánt alkalma
tosság. R. Z

Pénzhiány m iatt elhalasztva
avagy halálát lesz a 3-as főút aszódi szakasza?

Az Aszódi Tükör novemberi 
számának hasábjain olvashat
tuk, hogy egyelőre pénzhiány 
miatt nem épül meg a beígért 
körforgalom, s a várva várt par
kolók. Szerintem az illetékesnek 
- mindegy, hogy ki az - el kellene 
gondolkodnia azon, hogy annak 
a körfoigalomnak régen el kel
lett volna készülnie. Igazság sze
rint már az autópálya díjasítá
sának napjára. De ha akkorra 
nem is, a nyári szezonra minden
képpen. Ugyanis a Mátrába, 
Bükkbe, Zemplénbe tartók nagy 
része biztos, hogy a 3-as főúton 
ment, mert nem volt pénze autó
pályadíjra, vagy csak nem akart 
fizetni. Erre, úgy látszik, senki

szerű rohamai voltak, amit csak 
prizniceléssel sikerült megszün
tetni. A szociális otthon orvosa 
szeptember 30-án a hatvani kór
házra utalta őt kivizsgálásra. Itt 
október 7-én meglátogattam. A 
kórház területén működő audio- 
lógián elemet vettem a fülhall
gatójába és egy új készülék meg
vételében is megállapodtunk. A 
belgyógyászat ügyeletes nővé
rének bemutatkozva megkértem 
őt, hogy ha anyám még október

nem gondolt. És arra sem, hogy 
a főút felett kékesszürke füst- 
csíkot látni, ami valószínűleg 
nem túl egészséges.
Sajnos a gyalogátkelőhelyek fö
lött elhelyezett villogó sárga 
fény sem ér semmit. A KRESZ 
szerinti jelentése: veszélyes 
hely. Nem vonja maga után a kö
telező megállást. így aztán az 
autósok inkább „ledudálják” a 
gyalogost, sőt a babakocsis (!) 
kismamát a zebráról.
Történt, hogy a főúton haladva a 
helyőrségi klub előtti járdaszi
getről körültekintés után lelépett 
egy gyalogos a zebrára, az én sá- 
vomba. Nem volt probléma,

(folytatás a 9. oldalon)

11-én a kórházban lesz, úgy vi
gyék őt át az audiológiára is az új 
készülék kipróbálása céljából.

Sajnos a megbeszélt program 
meghiúsult Október 8-án reggel 
kőművesek légkalapáccsal kezd
ték tömi a betont a belgyógyászati 
részleg folyosóján. Anyám hisz
tériás rohamot kapott és segítsé
gért kiáltozott A kóiházi sze
mélyzet nem tudta lecsillapítani. 
(Lehet hogy a rosszul látó anyá- 

(folytatás a 9. oldalon)



TÜKÖR

Pénzhiány m iatt elhalasztva ... Szünnappal kezd az OTP Bank
(folytatás a 8 oldalról) 

mert kellő távolságban tudtunk 
egymásról. Fékeztem és intet
tem, hogy menjen. Szerencsére 
nem tette! Tudniillik én hiába 
álltam meg; volt, aki másképp 
gondolkodott. Ha a gyalogos el
indul, éppen elkaszálja a külső 
sávban érkező Golf. Neki 
ugyanis esze ágában nem volt 
még csak lassítani sem. Lehet, 
hogy az én édesanyámról is 
megemlékezett, miszerint mi
nek álltam meg. A válasz egy
szerű: ezt tanultam. Nem bá
nom, ha más nem tartja be a 
szabályokat, de jómagam nem 
akarok sem börtönbe kerülni, 
sem a jogosítványomtól meg
szabadulni. Ennyire senki nem 
siethet.

Élet és halál
(folytatás a 8 oldalról) 

mát háborús élményeinek felidé
zése tette megfékezhetetlenné?!) 
Néhány óra múltán a kistarcsai 
kórház psyhiátriai osztályáról ér
kező mentősök elszállították a 
megfelelő helyre.

A kifogásom alapvetően az, 
hogy elfelejtettek értesíteni en
gem a történtekről. Sem a kór
ház, sem a szociális otthon nem 
jelzett. Anyámat rendszeresen 
látogattam. Nem volt az a magá-

A parkolókra is nagy szükség 
lenne, hiszen az OTP-től a Sza
badság térig esetenként egy-egy 
sávosra szűkül a főút. Az okot, 
gondolom, nem kell részletez
nem.
Végül pedig a körforgalom. Ha 
a Falujárók útján nem hiányzik 
az útburkolati jel, akkor novem
ber 6-án este a Kartal felől Hat
van felé kanyarodó és az arról 
érkező kamion nem ütközött 
volna össze. így viszont meg
történt a baleset, amelynek két 
súlyos és két könnyebb sérült. A 
két súlyos sérült a kórházban 
meghalt! A kérdés: hány bal
esetnek kell megtörténnie, vagy 
ne adj' Isten, hány embernek 
kell még meghalnia ahhoz, hogy 
végre történjen valami!?

Honig Antal Bálint

ura: az orvos
ra hagyott ember, akivel bármit 
csinálhatnak.
A kistarcsai kórházban szintén 

egy hetet töltött és halálos ká
bulatban tért vissza október 14- 
én a szociális otthonba. Ottlétem 
alatt egyszer az érdes kezemről 
felismert. Ez volt az utolsó kom
munikációnk. 1999. október 23- 
án, az ünnepi évforduló napján 
ért véget számára a “háború” és 
az élet.

A fiú: Ludszky László

Rendőrzár
a kartali diszkónál

(folytatás az 1. oldalról)

Ha a laborosok a “vizsgált 
anyagban” kábítószerre utaló 
nyomokra bukkannak, az érin
tett személyek ellen kábító
szerrel való visszaélés miatt el
járás indul. Az előállított cso
portból - melynek tagjai között 
aszódiak is vannak - nyolcán 
13 évesek, négyen pedig 15

évesek. (Az akcióra éjjel egy 
órakorkerültsorü!)

Pálinkás Jó zse f őrnagy, az 
aszódi rendőrőrs megbízott pa
rancsnoka szerint a siker rész
legesnek mondható, mivel a 
terjesztőknek nem sikerült a 
nyomára bukkanni. Hasonló 
akciókra valószínűleg máskor 
is sor kerül majd. R. Z.

Az OTP Bank Rt. Aszódi Fiókja 
ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az 
Állami Pénz- és Tőkepiaci Fe
lügyelet 1685/1999. sz. határo
zata alapján a bank 1999. 
december 30-án, 31-én és 2000. 
január 3-án bankszünnapot tart. 
Ezeken a napokon az ügyfélfo
gadás szünetel. Szíves megérté
süket kéij ük!
Ugyanalckor örömmel tájékoz

tatom Önöket, hogy már üzemel 
az OTP Bank Rt. új aszódi ATM 
kifizetőhelye. A Richard Fritz 
üzem falán elhelyezett bank- 
jegykiadó automatából Önök a 
bankfiókunknál található készü
lék használatával megegyező 
feltételekkel juthatnak pénzük
höz.

Mészáros Antal 
fiókigazgató

Mozgáskorlátozottak

Ünnepi taggyűlés 
ajándékosztással

December 20-án 16 órakor a igyekeznek számukra kedves- 
Fiúnevelő Intézetben ünnepi kedni. A csomagocskát hozzá- 
taggyűlést tart a Mozgáskor- tartozó is átveheti, 
látozottak Pest megyei Egye
sületének Aszód és Környéke A rendezvényre a tagoknak az 
Szervezete. egyesületi tagkönyvüket és az

1999. évi tagdíj befizetését iga- 
A vezetőség arra kéri a tagtár- zoló szelvényt is magukkal 
sakat, hogy személyes részvé- kell vinniük, 
telükkel tiszteljék meg az ösz- 
szej övetelt, melyen többek kö
zött egy kis ajándékkal is

Háziorvosi információk
Megnyílt az aszódi n. számú 

háziorvosi körzet rendelője az 
Arany János u. 3. szám alatt (a 
Rákóczi utcai iskola mellett.) 
Rendelési idő: hétfőn 13 órától 
17 óráig, a többi hétköznapokon 
9 órától 13 óráig.
Kérem, éljenek az előzetes beje
lentkezés lehetőségével. Nem 
sürgős esetekben hívják rende
lési időben Rigó Lászlóné asz- 
szisztensnőt, hogy aztán ne kell
jen feleslegesen várakozniuk.
A rendelőben a háziorvosi alap
ellátáson kívül a gépjárműveze
tői és lőfegyvertartási, valamint 
a munkaköri alkalmassági vizs
gálatokat is végzem. Ugyanitt 
foglalkozás-egészségügyi alap
szolgáltatási is működik.

Rendelési időn kívül mindig ta
lálnak ügyeletes orvost a 06 20 
9271-171 rádiótelefonon.

