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Az egészségesebb környezetért többet kell áldoznunk

Előkészületek a szeméttelep bezárására
Egyre szigorodnak a feltételei a kommunális hulladéklera

kásnak, s ez előbb-utóbb bennünket, aszódiakat is érinteni fog. 
A jelenlegi szeméttelep kapujára a nem is olyan távoli jövőben 
lakat kerül, a területet pedig rekultiválni kell. A tisztább, egész
ségesebb környezet mind az önkormányzat, mind a polgárok 
részéről anyagi áldozatvállalással kell, hogy járjon: a szemét 
Gödöllőre történő szállításának költségei a jelenlegi szint több
szörösét teszik ki, és sok-sok millió forintba kerül a telep terüle
tének helyreállítása is.

A jelenlegi szemétlerakó 1976- 
ban nyílt meg 500.000 köbméter 
kapacitással, az akkori környe
zetvédelmi előírásoknak eleget 
téve. A jelenlegi szabad kapaci- 

| tása fejlesztés nélkül 135.000 
'köbméter, ami még körülbelül 
három évre elegendő. Bővíteni

nem érdemes, mivel már ajelen- 
legi normáknak sem igen felel 
meg, az elkövetkezendőben 
életbe lépő európai uniós nor
mák pedig ezektől jóval szigo
rúbbak. Néhány esztendeje van 
csupán a városnak, hogy kidol
gozza a hulladék jövőbeni elhe-

r

Lakossági tiltakozás az Újtelepen

Aram kell, 
de nem mindenáron

Szabálytalannak találta a Falujárók útján vezetendő új, 20 
kilovoltos vezeték nyomvonalát a miskolci Területi Műszaki 
Biztonsági Felügyelet szakértője, ezért az ÉMÁSZ-nak új 
nyomvonalat kell terveztetnie vagy földkábelt alkalmaznia. A 
vizsgálatra egyébként azért került sor, mert bár minden szak
hatóság jóváhagyta az építési tervet, az ott lakók furcsállották, 
hogy az emeletes házak közvetlen szomszédságában állíthatnak 
oszlopokat, a nagyfeszültségű vezeték pedig egy j átszótér fölött 
futhat, ezért megkeresték azokat a fórumokat, ahol tiltakoz
hatnak.

Az ÉMÁSZ még tavaly hatá- nélkül marad. Az új, Kartal felől 
rozta el, hogy biztonságosabbá érkező és Iklad irányába haladó 
igyekszik tenni a villamosener- 20 kilovoltos vezeték nemcsak a 
gia szolgáltatást a városnak ezen folyamatosabb energiaellátást 
a területén. Jelenleg ugyanis biztosítaná, hanem a város ipari 
csak egyirányú a betáplálás, ami parkjának villamoseneigia szük- 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy ségletét is fedezné. A beruházás 
egy esetleges üzemzavar esetén végénbontásrakerülneaKondo- 
a település egyharmada áram (folytatás a 4. oldalon)

lyezésénekkoncepcióját.
A koncepcióban kiemelt szere

pet kell kapnia a szemétlerakó 
bezárását követő rekultiváció
nak. A területet addig minden
képpen műveltetni és őriztetni 
kell, amíg a helyreállításhoz 
szükséges - pályázatok útján 
megszerzendő - pénz nem áll 
rendelkezésre. A bezárás utáni 
rekultiváció halogatása ugyanis

azzal járhat, hogy a telepre 
továbbra is érkezik majd szemét, 
csak éppen már illegális úton, de 
ugyanúgy bűzt árasztva, a köz
vetlen környezetünket szeny- 
nyezve.

Az idei esztendőben különösen 
sokat szenvedtünk a szemétlera
kó bűzétől és a füstjétől. Az itt ke
letkezett tüzek nemcsak a szom-

(fo lyta tásai, oldalon)

Aranyérmes íjászaink
a galgamácsai Európa Kupán

Juhász Ákos és Csaba egyaránt aranyérmet nyert a Galgamácsán 
megrendezett 3D Európa Kupa íjászversenyen, míg édesapjuk, Attila 
a negyedik helyen végzett.

(tudósításunk a 20. oldalon)

Fesztivál tér vagy lakópark
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Önkormányzati h írek_________________  ------------- Június 7.

A képviselő-testület elsőként a 
szennyvíztisztító telep bővítésé
re választotta ki a kivitelező cé
get. Mint ismeretes, a jelenleg 
Aszód város tulajdonában lévő, 
1500 köbméter/nap kapacitású 
szennyvíztisztító telepet 3.000 
köbméter/nap kapacitásúra bő
vítik. Ezzel lehetővé válik a 
szomszédos négy település - 
Ddad, Domony, Hévízgyörk és 
Bag - szennyvizének befoga
dása is. A kivitelezésre kiírt pá
lyázatra nyolc cég jelentkezett, 
és az első körben öt került kivá
lasztásra. A képviselő-testület 
közülük - hasonlóan a többi érin
tett önkormányzathoz - az AL- 
TERRA Kft. ajánlatát tartotta a 
legjobbnak. Az érvek között az 
egyik legerősebb az volt, hogy a 
kivitelező a jelenlegi műtárgya
kat is szervesen bekapcsolja a 
rendszerbe - nem áll ott majd tor
zóként egyetlen használaton kí
vüli épület sem -, ráadásul 10%- 
nál nem nagyobb mértékben 
foglalkoztat alvállalkozókat, 
így jobban számon kérhető az 
elvégzett munka minősége. A

Immáron harmadik alka
lommal adott otthont Gödöl
lő a Magyar Polgármesterek 
Világtalálkozójának. A há
romnapos rendezvényen ez
úttal minden eddiginél több, 
csaknem 1200 polgármester 
vett részt. Közülük mintegy 
600-an a határon túlról ér
keztek.
Programokban most sem volt 

hiány, a szokásos szekcióülé
sek mellett idén önkormány
zati szakkiállítás és vásár is 
várta az érdeklődőket.
Bagyin József, városunk pol

gármestere a regionalizmus- 
ról, az önkormányzati társulá
sokról, a település és térségfej
lesztésről szóló tanácskozáson 
vett részt.
-Arra voltam kíváncsi, hogy a

239 milliós árajánlatban a telep
re vezető út leaszfaltozása is 
benne foglaltatik.
A kommunális hulladéklerakó

telep rekultivációjával, valamint 
a település háztartási hulladék- 
gyűjtésével és elhelyezésével 
kapcsolatos feladatok alkották a 
képviselő-testületi ülés újabb 
napirendi pontját. Erről részlete
sebben, külön cikkben olvas
hatnak.
A döntéshozók tudomásul vet

ték az Aszód Városért Alapít
vány mérlegbeszámolójáról ké
szített tájékoztatót. Ezt követően 
napirenden kívüli téma került 
eléjük: Búzás Mária, a Csengey 
iskola pedagógusa ismertette a 
Fesztivál tér beépítése ellen tilta
kozó nyílt levelet. A témával kü
lön cikkben, részletesen foglal
kozunk.
A képviselő-testület elfogadta 

