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Vázlat vagy pontos értékbecslés kell a jó  gazdálkodáshoz?

Vita az önkormányzati ingatlanokról
Pattanásig feszültek az idegek 
a legutóbbi képviselőtestületi 
ülésen az önkormányzati la
kás- és nem lakáscélú bérle
ményekről szóló napirendi 
pont tárgyalása során. A kés
hegyig éleződő vita a képvise
lő-testület működésében ritka 
mozzanatot hozott: az egyik 
képviselő egy idő után megelé
gelte az egészet, összecsoma
golt és hazament.
A napirendi pont megtárgya

lásának nem kisebb célt kellett 
volna szolgálnia, mint azt, 
hogy alapjául szolgáljon a vá

ros vagyongazdálkodásának, 
és a képviselő-testület megha
tározza, az elkövetkező évek
ben mely ingatlanokat fogja el
adnia, és az ebből befolyó be
vételt mire fordítja majd. Már 
az első- hozzászólás azt sejt
tette, hogy a téma vagy lekerül 
a napirendről vagy hosszú vita 
elé néz a képviselő-testület. A 
városatyák többsége egyetér
tett dr. Jólesz Jó zse f hozzá
szólásával, hogy tudniillik 
csak egy, az önkormányzati in
gatlanokat tartalmazó felsoro
lás került a grémium elé, ami

ből hiányzik, hogy mennyiért 
lehetne a szóban forgó ingat
lanokat eladni, mibe kerülne a 
felújításuk, illetve mennyi be
vételi forrástól esik el az ön- 
kormányzat az eladásuk ese
tén. Asztalos Tamás képviselő 
is úgy ítélte meg, hogy a helyes

(folytatás a 4. oldaton)
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Elég volt a tragédiákból!

Levél a PEMÁK-nak
Február 28-án halálos kime

netelű gázolás történt a Falu
járók útján. Egy Kartal irá
nyából érkező, a Hatvani útra 
kanyarodni szándékozó Polski 
Fiat típusú gépkocsi elütötte 
L. M. nyolcéves kislányt, aki 
az ütközés következtében 
olyan súlyos koponyasérülést 
szenvedett, hogy a helyszínen 
életét vesztette.

Ilyen hírekkel naponta talál
kozunk, és sokszor már oda sem

figyelünk rájuk. A lassan két he
te történt szörnyű tragédia azon
ban érzelmeket, sőt indulatokat 
váltott ki bennünk, aszódiakból. 
Talán azért, mert szörnyű volt I 
azt látnunk és hallanunk, hogy a 
mentőszolgálat közel félmilliár- j |  
dós technikája is kevésnek bi
zonyul a kislány életének meg
mentéséhez. Talán azért, mert 
egy ártatlan gyermek halálát 
mindig nehezebb feldolgozni.

(folytatás az 5. oldalon)
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2 ASZÓDI

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület elsőként a 

város 2000. évi költségvetését 
fogadta el. Erről részletesen elő
ző számunkban írtunk. Pénzzel 
volt kapcsolatos a második napi
rendi pont is, melyben a tavalyi 
pénzügyi előirányzatok átcso
portosításáról döntöttek a város
atyák, majd ezt követően jóvá
hagyták a Városi Bölcsődének 
egy hűtőszekrény vásárlására 
vonatkozó kérelmét.

A képviselő-testület megsza
vazta az étkezést nyújtó önkor
mányzati támogatás csökkenté
séről szóló rendelet-tervezetet, 
amely köztudottan része az 
aszódi “Bokros-csomagnak”. A 
grémium a forráshiányos támo
gatás megadása után - figyelem
mel annak mértékére megvizs
gálja, hogy van-e lehetőség visz- 
szapótlásra.
A 2000. évi kisjavítási és fel

újítási munkák összeállítása, 
rangsorolása volt a témája a kö
vetkező napirendi pontnak. 
Eszerint első lépésben a hidak, 
átereszek átépítése tisztítása tör
ténhet meg mintegy 3 millió 250 
ezer forint értékben, majd víz- 
rendezési munkákra (2 millió 89 
ezer Ft), utak kátyúzására (630 
ezer Ft), közlekedési jelzőtáblák 
felújítására, pótlására (400 ezer 
Ft) és a közterületen lévő veszé
lyes, túlkoros fák kivágása, illet
ve pótlása történhet meg.
Ismét napirendi pontként sze

repelt a piactéren felépítendő pa
vilonsor ügye, ám egyelőre nem

A képviselő-testület legutóbbi 
ülésein ismét szóba került a 
2000. évi fesztivál. Az már biz
tos, hogy az idei rendezvényre 
még a régi helyén kerül sor, és 
a korábbiakhoz képest vala
mivel rövidebb lesz.
A program augusztus 18-án 

este kezdődik és 20-án éjszaka 
ér véget. Azt, hogy kik lépnek 
fel, még nem lehet tudni, mint 
ahogy azt sem, a rendezők 
mennyi pénzből gazdálkod
hatnak. A cél egyébként idén is

sokat haladt előre. A képviselők 
határozata értelmében a Környe
zetvédelmi és Városfejlesztési 
Bizottságnak pontosítania kell a 
vázlatterv módosításra adott ja
vaslatát, ki kell alakítania az el
adásra kerülő parcellák üzleti ér
tékét, valamint javaslatot kell 
tennie a piackialakítására az eh
hez szükséges anyagi forrás 
megjelölésével.
Alulértékeltnek találta a képvi

selő-testület a Falujárók úti 
nyolc lakásos épület értékét. Az 
ingatlanbecsléssel megbízott 
cég véleménye szerint ugyanis 
csak alig több, mint hatmilliót ér 
a ház. A városatyák úgy döntöt
tek, hogy szakemberekkel ké
szíttetnek egy teljes körű, illetve 
egy szerkezetkész felújításra vo
natkozó költségvetést. Az épület 
felújítása előtt statikai szakvéle
ményt is megrendelnek. 
Elmaradt az egyeztetés az Or

szágos Műemlékvédelmi Hiva
tallal a Fő tér építésével kapcso
latban. Minderre Asztalos Tamás 
hívta fel a figyelmet a 2000. évi 
első beadványában. Séllei Zsu
zsa, a Műszaki Iroda megbízott 
vezetője elismerte, hogy jogos a 
képviselő észrevétele, és erről ő 
is csak tavaly decemberben szer
zett tudomást. A munkák meg
kezdése előtt Jánosi János épí
tész arról tájékoztatta őt, hogy 
minden szükséges egyeztetés 
megtörtént, és egyetlen szakha
tóság sem kívánja felügyelni az 
építkezést. A városatyák elfo

az, hogy a városnak a rendez
vény lehetőleg egy fillérjébe se 
kerüljön, a költségeket a rek
lámbevételekből és a bérleti 
díjakból fedezzék. A rendez
vény további sorsának alakulá
sát illetően változatosak az el
képzelések. A képviselők egy 
része más jelleget adna neki - 
olyat, amelyben jobban domi
nál a kultúra és kevésbé a ven
déglátás.
Az új helyszínről az idei fesz

tivál után döntenek.

gadták a vezető asszony tájékoz
tatóját és szükségesnek mondták 
a tér felújításával kapcsolatos, 
ám még hiányzó szakhatósági 
vélemények beszerzését.

Idén még biztosan a szokott 
helyen rendezik meg a Fesz
tivált. A témával külön cikkben 
foglalkozunk. Elnapolta a kép
viselő-testület a Kossuth Lajos 
utca 26. szám alatti ingatlan el
adását. A volt mozi épületére a 
jelenlegi bérlő jelentette be véte
li szándékát, arra hivatkozva, 
hogy a ház állaga egyre romlik, 
és jelentősebb összeget kellene 
fordítani ennek megállítására. 
Az épület további sorsának ala
kulására a Környezetvédelmi és 
Városfejlesztési Bizottságnak 
kell javaslatot tennie.
Vételi szándékotjelentett be egy 
vállalkozó a Szent Imre 2. szám 
alatti helyiségre is, amelyben a 
későbbiekben egy asztalos üze
met működtetne. A képviselő- 
testület nem zárkózott el az eladá 
stól, ám kikötötte, az ott folytatni 
kívánt tevékenységhez szüksé
ges telephely-engedély meg-

Nem kevesebb, mint 18 napi
rendi pont várt a képviselő- 
testületre, így szinte mindenki 
biztosra vette, hogy 23 óra 
előtt aligha végeznek. A jóslat 
bejött, a városatyák éjfél előtt 
néhány perccel indulhattak 
hazafelé.
Az első napirendi pontban az 

önkormányzat felügyelete alá 
tartozó költségvetési szerveknél 
1999-ben végzett ellenőrzések
ről volt szó. A revizorok a GA- 
MESZ-nál pénzügyi-gazdasági 
ellenőrzést, valamint célellenőr
zést, a Szakorvosi Rendelőinté
zetben és a GAMESZ-hoz tar
tozó intézményeknél pedig cél- 
ellenőrzést végeztek. Az ellen
őrzések fö célja a hibák feltárá 
sa, illetve azok megelőzése volt. 
A vizsgált intézmények vezetői 
ellen kártérítési, illetve fegyelmi 
eljárásra nem kellett, hogy sor 
kerüljön.
A képviselő-testület döntése ér
telmében egyéni védőeszközö
ket vásárolhatnak a város intéz-

Aszód Fesztivál

M ég csak a helyszín biztos

------------------ Február 2.

szerzése a vevő feladata lesz.
A következő két napirendi pont
ban a polgármester és az alpol
gármester 2000. évi bérének 
emeléséről döntött a képviselő- 
testület. Erről részletesebben, 
külön cikkben is olvashatnak.

N em sokára valószínűleg  
Aszódnak is lesz honlapja. A 
képviselők döntése értelmében a 
főoldalon a város címerének, ké
pének, a belső oldalokon rövid 
városismertetőnek, az ipari 
parkkal kapcsolatos adatoknak, 
az eladandó önkormányzati va
gyonkörnek és az építési telkek 
adatainak kell szerepelnie. A 
honlap szerkesztésében Aszta
los Tamásné és Fischl László 
nyújt segítséget.
A képviselő-testület február 28- 
ig térítésmentesen biztosítja a 
Körzeti Vöröskereszt számára a 
Falujárók útja 1. szám alatti 
helyiséget a segélyszállítmány
ban érkezett ruhák árusítására.
A jogszabályi kötelezettségnek 

megfelelően a képviselő-testület 
meghirdeti a Városi Könyvtár 
vezetői állását.

