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Forró vizet a kopaszra?

Ellenőrizzük a nyomás- 
csökkentő szelepet!

Igencsak meglepődtek a Falu
járók útja 5/12. számú ház la
kói, amikor egyik reggel a hi
degvizes csapjaikat elfordítva 
forró víz kezdett folyni a veze
tékből.
A vártnál jóval magasabb hő

mérsékletű folyadék nemcsak 
apróbb bosszúságot és kisebb

égési sérüléseket okozott, ha
nem jelentős anyagi kárt is, mi
vel megolvadtak a lakásokban 
felszerelt vízórák.
A szokatlan esetet nem termé

szeti csoda, hanem egy viszony
lag gyakori műszaki hiba okoz
ta. A fölszinti ház egyik lakásá-

(folytatás a 6. oldalon)

Megszavazták a költségvetést

Városi büdzsé: “csak” 
76 millió forint hiány

Február 2-án a képviselő-tes
tület elfogadta a város 2000. 
évi költségvetését, amelyből a 
korábban jelzett 93 millió fo
rinttal ellentétben csak 76 mil
lió hiányzik.
A csökkenés egyrészt a takaré

kossági javaslat - erről egy má
sik cikkben olvashatnak - elfo-

Korlátozott postai szolgáltatás a Síklaki-hegyen

A postás kézbesített, a kutya harapott
Korlátozni volt kénytelen az 

aszódi Posta a szolgáltatásait a 
Síklaki-hegyen, mivel az ott 
lakók egyikének kutyája meg
harapta a küldeménnyel ép
pen hozzájuk igyekvő kézbesí
tőt. A nagyobb bajt az autóval 
éppen hazaérkező szomszéd 
akadályozta meg, akinek eré
lyes fellépése meglepte és meg
hátrálásra kényszerítette a fel
bőszült ebet. A kutya tulajdo
nosa ellen a Polgármesteri Hi
vatal szabálysértési eljárást 
indított.
A kutyák valamiért nem sze

retik a postásokat. Addig nincs 
is semmi baj, amíg az ebek a 
kerítésen túlról mutatják ki 
ellenszenvüket. A néhány nap
ja történt eset viszont azért kö
vetkezhetett be, mert a kutya 
otthonról eltávozott tulajdono
sa tárva-nyitva hagyta a nagy
kaput. A szabadon tartott eb 
amint megneszelte a postást, - 
aki egy pénzküldeményről

szóló értesítést tett be a posta
ládába - azonnal támadott. A 
kézbesítő a táskáját maga elé 
tartva igyekezett védekezni, 
ami szerencsére felfogta a ha- 
rapásokjavát. Az egyre bőszeb
ben támadó állatnak azonban

egy-két harapást a postás csuk
lójára is sikerült elhelyeznie, 
ráadásul a dulakodás hevében 
a táska tartalmának egy része 
is a földre hullott. Az állat tá
madásának a közelben lakók 

(folytatás az 3. oldalon)

gadásának és életbe léptetésé
nek köszönhető, illetve annak, 
hogy az állam a személyi jöve
delemadóhoz a tervezettnél 
mintegy 10 millióval több 
támogatást nyújt.

Az önkormányzat pénzügyi 
előirányzatát először auditálta 
könyvvizsgáló, aki a szavazás 
után arról biztosította a kép
viselőket, hogy egy óvatosan 
tervezett, jól összeállított költ
ségvetést fogadtak el. A büd
zsé számadatai szerint a terve
zett bevételi előirányzat 1 mil
liárd 322 millió forint. Ebből 
563 millió forint a működési, 
758 millió pedig a felhalmo
zási bevétel. Utóbbi szám azért 
ilyen magas, mert itt szerepel 
többek között a csatornahá
lózat építésének 538 millió fo
rintos előirányzata.
A működési bevétel tételei kö
zött a legnagyobb összeggel - 
198 millió forinttal - a helyi 
bevétel szerepel, míg az állami 
támogatások mértéke 183 mil
lió forint.
A működési kiadás - amely ta
valyhoz képest 45 millió fo
rinttal lett magasabb - legna
gyobb összege az oktatásra- 
közművelődésre fordítandó 
233 millió forint. A lista máso
dik helyezettje az egészség- 
ügyi ágazat 113,8 millió fo
rintja, míg a közigazgatási 
ágazat várható kiadásai 100.9 
millió forintra rúgnak. A gaz- 

(folytatás a 5. oldalon)
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Önkormányzati hírek
A képviselő-testület elsőként 

a víz- és csatornadíjakról dön
tött. Erről részletesen külön 
cikkben olvashatnak. Elfogad
ták a Gyermekjóléti Szolgálat 
beszámolóját. Az 1997. de
cember elsejétől működő szol
gálatot 1999-ben 533 alkalom
mal keresték fel a szülők se
gítségért, tanácsért. A nyilván
tartott családok száma 135, eb
ből 20 családot tavaly regiszt
ráltak. A családgondozásban 
részesülő családok - az ő 
gondozásukat a Gyámügyi Hi
vatal írja elő - száma 23, a 
gyermekeké pedig 43. Véde
lembe 7 gyermeket kellett ven
ni. A szolgálat a családgondo
záson, információközvetíté
sen, ügyintézésen kívül sza
badidős programok szervezé
sében is részt vett.
Nyemeczné Andó Edit intéz

ményvezető néhány probléma 
megoldásához is kérte a kép
viselők segítségét. A Gyer
mekjóléti Szolgálat várója je 
lenleg fütetlen, a területi mun
ka hatékonyabbá tételéhez 
szükség lenne egy kerékpárra 
vagy egy robogóra. Alkalmas 
jelentkező híján nem sikerült 
betölteni a helyettes szülői ál
lást. Nem megoldott a krízis- 
helyzetbe került családok, il
letve gyermekeik átmeneti el
helyezése sem. A képviselő- 
testület a gyermekvédelmi és a 
gyermekjóléti munka hatéko
nyabb ellátása érdekében ha
tározatban mondta ki, hogy az 
önkormányzat intézményei
ben dolgozó gyermekvédelmi 
felelősöknek fel kell mérni a 
gyermekvédelmi munkára for
dított időt, és ennek arányá
ban - költségkimutatás mellett 
kell javaslatot tenni a nagyobb 
óra- és bérkedvezmény meg
adására. A gyermekek és csalá
dok átmeneti otthonának ki
alakításához műszaki tarta
lommal bíró költségvetés elké
szítésére van szükség, amely
nek tartalmaznia kell nemcsak 
a kialakítás, hanem az üzemel
tetés működési költségeit is. 
A hatékonyabb munka biztosí
tásához a városatyák egyet

értettek egy robogó vásárlásá
ban. A Gyermekjóléti Szolgá
lat váróterme fűtésének meg
oldására a GAMESZ-nek kell 
javaslatot tennie.
A városatyák elismeréssel fo

gadták az Aszód FC beszá
molóját. Az aszódi labdarúgás 
jövőjéről külön írásban foglal
kozunk, csakúgy, mint a Kos
suth Lajos utcai ingatlanok el
adásával.
A képviselő-testület rendele

tet alkotott a településrész ne
vekről, utcanevekről és a ház
számozásról, majd támogatta 
dr. Horváth Anna telek-kiegé
szítési kérelmét. A doktornő 
egy hat méteres fólddarabot 
szeretne a Malom közben vá
sárolni, hogy egy gyermekren
delőt építhessen. Az eladás

A tél folyamán többször is elé
gedetlenségüket fejezték ki a 
képviselők a GAMESZ által 
(el nem) végzett hóeltakarítás
sal és jégmentesítéssel kapcso
latban.
Miután az intézmény részéről 

elhangzott, hogy sorozatos be
tegségek miatt nincs kit mun
kába állítani, a képviselők 
többsége elhatározta, hogy se
gít. Búzás János azonnal fel
ajánlott egy kisteherautót és 
néhány emberét, hogy az ut
cákra sóval kevert homokot 
szórjanak. Asztalos Tamás a ta
karékossági csomag ügyében 
összehívott rendkívüli testületi 
ülés tiszteletdíját ajánlotta fel, 
és kérte a többieket, hogy csat
lakozzanak hozzá. Mivel 
azonban volt, aki nem értett 
ezzel egyet, Bagyin József pol
gármester nem szavaztatott az 
ügyben, hanem a városatyákra 
bízta: ki-ki döntsön saját lelki
ismerete és pénztárcája sze
rint.

*

Csak néhány napja érkezett 
meg az a sószóró berendezés,

előtt az önkormányzatnak egy 
szolgalmi utat is ki kell alakí
tani a területen, hogy a Kos
suth Lajos utcai üzleteket ki le
hessen szolgálni.
Vevőkijelölés volt a követke

ző napirendi pont tárgya. 17 
igénylő jelentkezett az Ősz ut
cában található tíz építési te
lekre. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy elsőként a kész
pénzzel, egy összegben fizető 
aszódi polgárokat részesíti 
előnyben, a többi igénylőnek 
a Tél utca folytatásában kiala
kításra váró telektömbből 
ajánlanak meg építési ingatla
nokat.
A következő napirendi pont - 

amelynek a 2000. évi költség- 
vetési hiány összegének csök
kentése volt a témája - tárgya-

amit több, mint egymillió fo
rintért rendelt meg a város. A 
Multicar kisteherautóra szerelt 
eszköznek már december 
közepén munkába kellett vol
na állnia, ám előbb a gyártó 
cég csúszott a határidővel, 
majd a vasutassztrájk hátrál
tatta a gép megérkezését.

A sószóró berendezés 
a legközelebbi havas-jeges 

időjárás beköszöntekor 
vizsgázik az aszódi utakon

Rácz Zoltán felvétele

Munkaerőgondok a GAMESZ-nál

Sóztak a képviselői 
tiszteletdíjakból

---------------------Január 12.

lása során a képviselők egyet
értettek azzal a képviselői ja 
vaslattal, hogy ne csak a pénz
ügyi, hanem valamennyi bi
zottság tehessen javaslatot a 
takarékosságra. Ez azt is jelen
tette, hogy az összegzésre 
rendkívüli testületi ülés össze
hívására van szükség. Erre ja 
nuár 19-én sor került. A témá
ról részletesen külön cikkben 
olvashatnak, csakúgy, mint a 
HAB-ffakciónak a bankjegy- 
kiadó automata ideiglenes e l 
helyezésével kapcsolatban be
nyújtott indítványával kapcso
latos vitáról.
Ezt követően a képviselők je
lentést hallgattak meg a lejárt 
határidejű határozatokról és a 
két ülés között tett intézkedé
sekről.

Támfal-ügy

Véget ért 
a fegyelmi 

eljárás
A legutóbbi testületi ülésen 

kapott tájékoztatást a képvi
selő-testület a Polgármesteri 
Hivatal egyik dolgozója, Kis 
János ellen folytatott fegyel
mi eljárás végkifejletéről.

Mint ismeretes, a műszaki iro
da munkatársát azért vonták fe
lelősségre, mert felmerült a gya
nú, hogy a Korén közben tavaly 
leomlott támfal építésénél elmu
lasztotta az ellenőrzéseket

Mivel a városatyák a feg\elmi 
eljárás részleteire is kiváncsiak 
voltak, zárt ülést kellen elren
delni. Nem hivatalos értés Le
seink szerint a hivatal dolgozója 
a jelenlegi fizetési katcgáriíjá- 
ból való visszáson) Lasa kapca 
büntetésként.

Következő 
lapzárta: 

február 25.
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Korlátozott postai szolgáltatás a Síklaki-hegyen

A postás kézbesített, a kutya harapott
folytatás az 1. oldalról) 
egyikének érkezése és maga
biztos fellépése vetett véget. 
-Az eset miatt a kutya gazdáját 
feljelentettük, aki ellen szabály
sértési eljárás indult. Sajnos ez 
eddig csak tüneti kezelésnek bi
zonyult, a kutya ugyanis nem 
először támadta meg alkalma
zottunkat. 1997-ben is hasonló 
eset történt, és átmenetileg ak
kor is korlátozni kellett a kézbe
sítési szolgáltatást- tájékoztatott 
Kvaka István, a Posta vezetője, 
aki levélben értesítette az érin
tetteket - mintegy négy-öt csa
ládot - arról, hogy a küldemé
nyükért, amelynek érkezéséről 
telefonon kapnak értesítést, sze
mélyesen kell lejönniük a pos
tahivatalba.

Sinkó Jánosnak, a Magyar 
Posta Rt. Budapest Vidéki Re
gionális Igazgatósága Háló
zatüzemeltetési Osztálya cso
portvezetőjének elmondása 
szerint a hozzájuk tartozó négy 
megyében évente általában 
egy alkalommal fordul elő, 
hogy különböző okok miatt- 
(pl. hóakadály, kutyaharapás 
stb.) ideiglenesen lehetetlenné 
válik a postai szolgáltatás tel
jesítése. A polgárok többsége 
szerencsére tiszteletben tartja a 
Postának a kutyák zárva tartá
sára vonatkozó kérését. Kéz
besítőiknek - ha munkatársuk 
kéri - szükség esetén egyéni 
védőeszközt, nevezetesen ku
tyariasztó spray-t is biztosíta
nak.