Egyéb információk:

Dr. Lóska Izabella rendelője: 
400-032, lakása: 400-426 

Dr. Horváth Anna rendelője: 
400-658, lakása: 400-447 

Dr. VassAnna rendelője 
és lakása: 401-465 

Szakorvosi rendelőintézet: 
400-107

Mentők: 400-135, illetve 107

dr. Jólesz József 
háziorvos-üzemorvos 
radiológus szakorvos 
a H.I.E.T.E. mentora

A gyógyszertárak ügyeleti rendje
S ze n t Is tv á n  P a tik a  V á ro s i P a tik a
Minden páros héten ügyeletes Minden páratlan héten ügyeletes
Ügyelet: Hétköznap 18 órától 20 óráig Vauelet: Hétköznap 18 órától 20 óráig

Szombaton 8 órától 12 óráig Szombaton 8 órától 12 óráig
Vasárnap 9.30-tól 11.30-ig Vasárnap 9.30-tól 11-30-ig

A m indenkori ü g y e 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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Aszódiak Kanadában

Két hét Cowansville-ben
Ez év márciusában, Kana

dában állomásozó magyar ka
tonák javaslatára egy que- 
beuque-i csoport látogatott 
Magyarországra. Ezen cso
port tagjai között néhányan 
cowansville-iek voltak: négy 
tanuló és egy hittanoktató. 
Szép országunk útjain baran
golva érkeztek városunkba.
A Petőfi Sándor Gimnáziumban 
és Gépészeti Szakközépiskolá
ban eltöltött pár óra elegendő 
volt ahhoz, hogy a két intéz
mény között cserekapcsolat ala
kulhasson ki.
Hosszas előkészítések után ok

tóber 14-én tucatnyi tanulónk és 
egy kísérőtanár elrepülhetett a 
mesés tájak hazájába. Két hétig

kanadai levelezőpartnereinknél 
voltak elszállásolva, ezalatt 
megismerkedtek a kanadai élet
formával, a sport, az utazások, a 
kirándulások és a gasztronómia 
révén. A poutine-nak, ennek a 
hagyományos quebeque-i fo
gásnak nagy sikere volt, akár
csak az amerikai típusú okta
tásnak, melyben a diákoknak na
ponta része volt.
Nehéz szívvel és könnyes szem
mel búcsúztak egymástól a fia
talok, hisz barátokat hagytak el. 
Szerencsére nem örökre, ugyan
is 2000-ben ismét találkozhat
nak, ezúttal magyar földön.

Renaud Heine
biológiatanár

Irán várja a turistákat
Vámbéry Ármin nyomában
Az élet néha olyan rendkívüli 
pillanatokkal ajándékoz meg 
bennünket, amelyre egész éle
tünkben emlékezni fogunk. 
Ilyen emlékezetes élményt 
jelentett Székfy László életében 
az, amikor tavasszal Iránban 
megsimogathatta a múlt szá
zad egyik nagy magyar uta
zója, Vámbéry Ármin emlékét 
őrző kőtáblát.

- Az Iránhoz fűződő kapcsola
tom sokkal régebbi keletű, 
ugyanis 1980 és '85 között a 
Hungarocamion gépkocsiveze- 
tőjeként vadonatúj Mercedes te
herautókat hordtunk le lábon az 
akkor éppen Irakkal háborúzó 
országba. Hat napig tartott az út 
Teheránba. Ott repülőgépre 
szálltunk, visszarepültünk Né
metországba, és máris huppan-

Xerxész egyik palotájának bejárata

Az aszódi személyszállító vál- hattunk bele egy újabb teherautó 
lalkozó nem kevesebbet mond- ülésébe. Aszódon csak addig tar
hat el magáról, mint azt, hogy a tózkodtam, amíg a feleségem 
sahrendszer bukása óta az első összekészítette a friss váltás 
Iránba látogató magyar csoport ruhát.
tagja lehetett. (folytatása 13.oldalon)

T a lló zó

Üj impulzusok szükségesek 
a testvérvárosi kapcsolat élénkítéséhez

Az obernburgiak látogatásá
ról nemcsak az Aszódi Tü
körben jelent meg cikk, ha
nem német testvérvárosunk 
lapjában is. Az ott megjelent 
írás Aszódra is eljutott, így 
most Önök is elolvashatják.

1992 óta áll fenn testvérvárosi 
kapcsolat Aszód és Obemburg 
között. A nagy lendülettel és sok 
idealizmussal indult kezdemé
nyezés most új impulzusokat 
igényel a fennmaradáshoz és a 
továbbépítéshez. A két város 
polgármestere, Bagyin József és 
Wendelin Im hof egyaránt így vé
lekedett az obemburgi küldött
ség nemrégiben Aszódon tett 
látogatása során.
A Művelődés Házában szerve

zett fogadáson Imhof polgár- 
mester arról biztosította a ma
gyar barátokat, hogy a 2000. 
esztendőben a kapcsolatot új 
élettel szeretné megtölteni. Im- 
hof polgármester persze sajnál
ta, hogy a 35 fós delegációból 
mindössze 3 fó képviselte a vá
rosi testületet, noha a meghívást 
az összes képviselő elfogadta.
A viszontlátott barátoknak ez 

nem szegte kedvét. A vendég
látó családok szívélyesen fogad
ták az obemburgiakat. A fo
gadást és a vendéglátóknál el
költött ebédet közös gödöllői 
kirándulás követte, amelynek 
során a királyi kastélyt tekintet
ték meg. Ezt követően egy kis 
borkóstolásra került sor. Mivel a 
viszontlátás öröme igen nagy 
volt, elmaradt az estére tervezett 
budapesti városnézés. 
Küldöttségünknek a következő 

nap délelőttjén volt alkalma 
megismerkedni a főváros törté
nelmi nevezetességeivel. Dél
után a Magyar Köztársaság ün
nepe alkalmából a Művelődés 
Háza udvarán rendezett emlé
kezetes irodalmi emlékműsoron 
vettek részt. Megható pillanat

volt, amikor az egybegyűltek a 
műsor végén gyertyát gyújtottak 
az 1956-os forradalom áldoza
tainak emlékére. Ezt követően a 
Fix Stimm együttes adott kon
certet. A találkozó fénypontja a 
Helyőrségi Klubban rendezett 
összejövetel volt, ahol a vendég
látók tipikus magyaros vacsorá
val, zenével tánccal kedvesked
tek a vendégeknek.
A két küldöttség közti hivatalos 
megbeszélésen arról esett szó, 
hogyan lehetne az elmúlt évek 
során kissé megszürkült kapcso
latot új élettel megtölteni. 
Obemburgot ezen az eszme
cserén Im hof polgármester 
mellett három városatya, Willi 
Boll, Winnfried Salg és Günter 
Zahn képviselte. Ók úgy fog
laltak állást, hogy készek egy 
koordinációs bizottság létreho
zására, amit egy ifjúsági képvi
selővel egészítenek ki.
Mindkét polgármester egyetér

tett abban, hogy a kapcsolat to
vábbi építését nem csak hiva
talos úton kell folytami, hanem a 
fiatalok és civil szervezetek be
vonásával is. A sport és kultúra 
minden területéről lehetne új 
életet önteni az együttműködés
be. Imhof úr a mai napig em
lékszik a közösen szervezett if
júsági sátortáborra. Aszódi ol
dalról egy diákbizottság létreho
zását szorgalmazták, hiszen a fi
atalok szintén segíthetik a kap
csolat életben tartását.

A kapcsolat ápolását mindkét 
városnak ajánlatos lenne pénz
ügyileg is támogatni, és egy 
megfelelő összeget elkülöníteni. 
Fontos volna, hogy a polgárok 
partnervárosuk kultúrájáról, ren
dezvényeiről az újságból infor
málódhassanak.
A vasárnap reggeli hazautazás 

előtt a vendéglátók kedves gesz
tusaként a küldöttség minden 
tagja egy Aszódot bemutató vi
deokazettát kapott ajándékba.

Következő lapzárta: 2000. január 3.

Januári számunk megjelenése: 

2000. január 14. 'á
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Gála Divatház
Aszód, Kossuth L. u. 1.

Gyöngy Üzletház
Túra, Piac tér

Nyitva: Hétfő-Péntek: 8 -17 Szombat: 8-12

gyermektől - felnőttig

Gála Ruházati 8t.

N á lu n k  m in d e n t m eg ta lá l!

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

Egyes term ékek



12 ASZÓDI

M Ó NI i ü í
Aszód, Kossuth Lajos u. 38. Tel: 400-957

Nyitva: hétköznap 8-17 szombaton 8-12

CakefösS SCj OS QÜBBBBB

C a n o n

CANON BT 80 automata 1 1 .9 0 0 -

CANON AF 8 set 1 8 .8 0 0 ,-  6 .8 0 0 , -

CANON zoom 85 3 9 9 0 0 , -

CANON Super 105 5 4 .9 0 0 , -

CANON 135 Caption 6 9 9 0 0 , -

CANON EOS 3000 kit + 80-200 zoom 
+ ajándék póló és film 1 3 8 .9 0 0 ,-

Ax I2v FciiyIcc|m:kuíjc|»c:
CANON EOS 300 kit 28-80 zoom 
+ ajándék póló és film 1 2 4 .9 0 0 -

Illatszlrtaí
Nyitva: hétköznap 8-17 Szombaton 8-12

7 ? H  ̂

Karácsonyi ajándékvásárf
, 'i&f *■ '

parfümök 
illatszercsomagok 

dekorkozmetikumok 
pohár-, salátás- és étkészletek 
ajándéktárgyak, gyertyatartók 

gyermek fali kerámia órák 
feliratos és zenélő bögrék 

karácsonyi lámpasor, műfenyő 

K a r á c s o n y i  a k c i ó s  k é p v á s á r !

Boldog, bekecs ünnepedet 

és eredményedben gazdag 

ú j évet tjvánunB

aracsonyi 
ajándékvásár
A LAKÓTELEPI PAPÍR-ÍRÓSZER ÜZLETBEN
Karácsonyi kiegészítők 
-képeslapok, borítékok 
-ajtó-, ablak- és asztali díszek 
-szalvéták 
-karácsonyfadíszek

-csomagolóeszközök 
(díszdobozok, tasakok. zsinóros 
zacskók, csomagolópapírok)

nagy  választékban!