___________ Február 23.
ményei azoknak a dolgozóik
nak, akik az idevonatkozó jog
szabályokban érintett munkakö
rökben tevékenykednek. így 
például a takarítók fejenként 
9.300 forint értékben kapnak kö
penyt, védőcipőt, védőkötényt 
és gumikesztyűt, míg a közhasz
nú segédmunkásoknak csúszás- 
gátló lábbeli, munkaruha és jól 
láthatóságot biztosító mellény 
jár fejenként 13.000 forint érték
ben. A jogszabály furcsasága, 
hogy amíg az óvónőknek jár 
egyéni védőeszköz, addig a pe
dagógusok közül csak a fizika
kémia szakosoknak és a testne
velőknek. Az önkormányzat 
anyagi helyzete miatt a nem kö
telező munkaruhákra egyelőre 
nem tud keretet biztosítani. 
Döntöttek a képviselők az 1999. 
évi pénzmaradvány felosztásá
ról. A pénzmaradványok kötele
zettséggel terheltek, vagyis 
olyan munkák fedezetéül szol
gálnak, amelyeket még tavaly 

(fo lyta tása i, oldalon)



TÜKÖR

Önkormányzati hírek
(folytatás a 2. oldalról) 

megrendelt az önkormányzat, 
ám a kedvezőtlen időjárás miatt 
nem lehetett elvégezni.
A képviselő-testület döntött az 

önkormányzat által adható ki
tüntetésekről. Ennek értelmében 
a már hagyományos elismerések 
mellett - “Aszód Városért”, 
“Korén István-díj”, “ Tiszta szép 
városért” - a város arra érdemes 
sportolói “Aszód Városi Sport
díj” medált vehetnek át.
A képviselő-testület április vé

géig elnapolta az utcanevekről 
szóló előterjesztés tárgyalását, 
mivel több képviselő is előkészí
tetlennek érezte az anyagot. 
Kvaka István például azt kifo
gásolta, hogy a bizottságoknak 
nincs konkrét javaslatuk, illetve 
azt, hogy olyan vázlat került elé
jük, amely még nem tekinthető 
véglegesnek.
Tájékoztatót hallgatott meg a 

képviselő-testület a 2000. évi 
Fesztivál előkészítéséről. Erről 
részletesen, külön cikkben ol
vashatnak.
A városatyák engedélyezték a 

GAMESZ-nak, hogy saját be
vételi forrásai terhére egy IFA

típusú szemétszállító gépkocsit 
vásároljon 1 millió 100 ezer Ft 
+ÁFA értékben. A gépkocsi tar
talékként szolgál majd, hogy a 
másik két jármű valamelyikének 
meghibásodása esetén is eleget 
tudjanak tenni kötelezettsége
iknek.
Parázs vita keletkezett a Fő utcai 
bérlemények tárgyalása során, 
amely közben Asztalos Tamás 
képviselő fogta a táskáját és ha
zament. A témáról részletesen, 
külön cikkben olvashatnak.

Ingatlan ügye szerepelt a kö
vetkező napirendi pontban is. 
Most már minden bizonnyal az 
önkormányzat újíttatja fel a Fa
lujárók úti nyolc lakásos épüle
tet. Első lépésként kivitelezési és 
engedélyezési tervet készíttet
nek, enélkül ugyanis megsaccol- 
ni sem lehet, mibe kerül az épít
kezés, amelynek költségeit a la
kásalapból, valamint a Kossuth 
Lajos utcai ingatlanok eladásá
ból keletkezett összegből fedez
nék.

A képviselő-testület eladta a 
Kossuth Lajos utca 1. szám alatti 
épületet a jelenlegi bérlőnek, 
Szovics Pálnak. A pénzügyi bi

zottság ugyan 15 milliót javasolt 
vételárként, ám a képviselők 
többsége az ingatlanbecslő cég 
által javasolt 11 millió 600 ezer 
forintos vételárat szavazta meg. 
Ebben valószínűleg nagy szere
pe volt annak, hogy a bérlő ko
rábban mintegy 8 millió forintot 
költött a ház állagának megőrzé
sére.
A képviselő-testület módosítot
ta az új szabálysértési törvény 
hatálybalépésével kapcsolato
san érintett helyi rendeleteket.

A városatyák jóváhagyták a 
Szakorvosi Rendelőintézetnek a 
most még hiányzó kémiai auto
mata beszerzésére vonatkozó 
kérelmét. A jutányosán, 2 millió 
500 ezer forintért beszerezhető 
berendezés induló részlete 1 
millió forint, amelyet az önkor
mányzat 2000. augusztus 31-ig 
hitelez meg az intézménynek. 
Június 2-án kerül sor Aszódon a 
Magyar Millennium tiszteletére 
rendezendő zászlóátadás-átvé- 
teli ünnepségre. A képviselő- 
testület úgy döntött, hogy a zász
ló átadására - tekintettel Aszód 
iskolaváros voltára - Pokorni 
Zoltán művelődési minisztert 
vagy valamelyik államtitkárát 
kéri fel. A városatyák a zász
lóanya tisztének betöltésére 
Huszárné Zsemberovszky Erzsi

ké nénit javasolták.
A grémium elutasította annak a 
solymári vállalkozónak a kérel
mét, aki 12 darab építési telket 
kíván vásárolni, és ehhez rész
letfizetési kedvezményt kért.

A városatyák egyelőre nem 
döntöttek a gyermekvédelmi fe
lelősök munkaidő kedvezmé
nyéről, mivel kíváncsiak a Gal
lup Intézetnek a város oktatási 
intézményeit átvilágító vizsgála
tának eredményére.
A képviselők helyt adtak a Trink 
Duó Kft. területvásárlásra vo
natkozó kérelmének. A cég a 
Honvéd utca felől kíván kaput 
nyitni és utat építeni, hogy gép- 
jánnűveik könnyebben megkö
zelíthessék telephelyüket. Az 
eladandó terület árát 2.500Ft/ 
négyzetméterben határozták 
meg.
Döntött a képviselő-testület a pi
aci pavilonsor árairól. Eszerint a 
pavilonok telekmegváltási díja 
210 ezer forint, mely összeg tar
talmazza a telek árát és a rá eső 
tervezési díjat.
A képviselő-testület 1000 négy
zetmétert ad el az ipari területből 
3.500Ft/négyzetméteres áron 
Kővágó Péter vállalkozónak, 
aki csemete- és dísznövényker
tet kíván nyitni.

Az alpolgármester nem kért emelést

Polgármesteri juttatás: alacsonyabb  
költségtérítés, magasabb fizetés

Tíz igen szavazattal, két tar
tózkodás mellett a képviselő
testület elfogadta a polgár- 
mester 2000. évi bérének 
megállapítására tett javasla
tot. Ennek eredményeként a 
város első emberének bére 
bruttó 182 és félezer forint
ról 214 ezer forintra emelke
dett. Ez az összeg a maximá
lisan adható fizetés 97%-a.
A Magyar Köztársaság 2000. 

évi költségvetéséről szóló tör
vénye az illetményalapot a ko
rábbi 23.400 forintról 28.150 
forintra emelte. Ebből az alap
ból eredeztetik a miniszterek 
fizetését (az alapilletmény 6,5 
-szerese + 50 % illetménypót
lék), amelynek 80%-át kaphat
ják a polgármesterek, vagyis

maximum 219.570 forintot.
A pénzügyi-gazdasági bizott

ság azt javasolta, hogy váro
sunk polgármestere - hasonló
an a közszférában dolgozók
hoz - 8,25%-os bérfejlesztés
ben részesüljön. Az így 197 
ezer 600 forintra növekedett 
összeg azért lett még 15 ezer 
forinttal magasabb, mert eny- 
nyivel csökkentették a polgár- 
mesteri munkával járó, havi 
35 ezer Ft-os költségtérítést. A 
képviselő-testület ugyanakkor 
változatlanul hagyta az önkén
tes nyugdíjpénztár felé törté
nő, havi 25 ezer forintos befi
zetést.
Az eddigi havi 34.500 forint

ról 40 ezer forintra nőtt a mun
káját társadalmi megbízatás

ként végző alpolgárm ester 
alapilletménye, annak ellenére, 
hogy Kovács Tamás az önkor
mányzat pénzügyi helyzetére 
való tekintettel arra kérte kép
viselőtársait, hagyják változat
lanul a tiszteletdíját. Bagyin 
Jó zse f polgármester viszont 
arra emlékeztette a városatyá
kat: az alpolgármester nagyon 
sok feladatot vállal az iparte
rület értékesítése kapcsán.
Az emelésre 10 képviselő sza
vazott igennel, ketten tartóz
kodtak. A határozatba mégis 
került egy fék: az emelkedés 
összegének kifizetését a for
ráshiányos pályázat elbírálásá
ig visszatartják mind az alpol
gármester, mind a képviselők 
esetében.

Bár korábban a városatyák 
3.100 Ft/négyzetméteres árat ha
tároztak meg az Evangélikus 
Gimnáziumtól jobbra eső össz- 
közműves telkekre, most felfüg
gesztették ezt. A piacképesebb 
árak kialakításának egyik lehet
séges módja, hogy nem összköz- 
műves, hanem alapközmüves 
telkeket értékesítenének. Ennek 
az árkialakítása azok után történ
het meg, ha megvizsgálják, je 
lenleg mibe kerül a víz és a vil
lany bekötése.

Figyelem,
közmeg

hallgatás!
Közmeghallgatást tart a város 

képviselő-testülete március 31- 
én 18 órakor a Csengey Gusztáv 
Általános Iskola aulájában.
A fórumra minden érdeklődő 

polgárt szeretettel várnak.



4 ASZÓDI

Vita az önkormányzati ingatlanokról
(fo lyta tás az 1. oldalról)

Jegyzőkönyv 
a bizottsági 

ülésekről 
is készül

Aszód Város Önkormányza
tának Szervezeti és Működé
si Szabályzata III. - a kép
viselő-testület bizottságairól 
szóló - fejezetének 22.pontja 
szerint az ülésekről jegyző
könyv készül, amelyet a bi
zottság elnöke ír alá. Kissné 
Kulybus G izella jegyző arról 
tájékoztatott, hogy a bizott
sági ülések jegyzőkönyvét 
mindig a képviselő-testületi 
ülések jegyzőkönyvei mellé 
csatolják, így küldik a Köz- 
igazgatási Hivatalba.
A gyakorlat az, hogy a bi

zottsági ülésen feljegyzés ké
szül, amelyből a jegyző
könyv születik. A bizottsági 
ülések egyik fő jellemzője, 
hogy kevésbé parlamentáris, 
a testületi ülésektől lazább 
keretek között folyik, és a vé
gén közösen kialakított véle
mény adja a bizottsági javas
latot. A feljegyzést készítő 
személynek 15 napon belül 
kell a jegyzőkönyvet elkészí
tenie.
Az ominózus február 9-ei bi

zottsági ülésről a műszaki iro
da munkatársa, ifjabb Jordán 
Imre készített feljegyzést, ám a 
létszámgondokkal küszködő 
műszaki iroda munkatársaira 
zúduló hatalmas teher miatt a 
jegyzőkönyv csak a 15 napos 
határidőn túl születhetett meg.