Tamás Rezsőnek, a Kossuth La
jos u. 24. szám alatti nem lakás 
célú bérlemény bérlőjének név- 
változtatásra irányuló kérelmét. 
A cég új neve Tomi's Elektroni
ka Bt.

találkozó résztvevőinek, akik
nek 50-60 %-a a határon túlról 
érkezett, mit jelent a regionali- 
tás - értékelte a gödöllői ren
dezvényt. - Sajnos a tanácsko
zás során azokon az elméleti 
általánosságokon túl, amiket el 
lehet olvasni a szakfolyóira
tokban is, nem hangzott el a 
gyakorlatban is hasznosítható 
okfejtés. Nagyon szerettem 
volna megtudni, e téren milyen 
tapasztalatai vannak például az 
itt előadóként szereplő móra- 
halmi vagy a 111. kerületi pol-

Sorházas telkekre való vevőki
jelölés volt a 6. napirendi pont 
témája. A szóban forgó 12 db 
sorházas telekre 18-an jelentkez
tek. A képviselők között kisebb 
vita alakult ki azzal kapcsola
tosan, hogy az aszódi vagy a 
nem aszódi pályázókat létesítsék 
előnyben. Végül úgy döntöttek, 
hogy előnyt élveznek azok az 
aszódiak, akik egy összegben 
fizetik meg a telek vételárát. A 
jelentkezők közül kilencen felel
tek meg rögtön ennek a feltétel
nek, azoktól pedig, akik nem je
lölték be az egyösszegű fizetést, 
utólag kémek nyilatkozatot. 
Kerek egy éve nyílt meg Aszó
don a Nevelési Tanácsadó. Az 
eltelt időszak tapasztalatairól 
Novák Lászlóné közművelődési 
főelőadó számolt be a grémi
umnak. Az intézmény jelenleg 
pályázati pénzből működik, ho
lott a működési költségek fede
zésére a megyei önkormányzat
nak kellene keretet biztosítania. 
Az aszódi gyermekek logopédi
ai ellátását tudják a rendelkezé
sükre álló összegből biztosítani.

gármesternek, Ám ők is csak 
elméleti eszm efuttatásokba 
bocsátkoztak.
A Magyar Polgármesterek III. 
Világtalálkozójáról összessé
gében az a véleményem, hogy 
rendkívül jól szervezett ese
m ényen vehe ttü n k  rész t, 
amely annak a célkitűzésének, 
hogy a határon túli és inneni 
polgármesterek találkozhassa
nak, m egism erkedhessenek 
egymással, tökéletesen eleget 
tett.

A tanácsadó egyéb szolgáltatá
sait is egyre többen veszik 
igénybe, a munkatársi létszám 
bővítésére lenne szükség, mivel 
a kollégák túlterheltek, és előfor
dul, hogy egy-egy kis páciensü
ket csak három hetes előjegy
zéssel tudják fogadni. A Neve
lési Tanácsadó munkájára a kör
nyékbeli települések is igényt 
tartanának, ezért kezdeménye
zik a tanácsadó működtetésének 
társulásos alapon történő meg
szervezését.
A képviselő-testület elnapolta 

az Evangélikus Egyház telek
igénylési kérelmét. A felekezet 
közösségi házat szeretne építeni 
a Fesztivál tér környékén. A ké
relem elnapolását dr. Horváth 
Anna képviselő kérte, mondván, 
az egyházközség szeretné meg
várni azt, hogy a környéken la
kóknak a térrel kapcsolatos be
adványáról miképpen dönt a 
képviselő-testület.

Csak egy pályázat érkezett a 
vasútállomáshoz vezető út asz
faltozási munkáinak elvégzésé
re. A képviselő-testület úgy dön
tött - mivel nincs megelégedve a 
cég korábbi munkáival -, hogy 
nem fogadja el az ajánlatot, ha
nem meghívásos versenytárgya
lást ír ki.
A Falujárók úti villanyhálózat 

bővítése volt a következő napi
rendi pont. Erről részletesen, kü
lön cikkben olvashatnak.
A képviselő-testület helyt adott 
a Vöröskereszt körzeti szerve
zete azon kérésének, hogy to
vábbra is használhassa a Falu
járók útja 1. szám alatti bérle
ményt szociális árusítás céljára. 
A grémium elnapolta az önkor
mányzati tulajdonú bérlemé
nyek érték-megállapítását célzó 
javaslatot, mivel a pénzügyi bi
zottság előzetesen nem tudott 
tárgyalni az értékbecslő iroda 
által készített adatokról. A 
képviselő-testület ezt követően 
jelentést hallgatott meg a lejárt 
határidejű határozatokról és a 
két ülés között tett intézkedé
sekről. A képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyve a Városi Könyv
tárban teljes egészében olvas
ható.

Magyar Polgármesterek III. Világtalálkozója

Kárpát-medencei településvezetők  
tapasztalatcseréje Gödöllőn
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Az egészségesebb környezetért többet kell áldoznunk

Előkészületek a szeméttelep bezárására
(folytatás az 1. oldalról) 

széd településekről ideérkezett, 
műanyag szigeteléseket égető 
etnikumnak voltak köszönhető
ek, hanem a verőfényes forró 
napoknak is. Néhány esetben az 
üvegcserepekre rávetődő napsu
gár gyújtotta meg az éghető 
anyagokat, de felizzottak a ko
rábbi, szunnyadó tűzfészkek is. 
Az innen gomolygó füst nem
csak a szervezetünkre volt káros, 
hanem a szomszédos települé
sekkel fenntartott jó  viszonyra 
is, mivel az uralkodó széljárás
nak köszönhetően ők ugyanúgy 
szenvedtek a büdöstől és a fel
szabaduló mérgesgázoktól, mint 
mi. Ennek következményeként 
fel is jelentették városunkat, 
aminek köszönhetően a minap 
környezetvédelmi hatósági elle
nőrzésre került sor a szemétte
lepen. Az illetékes hatóságok 
nem rendeltek el azonnali bezá
rást, ám az autópálya felőli rész 
hulladékfalát sürgősen tömöríte
ni és takarni kell.