Válasszon nálunk ajándékot!
* * i  ‘ * * ' * * * ■  * * k* V * * i  V V* > k' * * t  * *  '  '  ‘

Gyermekeknek:
-óriás-, világító és 
plüssmatricák 
-puz/.lc-k, társasjátékok 
-kifestök, foglalkoztató füzetek 
-írószerek, -tartók 
-betű-, szám- és mesenyomdák 
-játékkártyák, földgömbök 
emlékkönyvek, fotó- és 
bélyegalbumok 
-színes mappák, füzettartó 
dobozok
-háti- és sportzsákok, táskák

2.000  F t  f e l e t t i  v á s á r lá s  e s e té n  m e g n y e rh e t i  

d e c e m b e r  2 4 - i  s o rs o lá s u n k  d í j á t !

Felnőtteknek:
-váll-és kézitáskák 
-övtáskák, pénztárcák 
-okmány-, kulcs- és tolltartók 
-erszények, neszesszerek 
-tollak, tollkés/lctek 
-telefon regiszterek 
-határidőnaplók, agendák 
-asztali- és falinaptárak

Nyitvatartás karácsonyig: 

H -P :8-17  Sz-V: 8-12

A

DROGÉRIA
Rartal, Tó Üzletház

kéndUddldi:
Parfümök, kozmetikumok, 

hajfestékek, babaápolási cikkek, 
bébiételek nagy választékban. 

Pelenkák széles választéka 
diszkont áron.

J^orócsooiji ajándékvásár/

cJAinden k e d v e s  QJásátilónknak 
keíVemes fca/acsom ji ünnepeket 

és boQdog új esztendőt kiúnunkl



TÜKÖR

Irán várja a turistákat

Vámbéry Ármin nyomában
('folytatás a 10. oldatról)

A mintegy 60 iráni út során be
szélgetőtársam rengeteg tapasz
talatot szerzett. Nem csoda, 
hogy az ELTE földrajz tanszé
kének Iránba készülő tudóscso
portja őt kereste meg, hogy az 
autóbuszos kirándulás egyik 
gépkocsivezetője és útikalauza 
legyen.
-A 24-25 napos út során tulaj
donképpen sorra látogattuk azo
kat a helyeket, ahol Vámbéiy 
Ármin járt. Természetesen ő jó 
val nagyobb utat tett meg ná
lunk, hiszen sokkal keletebbre, 
egészen Szamarkandig (ma Üz
begisztán - aszerk) eljutott. Ne
künk ez nem lehetett célunk. Az 
egykori perzsa birodalom na
gyobb városait - Yazd, Shiraz, 
Iszfahán - azonban megláthat
tuk, csakúgy mint a Perzsa-öböl 
olajtól mocskos vizét. Ez az egy
napos kitérő teljesen felesleges 
volt, és az Iránba utazókat mind 
lebeszélem róla. Egyszerűen il
lúzióromboló látvány fogadja az 
embert.
A ma Iránba utazni szándékozó
nak a legnagyobb gondot az 
odautazás jelenti - derült ki a 
Székfy László által a Közműve
lődés Otthonában tartott, vetítés
sel egybekötött előadáson. Az 
országba jóformán csak az iráni 
és a bolgár légitársaság gépeivel 
lehet utazni, s ezek nem számí
tanak a legbiztonságosabbak kö
zé. Az autóval történő egyéni 
utazás szintén nem javasolt, 
mert Iránban csupán egyféle, az 
odahaza gyártott típusra rendez
kedtek be a szervizek. Pedig 
anyagilag megérné személy- 
gépkocsival utazni, mivel a leg
drágább benzin is csupán 
nyolc(!) forintba kerül. Az autó
buszpark jóval változatosabb, 
200-as Ikarusok és Mercedesek 
egyaránt szaladgálnak. Utóbbi
ak azonban legalább 20-30 éve
sek. Éppen ezért nem csoda, 
hogy a magyar csoport korszerű 
Neoplan busza sok helyen for
galmi dugót okozott, annyian 
akarták megcsodálni.

Az irániak szeretettel fogadják 
az országukba látogató turistá
kat. Az árak olcsók, 500 forint

nak megfelelő riálért degeszre 
eheti magát az ember, és egy 
szerényebb szállodai szoba még 
a nagyvárosokban sem kerül 3-5 
dollárnál többe. Természetesen a 
luxusszállodákban ez az összeg 
elérheti a 150 dollárt is. A mú
zeumok, emlékhelyek belépői 
szintén a megfizethető kategó
riába tartoznak.

Az utazónak már a nagykö
vetségen, a vízumkéréskor illik 
tudomásul venni, hogy Irán szi
gorúan veszi az iszlám előírá
sait. Ennek megfelelően a nők
nek nyilvános helyen olyan öl
tözékben kell mutatkozni, amely 
eltakarja a hajukat, illetve nyak
tól bokáig mindent. Erre töké
letesen megfelel a kendő és a 
hosszú kabát. Az öltözködési 
normákat betartó hölgyet min
denütt megdicsérik udvariassá
gáért. A férfiaknak arra kell fel
készülniük, hogy az országban 
tiltott az alkoholfogyasztás, az 
ez irányú szükségletet csakis fe
ketepiacon lehet beszerezni.
A történelmi és a kulturális lát

nivalóban bővelkedő ország - az 
UNESCO szerint Irán e téren a 
világ első tíz államába tartozik - 
iránt egyre több magyar turista 
érdeklődik. Az aszódi élmény- 
beszámolóra Budapestről és 
Vácról néhányan kifejezetten 
azért jöttek el, hogy - megismer
ve a pontos részleteket - jelent
kezzenek a tavaszi útra. Székfy 
László ugyanis április végén, 
május elején újabb utazást szer
vez az egykori perzsa biroda
lomba. A két és fél hétre ter
vezett autóbuszos útra még lehet 
jelentkezni.

Rácz Zoltán

Ahol a cápák 
járnak...

.. .címmel Halász Károly búvár 
tart videofilm-vetítéssel egybe
kötött előadást december 14-én 
18 órakor a Közművelődés Ott
hona kamaratermében.

A belépés ingyenes, minden ér
deklődőt szeretettel várunk!

A Városi Nyugdíjas Klub életéből

Év végi mérleg
Először is szeretnénk köszöne

tét mondani a város képviselő- 
testületének, valamint Búzás Já
nos, Pásztor Attila és Tolmácsi 
László vállalkozóknak a szép 
adományukért, amit a klub eb
ben az évben kapott. Kívánunk 
valamennyiüknek sok erőt és jó 
egészséget. Kaptunk támogatást 
az Aszód Városért Alapítvány
tól is, amelyért szintén hálásak 
vagyunk.
Ebben az évben is sok prog

ramunk volt, talán valamivel ke
vesebb kirándulással és fürdés
sel. Reméljük, hogy jövőre erre 
nagyobb keretünk lesz.
A hagyományőrző csoportunk

kal az Életet az éveknek szer
vezésében Nagymaroson szere
peltünk, majd a szereplés után 
Lepencén fürödtünk. Tóalmásra 
szintén strandolni mentünk, 
majd onnan Gombára utaztunk, 
az ottani nyugdíjasok meghívá

sára.
A Fiúnevelő Intézetben rende

zett nyugdíjasfórum - amit az 
Életet az Éveknek szervezet 
felkérésére vállaltunk - nagy 
szervezést igényelt. A munká
ban Bagyin József polgármester 
és Rácz Zoltán művelődésszer
vező segített. A fórum leveze
tését Pachert Károly vállalta. 
Külön köszönet illeti meg 
Szarka Attila urat, az intézet 
igazgatóját, és az összes segítő 
dolgozót. A mi sikerünk az ő 
sikerük is.
Most a karácsonyi ünnepekre 

készülünk, amit a Cukorbetegek 
Klubjával közösen rendezünk 
meg. Természetesen idén is lesz 
műsor és egy kis ajándék is.

Szeretettel várjuk mindazon 
nyugdíjasokat, akik szeremének 
közénk jönni.

Szilágyi Sándorné 
klubvezető

Az egészségvédő táplálkozás alapelvei

Megelőzés még idejében
Sok a tennivalónk az egész

ségünk védelmében, megőrzé
sében, a betegségek megelőzé
sében. Felelősek vagyunk élet
ritmusunkért, mely kihatással 
van testünkre, lelkünkre és 
szellemünkre.
Mit kell tennünk egészségünk 

érdekében? Erre a kérdésre 
próbált választ adni a Gondozási 
Központban november 11-én 
megtartott előadás, ételbemutató 
és -kóstoló. A rendezvénynek Az 
egészségvédő táplálkozás alap
elvei volt a címe, mégsem csak 
a táplálkozásról esett szó.
A testi-lelki jóléthez, jól-léthez 

nemcsak megfelelő táplálékra, 
hanem kevesebb stresszre, friss 
levegőre, vízre, napfényre, sok 
pihenésre, feltöltődési lehető
ségre, céltudatos mozgásra stb. 
van szükségünk. Fontos a meg
felelő élettempó, a munka és pi
henés helyes aránya, a nyugodt 
alvás, a pozitív gondolkodás, a 
személyes igényeket kielégítő 
testmozgás. Vizsgálatok bizo
nyítják, hogy a szervezetünknek 
az a legjobb, ha 4-5 óránként 
étkezünk, két étkezés közben 
nem rágcsálunk, nassolunk. Az

étkezés utáni ivás sem egész
séges.
Milyen szabályokat kell betar

tanunk a helyes étkezéssel kap
csolatban? A fo szabály: válto
zatosság, rendszeresség és mér
tékletesség.
•  zöldségfélék, főzelékfélék, gyü

mölcsök fogyasztása
•  a zsírfogyasztás radikális korlá

tozása
•  sovány húsok, baromfik, halak 

fogyasztása
•  teljes őrlésű gabonafélékből ké

szült kenyér, pékáru vásárlása,
•  a túlzott sózás kerülése (tengeri 

só használata)
•  az édesség, a cukor korlátozása
•  az alkohol, a dohányzás kerülése 

Nem könnyű mindezeket
betartani, és sokan talán nem is 
értenek egyet a fönti elvekkel. A 
rendezvény résztvevői azonban 
elgondolkodtak , mi több, 
fogadalmat tettek,, hogy jobban 
óvják egészségüket.