Az Országgyűlés 1999. máju
sában törvényt alkotott az álta
lános mezőgazdasági összeírás
ról. Az 1999. évi XLVI. törvény 
rendelkezése értelmében Ma
gyarországon 2000. áprilisában 
teljes körű általános mezőgazda- 
sági összeírásra kerül sor.
A számlálóbiztosok a felvétel 

során az egyéni gazdálkodók kö
rében adatokat gyűjtenek a 
földhasználatra, az állatállo-

döntéshez a képviselőknek egy 
összefogottabb, jobban szám
szerűsített előterjesztést kell 
kapniuk, amelynek elkészíté
sébe - tekintettel a műszaki iro
da munkatársak hiánya miatt 
lassan ellehetetlenülő műkö
désére - esetleg célszerű lenne 
külső, hozzáértő személyeket 
is bevonni. A vita akkor kez
dett kiéleződni, amikor kide
rült: az önkormányzati ingat
lanok még hiányzó adatainak 
felméréséhez Bagyin Jó zse f 
polgármester által június 30- 
ig kért határidő nemcsak há
rom - a Pesti u. 2. és a Kossuth 
Lajos u. 60-62. szám alatti - 
ingatlanra vonatkozik, hanem 
az összes önkormányzati bér
leményre. Asztalos Tamás úgy 
találta, egy vagyongazdálko
dási stratégiai vázlatterv elké
szítéséhez nem szükséges 
újabb fél évet elvesztegetnie az 
önkormányzatnak. A képvise
lő szerint már vannak példák 
arra, hogy az értékesítendő 
épületeket milyen nagyság
rendben lehet eladni. Ezeket a 
tapasztalokat leszűrve meg le
het határozni, hogy a gazdál
kodás milyen irányban indul
jon el. Bagyin József viszont 
amellett kardoskodott, hogy az 
ingatlanokkal kapcso latos 
döntéshez pontos értékbecs
lésre van szükség, aminek el
készítéséhez szükséges az ál
tala javasolt határidő tartása. 
Asztalos képviselő erre úgy 
válaszolt, hogy a pontos fel
mérés elkészítésének sorrend-

mány nagyságára, a gép- és álló
eszköz állomány összetételére, 
valamint a foglalkoztatási viszo
nyokra vonatkozóan.
Az összeírás végrehajtásában a 

Központi Statisztikai Hivatal 
Budapesti és Pest Megyei Igaz
gatósága által megbízott össze- 
írók vesznek részt, akiket a hiva
tal megbízólevéllel és névre szó
ló igazolvánnyal láttak el. A 
számlálóbiztosok felkeresik a te

jéhez  szükséges a vázlat, 
amelynek összeállítását ő már 
másfél éve szorgalmazza, s 
amellyel most a bizottsági ülé
sen is egyetértettek.
Ezt követően a vita már arról 

folyt, hogy a témában milyen 
határozatot is határozott a Kör
nyezetvédelmi és Városfej
le sz té s i B izo ttság . M ind 
Chugyík János, a bizottság ve
zetője, mind Asztalos Tamás 
másképp látta a végeredményt. 
Utóbbi azt is kifogásolta, hogy 
a témával foglalkozó beadvá
nyát - amelyben pontosan leír
ta az ingatlanok hasznosításá
nak egyes lépcsőfokait - nem 
csatolták az előterjesztéshez, a 
bizottsági elnök pedig mást ál
lít, mint amiről ténylegesen 
döntöttek, és ezt azért nem le-

Augusztus elején adják át azt a 
Profi élelmiszer áruházat, 
amelynek rövidesen megkez
dődnek a kivitelezési munkála
tai a Pesti úton, a malomhoz 
vezető út bejáratával szemben. 

Az ingatlanon található két 
családi házat már lebontották, 
a törmelékeket elszállították. 
Az új üzletben 600 négyzetmé

teres eladótér várja majd a vásár
lókat. A gépkocsival érkezők 
külön kanyarodósávon térhet
nek le a 3-as útról és 48 parkoló
hely közül választhatnak.
Az új üzlet építésével nem

csak az aszódi és a környékbeli

kosságot, az itt begyűjtött ada
tokat a hivatal bizalmasan kezeli 
és csak összesítés után, az egyé
ni jelleg elvesztését követően 
hozza nyilvánosságra. A sikeres 
lebonyolítás érdekében kéijük, 
hogy az adatszolgáltatással is se
gítsék az összeírók munkáját fe
ladatuk eredményes végrehajtá
sában.

Központi Statisztikai Hivatal 
Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága

hét bizonyítani, mert a bizott
sági ülésen - nem először - nem 
vezettek jegyzőkönyvet. Az 
egyre erősödő hangú eszme
csere azzal a váratlan fordulat
tal ért véget, hogy Asztalos Ta
más összecsomagolt és haza
ment.

Bagyin József úgy vélekedett: 
nem egy dologról vitatkoztak 
az eltávozott városatyával. En
nek ellenére felajánlotta, hogy 
szavazzanak képviselőtársa ja 
vaslatáról. A képviselő-testü
let végül a polgármester indít
ványát fogadta el, azzal a vál
toztatással, hogy azon ingatla
nokat, amelyekben 2007-ig, il
letve 2009-ig van bérlő, ne ér
tékeltessék fel. A határidő jú 
nius 30. maradt.

polgárok járnak jól, hanem a 
város is. A beruházó cég 
ugyanis vállalta, hogy megépí
ti az ipari terület feltáró útjá
nak első szakaszát - mintegy 
80 méternyi aszfaltutat és a 3- 
as számú főút csatlakozó cso
mópontját a közműcsatlakoz
ások kiépítésével. Cserébe a 
beruházó azt kérte, hogy a ki
vitelezés közel 13 millió forin
tos összegét az élelmiszer-áru
ház forgalma után fizetendő 
iparűzési adóból 10 év alatt le
írhassa. Bár az erről döntő kép
viselő-testületi ülésen felme
rült, hogy az útépítésre célsze
rű lett volna az önkormány
zatnak is árajánlatot kérnie, az 
építkezés sürgető ütemére te
kintettel a városatyák megsza
vazták a kérelmet.

Közlemény
r

Áprilisban mezőgazdasági összeírás

PROFI áruház épül 
a Pesti úton



TÜKÖR

Elég volt a tragédiákból!

Levél a PEMÁK-nak
(folytatás az 1. oldalról)

Talán azért, mert tisztában va
gyunk vele: a bekövetkezett tra
gédia a kislány és a gázoló gép
kocsivezető családjában olyan 
törést okozott, amit nem biztos, 
hogy valaha is sikerül maradék
talanul kiheverniük Talán azért, 
mert ilyenkor bennünk is átfut, 
amire egyébként szinte sohasem 
gondolunk: mi lett volna ha...?
Nekem két gyermekem van, a 
nagyobbik éppen annyi idős, 
mint a kislány volt. A baleset 
helyszínére igyekezve az első 
dolgom volt, hogy fel
hívjam, otthon van-e? Szálljunk
Azt, hogy ki volt a egy kicsit

lehet elkerülni. Szálljunk egy ki
csit magunkba: mennyien dön
getünk lefelé ezen az útszaka
szon jóval az ötvenes tempó fe
lett? És hány gyalogos megy át a 
gimnázium kapujánál, a kanyar
ban, amit csak a legutolsó pilla
natban lát be a gépkocsivezető? 
Bevallom, én először azt hittem, 
itt ütötték el a kislányt.
Sajnos mindig a balesetek után 

kezdünk azon gondolkodni, mit 
is tegyünk a körülöttünk lévő ve
szélyforrások megszüntetésére 
vagy legalább enyhítésére. Az 

elmúlt napokban folyta
tott beszélgetések kö

zepette fogalmazó-

...bíztunk abban, 
hogy hamarosan 

újabb,
a biztonságunkat 

szolgáló 
intézkedések 
következnek.

az

balesetben a hi
bás, ma még nem 
tudni pontosan.
Nem is tisztem 
ezzel foglalkozni, 
arra ott van a ható
ság. Csak azt tudom 
leírni, ahogyan az 
aszódiak vélekednek 
esetről. Beszélgetőtársaim közül 
a legtöbben a tragédia résztve
vőinek felelősségén túl az autó
pályadíj bevezetése óta megnö
vekedett forgalmat okolták, ami 
miatt már nem lehet biztonsá
gosan közlekedni Aszódon. 
Nem kevesen a PEMAK-ot 
szidták, hogy nincsenek felfest
ve a zebrák, és hogy nem épült 
meg a Kondoros téri körforga
lom. Magam is úgy vélem: jo 
gos, a veszélyt mindenképpen 
növelő tényezőket említettek. 
Ennél a balesetnél azonban ezek 
nem játszottak közre. A kislány 
nem a fel nem festett zebra he
lyén akart átmenni, és az autó 
sem a csomópontból érkezett, 
hanem arra tartott. Kérdés, hogy 
olyan sebességgel-e, hogy a 
stoptáblánál meg tudjon állni. A 
sors kegyetlen fintora, hogy 19 
évvel ezelőtt szinte napra ponto
san egy 13 éves fiút ütöttek el - 
ugyancsak a Falujárók útján, va
lamivel feljebb a mostani tra
gédia helyszínétől. Pedig akkor 
még hírehamva sem volt az au
tópálya-díjnak, és talán a forga
lom sem volt akkora, mint ma
napság.
A tragédiákat valószínűleg csak 
még nagyobb odafigyeléssel

magunkba: 
mennyien döngetünk 

lefelé ezen az 
útszakaszon jóval 

az ötvenes 
tempó felett?

ző intézkedésként járdaszigetet 
telepítenek a város két gyalogát
kelőhelyére, s bíztunk abban, 
hogy hamarosan újabb, a bizton
ságunkat szolgáló intézkedések 
következnek. Ehelyett azt kellett 
tapasztalnunk, hogy a beígért 
körforgalom nem készült el; 
hogy a Falujárók útja egy szaka
szának aszfaltozása után közel 
egy év sem volt elegendő, hogy 
felfessék a gyalogátkelő
helyeket; hogy az út
padkán a lezúduló 
víz miatt keletke
zett, 60-80 cen
tim éter mély 
gödrök hónapo
kig nem kerül
tek kijavításra; 
hogy a Húszak 
János váci kiren
deltségvezető  által 
ígért, télen Aszódon állomásoz- 
tatandó sószóró gép végül nem 
érkezett meg városunkba, a Ve
resegyházról indított munkagép 
pedig már nem boldogult a 3-as 
számú úton keletkezett jégpán
céllal, aminek következtében a 
főútvonal forgalma sok esetben 
órákra bedugult.

Tisztelt Igazgató Úr! Kérjük 
Önt, tegyen meg mindent azért, 
hogy az aszódiak biztonságérze
te az elkövetkezendőkben nö
vekedjen. Szeretnénk, ha a mi 
javaslatainkat is figyelembe 
vennék, amelyek a következők:

•  Szíveskedjenek pótolni a Fa
lujárók úti két gyalogátkelőhely 
felfestését. Az alsó zebra eseté
ben vizsgálják meg, nem lenne-e 
célszerű a jelenlegi helyétől 
mintegy 20 méterre feljebb fel
festeni. Tapasztalataink szerint 
a Kartal felé igyekvők a Hatvan 
felől érkező forgalomra kon

centrálnak, és emiatt 
zásnál egy kamion- AzM 3-as már nincsenek tékái
nak ütközött. Eb- autópálya díjasítása tettel a zebrán át- 

ótajelentősen 
megnövekedett 
forgalom miatt 

Aszódon nem lehet 
biztonságosan 

közlekedni

dott meg bennem 
az a szándék, 
hogy egy nyílt le
velet írjak a PE- 
MÁK Kht. igaz- 

g a tó já n a k . A z 
alábbiakban ezt ol

vashatják.