A Polgármesteri Hivatalban 
kapott tájékoztatás szerint a 
feljelentett család pénzbünte
tésre számíthat, emellett a ku
tya megkötésére is kötelezik. 
Azt viszont, hogy a Síklaki- 
hegyen mikor indulhat meg új
ra a postai szolgáltatás, egye
lőre nem tudni. Kvaka István 
ugyanis - a Polgármesteri Hi
vatalból a szolgáltatás vissza
állítását kérő levél érkezése 
után - személyesen kívánt 
meggyőződni arról, valóban 
elhárult-e az akadály. A szóban 
forgó családi ház kapuját tár
va-nyitva találta. A postást 
megharapó eb meg volt ugyan

kötve, két másik viszont sza
badon kószált. Az ugatásra ki
siető tulajdonos azzal védeke
zett, hogy az egyik családtag 
éppen most távozott gépkocsi
val, s megérkeztéig nem akarta 
becsukni a kaput. A posta ve
zetője úgy döntött, ezt még 
megvárja.

*

Mit lehet ehhez hozzátenni? 
Rossz szomszédság török átok,

tartja a mondás. A jelen hely
zetben azonban kérdéses, med
dig lehet még visszaélni a töb
biek jóindulatával. Félő, hogy 
előbb-utóbb valamelyikük meg
unja az áldatlan állapotot és 
esetleg más, nem hivatalos lépé
seket tesz a kutyák likvidálását 
illetően. Pedig jelen esetben sem 
a házőrző ebek a hibásak.

Rácz Zoltán

Három helyett négy ingatlan kel el

Tulajdonosból
A képviselő-testület az előző 

üléseinek egyikén arról dön
tött, hogy hármat elad a Kos
suth Lajos utcai, felújításra 
váró ingatlanjaiból. Az ingat
lanok felértékelése megtörtént, 
az újságokban megjelent pá
lyázatokra pedig több igénylő is 
jelentkezett

Mint a legutóbbi testületi ülé
sen kiderült, két ingatlan eseté
ben talán több is, mint kellett 
volna. A Kossuth Lajos utca 
29. szám alatti, nettó 6,8 millió 
forintra értékelt ingatlanra 
ugyanis nemcsak a jelenlegi 
bérlő, a Sörpatika üzemelte
tője pályázott, hanem a HÉ
VÍZ COOP-Bt. is. A képvise
lők viszont csak most szembe
sültek azzal a Bagyin József 
polgármester által előterjesz
tett problémával, hogy mi is 
történik abban az esetben, ha a 
versenytárgyalás során nem a 
mostani bérlő - aki a szerződés 
szerint még további két évig 
bírja a bérleti jogot - ajánl töb
bet, hanem az új jelentkező. A 
jelenlegi bérlő ugyanis joggal 
minősítheti az eladást szerző
désszegésnek, és perelheti be 
az önkormányzatot az elma
radt haszonra hivatkozva, még 
akkor is, ha az új jelentkező 
megajánlotta: a bérlőt az ön- 
kormányzattal kötött szerző
désnek megfelelően továbbra 
is működni hagyja.
A kialakult vita során több ja 
vaslat is elhangzott, így pél
dául az, hogy az önkormányzat

albérlő lesz az
vonja vissza a pályázatot. Ezt a 
képviselők azért vetették el, 
mert úgy vélekedtek: félő, 
hogy ezzel hitelét veszti az ön- 
kormányzat, ráadásul a pályá
zók is felléphetnek anyagi 
igénnyel, mondván: a pályázat 
elkészítése költségekkel járt. 
Mások úgy vélekedtek, a Kos
suth Lajos utcai ingatlan ese
tében a versenytárgyalás le
folytatása során keletkezhet 
olyan többletbevétel, amiből 
fedezni lehet a volt bérlő eset
leges anyagi igényeit. A gor
diuszi csomót Búzás János ja 
vaslata oldotta fel, amit a kép
viselők elfogadtak. Eszerint: 
amennyiben a licit végén a 
Hévíz COOP válik tulajdonos
sá, akkor a jelenleg érvényes 
bérleti szerződést visszaadja 
az önkormányzat részére, aki 
albérlőként adja tovább a bér
leti szerződést a jelenleg érvé
nyes feltételekkel. Ezt a meg
oldást a szóban forgó cég jelen 
lévő tulajdonosa elfogadta. 
Lapzártánk után derült ki, 
hogy a gordiuszi csomó más
képp oldódott meg, ugyanis a 
Hévíz-COOP Bt. az utolsó pil
lanatban vissszalépett.

Szintén két pályázat - a 
GAALF Bt.-é és a GÁLA Bt.-é 
- érkezett a Kossuth Lajos utca 
3. szám alatti ingatlanra, ám a 
végére itt is egy pályázó ma
radt. A GÁLA Bt. tulajdonosa, 
Szovics Pál ugyanis felaján
lotta: amennyiben a Kossuth 
Lajos utca 1. szám alatti in
gatlant eladásra jelöli ki az ön-

Pályázat
Aszód Város Ónkormányzata 

meghirdeti az Aszód, Kossuth 
Lajos utca 4. szám alatt lévő, 140 
négyzetméteres, nem lakás célú 
bérlemény bérleti jogát.
Pályázati feltételek: A pályázat 

benyújtásakor egy havi bérlati 
díjnak megfelelő bánatpénz fize
tendő meg, valamint a nem aszó
di pályázónak 50.000 Ft kaució.
A pályázat leadásának határ

ideje: 2000. február 25.
A pályázat leadásának helye: 
2170 Aszód, Szabadság tér 9.

önkormányzat
kormányzat, visszalép a 3. 
szám alatti ingatlannal kapcso
latos versenytárgyalástól. A 
képviselő-testület méltányos
nak találta és elfogadta a ké
relmet, annak ellenére, hogy 
ezt néhányan ellenezték, mivel 
így két ingatlan is alapáron ke
rül értékesítésre. A döntésnél 
minden bizonnyal szerepet ját
szott, hogy a Kossuth L. utca 3. 
szám alatti ingatlanra sokáig 
nem jelentkezett vevő, s mind
két épület tetemes összegbe 
kerülő felújítást igényel. A 10 
millió forintért értékesítendő 
Kossuth u. 3. szám alatti ingat
lan bérlőinek csak az eladásig 
szól a bérleti jogviszonya, így 
nem szükséges olyan jogi kis
kaput alkalmazni, mint a Sör
patika esetében. A Kossuth 
Lajos utca 1. szám alatti épü
letben jelenleg is Szovics Pál a 
többségi bérlő, aki úgy nyi
latkozott: a többi bérlővel kö
tött szerződést is átvállalja, ám 
itt szükséges a fentebb említett 
módszer alkalmazása. Az in
gatlan hátsó traktusában lévő 
lakásokban lakók elhelyezésé
ről viszont az önkormányzat
nak kell gondoskodnia.
A legsimább ügynek a Kos

suth Lajos utca 18. szám alatti 
ingatlan eladása bizonyult. Pá
lyázatot ugyanis csak a jelen
legi bérlő, a Gála Csemege Bt. 
nyújtott be. Az ugyancsak fel
újításra szoruló épület nettó 7 
millió forintért kerül a birto
kába.
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Az ügyintéző hibázott, a vállalkozó kivárt

Bonyodalm ak az ideiglenes 
bankjegykiadó automata körül

Az 50-es éveket idéző ügyin
tézés volt tapasztalható váro
sunkban a Raiffeisen Bank 
által ideiglenesen kihelyezett 
bankjegykiadó automata 
telepítése során. így véleke
dett Asztalos Tamás képvi
selő, szóban kiegészítve azt a 
beadványt, amelyet a HAB- 
frakció nyújtott be a témával 
kapcsolatban.
Eszerint a Samu Gazda Mező

gazdasági Bolt - ahonnan a be
rendezés az áramot kapja - üz
letvezetőjével előzetesen senki 
sem egyeztetett. Molnár Árpád 
csak akkor szerzett tudomást, 
arról, hogy a boltjából visznek 
áramot a berendezéshez, amikor 
hivatalos ügyeinek elintézése 
után hazatért Aszódra. Addigra a 
villanyszerelők már rákötötték 
az üzlet elektromos hálózatára 
az automatát, kész tények elé ál
lítva őt. A beadvány szerint a hi
vatal ügyintézője, Kis János le
írta ugyan a villanyóra állását, 
ám erről nem készült hivatalos 
jegyzőkönyv, mint ahogyan ab
ban sem született megállapodás, 
hogy ki, hogyan és mikor fizeti 
majd ki az elhasznált energia 
árát.
A bolt vezetőj e akkor nem emelt 
kifogást az eljárás ellen és egy 
ideig jóhiszeműen kezelte a dol
got. Mivel azonban három hó
nap elteltével - az épületre ki
adott ideiglenes engedély lejárta 
után - nem vitték el a berende
zést, és sem a Polgármesteri Hi
vatal munkatársa, sem az érintett 
bank, sem az automatát üzemel
tető cég nem tett lépéseket az 
időközben 45 ezer forintra rúgó 
villanyszámla kifizetése ügyé
ben, a HAB frakcióhoz fordult 
segítségért.

A frakció az ügyintézéssel 
kapcsolatban több más dolgot 
is kifogásolt, így például azt, 
hogy a bank térítésmentesen 
használja a területet, a hivatal 
ügyintézője elmulasztotta be
szerezni a városképet csúfító 
automata telepítéséhez szük
séges engedélyeket, (közleke
désrendészeti hatóság, Orszá
gos Műemlékvédelmi Hiva
tal) és a képviselő-testület jó 
váhagyását sem kérte senki. 
Asztalos Tamás hangsúlyozta: 
nem a szolgáltatást nyújtó au
tomata, hanem a hivatal mun

katársának módszere ellen van 
kifogása.
Kissné Kulybus Gizellajegyző 
a beadványra válaszolva el
mondta: ő a bankjegykiadó au
tomata elhelyezése után be
szélt Molnár Árpáddal, és fel
vállalta, hogy beszél a bank il-

gia árát a számla benyújtása
kor fizeti. Erre csak december 
22-én került sor, a kifizetés - 
amit nyilván hátráltatott az ün
nepek és a banki szünet - pedig 
január 12-én történt meg. 
Bagyin József polgármester 
elismerte, hogy az automata

letékesével a költségek ki- nem egy épületes látvány, de 
egyenlítésének menetéről. Ez miután egy piackutatást szol
megtörtént, a bank ígéretet tett gáló megoldásról van szó, a 
arra, hogy az elhasznált ener- bank nem telepíthette fix hely-

A bizalom megnőtt, a támogatás nem

Hogyan tovább, Aszód FC?
Bár valamennyi képviselő 

megelégedéssel vette tudomá
sul az Aszód FC 1999. évi be
számolóját, az elnyert bizalom 
egyelőre nem hozhat több 
pénzt a labdarúgóklub háza 
tájára. A képviselő-testület - is
merve a város idei költségve
tését - csak 800 ezer forint tá
mogatásra mert garanciát vál
lalni. Az összeg az év közepén a 
plusz bevételek terhére (ha
sonlóan a tavalyi évhez) to
vább növekedhet.

Azok a képviselők, akik az 
előző testületnek is tagjai vol
tak, még emlékeztek az Aszód 
FC korábbi elnökségének fi
noman szólva megmosolyog
tató éves beszámolóira. A 
mostani elszámolással kapcso
latban azonban sem formai, 
sem tartalmi kifogásai nem 
voltak a városatyáknak: a lab
darúgóklub elnöksége jól átte

kinthető, korrekt tájékoztatót 
tett le az asztalra.
A fútballklubot tavaly óta irá

nyítja az új elnökség, amely
nek vezetésével szervezettebb, 
hatékonyabb és főként ered
ményesebb munka kezdődött. 
Ma már négy csapatban mint
egy 70 igazolt játékos rúgja a 
bőrt. Rajtuk kívül további 30- 
40 fő sportol rendszeresen a 
sportpályán. A klub anyagi 
helyzete is stabilizálódott. Az 
1 millió 437 ezer Ft önkor
mányzati rész mellé nagyobb 
szponzori támogatás - 457 ezer 
Ft - került, és jelentős mérték
ben növekedett a klub saját be
vétele is. Talán ezért is kezdtek 
többen abban bízni, hogy a 
felnőtt csapat az 1999-2000. 
évi bajnokság egyik favoritja 
lehet. Ősszel azonban a szép 
győzelmeket nem várt fiaskók 
csúfították el, így az együttes a

re. A pénzintézettel kötött 
megállapodás értelmében a vá
ros valóban nem kér terület- 
használati díjat. A frakció által 
hiányolt engedélyeket ideigle
nes telepítés esetén nem szük
séges beszerezni. A város első 
embere ugyanakkor azt jogos 
kritikaként fogadta el, hogy a 
hivatal ügyintézője kellemet
len helyzetbe hozta a magán- 
vállalkozót, mivel annak kel
lett kilincselnie a saját pénzé
ért. Igaz, ezt már előbb is meg
tehette volna. A kínos helyze
tet gyakorlatiasabb bonyolí
tással, időben történő tájékoz
tatással mindenképpen el le
hetett volna kerülni.