On milyennek tartja az élet
módját? Égészségesnek érzi ma
gát? Fontos Önnek a megelő
zés? Ha igen, törkedjen arra, 
hogy harmonikus kapcsolat ala
kuljon ki a teste, lelke és a szel
leme között.

Nyemeczné A ndó Edit
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A Forma-I 
Enciklopédiája

Több százmillióan izgultuk vé
gig az idei Forma I-es világ- 
bajnokság záró, suzuka-i futa
mát. Ebben nagy szerepe volt 
annak, hogy erre maradt a dön
tés: ki lesz a világbajnok? A 
Hakkinen-pártiak a rokonszen
ves finnért szorítottak, míg a 
Schumacher pártiak legfeljebb 
annak örülhettek, hogy a német 
versenyző ismét bizonyította vi
lágklasszis mivoltát.
Az autó, mint gép, mint technika 
mindig is vonzotta az embert, s 
az is hamar természetessé vált, 
hogy versenyt rendezzenek az 
adott kor leggyorsabb és legmo
dernebb masinái között. Az első 
futamot 1894-ben - 10 évvel az 
első gépkocsi felbukkanása után 
- Franciaországban rendezték 
meg. A ma már csak megmoso
lyogni való versenyt az a masina 
nyerte, amely baj nélkül tette 
meg a 130 kilométeres távot.
Az autóversenyzés hamar meg
mutatta, hogy kockázatos dolog
ról van szó: az első halálos bal
eset hamar, 1894-ben követke
zett be, amikor is a Párizs-Nizza 
versenyen két versenyző vesz
tette életét. Bár a biztonsági elő

írásoknak köszönhetően ma már 
egyre ritkábban történik szemé
lyi sérülés, a kockázat megma
radt. Persze valljuk be: mi, 
nézők azt szeretjük, ha “történik 
valami” a futam során.
Az autósport csúcsa, a Forma-1 

1950-ben kezdődött, ekkor ren
dezték az első Grand Prix fu
tamot. Az olvasó azonban a 
Forma-1 Nagyenciklopédiája 
segítségével már az 1894-es ver
senytől nyomon kísérheti a 
sportág fejlődésének minden fá
zisát. Nemcsak a leghíresebb 
csapatokról és sztárversenyzők
ről olvashat, hanem a ma már 
klasszikusnak számító futamok
ról, a versenypályákról és a 
sportág “belügyeiről” is. Talán 
mondani sem kell, hogy a tudni
valókat, a történeteket ezernyi 
fekete-fehér és színes fotó il
lusztrálja.
A könyv szép karácsonyi aján

dék lehet az autóversenyek ked
velőinek. Aki azonban csak a 
Forma-1 utolsó néhány évére kí
váncsi, az sem marad megle
petés nélkül. Nekik a Forma-1 
utolsó tíz éve című könyvet 
ajánljuk.

-----------Ü zenet------------
Az Úr legyen előtted.
Hogy jó  utat mutasson neked 

Az Ür legyen melletted.

Hogy karjaiba zárjon, és megvédjen a veszedelmektől. 

Az Úr legyen mögötted.

Hogy megoltalmazzon a gonosz cselekvéstől.

Az Úr legyen alattad.

Hogy felfogjon, ha leesel.

Az Ür legyen tebenned.

Hogy megvigasztaljon, ha rádrontanak.
Az Úr legyen fölötted.

Hogy megáldjon.

így áldjon meg téged a jóságos Isten.

Ma, holnap, és mindenkor!

Ámen!

ír áldás. Szent Patrick kódex, Kr. u. XVI. sz.

Karácsony előtti visszaemlékezés családomra
Sokszeretettel gondolokvissza,aVeletektöltöttszépévszakokra... 
Gyermekeim jövetele, mint minden szülőnek 
Nekem is nagy boldogsága lett életemnek.
Most már ti is tudjátok,hogy életünkben ennél szebb öröm nem lehet. 
Tudni, hogy ez a picinyke gyermek az enyém, az én teremből lett... 
Első mosolya csodálatos, majd az első szó is nekünk,
Mit ugyan nem értünk,de Ő mondja, drága, piciny gyermekünk! 
Lassan felfedezi pirinyó kis kezét, s órákhosszat vele játszadozék. 
Figyel minden rezzenésre,csodálatosan fejlődik hétröl-hétre.
Már ül és mindenkit ismer, aranyos mosolyával bűvül el.
Játszadozik, néz, keres bennünket, mindég boldoggá teszi életünket.
Majdapróbálkozásofchogykúszni-mászni
is lehet, S boldog kacaja efelett!
Az első lépések: fogva kis kezét,mint egy óriás, lépeget szerteszét! 
Majd kezdődik a kétkanalas ews...mertmárŐmagais kanalaz...
S ez sok türelemre, de derűre is okot ad.
Az első szavak: papa,mama, aggyál, igen,nem, 
Majdnagyöröm,hamármindentbeszélnek.
Jön a sok kérdés:ez mi, az mi, az miért van, ez hogy van?
Az első kis versikék, énekek,bearanyozzák az elkövetkezendő éveket... 
így mindezek mellett elfeledjük mindennapi gonddal teli életünk! 
Majd jönnek az ünnepek: névnapok,születésnapok...
De mindennél szebbek és emlékezetesek a Karácsonyok:
Már hetekkel előbb készülünk, s titkolózva telnek a napok felettünk. 
Ilyenkor nem illik leskelődni, kíváncsiskodni,
Mert mindegyikünk meglepetést kíván a másiknakszerezni!
Végre megszólal a csengő hívő szava,
S nagy izgalommal lép a szobába a ház apraja, nagyja.
A karácsonyfát körülvéve kezdjük az ünnepet énekkel,
S véget nem érő boldogságban kívánunk egymásnak 
Istentől áldott,boldog karácsonyi ünnepet!
Közben tovább peregnekazévek...
Lassan iskolások lesznek, ami nagy lépés az életbe!
Mely sokörömmel,de nagygonddalis jár egyetembe...
Nekik is, nekünk is nagy a felelősség, mit tőlük olyan szívesen átvennénk! 
De az életet nekik kell végigjárniuk,
Mi pedig feltéve Őket, örömben, bánatban velük vagyunk!
Ismét telnek,múlnak az évek...
Tovább tanúinak, felnőtté válnak, majd Ők is pályátválasztanak. 
Megjelenik a nagy Ő, a boldog szerelem, teli álmokkal, tervekkel...
De ez nem jelentheti, hogy szüleinket elfeledjük,
Mert csak együtt, szeretve válhat teljessé életünk!
Lassan minden ismétlődik, mintolysokévszázadonát...
S egyszerre azon vettem észre magam, hogy elmúltak az évek felettem,
S közben én is boldog nagymama lettem!
Ötunokám szeretetétélvezem,sokböszönetmindannyiotoknakérette! 
Szívből kívánom, hogy majd mind szülők,
Ti is sok szeretetet kapjatok cserébe!
Kérlek, tanuljátokmegelfogadni, hogy életünknem tartörökké...
De akik igazán szeretik egymást, lélekben soha el nem válnak!
E gondolattal mindég együ tt maradnak!!!
Sok öröm, de bánat is jutott osztályrészül,
Mint minden embernek, bármely korban is élünk!
Voltaknehéz időszakok,
Hogy annál jobban értékeljük a szépet, mit az élet adott!
Sokszor eszembe jut a szép mondás: Küzdve küzd és bízva bízzál!
Hit, remény és szeretet!
Hinni, bízni kell önmagunkban,családunkban...
Reményt feladni soha nem szabad!
A Szeretet olyan erő, mely mindég emberséget ad!
Türelem rózsát terem...De is fontos, hogy mindég így legyen!
Tudni kell értékelni sorsunk örömeit, de gondjait is elfogadni! 
Amipedigazéletvelejárója:
Ne feledjünk el emlékezni, jó szívvel, tisztelettel, szeretettel egymásra! 
Szívből kívánunk mindannyiunknak:
Boldog, békés, Istentől áldott Karácsonyi Ünnepet!

H. Zsemberovszky Erzsébet
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Egy kis nyelvelés

Kövesztett szalonna
Hétköznapjainkban konkrét 

vagy átvitt értelemben is hasz
náljuk a kőkemény jelzős szó- 
összetételt vagy a kemény, mint 
a kő szóláshasonlatot. Használa
tukkal, jelentésükkel nincs is 
semmiféle probléma. Minden 
nehézség nélkül megértjük őket. 

Azonban elbizonytalanodunk, 
ha ilyen kifejezést hallunk vagy 
olvasunk: kövesztett szalonna; 
kövesztett sonka.

