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Lehet húszmillióval kevesebb?

Újabb pénzügyi megvonás
Majdnem teljesen biztos, hogy az önliiki pályázatra beérkező 
összeg nem fogja teljesen fedezni a város idei, 76 millió forintos 
forráshiányát Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a kormány 
az önkormányzatoktól 2%-os kötelező takarékosságot követel. 
Ilyen jogcímen 5,5 millió forintot vonnak el a központi támo
gatásból.

A költségvetési törvény alap
ján idén 130-ról 120 százalék
ra csökkentették a működési 
alapellátásnak azt a szintjét, 
amely fölött már nem számol
ható el kiadási támogatás. 
Aszódon tavaly az országos át
laghoz képest 128 %-os szin
ten működtek az alapellátást 
biztosító intézmények, ami jó 
val az országos átlag fölött 
van. A határvonal alacsonyab
ban történő meghúzása váro
sunk esetében mintegy 15 mil
lió forint támogatási elvonást 
jelent.
A képviselők az e témában áp
rilis 18-án összehívott rendkí
vüli testületi ülésen úgy véle
kedtek: idén nem a beindult 
beruházásokhoz kellene nyúl
ni, hanem a, működési költsé
geket szükséges lefaragni. Ez
zel kapcsolatban azonban sze
retnék az önkormányzati intéz
mények vezetőinek vélemé
nyétjavaslatait is megismerni. 
A forráshiány egyébként már
is azt eredményezte, hogy 
szeptember 1-ig nem léphet 
hatályba a lakásvásárlások tá
mogatásáról szóló rendelet, 
amit éppen az előző képviselő- 
testületi ülésen alkotottak meg 
a döntéshozók. Az önkor
mányzat ezzel éppen az Aszó

don történő megtelepedést sze
rette volna megkönnyíteni, 
ugyanis a lakosság lélekszá- 
mának növelése az egyik le
hetséges módja a forráshiány 
megszüntetésének.

Polgárőrök az ember- 
csempészek ellen is

Együttműködési megállapodást írt alá a Balassagyarmati 
Határőr Igazgatóság és az Aszódi Polgárőr Egyesület. A 
megállapodás létrejöttét - amelyik a huszonegyedik a határ
őrség és a polgárőr szervezetek között létrejött szerződések 
sorában - mindenképpen gyorsította, hogy Ászódon a közel
múltban egy cég telephelyén 139 ázsiai menekültre bukkan
tak a Vám- és Pénzügyőrség munkatársai.
A Határőrség Országos Parancs- várhatnak olyan információkat,
noksága és az Országos Polgárőr 
Szövetség tavaly márciusban 
kötött megállapodásának kö
szönhetően a határőrök immár 
huszonegy polgárőr csoporttól
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a főtéren
Korántsem elégedettek a kép
viselők a Szabadság tér felújí
tásával. A legutóbbi ülésükön 
tett észrevételeik szerint az új 
padok deszkái szálkásak, vas
szerkezetük sorjás, sok helyen 
kiáll belőlük a csavar, amely 
sérülést okozhat.
A kandaláberek egy része nem a 
tervben megjelölt helyre került, és 
szinteltérés van a sétány és az 
emlékmű előtti terület márvány

lapjai között. A Petőfi utca viako- 
lor burkolata annyira hullámossá 
vált, hogy megáll rajta a víz.
A döntéshozók többsége úgy 

ítélte meg, hogy a hibák nem
csak hogy orvosolhatóak, de 
megfelelő műszaki ellenőrzés 
esetén elkerülhetőek lettek vol
na. Egyébként a kisebb bosszú
ságoknál valószínűleg nagyobb 
gondot okoz majd az, hogy a 
térre szánt keretösszeg elfogyott.

Gyalogáldozat egy jelzőlámpáért?
Válaszolt a miniszter

(4. oldal)

amelyek elősegíthetik az ember- 
csempészettel foglalkozó cso
portok leleplezését. Cserébe vál
lalják a március elsejétől hiva
talos személynek minősülő pol
gárőrök szakmai továbbkép
zését, a rendezvényeikhez szük
séges segítségnyújtást és a közös 
munka eredményeinek propagá
lását a Határőrség Képeslapja 
című kétheti újságban.
Puzsár János nyugalmazott ha
tárőr alezredes, a Balassagyar
mati Határőr Igazgatóság pol
gárőrségi szakreferense lapunk
nak elmondta: több olyan tele
pülés polgárőr szervezetével is 
megállapodást kötöttek, ame
lyek az országhatártól viszony
lag messze - 50-60 kilométeres 
távolságra - találhatók, ám bele
esnek az embercsempészek által 
használt útvonalakba. (Aszód a 
Budapest-Sturovó tengely egyik 
fontos állomása.) Ráadásul az a 
tapasztalatuk, hogy az ország 
belsejében könnyebb az ember
kereskedelemmel foglalkozó 
csoportok nyomára bukkanni, 
akik sajnos egyre szervezetteb
ben dolgoznak. Erre éppen a vá
rosunkban történt eset a példa, 
hiszen hónapokig tudták feltű
nés nélkül bújtatni az illegális 
bevándorlókat. R. Z.
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A képviselő-testület elsőként 
az 1999. évi költségvetés zár
számadásáról szóló rendeletét 
fogadta el. A könyvvizsgáló cég 
tételesen vizsgálta meg a beszá
molót, ellenőrzéseket is tartott, 
és mindent rendben talált. Kép
viselői kérdésre Feicht Ferencné 
hiteles könyvvizsgáló cáfolta azt 
a közmeghallgatáson elhangzó 
állítást, miszerint az önkor
mányzat mulasztott, mivel nem 
1993-tól auditáltatja a költség- 
vetést. A jogszabály alapján az 
önkormányzatoknak 1995-től 
kellett beszámolóikat auditáltat- 
niuk abban az esetben, ha költ
ségvetésük főösszege megha
ladta a 100 millió forintot és hi
telállománnyal rendelkeztek. 
Aszódnak 1999-ig nem volt hi
tele, ezért nem kellett a beszá
molóit auditáltatnia. Egyébként 
amennyiben egy önkormányzat 
mulasztást követ el, az Állami 
Számvevőszék is azonnal jel
zéssel él felé.
A grémium döntése értelmé-ben 
újabb önkormányzati ingatlan 
kerül a közeljövőben eladásra, 
mégpedig a Kossuth Lajos utca 
2. szám alatti épület. A jelenlegi 
bérlő, Gerlach G. Kornélné az
zal indokolta a megvásárlás ér
dekében benyújtott kérelmét, 
hogy az ingatlan állaga roha
mosan romlik - annak ellenére, 
hogy milliós nagyságrendben 
költöttek rá. A tetőszerkezet be
ázik, alulról pedig a rossz szi
getelés miatt vizesednek a falak. 
A cég - amennyiben megvásá
rolhatja az épületet - nemcsak a 
felújításra költ majd, hanem két 
év türelmi időt is biztosít az ott 
lakók kiköltöztetésére. Az el
adás az ingatlan felértékeltetése 
után történhet meg. A Kossuth 
Lajos utca 11. szám alatti ingat
lan helyén parkoló kialakítását 
tervezi az önkormányzat. A 
Kossuth Lajos utca 93. és aFalu- 
járók útja 1. szám alatti ingat
lanok vagyonértékesítése előtt 
az ott lévő bérlőkkel és a lakás- 
tulajdonosokkal egyeztető tár
gyalást fognak folytatni.
A döntéshozók egyetértettek 

abban, hogy az önkormányzat 
pályázatot nyújtson be a Terü
letfejlesztési Tanácshoz a 
szennyvízcsatorna-hálózat el
ső ütemének megépítéséhez.

Rendeletet hoztak a képviselők 
a parlagfű visszaszorítása érde
kében. Erről részletesebben, kü
lön cikkben olvashatnak. 
Egymillió forintot előlegezett 

meg a felhalmozási többletbe
vétel terhére a képviselő-tes
tület a kistérségi okmányiroda 
k ialakításához. K öztudott, 
hogy július elsejétől városunk
ban is megnyílik az iroda, ame
lyet a Városháza földszintjén 
alakítanak ki.

A képviselő-testület döntött 
arról, hogy az Aszód Városi 
Sportdíj milyen tárgyi for
mában öltsön alakot. Eszerint 
az aszódi kiváló sportolók egy 
ovális alakú arany kitűzővel 
lesznek gazdagabbak. Más 
alakot ölt a Tiszta szép városért 
kitüntető címért járó emlék
tábla is. A város sziluettjét áb
rázoló emléktábla ezentúl fém
ből készül.
A Totál Terv '90 építési iroda 

készítheti el a Falujárók úti 
nyolc lakásos épület felújítá
sához szükséges engedélyezé
si és kivitelezési tervdokumen
tációt, mivel ez a cég adta a 
legkedvezőbb - egymillió 80 
ezer Ft - árajánlatot. A statikai 
szakvélemény, illetve terv el
készítésével a BAU-Trade

A gázvagyon értékesítéséből 
származó bevételt - több, mint 
80 millió forintot - a képviselő- 
testület a szennyvízcsatornázás 
utáni építésekre különítette el. 
Az összeg azóta valamivel csök
kent, mivel ebből a keretből von
tak el mintegy 5 millió forintot a 
Falujárók úti tér építésére, illetve 
a két újtelepi út felújítására. A 
2000. évi költségvetés 86 millió 
Ft útépítési előirányzatot tartal
maz. Áz aszfaltozás mégsem in
dulhat el rögtön. A képviselő- 
testület ugyanis a szennyvízcsa- 
toma-építés folyamatosságának 
biztosítása érdekében a Kömye-

Kft-t bízzák meg.
A képviselő-testület jóváhagyta 
Vas János solymári vállalkozó 
azon kérelmét, hogy a sorházas 
telkek közül hatot egy összeg
ben megvásároljon, hátra pedig 
három hónapos opciót kapjon. 
Hogy az üzlet létrejöjjön, a vál
lalkozónak a kérelem mellé épí
tési vázlattervet is kell csatolnia, 
amit a Környezetvédelmi és Vá
rosfejlesztési Bizottság vélemé
nyez majd.
A FOCO '98 Kft. építheti ki a 

Városi Gyámhivatal, a szoci
ális iroda és az aljegyzői iroda 
számítógépes kishálózatát 533 
ezer Ft értékben.
Új cég alakult a GAVIT-on be
lül. Az egyszemélyes kft. arra 
kérte a képviselő-testületet, 
hogy a cég nevében szerepel
hessen a város neve. A grémi
um ennek nem látta akadályát, 
így megadta az engedélyt az 
Aszódi Környezetvédelmi és 
Szolgáltató Kft-nek.

A képviselő-testület hozzá
járult, hogy az önkormányzat 
éljen a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma által 
kiírt Múzeumpártoló Önkor
mányzat 2000 pályázat lehe
tőségével. Ugyancsak biztosí
totta a Városi Könyvtár Tele-

zetvédelmi Alap célelőirányzat 
megelőlegezését - 51 millió fo
rintot - ebből a keretből hagyta 
jóvá. De ebből a keretből előle
gezte meg a szennyvízcsatorna 
hiányzó fedezetének 33 millió 
forint pótlását is. A csatornázást 
ugyanis nem lehet félbehagyni, 
mivel a céltámogatás pályázati 
feltétele, hogy a szennyvízcsa
torna pályázott szakaszai meg
épüljenek, ellenkező esetben a 
támogatási összeget vissza kell 
fizetni.
Az útépítésre szánt összeg tehát 
meg is van, meg nincs is meg. 
Mit tehet jelen helyzetben az

matika pályázathoz szükséges 
önrészt.’ A grémium 100 ezer 
forintot előlegezett meg a Vá
rosi Gyermeknap programjai
nak lekötésére.
Pályázatot nyújt be az önkor

mányzat a Területfejlesztési 
Tanácshoz a szennyvíztisztító 
telep bővítése céljából. Az öt 
település - Aszód, Bag, Iklad, 
Domony és Hévízgyörk - 
közös beruházásához a város
nak idén 4 millió 302 ezer fo
rint önrészt kell biztosítania, és 
ezt szeretné pályázat segítsé
gével előteremteni. Ugyan
csak (vis mayor) pályázatot 
nyújt be Aszód a természeti 
károk helyreállítási munkála
taira. A pályázatra várhatóan 
585 ezer forint érkezik, így az 
önkormányzatnak a felszaba
duló fedezetéből realizálód
hatna a Berkes út-Iparterület 
főgyűjtő csatorna építésének 
II. üteme is.
Helyt adott a képviselő-tes

tület a Galga Lövészklub azon 
kérésének, hogy a régi lőteret 
megkaphassa, majd ezt köve
tően jelentést hallgatott meg a 
lejárt idejű határozatokról és a 
két ülés között tett intézkedé
sekről.