A júniusi képviselő-testületi 
ülésen Tolmácsi Miklós, a GA-

MESZ vezetője ismertette, mi
lyen lehetőségek kínálkoznak a 
telep bezárása után a hulladék el
helyezésére. Három település - 
Túra, Vác, Gödöllő - jöhet szó-

ladék lerakása itt 1226 forintba 
kerül. A szállítás a jelenlegi gép
parkkal is megoldható, ameny- 
nyiben a GAMESZ csak az 
aszódi hulladékot szállítja. (A

Városunk határában ez a "kilátás" tárul a vonaton utazó elé...
A szerző felvétele

ba. A legkedvezőbb feltételeket 
a 18 kilométerre lévő gödöllői 
telep kínálja. 1 köbméter hul-

napi négy fuvar lefedi mindkét 
kocsi kapacitását.)
A messzebbre történő szállítás

és lerakás költségei azt eredmé
nyezik, hogy az aszódi polgárok 
által fizetendő díj három év 
múlva többszöröse lehet a mos
taninak, amely egyébként mesz- 
s z e  a legalacsonyabb a környé
ken, köszönhetően annak, hogy 
a szemétnek a szomszédos tele
pülésekről történő beszállítása 

nyereséget termelt. 
Az ma még nyitott 
kérdés, hogy az 
emelést lépcsőze
tesen hajtsák-e 
végre, vagy a telep 
b e z á rá s a  u tán  
drasztikusan ala
kítsák ki a reális 
árat. Az előbbi 
m e g o l d á s n a k  
nemcsak az lenne 
az előnye, hogy 
k ö n n y e b b e n  
emésztenénk meg 
a szolgáltatás ma
gasabb diját, ha
nem az is, hogy az 
így kele tkezett 
többletbevétel le
hetőséget teremt
het egy nagyobb, 

korszerűbb célgép lízingelésé
hez, illetve megvásárlásához.

R.Z.

0 Margón belül

Vigyázat, am néziajárvány Aszódon!
Az Aszódi Tükör júniusi szá
mának 3. oldalán közölt jegy
zetre dr. Jólesz József az alábbi 
válaszcikket küldte:

Az újságíró nagyon helyesen ci
tálta a képviselő-testület műkö
dési szabályzatát, de amnéziás. 
Elfelejtkezett arról, hogy a mos
tani képviselő-testület csak na
gyon ritkán kéri meg az érintettet 
ügye tárgyalásakor arra, hogy 
hagyja el a tanácskozást. Rájöt
tünk ugyanis, hogy az érdekelt 
sokkal életszerűbben adhatja elő 
érveit szóban, mint írásban, 
azonnal tud válaszolni kérdések
re, és a szavazásról még mindig 
ki lehet küldeni. Az én keramit 
(kabátlopási) ügyemnél sokkal, 
de sokkal nagyobb anyagi érté
keket tartalmazó ügyekben sem 
volt az újságíró ennyire éber. 
Ami a konkrét ügyet illeti: Nem 
tudom, milyen értéket képvisel a

kérdéses bontott, vegyesen ép és 
törött keramit tégla, amiről a kő
műves majd napokig fogja tisz
togatni az aszfaltot vagy cemen
tet. Azt gondolom, hogy a Vá
rosnak (miután azért szedik fel, 
mert csúszós, balesetveszélyes, 
nem akarják használni) nem ér
het túl sokat. Nekem viszont 
nagy segítség. Azt hiszem, eb
ben a kérdésben szokás szerint 
az irigység játszhatja a fősze
repet.
Es végül a működési szabály

zatról:
Az újságíró a folyosói informá
ciók alapján azt írta, hogy töb
ben szavaztak volna nemmel, ha 
én nem lettem volna a teremben. 
(Bár a házvásárlási kanosszám 
tíz éve alatt "tartottak" volna 
ennyire tőlem!) A mostani aszó
di képviselő-testület üléseit nem 
a merev formák, zsakett és cilin
der jellemzik, hanem a szabad és

értelmes vita, társalgás. Jelen 
esetben is bármelyik képviselő 
javasolhatta volna, hogy a testü
let szavazzon arról, bent marad
hatok-e a tárgyaláson. Egyik 
sem tette. Ezek szerint a Testület 
több tagja is amnéziás. (A sza
vazás során a helyzet etikájából 
fakadóan én természetesen tar
tózkodtam.)
Hivatalosan, vagy épp az Aszó
di Tükör részéről senki nem em
lítette meg, hogy az Arany János 
utcai háziorvosi rendelő előtti 
közterületet a saját pénzemen té
tettem kultúrálttá, alkalmassá ar
ra, hogy ott a betegek az autóból 
ne sárba, porba szállhassanak ki 
- és még ki is nézzen valahogy. 
Oda is a Várostól kaptam - in
gyen - követ, de azt nem nehez
ményezte egy képviselő sem. A 
feledés "jótékony" homálya fedi 
már azt is, hogy a közérdeket 
szolgáló és - úgy látszik - a

többség számára nagyon is meg
felelő új aszódi háziorvosi ren
delő építéséhez a képviselő-tes
tület semmilyen segítséget 
nem adott, inkább a kákán is 
csomót keresve akadályozta a 
munkát, megnyitása után sem 
méltatta egy árva mondattal sem 
- hivatalosan. Erre sem emlék
szik már senki. Szerintem ez a 
rá-zó-s.

-jó lesz-

Tisztelt Képviselő Úr!

Mindenekelőtt engedje meg, 
hogy leszögezzem, észrevétele
imet nem azért tettem meg, mert 
valamiért is neheztelnék Önre. 
Az Ön által betöltött tisztség a 
jogi és ügyrendi bizottság el
nöke azonban kötelezettségek
kel jár. Abban egyetértek a Kép
viselő Úrral, hogy könnyebben 
érvel a kérelmező, ha benn van. 
Az sem biztos, hogy a szavazás
kor ki ki kell mennie, hiszen a 
képviselő-testület erről szavaz-

(foly tatás a 4. oldalon)
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Lakossági tiltakozás az Újtelepen