Ha felütjük A magyar nyelv 
értelmező szótárát, a Magyar 
értelmező kéziszótárt vagy A 
magyar nyelv történeti-etimoló
giai szótárát, mindegyikben 
olyan magyarázatot kapunk, 
amely szalonna, hús, esetleg 
gyümölcs főzéssel történő puhá
vá tételére utal. Ezt a jelentést 
fejezi ki nyelvünkben az abál, 
abárol igei alakváltozatok is.
A fentiekből következik szá

munkra, hogy az így “kezelt” 
szalonna, hús stb. puhább lesz, 
de még mindig nem értjük - nem 
is érthetjük -, hogy miért nevezik 
ezt a folyamatot kövesztésnek. 
Sajnos nyelvészeti kiadványa
ink sem adnak pontosabb ma
gyarázatot. Megelégednek any- 
nyival, hogy tájnyelvi alakválto
zattal állunk szemben.
Bárczy Zoltán Őstörténetünkről 
korszerűen, avagy töprengések a 
hazáról című könyvében (Buda
pest, 1995; a szerző saját kiadá
sa) így ír erről a kérdésről: 
“Több évi kutatás után tisztá
zódott, hogy ezt a kifejezést is
merték és főként kövesztett sza
lonna formájában a történelmi 
Magyarország területének több, 
mint a felén, és ma is használják, 
értelmét azonban már nem is 
ismerik... Nos, az ősember úgy 
főzött, hogy tüzet rakott, s abba 
számos öklömnyi követ tett. 
Mindig kovát, mert másfajta kő 
hő hatására szétbomlik. Az ős
ember a tűz mellé kászúba, fa
edénybe, esetleg gödörbe (mert 
akkor még cserépedény nem 
volt) tette a föznivaló húst, sza
lonnát a vájat vizébe, s amikor a 
kövek tüzesekké váltak, fafogó
val ezeket a tüzes köveket a 
vízbe tette. A kő forrva, zubogva

átadta hőjét a víznek, azt forrás
ba hozta. Majd addig rakta a tü
zes köveket a vízbe (kövesztett), 
amíg a hús, vagy a szalonna pu
hára nem főtt."
A szerző még azt is feltételezi, 

hogy őseink a pattintott kőkor
ból, kb. 25 ezer évvel ezelőtti 
időszakból őrizték meg ezt a 
kifejezést, amikor még semmi
féle edénnyel nem rendelkeztek, 
amely alá közvetlenül lehetett 
tüzet rakni.
Nyilván sok vitát fog még kivál
tani a fent említett okfejtés. So
kan fognak még ingerülten vagy 
higgadtan vitatkozni azon, hogy 
vajon kik voltak az őseink, hogy 
honfoglaló őseink Kárpát-me
dencébe érkezésekor kik és mi
lyen régen éltek itt, s egyáltalán 
milyen nyelven beszélhetett e te
rület ősnépessége. Mert írásos 
adatunk ilyen korai időszakról 
nincs.
De figyelmeztet ez a példa arra 
is minket, hogy nem szabad le
becsülni a népek kollektív emlé
kezetét sem. Sem a nyelvészet
ben, sem a néprajzban, sem a 
mitológiában, sem a történelem
ben. És még sorolhatnánk a tu
dományok szakterületeit.
Egy biztos: amíg a szakemberek 
vitatkoznak, nekünk nem fog 
beletömi a fogunk a kövesztett 
szalonnába és sonkába.

-g -l

Petőfi Szavalóverseny
Aszódi, péceli 

és galgahévízi győzelem
A Galga mente 38 szavalója 

versengett november 6-án 
Aszódon, a Petőfi Sándor kör
zeti szavalóversenyen, amely 
ezúttal is a Petőfi Múzeum 
falán elhelyezett emléktábla 
megkoszorúzásával kezdő
dött A költő aszódi éveiről 
Hódi Gyuláné, az aszódi Petőfi 
Sándor Gimnázium volt ta
nára beszélt a résztvevőknek. 
A Vécsey Károly Helyőrségi 

Klubban folytatódó eseményen 
az indulók három korosztályra 
bontva mondták el szavalatukat. 
A Sziki Károly színművész, il
letve Novák Lászlóné közmű
velődési főelőadó vezette zsűri 
az alábbi sorrendet állította fel:

1. kategória (6-10 évesek)

1. Gódor Dorottya - II. Rákó
czi Ferenc Ált. Isk., Galgahévíz
2. Seprős Szilvia -Bagi Ált. Isk.
3. Kupi Dorottya - Erkel Ferenc 
Ált. Isk., Gödöllő

A zsűri különdíját Stefanov 
Emília, az Ddadi Általános Isko
la tanulója érdemelte ki.

2. kategória (10-14 évesek)

1. Ivánkovits Réka - Szemere 
Bertalan Általános Iskola, Pécel
2. Kovács Brigitta - Széchenyi 
István Általános Iskola, Dány 
3.Schmidt Anna - Premontrei 
Szent Norbert Gimn., Gödöllő

A zsűri különdíját Halász Eszter 
(II. számú Ált. Isk., Aszód) és 
Laczkó Gábor (Szent László 
Ált. Isk., Vácszentlászló) vehet
te át.

3. kategória (14 év felettiek)

1. Blaubacher Anikó - Petőfi S. 
Gimn. és Gépészeti Szki, Aszód
2. Budaházi Anikó - Ráday Pál 
Gimnázium, Pécel

A zsűri az indulók alacsony szá
ma miatt sem harmadik, sem kü- 
löndíjat nem adott ki.

Köszönet az alábbi támogatók
nak, akik jelentős segítséget 
ajánlottak fel a verseny sikeres 
lebonyolításához és a verseny
zők díjazásához:
Aszód Város Önkormányzata, 

Vécsey Károly Helyőrségi 
Klub, Közművelődés Őtthona, 
Fáma könyvkereskedés, Gála 
Divatáru, Korona Tankönyvki
adó, Petőfi Múzeum, Petőfi Tár
saság Aszódi Csoportja, Asz
talos Tamás és Magyar Zoltán, 
RH + Videó Bt., Péter Lajosné - 
Lakótelepi Tapétabolt, Radyk 
Gyöigyné - Papírbolt, Kalamáris 
Papírbolt, Plán Libre Bt., Aszódi 
Malom, NR-KER Műszaki 
Bolt, Fodor Miklós Vegyeske
reskedése

Rácz Zoltán

“A z egyházi énekkar az egyházközség gerince ”

Egy éves a Szentháromság kórus
Nemrégiben ünnepelte első megyei zeneigazgató mondta a

születésnapját a Szenthárom
ság Kórus. A kis közösség szol
gálatát először tavaly, advent 
első vasárnapján hallhatták a 
hívek. Azóta nem múlhat el ün
nep az ő szolgálattételük nélkül 
Az együttes nemrégiben újabb 

sikert könyvelhetett el. Október 
16-án, Bárdos Lajos zenepeda
gógus születésének 100. évfor
dulója alkalmából Vácott ren
dezték meg az egyházi énekka
rok találkozóját. A 76 fellépő 
kórus egyike az aszódi volt, pro
dukciójukhoz sokan gratuláltak. 
-Varga László karnagy, egyház

találkozón, hogy az egyházi 
énekkar az egyházközség gerin
ce - mesélt a kezdetekről Módos 
Tiborné, az énekkar karnagya. - 
Bennem már jóval korábban 
felmerült, hogy az egyházközös
ségünknek saját énekkara le
gyen. Kezdetben csak hárman- 
négyen voltunk, ma már közel 
húszán vagyunk.
A karvezető örül annak, hogy a 

közösség tagjai kitartóak. Nyáron 
például úgy intézték a szabad
ságukat, hogy ne hiányozzanak a 
próbákról.

-A közös éneklés során az ember 
nem törekedhet egyéni dicső
ségre - vélekedik Gabi néni. - Itt 
akkor tesz jót, ha a hangja nem 
válik ki a többiek közül, hanem 
azokéval együtt hangzik. Cseré
be viszont esténként azzal a jól
eső érzéssel térhet nyugovóra, 
hogy jót tett az egyházközösség
nek, a városnak és természetesen 
önmagának.
A Szentháromság Kórus tagjai 

újabb szolgálattételre készülnek. 
December 19-én, vasárnap dél
után hangversenyt adnak a kato
likus templomban, ahová szere
tettel várják a híveket és az egy
házi zene és énekek iránt érdek
lődőket.