önkormányzat? Elsődleges cél, 
hogy a csatornázás befejeződ
jön, és hogy a társulatba még 
többen lépjenek bele, mert így a 
társulat több hitelhez juthat. A 
Környezetvédelmi Alap támo
gatásának megérkezte után út
építési terv készül, s ezt köve
tően kezdődhet el a munka. Erre 
valószínűleg az év második felé
ben kerül sor. Abba viszont még 
belegondolni is rossz, mi törté
nik abban az esetben, ha a Kör
nyezetvédelmi Alapból egy fil
lér sem érkezik majd, mert ki
derül, hogy az árvíz ezt a keretet 
is elmosta.

R.Z.

Van is rá pénz, meg nincs is
r

Útépítés: csak a második félévben
Beadványban sürgette a HAB frakció a csatornázási munkák ellenőrzését, illetve az aszfait- 
utak építésének megkezdését. Az előbbi javaslat a lakosság által tett észrevételek nyomán 
született, míg az utóbbi annak a logikus következtetésnek az eredménye, hogy minél később 
kezdenek hozzá az útépítéshez, annál kevesebb méterrel sikerül végezni a kivitelezőknek. 
Elvileg egyébként pénz is van a beruházásra, a helyzet ettől mégis bonyolultabb.
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Aszód is segít a tiszai árvíz károsultjain

A képviselők egyhavi tiszteletdíjukat
ajánlották fel

A legu tóbb i k épv ise lő - 
testületi ülésen a döntéshozók 
foglalkoztak a tiszai árvízzel 
is. Bagyin József polgármester 
arról számolt be a grémium
nak, hogy felvette a kapcso
latot Tiszavárkony polgármes
terével. A Szolnok alatti tele
pülés bizony alaposan meg
szenvedte az árvizet: több, 
mint tíz ház összedőlt, s be- 
omlófélben van a polgármes
terihivatal épülete is.

A képviselő-testület egyet
értett azzal a javaslattal, hogy a 
város nyújtson segítséget a te
lepülésnek. Lapzárta után kül
döttség utazik a faluba, hogy 
tájékozódjon, mire van szük
ségük az ottaniaknak.
A képviselő-testület tagjai ar

ról is határoztak, hogy egyhavi

tiszteletdíjukat felajánlják a ti- 
szavárkonyiaknak. Az összeg
ből építőanyagot vásárolnak, s 
ezt szállítják a helyszínre.

A küldemény értékét Önök is 
növelhetik adom ányaikkal, 
amelyet az Aszód Város Ala
pítvány csekkjén lehet befi
zetni. Csekkhez a Polgármes
teri Hivatalban, a GAMESZ- 
ban, a Városi Könyvtárban és a 
Művelődés Házában lehet hoz
zájutni. A csekk megjegyzés 
rovatába “Segítség az árvízká
rosultaknak ” megjegyzést kell 
írni. Az alapítvány kiemelten 
közhasznú szervezet, így aki 
segít, az a következő évben a 
befizetett összeg 30 %-át leír
hatja a személyi, illetve társa
sági adójából. Az alapítvány a

befizetésről 2000.január 31-ig 
igazolást ad.
Segítséget lehet nyújtani az ár
vízkárosultak javára készített 
bélyeg vásárlásával is. A 129 
Ft-os bélyeg - amely a Postán 
kapható - árából 100 forint ju t 
nekik.
Nemcsak anyagi támogatásra 

van szükség, az újjáépítéshez 
is kell a segítség. Várjuk azok
nak az építőipari vállalkozók
nak, mesterembereknek a se
gítségét, akik szabad kapacitá
sukat ajánlanák fel a tiszavár- 
konyiaknak. Ez ügyben a 400- 
009-es vagy a 06-20-9743- 
040-es telefonszámon lehet je 
lentkezni Rácz Zoltánnál.

(Árvízi helyzetképünk 
az 5. oldalon olvasható.)

Lehet, hogy nemsokára Gödöllőre kerül a szemetünk?

Égett a szeméttelep húsvétkor, 
ezért feljelentették Aszódot

Hatalmas füst gomolygott foglalkozott. Döntésük értei- ni. (Túra nem akarja fogadni 
húsvét mindkét napján az mében a GAMESZ vezetőjé- városunk hulladékát.) 
aszódi szeméttelepről. A tü- nek egy számítást kell arról Időközben a GAMESZ újabb 
zet valószínűleg a telepnek készíttetnie, hogyan módosul a szerződést kötött a Védelem 
azok a látogatói gyújtották, polgárok által fizetendő sze- Kft-vei. Ennek értelmében a cég 
akiket az őr rendre elzavar, métszállítási díj, amennyiben a egy hónapon keresztül 24 órás 
Azt hogy a mostani eset bősz- szemetet Gödöllőre kell horda- őrzést végez a szeméttelepen, 
szú volt-e vagy ezeknek a sze
mélyeknek újabban az autó
abroncs drótja jelenti a meg
élhetési forrást, nem tudni.
Az esetnek azonban valószí
nűleg komolyabb következ
ménye lesz.
Egy telefonáló felhívta Kiss- 

né Kulybus Gizella jegyzőt, és 
közölte vele, hogy a hatalmas 
füst és az orrfacsaró bűz miatt - 
amely az egész Galga völgyét 
beterítette - Aszódot az összes 
létező környezetvédelmi ható
ságnál feljelentette. Ez pedig 
könnyen eredményezhet egy 
olyan átfogó ellenőrzést, a- 
mely végén az illetékes ható
ság szakemberei közlik, hogy 
záros határidőn belül a város
nak be kell zárnia a telepet. A 
témával a képviselő-testület is

Pest M egye Önkormányzatának díjai

Három aszódit javasoltak 
a városi képviselők

A város képviselő-testülete 
több aszódi polgárt is java
solt a Pest Megye Önkor
mányzata által alapított dí
jak adományozására.
Magyar Mihálynét, a Csen- 

gey Gusztáv Általános Iskola 
tanítónőjét az Arany János 
Pedagógiai Díjra, Sáhóné

Bordás Évát, a Városi Könyv
tár vezetőjét a Közművelő
dési Díjra, míg Rónai Lajost, a 
P odm aniczky Z eneiskola  
igazgatóját a Pest Megye Mű
vészetéért díjra terjesztették 
fel.
A döntés joga a megyei kép

viselők kezében van.

P K ö v e tk e z ő  lapzár ta:  
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Közmeghallgatás

Miért kevés 
az érdeklődő?
E kérdést a tették fel a képvise
lők a közmeghallgatás utáni el
ső testületi ülésen. Sajnos év
ről évre kevesebben mennek el 
a nyilvános testületi ülésnek 
számító fórumokra. A döntés
hozók egy része úgy véleke
dett, kevés volt a propaganda, 
és ma már a lebonyolítás mód
ja sem elég vonzó. (A cikkíró 
tapasztalatai szerint mindenütt 
azt a gyakorlatot követik, hogy 
előbb a polgármester, majd a 
bizottságok elnökei számol
nak be munkájukról, majd ezt 
követik a lakossági kérdések.) 
Elhangzott olyan vélemény is, 
hogy egy-egy fontos témát kel
lene középpontba tenni, s erről 
párbeszédet folytatni a köz
meghallgatáson megjelentek
kel.
Elképzelhető tehát, hogy egy 

év múlva új gyakorlat kerül be
vezetésre. Hogy ettől lesz-e 
több érdeklődő? Legutóbb, 
amikor az Újtelep közlekedé
séről hívott össze fórumot az 
önkormányzat, alig tízen vol
tak rá kíváncsiak. 
______________________ f t Z

Ajánlás az 
idei Korén 

István-díjra
Az Aszód Város Önkormány

zata által alapított Korén István 
díjat több éves eredményes, ki
emelkedő, Aszódon végzett ok
tató-nevelő vagy közművelődé
si munkáért ítéli oda a képviselő- 
testület. A 7/2000. (11.23.) ÖR 
értelmében a díjazandó sze
mélyre kellő szakmai indoklás
sal bárki tehetjavaslatot.
Az ajánlások Aszód Város jegy
zőjéhez nyújthatók be május 12- 
ig. A javaslatokat a Művelődési, 
Közoktatási, ifjúsági és Sport 
Bizottság véleményezi, rangso
rolja és a képviselő-testület elé 
terjeszti.
A fenti önkormányzati rendelet 
szerint évente egy Korén István 
díj adományozható.
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Gyalogáldozat kell egy jelzőlámpáért?

Miniszteri válasz: egy körforgalom és más semmi
Megérkezett Katona Kálmán köz
lekedési, hírközlési és vízügyi mi
niszter válasza arra a levélre, ame
lyet a képviselő-testület írt részére, 
s amelyet Önök lapunk előző szá
mában olvashattak. A tárca veze
tőjének levelét - tekintettel tartal
mára - ugyancsak teljes egészében 
közöljük le.

Tisztelt Polgárm ester Úr!

Aszód település országos közút
jainak forgalomnövekedése és a 
balesetveszély fokozódása tárgyú 
2001. március 23-án kelt levelé
ben foglaltakkal kapcsolatban a 
következő tájékoztatást adom:
Az M3 autópálya útdíjasításának 

következtében a térség országos 
közúthálózatán megnövekedett 
forgalomból adódó következmé
nyeket és kedvezőtlen hatásokat 
1997. év végén, illetve 1998. év 
elején készített környezeti hatás- 
vizsgálat elemezte, amely megha
tározta a vélhetően szükségessé 
váló feladatokat. Ezek valameny- 
nyi érintett önkormányzattal 
egyeztetésre, az ott felmerült igé
nyekkel kiegészítésre kerültek. Az 
egyeztetett hatástanulmány alap
ján Pest megyében a Pest Megyei 
Állami Közútkezelő Kht. meg
kezdte a munkák előkészítését, a 
tervek elkészíttetését, valamint az 
építési engedélyek beszerzését. 
Még ez évben több beavatkozásra 
sor került a gyalogosok védel
mére. Aszód városában megvaló
sult a hatástanulmányban szereplő 
sárga villogó jelzőlámpa és gyalo
gos-védősziget a 3. sz. főút 12-908 
km szelvényben, valamint az ön- 
kormányzati igényként megjelölt 
két darab sárga villogó jelzőlámpa 
és gyalogos védő sziget a Szabaid- 
ság térnél, összesen mintegy 29 
millió Ft értékben. Az elmúlt év
ben beavatkozásokra a leginkább 
kritikusnak ítélt Gödöllő átkelési 
szakaszon került sor. Az ez év ja
nuárjában bevezetett matricás díj
fizetési rendszer hatására - az ed
digi forgalomszámláláson alapu
ló tapasztalatok alapján - megin
dult egy kedvező forgalmi vissza
rendeződés az M3 autópályára. A 
vizsgálatok és tapasztalatok alap
ján e hónapban első ízben, majd az 
első félévet követően - az önkor
mányzatokkal közösen - felül fog
juk vizsgálni a korábban meghatá
rozott, és az esetlegesen időköz
ben felmerülő beavatkozások

szükségességét és ezeknek meg
felelően fogjuk intézkedéseinket 
megtenni. Ezek a felülvizsgálatok 
azonban nem befolyásolják a min
denképpen szükségesnek ítélt be
avatkozások mielőbbi végrehajtá
sát, amelyek Aszód városát is 
érintik.