Pest Megyei Állami Közút
kezelő Közhasznú T ársaság 
Kenderesi János 
igazgató részére

Tisztelt Igazgató Úr!

Bizonyára már értesült arról, 
hogy február 28-án Aszódon, a 
Falujárók útján halálra gázoltak 
egy kislányt. Sajnos a tél fo
lyamán nem ez volt az első, ha
lállal végződő tragédia. Tavaly 
novemberben két ember a kór
házba szállítás után halt meg azt 
követően, hogy személygép
kocsijuk a kartali elága-

ben a keresztező
désben az elmúlt 
fél évben három 
másik baleset is 
történt, és csak a 
szerencsének kö
sz ö n h e tő , ho g y  
egyik sem járt szemé 
lyi sérüléssel.
Az M3-as autópálya díjasítása 

óta jelentősen megnövekedett 
forgalom miatt Aszódon nem le
het biztonságosan közlekedni. 
Nagyon örültünk, amikor azt lát
tuk, hogy Önök balesetmegelő-

kelő gyalogosok
ra.
•  Kérjük, hogy 
m indkét zebra 
esetében az átha

ladást nyomógom
bos jelzőlámpával 

biztosítsák. A gyalog- 
átkelőhelyek 50-100 méte

res körzetében egy általános is
kola, egy gimnázium és egy 
óvoda is található, így nagyon 
sok gyermeknek kell rendszere
sen átkelnie az egyre forgalma
sabb kartali úton. Célszerűnek

tartjuk a Petőfi Gimnáziumnak a 
kartali útra nyíló kapujának kö
zelében egy Gyermekek jelző
táblát elhelyezni, mivel nagyon 
sok diák itt megy át (szabályta
lanul) az úttesten.
•  A két zebra közötti útszaka
szon vezessenek be 40km/órás 
sebességkorlátozást. A lejtős út
szakaszon a gyalogjárda közel 
van az úttesthez, a gyalogosokat

csupán egy acélkorlát vá
lasztja el a tőlük negy

ven centiméterre ro
bogóautóktól.
•  Tegyenek meg 
m inden t azért, 
hogy idén megé
püljön végre az 

aszódi körforga
lom, és ezzel elkerül

hetővé váljanak a ke
reszteződésben a frontális 

ütközések.
A levél mellé mellékelem azok
nak az aszódi polgároknak az 
(névvel és címmel ellátott) alá
írását, akik e levél tartalmával 
egyetértenek.
Együttérzését, segítőkészségét 

előre is köszönjük!
Tisztelettel:

Rácz Zoltán 
az Aszódi Tükör 

felelős szerkesztője
é s ...... aszódi polgár

*

Kedves Olvasó!

Amint az a fentiekből kiderült, 
szükségesnek tartom, hogy az il
letékesek lakossági kezdemé
nyezést tapasztaljanak. Kérem, 
hogy a levél tartalmával való 
egyetértésüket névvel, címmel 
ellátott aláírásukkal igazolják. 
Ehhez fej léces papírokat helye
zünk ki az alábbi helyeken:

•  Polgármesteri Hivatal, 
Titkárság

•  Városi Könyvtár
•  Lakótelepi Papírbolt
•  II. számú Általános Iskola, 

titkárság
•  Csengey Gusztáv Általános 

Iskola, titkárság

Aláírási akciónkat 
terveink szerint 

március 31-én zárjuk, 
így annak eredményéről 
következő'számunkban 
beszámolunk Önöknek.
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így látják a gyermekeink A Podmaniczky Zeneiskola hírei
A nyolc éves kislány halálhírére 
a Csengey Gusztáv Általános Is
kola 4. z osztályos diákjai is tol
lat ragadtak. Levelüket Bagyin 
József polgármesternek címez
ték, ám kérték, hogy ha lehet
séges, jelenjen meg az Aszódi 
Tükörben is.

Tisztelt Polgármester Úr!

Február 28-án történt egy bale
set, ami következtében meghalt 
egy kislány. Szerintünk ez meg
előzhető lett volna.

Javaslatokat gyűjtöttünk a 
biztonság megőrzésére: először 
is fessék fel a zebrákat, mert ahol 
a baleset történt, nem volt látha
tóan felfestve, és ha lehet, töb
bet! A főutakon fekvőrendőrö
ket vagy rendőri felügyeletet 
szeretnénk. A jelzőtáblákat lát
ható magasságba rakják. Jó len
ne, ha újra bevezetnék a három

színű jelzőlámpákat, mivel az 
M3-as autópálya miatt megnőtt 
a forgalom. Egyszóval a gyorsan 
hajtást kellene lelassítani. Eze
ket Aszód biztonságáért írtuk.

Köszönettel: Kovács Tímea, 
Pásztor József, Lakatos Betti, 
Csányi Noémi, Mack István, 
Zsembercrvszky Ágnes, Nyircsák 
Barbara, Molnár Timi, Péter 
Nóra, Bede Viktor, Harajka 
László, Kenessey Kitti, Csobán 
Zsombor, Fekete Anna, Hajdúk 
Réka, Bagi Erika, Fülöp Edina, 
Kaputa Ivett, Oláh Mónika, 
Dobandy Barbara, Bíró Nándi,

Januárban minden tanszakunk 
megrendezte az első félév záró- 
hangversenyét, mely növendé
keinknek egyben vizsgakoncert 
is volt. Reméljük, mindenki elé
gedett a félévi bizonyítványával. 
Ha mégsem, akkor itt a követke
ző félév, lehetjavítani!
A második félév nagyon moz

galmasan indult. Január 29-én 
Cegléden rendezték meg az Or
szágos Fuvolaverseny Pest me
gyei válogatóját. Zeneiskolánk
ból Baranyi Zsanett indulhatott,

aki nagyon jó  fuvolázásával 
korcsoportjában a l l .  helyet érte 
el. Reméljük, két év múlva a 
döntőben láthatjuk majd. Gratu
lálunk neki és felkészítő tanárá
nak, Szegedi Saroltának.
Sajnos az egyre romló gazdasá
gi helyzetünk miatt intézménye
inkben is tandíjemelésre került 
sor.
Tájékoztatásul közöljük az új 
díjrendszert, mely 2000. február 
1-től lép életbe:

6-22 éves kor ig egy félévre

Szabó Roland, Sebák Martin, Tanulmányi eredmény 1 tanuló 2 tanuló 3 tanuló esetén
Gregus István, Kerek Szilvi, Új beiratkozó 2000 Ft 1600 Ft 1200 Ft
Bárt a Zsuzsanna, AgócsA dám. 5-4,5 1500 Ft 1200 Ft 1000 Ft

* 4-3,5 2000 Ft 1600 Ft 1200 Ft
Bagyin József kérdésünkre el

mondta: egy tanórán személye-
3-2,5 2500 Ft 2200 Ft 2000 Ft

sen szeretne válaszolni a levélíró 
kisdiákok észrevételeire.

Felnőtt növendékek tandíja egy hónapra: 
Hangszerhasználati díj egy félévre:

1500 Ft 
1000 Ft

Orvosfórum a gondok orvoslására
Február közepén dr. Jólesz 

József és dr. Bodó Zsolt kezde
ményezésére regionális orvos 
kollégium alakult városunk
ban. Az ÁROK (Aszód és Kör
nyéke Regionális Orvosi Kollé
gium) legfőbb célja, hogy a kör
nyéken dolgozó orvosok között 
még jobb legyen az információ- 
áramlás.
-Az már korábban kiderült szá
munkra, hogy szükséges megte
remteni a lehetőségét annak, hogy

A Városi Cukorbetegek Egye
sülete január 27-én tartotta 
közgyűlését Az elnökségi be
számoló foglalkozott az 1999. 
évben végzett munka eredmé
nyeivel és érintette a hiányos
ságokat is.

Sajnos nem sikerült a Szak
orvosi Rendelőintézetben a dia- 
betologus rendelés beindítása. 
Hatvan fos tagságunkból har
mincnégy állandó diétás és tab- 
lettás kezelésre szorul, huszon- 
hatan pedig naponta 4-5 alka
lommal injekciózzák magukat 
inzulinnal. A diabétes miatt egy 
ember teljesen elveszítette látá-

rendszeresen találkozzunk és 
megvitassuk ügyes-bajos gond
jainkat. A kollégium létrehozásá
val ezt a szándékunkat kívánjuk 
megvalósítani - mondta az alaku
ló ülésen dr. Jólesz József, aki sze
rint majd a későbbiekben válik el, 
hogy szükségszerű-e az orvosi 
kamarához integrálódniuk. A 
kollégium egyelőre jogi személy- 
lyé sem kíván válni.
Az első találkozón részt vett 17 
kolléga - a megbeszélésre 53

sát, kettőnél pedig lábcsonkolást 
kellett végrehajtani. Ez a beteg
ség nem gyógyítható, csupán - 
megfelelő ellátással - lassítható 
az egészségkárosító folyamat. 
Ezért lenne nagyon fontos a 
szakorvosi rendelés és az állan
dó orvosi felügyelet.
Az egyesület működéséhez a fi
zetett tagdíj nem elegendő, ezért 
pályázatokon keresztül igyek
szünk pótolni a hiányzó bevételt. 
1999-ben a Városi Polgármes
teri Hivatal, az Aszód Városért 
Alapítvány és a Galgamenti Ví
zi Társulat segítségének örülhet
tünk. A támogatás nagy részét 
gyógyszerkiváltáshoz való hoz-

meghívó ment ki - úgy döntött, 
hogy háromhavonta találkoz
nak. A rendszeres összejövete
lek minden bizonnyal nemcsak 
az információk kicserélésére, a 
jó  és rossz tapasztalatok megvi
tatására lesznek alkalmasak, ha
nem arra is, hogy a nyugdíjba 
vonult, már nem praktizáló or
vosok ne kerüljenek ki a szak
mai körből. R.Z.

zájárulás címen, és a vércukor 
méréshez szükséges tesztcsíkok 
vásárlásához használtuk fel. A 
tagság ezúton is köszönetét fe
jezi ki az adományozóknak. Ed
dig nem tudtuk megvásárolni a 
hiányolt vérnyomásmérőt, ezért 
pályázat útján próbáljuk előte
remteni a szükséges összeget.

Kéijük mindazokat, akik segí
teni tudják és akaiják a Városi 
C ukorbetegek Egyesületét, 
hogy az aszódi OTP-nél vezetett 
11742166-20018157 számla
számra utalják támogatásukat.