Rácz Zoltán
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A rádiózás múltjáról

A telefonhírmondótól 
a vezetékes rádióig

Tudnivalók a munka világáról

Tanulmányi szerződés, 
munkaidő

A rádiózás megkezdése előtt 
egyedül Magyarországon mű
ködött a telefonhírmondó, Pus
kás Tivadar zseniális találmá
nya. 1893. február 15-től 30 évig 
a telefonhálózaton közvetítette 
műsorát. A műsorszolgáltatás 
ötlete és megvalósítása mintegy 
negyedszázaddal megelőzte a 
műsorszóró rádiót.
A hallgató, ha a telefonhírmon
dó műsorát akarta hallani, a te
lefonközponttól kellett kérnie a 
kapcsolást, ahol manuálisan lét
rehozták a kapcsolatot az előfi
zető vonala és a telefonhírmon
dó stúdiója között. Később több 
zavaró ok miatt külön hálózatot 
építettek ki a telefonhírmondó 
számára. Az előfizető külön fej
hallgató párt kapott. Hatvan elő
fizetővel kezdte műsorát, de a 
következő évben már 700, a szá
zadforduló idején pedig már 
7.000 előfizetője volt. Sokan a 
rádiózás megindulása után is 
megmaradtak a telefonhírmon
dó előfizetőinek. A stúdió 9 óra 
30-tól 24 óráig közvetítette mű
sorát. (Belföldi,külföldi hírek, 
színházi közvetítések, sport, 
tőzsdejelentés, országgyűlés, 
nyelvtanfolyamok, katona- és 
cigányzene, pontos idő stb.) 
Sajnos még napjainkban is so

kan összekeverik a telefonhír
mondót a vezetékes rádióval. 
Hazánkban 1951-ben szerelték 
az első készüléket. Ezt követően 
erőltetett ütemben került kiépí
tésre. Bevezetésének elsősorban 
politikai okai voltak. A település 
valamelyik központi épületében 
a Kossuth vagy a Petőfi adó mű
sorát egy jó minőségű rádióval 
vették, és bevezették egy erősítő 
készülékbe. Innen háztetőkön, 
kis tetőtartókra erősített szigete
lőkre szerelt csupasz bronz hu
zallal vezették az előfizetőkig. 
(Ilyen kis tetőtartók a szigetelők
kel gyűjteményünkben is meg
tekinthetők.) Az előfizetőknél 
csak egy hangszóró volt, oldalán 
egy kapcsoló, hangerő-szabá
lyozóval. Az előfizető belépési 
szándékát a postán jelentette be.

A hangszórót ingyen felszerel
ték, csupán az előfizetői díjat - 6 
forintot - fizette. Ebben az ösz- 
szegben a javítás, karbantartás 
díja is benne volt.

A vezetékes rádió nem volt 
hosszú életű, a hatvanas években 
lassan és csendben elhalt.
A Szovjetunióban a vezetékes 

rádiót már 1925-ben alkalmaz
ták. Az egyik nagy előnye az 
volt, hogy azokban a lakásokban 
is működött, ahol nem volt beve
zetve a villamos áram.
A rendszert Svájcban és Hollan
diában is alkalmazták. Hágában 
a telefonhálózatot használták rá
dióműsor közvetítésére, ha az 
előfizető vonala szabad volt. Né
metországban szintén a távbe
szélő vezetékeken közvetítették, 
de oly módon, hogy az előfizető 
több műsort is tudott hallgatni. 
Napjainkban a vezetékes mű

sorszétosztás ismét újraéledt 
kábeltelevízió formájában.
Úgy a telefonhírmondóról, mint 
a vezetékes rádióval kapcsola
tosan gyűjteményünkben bő
vebben olvashatnak.

A munkáltató nem köteles, de 
köthet tanulmányi szerződést. A 
tanulmányi szerződést írásba 
kell foglalni, és meg kell hatá
rozni:
■  a munkáltatót terhelő támo

gatás formáját és mértékét
■  a támogatás mértékével ará

nyosan a munkavállaló által a 
munkáltatónál kötelezően 
töltendő idő tartamát, amely 
öt évnél nem lehet hosszabb.

■  A nem iskolai rendszerű kép
zésben (pl. tanfolyam) részt
vevő munkavállaló részére 
megállapított tanulmányi 
munkaidő kedvezményt.

Nem köthető tanulmányi szer
ződés, ha olyan kedvezményre 
vonatkozik, mely jogszabály 
alapján illeti meg a munkavál
lalót, vagy ha a tanulmányok 
végzésére a munkavállaló köte
lezte a munkavállalót (pl. a tör
vényes mértékű tanulmányi 
munkaidő kedvezmény).
A munkáltató nem fizetett sza

badidőt köteles biztosítani az 
iskolai foglalkozás időtartamára 
és vizsgánként a vizsga napját is 
beszámítva négy munkanapot. 
A kötelezően biztosított szabad
időre munkabér nem jár.

A törvényes munkaidő napi 
nyolc óra. Abban az esetben, ha 
a napi munkaidő a hat órát meg
haladja, akkor a munkáltatónak 
legalább húsz perc munkaközi 
szünetet kell biztosítania. A 
munkavállalót hetenként két pi
henőnap illeti meg, ebből az 
egyiknek vasárnapra kell esnie. 

Munkaszüneti napnak számít 
január 1., március 15., húsvét 
hétfő, május 1., pünkösd hétfő, 
augusztus 20., október 23. és de
cember 25-26. Munkaszüneti 
napon a munkavállaló rendsze
resen csak a megszakítás nélkül 
üzemelő és rendeltetése folytán 
e napon is működő munkálta
tónál, illetve munkakörben fog
lalkoztatható (pl. pék). 
Rendkívüli munkaidőben törté
nő munkavégzésnek minősül a 
túlmunkavégzés, a munkaszü
neti vagy pihenőnapon történő 
munkavégzés, illetőleg megha
tározott helyen és ideig történő 
készenlét.
Túlmunkának számít a munka- 

vállaló rendes napi munkaidejét 
meghaladó munka. Ha a mun
kaidő előzetesen nincs munka
napokra osztva, akkor a munka- 
időkereten felül végzett munka 
minősül túlmunkának. Négy 
egymást követő napon összesen 
nyolc óra túlmunka rendelhető 
el. Felső határa naptári évenként 
száznegyvennégy - kollektív 
szerződés eltérő rendelkezése 
esetén legfeljebb kettőszáz - óra, 
több munkáltatóra kiterjedő ha
tályú kollektív szerződés eltérő 
rendelkezése esetén legfeljebb 
háromszáz óra. Nem lehet vi
szont túlmunkára igénybe venni:
■  a nőt terhessége megállapí

tásától gyermeke egyéves ko
ráig

■  a fiatalkorút
■  az egészségre ártalmas mun

kakörben foglalkoztatott 
munkavállalót

■  gyermekét egyedül nevelő 
munkavállalót - gyermeke 
négy éves koráig - csak bele
gyezésével.

(A Pest Megyei Mozaik nyomán)

Kaáli Nagy Kálmán 
az Elektromos Gyűjtemény 

házigazdája

Találós kérdés

A Berek utca elején évek óta áll ez a H onecker bosszújaként 
is ismert, leselejtezett IFA. Mivel ez idő alatt nem változott 
Scania-vá, s a rozsda sem ette meg teljesen, csak abban 
bízhatunk, hogy a tulajdonos újra ráismer, és hamarosan 
elszállíttatja onnan. Kép és szöveg: -e rzé -
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TAPÉTA VASAK
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

<> Sima é s  h a b osíto tt, m intás é s  szövetm in 
tá s , fűrészporos, m ennyezet h ő sz ig e te lő  
é s  hővisszaverő tapéták  

O Poszterek , szegők , bordűrök nagy válasz
tékban, valamint a tapétázáshoz szükséges 
eszközök, ragasztók, RIGIPS h ézago ló  é s  
g le tte lő  segédanyagok  

^  F estésh ez, m ázoláshoz  
porfestékek , szín ezők  

o  D iszperzit - Héra - Limit 
■=í> lábazat- és homlokzat

festékek, ecsetek, meszelők

oesesfaggj

o  Alapozók - Zom áncok - Lakkok - Lazúrok

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

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

_________TAPÉTABOLT_________

8  (2 8 )  4 0 1 - 6 9 1 ,  4 0 1 - 0 9 2  
Nyitva: H-P: 6 -17 -ig , Szó: 6 -12-ig

Uj SAMSUNG videó
25.000-Ft-ért eladó. 
Érd: 06-20-9712-701

— ..................: ...........

Keleti és nyugati 
személygépkocsik 

karosszériájának javítása 
rövid határidővel.

Egervári Gábor 
Aszód, Berek u. 18.
Tel: 06-20-9712-701

Megnyílt!
l'JJ ÚRRSZPLDN 

ASZÚDON,
A "JllÓZNED CIPŐ' 

A1ELLETT!
Tel: 06 20 322 8661

Nyitva: hétfő-péntek: 8-17 szombat: 8-12

Szőke József órás vállalja:
© m echan ikus, quartz és antik  órák  

javítása
o e lem csere  (Lítium  is)  
o óraüveg-csiszolás

K aph atók:  
o karórák  
o faliórák  
o ébresztőórák  
o óraszíjak
o órák 1 év  garanciával

T isztelt Ü gyfeleink!
A Túrái Takarékszövetkezet új,

INGATLANFEDEZET MELLETT 
NYÚJTOTT JELZÁLOGHITEL

konstrukciót vezetett be Ügyfelei teljesebb körű kiszol
gálása céljából, mely adható:

■  lakásvásárlásra,
■  tatarozásra,
■  korszerűsítésre stb.

Lejárati idő: 1-5 év
Kamata: évi 23%
Kezelési költség:
-1 éven belüli lejárat esetén egyszeri 2 %
-1 éven túli lejárat esetén évi 1 %
Hitelbírálati díj: 1 %

Bővebb felvilágosításért kérjük forduljanak kirendeltsé
geink dolgozóihoz!

a Túrái Takarékszövetkezet Igazgatósága
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íme, a legjobbak

Milyen legyen a könyvtár lógója?
A Városi Könyvtár a fenti cím
mel hirdetett pályázatot, amely
re több pályamű is érkezett. A 
könyvtár dolgozói közülük vá
lasztották ki az itt látható ter
vezeteket, amelynek készítői dí
jazásban részesülnek. Nyeremé
nyüket postán kapják meg. Se
gítségüket, munkájukat ezúton 
is köszönjük.