A képviselők egyhangúlag 
vették tudomásul a tájékozta
tót, ami egyben azt is jelenti, 
hogy február végéig még legá
lisan csúfíthatja a városképet a 
bankautomata. Információink 
szerint a Raiffeisen Bank az 
OTP Bank Rt-vel kíván szer
ződést kötni, amelynek értel
mében az általuk kibocsátott 
kártya az OTP Bank terminál
jaiban is használható lenne. 
Bár ezzel a megoldással nem 
bővül az Aszódon üzemelő 
automaták száma, a Raiffeisen 
Bank ügyfelei mindenképpen 
jóljámak.

R. Z.

4. helyen zárt. Bár matemati
kailag még van esélye a baj
nokság megnyerésére, a végső 
győzelemre mégis kevés az 
esély, az ellenfelek ugyanis 
jobban tudtak erősíteni a ta
vaszi szezonra, mint az aszó
diak.
A napirendi pont tárgyalása 

során aztán az is kiderült, hogy 
nemhogy a magasabb osztály - 
a körzeti bajnokságénál jóval 
nagyobb - anyagi terheit nem 
bírná el az önkormányzat, de 
még az sem biztos, hogy a ta
valyi támogatási szintet el tud
ja érni. A klub idén 1 millió 
800 ezer forintos önkormány
zati résszel számolt, szemben a 
pénzügyi bizottság 800 ezer 
forintos javaslatával. A bizott
ság ráadásul ennek is csak 
több részletben történő kifize
tését ajánlotta. Turcsán István, 
a klub elnöke rögtön jelezte: a 
pénz havonta történő utalása 
ellehetetleníti a klub működé
sét, mivel az összeg felhaszná- 

(folytatás az 5. oldalon)



TÜKÖR

Megszavazták a költségvetést

Városi büdzsé: “csak” 
76 millió forint hiány

(folytatás az 1. oldalról)

dasági ágazati feladatok el
végzésére 69,5 millió, szociál
politikaijuttatásokra 43,8 mil
lió forint áll rendelkezésre. 
Utóbbi a működési költségve
tés 8 %-át viszi el. 
Összességében a működési ki
adások csaknem 77 millió fo
rinttal meghaladják a bevételt. 
A nagy összegű forráshiány el
lentételezésére működési hitel 
felvételét kell megtervezni, 
működési tartalék híján pedig

azonnal meg kell igényelni a 
központi költségvetés által 
biztosított finanszírozási elő
leget. Ez a mintegy 36 millió 
forint segíthet az évközi lik
viditási probléma megoldásá
ban. A forrásahiány elbírálásá
ig - amelyre várhatóan július
ban kerül sor - azonban a vá
rosnak is tartania kell magát a 
takarékossági intézkedések
hez, a kifizetéseket pedig üte
meznie kell.

Rácz Zoltán

Mit tartalmaz
az aszódi “Bokros csomag”?
Második nekifutásra fogadta 

el a képviselő-testület a költ
ségvetési hiány mérséklését 
célzó takarékossági javaslatot. 
A január 12-ei ülésen ugyanis 
a képviselők szóvá tették, 
hogy az aszódi "Bokros cso- 
mag"összeállításában csupán a 
pénzügyi bizottság vett részt, 
míg a másik két bizottság nem 
tehetett ajánlást.
Az egy héttel később össze

hívott rendkívüli testületi ülé
sen aztán kiderült, hogy a bi
zottságok javaslatai nem szi
gorítanak, hanem enyhítenek a 
csomagon. A szociális bizott
ság az aszódi gyermekek ré
szére alanyi jogon biztosított 
17, illetve 18 Ft-os étkezési 
hozzájárulásából 5 forintot 
ajánlott elvenni, szemben a ko
rábbi javaslattal, amely ezt tel
jesen megvonta volna. A rend
kívüli gyermekvédelmi támo
gatás előirányzatát 500 ezer 
forinttal javasolták csökkente
ni, csakúgy mint az eseti szoci
ális segély keretét. A Művelő
dési, Közoktatási, Ifjúsági és 
Sport Bizottság szintén nem 
tudott olyan javaslattal előáll
ni, amely többletbevételt je
lentett volna az önkormány
zatnak, viszont kérték, hogy az 
önkormányzat továbbra is tá
mogassa a II. számú Általános 
Iskola tanulóinak úszásoktatá

sát. A testület végül úgy dön
tött, hogy az eddigi 39 hét he
lyett csak 24 hét úszásoktatást 
finanszíroz. Mind az érintett 
bizottság, mind a testület 
egyetértett viszont azzal, hogy 
a taneszközök beszerzésére 
előirányzott 4 millió forintot a 
forráshiányos támogatás ked
vező elbírálásáig befagyasz- 
szák.
A takarékossági csomagnak kö
szönhetően idén valószínűleg 
nem kerülhet sor a Városháza 
tetejének javítására, amelyre 
800 ezer forintot terveztek. A 
szakmai gépek javítására szánt 
200 ezer forintos keretet is meg
vonták, csakúgy, mint az esz
közbeszerzésre félretett 300 
ezer forintot. A testvérvárosi 
kapcsolatokra szánt 300 ezer fo
rintot szponzori pénzekből kell 
előteremteni. A Városszépítők 
100 ezer, a rendőrség 200 ezer 
forintos támogatásának megvo
nása ugyancsak a város műkö
désének biztosítását szolgálja. 
A városrendezési feladatokra 
szánt pénzösszeget 1 millió fo
rinttal kurtították, és idén már 
nem fizetik be a Gödöllői Tu
risztikai Egyesületnek sem a 
szokásos 120 ezer forintot.
Minden összevetve a módo

sítva elfogadott takarékossági 
javaslat a forráshiányt 8 millió 
606 ezer forinttal csökkentette.
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A bizalom nőtt, a támogatás nem

Hogyan tovább, Aszód FC?
(folytatás a 4. oldalról) 

lása sohasem egyenletesen tör
ténik, a szezon beindításakor 
j óval több teher h árul a klubra, 
mint menet közben. A javas
latokról való szavazás előtt a 
HAB frakció 10 perc szünetet 
kért. Az időkérés mindenkép
pen hasznos volt, mert ezalatt 
kiderült, hogy van lehetőség 
arra, hogy az önkormányzat 
egy összegben fizesse ki a 800 
ezer forintot. A HAB-frakció 
éppen ezzel a javaslattal állt 
elő, kiegészítve Kovács Tamás 
alpolgármester szünet előtti in
dítványával, hogy ti. félév után 
térjenek vissza az FC kérel
mére, és ha van lehetőség, ak
kor további támogatást bizto
sítsanak a klub számára. A

frakció egyik tagja, Búzás Já
nos viszont azt az ajánlást tette, 
hogy a támogatás szintje min
denképpen érje el a tavalyi tá
mogatás mértékét, vagyis az 1 
millió 437 ezer forintot. Ez a 
javaslat csak egy igen szava
zatot kapott, a többi képviselő 
az előző javaslatot tartotta el
fogadhatónak.
A labdarúgó klub elnökségé

nek tehát ebben a félévben sem 
lesz könnyű dolga. A játéko
sokat egyre kevésbé lehet csu
pán ígéretekkel itthon tartani, 
mivel a környékbeli klubok 
szinte mindegyike jobb feltéte
leket kínál számukra. Néhány 
tehetséges aszódi futballista 
máris Kartalon, illetve Bagón 
rúgja a bőrt. R.Z.

r

Árnövekedések és kedvezmények

Inflációkövető vízdíjemelés
A tervezett inflációval meg

egyező mértékben, 6 %-kal 
növekedett a vízdíj február 
1-től.
A közüzemi vízműből szol

gáltatott ivóvíz hatósági ára 
egységesen 223 Ft/köbméter, 
de ebből a fogyasztóknak csak 
az önkormányzat tulajdonában 
lévő vagyon használati díjával 
csökkentett összeget kell fizet
nie. Eszerint 6 köbméter/2hó 
mennyiségig 95Ft/köbméter + 
ÁFA a díj, míg efölött válto
zatlanul 150Ft+ÁFA. A közü- 
letek köbméterenként 175 Ft + 
ÁFA összegért kapják a vizet.

A csatornadíj az eddigi 75 Ft 
/köbméter + AFA összegről 90 
Ft+ ÁFA összegre emelkedett. 
Jó hír viszont, hogy ezt csak 
négy hónapon keresztül (de
cember 1-től március 31-ig) 
kell a vízfogyasztás teljes egé
szére fizetni, nyolc hónapon 
keresztül az elhasznált víz- 
mennyiség 80%-át veszik fi
gyelembe a számlázáskor. A 
nem lakossági fogyasztók 
csatornadíja 133 Ft + ÁFA 
/köbméter. A díj alapja egész 
éven át az ingatlanon felhasz
nált teljes vízmennyiség.
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ASZÓDI

Forró vizet a kopaszra?

Ellenőrizzük a nyomás- 
csökkentő szelepet!

(folytatás az 1■ oldalról)

-bán - az ott lakók éppen a köl
tözésük utáni első éjszakájukat 
töltötték ott - meghibásodott a 
bojler nyomáscsökkentő sze
lepe és a bojlerben tárolt forró 
víz hatalmas nyomással áradt 
szét a ház vízvezetékrendsze
rében. A Galgamenti Víziköz- 
mü Kft. helyszínre érkező sze
relői szerint a lakók viszonylag 
olcsón úszták meg a műszaki 
hibát. A meghibásodott alkat
rész miatt hirtelen megnövek
vő nyomás ugyanis nemcsak a 
bojlert képes szétvetni, hanem 
magában a házban is jelentős 
kárt tud okozni. A baj meg
előzhető azzal, hogy rendsze
resen - havonta legalább egy
szer - ellenőrizzük, hogy a 
nyomáscsökkentő mögé sze-

A nagy hőtől tönkrementek 
a vízmérő órák

A szerzőfelvétele

relt túlfolyó szelepet megnyit
va folyik-e víz a bojlerből. Ha 
igen, akkor a nyomáscsökken
tő szelep működik. R. Z.

Bezárt a bagi iroda

Tigáz: csak Gödöllőn
A TIGÁZ a közelmúltban 

megszüntette a bagi irodáját, 
így a régió polgárainak Gö
döllőn kell orvosoltatniuk a 
gázszolgáltatással kapcsola
tos gondjaikat, bajaikat.

A társaság az alábbi hely
színeken és szolgáltatásokkal 
áll az ügyfelek rendelkezésére:

TIGÁZ Tiszántúli 
Gázszolgáltató Rt. 

Gödöllői Üzemigazgatóság 
2100 Gödöllő 

Kenyérgyári u. I.
Tel.: 28/420-488 
Fax.: 28/410-725

A fogyasztóknak nyújtott 
szolgáltatások:

- lakossági és közületi gázdíj- 
szám lázás
- díjbeszedéssel és gázdíj
hátralékkal kapcsolatos 
ügyintézés.

Műszaki csoport:
- gázigény bejelentés fogadása
- közműegyeztetés, adatszol
gáltatás
- közületi fogyasztók közüze
mi szerződése

- műszaki adatszolgáltatás, tá
jékoztatás
-gázelosztó vezetékek 
létesítése, felülvizsgálata

Gödöllői gázszolgáltatási 
üzem:

- üzemzavar, gázszivárgás 
bejelentése és elhárítása
- fogyasztói rendszerek 
műszaki felülvizsgálata 
és üzembehelyezése

Ügyfélfogadási idő: 
hétfőtől péntekig 8-14 óra 

Pénztár nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 8-14 óra 

Közm űegyeztetés, 
adatszolgáltatás: 

hétfő, szerda 8-12 óra

Üzemzavar, gázszivárgás 
elhárítás:

24 órás, folyamatos szolgálat

Ügyfélszolgálati iroda
Gödöllő, Gábor Á. u. 2-6. 