Búzás Pál 
a CBE elnöke

Februárban megkezdődtek a ze
neművészeti szakközépiskolák
ban a felvételi vizsgák. Idén két 
növendékünk készül zenei pályá
ra: Lakatos Raymond hegedű 
szakra, - tanára Király Gyöngyi - 
és Demján Mónika szolfézs szak
ra - tanára Hévízné Király Csilla. 
Mónikát a budapesti Szent István 
Zeneművészeti Szakközépisko
lába, Raymondot pedig a miskol
ci Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskolába vették fel. 
Aszódi sikereket hozott a feb

ruár 10-én Cegléden megtartott 
Országos Zongoranégykezes 
Verseny Pest megyei válogatója 
is. Induló párosunk: Nagy Zsófia 
és Katona Brigitta bejutottak az 
országos döntőbe. Gratulálunk 
nekik és további sikeres felkészü
lést kívánunk a gyerekeknek és
tanáruknak, Nováklstvánnénak!

*

A  zeneiskola felnőtt kórusa to
vábbra is várja azoknak a jelent
kezését, akik szeretik a közös 
éneklést és egy héten egyszer ál
dozni tudnak drága idejükből 
erre a nemes célra. A kórus pró
bái minden héten csütörtökön 18 
órától 19.30-ig tartanak a Műve
lődés Háza kamaratermében. 
Vezetője: Pál Lajos karnagy 
Jelentkezni a 400-093-as telefon
számon, vagy személyesen a ze
neiskola irodájában lehet.

Szegedi Sarolta

A Cukorbetegek Egyesületének hírei
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A bérlő kevesli, a gimnázium sokallja az úszására díját

Partra vetett diákok a Petőfi gimnáziumban
Az idei tanévben még egyszer 

sem úszhattak a Petőfi Sándor 
Gimnázium és Kollégium diák
jai intézményük tanuszodájá
ban. A több hónapja tartó 
kényszerszünet oka, hogy a me
gye által működtetett középis
kola nem tudja előteremteni a 
uszoda bérlője által kért össze
get A nemrégiben a fenntartó
juk által életbe léptetett gazda
sági megszorító intézkedések 
azt is előrevetítik, hogy egyelőre 
nem lesz változás.

A gimnázium tanuszodája 
1985-ben, jórészt társadalmi 
munkával épült fel. Nemcsak 
Aszód, hanem a környék lakói is 
vásároltak a téglajegyekből, 
hogy így biztosítsák maguknak a 
kedvezményes szabadúszást. A 
sportlétesítmény elkészülte után 
a gimnázium testnevelő tanárai 
mellett a körzet iskoláinak peda
gógusai is beépíthették az óra
rendjükbe az úszásoktatást. Az 
üres órákban városunk polgárai 
használhatják a medencét.
Öt évvel ezelőtt a megyei önkor
mányzat lett a középiskola fenn
tartója, és ezzel a tanuszoda üze
meltetése is az ő feladata lett. 
Egy idő után az uszoda üze
meltetésijoga - veszteséges mű
ködtetése miatt - visszakerült vá
rosunk önkorm ányzatához, 
amely vállalkozó bevonásával 
igyekezett az úszás lehetőségét 
biztosítani. 1996 őszén az Ener
gia Kft-vel kötöttek ötéves szer
ződést, melyben kikötötték, 
hogy a gimnázium a tanuszoda 
használatakor 1000 óra erejéig 
elsőséget élvez, és a vállalkozó a 
tanuszoda rendjét köteles az is
kolához igazítani. A térítési dí
jak esetében az 1996-ban meg
állapított árat tekintették alap
nak, amelyet a bérlő évente az 
inflációs rátának megfelelő mér
tékben emelhet meg.
Paksi Ferencné, a tanintézmény 
igazgatója szerint a vállalkozó 
ezt sohasem tartotta be. 1996- 
ban még 2.800 Ft-ot kellett al
kalmanként fizetniük, amit a kö
vetkező évben 1000 Ft-tal emelt 
meg a vállalkozó, s a rákövet
kező években is fölfelé tért el a

rátától. Az összeg ma 7.000 
Ft/órárarúg.
- 1998-ban másfél hónapig nem 
tudtuk úsztatni a gyerekeinket. 
Tavaly tavasszal még sikerült ki
gazdálkodnunk az úszáshoz 
szükséges összeget, ám ősszel 
erre már egy fillért sem fordít
hattunk - tájékoztatta lapunkat 
az igazgatónő, aki szerint a hely
zet nemcsak azért kínos, mert 
ezen a téren nem tudnak eleget 
tenni a pedagógiai programjuk
ban vállaltaknak, hanem azért is, 
mert így az uszoda nem válthatja 
ki a tornatermi órák 
egy részét, s 
előfordul 
h o g 
rossz

zetniük. Erről szó sincs, min
denki egyforma tarifáért hasz
nálhatja a létesítményt.

A gimnázium és a tanuszoda 
bérlője közötti kapcsolat koráb
ban sem volt súrlódásmentes. 
Az iskola néhány alkalommal a 
víz minőségét kifogásolta, ami
vel a vállalkozó nem értett egyet, 
másfél éve pedig területi vita 
rontotta tovább a kapcsolatot. A 
kft. vezetője ugyanis a tanuszo
da melletti parkban napozót és 
büfét akart felállítani, ám ehhez 

a középiskola nem járult

tűnik, a 
elenlegi

hozzá

esetén  
a diákja
ik m o zg ás  
helyett tanterem 
ben ücsörögnek.
Nagy Albert, az uszodát mű

ködtető kft. vezetője viszont azt 
furcsállja, hogy éppen a helyben 
lévő gimnázium nem tudja elő
teremteni az uszodahasználat
hoz szükséges pénzt.
- A város túlsó végén lévő Evan
gélikus Gimnáziumból rendsze
resen jönnek hozzánk úszni. Tu
domásom szerint ők a szülőktől 
kémek pénzt erre a célra. A 
Petőfi Gimnázium arra hivatko
zik, hogy ezt nem teheti meg, 
mivel az úszás az órarendbe van 
építve. Járnak hozzánk Ácsáról, 
Hatvanból, Túráról is diákcso
portok, akiknek a 7.000 Ft-on 
felül még a buszköltséget is elő 
kell teremteniük. A gimnázium
ban már azt is híresztelik, hogy a 
vidékieknek kevesebbet kell ft-

senkinek 
sem jó. Nagy 

Albert arra pa
naszkodik, hogy az uszo

dát rendszeresen használó 400 
gyermek kevés, a működtetés 
800-900 gyerek esetében lenne 
nyereséges. A két aszódi általá
nos iskola közül csak a kisebb 
járatja ide a diákjait, a Csengey 
iskola nem. A vállalkozó állító
lag azzal is hiába próbálkozott, 
hogy a testnevelőket anyagilag 
érdekeltté téve növelje az úszó
csoportok számát, a kollégák 
nem éltek a lehetőséggel. Aszód 
polgárai sem használják ki az 
uszodát, hétvégén jó, ha tíz-ti- 
zenkét vendégük van. Pedig az 
alkalmanként háromszáz forin
tos belépődíjért egész nap lubic
kolhatnak a vízben.
A helyzetet a gimnáziumba járó 
diákok szülei is megelégelték, 
így már az az iskolaszék is fog

lalkozik az üggyel, csakúgy, 
mint az iskola fenntartója. Paksi 
Ferencné elmondta: a megyénél 
már az is szóba került, hogy 
visszaveszik az uszoda működ
tetését, és a továbbiakban a be
vételekből fedezik a gimnázium 
diákjainak úszásóráit. Az igaz
gató szerint a korábbi vesztesé
ges üzemeltetés legfőbb oka az 
olajfíítés volt, a város azonban 
négy éve - saját költségén - a tan
uszodába is bevezette a gázt.

Az aszódi önkormányzat vi
szont az egyre súlyosbodó anya
gi gondjai miatt azt szeretné, ha a 
megye nemcsak üzemeltetné a 
középiskolát, hanem egy jelké
pes összegért átvenné az egész 
épületkomplexum tulajdonjogát

Nagy Albert akár azonnal 

kinyitná az uszoda ajtaját 

délelőttönként 

a gimnazisták előtt, 

ugyanis a költségek 

szempontjából 

teljesen mindegy, 

vannak-e a 

vízben vagy sem.

is. Bagyin József polgármester 
elmondta: a napokban járt a 
jegyző asszonnyal Szép Tibor 
főjegyzőnél, aki elképzelhető
nek tartotta, hogy - csakúgy, 
mint a ráckevei gimnázium és 
uszoda esetében - a megye át
vegye a tulajdonjogot. Első lé
pésként Aszódnak kell egy szán
déknyilatkozatot adnia, ezt kö
vetően dönt majd a megyei köz
gyűlés arról, tudja-e vállalni az 
újabb terheket.

Nagy Albert beszélgetésünk 
végén megjegyezte: ő már ott 
tart, hogy akár azonnal kinyitná 
az uszoda ajtaját délelőttönként 
a gimnazisták előtt, ugyanis a 
költségek szempontjából telje
sen mindegy, vannak-e a vízben 
vagy sem. Lehet, hogy erről a 
szándékáról a gimnázium igaz
gatóságát is értesítenie kellene?

Rácz Zoltán
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MÓNI FOTO
Vállaljuk: műtermi esküvők, parkos 
felvételek, szertartások fotózását 

nagyítással, keretezéssel

Gyermekéről “mosolyalbumot” 
készítünk műteremben vagy otthon, 

a megszokott környezetben.

Illatszertár
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©akciós képek ©pohár- és étkészletek
©apró meglepetések ©valamint parfümök
©arcápoló és óriási választékban

szépítőszerek kaphatók.
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Az év akciója!
Idén C A SC O -ját mi 

fizetjük, egyéb 
költségeit átvállaljuk, 

vagy
1 0 0  lite r  benzint 

és 1 2 0 .0 0 0 ,-  F t-o s 
ajándékot kap!

Régi autóját típustól 
függetlenül beszámítjuk!

$  SUZUKI
— —ISO*' ' ' g

Kedvező hitelek m ár 20% -tó l 

m árc iu sb an  kam atkedvezm énnyel!
^  ^  Bp„
é n n y e l! / je|.

III. Szentendrei út 

436-7920 ...29

Kedvezményes Suzuki szerviz! 
Vasárnap is nyitva vagyunk!

Használt autó kínálatunkból:

Suzuki Swift 1.3GLS 1998 1.400eFt
Suzuki Swift 1.0 GL 1995 1.050eFt
Suzuki Swift 1.0 GA 1994 850eF t
Suzuki Swift 1.3 GLX 1997 1.300e Ft
Suzuki Sedan 1.3 GLX 1997 1.600e Ft
Peugeot 205 GTI 1986 425e Ft
Mazda 3231.3 1986 350eF t
Ford Sierra 1.6 1984 150eFt
Mazda Civic 1.5AC 1986 400eF t

És m ég sokféle 
egyéb árucikkel 
várjuk Kedves 
Vásárlóinkat!