Sáhóné Bordás Éva 
intézményvezető

....

m mw *
Balra Pálmai Tibor, 

fent és jobbra 
Szenoráczki Ferenc 
címerterve látható

Énnekari
találkozó

Kodály Zoltán születésnapja 
alkalmából énekkari találko
zót rendez a Csengey Gusztáv 
Általános Iskola december 16- 
án 17 órai kezdettel a Podma- 
niczky-kastély dísztermében. 
A találkozón fellép a Kartali 

Asszonykórus, a Domonyi 
Evangélikus Női Kar, az Ikladi 
Hagyományőrző Kórus, a Csen
gey Gusztáv Általános Iskola 
Énekkara és a “Kicsinyek kó
rusa”, a Petőfi Sándor Gimná
zium és Gépészeti Szakközép- 
iskola Kórusa, az Aszódi Evan
gélikus Egyház Vegyeskara és 
az Aszódi Római Katolikus 
Egyház Vegyeskara.

Aszódi szavalok 
diadala

Az Erzsébet királyné emlékére a 
Gödöllői Királyi Kastélyban 
megrendezett szavalóversenyen 
Gasparik Gábor, a Petőfi Sándor 
Gimnázium és Gépészeti Szak- 
középiskola 11. c osztályos tanu
lója lett az első (felkészítő tanára 
Honig Antal). Hajdú Ágnes, a 12. 
b osztály tanulója (felkészítő ta
nára Hőnigné Zádor Éva) pedig a 
zsűri különdíját vehette át

Sikerükhöz gratulálunk!

Még kétszer csenget a postás

Egyelőre marad a szombati nyitva tartás
Bár az aszódi Posta szombati 

nyitvatartása nem váltotta be 
a hozzá fűzött üzleti reménye
ket, január közepéig minden
képpen nyitva lesznek e nap 
délelőttjén is.
A forgalmi adatok feldolgozása 
december végéig folyamatosan

történik, a végleges számok ki
értékelésére január első felében 
kerill sor, s ezután a Posta köz
pontjában döntenek majd a nyit- 
vatartás rendjéről.
Kvaka István, a Posta vezetője 

lapunknak elmondta: egy-egy 
szombati napon mintegy har-

ÁLLA?OHVe§3 ÜG¥CL£?
Aszód és a környező települé

sek (Bag, Domony, Iklad, Gal- 
gamácsa, Váckisújfalu, Kartal, 
Verseg) részére kialakított hét
végi és ünnepi állatorvosi ügye
let decemberi beosztása az aláb
biak szerint alakul:

December 11-én 8 órától 
december 13-án 8 óráig:

Dr. Márton János 
Galgamácsa, Kiskút u. 3.

Tel: 06 30 9229 420

December 18-án 8 órától 
december 20-án 8 óráig:

Dr. Szőke Zsolt 
Aszód, Barossu. 5.
Tel: 06 20 9566 529

December 25-én 8 órától 
december 27-én 8 óráig: 

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

Tel: (28) 400-062

Január 1-én 8 órától 
január 3-án 8 óráig: 
Dr. Németh Mihály 

Aszód, Kossuth L. u. 62. 
Tel: (28)400-207

mincan veszik igénybe szolgál
tatásaikat. Ennek mintegy há
rom-négyszeresére számítottak, 
s abban bíztak, a meghosszabbí
tott nyitvatartást a környékbeli
ek is igénybe veszik. Ehelyett 
gyakorlatilag csak a hétköznapi 
forgalom egy része terelődött át 
szombatra.
Az Aszódi Tükör novemberi 

számában jeleztük, hogy a pos
tások naponta csak egyszer fog
nak kézbesíteni. A változás 
egyelőre elmaradt, ám január
ban valószínűleg erre is sor ke
rül.

R.Z.

Mérleg-
hitelesítés

A boltokban használatos mé
rőeszközök hitelesítését vég

zik december 13-án, hétfőn 9 
és 15 óra között a Művelődés 
Háza kistermében az OMH 
Mértékhitelesítő Hivatalának 
munkatársai. A hitelesítés a 
kisiparosokat, kiskereskedő
ket érinti.

T áncolva sportolhatsz 
vagy sportolva táncolhatsz
A Nemzetközi Táncsport Klub 
felvételt hirdet a táncsport kü
lönböző kategóriáiban:

■  táncsport
■  divattánc
■  akrobatikus rock n'roll
■  európai viselkedéskultúra

A felvétel helye: Közművelő
dés Otthona, kisterem 
A felvétel ideje: december 10. 
péntek 17 óra

Információ:
Marton Adrienn tánctanár 

Tel: 437-381

Szilveszteri buli a főtéren

Lépjünk közösen 
egyről a kettőre!

Szeretettel várjuk 1999. szil
veszterének éjjelén 23 óra 15 
perctől a város főterére mind
azokat az aszódi polgárokat, 
akik velünk együtt akarnak 
koccintani éjfélkor, majd gyö

nyörködni az ezután követ
kező tűzijátékban.

Az utolsó egyessel kezdődő év 
utolsó éjjelén “lépjünk közö
sen egyről a kettőre! ”
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A Kondoros téri 
balesetekről tudomást 

szerezve a Suzuki esztergomi 
gyárának vezetői úgy határoztak, 

hogy ezentúl ebben a kereszteződés 
ben végeztetik el gépkocsijaik törés

tesztjeit.

Megalakult a Nyugdíjasklub új kórusa. A kar
vezető Payer András táncdalénekes lett.

' Kőműves Kelemen vezetésével kőművesbrigád érke
zett Déváról Aszódra, hogy tanulmányozzák a Csengey 
utcában leomlott támfalat. A várépítésre szakosodott 
mesteremberek főleg arra kíváncsiak: hogyan lehet olyan 
betont készíteni, amely megfelel a balladában leírtaknak: 
"A m it raktak estére, leom lott reggelre "...

Megkezdte a télre való felkészülést a GAMESZ. A munká 
sok elsőként kiásták a hóból a tolólapos Ifát.

A gödöllői tűzoltók elvetették a "fémzárolt" búzát a 3 
számú főúton. A körforgalom megépítésével a vetés- 
terület nagysága tovább növelhető.

Megkezdődött a várost elkerülő út építése. A képvi 
selő-testület - tekintettel Aszód rossz minőségű 
útjaira - az illetékeseknek azt javasolta: az új 
k aszfaltút egyelőre a városon belül haladjon... M

Csónakázótó és szabadidőpark épí
téséről döntött a város képviselő

testülete. Képünk a meder ki
alakítását örökítette

meg. fá  1

H
m

.
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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

Takarékszövetkezeti
értesítő

Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a Túrái Takarékszövetkezet 
a 2000. évi ezredfordulón a következő munkarend szerint 
működik:

1999. december 28. Rendes banki munkanap. A Takarék- 
szövetkezet ezen a napon fogad el utoljára ügyfeleitől megbízá
sokat jóváírásokra, illetve terhelésekre. Ezeket a kirendeltségek 
legkésőbb 13 óráig fogadják.

1999.december 29. A pénztárforgalom a megszokott banki 
munkanapnak megfelelően működik.
Pénztári nyitva tartás: 8-tól 15 óráig.

1999. december 30. és 2000. január 3-a között a Takarékszö
vetkezet ZÁRVA tart, az ország más pénzintézeteivel azonosan.

Az előzőekben leírtakat figyelembe véve nyomatékosan Ügy
feleink figyelmébe ajánljuk, hogy ne kössenek olyan ügyletet, 
amely 1999. december 29-e és 2000. január 3-a közötti idő
szakban kerülne banki elszámolásra.
Egyben tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Takarékszövetkezet 
számítógépparkjával, működési rendszereivel a központi elő
írásoknak megfelelően, felkészülten váija a 2000. év váltását. 
További tájékoztatásként közöljük, hogy 1999. november 1-től a 
pénzforgalom lebonyolítására a Bankközi Klíring Rendszerhez 
(GIRO) csatlakoztunk. A csatlakozás ügyfeleink számára ked
vező, mert a banki műveletek átfutási ideje az előző rendszerhez 
képest 24 órával lerövidült.

a Túrái Takarékszövetkezet Igazgatósága

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 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

( E L L E M E S  K A R Á C S O N Y I  Ü N N E P E K E T  É S  B O L D O G  Ú J  É V E T  K Í V Á N U N K !

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

nak képviselő-testülete pályá
zattal meghirdeti értékesítésre az 
Aszód, Kossuth Lajos u. 18. 
szám alatti épületben lévő, 285 
négyzetméter alapterületű, nem 
lakás célú bérleményt.

A pályázó a borítékra írja rá a sa
ját, illetve cége nevét, valamint a 
"Kossuth L. u. 18.” jeligét.

A pályázat leadásának helye: 
Polgármesteri Hivatal 

2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Határidő:
1999.december20.

Több pályázó esetén a képvi
selő-testület versenytárgyalást 
bonyolít le, melynek feltételeiről 
a pályázók külön értesítést kap
nak.

KissnéKulybus Gizella 
jegyző

Aszód Város Önkormányzatá
nak képviselő-testülete pályá
zattal meghirdeti értékesítésre az 
Aszód, Kossuth Lajos u. 29. 
szám alatti épületben lévő, 169 
négyzetméter alapterületű, nem 
lakás célú bérleményt, mely 719 
négyzetméter nagyságú terüle
ten helyezkedik el.
A pályázó aborítékra újára a sa

ját, illetve cége nevét, valamint a 
“Kossuth L. u. 29.” jeligét.