Áram kell, de nem mindenáron
(folytatás az 1. oldalról)

ros teret és a piacteret keresz
tező, ugyancsak 20 kilovoltos 
vezeték.
Az ÉMÁSZ még tavaly ősszel 
értesítette az építkezésben érin
tett önkormányzatokat, akik 
megadták a szükséges szakha
tósági engedélyeket. A Falujá
rók útja 5/5-ben, illetve az épület 
közvetlen szomszédságában la
kók azonban csak június 5-én, az 
építkezés megkezdésekor sze
reztek tudomást arról, hogy az új 
nyomvonal közvetlenül mellet
tük halad el.
-Nagyon felháborodtunk, ami
kor egyszer csak azt láttuk, hogy 
ide hordják a villanyoszlopokat - 
tolmácsolta a lakók aggodalmát 
Pálfalvi Mihályné. - Nemrégi
ben foglakozott a televízió azzal, 
mennyire károsak lehetnek a vil
lamos erőterek. A vezeték köz
vetlenül a házak mellett, ráadá

sul egy játszótér fölött menne el. 
Nem akarjuk ezt engedni. Elér
téktelenednek a lakásaink, és 
örök félelemben élnénk, mikor 
mászik fel egy gyerek valame
lyik oszlopra. Ha annyira szük
séges az ÉMÁSZ-nak az a veze
ték, vezesse másfelé. Tőlünk már 
nincs messze a város határa, je 
löljék ki ott a nyomvonalat. A 
tiltakozó levelünket másfél óra 
alatt 92 család írta alá. Ezt min
den lehetséges szakmai fórum
hoz és a médiákhoz is elküldtük. 
A tiltakozók a június 10-ei kép
viselő-testületi ülésen is hangot 
adtak aggodalmuknak. (A kép
viselők többsége egyébként ak
kor hallott először az ÉMÁSZ 
építkezéséről, emiatt kifogásol
ták a tájékoztatás elmaradását.) 
Bagyin József polgármester el
ismerte: annak ellenére, hogy az 
önkormányzatnak e bemházás 
esetében csak szakhatósági jog

köre van, valószínűleg szeren
csésebb lett volna értesítenie az 
érintetteket. A város első embere 
a lakók megnyugtatása érdeké
ben egy közös bejárást javasolt. 
Pálfalviné szerint azonban ez 
sem úgy történt, ahogyan meg
beszélték.
-Péntek délután négy órában 
egyeztünk meg, ám a hivatal és 
az áramszolgáltató emberei már 
délben megérkeztek. A lakók 
többsége itthon sem volt, így 
nem tudom, kivel és mit egyez
tettek.

Kovács Tamás alpolgármester, 
az ÉMÁSZ Hatvani Kirendelt
ségének vezetője úgy véleke
dett, hogy alaptalan a lakók fé
lelme:
-Az építkezés közterületen tör
ténik, a vezeték közterületen ha
lad, az előírt védőtávolságok 
sokszorosát betartva. Az oszlo
pok között burkolt légvezeték

Margón belül

Vigyázat, amnéziajárvány Aszódon!
(folytatás a 3. oldalról) 

hat másképpen is. Az Ön által 
említett gyakorlat, tudniillik 
hogy a képviselő-testület ritkán 
kéri meg az érintettet, hogy 
hagyja el a tanácskozást, azért 
ellenkezik az önkormányzati 
törvénnyel, mert el sem jutnak el 
odáig, hogy a képviselő-testület 
szavazzon, az ügyben érintett el
hagyja-e a termet vagy sem. A 
személyes érintettséget egyéb
ként bármelyik képviselő beje
lentheti, a jogi és ügyrendi bi
zottság elnökének viszont kö
telessége jeleznie.

Úgy vélem, jelen esetben sem a 
keramit tégla értéke, hanem az 
etikusság kérdése a fontos. Mert 
az Elnök Úrnak a következő al
kalommal is kötelessége (lenne) 
bejelenteni a személyes érintett
séget. Vajon a többiek nem te
szik-e fel (legalább magukban) a 
kérdést, hogy ha akkor nem 
szólt, akkor most miért jelzett? 
Vagy újra a kéz kezet mos-e Ív
nek kell következnie?

Nem emlékszem, melyik volt az 
az eset, amikor nem voltam eny- 
nyire éber. Arra azonban igen, 
hogy minden olyan ügyet meg
írtam, amelyben a személyes

érintettség kérdése a képviselő- 
testületi ülésen felmerült. 
Tisztelettel:

Rácz Zoltán
felelős szerkesztő

Pályázat
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pályázatot 
hirdet az Aszód, Korén köz 3-4. számú ingatlanokon elvégzendő 
munkákra:

■  meglévő lakóház végfalának átépítése (bontás, alapozás, 
falazás, befejező munkák)

■  3 db tornácpillér átépítése
■  tetőszerkezet szükség szerinti javítása (hullámpala fedés 

bádog szerkezettel)
■  1-1 félnyeregtetős fáskamra építés 15-25 négyzetméter 

beépített alapterülettel
■  Acélszerkezetű külső padláslépcső készítés

A pályázati munkákról a Műszaki Iroda vázlattervet, megvaló
sítási műszaki folyamatleírást ad a pályázóknak.

A pályázat benyújtásának határideje:
2000.július 27.

A pályázat benyújtásának helye:
Aszód Város Polgármesteri Hivatala, Aszód, Szabadság tér 7.

szállítja az áramot, így mind az 
építés, mind az üzemeltetés so
rán óvni tudjuk a környezetet. A 
10-12 méter magasban haladó 
kábel nyugodtan mehet a fák 
ágai között, nincs szükség a ko
rona csonkítására. Az a célunk, 
hogy a város további fejlődése 
szempontjából is fontos beruhá
zás minél kevesebb kényelmet
lenséget okozva szolgálja a fo
gyasztók érdekeit. Egyébként a 
lákossági tiltakozást tapasztalva 
leállítottuk az építkezést.
Az már szinte biztos, hogy a ve
zeték nem épülhet meg a terve
zettnyomvonalon. A lakók leve
lének hatására ugyanis helyszíni 
szemlét tartott Bárány Ferenc, a 
miskolci TMBF főelőadója. 
Vizsgálódása során kiderült: 
akad olyan indok, amely jogossá 
teszi a lakók tiltakozását. A je
lenlegi tűzvédelmi előírások 
szerint ugyanis a nagyfeszült
ségű vezetékek tartóoszlopait az 
emeletes épületektől legalább 17 
méterre kell telepíteni. A terve
zett nyomvonal esetében ez 
semmiképpen sem tartható, mi
vel a terület adottsága csak 13 
méteres távolságot biztosít.
-Bár a tűzoltóság is megadta a 
szakhatósági engedélyt, min
denképpen azt javasolom majd a 
jegyzőkönyvben, hogy az 
ÉMÁSZ válasszon más nyom
vonalat vagy alkalmazzon föld
kábelt - mondta a főelőadó. - Ez 
persze jelentősen megdrágítja a 
beruházást. Fellebbeznie termé
szetesen mind a lakóknak, mind 
az áramszolgáltatónak lehet.
A lakók tehát csatát nyertek, de 
az is lehet, hogy háborút. Az 
esetnek mindenesetre van tanul
sága. A beruházásról mind a la
kók, mind a képviselők előbb is 
tudomást szerezhettek volna, hi
szen az önkormányzat eleget tett 
a közszemlére bocsátás elő
írásainak, és a beruházásról szó
ló értesítést kifüggesztette a 
Polgármesteri Hivatalban. Más 
kérdés, hogy ez mennyire lehet 
hatékony módszere a tájékoz
tatásnak. Egyébként nyitott 
szemmel már csak azért is ér
demes járni, mert - ez az eset is 
azt bizonyítja - sem a tervezők, 
sem a szakhatóságok nem téved
hetetlenek.