Ön előtt ismert, hagy a Pest 
Megyei Állami Közútkezelő Kht. 
vezetői, Aszód város önkormány
zata, valamint Tóth Gábor ország- 
gyűlési képviselő úr szoros kap
csolatot alakítottak ki. Ennek ke
retében került sor a közelmúltban 
a helyszíni egyeztető megbeszé
lésre, ahol áttekintették a térség 
legfontosabb közlekedési problé
máit. Kiemelt témája volt a meg
beszélésnek a kartali út csatlako
zásában kiépítendő körforgalmi 
csomópont mielőbbi megvalósítá
sának szükségessége.
Fentiek figyelembe vételével az 

alábbiakban válaszolok T. Polgár- 
mester úr levelében megfogalma
zottproblémákra.
1) A 3-2109-3J309. j. utak (Hat
vani út - Falujárók útja - Baross 
utca) csomópontjának körforgal
múvá alakítására vonatkozóan a 
Pest Megyei Állami Közútkezelő 
Kht. a terveket elkészíttette és arra 
jogerős építési engedéllyel rendel
kezik. A csomópont kiépítésére az 
anyagi fedezet biztosított, így a 
közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően az ez évi megvalósítás
nak akadálya nincs. Az említett 
egyeztető tárgyalás alapján a ba
lesetveszélyesnek ítélt csomópont 
kartali ágán, ahol a közelmúltban 
sajnálatos módon tragikus gyer
mekbaleset történt, a tervezett be
avatkozás kiépítéséig is soron kí
vül úgynevezett forgalomlassító 
burkolatjelek elhelyezésére került 
sor április hó folyamán.
2) A Falujárók útja - Arany János 
u. kereszteződésben (2109. j. út 
0+440 kmsz) lévő kijelölt gyalog- 
átkelőhelyhez kért forgalomirá
nyító jelzőlámpa telepítését az 
alábbi adatokból levonható ked
vező körülmények nem teszik in
dokolttá:
- a gyalogátkelőhely 100-100 m- 
es környezetében - a Pest Megyei 
Állami Közútkezelő Kht.-nál ren
delkezésre álló, a Központi Sta
tisztikai Hivatal által megadott 
személyi sérüléses baleseti adatok 
szerint - 1994-99. évek között ba
leset nem történt;
- az érintett útszakasz forgalma az

elmúlt 3 évben nem mutat jelentős 
növekedést.
3) A 3. sz. főúton Aszód belterü
letén - a forgalom gyors lebonyo
lítása érdekében - a Pest Megyei 
Állami Közútkezelő Kht. a lehető
ség szerinti 2x2 sáv kialakítására 
törekedett. Ez teszi ugyanis lehe
tővé, hogy a városon keresztülha
ladó, a korábbi évekhez képest 
megnövekedett forgalom a lehető 
legrövidebb idő alatt hagyja el a 
települést. A 3. sz. főút mindkét 
oldalán vannak kialakított parko
lóhelyek a jobb oldalon mintegy 
300 m, a bal oldalon mintegy 735 
m össz-hosszúságban. A korábbi
akban említett összefoglaló hatás- 
tanulmány - önkormányzati kérés
re - tartalmazza parkolósáv kiala
kítását a szelvényezés szerinti bal 
oldalon (Kossuth u. 50-82. sz. kö
zött) 2x2 forgalmi sáv mellett. 
Erre vonatkozóan a tervek és a 
jogerős építési engedély rendelke
zésre áll. A fentieken túlmenően - 
csomópontok térsége, szűkebb 
beépítettségű szakaszok stb. -for
galombiztonsági okból nem cél
szerű a várakozást megengedni. 
Ezen indokok alapján sem szak
mai, sem környezetvédelmi szem
pontból nem javasolható Aszód 
belterületén a 3. sz. főúton a 
meglévő 2x2 sáv megszüntetése 
és a külső forgalmi sávok vá
rakozó sávvá történő kialakítása.
4) Az összefoglaló hatástanul
mány a 3. sz. főút Petőfi u. csatla
kozásánál (az OTP előtt) tartal
maz önkormányzati kérésre gya
logátkelőhely kijelölést, amely
nek tervei és jogerős építési en
gedélye rendelkezésre áll. A Pos
táig terjedő rövid távolság miatt 
(kb. 70 m) újabb gyalogátkelőhely 
kijelölése nem lehetséges. 
Amennyiben az önkormányzat - 
az engedélyezett tervtől eltérően - 
az OTP és a Posta közötti útsza
kaszon tartja szükségesnek gya
logátkelőhely kijelölését, úgy ezt 
az igényt a Pest Megyei Állami 
Közútkezelő Kht-val egyeztetve a 
Pest Megyei Közlekedési Felü
gyeletnél kell kezdeményezni.
5) A Szabadság téri csomópont 
körforgalmúvá történő átalakítása 
a 3. sz. főúton tapasztalható forga
lomnövekedés ellenére sem in
dokolt, tekintettel arra, hogy a 
csatlakozó 21118. j. út forgalma 
viszont jelentős mértékben csök
kent az elmúlt évek során.
6) A várakozási tilalom megszün

tetése a 3. sz. főúton a 3) pontban 
részletezettek alapján, továbbá va
lamennyi gyalogátkelőhelyen 
gyalogosok által vezérelt forga
lomirányító jelzőberendezés te
lepítése pedig az elmúlt több éves 
időszak baleseti adatai alapján 
ugyancsak nem indokolt. Az elő
zőekben említett baleseti adatok 
szerint 1997-1999. évekbena3. sz. 
főút Aszód átkelési szakaszán a 
gyalogos-átkelőhelyeken és köz
vetlen környezetükben személyi 
sérüléses gyalogos baleset nem 
történt, ami a forgalomnövekedés 
mellett igen kedvezőnek mond
ható.
Budapest 2000. április 14.

Üdvözlettel:
Katona Kálmán

*

A közlekedési tárca első embe
rének levele finoman szólva nem 
aratott osztatlan sikert városunk 
önkormányzati képviselői köré
ben. Legfőképpen azt nem ér
tették, hogy egy jelzőlámpa tele
pítését miért kell gyalogosgázo
lásnak megelőznie. Az sem volt 
világos számukra (sem), vajon 
miért csökkent le jelentős mér
tékben az ikladi út forgalma, il
letve az, hogy ez milyen adatokból 
derült ki. Bodó Zsolt képviselő azt 
javasolta, kezdjenek lakossági en
gedetlenség szervezésébe. Bagyin 
József polgármester erre a mező
kövesdi példát hozta fel. Ott úgy 
érték el az elkerülő út megépítését, 
hogy az iskolai osztályokat rend
szeresen járatták a zebrákon. Ettől 
olyan elviselhetetlenné vált a 
helyzet, hogy az illetékesek egy 
idő után áldásukat adták az elke
rülő út megépítéséhez.
A képviselő-testület végül úgy 

döntött, hogy ismét levelet ír a mi
niszternek, amelyben leírják, mely 
pontokkal nem értenek egyet.

Tisztelt Olvasó!
Szeretnénk az Ön véleményét is 

megismerni, ezért kérjük, ragad
jon tollat. Két kérdésre vagyunk 
különösen kíváncsiak:
1. Mit szól Katona Kálmán leve
léhez?
2. Ön szerint milyen módszerrel 
kellene kicsikarni a kért, a forga
lombiztonságot növelő intézke
dést?
Véleményeiket az Aszódi Tükör 

postacímére (Aszód Pf: 36.), vagy 
a raczz@mail.digitel2002.hu 
elektronikus levélcímre várjuk.

mailto:raczz@mail.digitel2002.hu
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Aszódiak a Tisza mentén

Tájkép csata közben, avagy nemcsak a víz az úr
Gyorsan szeli a kilométereket a 

mikrobusz. A forgalom Jászbe
rényig átlagosnak mondható, s 
csak néhány, út melletti belvi
zes pocsolya jelzi: rövidesen a 
víz birodalmába érünk. Az új- 
szászi elágazás előtt már új elem 
is megjelenik a tájban: hosszú 
kilométereken át fehérük a ho
mokzsáktöltés.

nes gát egy részét ráépítették az 
aszfaltra. A forgalmat irányító 
rendőr készségesen mutatja a 
zöldellő búzatáblán keresztül
vezető utat. Ha nem akarunk 
több tíz kilométert kerülni, ak
kor ezt kell választanunk ahhoz, 
hogy Tószegre jussunk. Ezt vá
lasztjuk. Egy idő után megbán
juk, a hatalmas gödrökkel tar-

A csomópontnál megállunk, és 
kíváncsian sietünk a gáthoz. A 
látvány egyszerre ijesztő és le
nyűgöző. A homokzsák tetejétől 
alig 20 centiméterrel lejjebb 
hömpölyög a víz. Nem messze 
tőlünk helybeliek figyelik csen
desen, látszólagos nyugalom
mal. Készségesen felelnek a kér
déseimre, úgy látszik, megszok
ták már, hogy a sorsukat is el
dönteni képes víz idegenek szá
mára elsősorban idegenforgalmi 
látványosság.
Szolnokon, a Tisza-hídon is so

kan állnak, és fényképezik a 
messziről optikai csalódásnak 
tűnő képet: a víz magasabban 
áll, mint a meder közvetlen 
szomszédságában épült házak. 
Bár hétágra süt a nap, a megye- 
székhelyről Tószeg felé vezető 
út kilométereken keresztül ned
ves. Áteresztenek a homokzsá
kok. Aztán egyszercsak elfogy a 
műút alólunk, mivel az ideigle-

Sárady Tamás felvételei

megfordulni sem tudnánk hol. 
Aztán újra aszfaltút kerül alánk, 
mellettünk meg a homokzsá
kokból épített gát. Megállunk. 

Igazából most 
döbbent meg a 
látvány. A víz le
galább egy mé
terrel van maga
sabban, mint az 
út. Úristen, ha 
most valamelyik 
gátszakasz át
szakadna!
Tószeg utcái ki

haltak, kivéve a 
gát mellett húzó
dót. Ide rendre 
teherautók ér
keznek, hozzák 
az újabb zsáko
kat, meg a ho
mokot. Áz előre
jelzések szerint 
még hátravan a 
v íz  te tő z é se , 
úgyhogy a gát 
m agasítása, s 

nem a felügyelete az elsődleges 
feladat.
- Segíteni jöttek? - kérdezik tő
lünk a töltésen szorgoskodók. 
Aztán meglátják a kezemben a 
kamerát. - Már az is valami, 
hogy a hírünket viszik - mond
ják. Persze tudom, inkább annak

napot pihenni tudj anak. 
Tószegen a víz nem döntött ösz- 
sze házakat, csupán egy évek óta 
üresen állót kellett elbontaniuk

kított csapás ugyanis inkább te
repjáróknak készült. Nincs más 
hátra, mint előre, jut eszembe a 
közhely, amely ezúttal igaz, mert

örülnének, ha lapátolást vállal
nék. Mint mondják, másnapra 
kellene legalább ötven ember, 
hogy a helybeliek legalább egy

a falubelieknek, mert éppen a gát 
vonalában feküdt. Persze kár 
azért így is lesz bőven. A folyó
hoz legközelebb épült épületek
ben bokáig áll a víz. Még sze
rencse, hogy téglából készültek. 
A legveszélyeztetettebb egy pi
ros házikó, a gát közvetlenül a 
szomszédságában épült, a zsá
kok a zsalugáteres ablakok felé
ig érnek föl.
- Ez az örökségem - mondja a 
tulajdonos. - Januárban halt meg 
az édesanyám, ő hagyta rám. So
kat nem érek vele, legalább tíz 
évig nem fogom tudni eladni. 
Néhány méterrel arrébb férfiak 
mérik a vízszintet a jelzőosz
lopon. Lapáttal kell benyúlni a 
jelzésig, mert egy megakadt fű- 
csomó takarja a számokat.
-Nem változott tegnap óta egy 
centit se. Ez már jó jel. De - mutat 
a távolba egyikük - a folyó medre 
ott van annál az erdőnél. Az meg 
ide legalább három kilométer. 
Mikor tér oda vissza a víz? 
Tényleg, mikor?

*

Az írás a Szolnokon 
és Tószegen április 17-én tett 

látogatás után készült.
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Délibáb a 3-as úton?

Végre körfogalmú lesz 
a Kondoros tér

A márciusi forgalmi adatok 
szerint a múlt év azonos idő
szakához képest kevesebb 
gépkocsi használta Gödöllő 
térségében a 3-as főutat, míg 
az autópályán több jármű 
közlekedett

Az érintett önkormányzatok 
számára bemutatott elemzés 
adatai nem igazolják a térsé
günkben az év elején megfo
galmazott félelmeket. Mint is
meretes, január elsejétől nem 
lehet egyszeri utazásra alkal
mas napijegyet vásárolni, az 
M l-es és M3-as autópályákra 
heti, havi vagy éves matricával 
ha jth a tu n k  fel. A szódró l 
ugyanúgy 1300 forintért lehet 
a fővárosba utazni, mint Gyön
gyösről vagy Mogyoródról. 
Az új fizetési rendszer miatt 
attól tartottunk, hogy tovább 
nő a településeken áthaladó 3- 
as főút forgalma.

Az M3-as autópálya és a 3-as 
főúti menti polgármestereknek 
a gödöllői városházán tartott 
m egbeszélésén M anninger  
Jenő, a közlekedési miniszté
rium politikai államtitkára el
mondta: bár az ide vonatkozó 
kormányhatározat szerint hat 
hónap után, tehát a nyáron kell 
áttekinteni a változtatás kö
vetkezményeit, a márciusi és 
áprilisi forgalmi adatok a ta
pasztalatok szerint megköze
lítik az egész éves forgalomból 
számított átlagos napi értéke
ket. Megértette, hogy az érin
tettek kétkedve fogadták az 
adatokat, de véleménye szerint 
figyelembe kell venni azt is, 
hogy a térségben eleve nagy 
volt a gépjárműforgalom. A 
felmérést folytatják, és tudo
másul veszik, hogy az agglo
merációban igénylik az egy út
ra szóló jegyváltás lehetősé
gének visszaállítását. Úgy vél
te azonban, hogy nem lenne 
szerencsés egy csökkentett árú 
matrica kiadása, mivel az nem 
illeszkedne a két sztrádán be

vezetett egységes rendszerbe, 
bár a technikai lehetőség adott. 
Az államtitkár hangsúlyozta: a 
minisztérium olyan rendelet- 
m ódosításon  is dolgozik, 
amely lehetővé teszi az önkor
mányzatoknak, hogy megha
tározott esetekben megtiltsák 
a nehéz teherjárművek átmenő 
forgalmát.