Közülefek >  
megrendelését is várjuk!

szalvéták
papírzsebkendők, 

papírtörlők fjg 
eü. papírok 3*

BS-
OS-

ta-

US”

oa-

Irodaszerek:
fénymásolópapírok 
tűző- és lyukasztógépek 
irodai kiegészítők 
tollak, tollkészletek 
gyűrűs és fűzős irattartók 
rovatolt íves és pauszpapírok, 
leporellók, műszaki rajzlapok 
asztali- és falinaptárak 
agenda, konferencianapló 
asztali jegyzetblokk 
zsebszámológépek

Háztartási papíráruk:
ra* csomagolópapírok, díszdobozok 
is* képeslapok, levélpapírok, borítékok

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

Kellemes ágynemű, 
egészséges alvás

Február 23-án délután 3 órakor termékbemutatót rendezett a 
SANTA FÉ Kft. Aszódon, a Falujárók útja 20. szám alatt új
onnan nyitott G YROS Étteremben.

Az étterem vezetője, Radics Jó zse f szívélyes fogadtatást ta
núsítva helyezte el a folyamatosan érkező érdeklődőket. A szer
vezés a vártnál magasabb eredményt ért el, ugyanis a létszám 70 
fölé emelkedett.

A bemutató szimpatikus előadója a tennék ismertetésével igen 
megragadta az érdeklődő vendégek figyelmét.

Vizsgálgattuk a termékeket, kipróbáltuk a balzsamot a kezünk 
bőrén. Ezt követően a szépen terített, barátságos étteremben fi
nom vacsorával vendégelték meg a jelenlévőket. Ezután tom
bola következett: balzsam, derékmelegítő és gyönyörű gyapjú
takaró került kisorsolásra a nyertesek örömére, majd vásárlással 
zárult a kellemesen eltöltött, estébe nyúló délután.

Az Étterem vezetője előzőleg évekig - személyzetével együtt - 
színvonalas éttermet üzemeltetett Budapesten, és mindent meg
tesz, hogy Aszódon is hasonló színvonalat érjen el.

Pálfalvi Mihályné 
(x)
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strech anyagú, fiatalos nadrágok 
Í§S négy új modellel 

férfi öltönyök háromféle fazonban, 
m indenféle méretben

gyermek öltönyök húsvétra, ballagásra

gyermektől - felnőttig
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Nálunk mindent megtalál!

Gála Divatház
Aszód, Kossuth L. u. 1.

G y ő n s y  Ű ^ k t h á z

Túra, Piac tér

Nyitva: Hétfő-Péntek: 8-17 Szombat: 8-12
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Új vezetéssel, 2000. február 12-én újra kinyitott a
...,,,.............. .

Aszódon, a Falujárók útja 20. szám alatt.

Kínálunk: görög és magyaros ételeket, csapolt sört

Vállaljuk: esküvők, családi rendezvények, 
érettségi találkozók megtartását

K özétk ezte tés (m enü): 12-15 órá ig  

Ny itv a ta r tá s : 1 1 .00 -22 .30  órá ig  A szta lfo g la lá s: 06 -30 -9408-492  

M indenkit sz e r e te tte l vár R ad ics J ó z se f  étterem vezető

C YikmtKDIVA T
Aszód, Falujárók útja 5. Tel: (28) 402-535 Nyitvatartás: H-P 8-17 Szó 8-12

Bébiruházat: 56-92-es méretig
keresztelőruhák 

rugdalózók 
kétrészes együttesek 

kombi dresszek 
bébipólók, kocsikabátok... stb.

Sok kiegészítő:
babakozmetikumok 

cumisüvegek, játszó- és etetőcumik 
popsitörlők, bilik

Úit sterilizáló folyadék!

Rövidáruk:
cérnák, tűk, gumik, patentok... 

ruhára varrható-vasalható matricák

Gyermekruhák 
a legújabb divat szerint

92-152-es méretig

©  alkalmi együttesek 
© nadrágok, szoknyák, b lúzok 
© zokn i,tr ikó , bugyi 
©  vá ltóc ipők  (20-35-ös méretig)
© fe h é rto rn a c ip ő k

Játékok széles választéka!
Fiúk, figyelem: 

focimezek nagy 
választékban kaphatók!

TÜKÖR

Szakácsot, felszolgálót felveszünk.
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Egy kis nyelvelés

Tévések pontatlanságai
M illenniumi kiállítások  

a Petőfi M úzeumban
A 2000. év januárja a televí

ziós műsorok szempontjából 
olyan volt számomra, mint egy 
bőségszaru: ontotta a tollhegy
re kívánkozó pontatlanságo
kat.
Sok honfitársammal együtt ma
gam is szurkoltam a Dakar-Ka- 
iró sivatagi ralin részt vevő ma
gyar autósok jó  szereplésének. A 
versennyel kapcsolatos élmé
nyek mellett napról napra szapo
rodott a “nyelvi élményanyag” 
is. Fiatal televíziós tudósítónk - a 
nevét most hallgassuk el, hiszen 
nem személyét, hanem csak az 
általa elkövetett pontatlanságo
kat kívánom célba venni - egy 
egész csokorra valót biztosított 
számomra ebből a témakörből: 
Egy alkalommal arról beszélt, 
hogy a magyar versenyzők 
egész éjjel szerelni voltak kény
telenek, s, így másnap a legna
gyobb probléma az “alvatlan- 
ság” volt számukra. Csakhogy 
ilyen főnév a magyar nyelvben 
nincs. Akinek elegendő ideje 
van az alvásra, az kialussza ma
gát, azaz pihenten ébred, akinek 
viszont nincs, az nem tudja ki
aludni, kipihenni magát, azaz ki- 
alvatlan lesz. Vagyis fáradtságá
nak oka a “kialvatlanság” lesz. 
Ilyen főnevünk - melyet szókép
zés segítségével a “kialvatlan” 
melléknévből a -ság/-ség képző
vel alkothatunk - már van nyel
vünkben.

Egy másik tudósításban az 
hangzott el, hogy “Nem könnyű 
a helyzet a sivatagba. ” Naponta 
vívjuk apró csatáinkat az iskolai 
magyarórákon, hogy a hol? kér
désre a -ban/ben raggal vála
szolunk, míg a -ba/-be rag hasz
nálata a hová? kérdésre vála
szolva helyes. Egyes nyelvésze
ink az engedékenységnek arra a 
fokára is eljutottak, hogy szóban 
mintegy bocsánatos bűnnek te
kintik a nyelvi norma ilyen meg
sértését, mondván, hogy szóban 
nem olyan nagy bűn az efféle 
pongyolaság, írásban viszont 
mindenképpen meg kell köve
telnünk a helyes használatot. Azt 
hiszem, nem szerencsés ilyen 
szinteket megállapítani, s talán 
az sem túlzás, ha elváljuk, hogy

a tévé nyilvánossága előtt meg
szólaló felelős munkatárs helye
sen tudja használni nyelvünket. 
Ugyanis helyes megformálás
ban így hangzott volna az idézett 
mondat: “Nem könnyű a helyzet 
a sivatagban. ”
Jellegében kicsit más, de ugyan
csak kifogásolható a következő 
mondat: “Az első helyet to
vábbra is... bitorolja. ” A kipon
tozott helyen egy éppen élen álló 
versenyző neve állt, amelyet 
nem jegyeztem meg. A mondat
ból nyilvánvalóan az érezhető 
ki, hogy olyan versenyző állt az 
élen - esetleg több napon ke
resztül is -, aki nem tartozott a 
papírforma szerinti esélyesek 
közé. Akár így volt, akár nem, a 
“bitorol” ige használata helyte
len. Ugyanis arra utal a szó ere
deti jelentése, hogy valaki ille
téktelenül elfoglalja másnak a 
helyét vagy eltulajdonítja más
nak a tulajdonát. Itt azonban 
ilyenről szó sem lehetett. Hiszen 
a sportban mindig a pillanatnyi
lag legjobb győz, szó sem lehet 
eltulajdonításról, bitorlásról. Ar
ról viszont igen, hogy fiatal ri
porterünk nyelvhelyességi 
szempontból hadilábon áll anya
nyelvével.
A sivatagi homok okozta nehéz
ségek mellett sok szó esett a bel
víz és a hó okozta gondokról is. 
Az egyik riportalany így fogal
mazott: “Ötvenkét éves korom 
óta nem láttam ilyen belvizet. ” 
Ez a mondat akár még helyes is 
lehetne, ha nem ötvenkét éves 
lenne a nyilatkozó. Nyilván arról 
van szó, hogy az illető ötvenkét 
éves kora ellenére ilyen belvízi 
állapotokra nem emlékszik.
Mint ahogyan “nyelvi anakro

nizmusnak" számít az is, amikor 
gyakorlott meteorológusunk 
szájából ilyen mondat hangzik 
el: “Ömlött a hó. ” A hó - hal
mazállapotánál fogva - hull, sza
kad, szállingózik, kavarog stb., 
de nem ömlik, mert az “ömlik” 
ige által kifejezett jelentés a fo
lyékony halmazállapotú csapa
dékra vonatkozik. Csak ilyen je
lentésben használható.

- g - I

A Petőfi Múzeumban 2000-ben 
hét kiállítást rendezünk. A hét 
kiváló művész közül hatan a 
Galga mentén alkotnak és igen 
sok szállal kötődnek lakóhe
lyünkhöz, Csepregi György Ér
den alkotó művész pedig a Mil
lennium tiszteletére készített so
rozatát mutatja be először Aszó
don, a Galériánkban.

Az évadot Fedinecz Atanáz ki
állítása nyitja. A két évtizede vá
rosunkban élő művészt 1998- 
ban a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesülete, munkás
ságát elismerve, fölvette tagjai 
közé. Kiállításunkkal a művész 
előtt is tisztelgünk.

u Fedinecz Atanáz (Aszód): 
március 11 - április 10 

» Valentínyi Márta (Ddad): 
április 14-május 15. 

a Csepregi György (Érd): 
május 19-június 19. 

a Hütter Szilárd 
(Aszód-Egyházasdengeleg): 
június 23 -július 24. 

a Olescher Tamás 
(Budapest-Hévízgyörk): 
július 28 - augusztus 28. 

a Ladócsy László (Kartal): 
szeptember 1 - október 2. 

a Kresz Albert (Gödöllő): 
október 6 - november 6.

A kiállítások megnyitóira min
denkit szeretettel várunk!

a Petőfi Múzeum 
Igazgatósága

Vécsey Kamarateátrum

Ismét Rokonok, ismét felvételi
Az aszódi Vécsey Kamarate

átrum március 15-én 18 órától 
újra játssza Móricz Zsigmond- 
Barabás Tamás: Rokonok című 
előadását.

*

Március 20-án (hétfőn) este 18 
órára a Vécsey Kamarateátrum 
felvételi elbeszélgetést hirdet. 
Bárkit szívesen látunk, aki sze

retne köztünk játszani. Legalább 
egy verset el kel mondania. (Ezt 
muszáj!)