Rácz Zoltán
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Érvek és ellenérvek

Fesztivál lesz, 
az aláírás- 

gyűjtés még 
tart

Az már biztos, hogy idén (még) 
közösen rendezi az Aszód Fesz
tivált a város és a 40. Galga Ve
zetésbiztosító Ezred. A jövő? 
Nos, erről nem esett szó a június 
10-ei képviselő-testületi ülésen. 
A képviselők ugyanakkor meg
ismerhették annak a levélnek a 
tartalmát, amelyben az aláírás- 
gyűjtést elindítók indokolják 
kezdeményezésük okát és célját. 
(A levelet szerettük volna meg
jelentetni, ám ehhez az egyik 
aláírója, Sztán István ezredes 
nem járult hozzá.) A képviselő- 
testület várhatóan az augusztus 
9-ei ülésén tér vissza az ügyre. 
Addigra talán az is kiderül, há
nyán látták el kézjegyükkel az 
íveket.
Örömteli viszont az a hír, hogy 

az I. Soproni Aszok Sörfesztivál, 
IV. Laktanya Búcsú, IX. Aszód 
Fesztivál néven jegyzett rendez
vény a három nap alatt minden 
korosztálynak kínál majd kelle
mes elfoglaltságot. Néhány név 
a fellépők közül: Animál Can- 
nibals, Greenfield (ír népzene), 
Takáts Tamás Dirty Blues Bánd, 
Kemény Henrik bábművész, 
Komár László, Dupla Kávé, 
Délhúsa Gjon.

A fesztivál részletes műsorát 
következő számunkban közöl
jük.

Mérlegelni kell...

Fesztivál tér vagy lakópark?
Sajnos már sokszor leírták, 

Aszód hosszú évek óta forrás- 
hiányos település. Ez leegysze
rűsítve azt jelenti, többet köl
tünk, mint a bevételünk, a ren
delkezésre álló pénz. A hiány
zó bevételt saját többletbevé
tellel vagy pályázható állami 
támogatással (ÖNHIKI) vagy 
hitel felvételével lehet(ne) pó
tolni.
Hitel felvétele működési hiány 

pótlására rövid idő alatt csődbe 
viszi a várost. A következő évi 
hiányt és a hitel törlesztését is
mét csak hitel felvételével lehet 
finanszírozni, ez az út pénzügyi 
összeomláshoz, csődhöz vezet. 
A pénzügyi csőd munkahelyek 
megszűnését, intézmények ösz- 
szevonását, nem alapellátást 
szolgáló intézmények bezárását 
jelenti. Felháborodott szülőket, 
munkanélküli pedagógusokat 
eredményez.
A pályázható állami támogatás 

feltételei egyre szigorúbbak, 
egyre kevesebb település felel 
meg a támogatás feltételeinek. A 
kormányzat részéről is érthető 
stratégia, hogy a támogatásra 
szomló önkormányzatok költ
ségvetését gazdasági kényszer
rel igyekeznek korlátok közé 
szorítani. Az állam csak az alap
feladatokat finanszírozza, a nem 
alapfeladatok ellátása legyen az 
illetékes önkormányzat ügye.
A költségvetési hiány pótlásá

nak legnehezebb útja, ha meg
próbálunk olyan intézkedéseket, 
hosszú távú elképzeléseket meg
valósítani, ami a bevételek növe
lését eredményezi. Ezért kerül

Áramszünet Aszódon
Értesítjük Tisztelt Fogyasztó

inkat, hogy július 19-én és 24-én 
áramszünet lesz Aszód alábbi 
utcáiban:
Július 19.7.30 és 8.30 között:
Kondoros tér - Városréti u. - Ősz 
u.- Nyár u. - Tél u. - Érdi u. - Pap- 
földi u. - Podmaniczky u. - Ré
gész u. - Síklaki hegy - Berek u. - 
Berkes u. - Csendes u. - Kender 
u. - Határ u. - Széchenyi u.- Ta
vasz u. - Szőlő u. - Miskolci köz - 
Béke kert - Jónásfalva.

Július 19.7.30 és 16.30 között: 
Lakótelep - Újtelep - Baross u. - 
Kossuth L. u. (81 -99. között)

Július 24.7.30 és 16.30 között:
Lakótelep - Liget u. - Kinizsi u. - 
Mosolygó u. - Madách tér - Fa
lujárók u. - Bocskai u. (Honvéd 
u.-Vörösmarty u. között)
Szíves megértésüket kérjük!

ÉMÁSZRt. 
Aszódi Fogyasztói Szolgálat

sor az ipari terület értékesítésére, 
ezért szeretnénk a város lélek
számút emelni. A betelepülő ipa
ri vállalkozások adóbevétel nö
vekedést, a város lakóinak gya
rapodása az intézmények gaz
daságosabb kihasználását jelent
heti. Az ipari területre befekte
tők keresése folyamatban van, a 
lélekszám emeléséhez a szük
séges önkormányzati terület ren
delkezésre áll.
És itt kapcsolódunk a Fesztivál 

térnek nevezett területhez. A 
Fesztivál tér Aszód város talán 
legszebb fekvésű, körben teljes 
közművel rendelkező területe. 
Víz, villamos energia, gáz, csa
torna, telefon, a Régész út men
tén szilárd burkolatú út. Minden 
szükséges feltétel rendelkezésre 
áll tehát, hogy színvonalas, ma
gas áron eladható építési telke
ket értékesíthessünk azoknak, 
akik szeretnének vidéken - közel 
Budapesthez - letelepedni, és 
akik ezt az - Aszódi viszony
latban - magas árat is hajlandók 
megfizetni. Reményeink szerint 
az építkezések gyors ütemben 
bonyolódnak, ha hivatal műsza
ki irodája betartatja a 3 éves be
építési kötelezettséget. Aszód új 
lakosai fizetésüket Aszódon 
fogják elkölteni, aszódi üzletben 
vásárolnak, gyermekeik aszódi 
intézménybe fognak járni. A be
vételből újabb telkek közmüve- 
síthetők, újabb lehetőségekkel. 
Az új munkahelyek révén a vá
ros vonzó lesz a környék fiataljai 
számára, és hosszú távon elér
hető az optimális 7-8.000 fos lét
szám. Ekkora lélekszám mellett 
lehetne gazdaságosan működ
tetni a jelenleg meglévő intéz
ményrendszert.
És a jelenlegi állapot? A Fesz