Kenderesi János, a Pest Me
gyei Állami Közútkezelő Kht. 
vezetője elmondta, hogy a Gö
döllőt elkerülő út tervezése 
mellett idén körforgalommá 
alakítják Aszódon a Kondoros 
téri csomópontot.

A fórum résztvevői közül töb
ben elmondták, hogy a statisz
tikai adatokhoz képest mást 
mutatnak a tapasztalatok. Ra- 
pavi József kistarcsai és Tóth 
Lajos kerepesi polgármester 
egyaránt szorgalmazta a gya
logos-átkelőhelyek létesítését 
és a teherforgalom csökken
tését. Jamrik László bagi pol
gármester az M3-as zajvédő 
falainak továbbépítését sürget
te, Pásztor Béla veresegyházi 
polgármester pedig arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a város
ból Foton át Budapestre vezető 
út egyre zsúfoltabb, hiszen az 
M3-as helyett erre közleked
nek az erdőkertesiek és az őr- 
bottyániak is.

A megbeszélést összegezve 
Gémesi György hangsúlyozta, 
hogy a matricás rendszer ta
pasztalatainak nyári áttekinté
séig tovább szorgalmazzák a 
díjasítás óta tapasztalt forga
lomnövekedés hatásait mér
séklő beruházások megvaló
sítását, az alkalmankénti jegy- 
vásárlás lehetőségének vissza
állítását a bagi csomópont és a 
főváros között az elkerülő út
rendszer kiépítéséig, valamint 
a teherautók visszaterelését az 
autópályára.

bagi

r r

AzEM ASZRt. közleménye

Áramszünet lesz 
Aszód egy részén

Az ÉMÁSZ Rt. értesíti a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a 20 kW- 
os távvezeték kapbantartása miatt május 18-án 7 és 16 óra között 
áramszünet lesz Aszód-Újtelepen és a Lakótelepen.
Az Rt. munkatársai megértő türelmüket kérik.

f.Múltidéző ^

A szulák esete a rózsával
Régóta vallom, hogy Petőfi zseni volt. S viszonylag régóta 

tudom azt is, hogy Ceausescu uralkodása idején Romániában 
közterületen tilos volt fehér szirmú virágot ültetni. S hogy mi 
köze a két dolognak egymáshoz? Csak az, hogy Petőfi megírta 
A virágnak megtiltani nem lehet című versét, s nekem Maros- 
vásárhely főterén jutott eszembe mindez 1995. augusztusá
ban. Marosvásárhely gyönyörű, hosszanti irányban elnyúló 
főterén sétáltunk feleségemmel. Néztük a szép épületeket, 
szemléltük a város forgalmát, lüktető hétköznapi életét. És 
untuk a főtér parkjában található rengeteg virág színének egy
hangúságát. Kék, sárga és piros színű virágok voltak, kiadva a 
román nemzeti színeket. Fehér virág sehol, még csak mutató
ban sem volt. Illetve mégis! Avram láncú hatalmas méretű lo
vasszobra mellett, a járda szélénél egy gyönyörű vörös rózsára 
felkúszott egy szépen fejlett apró szulák, s virágba borult. A 
rózsa piros és a szulák fehér szirmai, valamint mindkettőjük 
zöld levélzete megteremtették a magyar nemzeti színeket.
Hiába: ”A virágnak megtiltani nem lehet” ! Még a politikának 

sem!
Honig Antal

GODOLLO____
Fenyvesi főú t 2.
Tcl/Fax: (28) 421-825
✓  kiadványszerkesztés 

| V  újságírás
✓  videofilmkészítés 

digitális. utómunkával

álló- és mozgóképe^ 
digitalizálásaié*''^^ 
történő rögzítés

Ballagások időpontja
Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola 
és Kollégium: m ájus 13. 9.00
Evangélikus Gimnázium: m ájus 13.10 .00

Jókívánság
A ballagó középiskolásokra Isten áldását kérjük, és sok sikert 
kívánunk egész életükben.

MDF Aszódi Szervezete
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Új jogszabály március 1-től

Fokozott büntetőjogi 
védelem a polgárőröknek

Március 1-től a polgárőrök is 
közszolgálatot ellátó személy
nek minősülnek szolgálati fe
ladatuk ellátása közben.
A meghatározás szó szerint 

így hangzik: “Közfeladatot el
látó személy a rendőrségről 
szóló törvényben meghatáro
zott körben, a lakosság élet- és 
vagyonvédelmének biztosítása 
érdekében létesült társadalmi 
önvédelmi szervezet tagja, a 
közbiztonság javítására irá
nyuló tevékenysége közben. ”
A gyakorlatban ez úgy érvé

nyesül, hogy a polgárőrség he
lyi szervezete az lletékes rend
őri hatósággal köt egy együtt
működési megállapodást, kö
zösen meghatározzák a polgár
őrök feladatát, amit aztán ta
gokra, órára, helyre lebontva 
végrehajtanak. E tevékenység 
kifejtése közben a polgárőrt 
ugyanaz a védelem illeti meg, 
mint a hivatalos személyt. Ez 
szigorúbb védelmet jelent, ed
dig ugyanis a polgárőr magán- 
személynek számított, és ha 
megütötték, akkor - a sérülés
től függően - ez többnyire tett
leges becsületsértésnek, köny-

nyű testi sértésnek, vagyis ma
gánvádra üldözendő bűncse
lekménynek minősült. A tör
vénymódosítás után egy ha
sonló eset már hivatalból ül
dözendő, közvádas bűncselek
ménynek számít - akkor is, ha 
egyénileg, rendőr nélkül végzi 
feladatát.

Természetesen ez a polgár
őrökre is óriási felelősséget ró, 
hiszen nekik is tanulniuk kell, 
tisztában kell lenniük az új tör
vényekkel, ugyanakkor intéz
kedéseikkel, viselkedésükkel 
ki kell vívniuk az állampolgá
rok megbecsülését és elisme
rését. Az aszódi polgárőrök 
azon lesznek, hogy az új tör
vényt betartsák, a bűnözőkkel 
szemben betartassák.

Szenoráczki Ferenc

Közlemény
Elnézést kérek mindazoktól, 

akik április 8-án 16 órárajöttek 
a Művelődés Házába, a Rákó
czi Szövetség helyi csoportjá
nak megalakulására.
A Tükörben 18 óra helyett 16

M iskolczy Sándor sírjánál

Tisztelgés a hős emléke előtt

Április 9-én a 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred katonái, az 
önkormányzat, valamint a város intézményeinek képviselői 
koszorúzással tisztelegtek az 1849-es dicsőséges tavaszi had
járat hatvani csatájában megsebesült és Aszódon meghalt 
huszárkapitány, Miskolczy Sándor emléke előtt. A honvéd
tiszt sírjánál Detre János evangélikus esperes mondott be
szédet. Kép és szöveg: R. Z.

óra jelent meg, s erről későn mert kevesen jöttek el, bár né
szereztem tudomást, amikor hányán jelezték elfoglaltságu- 
már nem tudtam átprogramoz- kát, s azt, hogy a későbbiekben 
ni a napomat. S ezen túlmenő- szeretnének bekapcsolódni a 
en 25, névre szóló meghívót is munkába, ha a csoport meg- 
szétküldtem, amelyben 18 óra alakul, 
szerepelt. Valószínűleg a név
szerint m egszólítottakat is Hónig Antal
megzavarta a kétféle időpont, a Rákóczi Szövetség tagja

M illenniumi
z á s z l i W a d á s W r

Az oktatási 
miniszter 

nem
vállalta...

... a millenniumi zászló áta
dását. Pokorni Zoltán egyéb 
elfoglaltságaira hivatkozott. 
Bár a további rangsor szerint 
helyettese két oktatási állam
titkár lett volna, a képviselők 
úgy döntöttek, hogy „tárcát 
váltanak” és Skultéti Sándor 
környezetvédelmi közigaz
gatási államtitkárt kérik fel a 
városi ünnepségen való rész
vételre.

>--------------------------------------- -

m é g h íü ó
A s z ó d  y ó ^ Ö n k o r m d n y z f l t a  s z e r e t e t t e l  m e g í t í u j a

E ^ r o s m i i i d e n  b o lg á r é i t  u  m i l l e n n i u m i  z á s z ló  á t a d á s a.
[ a l k a l m á b ó l  m e g r e n d e z e n d ő  ü n n e p s é g r e ,  a m e ly e t  

2 - á n  1 7  ó r a k o r  t a r t u n k

a  I I lŰ D e lő d é s  B á z a  u d u a r á b a n  ( r o s s z  i d ő  e s e té n  

a  h e ly s z í n  a z  C u a n g é l i k u s  G i m n á z i u m  a u l á j a ) .

■ V * P  ?iPv Á?
A z  e m lé k z á s z l ó t  S k u l t é t i  S á n d o r  

k ö z i g a z g a t á s i  á l l a m t i t k á r  a d j a  á t .

ü l  A z  ü n n e p s é g  k e r e t é b e n  l e p l e z i k  le  

P a n n o n h a l m i  Z s u z s a  k é p z ő m ü ü é s z  

P i o l a  ( l i  G a m b a  c í m ű  s z o b r á t  is .

m i n d e n k i t  s z e r e t e t t e l  o d r u n k !

Felhívás

Eladó telkek
Aszód Város Önkormányzat 

képviselő-testülete a 
Papfóldi út-Tél utca által 
határolt 12 db sorházas 
jellegű építési telekre 

jelentkezőket vár.

Az építési telkek vételára 
alapközművel 800 

Ft/négyzetméter, melyet 
3 éves beépítési 

kötelezettség terhel.

A jelentkezéseket 
május 30-ig kell leadni 

a Polgármesteri Hivatalban:

Aszód, Szabadság tér 9.
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Kevés háziorvos ajánlotta betegeit a vizsgálatra

Néhány szó a Gödöllőn tartott emlőrák-szűrésről
Nagyon jólesett, valahányszor 
egy-egy betegem a rendelő
ben vagy az utcán így szólt: 
“Köszönöm, doktor úr, hogy 
elküldött a mellrákszűrésre 
Ezt mindig elhárítottam azzal, 
hogy nem az adott betegre volt 
különös figyelmem, hanem én 
csak nagyon hamar reagáltam 
a Primavera Program a Nők 
Egészségéért felhívására, és 
amint levelüket megkaptam, 
már másnap átvittem Gödöl
lőre a 40 évesnél idősebb nő
betegeim listáját - ennek alap
ján hívták be őket. A szűrés 
Gödöllő vonzáskörzetére ter
jedt ki.

Néhány szemelvény abból a 
levélből, melyet a Primavera 
Alapítvány küldött néhány 
napja:

Szűrésre előjegyzést kapott 
6.050 nő, ebből 3.850 család
orvosi listák alapján, 2200 pe
dig hirdetések, informális csa
tornák útján szerzett tudomást 
a szűrésről, és kért időpontot. 
Ténylegesen megjelent: 3.432

Értékelés:
■  96,7% negatív
■  113 fő (3,3%) esetében to

vábbi diagnosztikus vizs
gálatokra volt szükség, 
amelyből
■  33 fő negatív (az ösz- 

szes megjelent 1%-a)
■  49 fő esetében jóindu

latú volt az elváltozás 
(1,4%)

■  35 fő került műtétre 
(1%) amelyből

■  31 fő esetében rossz
indulatú folyamat iga
zolódott (0,9%)

(érdekes, hogy a fenti 35 főből 
összesen hárman tapintottak 
csom ót, a m am m ográfiás 
szakorvos 16-uknál, és 2 cin
nél nagyobb elváltozás mind
össze nyolc esetben volt.)