Ha érdekel a dolog, de nem 
tudsz a jelzett időpontban el
jönni, keress bennünket a 06-20- 
919-0983 -as vagy a 400-083-as 
telefonszámokon!

Barabás Tamás

A Városi Könyvtár ajánlata

Ki kicsoda 2000
1990-ben jelent meg és aratott 

óriási sikert a kortárs, ismert sze
mélyiségek életrajzi vonatkozá
sait bemutató adattár. Az első ki
adásban még csak a magyar hí
rességekről olvashattunk, az ezt 
követő négy már a külföldiekkel 
is kiegészült.

A mostani kiadás két kötete 
13.170 magyar és 6.303 külföldi 
személy életrajzát tartalmazza, a

legfrissebb adatokkal kiegészít
ve. Aki figyelmesen lapozgatja, 
aszódi vagy Aszódhoz kötődő 
polgárokról is olvashat, többek 
között Bagyin József polgármes
terről, Frajna Imre államtitkár
ról, Dinnyés Lászlóról, a Műve
lődési Ház korábbi igazgató
járól, Mukk József operaénekes
ről és Tóth Gábor országgyűlési 
képviselőről.

Köszönjük mindenkinek, aki 
Danis János elhunyta után rész
vétével enyhíteni igyekezett fáj
dalmunkat

Danis János és családja

Ezúton köszönöm meg édes
apám testvérei nevében is az 
együttérzésüket mindazoknak, 
akik Kerényi Jenőt velünk együtt 
kísérték utolsó útjára, és azok
nak is, akik részvéttel gondolat
ban álltak mellettünk.

Dr. Kerényi Hajnalka
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Iskolai farsangok

Mauglitól a szakadt szakaszig
Álarc mögé bújni, m ásnak lát
szani, mint aki vagyok - mi
lyen érdekes dolog! Ezen elvá
rásnak tettek eleget a Csengey 
iskola alsó tagozatos nebulói.
A hagyományoknak megfele

lően rengeteges jelmezes vonult 
el a nyolcadikos diákok előtt. 
Minden évben meglepetés éri a 
pedagógusokat, hogy azok a 
nyolcadikosok, akik kajlák, nem 
találják a helyüket a világban, 
amikor felőlük a báli ruhát, az öl
tönyt, olyan változáson mennek 
át, hogy az ember alig hisz a sze
mének! Elegánsak, koncentrál
nak a mozdulataikra, hölgyek és 
urak lesznek arra a kis időre, míg 
táncukat bemutatják.

S elvonul előttük a vidám kaval- 
kád: makaróni egy fazékban 
(4.z), erdei jelenet mókussal, 
szarvassal, (3.b), óvakodva lép
kedő macskahad (l.z), sztrájkoló 
madárijesztők kurjongatva, ugra
bugrálva (3.z), Maugli és a pofo-

nofon, (2.a), szakadt szakasz (sp. 
tag.), farsangoltak a Dáridóban 
(2.z), mesebeli hangyalány (3.c), 
lábrakelt izzó (2.z), igencsak ne

hezítették a zsűri munkáját. Az 
ötletesség, a leleményesség, a 
szülői játékosság vonult el a tán
cosok előtt. Eközben vidította a 
hangulatot a megrendezett zsák
bamacska, a lutri, a hagyomá
nyos tombola és a táncverseny.

A szülők is versenyez-tek,

m indenki első lett. 
Büféjük sütni tudásukat 
tükrözte, lufikat árultak, 
volt arcfestés, pattoga
tott kukorica, vattacukor 
és nem utolsósorban 
könyvárusítás.

Karneválunk támoga
tóinak jóvoltából sok ér
tékes nyereményhez jut
hattak a boldog szeren
csések. Köszönet érte!

Dúzs M árta

Támogatóink: Barkácsház 94 
Kft, Borkesz Tibor, Óra-ékszer 
(Hatvan, Gödöllő), Háztartási 
bolt Radyk papírbolt Pannika 
csemege, Napsugár Étterem - 
Bag, Kalamáris papírbolt Vi
rág ABC, Ondrik Gusztáv, Fo
dor Miklós, Gávris Iván, Tipo- 
mix. Aszódi Malom, Húsáru
ház, Franka üzlet Korona cuk
rászda.

A rádiózás múltjáról

A két Néprádió (I.)
1925. december elsején kezdte 

meg működését a Magyar Rá
dió. Májusban még csak a 2 kW- 
os adó működött, de rövidesen 
egy 3 kW-osat helyeztek üzem
be. A 20 kW-os adó csak 1928. 
áprilisától sugározta a műsort 
Lakihegyről, amely ekkor Euró
pa legkorszerűbb és legnagyobb 
adója volt. Ennek ellenére az or
szág nagy részén gyenge volt a 
vételi lehetőség. A rádióhallga
tók legnagyobb része még 1930- 
ban is detektoros rádióval hall
gatta a műsort.
A 20-30 kW-os adókat 1933. 

decemberében felváltotta a 120 
kW-os lakihegyi nagyadó. Szin
tén 1933-ban készült el a magyar 
rádiózás szimbólumává vált 314 
m magas “szivarantenna”, ami 
akkor Európában egyedülálló 
volt. A 20 kW-os adó 1930. de
cemberétől Budapest II. műsorát 
kezdte sugározni. Rövidesen 
megépültek a vidéki közvetítő 
állomások Pécsett, Miskolcon, 
Magyaróváron ésNyíregyházán. 
Budapesten már 1923-ban gyár
tottak elektroncsöveket és rádió
készülékeket. Az elektroncsö
ves rádiók elteijedése jobb vételt 
biztosított. 1930-ban Magyaror

szágon forgalomba kerültek az 
első beépített hangszórós készü
lékek. 1932-ben megjelent az el
ső állomásnévskálás szuperrá
dió. Az Orionon kívül ilyet gyár
tott még a Standard, a Philips, a 
Telefünken és a Siemens is.
A “modernizált” szuperrádió ára 
a legtöbb ember számára elérhe
tetlen volt, több havi fizetésbe 
került. Az 1934-es németországi 
olcsó néprádió akció mintájára

1936-ban Magyarországon is 
próbálkoztak több mintadarab
bal, de a végső megvalósításra 
csak 1939-ben került sor. Négy 
budapesti rádiógyár 10.000 db 
1+1 lámpás, címerrel díszített, 
bakelit kávába szerelt, a legegy
szerűbb kapcsolású készüléket 
kívánt forgalomba hozni 48 pen
gős áron. 24 havi részletre is

adták, így mindenki “lámpás”, 
hangszóróval egybeépített rádi
óhoz tudott jutni. (Az érdeklő
dők ilyen készüléket láthatnak 
az Elektromos Gyűjteményben, 
sőt részletes szakirodalom és 
szakrajz is rendelkezésre áll.) A 
tervezett 10.000 db helyett 
20.000 darabot gyártottak, de ez 
sem tudta kielégíteni a 130.000 
néprádió-igénylőt, ezért 1940. 
februárjában egy második “nép- 
rádió-akció” indult 25.000 db 
készülék gyártására. Sajnos ezt a 
szép fejlődést a háború derékba 
törte. 1944. szeptemberében a 
stúdió épülete és a “szivaran
tenna” is megsemmisült.

(folytatjuk) 

KaáliNagy Kálmán 
ny. tanár, az A. E.Gy. házigazdája
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Chaplin is eljött

Nyugdíjasok
farsangja

Február 17-én vendégként vet
tem részt a nyugdíjasok farsang
ján. A meghívást már jóval ko
rábban megkaptam az ismerő
seimtől. Előtte sokat gondol
kodtam, hogy érdemes-e elmen
nem, hisz mit tudnak a nyugdí
jasok? De elmondhatom, kelle
mesen csalódtam.

Megérkezésem után fél órával 
megkezdődött a jelmezes felvo
nulás. Blaha Lujza nyitotta a 
sort, majd jöttek a többiek: Hon- 
thy Hanna, Csocsoszan, a Win- 
netou család, Chaplin, Ludas 
Matyi stb. A felvonulás után 
megkezdődött a bál. A táncot 
természetesen a felvonulók nyi
tották meg, majd egyre többen 
csatlakoztak hozzájuk. Az első 
szünetben szendvicseket hoztak, 
majd újra a táncé volt a főszerep. 
A mulatság este nyolc óráig tar
tott; mindenki sajnálhatja, aki 
nem vett részt rajta.

Masznyík Károly

mm I Z 1 N E T  i
M  l s é m im  *  . T- ' **  &  ’ ‘tü  5  - -
Menjünk, mint emberek és polgárok, ez erkölcs j  
Ú^ány^^tkÜtdéfölgűiikjbefiölteüilSímeseia, f  ' 
Emberiség néjkíílnifircaérdera,‘ 6 nincs.tezanéjlcül
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f> (Batsányi j|nos. kévéi e g f  régi várból - részlet)
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TA PÉTA  VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

■=> Sima és habosított, mintás é s  szövetm in
tás, fűrészporos, m ennyezet hőszigetelő  
tapéták, műstukkók megújult választéka  

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

<=> Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők  

=í> Diszperzit - Héra - Limit 
■=t> lábazat- és homlokzat

festékek, ecsetek, meszelők  
<=> Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

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

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTA BOLT

8  (28) 401-691 , 401-092  
Nyitva: H-P: 6-17-ig, Szó: 6-12-ig

AKCIÓ/
TATAROZASI 

ÉS KORSZERŰSÍTÉSI 
HITEL

Átutalási betéttel rendelkező ügyfeleinknek

FOLYÓSÍTHATÓ 2000. FEBRUÁR 1-TŐL 
JÚLIUS 31-IG.

(felújításra, gázszerelésre, fürdőszoba korszerűsítésre 
csatorna, járda, szennyvíz elvezetés építésére stb.)

Maximum összeg: 1.000.000 Ft

Lejárati idő: 10 év, indokolt esetben max.15 év

Kamata: változó 19 %

Kezelési költség: egyszeri 5 %

a Túrái Takarékszövetkezet Igazgatósága

0 ^
Posta

Hogyan vegyünk fel 
készpénzt a postán?

BANK
KÁRTYÁVAL!
Készpénzfelvétel bankkártyával 
több  m int 3200 postán

A postahivatal és a shop 

nyitvatartási ideje;

Hétfőtől
péntekig:
8.00-16.00

Szombat:
8 . 0 0 - 12.00

Kínálatunkból:
film ek, golyóstollak, sorsjegyek, 

dohányáru, hírlap
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Az Aszód FC hírei

Nyitány előtti edzőmeccsek
A felnőtt és az ifj úsági csapat 
január végén megkezdte a 
felkészülést a tavaszi szezon
ra. A játékosok heti három 
edzéssel alapoztak, s február 
20-tól a bajnokság kezdetéig 
hétvégenként edzőm érkő
zést játszanak. Február 20- 
án az ifik voltak a felnőttek 
edzőpartnerei. A meccset az 
idősebbek nyerték 9:1-re.