tivál téren évente 2-3 rendez
vényt tartanak, ezek közül a leg
nagyobb az Aszód Fesztivál. A 
Fesztivál méreteihez, a vendé
gek számához képest nincs ki
épített infrastruktúra. Nincs ivó
víz, nincs szociális helyiség, 
nincs elektromos hálózat, nincs 
térvilágítás, nincs rendezett te
rület. Ha esik, sárban tocsognak 
a vendégek, száraz időben meg
fulladnak a portól, vagy a rot

hadó faforgács bűzétől. Kis és 
nagydolgukat ott végzik el, ahol 
éppen módjuk van rá. Az em
lékezetes nyári vihar során csak 
a szerencse mentette meg az 
összedőlő sátrak alatt tartózko
dókat a súlyosabb balesettől. De 
a legfontosabb: nincs pénz, ami
ből a hiányzó feltételeket pótolni 
tehetne. Ha azt szeretnénk, hogy 
minél több helyről érkezzenek 
vendégek, turisták a fesztiválra, 
hogy rangja, híre legyen; ilyen 
körülmények között ez megva
lósítható? Gödöllőn és Hatvan
ban a városi nyári fesztiválon 
államtitkárok, miniszterek adják 
egymás kezébe a kilincset, fon
tosnak érzik, hogy ott legyenek, 
megjelenjenek. Forgat a televí
zió, újságcikkek jelennek meg, 
az utazási irodák oda irányítják a 
turistákat. Pedig elképzelhető, 
hogy nincs több vendég, mint 
Aszódon.
Felmerül a kérdés: kell-e Feszti
vál, és a Fesztivál téren kell-e? 
Személyes véleményem szerint 
kell Fesztivál! De nem a jelen
legi helyén és nem a jelenlegi 
formájában. Javaslatok, elkép
zelések már vannak ezzel kap
csolatban.
Mindezt a városban folyó alá

írásgyűjtés apropóján írtam le. 
Természetesen mindenkinek 
szíve joga aláírásgyűjtést kezde
ményezni olyan célokért, ami
ben hisz. Azonban nem tartom 
etikusnak például, hogy egy is
kolai évzáró ünnepélyt ilyen cél
ra használjanak fel. De úgy gon
dolom, mielőtt aláírásunkkal tá
mogatunk egy akciót, célszerű 
informálódni és vizsgálódni az 
adott ügyben, és ezek után mér
legelni. Ha van megfelelő in
formáció...
Hibának tartom, hogy a válasz
tott képviselő-testület elképze
lései sokszor nem vagy csak 
részben jutnak el az aszódi pol
gárokhoz. Talán ha többen ra
gadnának tollat a képviselők kö
zül is, nem éreznék úgy az aszó
diak, hogy itt a dolgok a fejük 
felett dőlnek el.

Kovács Tamás
önkormányzati képviselő

alpolgármester
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Öt éves szerződés

Cél az Ipari Park megtöltése
A képviselő-testület a legutób
bi ülésén jóváhagyta az Első 
Magyar Ipari Park Szervező 
Tanácsadó Kft-vel kötendő in
gatlanhasznosítási megállapo
dás tervezetét. A megállapo
dás aláírásával hivatalossá vá
lik az önkormányzat és a ta
nácsadó cég közötti, közel egy 
éves együttműködés. 
Köztudott, hogy Aszódnak úgy 

kellenének azújabb, itt beruházó 
cégek, mint egy falat kenyér. Az 
elmúlt időszakban az Első Ma
gyar Ipari Park Szervező Ta
nácsadó közreműködésével kö
zel húsz vállalat - többek között 
a Lexmark, a Fuji Koki, a Sam
sung Mechatronica, az Amtec - 
előhírnöke nézte meg a város 
ipari parkját. Valamennyien úgy 
nyilatkoztak, hogy tetszenek ne
kik a kínált terület adottságai, ám 
egyelőre ennél előbbre nem ju
tott az önkormányzat. Tudni kell 
azonban, hogy az előhírnökök 
látogatásától a végső döntésig

akár másfél év is eltelhet. A ta
nácsadó cég egyébként nem 
eredménytelen az értékesítés te
rületén: eddigi működése során 
befektetőket szerzett Újhartyán- 
nak, Ercsinek, de ő vitte az autó
hifi berendezéseket gyártó Cla- 
rion-t is Nagykátára.
A képviselő-testület tagjai alap

jában véve elégedettek voltak a 
cég bemutatkozó anyagával, ám 
a szerződéstervezetben két dol
got kifogásoltak: a szerződés öt 
évre szóló időtartamát, és azt, 
hogy az értékesítés bevételéből 
valamennyi igazolt költség levo
nása után - 30% a tanácsadó cég
nek jut. Janzsó Tamás ügyvezető 
elmondta: a hosszabb időtartam
hoz azért ragaszkodnak, mert 
olyan tevékenységet folytatnak, 
amely igazából 6-8 év múlva 
hoz profitot. A százalékokról az 
volt a véleménye, hogy manap
ság ez az arány az elfogadott. A 
döntés előtt a HAB frakció öt 
perc szünetet kért. Megbeszélé

sükbe ezúttal bevonták Bagyin az ingatlanhasznosítási szerző- 
József polgármestert, Kovács déstervezetet, illetve a céggel 
Tamás alpolgármestert, dr. Jó- kötendő vállalkozási szerződés 
lesz Józsefet, a jogi és ügyrendi tervezetét. Utóbbi értelmében az 
bizottság elnökét és Janzsó Ta- önkormányzat négymillió-hat- 
mást is. A folytatásban Asztalos százezer + ÁFA összegért, egy, 
Tamás a tárgyalásukat meggyő- az ipari parkra vonatkozó, min- 
zőnek és hasznosnak tartotta, és den részletre kiterjedő tanul- 
jelezte: a frakció átértékelte ko- mányt rendel meg az Első Ma- 
rábbi, a szerződés korrektségét gyár Ipari Park Szervező Ta- 
vitató álláspontját. A képviselő- nácsadóKft-től. 
testület ezt követően elfogadta R.Z.

Busszal menjünk Európába?