A fenti adatokból kiderül, 
hogy kiem elkedően sokan 
(2.200) jelentkeztek a médiák
ból szerzett és egymásnak át
adott információk alapján. A 
behívottak 31%-os részvételi

aránya az országos átlag alatt 
van. A diagnosztikusán meg
állapított mellrákosok aránya 
közel 1% - minden száz nőből 
1! -, amely kétszerese a nem
zetközi átlagnak, és a kiszűrtek 
90%-a nem tapintott csomót. 
Tehát a szűrés hasznát a rák 
korai felismerése adja.
A mellékelt ábrából kiderül, 

hogy sajnos csak nyolc házi
orvos adott át beteglistát, az át
adott listákon szereplők száma 
szerint én küldtem a második

A Tüdőgondozó Intézet érte
síti a tisztelt lakosságot, hogy 
május 29-től június 29-ig tü
dőszűrő vizsgálatot tart.

Rendelési idő:

hétfő: 12-17
kedd, szerda, csü tö rtö k i-12

Pénteken nincs szűrővizsgálat.

legnagyobb létszámot (609 
fő), és a megjelenés aránya 
messze legjobb volt az én bete
geim közül (33%). Meg kell 
említeni, hogy ebben a tekin
tetben Biacsi doktornő is ilyen 
eredményes volt, de ő csak 435 
főt küldött. Merhetem azt hin
ni, hogy engem jól elfogadnak 
a betegeim?

Ilyen szűrés már nem lesz 
több, mert a műszerek egy au
tóbuszra kerültek, amely az or
szágot járja, ki tudja, mikor ke

A korábbi gyakorlattól elté
rően az értesítés nem személy
re, hanem családoknak szól.

Kérjük a lakosságot, hogy a 
tüdőszűrésen szíveskedjenek 
megjelenni.

Dr. Simorjai Zsuzsanna
intézményvezető főorvos

rül újra ide... Viszont aki sze
retne mellrák-szűrésen részt 
venni, rendelőmben kaphat be
utalót erre. A vizsgálatot a Bp. 
II. Kapás utcai rendelőben 
végzik, a jelentkezőnek elő
zetesen telefonon kell időpon
tot kérnie. Akinek panasza is 
van, az már az első alkalommal 
is szakorvosi és ultrahang vizs
gálatot kap. Természetesen a 
kiszűrt betegek további ellátá
sát is vállalja a Primavera.

Dr. Jólesz József

Gyógyszertári
ügyelet

Szent István Patika: minden 
páros héten ügyeletes. Ügyelet: 
hétköznap 18 órától 20 óráig; 
szombaton 8 órától 12 óráig; 
vasárnap 9.30-tól 11.30-ig. 
Városi Patika: minden páratlan 

héten ügyeletes. Ügyelet: hét
köznap 18 órától 20 óráig; szom
baton 8 órától 12 óráig; vasárnap 
9.30-tól 11-30-ig.
A mindenkori ügyeletes orvos 

a 06 20 9 271 -171 -es telefonszá
mon élhető el.

100,00

[■S ZŰ R É S R E  KIVÁLASZTOTT BETEGLÉTSZÁM ■  SZŰRÉSEN MEGJELENT □ %  |

Idén családi értesítővel

Ismét tüdőszűrés Aszódon



az egesz 
családnak 

nagy csak
s n i  ^ ^ ^ ^ ^ _ Ö n n e k í

3 0 -4 nZo°̂ ny?k' nadrógok
®z | í i é n n y e | j

Divat Gála
A s z ó d , K o ssu th  L. u . 1 .

G y ő n s y  Ü ^ k t h á z

T ú ra , P iac  t é r

gyermektől - felnőttig

Gála Ruházati 8t.

Nálunk mindent megtalál!

Nyitva: Hétfő-Péntek: 8-17 Szombat: 8-12
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S  (28) 4 0 1 -6 9 1 , 4 0 1 -0 9 2
Nyitva: H-P: 6-17-ig, Szó: 6-12-ig

TAPÉTA VÁSÁR

Praktikus ajándékok 
ovis ballagásra...

<=> 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  

é  Festéshez, m ázoláshoz 
porfestékek, színezők  

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

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

im a

Iskolatáskák

iskolakezdő garnitúra

színes ceruzák 
golyóstollak, rostironok 
írószertartók 
tolltartók 
órarendek 
füzetcímkék 
mappák

Tolltartók

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

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT

Szolgáltatásaink: 
-fénymásolás (A4, A3) 

H áztartási pap íráruk  -spirálozás 
író - és irodaszerek -FUJI fotókidolgozás 
Irat- és okm ánytartók  
T áskák, pénztárcák

E g ész  é v b e n  o lc s ó  ár, n a g y  v á la sz ték !

Hogyan vegyünk fel 
készpénzt a postán?

BANK
KÁRTYÁVAL!
Készpénzreivétel bankkártyávaI 
több mint 3200 postán

A postahivatal és a shop 
nyitvatartási ideje:

Hétfőtől
péntekig:
8.00- 16.00

r
Kínálatunkból:

Szombat:
8 .0 0 - 12.00

filmek, golyőstollak, sorsjegyek, 

dohányáru, hírlap
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Egy új kategória a Skodától:

SKODA FABIA
Aligha valószínű, hogy a VW konszernhez tartozó Skoda szlo

genjét meg akaija majd cáfolni az, aki már kipróbálta az új modellt, 
aFabiát. A kocsi ugyanis a lehető legjobb tulajdonságokkal rendel
kezik ahhoz, hogy sikeres legyen: megfelel a legújabb biztonsági 
követelményeknek, nagyon kényelmes, a legújabb technológiát 
nyújtja és felszereltsége sok tekintetben meghaladja a kategóriá
jában manapság elvártakat.
Az elölről az Audi A3-asra emlékeztető, 3.960 mm hosszú karos
szériát praktikusra, ugyanakkor rendkívül biztonságosra tervezték. 
A megnövelt tengelytávolság nagyobb belső teret eredményezett, 
ami a hosszú távú autózást is kényelmessé teszi. Az utazás élményét 
a kiugróan jó rugózás tovább fokozza. A semleges saját kormányo- 
zottságú futómű nagyautósan csendben dolgozik, s valóságosan fel- 
ragasztj a az autót az útra.
A vezetőülésben nagyon könnyű megtalálni a kényelmes alaphely
zetet, mivel a kormánykeréknek mind a magassága, mind a ten
gelytávolsága állítható. Elindulás után további kellemes meglepetés 
éri a vezetőt: az elektromos kormányszervo ideálisan dolgozik és él
ménnyé teszi a vezetést, amit a könnyen kapcsolható váltó, a hid
raulikus tengelykapcsoló és a pontosan adagolható fék tovább

alapnak számító alumínium erőforrás 68 lóereje kellő dinamiz
musra sarkallja a gépkocsit, és még agresszív húzatásnál is csen
desen dolgozik. A motorválaszték egyébként jóval bőségesebb a 
márkánál eddig megszokottnál: a Fabiákat öt benzines és két dízel 
motorral gyártják majd. A legkisebb 1 literes 50 lóerőt teljesít, míg a 
legnagyobb, 1,9-es TDI ennek kétszeresét.
A műszerfal soha nem tapasztalt minőségű kárpitozással kelleti 

magát. A komfortérzetet ügyes, apró ötletek fokozzák. Az elülső 
kesztyűtartó kétfedelű, és az alsó rekesz hűthető. Tároló található a 
jobb első ülés alatt és a két első ajtóban is. A belső segédfények az 
indítókulcs kihúzásával bekapcsolódnak, az ajtók csukásával pedig 
kihunynak, hogy megakadályozzák az akkumulátor lemerülését.
A Skoda háromféle felszereltségi fokozatot kínál. Az alapnak szá
mító Classic kivitelben is széria az állítható magasságú kormány, a 
vezetőoldali légzsák, a bordázat nélküli fényszóróbúra és a színre 
fújt lökhárító. A Comfort és az Elegance kivitelű személygépkocsik 
felszereltsége a nagyobb kategóriákhoz mérhető, és gyakorlatilag 
minden további extra (oldallégzsák, parkolótávolság-érzékelő stb.) 
megrendelhető. Amire viszont minden modell gazdája számíthat, 
az az 1 évig mindenre kiteijedő, valamint a 10 év átrozsdásodás 
elleni garancia.
Az új modell előnyeit, erényeit hosszasan lehetne még sorolni, ám 

ettől egyszerűbb és jobb megoldás is van: bejelentkezni a Patócs 
Autóházba (Gödöllő, Rigó utca 10., tel: 28/410-299) egy tesztve
zetésre.

PO

Vízvezeték-szerelést, csatom  
villanybojler vízkőtelenítést ill

laszerelést, javítást, 
etve javítást vállalok.

Tel: 06-20-9947-715 28/401 -895 ;

JÖ N !.

JÓN!JÓN

Május 9. 9.00-16.00 
Aszód, Művelődés Háza 

Kossuth Lajos u. 72.

Szenzátiós engedmények!

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

Bébiruházat: 56-98-as méretig
keresztelőruhák, rugdalózók, nyári együttesek, 

kombi dresszek... stb.

Sok kiegészítő:
babakozmetikumok, cumisüvegek, popsitörlők.. 

Úi: sterilizáló folyadék!

Gyermekruhák a legújabb divat szerint
98-152-es méretig

© alkalmi együttesek 
© nadrágok, szoknyák, blúzok 
© zokni, trikó
© váltócipők, tornacipők(35-ös méretig)

Játékok széles választéka!
Fiúk, figyel enr.

focimezeknagy választékban kaphatók!

Rövidáruk: cérnák, tűk, patentok 
ruhára varrható-vasalható matricák... stb.

AKCIÓ:
szabadidőruhák nagyker áron, amíg a készlet tart! 

Pulóverek 1200 Ft-os egységáron!
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AutoCAD, pneum atika

Szakközepes sikerek
Tanulóink évről évre részt vesz
nek az országos szakmai tanul
mányi versenyeken (OSZTV), 
ahol általában jól megállják a he
lyüket. Időnként egészen ki
emelkedő eredményt érnek el. 
Ilyen kiemelkedő eredményt ért 
el folyó év március 31 -én Duna
újvárosban Nagy Varga Roland 
13. D osztályos tanuló, aki a 
“Charles Babbage” Országos 
Komplex AutoCAD Verseny or
szágos döntőjében III. helyezést 
ért el. Eredményei alapján isko
lánkat is a III. helyre rangsorol
ták, és a szaknak megfelelő Au
toCAD alapú tervezőszoftverrel 
jutalmazták.
A középdöntőben még 190 ta

nuló mérte össze erejét-tudását. 
Az összesen elérhető 200 pont
ból 20 pontot lehetett megsz
erezni a szóbeli fordulóban, 180 
pontot pedig számítógépes gé
pészeti rajzolással. A döntőbe 
jutáshoz minimum 96 %-os tel
jesítményre volt szükség, s ide 
már csak 20 tanuló jutott be.
A középdöntőben a számítógé

pes rajzoláson túl komplex ver
seny volt, amely tartalmazott 
matematikai feladatot, számító- 
gépes ismereteket, szakmai an
golt, műszaki ábrázolási ismere
teket. A döntőben csak ábrázo
lási feladatok voltak.
Nagy Varga Roland 8-10 éve 

ismeri és használja a számító
gépet. Sohasem a játék érdekelte 
igazán, hanem mindig valami
lyen szakmai je 1 legű dolgot pró
bált megoldani. Az elmúlt évben 
mindössze 2 (!) ponttal maradt le

a döntőbe jutásról, idei eredmé
nye pedig egyben azt is jelenti, 
hogy külön vizsga letétele nél
kül azonnal kiállították számára 
az EU-kompatibilis “Műszaki 
rajzoló (gépipari)” megnevezé
sű szakmai bizonyítványt. És 
felvételi vizsga letétele nélkül 
mehet a szakmájának megfelelő 
képzési irányú felsőfokú tan
intézetbe. Egy rövid megjegyzés 
azonban ide kívánkozik: Roland 
az elmúlt évben, az érettségi 
vizsga letétele után sikeresen 
felvételizett, s már mint felvételt 
nyert hallgató, évhalasztást kér
ve végzi az ötödik évfolyamot. 
Eredménye értékét még az is 
emeli, hogy Pest megyéből 
egyedüli döntős volt, s a Dunától 
keletre eső területről mindössze 
ketten szerepeltek a döntőben. 
Felkészítő tanára Nádasdy Fe
renc volt.

*

Április 7-én bonyolították le 
Esztergomban a VII. Országos 
Pneumatikái Verseny országos 
döntőjét, amelyen iskolánk két 
tanulója, Pleva Norbert és 
Vincze János - mindketten 13. D 
osztályos tanulók - vett részt. 
Bár az első három helyezett közé 
egyiküknek sem sikerült bejutni, 
eredményük kimagasló és fi
gyelemre méltó, mert teljesítmé
nyük alapján iskolánkat az ösz- 
szetett verseny IV. helyére rang
sorolták.
Felkészítő tanáraik: Halász Le

vente és Nádasdy Ferenc. Gratu
lálunk valamennyiüknek.