Tel/fax: (28) 432-000

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: szünnap
Keddtől péntekig:

9-12,12.30-17 
Szombat: 9-12

A legfontosabb tudnivalók 
a telepengedélyezés rendjéről

A kormány rendelettel újraszabályozta a telepengedélyezések rendjét, 
amely október 1-től lépett hatályba. A vállalkozóknak - mely 154 tevé
kenységi kört érint - április 30.-ig van lehetőségük a telepengedélyezés 
iránti kérelmet bennyújtani. A telepengedély kiadására irányuló kére
lemben megjelölni, illetve mellékelni kell:
a) a telep címét;
b) a telep tulajdonosát (használóját), mellékelve három hónapnál nem 
régebbi tulajdoni lapot;
c) a telep használata jogimét annak igazolásával együtt (saját tulajdon, 
bérlet stb.);
d) a telepen folytatni kívánt ipari, szolgáltató vagy raktározási tevékeny
séget;
e) a tevékenység végzéséhez szükséges-a munkavédelemről szóló 1993. 
évi XCIT1. törvény (a továbbiakbamMvt.) értelmezésében használt -ve
szélyes munkaeszközöket;
f) a telepen lévő vagy felhasználandó, illetve az alkalmazott technológia 
során keletkező, egészségre vagy környezetre veszélyes anyagokat, vagy 
veszélyes hulladékokat, azok gyűjtésének, kezelésének módját, a 
233/1996.(XII. 26.) Korm. rendelet szerinti, előzetesen beszerzett 
ÁNTSZ tevékenységi engedélyt;
g) a létesítendő munkahelyeket (irodák, raktárak, műhelyek stb.) az Mvt. 
értelmezése szerint;
h) tervezett munkakörönként a munkavállalók számát, a szociális helyi
ségek biztosításának módját és kialakítottságát - ivóvíz, iparivíz-ellátást, 
a szennyvízgyűjtést és -elhelyezést, a szennyvíztisztítási megoldásokat,
j) az üzemeltetéshez és/vagy a létesítendő munkahely, tevékenység meg
jelölésével az egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez szükséges 
mesterséges szellőztetés módját;
k) a szennyezett levegő elvezetésének és tisztításának helyét és módját, 
az elszívott levegő utánpótlásának módját;
l) a telep üzemeltetéséhez szükséges hőtermelő berendezés egyedenként 
típusfűtőteljesítmény adatait;
m) a környezetre gyakorolt hatást (talaj, felszíni és felszín alatti vizek, 
zaj, bűz, füst, tüz-és robbanásveszély, üzemszerű szennyezés kibocsátása 
stb.) és az esetleges üzemzavar miatt várható környezeti hatások elkerü
lésének módját;
n) a környezetre veszélyes technológiák alkalmazása esetén a külön jog
szabály bán meghatározott környezeti kárelhárítási tervet;
o) a munkavállalók egészségét veszélyeztető tevékenység esetén a külön 
jogszabályokban előírt munkavédelmi üzembe helyezés várható idő
pontját;
p) amennyiben van, a környezetvédelmi minősítés (ISO 14000) tényét;
r) a tevékenység végzését engedélyező, már meglévő szakhatósági 
(ÁNTSZ, építési, tűzvédelmi stb.) hozzájárulásokat, engedélyeket.
A telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatás díja 5000 Ft, a fel
lebbezési eljárás díja 6.000 Ft. A díjfizetési kötelezettség a Polgármesteri 
Hivatalnál készpénzbefizetéssel vagy' átutalási megbízással teljesíthető. 
Amennyiben a telepengedélyezési eljárást nem előzte meg engedélye

zési eljárás, úgy a település rendezési terve szükséges, hogy a település- 
rendezési tervben meghatározott övezeti besorolás alapján a kérelemben 
feltüntetett telepen az adott tevékenység folytatható. Amennyiben ez 
nincs meg, úgy a jegyző további érdemi vizsgálat nélkül utasíthatja el a 
kérelmet. Az övezeti besorolás alapján, amennyiben nem kizárt a tevé
kenység gyakorlása, illetve folytatása, úgy helyszíni szemlét kell tartani, 
ahol a szakhatóságok jegyzőkönyvben nyilatkoznak véleményükről. 
Helyszíni szemle megtartása nélkül a telephelyengedély csak abban az 

esetben adható ki. ha a meglévő telepre három évben belül azonos tevé
kenységre adtak telepengedélyt, és az engedélyezés során a mérlege
lendő körülmények nem változtak, és a telep a folytatni kívánt tevékeny
ség céljára továbbra is alkalmas.
A szakhatósági hozzájárulások alapján ajegyző abban az esetben adja ki 
a telepengedélyt, ha a telep megfelel a munkavégzésre /munkahelyre/ 
vonatkozó előírásoknak, a tevékenység a telep környezetében élők nyu
galmát nem zavarja, a dolgozók és a környezetben élők egészségét és a 
környezetet nem veszélyezteti.
A telepengedély jogosultja köteles a telepengedélyt a telephelyen tartani, 
és azt az ellenőrzések során bemutatni.

Kissné Kulybus Gizella jegyző



TÜKÖR

Tudnivalók a munka világáról

A szabadság
Felhívás a közterületek 

és ingatlanok rendben tartására
A szabadság mértéke az 

é l e t k o r t ó l  f ü g g .  Az  
a l a p s z a b a d s á g  mér t é k e  
20munkanap, amely
■  a 25. életévtől

21 munkanapra
■  a 28. életévtől

22 munkanapra
■  a 31. életévtől

23 munkanapra
■  a 33. életévtől

24 munkanapra
■  a 35. életévtől

25 munkanapra
■  a 37. életévtől

26 munkanapra
■  a 39. életévtől

27 munkanapra
■  a 41 .életévtől

28 munkanapra
■  a 43.életévtől

29 munkanapra
■  a 45.életévtől

30 munkanapra emelkedik.

Öt nap pótszabadság jár a fi
atalkorú munkavállalónak, 
utoljára abban az évben, 
amelyben a fiatalkorú a 18. 
életévét betölti.

A szülők döntése alapján 
gyermeke nevelésében na
gyobb szerepet vállaló munka- 
vállalót, vagy a gyermekét 
egyedül nevelő szülőt éven
ként a 16 évesnél fiatalabb
■  Egy gyermek után

2 munkanap
■  Két gyermek után

4 munkanap
■  Három gyermek után

7 munkanap

pótszabadság illeti meg.

A szülők döntése azt jelenti, 
hogyha például az anya 
GYES-en van, az apa is igény
be veheti a pótszabadságot. A 
munkáltatónak ebben az eset
ben nincs mérlegelési joga a 
szabadság kiadásánál.
A szabadság kiadásának idő

pontját a munkáltató határozza 
meg a munkavállaló előzetes 
meghallgatása után. Az alap- 
szabadság egynegyedét a mun
kavállaló kérésének megfelelő 
időpontban köteles a munka- 
vállaló kiadni. A munkaválla

lónak erre vonatkozó igényét a 
szabadság kezdete előtt leg
később 15 nappal be kell je 
lenteni.
A munkáltatónak a szabad

ságot az esedékesség évében 
kell kiadnia. A munkáltató ál
tal ütemezett szabadság kiadá
sának időpontját a munkavál
lalóval legkésőbb a szabadság 
kezdete előtt egy héttel közölni 
kell.

(folytatjuk)
A Pest Megyei Mozaik 

nyomán

Aszód Város Önkormányza
tának a 18/1996/V.29. számú 
helyi rendelete szabályozza a 
helyi környezet védelmét, a 
közterületek és ingatlanok 
rendjét, a település tisztaságát, 
figyelemmel a környezet vé
delmének általános szabályai
ról szóló törvény előírásaira.
Ezek alapján az ingatlan tu

lajdonosa, kezelője, az ingat
lan használója köteles gondos
kodni az ingatlanok tisztán
tartásáról, mely magában fog
lalja a ház, telek előtti járda-

Pályázat
Aszód Város Önkormányza
ta az alábbi munkák kivitele
zésére pályázatot ír ki.

1. Bercsényi út-Bethlen G. út 
torkolat 10,5 fm áteresz átépí
tés átm. 40 talpas betoncsővel.
2. Bercsényi út-Hunyadi út 
torkolat 10,5 fm áteresz átépí
tése átm.40 talpas betoncsővel.
3. Bercsényi út csapadékvíz 
gyűjtő árok (honvédségi lőtér 
kijáró) szakaszán áteresz cse
réje átm. 50 talpas betoncsőre.
4. Horváth I. út - Tükör út tor
kolatában, Tükör út alatt gyűj
tőrácsos áteresz (közúti kivi
telben) 40/60 cm szabad szel
vénnyel.
5. Berkes út - iparterület fő
gyűjtő csatorna kiépítése
6. Ady E. út 841, 870 hrsz. út 
torkolatában áteresz utólagos 
beépítése a Kossuth L. u. III. 
csapadékvíz főgyűjtő Ady E. 
úti burkolt árokba csatlakozva 
(közúti áteresz) kiemelhető rá
csokkal min. 50/60 cm szel
vénnyel.

Beadási határidő:
2000. február 25.

A pályázathoz a Műszaki Iroda 
részletes leírást ad.

Helyszíni szemle: 
igény szerint.

A pályázatot zárt borítékban a 
munka megnevezésének feltün
tetésével a Polgármesteri Hiva
taljegyzőjének kell leadni.
A kiírásban szereplő határidő 

elmulasztása jogvesztő. A pá

lyázatok felbontása a pályázók 
jelenlétében történik, a határidőt 
követő 3 napon belül, a Köz- 
beszerzési Bizottság ülésén.
A pályázatok elbírálása a be

adást követő első képviselő- 
testületi ülésen történik.

szakasz és zöldsáv rendbeté
telét. Ezen túlmenően az intéz
mények, szórakozóhelyek, 
vendéglátó-ipari egységek, ke
reskedelmi üzlethelyiségek és 
más elárusítóhelyek előtti jár
daszakasz tisztántartása, hó- és 
síkosságm entesítése mind 
nyitvatartási időben, mind 
azon túl a használó, illetve a lé
tesítményt üzemeltető köteles
sége.
Felhívjuk a lakosság figyel

mét, hogy a téli időjárás okozta 
hóeltakarítást, valamint a csú
szásmentesítést végezzék el, 
figyelemmel ajogszabályi elő
írásokra is, valamint arra, hogy 
esetleges baleset bekövetkezte 
esetén a munkából kiesett jö 
vedelem megtérítése a tulajdo
nosra hárítható, valamint sza
bálysértési elárás is kezdemé
nyezhető.

Kissné Kulybus Gizella
jegyző

GÖDÖLLŐ
F e n y v e s i fő ú t  2.
Tcl/Fax:*(2 8 )  421-825  
E -niaiir rh p lu sz@ m a il.d ig itc l2 0 0 2 .h u

kiadványszerkesztés 

újságírás 

videofilmkészítés 

álló- és mozgóképek 

digitalizálása, rögzítése 

videokazettára vagy CD-re

fiz fiszódi
referenciánk

mailto:rhplusz@mail.digitcl2002.hu


Rendőrségi hírek

Sok a besurranó tolvaj
Az elmúlt időszakban vi

szonylag kevés bűncselek
mény történt Aszódon.

A környéken garázdálkodó 
csalók - akikkel kapcsolatban a 
rendőrség plakátokat ragasz
tott ki - városunkban is becsap
tak egy idős bácsit. A trükk a 
szokásos volt: ketten becsön
gettek hozzá azzal az ürügy
gyei, hogy a gázmérőórát jöt
tek lecserélni. A költségeket il
letően kedvezményt ígértek 
neki, majd ötezer forintot fi
zettettek vele, egy papírt is alá
írattak, és eltávoztak egy vilá
gos színű autóval.
Trükkös megoldást alkalma

zott az az idegen akcentussal 
beszélő férfi, aki az Adidas 
boltban több, mint százezer fo
rint értékben vásárolt. Miután 
eltette az árut, egy kétezer fo
rintosokból álló köteget tett az 
asztalra, és kiviharzott az üz
letből. Az eladó csak ezután 
vette észre, hogy csupán a fel
ső pénz kétezres, a többi két

százforintos.
Érdemes hazavinni a napi 

bevételt, legalábbis ez a tanul
sága annak az esetnek, amely 
az egyik élelmiszerboltban tör
tént. A három tagból álló csa
pat két tagja lekötötte az ela
dók figyelmét, míg a harmadik 
társuk besurrant az irodába, és 
elemelte az előző napi bevé
telt.
A rendőrség elkapta azt az il

letőt, aki szilveszterkor a kö
zépső élelmiszerbolt irodájá
nak ablakán benyúlva tulajdo
nított el egy rádiótelefont és 
egy értékes órát. A tolvaj ott 
hibázott, hogy fűnek-fának kí
nálta a lopott holmit.

-erzé-

A média felelőssége, avagy:

Nyílt levél
az RTL Klub Híradójának

Tisztelt Szerkesztőség!

ASZÓDI

Az Önök tévécsatornája is be
számolt 2000. január 29-én 
18.30-kor arról a 9 éves kis
fiúról, aki heroint adott be ma
gának, s emiatt életveszélybe 
került.
A hír hatását fokozta a további 

információ, mely szerint a kábí
tószerezés “tudományát” a fele
lőtlen család 19 éves barátjától 
leste el, aki a gyerekek szeme 
láttára lőtte be magát. Elmélet
ben Elek 4 éves testvére is meg
tanulta már a technikát!
A hírt kísérő részletes “illuszt

rációnak” köszönhetően ma már 
nem csak ők, hanem valameny-

Köszönet a támogatóknak
Az Aszód Galga Polgárőr 

Egyesület ezúton is tisztelettel 
megköszöni az 1999. évi támo
gatásukat, mely nagyban hozzá-

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

járult az egyesület sikeres mű
ködéséhez:

Galgamenti Víziközmű Kft. 
(Ritecz György), GAVIT (Hu
szár Mihály), ÉPKOMPLEX 
Kft. (Molnár József), Kelemen 
János, Sóvári József, Számos- 
völgyi István, Pála Sándor, 
Barta János, Mészáros Huba - 
DIMÉ CNC TECHNIK Kft.- 
Kovács Péter, Makkai István, 
Fodor Miklós, Hrncsár Pál, 
Dropp Gábor, Sztán István, 
Aszód Város Önkormányzata.