Aszódot is sújtja a MÁV , 
takarékos menetrendje

A MÁV legújabb takarékos- rendből teljesen törölték az 
sági programjának köszönhe- Aszódról 19.45-kor Egerbe in
tőén az elkövetkezendőkben dulósebesvonatot. 
három Budapest felé, és két A hír hallatán eszembe jutott a
Hatvan felé közlekedő gyors- MÁV nem is olyan régen köz
vonat nem áll meg Aszódon. tudatba dobott jelmondata:

Az utasok elfelejthetik a Buda- "Kell avasát Európába!"
pestre 7.10 kor, 13.10-kor és
21.21 -kor, a Hatvan felé 10.45- Lehet, hogy az aszódiaknak oda 
kor és 16.45-kor induló vona- is autóbusszal kell menniük? 
tokát. Mindemellett a menet- rá-zó-s

Nyitva:
héttőtől - 8 -12
péntekig /  13-17 
szombaton: 8-12

JÚLIUSI FUZETCSOMrtG AKCIÓ!
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■* színes ceruzák 
- ■  golyóstollak, rostironok 
- ■  írószertartók 
- ■  tolltartók 
- ■  órarendek 
- ■  füzetcímkék 
*-■ mappák

kisfüzet 3 0 ,-Ft

lEdH i nagyfüzet 60,- Ft
^ ■ g p y i  spirálfüzet 140,-Ft

m  - j  írólap 3 0 ,-Ft
■ l /  rajzlap 30 ,-Ft

tankönyv- és füzetborítók, egyéb tanszerek
H áztartási papíráruk  

Irat- és okm ánytartók
ír ó - és irodaszerek  

T áskák , pénztárcák

Szolgáltatásaink:
fénym ásolás (A4, A3) spirálozás 

FUJI fotókidolgozás

^  Közületek 
megrendelését is várjuk!

Júliusban és augusztusban szerdán is nyitva tartunk!
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Megnyílt az okmányiroda

Új eljárás személyi irataink igénylésénél
Július elsején a Belügyminisz
térium Okmány Korszerűsíté
si Projekt végrehajtásának ré
szeként, valamint Aszód Város 
önkormányzata képviselő-tes
tületének támogató döntése 
alapján városunkban is meg
nyílt a kistérségi okmányiroda. 
A feladat komplex, a speciális 
szakmai felkészülés mellett a 

.szakembereknek el kellett sa
játítani a kapcsolódó jogsza
bályi ismereteket és a feladat 
elvégzésével együtt járó korsze
rű technika kezelését 
A munkát segíti egy speciális 

okmánynyomtató, vonalkód le
olvasó, digitális kamera az arc
képfelvételhez, gépi okmányle
olvasó, okmány-, aláírás-, vala
mint fénykép-digitalizáló. A 
számítógépek közvetlen kap
csolatban vannak a központi fe
lügyeleti szervekkel. Mindezek
hez szükséges számítógépeket, 
és a vonalkiépítéseket is a Bel
ügyminisztérium biztosította. A 
munka gördülékeny végzéséhez 
ezek elengedhetetlenül szüksé
gesek, és reméljük, hogy a tech
nika ördöge sem fog munkánkba 
beleszólni.
Figyelemmel az állampolgárok 

utazási nehézségeire, az ok
mányirodában is minden nap 
ügyfélfogadási időt tartunk, 
kedd és csütörtök délután ki
vételével. Úgy várjuk a lakos
ságot, hogy a reggeli legszüksé
gesebb belső előkészítő munkák 
beindítása után 8 h-tól lehetőség 
szerint 15 h-ig érjenek be a hiva
talba, hogy a távadat-feldolgo- 
zással és szükséges háttérmun
kával együtt a 15 órakor érke
zőknek is elintézhető legyen az 
Ugye. A január elsejével módo
sult szabályok nem változtak, de 
tájékoztatásul a mellékelt tud
nivalókból a legfontosabb sza
bály ok megismerhetőek, mely ek 
szórólap, valamint plakát formá
jában is megtekinthetőek a hiva
tal információs tábláin.
Az illetékességi területünkhöz 
tartozik településünkön túl Bag, 
Domony, Galgagyörk, Galgahé- 
víz, Galgamácsa, Hévizgyörk, 
Iklad, Kartal, Püspökhatvan, Tú
ra, Vácegres, Váckisújfalu és 
Verseg.

A korszerű és közhiteles ok
mánycsalád bevezetésének cél
ja, hogy hazánk polgárai a nem
zetközi követelm ényeknek 
megfelelő okmányokkal rendel
kezzenek, hogy ezzel is megfe
leljünk az európai uniós köve
telményeknek.
A telepített és telepítendő fela

dat és hatáskör komoly, összetett 
koordinatív, technikai és nagy 
ügyfélforgalommal járó manuá
lis munkát igényel.
További feladatok bővülése no
vember elsejével várható, mely
re a megállapodás is már aláírás
ra került. Ezek közül legfonto
sabb a gazdasági kamarák fela
datainak átadásával összefüggő 
törvénymódosításból származó 
munkák átvétele (vállalkozók 
igazolványa), valamint a közúti 
közlekedési nyilvántartással 
kapcsolatos jogszabályi felhatal
mazás alapján kiadásra kerülő 
BM-rendeletben rögzített fela
datok (jogosítvány, gépjármű 
forgalmi engedélyek és az ezzel 
kapcsolatos törzskönyvi nyil
vántartás).
Az úti okmányok iránti kérel

mek átvételére és továbbítására 
is itt fog sor kerülni - november 
1-től - a körzetközpont illetékes
ségi területén található települé
sek lakosaitól.
A polgármesteri hivatal jelen

legi és már meglévő kistérési 
munkáihoz társuló és hosszabb 
távon is egyre bővülő feladat 
végrehajtásának megszervezé
se, irányítása körültekintő igaz
gatási, gazdálkodási munkát igé

nyel, miközben figyelemmel 
kell lenni az önkormányzat költ
ségvetési normatív gazdálkodá
sára, valamint nem lehet figyel
men kívül hagyni azt, hogy a 
városi címmel együtt járó fela
datokat is meg kell oldani

Kissné Kulybus Gizella 
jegyző

Tudnivalók 
a személyi 

igazolványról
2000. január elsejétől megkezd
ték az új, bankkártya formátu
mú, hamisítás ellen védett sze
mélyazonosító igazolványok 
kiállítását. Az új okmányok a ki
jelölt településeken megnyitott 
okmányirodákban igényelhetők. 
Az eddigi gyakorlattól eltérően a 
személyazonosító igazolvány 
kiváltásához vagy cseréjéhez 
nem kell kérőlapot vásárolni.
A kiváltására jogosult minden 

Magyarország területén élő, a 
14. évét a kiváltás évében be
töltött magyar állampolgár, be
vándorolt vagy menekültként el
ismert személy.
Az okmányt kötelesek kiváltani 
a magyar állampolgárok, ha nem 
rendelkeznek más, érvényes ha
tósági igazolvánnyal (pl. útle
vél), valamint a bevándoroltak 
és a menekültként elismertek.