Hónig Antal

Nem bántja a szemét?

Szerezzünk érvényt 
a rendeletnek!

Tudom, hogy sok embert bosz- 
szant a szanaszét dobált, közte
rületekre kiöntött hulladék, lim
lom stb. Van helyi szabályza
tunk, ez az Aszód Város Önkor
mányzatának 18/1996.(V.29.) 
ÖR sz. rendelete, melyet a város 
tiszta, esztétikus képének, vala
mint a környezet rendjének és 
tisztaságának kialakítása, fenn
tartása és védelme érdekében al
kottak meg.

got kiönt, elszór, kienged, eldob. 
Az Együtt az Egészséges Életért 
Klub és a Nagycsaládosok 
Aszódi Egyesülete felhívással 
fordul a képviselő-testülethez és 
a lakossághoz:

Szerezzünk érvényt a 
rendeletben foglaltaknak!

A Berekben szeretnénk egy 
pihenőhelyet kialakítani, ezért 
április 1-jén és 8-án szemétgyűj
tő akciót hirdettünk. Felhívá-

A rendelet 16.§-a kimondja, 
hogy szabálysértést követ el és 
pénzbírsággal sújtható:
1. Aki utcán, közterületen sze
metel, bármilyen szilárd hulla
dékot, házi szemetet nem az erre 
a célra kijelölt helyen helyez el, 
hulladékgyűjtőből hulladékot 
kiszór....
4. Aki közterületet beszennyez, 
hulladékot, szemetet, szennyező 
vagy egészségre ártalmas anya-

(styermekrjapi programok

BABBA NCCY A JAYCK!
Szeretettel hívunk és várunk minden gyermeket, szüleiket, hozzátartozóikat május 27-én délelőtt 
10 órától a Városi Gyermeknapra, amelyet a II. számú Általános Iskola udvarában tartunk. 
Program:

10 órától: Játékos vetélkedők
A Gödöllői Rendőrkapitányság közlekedésbiztonsági-ügyességi vetélkedője

11 órától: Középkori vásár- ügyességi feladatok, kézműveskedés
14.30- tól: Vitéz László és a többiek (Kemény Henrik bábszínháza)
16 órától: karate bemutató, mazsorettek, a Il.számú Általános iskola diákjainak műsora
18.30- tól Táncház A táncokat Benedek Krisztina, a Népművészet Iijú Mestere oktatja
19.30- tól tábortűz

sunkra sajnos nem sokan jöttek. 
Arra számítottunk, hogy a Berek 
mellett lévő házak lakói majd se
gítenek, de szomorúan tapasztal
tuk passzivitást. Persze a távol- 
maradást néhányan meg is ma
gyarázták: “nem én szemetel
tem”, “én már sokszor össze
szedtem a más szemetét, most 
szedje össze, aki akarja”,” miért 
nem csinál már az Önkormány
zat valamit?”
Nem voltunk sokan, de renge

teg, különféle hulladékot össze
gyűjtöttünk. Jó lenne, ha többen 
követnék ezt a példát, és ki-ki a 
saját környékét rendbe tenné. 
Remélem, mindenki kihasználta 
a lomtalanítás adta lehetőséget, a 
használaton kívüli dolgait kirak
ta és nem a Berekben szórta el.
Jó lenne, ha az úgynevezett sze
méttelepre adott napokon térí
tésmentesen lehetne kommuná
lis hulladékot szállítani, talán így 
bizonyos emberek nem a köz
területre vinnék a szemetet.

NyemecznéAndó Edit
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A rádiózás m últjáról

A második néprádió
A II. világháború megsemmisítette a rádiózás feltételeit. Az 

1944-es bombázások, robbantások, elhurcolások után szinte a 
semmiből próbálták megindítani az adást. 1945. május elsején 
csak ideiglenes megoldásokkal próbálkoztak. Ugyanez év 
szeptember 15-én a 20 kW-os rádióadót Lakihegyen üzembe 
helyezték (másodszor!).
Visszavonták a vevőkészülékek használatára vonatkozó tilal

mat. 1945 nyarától már az üzletek is árultak vevőkészüléket. Az 
idősebb olvasók még emlékeznek az 1944 áprilisában kijött ren
deletre, amely szerint “...a zsidónak tekintendő személyek kö
telesek vevőkészülékeiket beszolgáltatni. ” A  rendeletben meg
tiltották mindenki számára a külföldi rádióállomások hallgatá
sát. A rendelet megszegőket elzárással, internálással büntették, 
a rádiókészüléket elkobozták.
A Posta rádiós szakemberei és a MÁ VÁG dolgozói megfeszített 
erővel dolgoztak az antennatornyok újjáépítésén és az adóbe
rendezések teljesítményének növelésén. 1945. december 22-én 
került sor az újjáépített 314 m-es antennatorony és az 50 kW-os 
adóberendezés ünnepélyes felavatására. Tervbe vették a 135 
kW-os adó megépítését és a vidéki rádióállomások helyreállí
tását. A rádióvevők gyártása az ORION-ban, a Magyar Philips 
Művekben, majd a volt Siemens utód üzemében megindult. Az 
adóberendezések gyártása a Standard feladata volt.
A 135 kW-os nagyadó 1948. november 13-án kezdte műsorsu
gárzását. Ebből a típusból 5 db készült: kettő a Magyar Posta 
számára, három szovjetjóvátételre.

MÓNI FOTÓ
Vállaljuk: esküvői fo tózást műteremben, 

parkban, szertartásokon, és igény szerint NAGY esküvői 
fotóalbumban veheti át fényképeit. 

gyerm ekfotózást műteremben vagy otthon, 
a megszokott környezetben.

Ballagásra ajándékozzon fényképezőgépet!
Canon Super 105 54.900,-
Canon Super 135 64.900,-
Canon EOS 3000 KIT

38-T6 mm zoom + 80-200 mm objektíwel 138.900,-
Gyermeknapra Walt fiisney-fllmekhel lepje meg csemetéjét!

Illatszlrtár

Tavaszi divatirányzat 
a dekorkozmetikumokban: lila 
szemhéjpúderek, ceruzák, 
nagy választékban kaphatók.

M áju s 2 ö : €iijerm eknoi|o!
Ajánlatunk: hintás bohócok, perselyek, 

képek, kerámia dísztárgyak

cY]/UndAéb ü/zleiiinhAzvi szeretettet umfuÁ/ (t&nökel!

Aszód, Kossuth I^ijos u. 38. Tel: (28) 400-957 
^ Nyitva: hétköznap 8-17 szombaton 8-12 j

A  Kossuth rádió (addigi Bp. I.) és a Petőfi rádió (Hp. II.) elne
vezéseket is 1948-tól használjuk. Ugyanabban az évben kor
mányhatározatot hoztak egy fíxhangolású kisszuper vevőkészü
lék tömeggyártására. 1949. decemberében készült el ez a na
gyon olcsó, 380,-Ft-ba kerülő, “néprádiónak” nevezett vevő- 
készülék. Ezzel a 3+1 csöves, nagy teljesítményű, dinamikus 
hangszórós rádióval csak a Kossuth vagy a Petőfi műsorát le
hetett fogni. A készülék alkatrészeinek az ára sokkal többe ke
rült! 12 havi részletre is kapható volt. Az ekkori kormány azért 
finanszírozta, hogy csak a magyar adást hallgathassák a 
dolgozók.
A néprádió megtekinthető, kipróbálható az Elektromos Gyűj

teményben. Kaáli Nagy Kálmán
Az A.E.GY. házigazdája

Közlekedésbiztonsági nap Gödöllőn

A Pest Megyei Közlekedési Felügyelet Gödöllői Kirendeltsége 
és a Gödöllői Rendőrkapitányság Balesetmegelőző Bizottsága 
május 6-án 7-14 óráig közlekedésbiztonsági napot tart. A Köz
lekedési Felügyelet vizsgabázisán (Gödöllő, Haraszti út 2.) el
végzett átvizsgálás díjtalan. Amennyiben a gépjármű megfelel a 
műszaki vizsga követelményeinek és a tulajdonos kéri a forgal
mi engedély meghosszabbítását, a vizsgadíj befizetése ellené
ben erre is lehetőség nyílik. Bővebb felvilágosítás kérhető a 
410-048-as telefonszámon.

EXTR4 MINŐSÉGŰ H 0LU W É S 0L/6Z

HASZNÁLT RUH/KZ4KÓR BLÉZERER KABÁTOR

dzsekik) d / ir/ b á r o n  kaphatóm

ASZÓD. MŰVELŐDÉSI HÁZ 

M ÁJUS ÍZ-ÉN 9-Í6-IG  

! MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK |

Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)!

Szeretettel várjuk Kedves 
Vásárlóinkat élelmiszer üzletünkben!

Virágboltunkban vállaljuk alkalm i 
csokrok, sírkoszorúk k ész íté sé t  

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

is  vállaljuk!

---- Tel: 06-28-401-680----
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J.K. Rowling:

Harry Potter 
és a bölcsek köve

Be kell valljam Önöknek, rég 
került a kezembe olyan könyv, 
amely arra késztetett volna, 
hogy szabadidőm minden percét 
olvasásra fordítsam. A Harry 
Potter és a bölcsek köve azonban 
ilyen. A történet egy fiúról szól, 
akinek a szülei meghaltak, ezért 
egy távoli rokon családhoz ke
rül. Szokványos történet, le- 
gyinthetnének erre. Csakhogy 
ez a kisfiú varázslók gyermeke, 
akinek szüleit Voldemort, a go
nosz erők legsötétebbike ölte 
m eg. Dumbledore, a varázslóis
kola igazgatója és McGalagony 
professzor úgy döntenek, hogy 
biztonságos helyre, egy távoli 
rokon családhoz szállíttatják el a 
gonosz támadását túlélő csecse
mőt.
A Dursley család nem örül a kis 

jövevénynek, és minden igyeke
zetével azon van, hogy a fiú meg 
ne sejtse különleges származá
sát. Ám az eleve elrendelést eb
ben az esetben sem lehet elkerül
ni. Az időközben felcseperedő 
Harry Potter egyszer csak levelet 
kap, hogy felvették a Roxforti 
Boszorkány- és Varázslóképző 
Szakiskolába. Az ilyen irányú 
továbbtanulást ugyan Dursley- 
ék igyekeznek megakadályozni, 
ám egy “mugli” família semmit 
sem tehet a mágia ellen. így hát 
Harry Potter szeptemberben ki
megy a pályaudvarra, ráül a ki
lenc és háromnegyedik vágány
ról induló vonatra, és ezzel

életének egy újabb szakasza 
kezdődik meg. A regényből 
megtudhatjuk, hogy a varázsló
iskola tantárgyai sem könnyeb
bek egy normál iskoláétól, ám 
Harrynak nem ez jelenti az igazi 
kihívást, hanem a Voldemorttal 
való újabb találkozása.
A bűbájos regény karrierje is 
mesésen alakult. Szerzője, a 30- 
as éveiben járó walesi Joanne 
Rowling háta mögött egy siker
telen házassággal, állás nélkül 
kezdett hozzá a regény írásához 
egy edinburghi kávézóban. Egy 
sor kiadó utasította el a kéziratot, 
mígnem a Bloomsbury fantáziát 
látott benne. A Harry Potter és a 
bölcsek köve óriási sikert aratott, 
és egy csapásra gazdaggá tette í- 
róját. A könyv megírásával a- 
zonban nemcsak a szerző, 
hanem az olvasók is jól jártak. 
Amíg el nem felejtem: meg
jelent a regény második része is.

R.Z.

A m iniszterelnök ajándéka

Millenniumi emlékkönyv 
az elsősöknek

Igazán szerencsésnek mond
hatja magát az a több, mint 
90 kisdiák, akik ebben a tan
évben kezdték meg tanulmá
nyaikat. Április 3-án ugyanis 
- Orbán Viktor miniszterel
nök ajándékaként - átvehet
ték millenniumi emlékköny
vüket.

A kötetet az ajándékozó és a 
művet megjelentető Dinasztia 
Kiadó reményei szerint sokat 
forgatnak majd szüleikkel kö
zösen. A kétkötetes igényes ki
vitelű könyv kereskedelmi for
galomban egyelőre nem kap
ható.

Rákóczi Szövetség

Megalakulóban az aszódi csoport
Tisztelt Aszódi Polgárok!

Találkozóra hívom Önöket, 
Aszód polgárai közül mindazo
kat, akik fontosnak tartják a civil 
szervezetek létét, munkáját, és 
örömmel vennék, ha városunk
ban megalakulna a Rákóczi Szö
vetség helyi csoportja.