Köszönettel:

Szenoráczki Ferenc
elnök

nyi kiskorú megtanulhatta, aki 
ebben a kora esti időpontban az 
RTL híradóját nézte. Valóságos 
módszertani bemutatónak lehet
tünk tanúi, miközben a kábító
szer-fogyasztás rémségéről hall
hattunk. A médiatörvény értel
mében a kiskorúak személyiség- 
fejlődésére ártalmas műsorszá
mot csak este tizenegy és reggel 
öt óra között lehet, súlyosan ár
talmasat pedig tilos közzétenni! 
Ennek a híradórészletnek a ké
pi megjelenítését Önök ho
gyan minősítik? Megfelel-e a 
törvény szellemének a 19 óra 
körüli időpontban sugárzott 
Fókusz időnként sokkoló vagy 
éppen erotikus jelenetekkel il
lusztrált műsora? Hogyan le
het gyermekeinket megvédeni, 
védekezni a reklámokban vá
ratlanul felbukkanó, a csatorna 
akciófilmjeit beharangozó, 
gátlástalanságot és érzéketlen
séget közvetítő filmrészletek 
ellen? Hol vannak a szenzáció
hajhászás határai? Lehet-e cél
ja egy tévécsatornának, hogy a 
gyermekes családok másikra 
kapcsoljanak át?
A tizenkilenc éves fiút nem 

csak azért fogják megbüntetni, 
mert kábítószerezik. Súlyos
bítja esetét, hogy gátlástalan
ságában kiskorúakra sem volt 
tekintettel. Az Önök felelős
sége mekkora? Kérjük, gon
dolkodjanak velünk!...És te
gyenek a gyerekekért! 
Tisztelettel: a Csengey Gusztáv 
Általános Iskola nevelőtestülete

Földm érést, telekm egosztást, 

aranykorona,

földterület nyilvántartását, 

elad ását vállaljuk



Ahol a márka magára talál: 
LEVIS, ROGCO, DIESEL Original Jeans

kedvezménnyel
férfi-női és gyermek kabátok, nadrágok, 

női szoknyáik, felsőrészek

gyermektől - felnőttig Gála Divatház
Aszód, Kossuth L. u. 1.

György Üzletház
Túra, Piac tér

Nyitva: Hétfő-Péntek: 8-17 Szombat: 8-12
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Kedves Ügyfeleink!

Február végén a 2170 Aszód, Kossuth L. u. 2. szám alatt található, a 
Raiffeisen Bank ügyfelei számára ingyenes készpénzfelvételt biztosító 
Euronet bankjegykiadó automatát leszereljük. Ezzel azonban nem szűnik 
meg a bankkártyával történő ingyenes készpénzfelvét lehetősége, ugyanis 
a Kossuth L. u. 42. sz. alatt található OTP ATM-ből továbbra is díjmentesen 
juthatnak készpénzhez a Raiffeisen Bank VISA Classic és Visa Electron 
bankkártyát használó ügyfelek.

Megértésüket köszönjük!

BANK

Irodaszerek:
ra* fénymásolópapírok 
os- tűző- és lyukasztógépek 
na* irodai kiegészítők 
n® tollak, tollkészletek 
os- gyűrűs és fűzős irattartók 
t® rovatolt íves és pauszpapírok, 
n® leporellók, műszaki rajzlapok 
n® asztali- és falinaptárak 
b® agenda, konferencianapló 
b®  asztal i j  egyzetblokk 
ős- zsebszámológépek

Háztartási papíráruk:
ős" csomagolópapírok, díszdobozok 
b®  képeslapok, levélpapírok, borítékok

Iskolaszerek:
ős- háti- és sportzsákok, táskák 
b®  tolltartók, író- és rajzeszközök 
b®  füzetek, füzetborítók 
b®  vonalzók, körzők 
b®  festékek, kréták 
03- füzettartók, mappák

É s még sokféle 
egyéb árucikkel 
várjuk Kedves 
Vásárlóinkat!

farsartü i k e l lé k e k
dekor kartonok, színes kartonok, hullámpapírok, krepp papírok, 

arany- ezüst íves papírok, lufik, álarcok, fejdíszek, szemüvegek 
____________ ____________________ ________________________

Közületek 
megrendelését is várjuk!

TAPÉTA vásár
Egész évben o lc só  ár, nagy választék!

O Sima és  habosított, mintás és  szövetmin
tás, fűrészporos, m ennyezet hőszigetelő  
és hővisszaverő tapéták  
Poszterek, szegők, bordűrök nagy válasz
tékban, valamint a tapétázáshoz szükséges 
eszközök, ragasztók, RIGIPS hézagoló és  
g lette lő  segédanyagok  

o  Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők  

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

festékek, ecsetek, meszelők 
é  Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lázárok

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

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT

® (28) 401-691, 401-092  
Nyitva: H-P: 6-17-ig, Szó: 6-12-ig



TÜKÖR

A többség örült az ingyenes rákszűrésnek

Új orvosi rendelések Aszódon
Az elmúlt időszakban szinte 

egymásnak adták a kilincset a 
40 év feletti aszódi nők azon a 
szűrésen, amelyet a Primave- 
ra és a Soros Alapítvány támo
gatásának köszönhetően vé
geztek a gödöllői Il-es számú 
rendelőintézetben.
Dr. Jólesz József ma még nem 
tudja, hogy a páciensei közül 
szükséges-e valakinek kiegé
szítő mammográfiás vizsgála
ton is részt vennie, ám arról 
meg van győződve: aki élt a 
lehetőséggel, ezzel sokat tett 
az egészségéért.

- A szervezők minden házior
vost értesítettek az akcióról. 
Jómagam természetesnek tar
tottam, hogy eljuttassam az 
érintett korosztály adatait a 
szűrést végzőknek, akik mind
egyiküknek küldtek értesítést. 
A betegeim kétféleképpen re
agáltak a meghívóra: voltak, 
akik örültek az ingyenes lehe
tőségnek, míg mások a csúszós 
időre hivatkozva nem mentek 
el. Remélem, hogy a kibúvókat 
keresők voltak kevesebben.

-Ön kapott-e már értesítést az 
eredményekről? 
-Visszajelzéseim egyelőre 
nincsenek róluk, ám minden
képpen érdeklődöm majd utá
nuk.
-Tavaly a doktor úr a rendelő 
falára ragasztott tájékoztató
kon óva intette a betegeit 
azoktól a szűrésektől, amelye
ket a Vöröskereszt szervezett, 
ezt viszont segítette. Mind a 
kettő ugyanazt a célt szolgál
ta: a megelőzést. Miért ez a 
kettősség?
-A mostani mammográfiás

szűrésnél azt tapasztalhatták a 
betegek, hogy senki sem akar 
keresni rajtuk. Én tavaly sem a 
szűrést elleneztem, hanem azt, 
hogy profitorientált volt. Ha a 
szűrést végző szervezetek is 
megkeresték volna mondjuk a 
Soros Alapítványt, akkor való
színűleg nem lett volna szük
ség a betegek ezer forintjaira. 
-A szűrésen részt vevők ma
gas száma azt feltételezi, hogy 
az emberek hajlandók fizetni 
az egészségükért, ráadásul az

említett összeg egytizedét a 
Vöröskereszt kapta... Ne ha
ragudjon, de bujkál bennem a 
kisördög. Nem lehet, hogy 
csupán az a baj: nem Önnek 
jutott először eszébe, hogy 
helyt adjon ezeknek a szűré
seknek?
- Természetesen nem erről van 
szó. Örvendetes, hogy igény 
mutatkozik a betegségeket 
megelőző vizsgálatokra, de ha 
van más lehetőség, akkor a 
költségeket ne a résztvevők
kel fizettessük meg. A profitot 
pláne ne velük.
- Ennek a szép új rendelőnek 
a hirdetőtáblája arról árulko
dik, hogy a körzeti rendelésen 
túl más rendelésre is jöhetnek 
a betegek.
-A célom valóban az, hogy a 
későbbiekben a helyiség adott
ságainak megfelelő egyéb 
rendelések - pl. reumatológiai, 
bőrgyógyászati - is helyet kap
janak. A szerda délután tartan
dó különleges egészségügyi 
rendelésre azokat a betegeimet 
várom, akik más jellegű ba
jokkal kívánnak hozzám for
dulni. Olyanokkal, amelyek
kel a normál rendelési időben 
nincs mód foglalkozni, vagy 
amelyekről a beteg úgy véle
kedik, hogy négyszemközti 
beszélgetést igényel.
A rendelés február elejétől in
dul, és alkalmanként 1000 fo
rintba kerül. Természetesen a 
normál rendelésre érkező be
tegeknek továbbra sem kell 
fizetniük. Mindezt azért hang
súlyozom, mert sokan azt gon
dolják: itt az Arany János ut
cában én magánrendelést tar
tok, amely fizetős. Erről szó 
sincs, kérem a betegeket, hogy 
továbbra is bizalommal fordul
janak hozzám. R. Z.

Bőrgyógyászati
szűrővizsgálat

2000. február 14. és március 
31. között (március 13-15. és 
március 24. kivételével) ingye
nes bőrgyógyászati szűrővizs
gálatot végez dr. Fehér Ágnes 
bőrgyógyász főorvos.
A vizsgálat alkalmával festé- 

kes anyajegyek, fertőzéses il
letve bármilyen jellegű bőrel
változások tanácsadása és el
látása, kívánság esetén AIDS- 
szűrés történik.
A vizsgálat helye:
Gödöllő Szakorvosi Rendelő- 
intézet, Bőrgyógyászati Szak
rendelő (Gödöllő, Petőfi u. 1.) 
Tel: 430-655

Rendelési idő:
Hétfő: 8-12
Kedd: 13-17.30
Szerda: 8-12
Csütörtök: 8-12.30 
Péntek: 10-13.30

A rendelésre szíveskedjenek a 
TÁJ kártyát magukkal vinni!

Szűréssel a 
betegségek ellen

A Körzeti Vöröskereszt idén 
is szervez ultrahangos szűrést, 
illetve csontritkulás szűrést. A 
vizsgálat előkészítést nem igé
nyel, a szűrés résztvevői lele
tüket azonnal megkapják. A 
vizsgálat díja lOOOFt/fő.

Ultrahangos szűrés:: 
Március 13.8 -12 óra 
Március 14.8-18 óra

Csontritkulás szűrés: 
Március 6. és 8.8-18 óra

A vizsgálatokra a Körzeti Vö
röskereszt irodájában szemé
lyesen, vagy a 401-740-es, il
letve a 06 20 9337-515-ös tele
fonszámon lehetjelentkezni.

A gyógyszertárak ügyeleti rendje
S zen t István  P atika  Városi Patika
Minden páros héten ügyeletes Minden páratlan héten ügyeletes
Ügyelet: Hétköznap 18 órától 20 óráig Üauelet: 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  20  9  2 7 1 -1 7 1 -e s  te lefon szám on  érh ető  e l.
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Jó példaként szolgál az aszódi bibliotéka

Minőségbiztosítás már a könyvtárakban is
A földi és égi televíziós csa

tornák kínálta filmdömping és 
a számítógépek térnyerése el
lenére egyre nagyobb igény 
mutatkozik a magas színvona
lú szolgáltatást nyújtó könyv
tárak iránt. Ma az országban 
található 5.000 bibliotéka 
közül 1.500 ér el olyan szintet, 
hogy szerepelhet a nyilvános 
könyvtárak jegyzékében, ami 
egyben azt is jelenti, hogy 
nagyjából megfelel a minőség- 
biztosítás követelményeinek. 
Mindez azon a tanácskozáson 
hangzott el, amelyet a Pest 
Megyei Könyvtár rendezett 
Aszódon.