A pályázat leadásának helye:
Polgármesteri Hivatal 

2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Határidő:
1999.december20.

Több pályázó esetén a képvise
lő-testület versenytárgyalást bo
nyolít le, melynek feltételeiről a 
pályázók külön értesítést kap
nak.

KissnéKulybus Gizella 
jegyző

Üj hivatali telefonszámok
Ismét közreadjuk a Polgármes

teri Hivatal megváltozott tele
fonszámait, mivel azok továbbra 
is sok bosszúságot okoznak hí
vóknak és hívottaknak egyaránt.

Titkárság
(jegyző, polgármester) 400-002 
Titkárság faxvonal 400-575
Revizor 400-507
Pénzügyi iroda 400-574
Pénztár 400-052
Aljegyző,
gyámügyi iroda 400-028
Anyakönyv,
népesség, iktató 400-019

Adó-,kereske
delmi iroda 400-019
Lakásgazdálkodás, 
szociális iroda 400-123
Műszaki iroda 400-101

Területi műszaki 
iroda 400-200
Területi gyám
hivatal 400-001
Művelődési, 
közoktatási iroda 400-665
Fogyasztóvédelmi
ellenőr 400-665
GAMESZ iroda 400-056
Fax 400-030

EXTR4 MINŐSÉGŰ HOLLAND ÉS OL/föZkILÓS 
RÜH A -ZAkÓK BLÉZEREK KABÁTOK DZSEklk 

400 FT-TÓL/500 FT-IG

j ASZÓD. MŰVELŐDÉSI HÁZ 
! DECEMBER /4-ÉN ö-TÓL Í6-IG I
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Tájékoztató a rendészeti 
szakközépiskolák képzéséről

A rendészeti szakközépiskola a 
felnőttoktatás rendszerében, 
érettségire épülő 2 éves nappali 
tagozatú képzéssal, a rendőrség 
és a határőrség részére hivatásos 
állományú tiszthelyetteseket ké
pez.

Mit nyújt a tanulóknak?
■  korszerű szakmai ismerete

ket, idegen nyelv, informati
kai és önvédelmi képzést

■  államilag elismert rendőr 
vagy határrendész szakkép
zettséget

■  ”B” kategóriájú gépjárműve
zetői jogosítványt

■  mindkét tanévben a tanulmá
nyi eredménytől függő ösz
töndíjat

■  diákigazolványt
■  térítésmentes étkezést, isko

lai ruházati ellátást, tanulói 
szállást,

■  a szakközépiskola eredmé
nyes elvégzésével a tanuló 
mentesül a sorkatonai szolgá
latteljesítésétől,

■  a rendőrség, illetve határőr
ség szerveinél a szakképzett
ségnek megfelelő foglalkoz
tatást

A jelentkezés feltételei:

■  magyar állampolgárság
■  tanév kezdéséig betöltött 18. 

életév, de nem idősebb 33 
évesnél

■  állandó belföldi lakóhely
■  büntetlen előélet, cselekvő- 

képesség
■  2000. június 30-ig tett sikeres 

érettségi
■  a jelentkező hozzájárul sze

mélyes adatianak kezelésé
hez, korábbi esetleges bünte
téseire vonatkozó adatainak 
vizsgálatához

■  a jelentkező vállalja a hivatá
sos szolgálatot.

A jelentkezési egységcsomagot 
legkésőbb 2000. január 8-ig sze
mélyesen vagy postai úton lehet 
eljuttatni a budapesti, a csopaki, 
a miskolci vagy a szegedi ren
dészeti szakközépiskolába.
A Gödöllői Rendőrkapitánysá

gon Akrianisz Heléna rendőr 
századosnál lehet egységcsoma
got igényelni. További informá
ciót a 420-333/26-os telefon
számon lehet kérni.

A szódJ^alujárókjitj^jk^^

Szeretettel várjuk 
Kedves Vásárlóinkat 

élelmiszer üzletünkben 
ás virágboltunkban!

G a tyá in  v á s á r  

é sm é re tb ő íf

JWinden OCedites U dsárlónknak 
boldog karácsonyi ünnepeket 

és sikeres új esztendőt kívánunk!
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Labdarúgás

Őszi bajnokok a serdülők
Pontveszteség nélkül lett őszi 

bajnok az Aszód FC serdülő
csapata. A legutóbbi két fordu
lóban előbb a Bag otthonában 
győztek 3:2-re, majd idehaza 
verték meg 6:l-re a veresegy
házi fiatalokat
Az ifjúsági csapat a 3. helyen 

zárta az őszi szezont. Ők az utol
só két fordulóban előbb kikaptak 
Pécelen l:0-ra, majd itthon ver
ték az Erdőkertest 1:0-ra.

A felnőtt csapat eredményei: 
Pécel-Aszód 5:2
Aszód-Erdőkertes 1:2

A Kerepes elleni idegenbeli 
mérkőzést a kedvezőtlen időjá

rás miatt tavasszal játsszuk le. A 
felnőtt csapat az utolsó két ve
reségnek köszönhetően az 5. 
helyre csúszott vissza. A veresé
gek okai mind a felnőtteknél, 
mind az ifiknél a csapatokon be
lüli morális problémáknak kö
szönhetők.
Az FC elnöksége a december 

elején esedékes ülésén értékeli az 
őszi szezon eredményét az edzők 
beszámolói alapján.

A z Öregfiúk eredményei: 
Aszód-Szada 1:0 
Kerepes-Aszód 7:0 
Aszód-Mogyoród 1:1

Turcsán István

A Csengey iskola 8 órás mun
kaidőre karbantartót keres. 
Bérezés a közalkalm azotti tör
vény szerint. Érdeklődni sze
mélyesen M akkainé F iié Edit 
igazgatónál vagy a 400-044-es 
telefonszámon.

Takarítógép olcsón eladó! Ér
deklődni a Városi Könyvtár
ban lehet személyesen (Kos
suth Lajos u. 72.) vagy a 400- 
606-os telefonszámon.

Fuvarozást vállalok!
Tel: 06209216-641

Epedás franciaágy jó  állapot
ban két éjjeli szekrénnyel 20 
ezer forintért eladó. Ugyanitt 
két sebességes Jawa Babetta 
35 ezer forintért eladó.
Tel: 28403-162

Aerobic órákra érdeklődőket 
várok heti egy, igény szerint két 
alkalom m al. K ezdés 2000. 
januárban. Tel: 401-783

Családi eseményeit örökíttesse 
meg videón! Digitális utómun
ka, referenciafilmek, reális ár! 
Tel: (28)401-498

Megfáradt ember
10. Tova 11. Nem közeli 16. A 
13 vértanú városában 18. A 
megfejtés második része 22. 
Liter 24. Tóth Hajnalka 25. Vé
letlenszerű kiválasztás (idegen 
szó) 26. Magyar zenekar volt 30. 
Holland Biztosító 31. Arzén 
vegyjele 33. Férfinév 34. A 
megfejtés negyedik része (zárt 
betű: K) 36. Parancsnok 40. 
Testrész 42. Gyümölcsöt szárít 
44. Luxemburgi autójel 45. Ne 
igya! 46. Betegállományba fel
vesz 50. Számjegy 51. EAB 52. 
Kelmét készít 54. Időszámítá
sunk előtt 57. Nitrogén 58. Éjfél!

-szr-
*

A megfejtést 2000. január 3-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 megfejtést beküldők 
között a Móni Fotó 2.000 
forint értékű, filmvásárlásra és 
-kidolgozásra beváltható utal
ványát, illetve a Virág ABC 
1500 Ft értékű ajándékkosarát 
sorsoljuk ki.

*

Előző havi rejtvényünk meg
fejtése:

De ha leülünk, csendben 
leereszkedik ránk.

A szerencse M icsinay László- Virág ABC 1500 Ft-os aján- 
né (Szőlő u. 12.) és Ferencz dékkosarátnyerték.
Csaba (Miskolczy köz 6.) ked- A nyeremény beváltására fel- 
ves olvasóinknak kedvezett, jogosító utalványt postán küld- 
akik a Móni Fotó 2.000 Ft-os jükel. 
ajándékutalványát, illetve a Gratulálunknyerteseinknek!
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József A ttila  Megfáradt ember 
című verséből idézünk.

Vízszintes: 1. A megfejtés el
ső része 12. A remény színe 
13. Nem ül 14. Éneklő szócska 
15. A megfejtés ötödik része 
(zárt betű: V) 17. Páratlan vé
ső! 19. Néma sír! 20. Toldalék 
21. Visszafelé: a Nana írója 23. 
“Négy” 26. Logaritmus 27. 
Folyadék 28. Spanyol autójel 
29. Katonai rang 32. Infor
mation Technology 33. De 35. 
Éjjel-nappal 37. Az oxigén 
vegyjele 38. Kicsinyítőképző 
39. Páratlan Dani! 40. Üres 
fék! 41. Nagyobb kosár 43. 
Vágóezsköz 45. Kerti szer
szám 47. Kettős betű 48. Ismét 
ne 49. Hirtelen másban félel
met kelt 53. Vissza: határidő
rag 55. Nógatásra használt szó 
(lovaknál) 56. A lárma 59. 
Osztrák autójel.

Függőleges: 1. A megfejtés 
harmadik része 2. Egyfülű 

• \  hengeres ivóedény 3. Mély 
vége! 4. KDK 5. Spanyol 

\  autójel 6. Női név 7. 
Öntözőcső 8. 

.. Végt e l enül  
éljen! 9. 

Z e n e i  
hang