A Rákóczi Szövetség 1989-ben 
alakult, elsősorban a nagyformá
tumú fejedelem emlékének ápo
lását, valamint a felvidéki és kár
pátaljai magyarság sorsának fi
gyelemmel kisérését, erkölcsi és 
anyagi segítését tűzte ki fö cél
jául. Evek múltán e tevékenység

Természetbarátok

Aszódon is 
civil szervezetben

Április I3-án a Fiúnevelő In
tézet szakszervezeti kistermé
ben megjelent tagokkal meg
alakult a Természetbarát Szö
vetség aszódi csoportja.
Az alakuló ülésen meghívott 

vendégként résztvett Georghi- 
ades Gábor, a Pest Megyei 
Természetbarát Szövetség el
nöke. A megjelent 12 fő - a je l
zett 30 fős létszámból - megál

lapodott abban, hogy a konkrét 
tervek egyeztetésére április vé
gén újabb találkozót hív össze.
Várjuk mindazon lelkes ter

mészetbarátok jelentkezését, 
akik csatlakoznának az aszódi 
csoporthoz. Tájékoztatást le
het kérni a 400-110/155-ös te
lefonszámon hétfőtől csütörtö
kig 7-és 16 óra között.

Váradi Csaba

Meghívó
Tisztelettel hívjuk Aszód város 

polgárait a 2000. június 4-én va
sárnap 9.30-kor tartandó, koszo
rúzással egybekötött megemlé
kezésünkre, melyet a trianoni 
békeszerződés 80. évfordulója 
alkalmából tartunk a Szabadság 
téren, a Millecentenáriumi Em
lékhelynél.
Megjelenésükre számítunk!

Magyar Demokrata Fórum 
Aszódi Szervezete

kiterjedt a csehországi - Csehsz
lovákia felbomlása után -, illetve 
az erdélyi területekre is.
A Szövetség múlt évi közgyű

lése úgy döntött, hogy a szerve
zet tevékenysége terjedjen ki az 
egész Kárpát-medencére. Meg
lévő erdélyi kapcsolataink, vala
mint a Felvidék közelsége külö
nös lehetőséget biztosítanak egy 
megalakítandó csoport működé
séhez, tartalmas tevékenységé
hez. Erről szeretnék Önökkel be
szélgetni.
Kérem mindazokat, akiket e pár 
sor megérintett, jöjjenek el a 
Művelődés Házába 2000. május 
19-én (pénteken) 19 órára. Akik 
szándékuk ellenére nem tudnak 
eljönni a fenti időpontban, ké
rem, értesítsenek, hogy a követ
kező összejövetelre meg tudjuk 
hívni őket.

Hónig Antal
a Rákóczi Szövetség tagja
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Egy kis nyelvelés

Hol készül a
Sokszor emlegetik az ismert 

szlogent: a téma az utcán hever, 
csak le kell hajolni érte. A rend
kívüli mértékű csapadék követ
keztében az utcán heverő témák 
között szerepel nap mint nap a 
homokzsák szavunk is. Szerke
zetét tekintve összetett szó. Elő
tagja (homok) és utótagja (zsák) 
külön-külön mindennapi éle
tünk nélkülözhetetlen szavai so
rába tartozik, összetett szóként 
viszont szerencsére csak ritkán, 
néha többéves szünet elteltével 
emlegetjük. Idén sajnos a kelle
ténél többet.
Egyetlen híradás nem múlik el 

napjainkban az árvízi helyzet 
említése nélkül, s eközben ilyen 
mondatok hangzanak el tapasz
talt rádiósok és tévések szájából: 
Kevés a homokzsák. A Tiszai 
Vegyi Kombinát átállt homok
zsákgyártásra. Több ezer ho
mokzsákot küldtek külföldről. 
No, de miért kell olyan messzi
ről hozni ezeket a nehéz zsá
kokat? És miért kell a vegyi 
kombinátban rögtön beletenni a 
zsákba a homokot? Nyilvánva
lóan erről szó sincs! Helyesen 
így kellett volna elhangozniuk 
ezeknek a mondatoknak: Kevés

homokzsák?
a zsák. A Tiszai Vegyi Kombi
nát átállt zsákgyártásra. Több 
ezer zsákot küldtek külföldről. 
Mert a homokzsák helyben, a 
töltésen vagy a töltés közvetlen 
közelében készül. Alkotórészei: 
valamilyen zsák - lehet műa
nyagból, jutából, csak az a fon
tos, hogy elég erős legyen - és 
homok. Kell hozzá legalább két 
ember: egy, aki fogja a zsák szá
ját, s egy másik, aki lapáttal be- 
letölti a homokot a zsákba. S azt 
is módjával, mert a zsákokat 
csak negyedig, maximum har
madig szabad megtölteni, mert 
különbenhasználhatatlan. Ugya
nis egy embernek meg ke 11 tud
ni mozdítani.
E sorok írója tapasztalatból tud

ja  ezt, mert szegedi diákként 
volt alkalma zsákot töltögetni is, 
emelgetni is 1970-ben. Éppen e 
tapasztalatok alapján gondolja, 
hogy a tudósítóknak pontosan 
kellene fogalmazniuk, mert ha 
ők is keverik a fogalmakat, 
semmilyen szemrehányást nem 
tehetünk annak a pesti egyete
mistának, aki a riporter kérdé
sére így válaszolt: “Házakat ön
tenek el avíz. ”

-g-1

Francia nyelvi tanulm ányi verseny

Tradition obiige...
...azaz a hagyomány kötelez. 
Valószínű, hogy a Petőfi Sán
dor Gimnázium, Gépészeti 
Szakközépiskola és Kollégi
um francia-magyar két tanítási 
nyelvű tagozatának tanulói így 
foghatták fel a felkészülést az 
országos francia nyelvi tanul
mányi versenyre. Legalábbis 
ezt bizonyítják az eredménye
ik, hiszen megismételték elő
deik kiváló helytállását. A 
döntőben a következő helye
zéseket értékel:

I. hely 

IV-V. hely

V. hely
VI. hely

Mezei Mariannát franciául be
szélő magyar újságírók és a 
francia attasé, valamint mun
katársai érdemesnek tartották 
arra, hogy országunk fiatalsá
gát képviselje 2000. októberé
ben Strasbourgban, az Európai 
Parlament ülésén.
Gratulálunk nekik!

M árton Ildikó
tagozatvezető

Jólesz Tamara 11. a 

BuriánDóra 13. a 

Mezei Marianna 13 .a 

Galamb Ágnes 12.a 

Mészáros Tímea 11 .a

Fruci kiállításai itthon és külföldön

“A művésznek mindig 
fiatalnak kell lennie”

Mostanában megélénkült az 
élet dr. Fedinecz Atanáz körül. 
Párhuzamosan több helyen is 
gyönyörködhetnek festmé
nyeiben a művészeteket ked
velők. Március idusától ápri
lis közepéig a Pe-tőfi Múzeum 
galériája adott otthont koráb
bi, illetve mostanában készí
tett képeinek, de Fruci - a 
barátai, művésztársai nevezik 
így, s műveit is így írja alá - al
kotásokat láthatnak a Buda
pest Bank székházába betérők 
is.
A lassan két éve nyugdíjba vo
nult röntgenorvos egyre több 
időt szentel a festészetnek, s 
ezért még másik szenvedélyé
ről, a vadászatról is képes volt

úgy alkalmazta, hogy az újat 
nem keresni, hanem találni 
kell. A változás jól nyomon 
követhető Fruci alkotásainál 
is. Festői munkásságának első 
időszakában főleg kárpátaljai 
tájakat, embereket festett, az
tán egyre többet utazott Nyu- 
gat-Európába, s új, megörökí
tendő témákat talált. Aki el
látogat a Petőfi Múzeumba, 
több, nemrégiben készített ké
pet is láthat, köztük néhány ön
arcképet is.
- Azt szokták mondani, hogy a 
művésznek minden képben 
benne kell lennie. Erre az ön
arckép a legkézenfekvőbb 
megoldás, ám alkalmas arra is, 
hogy az ember rajta keresztül

A Kárpátaljáról húsz éve átte
lepült orvos viszonylag későn 
kezdett festeni, ám egyéb tech
nikákkal már jóval korábban 
kapcsolatba került. Odesszá
ban mesterkurzuson formater
vezést tanult, majd grafikával, 
szolarizációs fotózással fog
lalkozott, de készített díszlete
ket is. Aztán egyszer csak úgy 
érezte, festenie kell.
- Tudod, látok valamit, aztán 
egyszer csak forrni kezd ben
nem a kép. Ilyenkor nekiülök 
festeni, s ha nem zavar meg 
senki, akkor fel sem állok a kép 
elkészültéig - magyarázza mű
vei születését Fedinecz doktor, 
aki fontosnak tartja az új kere
sését. Példaként Picassót em
líti, aki hasonlóképpen véleke
dett - igaz ő a fenti mondást

Amikor beszélgetőtársamat 
arról kérdezem, mire a leg
büszkébb, nem képeit, hanem 
a lányát említi, aki a szakorvo
si vizsgájára való felkészülése 
mellett is szakít időt a festésre, 
rajzolásra. Talán egyszer kö
zös kiállításuk is lesz. Fruci ad
dig is tele van tervekkel. Júli
usban Svédországba utazik, 
melynek fővárosában, Stock
holmban nyílik kiállítása. Ide 
főleg grafikákat visz, ugyanis 
ezek jobban elférnek a kocsi
ban, mint a festmények. Aztán 
szeretne még sok-sok képet 
festeni, más stílusokat kipró
bálni, mert mint mondja, egy 
művésznek mindig fiatalnak 
kell lennie.
Úgy legyen, még sokáig.

R.Z.
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Idén CASCO-ját mi 
fizetjük, egyéb

költségeit átvállaljuk,
vagy

1 0 0  liter benzint 
és 1 2 0 .0 0 0 ,-  Ft-os 

ajándékot kap!

Régi autóját típustól 
függetlenül beszám ítjuk!

$  S U Z U K I
-V/W*-

Kedvező hitelek már 20%JtólU
1A.

Bp., III. Szentendrei út 
Tel.: 436-7920 ...29

Kedvezményes Suzuki szerviz! 
Vasárnap is nyitva vagyunk!

H asznált autó kínálatunkból:
Suzuki Sw ift 1.3 GLS 1998 1.4 0 0 e  Ft
Suzuki Swift 1.0GL 1995 1 .0 5 0 eF t
Suzuki Sw ift 1.0 GA 1994 8 5 0 e F t
Suzuki Sw ift 1.3 GLX 1997 1 .3 0 0 eF t
Suzuki Sedan 1.3 GLX 1997 1 .6 0 0 e F t
P eu geot 205 GTI 1986 4 2 5 e  Ft
Mazda 3231.3 1986 3 5 0 e F t
Ford Sierra 1.6 1984 1 5 0 eF t
Mazda Civic 1.5AC 1986 4 0 0 e  Ft

n y u g a f m a

Vagyon- 
és szem élyvédel
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

A Túrái Takarékszövetkezet akciós hitelei 
és új hitelkonstrukciói

Tatarozási és korszerűsítési hitel
Folyósítható: 2000. 02.01-től 2000. 07. 31-ig 

(felújításra, gázszerelésre, fürdőszoba-korszerűsítésre, 
csatorna, járda, szennyvízelvezetés-építésre stb.)

Maximum összeghatár: 1.000.000,- Ft 
Lejárati idő: 10 év (indokolt esetben maximum 15 év) 

Kamata: változó, évi 19%
Kezelési költség: egyszeri 5% 

(hitelfelvételkor egy összegben befizetendő)

Fogyasztási hitel
Folyósítható: 2000. 03. 16-tól 2000. 06. 30-ig 

Maximum összeghatár: 300.000,- Ft 
Lejárati idő: maximum 3 év 
Kamata: változó, évi 24%

FHM: 26.98%
Kezelési költség: egyszeri 5% 

(hitelfelvételkor egy összegben befizetendő)

Az akciós fogyasztási hitelt a megfelelő biztosítékok mellett 
férj és feleség együtt, vagy egyedülálló is igénybe veheti.

2000. lakóingatlan-vásárlási hitel
Igényelhető kölcsönösszeg: összeghatár nélküli 

Lejárati idő: maximum 20 év 
Kamata: változó, évi 20%
Kezelési költség: évi 2%

Egyéb felszámítható díjak: 
a mindenkori hirdetmény szerint

Ingatlanfedezet mellett nyújtott 
jelzáloghitel

(lakásvásárlásra, tatarozásra, korszerűsítésre stb.)