Február 26-án a Valkó felnőtt 
csapata szerepelt Aszódon. A 
mieink a következő összeállí
tásban játszottak: Lázár Viktor 
- Pogány István, Hódul Gábor, 
Dóra Sándor - Traista Péter - 
Szuhánszki Attila, Tóth Csaba,

Csapó Antal, Varga György - 
Pakuts Barna, Puska László.

A második félidőben csere
ként Oláh Tamás, Ruska József 
és M atyóka János is játszott. 
Az aszódi csapat helyenként 
ötletes, jó  játékkal 5 :1-re nyert 
a megye II. osztályában sze
replő vendégek ellen. Góllö
vők: Pakuts Barna (3) és Csapó 
Antal (2).

Az ifjúsági csapat szintén ezen 
a napon Horton játszott a he
lyiek ellen, s 4 :1-re nyert. A 
tavaszi szezon várhatóan már
cius 19-én indul, a serdülők ké
sőbb kezdenek.

Turcsán István

w m s m  m m q

Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál) |j

Szeretettel várjuk 
jMKedves Vásárlóinkat 

élelmiszer üzletünkben!

Virágboltunkban vállaljuk  
alkalm i csokrok, sírkoszorúk  

k ész íté sé t  in gyen es  
k iszá llítássa l.

[el: 06-28401680----

ÁLC.A'fesvesi üc¥ sl«?
Aszód és a környező települé

sek (Bag, Domony, Iklad, Gal- 
gamácsa, Váckisújfalu, Kartal, 
Verseg) részére kialakított hét
végi és ünnepi állatorvosi ügye
let márciusi beosztása:

Március 11-én 8 órától 
március 13-án 8 óráig 

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

Március 15-én 8 órától 
március 16-án 8 óráig 

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

Tel: 28 400-207

Március 18-án 8 órától 
március 20-án 8 óráig 

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

Tel: 28 400-207

Március 25-én 8 órától 
március 27-én 8 óráig 

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

Tel: 28 400-062

Április 1-jén 8 órától 
április 3-án 8 óráig 
Dr. Márton János

Galgamácsa, Kiskút u.3. 
06 30 9229-420

Programsoroló

M árciusi rendezvények
Március 11-én 11 órától lövész

versenyt rendeznek a Vécsey 
Károly Helyőrségi Klubban. 
Nevezni négy kategóriában (férfi 
egyéni, férfi csapat, női egyéni, 
ifjúsági egyéni) lehet.
Nevezési díj: lOOFt/fö.

*
Március 11-én 16 órakor a Petőfi 
Múzeum Galériájában Fedinecz 
Atanáz kiállítását nyitja meg dr. 
Asztalos István nyugalmazott mú
zeumigazgató.

*
Március 14-én 17.30-kor indul a 

fáklyás felvonuláson részt vevők 
menete a Petőfi Sándor Gimná
zium és Gépészeti Szakközépis
kola udvarából az 1848-as emlék
mű és a Petőfi-emlékhelyek érin
tésével a Petőfi Múzeum elé.

*
Március 15-én 10 órakor kezdő

dik a városi ünnepség a Petőfi Mú
zeum előtt. Előtte 9 óra 40 perctől 
a Podmaniczky Zeneiskola füvós- 
zenekara ad térzenét. Ünnepi

beszédet mond Kovács Tamás al
polgármester. Közreműködnek a 
Csengey Gusztáv Általános Iskola 
tanulói és a Városi Civil Vegyes
kar.

*
Március 15-én 16 órakor a Vécsey 
Károly Helyőrségi Klubban nyílik 
a Nyitott Kapu Alapítvány képző
művészeti kiállítása, amelyen töb
bek között a Magyar Korona és a 
Feszty-körkép zsűrizett mása is 
látható lesz. A rendezvényt Sztán 
István ezredes, a 40. Galga Veze
tésbiztosító Ezred parancsnoka 
nyitja meg.

*
Március 24-én 18 órakor a Vécsey 
Károly Helyőrségi Klubban Tóth- 
váry György és együttese ad gitár
koncertet Bachtól a Beatlesig cím
mel. Jegyek március 13-tól a Vá
rosi Könyvtárban és a Vécsey 
Károly Helyőrségi Klubban kap
hatók 300 Ft-os áron (diákoknak, 
katonáknak 100 Ft).

Lakótelepen 2 szobás, össz
kom fortos lakás eladó. Tel 
401-562

Eladó Ikladon, a Rákóczi utcá
ban 800 négyszögöl építési 
telek. Érdeklődni lehet az esti 
órákban a 401-909-es telefon
számon.

Aszódon a paskomi zártkert
ben 200 négyszögöl hétvégi 
hobbitelek eladó. Érdeklődni 
lehet az esti órákban a 401-909- 
es telefonszámon.

Álláslehetőség  
a Petőfi Gimnáziumban

A Petőfi Sándor Gimnázium, 
Gépészeti Szakközépiskola és 
Kollégium iskolatitkárt keres. 
Elvárások:
■  legalább középiskolai vég

zettség
■  felhasználói szintű számító- 

gépes ismeretek
■  gyors-és gépírás

A kommunikációs szintű né
met és/vagy angol nyelvtudás 
előnytjelent.
A kézzel írt szakmai önéletrajz 

mellé fényképet és egy hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyít
ványt, valamint a szakmai vég

zettséget igazoló bizonyítvá
nyok másolatát kéijük. 
Pályázatokat csak postai úton 

fogadunk el, a megjelenést kö
vető 15 naptári napon belül.

Várjuk Olvasóink 
véleményét, 

észrevételeit, írásait!
Címünk:

Aszódi Tükör Szerkesztősége 
2170 Aszód, Kossuth L. u. 72.

E-mail:
rhplusz@mail.digitel2002.hu

mailto:rhplusz@mail.digitel2002.hu
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Egy szál virág a Tiszáért
Petőfi Sándor: A Tisza című verséből idézünk:

Többek között szóltam én hozzájok:
„ Szegény Tisza, miért is bántjátok?...

Vízszintes: 1. A megfejtés első 
része 12. Fázik 13. Dunántúli 
város 15. A megfejtés ötödik 
része 17. Időmérő eszköz 18. 
Káté! 19. Esetből tanuló 21. Ké
nyelmes ülőalkalmatosság 23. 
Skót János! 24. Kelmét készít 
25. Lajos becézve 26. Osztrák 
autók jelzése 27. Freskó része! 
30. Olló közepe! 31. Maga 32. 
Kintről 34. Afrika partjai! 35. 
Tartozása van 37. Másol 39. 
Nem ugyanaz 41. Gabonaféle 
44. A megfejtés negyedik része 
47. Tél betűi keverve 48. Zöld 
drágakő 50. Körülbelül angolul 
(ABOUT) 52. Férfinév 53. Cso
konai múzsája

Függőleges: 1. Avar fele! 2. 
Kőolaj 3. Nitrogén, szén, oxi
gén 4. Tojássárgája angolul 
(YOLK) 5. Nem úgy 6. Sugár 
jele 7. Országos Képzési Jegy
zék 8. A megfejtés harmadik 
része 9. Kettős betű 10. Ami
óta 11. Valamerre irányító 14.

Féregfajta 16. Oslo betűi ke
verve 18. A megfejtés máso
dik része (zárt betű: O) 19. 
Egy angolul 20. ... a csodák 
csodája 22. Vágóeszköz 28. 
Leszármazott 29. Posztó boka
védő 33. Női név 35. Majdnem 
hasba! 36. Illatokat érzékel 
38. Szavát adta 40. Kelletle
nül, ímmel-... 42. Keleti férfi
név 43. Bartók Béla 45. Szó
beli angolul (ORAL) 46. Fo
goly 49. Visszafelé: állóvíz! 
51. Duplán: dunántúli város!

-szr-
*

A megfejtést március 28-ig le
het beküldeni nyílt levelezőla
pon, a lap aljáról kivágott és fel
ragasztott rejtvényszelvénnyel 
együtt a Városi Könyvtár címére 
(2170 Aszód, Kossuth L. u. 72.) 
A helyes megfejtést beküldők 

között a Móni Fotó 2.000 fo
rint értékű, filmvásárlásra és - 
kidolgozásra beváltható utal
ványát, illetve a Virág ABC

1500 Ft értékű ajándékkosarát 
sorsoljuk ki.

*

Előző számunk rejtvényének 
megfejtése:

“...de hogyha meghalsz, 
elvész veled. ”

A szerencse ezúttal Babinyecz 
László  (Rákóczi u. 27.), illetve 
K erényi Éva (Vörösmarty u. 
3/b.)kedves olvasóinknak ked
vezett.

Nyereményüket postán 
küldjük el.

B ácskai Júlia:

Együttélősdi
Aligha van még egy olyan örök 
téma, mint a férfi és a nő kap
csolata. Erről szólnak a dalok, 
erről beszélnek a filmek és a re
gények. Hogy miért nem lehet 
mégse megunni? Talán azért, 
mert a téma variációi kifogyha
tatlanok. Nem mindegy például, 
hogy férfi-e vagy nő az alkotó.

Verebes István szerint az ajánlati 
könyvünket így - és csak így! - 
kizárólag egy nő írhatta meg, 
mert csak egy nő nem szégyelli, 
hogy a férfival való kapcsolata 
mennyire fontos.

Bácskai Júlia valóban nem 
szemérmeskedik, nem kíméli 
sem nőtársait, sem az erősebbik

nem képviselőit. így megtudhat
juk, hányféle kategóriába sorol
hatók a nők, mi jellemzi a nős 
szeretők viselkedését, miért hét- 
fejű a féltékenység, hogyan lehet 
megszabadulni régi és leendő 
szerelmeinktől, és hogy jó  vagy 
rossz-e a nagy korkülönbség. A 
műből még a szexterápia sem 
maradt ki, már csak azért sem, 
mert a szerző egyik szakterülete 
éppen a szexuálpszichológia.

A könyv külön érdekessége, 
hogy az egyes témakörök kifej
tései mellé Bácskai Júlia közis

mert férfiak véleményét is mel
lékeli, többek között Batiz And
rásét, Demjén'  Ferencét, Káló 
Flóriánét és persze Verebes Ist
vánét, akiről a Heti Hetes műsor
nak köszönhetően most már or
szág-világ tudja, hogy igencsak 
szereti a gyengébbik nemet.
A Korona Kiadó gondozásában 
napvilágot látott kötet kettős él
ményt szerez az olvasónak: 
nemcsak szórakoztat, hanem el
gondolkodtatja is.

R.Z.

1% az emberiesség 
jegyében! |

ASZÓDI TÜKÖR
Kiadó: Aszód Város Ö nkorm ányzata

AMagyar
Felelős szerkesztő : R ácz Zoltán

A szerkesztőség  cím e: Városi Könyvtár

Vöröskereszt
2 1 7 0  Aszód, Kossuth Lajos u. 72 . Tel: 2 8 /4 0 0 -6 0 6
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