A rendezők választása nem 
véletlenül esett városunk 
könyvtárára, mivel itt a kollé
gák a gyakorlatban is láthatták, 
a jövőben mit is kell tudnia egy 
ilyen intézménynek. A tágas, 
világos, új bútorzatú termek
ben az olvasók mintegy 40 
ezer kötet közül válogathat
nak. Az itt dolgozó könyvtá
rosok a könyv- és folyóiratál
lomány kezeléséhez számító- 
gépes programot használnak. 
A Szirénnek köszönhetően je 
lentősen lerövidült a könyvtár- 
közi kölcsönzés ideje is, az ol
vasó már egy-két napon belül 
kézbe veheti a keresett olvas
mányt. A bibliatékában az ol
vasás mellett lehetőség van vi
deofilmek nézésére, CD-k 
hallgatására, fénymásolásra, 
képek, szövegek szkennelé- 
sére és természetesen az In
ternet használatára is. Akinek 
ideje engedi, óránként 500 fo
rintért akár egész nap szörföl
het a világhálón.
-A célunk az, hogy a könyvtá
rakban az olvasó jó minőségű 
és széleskörű szolgáltatással 
találkozzon - fogalmazta meg 
a minőségbiztosítás könyvtá
rakban betöltendő szerepét dr. 
Skaliczki Judit, a Nemzeti Kul
turális Örökség Minisztériuma 
Könyvtár Osztályának vezető
je. - Mindez nemhogy nem 
romlik, hanem (lehetőleg a 
könyvtár használóinak igé
nyeit figyelembe véve) folya
matosan fejlődik. A könyvtári 
törvény életbelépését jól nyo
mon követhető infrastruktur

ális fejlődés követte, amelynek működésére, fenntartására biz- 
következtében főleg a könyv- tosított összegből. A szegé- 
tárak számítógépparkja kor- nyebb települések könyvtárosa- 
szerüsődött. Ez persze azt is inak a különféle pályázatok 
megkívánta, hogy a könyvtá- megírásának valószínűleg rutin- 
rosok folyamatosan képezzék feladattá kell válnia. Városunk

Az aszódi könyvtár felszereltsége a látogatók számának 
növekedésén is megmutatkozik

____________________________________ A szerző felvétele
magukat, és ne jöjjenek zavar
ba, ha egy olvasó például azt 
kéri tőlük, hogy a világhálón 
megnézhesse a washingtoni 
Fehér Ház legutóbbi kongresz- 
szusánakjegyzőkönyvét.
A minőségbiztosítás által előírt 

- és az európai uniós normákhoz 
igazodó - feltételek teljesítésé
hez a következő időszakban is 
rengeteg pénzre lesz szükség, 
ami nem fedezhető az önkor
mányzatok által a könyvtárak

könyvtárosai egyébként ezen a 
téren is jó példával szolgálnak. 
Mivel Aszód évek óta működési 
forráshiánnyal küszködik, kény
telenek voltak minden pályázati 
lehetőséget kihasználni. A ter
mek bebútorozása, a számítógé
pek korszerűsítése, a könyvállo
mány megújulása a pályázatok
hoz megkövetelt önkormányzati 
önrészen túl szinte kizárólag el
nyert pénzekből történt.

Rácz Zoltán

Millenniumi vetélkedősorozat
A Millenniumi Emlékbizottság 

hazánk államiságának 1000 
éves, valamint Aszód első írásos 
említésének 600. évfordulója al
kalmából vetélkedősorozatot 
hirdet 6-10 fős kisközösségek 
részére. Korosztályi megkötés 
nincs, vegyes korosztályú csa
patok és családok jelentkezését 
is várjuk. A jelentkezés határ
ideje: március 15.
A csapat jelentkezési szándé

kát írásban, a csapat nevének 
(lehet fantázianév is), a képvi
selő nevének és pontos levél
címének megadásával lehet a 
Városi Könyvtárban.
Díjazás: I. díj: 100 ezer Ft értékű 
tárgyjutalom; II. díj: 80 ezer Ft 
értékű tárgyjutalom; III. díj: 60

ezer Ft értékű tárgyjutalom.
A vetélkedés a 2000. évben a 

hazánk, a 2001. évben a váro
sunk történelmével kapcsolatos 
feladatok megoldását jelenti. Az 
első forduló június 2-án, Aszód 
millenniumi ünnepségén zárul. 
Ekkorra a csapatoknak 1-1 tab
lót kell készíteniük. Ehhez se
gítségül a résztvevők számára 
április végén autóbuszos kirán
dulást szervezünk Visegrádra és 
Esztergomba. A tablók témája e 
két kiemelkedő emlékhelyhez 
kapcsolódik. A csapatoknak ta
vasszal meg kell tekinteniük a 
Szent Koronát, amelyről írásos 
beszámolót kérünk.

Részletesebb információval a 
csapatkapitányoknak szolgálunk.

A Városi 
Könyvtár 
újdonságai

Boncz Géza: Az őrület határa 
Hoag,Tami: Éjszakai bűnök 
Brown, Sandra: Húshagyókedd 
Helfer, R.: Elefántok elefántja 
Föltett, Ken: Az ígéret földje 
Vincezni, P ,:Bűnösörömök 
Lengyel László - Várszegi Asztrik: 

Beszélgető könyvecske 
Kepes András: Beszélgetések 
Golden, A.: Egy gésa emlékiratai 
Bacher Iván: V ándorbab 
Fable,Vavyan: Vakvágta 
Hesse.H.: PeterCamenzind 
Hesse, H.: Rosshalde 
Bauval - Gilbert: Az Orion-rejtély 
Foss, M.: Kleopátra nyomában 
Sheldon, S.: Ashley három élete 
Moody, Rick: Lila Amerika 
Ebers,Georg: Uarda,Egyiptom rózsája 
Jacq, C.: Afekete fáraó 
Lawrence, L. L .: Tulpa 
Durell, J.: Állatok az ágyamban 
Fischer, E. ,P.:
Arisztotelész, Einstein és atöbbiek 
Quinell, A. J.: Fekete szarv 
Uris, León: Armageddon 
Rathmann János:

Idegen szavak a filozófiában 
Douglas - Olshaker: Megszállottak 
Stone, K : Rejtélyes szerelem 
Stone, K.: Szenvedély 
Biskner, F.: Angyal vagy démon 
Courths-M. H. :Nem élhetek nélküled 
Courths-Mahler, H.: Siddy nászútja 
Holt,V.: Tigrisugrás 
Parker, C.: Hétköznapok 
Günther, Ágnes: A szent és rajongója 
Hoerschellmann, H.: Madarak 
Crummeneri, R.: A levegő és a víz 
Clark,M. H .:

Tégy úgy, mintha nem látnád 
Adamse, M .: Évforduló 
J ókai Mór Asszonyt kísér - Istent kísért 
Malheson, R.: Csodás álmokjönnek 
Kastner, E.: Emberke megakislány 
Pintér Miklós: Új AutoCad tankönyv 
Tonhauser László:

Nem kérek bocsánatot 
Sempé-Goscinny:

Nicolas meg ahaverok 
Molnár F.: Útitárs a száműzetésben 
Weiss, Dávid: Mozart 
Waltari, Mika: A Kínai Cica 
Csukás István - Sajdik Ferenc:

A nagy ho-ho-ho-horgász télen 
Horváth Tibor - Papp István:

Könyvtárosok kézikönyve 1. 
*

Könyveket ajándékoztak könyv
tárunknak: Vígh Edina, Fodor Mik
lós, Szászi Adrienn, Horváth Krisz
tina, Dr. Kovacsik Erzsébet, Kmety 
Jánosné, Frajna Miklós, Garda 
Barbara, Tóthné Paplanos Erzsiké.
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Egy kis nyelvelés

Innen-onnan
A cím alapján kézenfekvő 

lenne, hogy a kötőjeles írású 
szavak kérdéskörével foglal
kozzam, de ezúttal nem erről 
lesz szó.

Azt mondják, írni könnyű, 
mert a téma az utcán hever. Ha 
nem is valóságosan, hanem 
csak metafórikusan - valójá
ban erről van szó. Mostani cik
kem anyagát a televízió adá
saiból, valamint mindennapi 
munkám gyakorlatából merí
tettem. így is csak egy pici 
csokrot nyújtok át az olvasók
nak, mert ennél - sajnos vagy 
természetesen? - sokkal több is 
lenne.
Az RTL Klub egyik január 1- 

jei hírműsorában a felvezető 
képsor egyik felirata ez volt: 
“K atona-öccs fertőződött 
meg”. Igen, tudjuk, gennyes 
agyhártyagyulladás tartotta 
rettegésben kiskatonáink egy 
részét és közvetlen hozzátarto
zóikat is. A fertőzés lehetősé
gétől mindannyian tartottunk, 
de azt bizton állíthatjuk, hogy 
aki a fenti mondatot leírta, nem 
ettől a kórokozótól fertőződött 
meg. Ugyanis csak a helyes
írás ellen vétett, mégpedig két
szeresen is. Csak abban az 
esetben kellett volna kötőjellel 
írni a mondat elejét alkotó szó- 
összetételt, ha a “Katona” szó 
vezetéknév lenne, mert ebben 
az esetben tulajdonnév és köz
név egybeírásáról lenne szó, 
ami csak kötőjellel képzelhető 
el. Mivel azonban nem arról 
szólt a híradás, hogy egy Kato
na nevű egyén öccse betege
dett meg, hanem arról, hogy 
egy kiskatona testvére fertőző
dött meg, a két szó minden 
további nélkül egybeírható.
Baj van azonban a kötőjel utá
ni résszel is, ugyanis a szó szó
tári alakjában “öcs” formában 
írandó - lásd a becéző “öcsi”

alakot -, s csak birtokos sze
mélyjeles alakban írandó hosz- 
szú “cs”-vel: pl. Pista öccse. 
Tehát helyesen így kellett vol
na elkészíteni a feliratot: “Ka
tonaöcs fertőződött meg”. De 
még jobb lett volna, ha azt 
írják: Egy katona öccse fertő
ződött meg.

Mindannyian feszült figye
lemmel fürkésztük a híradáso
kat, vajon lesz-e január 10-én 
vasutassztrájk. Január 8-án az 
MTV1 Híradójában ezzel kap
csolatban a következő felirat 
jelent meg a képernyőn: “Még 
nincs egyeszség.” A híradás 
arról értesített bennünket, 
hogy a tárgyaló felek még nem 
jutottak dűlőre, még nem 
egyezik meg a véleményük, 
azaz nincs közöttük "egyez
ség". E szót normál beszéd
tempó esetén “egyesség”-nek 
ejtjük. Nyilvánvalóan érezte a 
feliratozó, hogy valamilyen 
módon eltér az íráskép és a 
kiejtés egymástól, de zavará
ban rossz megoldást válasz
tott. Mint január 21-én is.

Kölcsey Himnusz c. versének 
születésnapjára készülődve 
amely nap, azaz január 22., a 
Magyar Kultúra Napja is im
már több, mint tíz esztendeje- 
arról tudósított többek között 
az MTV 1 Híradó-ja , hogy a 
Himnusz és a Szózat szövegét 
erre a célra készített táblákon 
iskolai kifüggesztésre javasol
ja a Vörösmarthy Társaság. 
Szegény Vörösmarty Mihály! 
Biztosan forogna a sírjában, ha 
tudná, milyen kevesen tudják 
helyesen leírni a nevét. Pedig 
még a fölöslegesen feltüntetett 
h betű használata semmi ahhoz 
képest, hogy ezt a valóban köz
ismert nevet gyakran leírják 
W-vel, eö-vel, esetleg két rész
re bontva a vezetéknevet. 
Mondjuk, így: Weöres Marthy. 
Nem tréfálok! Hátborzongató 
ez a tiszteletlenség nagyjaink 
iránt.

De lezárom gondolataimat, 
mielőtt még valaki rám szólna, 
mint egyik diákom tette a tár
sával, aki órán fölöslegesen 
beszélt - hogy “Fejezd abba!”, 
összekevervén a fejezd be és a 
hagyd abba kifejezéseket.

- g  . |

Q lzenei
“ . . . n e m  t i  f ö l d  m a g a  s z é n i ,  n e m  a  f ö l d  a  h a z a :  a  f ö l d  

c s u p á n  l a k h e l y ,  i i z l e f  é s  g a z d a s á g ,  f l m i  a  f ö ld b e n  

s z é n i :  a z  a z  e m b e r e k  e m l é k e i .  E z e k e t  p e d i g  s e n k i  e l  

n e m  u e h e í i :  m e r t  e z e k  b e n n ü n k  u a n n a k !  É s  e z  a  m i 

h a z á n k ,  e z e k  a  k ö z ö s  e m lé k e k ,  e z  a  s z e l le m i  I e u e g ö ,  

-  a m e ly b e n  é l ü n k . . . !  E z  a z ,  a m i  l e l k ü n k  f ö l d j e  é s  

t o í l h o n a  -  n y e ln ü n k ,  g o n d o l a t a i n k  é s  e m l é k e i n k  - ,  

^ a m e ly e n  k i h ű l  n in c s e n  s z á m u n k r a  h e ly ,  a  h a z a  

„  m e ly b e n  é l n ü n k  é s  h a ln u n k  k e l l . . . ”

B a b i t s  I l l i h á l y

Ismét Aszódiak az aszódiaknak
A Közművelődés Otthona és a Szeretettel várjuk mindazon mutatnák a közönség előtt. Je- 
Vécsey Károly Helyőrségi csoportok és egyéni előadók, lentkezni március 5-ig lehet 
Klub március 17-én újra meg- illetve kézműves alkotók je- Győrfi Jánosnál a 400-083-as, 
rendezi az Aszódiak az aszó- lentkezését, akik produkció- illetve Rácz Zoltánnál a 400- 
diaknakcímű gálaműsorát jukat, alkotásaikat szívesen be- 009-es telefonszámon.