Igényelhető kölcsönösszeg: összeghatár nélküli 
Lejárati idő: 1-15 év Kamata: évi 23% 

Kezelési költség:
-1 éven belüli lejárat esetén egyszeri 2%

-1 éven túli lejárat esetén évi 1% 
Hitelbírálati díj: 1%

A hiteleknél a Takarékszövetkezet az egyedi elbírálás 
jogát fenntartja.

Túrái Takarékszövetkezet Igazgatósága
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Labdarúgás

A serdülők 17-et rúgtak, 
a felnőttek 10-et kaptak

Az utánpótlás csapatok jól 
szerepelnek a bajnokságban, a 
felnőttek és az öregfiúk viszont 
a vártnál rosszabb eredmé
nyeket értek el a legutóbbi for
dulókban.

A serdülő csapat eredményei:
Pécel-Aszód 4:2
Aszód-Erdőkertes 12:0 
A szód-Iklad 17:2
Túra-Aszód 1:9

A serdülők az egy vereség el
lenére is fölényesen, 9 ponttal 
vezetik a bajnokságot. Az ifjú
ságiak előbb Kartalt győzték le 
l:2-re, majd Mogyoród ellen 
szereztek 1:0 arányú győzel
met.

Felnőttek:
Kartal-Aszód 10:1
Aszód-BaglI. 6:1
Aszód-Mogyoród 0:1

A Bag II. legyőzésével búcsúz
tatta a csapat Bán Józsefet, aki a 
mérkőzést megelőző héten le
mondott edzői megbízatásáról. 
A felnőtt együttest április 19-től 
Pálfi István dirigálja.

Öregfiúk:
GEAC-Aszód 1:0

Pécel-Aszód 2:1
Aszód-Kistarcsa 1:3
Vácszentlászló-Aszód2:2 
Aszód-Tura 1:3

Májusi mérkőzések:

Serdülők:
Május 6.10 óra: Aszód-Bag 
Május 13.10 óra:

Veresegyház-Aszód

Május végétől - várhatóan - a 
serdülő csapat a megyei bajno
ki címért játszhat többfordulós 
mérkőzéseket.

Ifi-felnőtt
(ifik 15 óra, felnőttek 17 óra): 
Május 7.: Szada-Aszód 
Május 14.: Szabadnap 
Május 21 ,:Aszód-Dány 
Május 28.:Galgagyörk-Aszód 
Június 4.: Aszód-Pécel

Öregfiúk (17 óra):
Május 8.: Aszód-Isaszeg 
Május 11.: Erdőkertes-Aszód 
Május 15.: Aszód-Kartal 
Május 18.: Szada-Aszód 
Május 22.: Aszód-Kerepes 
Május 29.: Mogyoród-Aszód 
Június 5.: Aszód-Hévízgyörk

furcsán István

Terepíjászat

A sikerek folytatódtak
Megkezdődött a terepíjász ságot, ami egyben az Európa 

szezon, a Juhász testvérek Kupa I.fordulója is volt. Ezen 
pedig ott folytatták, ahol ta- Ákos az ifjúsági kategóriában a 
valy abbahagyták. harmadik, míg Csaba a gyer-
Április 22-23-án rendezték a mek kategóriában az első 

szlovák nemzetközi bajnok- helyet szerezte meg.

Tudnivalók a munka világáról

Ha megszűnik 
a munkaviszonyunk..

A munkáltató köteles az utolsó 
munkában töltött napon kifizetni 
a dolgozó járandóságait (pl. fel
mondási időre járó átlagkereset, 
végkielágítés, elmaradt bér stb.), 
és kiadni az alábbi igazolásokat:
•  munkáltatói igazolás a munkavi

szony megszűnésekor
•  adatlap a munkáltatótól származó 

jövedelemről és az adóelőlegek 
levonásáról a munkaviszony 
megszűnésekor

•  igazolólap a munkanélküli jára
dék megállapításához

•  működési bizonyítvány (csak ha 
a munkavállaló kéri)

A munkanélkülinek az állása el
vesztése után rögtön célszerű 
nyilvántartásba vetetnie magát a 
lakóhelye szerint illetékes mun
kaügyi központ kirendeltségé
nél, ahol a munkáltató által ki
adott igazolásokon túl az adó- 
azonosító számról, a társada
lombiztosítási azonosító jelről, 
továbbá a legmagasabb iskolai 
végzettségről szóló igazolást is

be kell mutatnia. A kirendeltség 
látja el nem csupán az egyes 
munkanélküli ellátásokkal kap
csolatos feladatokat, de segít a 
munkanélküli részére megfelelő 
álláslehetőség vagy átképzés fel
kutatásában. A munkaügyi köz
pont szolgáltatásainak igénybe
vétele ingyenes.

A munkanélküli legfontosabb 
kötelezettsége a munkaügyi köz
ponttal való együttműködés. Et
től függ, hogy részesülhet-e a tör
vényben biztosított ellátásokban. 
Az együttműködés keretében
•  köteles a munkaügyi központtal 
rendszeres kapcsolatot tartani
•  a felajánlott munkalehetősége
ket mérlegelni
•  saját maga is köteles részt venni 
megfelelő álláshely felkutatásában
•  a megfelelőnek minősült mun
kahelyen elhelyezkedni
•  a felkínált képzési lehetőséget el
fogadni
•  a képzésben részt venni és le
vizsgázni.

ÁLLA¥©*V©S1 Ü6¥f £f¥
Aszód és a környező települé
sek (Bag, Domony, Iklad, Gal- 
gamácsa, Váckisújfalu, Kar- 
tal, Verseg) részére kialakított 
hétvégi és ünnepi állatorvosi 
ügyelet májusi beosztása:

Május 20-án 8 órától 
május 22-én 8 óráig 
Dr. Németh Mihály 

Aszód, Kossuth L. u. 62. 
Tel: 28 400-207;
06 30 275-4718

Május 6-án 8 órától 
május 8-án 8 óráig 

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

Május 13-án 8 órától 
május 15-én 8 óráig 

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

Tel: 28 400-062

Május 27-én 8 órától 
május 29-én 8 óráig 

Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u.3. 

06 30 9229-420

Június 3-án 8 órától 
június 5-én 8 óráig 

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

Pályázati felhívás
Aszód Város Önkormányzata 

pályázatot ír ki az Aszód vas
útállomás bekötőút aszfaltsző
nyegezésére (340 fm 5,5 m, 
1870 négyzetméter).

Beadási határidő: 
2000.május 20.

A pályázathoz a Műszaki Iro
da részletes leírást ad. 

Helyszíni szemle: 
igény szerint.

A pályázatot zárt borítékban, a 
munka megnevezésének fel
tüntetésével, a Polgármesteri 
Hivatal jegyzőjének kell le
adni.
A kiírásban szereplő határidő 

elmulasztása jogvesztő.

A pályázatok felbontása a pá
lyázók jelenlétében történik, a 
határidőt követő 3 napon belül, 
a Közbeszerzési Bizottság ülé
sén. A pályázatok elbírálása a 
beadást követő első képviselő- 
testületi ülésen történik.

Várjuk Olvasóink 
véleményét, 

észrevételeit, írásait!
Címünk:

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

E-mail:
raczz@mail.digitel2002.hu

mailto:raczz@mail.digitel2002.hu
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...fogadj átok tőlünk, kedves édesanyák!

Vízszintes: 1. Rágcsáló 5. A 
megfejtés második része (zárt 
betűk: K, G) 11. Görög étel 13. 
Elbújásra alkalmas szűk zug 14. 
A Birodalom visszavág c. film 
egyik népszerű szereplője 16. 
Török autók jelzése 17. Római 
százezer 18. Számítástechnikai 
adathordozó 20. Bóvli betűi ke
verve! 22. Kén vegyjele 23. Kül
földi énekesnő 26. Van ilyen hal 
is! 28. Nagyon régi 29. Pék, 
angolul (BAKER) 31. Nem sok 
33. Vadon termő növény 34. A 
tetejére 35. Óvoda 36. A remény 
színe 38. Férfinév 40.AAA42. 
Divat egynemű betűi! 44. Kétes! 
45. Nem bent 47. Afrikai fekete
fehér csíkos állatok 51. A siva
tag talaja 52. Pártok vagy álla
mok közti szövetség

Függőleges: 1. A megfejtés el
ső része (zárt betű: I) 2. Gaz 3. 
Pest megyei település 4. Út, an
golul (ROAD) 5. Spanyol autók 
jelzése 6. Keleti táblajáték 7.

York szélei! 8. Csecsemőknek 
szoptatáshoz való kelléke 9. Sicc 
páros betűi! 10. A tizedik hónap 
12. Félsz! 15. Jó kapni, de még 
jobb ... 19. írásjel 20. Libatop- 
féle gyomnövény 21. Bajnokok 
Európa Kupája 24. Ittrium 27. 
Lobbanékonyan, szenvedélye
sen 28. ŐÉ 30. Délelőtt rövidí
tése az angolban 33. Gumitömlő 
37. Személyes névmás 39. Élet- 
körülményeink alakulása 41. 
Állati fekhely 42. Ide-oda mo
zog 43. A pókok osztályába tar
tozó apró állatka 46. Imre becéz
ve 48. Kintről 49. Földet túr 50. 
Kovács Zoltán 51. Magyaror
szág autójele 52. Oxigén

-szr-
*

A megfejtést május 25-ig lehet 
beküldeni nyílt levelezőlapon, a 
lap aljáról kivágott és felragasz
tott 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 -kidol
gozásra beváltható utal-ványát, 
illetve a Virág ABC 1500 Ft ér
tékű ajándékkosarát sorsoljuk 
ki.

*

Előző rejtvényünk megfejtése 
“A lány piros tojást tesz el 

merengve,
A boltokat emberraj tölti meg. ”

A szerencse ezúttal Aszódi Ven
déin é (Hunyadi u. 67.), illetve 
Pataki Bence (Falujárók útja 
5/19.) kedves olvasóinknak 
kedvezett.

Nyereményüket postán küld
jük el.

Gratulálunk!

A bírság vagy a fize tség  lesz hatásosabb?

Rendelettel a parlagfű ellen
Új, az allergiát okozó gyom

növények elterjedését gátló 
rendeletet alkotott a képvise
lő-testület. A 2000. május else
jén életbe lépett rendelet sze
rint 30 ezer forinttal lesz majd 
büntethető az az ingatlantu
lajdonos, aki a tulajdonában 
lévő területet nem tartja az al
lergiát okozó gyomoktól men
tesen.

A virágpor-érzékenység okozta 
betegségek kiváltói közül ki

emelkedik a parlagfű, a 
jí \  vadkender, a betyárkóró és a 
1 feketeüröm pollenjének 

jó \  jelentősége. Virágzás- 
^  kor a lakosság egy- 
^ a  re  n ö v e k v ő  

s z á m b a n
szenved

allergénje által kiváltott, külön
böző súlyosságú, akut allergiás 
betegségi tünetektől. A betegség 
kialakulásának, illetve tünetei fel
léptének megelőzése csak a 
gyomnövények elteqedtségének 
visszaszorításával lehetséges.
Egy rendelet persze annyit ér, 

amennyire sikerül betartatni. 
Májusban az illetékesek ellenőr
zést végeznek, és ahol allergiát 
okozó gyomnövényeket talál
nak, ott figyelmeztetik a tulajdo
nost a gaz kiirtására. A szabály
sértési eljárás lefolytatására csak 
az ismételt felszólítás után kerül 
sor.
A képviselő-testületi ülésen a 

képviselők rendkívül fontosnak 
tartották a lakosság tájékoztatá
sát az allergiát okozó gyomnö
vényekről, mert sokan nem is
merik őket. 1997-ben jelent meg 
e témában egy tájékoztató füzet, 
ám nagyon kevés jutott belőle az

önkormányzatoknak. Nyemecz- 
né Andó Edit, aki már több al
kalommal szervezett parlagfű- 
szedő versenyt városunkban, ar
ról számolt be a döntéshozók
nak, hogy idén az iskolák tanárai 
ismeretterjesztő óra keretében 
hívják fel tanítványaik figyelmét 
az életünket megkeserítő növé
nyekre. Természetesen nem ma
rad el a parlagfuszedő verseny 
sem. Ezzel kapcsolatban egyéb
ként olyan képviselői javaslat is

elhangzott, hogy a parlagfű 
gyűjtését valamilyen módon 
anyagilag dotája az önkormány
zat, pl. tövenként adjon 1 Ft-ot. 
Csak érdekességként: a tavalyi 
versenyen győztes család 7.000 
tövet gyűjtött össze. A testület a 
javaslatot nem vetette el, hanem 
felkérte a témában érintett há
rom bizottság elnökét, készítse
nek előterjesztést az erre szánt 
pénz összegének és nem utolsó
sorban forrásának megjelölésé
vel.

R.Z.
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