A Napsugár 
óvoda

rajzpályázata
Milyennek képzelem Aszódon 
a következő századot? cím mel 
rajzpályázatot hirdet a Nap
sugár Óvoda. Az alkotásokat 
március 5-ig lehet eljuttatni 
címünkre(SzentImreu. 1.)

Várjuk az aszódi művészek, 
intézmények és a lakosság rész
vételét ezen a pályázaton. A raj
zokból, festményekből kiállítást 
szervezünk, amelynek megnyi
tójára a március 15-ei ünnepsé
günk keretében kerül sor.

Balogh Jánosné óvodavezető

Kézműves
szakkör

felnőtteknek is!
A Közművelődés Otthona kéz

műves szakkört indít felnőttek 
részére. Szeretettel várunk 
mindazokat, akik szeretnék 
megtanulni a korongozás, az 
üvegfestés és a rajzolás fortélya
it.

Érdeklődni minden pénteken 
17-és 19 óra között Zsembe- 
rovszkyné Molnár Mártánál 
lehet a Csengey iskola alagso
rában.

Irigy
Hónaljmirigy 
Klub alakult!

Irigy a Mirigy néven január 
25-én Irigy Hónaljmirigy 
Klub alakult a Művelődés Há
zának kamaratermében.

Szeretettel várjuk mindazo
kat, akik szeretik a magyar és 
külföldi popzenét remekül 
megfricskázó együttest, gyűj
tik a lemezeiket, az őket ábrá
zoló képeket és a róluk szóló 
írásokat. A klubtagok legköze
lebb február 22-én találkoznak 
a Művelődés Háza kistermé
ben.
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A segítő jobb mindig jól jön
A társadalom bármely rétegét 
vizsgáljuk, egyértelműen meg
határozó szereppel bír napja
ink szorító társadalmi gazda
sági-erkölcsi válsága. Az érté
kek átrendeződésének bizony
talanságokkal, akadályokkal, 
veszélyekkel terhes időszakát 
éljük.
Ebben az atmoszférában szin-te 
természetes, hogy mindenki szá
mára a saját gondjai a legége
tőbbek, az őt órintő hiányossá
gok a legszembeszökőbbek, s 
másokkal való összehasonlítás
ban főképp a hátrányok kerülnek 
reflektorfénybe.
Oktatási rendszerünk, iskoláink 

válságát aligha kell itt magya
rázni, vagy annak okait elemezni. 
Ma már rácsodálkozunk azok
ra az emberekre, akik felkarol
nak közösségi tevékenysége
ket, iskolákat, áldozatos és ön
zetlen munkával értéket terem
tenek, példát mutatnak. Ok 
azok, akik közösségi beállító- 
dásúak, akik megtalálják he
lyüket a maguk tágabb közös
ségeiben is. Ők az aktív alko

tók, mi a passzív elfogadók. 
Városunkban sem elegendő az a 
támogatás, sem minőségben, 
sem mennyiségileg, amit az is
kolák, azokon keresztül pedig a 
fiatalok kapnak atársadalomtól. 
Ilyen szorongató és küzdelmek
kel teli időszakban segített 
Búzás János képviselő úr és né
hány munkatársa. Adott úgy is, 
hogy nem kértünk. Felújította 
hatalmas tornatermünket, szol
gálva ezzel a tanulóifjúságot, a 
várost, javítva ezzel komfortér
zetünket, aggasztó anyagi hely
zetünket.

Tiszteletemet és köszönete- 
met Ancsel Éva töprengő gon
dolataival szeretném kifejezni:

“Az ember olyan lény, aki 
csak a másik kezéből, 
szeméből, öléből kaphat 
kenyeret, poharat, tudást, 
örömöt - mindent.
Ki mondja meg, hogy mért
megyünk ölre
mégis és annyiszor?"

Makkainé Fiié Edit
a Csengey iskola igazgatója

Egész Aszód felruházkodhat

Bálásruha Svájcból
Egy kamionnyi, rendkívül jó árusítására és tárolására három 

minőségű bálásruha érkezett a hónapra ingyen biztosít két he- 
svájci Lausanne-ból városunk- lyiséget a Falujárók útja 1. 
ba a Körzeti Vöröskereszt köz- szám alatti épületben. Az érté- 
benjárásának köszönhetően. kesítés már megkezdődött. El-
A szállítmányt a Gödöllői Vö- nézve a hatalmas kínálatot, 
röskereszt engedte át, amely nem túlzás kijelenteni: egész 
mindössze azt kérte, hogy a fu- Aszód - szinte fillérekből - fel- 
vardíjat térítsék meg neki. Az ruházkodhat. 
önkormányzat szintén az ügy - rázós -
mellé állt azzal, hogy a ruhák

A Vöröskereszt szervezésében

M illenniumi kirándulás
r

Opusztaszerre
Május 6-án, szombaton au- mint a Feszty-körkép megtekin- 

tóbuszos kirándulást szervez téséhez szükséges belépőjegy 
Opusztaszerre a Magyar Vö- ára mellett az ebéd költségét is 
röskereszt aszódi körzeti szer- tartalmazza, 
vezete.

Jelentkezni lehet a Körzeti 
A részvételi díj az egyéni uta- Vöröskereszt aszódi irodájá- 

zási költségek és a jegyárak is- bán (Kossuth L. u. 59.) szemé- 
meretében igen méltányosnak lyesen, illetve a (28) 401-740- 
mondható, 2.900,-Ft. Az összeg es, valamint a 06-20-9337- 
az utazás, az Emlékpark, vala- 515-ös telefonszámokon.

A 150 éves múlttal rendelkező kézi gyártású

- m elyet kiváló  m inőségben g yárt és fo rg a lm az a  G0LB ffiORELLO Kit. - 
egész évben folyamatosan áll Tisztelt Partnereink rendelkezésére. 

Termékünket családi eseményekre, nevezetes ünnepekre, munkahelyi 
szervezett egyéni vásárlásokra és üzleti ajándékozásra egyaránt ajánljuk.

0,5 kg-os kiszerelésben ára: 650,- Ft.
Megvásárolható: 2173 Kartal, Zrínyi u. 7.

Nagyobb tétel esetén házhoz szállítás!

Rendelésfelvétel; Benke A n ta ln é  

Tel./Fax: 06 -1 -3 889 -47 0  
mobil: 0 6 -30 -932 1 -2 46
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Lengyel László - Várszegi Asztrik:

Beszélgetőkönyvecske9

AJ
LJ

fVi in rí
eöni/rkeresketlés

IANILA][Aj
“Ez a könyv szabad könyv. A 

szabadság hatja át minden so
rát. Várszegi Asztrik a II. Vati
káni Zsinat által megújult ka
tolikus egyházat képviseli füg
getlenséggel és alázattal. En 
felszabadult értelmiségi va
gyok, annak minden előnyével 
és hátrányával. Másoktól nem 
várhatjuk el, nem követelhet
jük, hogy felelősséget vállajon 
elődeink hibáiért és bűneiért, 
de magunktól igen. Elvállaltuk 
ezt a felelősséget” - írja Len
gyel László ajánlati könyvünk 
előszavában.
Élvezetes könyv született e két 
ember párbeszédéből. Talán 
azért, mert tényleg sikerült fel
szabadultan kicserélni egymás 
gondolatait életről, halálról,

Ökumenikus imahét volt 
Aszódon - és az egész ország
ban -január 16. és 22. között.
Január 16-án az evangélikus 

templomban nyitotta meg az 
imahetet a három aszódi fe
lekezet lelkipásztora: Buzgán 
József katolikus, Detre János 
evangélikus és M. Kovács 
László baptista lelkipásztor. 
Január 18-án a baptista ima

házban, január 19-én az evan
gélikus imateremben találkoz
hattak a hívek, január 23-án a 
katolikus templom adott ott
hont a záró istentiszteletnek. 
Azt hiszem, valamennyi részt
vevő nevében elmondhatom, 
hogy felemelő élményben volt 
részünk. Jó érzés volt látni, 
hogy a hideg, a csúszós út sem 
akadályozta meg a keresztyén 
testvéreket abban, hogy az 
imahét adta lehetőséggel élve a 
különböző felekezetekhez tar
tozó, de ugyanabban az Isten
ben hívő testvérek testvérként 
egymás mellett ülve imádkoz
zanak, dicsérjék a mi Urunkjó- 
ságát, lelkesen énekeljék az 
evangélikus, baptista, katoli
kus énekeskönyv gyönyörű

emberről és Istenről, földi és 
égi világról, anélkül, hogy 
megpróbálták volna meggyőz
ni egymást. Valószínűleg az is 
közrejátszik majd a könyv 
népszerűségében, hogy a két 
beszélgetőtárs külön-külön is 
érdekes és színes egyéniség. 
A párbeszéd persze inkább in
terjúhoz hasonlít, amelyben 
Lengyel László a riporter, Vár
szegi Asztrik, a pannonhalmi 
bencés apátság főapátja pedig 
a riportalany szerepét tölti be. 
A kérdések sokrétűek és érde
kesek, így megtudhatjuk, ho
gyan lehetett szerzetessé válni 
a hatvanas évek közepén, ol
vashatunk a Vatikán keleti po
litikájáról, arról, mit látott egy 
pap a magyar ellenzékiségből, 
hogyan reformálódott meg az 
egyház az utóbbi évtizedekben 
stb. Hogy mégsem szokványos

énekeit, hallgassák a másik fe
lekezet lelkipásztorát. Nem le
het, nem is célom összehason
lítani a különböző prédikáció
kat. Hiszem, hogy mindhárom 
lelkipásztor mondanivalója 
valamennyiünk szívéhez szólt, 
erősítette bennünk a hitet, a 
testvériség érzését; segít ab
ban, hogy a különböző feleke
zetekhez tartozók az imahét el
múlta után is, a mindennapok 
rohanása közepette is szeretet
tel és megértéssel közeledje
nek egymáshoz.
Köszönet azoknak, akik kita

lálták az imahét lehetőségét, 
azoknak, akik megszervezték 
itt Aszódon! Bízunk benne, 
hogy a hagyomány az új évez
redben is folytatódik.

A záró istentisztelet utolsó 
éneke kísérjen mindannyiun
kat egész éven át:
“Nagy hálát adjunk 
az Atyaistennek,
Mennynek és földnek 
szent Teremtőjének, 
Oltalmazónknak, 
kegyes éltetőnknek, 
Gondviselőnknek! ”

Mártonná Szászi Ildikó

riport született, az annak kö
szönhető, hogy a témák felve
tése során nemcsak a főapát 
vall önmagáról, hanem a kér
dező Lengyel László is. Érde
kes olvasni arról, hol és miben 
különbözik vagy éppen egye
zik a világi és az egyházi em
ber gondolatvilága.

Jó szívvel ajánlom minden
kinek, aki szeret úgy könyvet 
olvasni, hogy időnként megáll, 
hagyva magának időt arra, 
hogy rendezze a gondolatait.

Rácz Zoltán

A Városi Nyugdíjas Klub tag
jai különleges eseményre gyü
lekeztek az egyik téli délután. 
Régi hagyományt újítottak fel 
az asszonyok: tollfosztót hív
tak össze.
Legelsőnek Nagyné Jutka né

ni és Liptákné Terus néni érke
zett. Jöttek egyre többen a klub 
tagjai is. Szilágyiné Erzsiké kö

szöntötte az egybegyűlteket, 
majd Budainé Magdika szép 
verssel, a férfiak egy-egy cso
kor virággal kívántak boldog 
névnapot Piroskának és Sári
kának. Kedves jelenet volt.
Az asztalok tetejét megraktuk 
fehér tollal. A szorgos kezek 
tépték, fosztották a nagyobb 
tollakat, közben szólt a nóta, és 
folyt a beszélgetés. Nagy Jutka 
néni régi szokást mesélt el, 
Búzás Pál vicceket mesélt. 
Idővel elfogyott a toll, megtelt 
a párnahuzat, a fürgébbek ösz- 
szetakarítottak. Ezután föltá-

Máté Péter- 
emlékest

“Egy darabot a szívemből” cím- 
mel Máté Péter-em lékestet 
rendez a Közművelődés Ottho
na és a Vécsey Károly Helyőr
ségi Klub február 25-én 18 
órakor a Helyőrségi Klub szín
háztermében.

Fellép Mosonyi Ferenc, a TV2 
Kifutó című műsorának sztár
ja. A koncerten a 16 éve el
hunyt énekes-zeneszerző leg
szebb dalai csendülnek fel.
A belépődíj 300 Ft. Minden 

érdeklődőt szeretettel várunk!

laltuk a finom cukros-mákos 
főtt kukoricát, apró süteményt, 
amit egy kis boros teával öb
lítettünk le. Akadt, aki még 
életében nem végzett ilyen 
munkát és még nem evett ilyen 
csemegét, de a legtöbbünknek 
fiatal leánykora jutott eszébe , 
na meg az a legény, aki a fosz- 
tóból hazakísért.

Január 23-án az ikladi nyug
díjasok hívtak meg bennünket 
farsangolni. Szívesen eleget 
tettünk a meghívásnak. Szívé
lyes fogadtatásban volt ré
szünk. Tagságunk Buzásné 
Marika jelmezeivel, Varga 
László zenéjével, a felvonuló 
jelmezesek teljes átéléssel elő
adott figuráival nagy sikert 
aratott. A délután közös ének
léssel folytatódott.
Reméljük, lesz folytatása a ba
ráti találkozónak.

Tóth Gézáné 
a hagyományőrzők vezetője

Ökumenikus Imahét után...

Tollfosztóban voltam az este
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2000. április 2 8-május 18. (21 nap) 140.000Ft+200 USD/fő

Ókori Perzsa birodalom - Irán

2000. június 16-18. (3 éjszaka) 29-000Ft/fő

Ausztria-Salzkammerguti tavak, 
Gmunden-Bad Ischl -Haltst Wolfgang

2000. július 14-30. (16 nap) 145-000Ft/fő

A világ legszebb kastélyai -Anglia-Skócia
(azAtlanti óceániga felföldön)

2000. augusztus 11 -27. (16 nap) 145-000Ft/fő

Norvégia a legszebb fjordokkal, gleccserekkel

2000. szeptember 8-17. (9nap) 95-000Ft/fő

Francia Riviéra (St.Tropez-Cannes-St.Paul-Nizza-Monte Carlo)

2000. szeptember 29-október7. (9 nap) 119.500Ft/fő

Olaszország gyöngyszemei (Velence-Róma-Pompei-Pisa-Firenze)

2000. április 16-23. illetve október 15-22 (7 nap)
Párizs-Versailles-Euro Disney-64.000Ft/fő+tranzit szállás

Megjegyzés: Minden ár luxus kis autóbuszra énényes. (min 14 fő). 
Nagy busz indítása esetén minden árból 25% (min 35 fő). Ezen felül 

állok rendelkezésükre baráti társaságok, illetve cégek számára, 
bármilyen utazási igénnyel, egész Európában korrekt kapcsolatokkal. 

Tel:28400-1158napközben,28401-887(este) Fax:284004)73

Székjy László nemzetközi személyszállító, utazásszervező

M Ó N I FOTÓ
Vállaljuk: m űterm i esküvők , parkos 

felvételek , szertartások  fotózását  
n agyítássa l, k eretezésse l

G yerm ekéről “m o so lya lb u m o t” 
készítünk m űterem ben vagy  otthon, 

a m eg szo k o tt környezetben.

Illatszilrtár

"szíves" ajándék szíve 
választottjának 
apró ajándéktárgyak, 
m eglepetések  a szeretet napjára

cffljj4A A ét/ ü/zleU w Á A en/

sxeieteüei/ \jm jukf ̂ n ö A e f!

A szód , K ossuth  Lajos u . 38. 
Tel: (28) 400-957

Nyitva: hétköznap 8-17 szombaton 8- 12 J

Hogyan vegyünk fel 
készpénzt a postán?

BANK
KÁRTYÁVAL!
Készpénzfelvétel bankkártyává 
több mint 3200 postán

■ . . .

Posta
A postahivatal és a shop 

nyitvatartási ideje:

Hétfőtől
péntekig:
8. 00- 16.00

Szombat:
8.00- 12.00

Kínálatunkból:
film ek, golyóstollak, sorsjegyek, 

dohányáru, hírlap
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Kosztolányi 
és az emlékezet

41. Valós 42. Cipel 43. Béniről 
44. Emelkedik a vízszint 46. 
így kezdődik az alvás 47. Nem 
olyan, mint a többi 48. Maró 
anyag.

-szr-
*

A megfejtést február 28-ig le
het beküldeni nyílt levelezőla
pon, a lap aljáról kivágott és 
felragasztott rejtvényszel
vénnyel együtt a Városi Könyv
tár címére (2170 Aszód, Kos
suth L. u. 72.)
A helyes megfejtést beküldők 

között a Móni Fotó 2.000 fo
rint értékű, filmvásárlásra és - 
kidolgozásra beváltható utal
ványát, illetve a Virág ABC 
1500 Ft értékű ajándékkosarát 
sorsoljuk ki.
Előző számunk rejtvényének 

megfejtése:

“A vészes égen beborult, Bartyik Ferencné (Csengey u. 
de nem esett le csillaga. ” 9.) kedves olvasóinknak ked

vezett.
A szerencse ezúttal Ondrik Nyereményüket postán küld- 

Márton (Kondoros tér 44.) és jükel.

Kosztolányi Dezső Emlékezet 
c. verséből idézünk:
„ Emlékezet, 
tebenned él és van, . . .”

Az idézet többi részét lásd a 
megfejtésben!

Vízszintes: 1. A megfejtés 
első része, (zárt betű G) 11.
Gyerekeknek szóló történet 
12. Kígyófajta 13. Has betűi, 
keverve 14. Nem „A” férfi! 
15. Veteményes 16. Autós is
kola, fordítva 17. Kecske teszi 
19. Osztrák autójel 20. Bili 
közepe 21. Lehullott falevelek 
23. Menyasszony 25. Kén 
vegyjele 26. Kelő 29. Nyújtasz 
31. Fakó szőke hajú 33. Nem 
szép 35. Liter 36. Zuhany 38. 
4í. Strázsa 43. Evőeszköz 45. 
Aromás ital 47. Mihály be
cézve 49. DRŐ 50. Le vésés 
edény 51. Kása vége 52. Vér
tanúk városa 53. A megfejtés 
második része, (zárt betűk É,
E )

Függőleges: 1. Bőregér 2. Víz
hatlan felsőkabát 3. Magyar és 
spanyol autójel 4. Oxigén 5. 
Nagy-Britannia és Spanyolor
szág autójelzése 6. Amerikai 
nagyváros, New ... 7. Páros 
szám 8. Zenei hang 9. Napilap 
... Nap 10. Szürkületi 11. 
József Attila verse 15. Kilo
gramm 18. Majdnem erre! 19. 
Női név 22. Vadóc egynemű 
betűi 24. Nyugatos költő 27. 
Félig ez! 28. Évszak 30. Nagy
testű ragadozó madár 31. Nem 
utána! 32. Képes 34. Kút kö
zepe! 37. Kén vegyjele 39. Ős

Az Alterra Svájci-Magyar Ki
adó - amely egyaránt nyújt le
hetőséget kezdő, illetve befu
tott íróknak, költőknek a 2000. 
év évhez kapcsolódó esemé
nyek irodalmi felfrissítése ér
dekében felhívással fordul régi 
és új szerzőihez.

A továbbra is érvényben lévő 
műfaji és tartalmi megkötött
ség nélküli, 5 oldal terjedele
mig folyamatosan beküldhető 
írásokon kívül a következő 
meghatározott tematikus pá
lyázatokra várjuk írásaikat:

■  2000 éve született Krisztus 
(elmélkedések, versek, no
vellák, dramolettek 5 oldal 
terjedelemig)

■  Millennium: Szent István 
megkoronázásának 1000. 
évfordulója, államalapítás, 
kereszténység felvétele (el
mélkedések, versek, novel
lák, dramolettek 5 oldál ter
jedelemig)

■  1956-os forradalom és sza
badságharc (visszaemléke
zések, versek, dramolettek 5 
oldal terjedelemig)

■  remix-versek, a repoetizmus 
jegyében (kísérlet a jövő év
ezred egy új poétikai irány

zatának megteremtésére, 
mely az 1930 előtt elhunyt 
szerzők müveinek mind for
mai, mind tartalmi átdolgo
zását - postmodernizálását, 
direkt aktualizálását, popo- 
sítását, rapesitését - célozza 
meg)

■  Nagymama meséi (hagyo
mányos mesék, próza 6 éves 
korosztályig, 2 oldal terjede
lemig

■  Bordalok (5 oldal terjede
lemig)

Alterra díj: A szerzői önkölt
ség alól való utólagos felmen
tésen kívül

■  az I. helyezett 30.000 Ft,
■  a II. helyezett 20.000 Ft,
■  a III. helyezett 10.000 Ft

jutalomban részesül

Beküldési határidő:
2000. 03. 31.

Alterra Svájci-Magyar Kiadó 
Kft. 1054 Budapest, 

Széchenyi u.l/D

ASZÓDI TÜKÖR
Kiadó: Aszód Város Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Rácz Zoltán 
A szerkesztőség címe: Városi Könyvtár 

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

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

650 példányban 
ISSN-1217-890X
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Kosztolányi 
és az emléhezeí

Kosztolányi Dezső Emlékezet 
c. verséből idézünk:
„ Emlékezet, 
tebenned él és van,...”

Az idézet többi részét lásd a 
megfejtésben!

Vízszintes: 1. A megfejtés 
első része, (zárt betű G) 11.
Gyerekeknek szóló történet 
12. Kígyófajta 13. Has betűi, 
keverve 14. Nem „A” férfi! 
15. Veteményes 16. Autós is
kola, fordítva 17. Kecske teszi 
19. Osztrák autójel 20. Bili 
közepe 21. Lehullott falevelek 
23. Menyasszony 25. Kén 
vegyjele 26. Kelő 29. Nyújtasz 
31. Fakó szőke hajú 33. Nem 
szép 35. Liter 36. Zuhany 38. 
4í. Strázsa 43. Evőeszköz 45. 
Aromás ital 47. Mihály be
cézve 49. DRŐ 50. Leveses 
edény 51. Kása vége 52. Vér
tanúk városa 53. A megfejtés 
második része, (zárt betűk É,
E )

Függőleges: 1. Bőregér 2. Víz
hatlan felsőkabát 3. Magyar és 
spanyol autójel 4. Oxigén 5. 
Nagy-Britannia és Spanyolor
szág autójelzése 6. Amerikai 
nagyváros, New ... 7. Páros 
szám 8. Zenei hang 9. Napilap 
... Nap 10. Szürkületi 11. 
József Attila verse 15. Kilo
gramm 18. Majdnem erre! 19. 
Női név 22. Vadóc egynemű 
betűi 24. Nyugatos költő 27. 
Félig ez! 28. Évszak 30. Nagy
testű ragadozó madár 31. Nem 
utána! 32. Képes 34. Kút kö
zepe! 37. Kén vegyjele 39. Ős

41. Valós 42. Cipel 43. Bentről 
44. Emelkedik a vízszint 46. 
így kezdődik az alvás 47. Nem 
olyan, mint a többi 48. Maró 
anyag.

-szr-
*

A megfejtést február 28-ig le
het beküldeni nyílt levelezőla
pon, a lap aljáról kivágott és 
felragasztott rejtvényszel
vénnyel együtt a Városi Könyv
tár címére (2170 Aszód, Kos
suth L. u. 72.)
A helyes megfejtést beküldők 

között a Móni Fotó 2.000 fo
rint értékű, filmvásárlásra és - 
kidolgozásra beváltható utal
ványát, illetve a Virág ABC 
1500 Ft értékű ajándékkosarát 
sorsoljuk ki.
Előző számunk rejtvényének 

megfejtése:

“A vészes égen beborult, 
de nem esett le csillaga. ”

Bartyik Ferencné (Csengey u. 
9.) kedves olvasóinknak ked
vezett.

A szerencse ezúttal Ondrik Nyereményüket postán küld- 
Márton (Kondoros tér 44.) és jükel.
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Az Alterra Svájci-Magyar Ki
adó - amely egyaránt nyújt le
hetőséget kezdő, illetve befu
tott íróknak, költőknek a 2000. 
év évhez kapcsolódó esemé
nyek irodalmi felfrissítése ér
dekében felhívással fordul régi 
és új szerzőihez.

A továbbra is érvényben lévő 
műfaji és tartalmi megkötött
ség nélküli, 5 oldal terjedele
mig folyamatosan beküldhető 
írásokon kívül a következő 
meghatározott tematikus pá
lyázatokra várjuk írásaikat:

■  2000 éve született Krisztus 
(elmélkedések, versek, no
vellák, dramolettek 5 oldal 
terjedelemig)

■  Millennium: Szent István 
megkoronázásának 1000. 
évfordulója, államalapítás, 
kereszténység felvétele (el
mélkedések, versek, novel
lák, dramolettek 5 oldál ter
jedelemig)

■ 1956-os forradalom és sza
badságharc (visszaemléke
zések, versek, dramolettek 5 
oldal terjedelemig)

I remix-versek, a repoetizmus 
jegyében (kísérlet a jövő év
ezred egy új poétikai irány-
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zatának megteremtésére, 
mely az 1930 előtt elhunyt 
szerzők műveinek mind for
mai, mind tartalmi átdolgo
zását - postmodernizálását, 
direkt aktualizálását, popo- 
sítását, rapesítését - célozza 
meg)

■  Nagymama meséi (hagyo
mányos mesék, próza 6 éves 
korosztályig, 2 oldal terjede
lemig

■  Bordalok (5 oldal terjede
lemig)

Alterra díj: A szerzői önkölt
ség alól való utólagos felmen
tésen kívül

■  az I. helyezett 30.000 Ft,
■  a II. helyezett 20.000 Ft,
■  a III. helyezett 10.000 Ft

jutalomban részesül

Beküldési határidő:
2000. 03. 31.
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