Az igényléshez szükséges:
- személyazonosításra alkalmas 
okmány
- esetleges adatváltozásokat iga

zoló okmányok (pl. anyakönyvi 
kivonat, doktori oklevél)

Aki személyazonosításra al
kalmas okmánnyal nem ren
delkezik:
- három hónapnál nem régebbi 
születési anyakönyvi kivonat 
-névviselés megállapítására al
kalmas házassági anyakönyvi 
kivonat
-külföldről hazatérteknél érvé
nyes állampolgársági bizonyít
vány
-bevándoroltak és menekültek 
esetében a jogállásukat igazoló 
okirat.
Az igénylő által hozott igazol

ványfényképet - kérésre - az ok
mányirodák rögzítik. A sze
mélyazonosító igazolványt pos
tai úton kapja meg a kérelmező. 

Az állandó személyazonosító 
igazolvány kiállításának illetéke 
jelenleg 1.500 forint. Illeték
mentes a 14 éves polgár első sze
mélyazonosító igazolványának 
kiváltása, de csak a jogosultság 
elérésének évében, illetve a 70. 
életévét betöltött polgár igazol
ványa.
2000. január elsejétől egysze

rűsödött a lakcímbejelentési el
járás is. A lakcímbejelentést a 
lakcím szerinti illetékes polgár- 
mesteri hivatalnál kell megtenni. 
A lakcímbejelentéssel együtt 
igényelhető a lakcímigazolvány, 
amely a lakcímen kívül a sze
mélyi azonosítót is tartalmazza. 
A szükséges űrlap ingyenesen 
igényelhető a polgármesteri 
hivatalban.

Új jogszabály a szakminisztériumnál

Az építési telkek is járulékkötelesek
743 ezer forint földvédelmi járulék befizetése az új telkek ki

alakíthatóságának az ára, mivel a földhivatal csak ennek befi
zetése után adhat ki szakhatósági engedélyt. A telkek kialakí
tásakor előre be nem tervezett összeg azért terheli az önkor
mányzatot, mert 2000. március elsején életbe lépett a Földmű
velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium földvédelmi járu
lékokról szóló szabályozása, mely alapján az építési ingatlanok 
céljára igénybe vett földterületek már nem mentesülnek a járu
lék megfizetése alól.

A törvénymódosítás csak a már 
meghozott határozatokra nem

vonatkozik, a folyamatban lévő 
eljárásokra igen. A Polgármeste

ri Hivatal megfellebbezte ugyan 
a határozatot, ám mivel a má
sodfokú eljárás időtartama akár 
egy évig is eltarthat, ez pedig 
késleltetné a tulajdoni lapok ki
adását, úgy döntött, befizeti a 
járulékot. A közeljövőben kiala
kítandó telkek árába természete
sen belekalkulálják a földvédel
mijárulék összegét is.

R.Z.



ASZÓDI

Hogyan vegyünk fel 
készpénzt a postán? 1

BANK
KÁRTYÁVAL!
Készpénzfelvétel bankkártyával 
több mint 3200 postán

Posta
A postahivatal és a shop 

nyitvatartási ideje:

H étfő tő l
péntekig :
8.00- 16.00

Szom bat:
8. 00- 12.00

TA PÉTA  VÁSÁR
E gész évben o lc só  ár, nagy választék!

«=> Sima és  habosított, mintás és  szövetm in
tás, fűrészporos, m ennyezet hőszigetelő  
tapéták, műstukkók m egújult választéka 

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

■=í> Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők  

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

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

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

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT

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

Vagyón
ás személyvédelem
telefonos távfelügyeleti rendszer 

segítségével!

Családi házak, lakások, irodák, 

raktárak, üzlethelyiségek távfelügyelete

Hívjon 
bennünket!
0 6  6 0  4 1 2 - 4 7 3  

0 6  2 0 9  2 1 9 - 6 5 0  

0 6  2 0 9  4 5 5 - 5 6 4
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Szerencsés és kevésbé szerencsés kimenetelű balesetek

Lehet, hogy tévedett az exm iniszter...?
Két szerencsés kimenetelű 

baleset is történt az elmúlt 
időszakban Aszódon.
Mázlistának mondhatja magát 
az a kerékpáros, aki a Kondo
ros téri zebrán körültekintés 
nélkül akart átkelni. A Hatvan 
felől érkező pótkocsis IFA so
főrje már csak vészfékezéssel, 
a kormányt elrántva tudta el- 

^  kerülni az ütközést. A bicikli 
ugyan a teherautó elé került, a 
vezetője viszont nem (1. kép). 
Ő annyira megijedt, hogy a 
mentők és a rendőrök kiérke
zése előtt gyalogosan elhagyta 
a helyszínt.
Az ikladi út-3. sz. főút keresz
teződésében egy Iklad felől ér
kező Lada nem adta meg az el
sőbbséget egy Budapest felé 
szabályosan haladó személy- 
gépkocsinak, és fellökte azt a 
szemközti gyalogjárdára (2. 
kép). Személyi sérülés nem 
történt, ám az anyagi kár jelen
tősnek mondható. Kevésbé 
volt szerencsés az a kerékpá
ros, akit lapunk nyomdai elő
készítő munkálatainak idején 
ugyanebben a kereszteződés- 

^  ben ütött el egy terepjáró. A bi- 
ciklit vezető hölgyet a mentők 
kórházba szállították. "Aggo
dalomra persze semmi ok", hi
szen - a volt közlekedési mi
niszter szerint - itt semmi nem 
indokolja egy körforgalom ki
alakítását. ..

Kép és szöveg: Rácz Zoltán

r Az esztergomi Rutin Oktatói Közösség

KÖ NNYŰ- ÉS NEHÉZGÉP-KEZELŐI
(daruk, targoncák: gáz- és elektromos, földmunkagépek, teherkötözői)

tanfolyamot indít.

Kék hírek
Lába kelt 

néhány 
kerékpárnak
Az elmúlt időszakban több 

kerékpár is eltűnt Aszódon. 
Főleg a lakótelep a tettesek 
kedvelt területe, de vittek már 
el biciklit a Rendelőintézet elől 
is. A sikeres tolvajlás egyik 
oka, hogy a kétkerekűek gaz
dái nem zárják lejárműveiket, 
mondván, csak egy pillanatra 
ugranak be valahová.
Nem volt hiány gépjármű-fel
törésekben sem. Az eddig 
megszokott helyszínek (Ma
lom köz, temető előtti parkoló) 
mellett Domonyvölgyben is 
történtek ilyen jellegű bűncse
lekmények.
Az elmúlt héten végzett közúti 
ellenőrzések azt mutatják, na
gyon sok olyan végzős diák 
kapott kismotort, akinek hi
ányzik hozzá a vezetői enge
délye - ráadásul most már la
kott területen belül is kötelező 
a bukósisak. A rendőrség kéri a 
szülőket: gyermekeiket csak 
ezen feltételek megléte mellett 
engedjék kismotorra ülni.
A rendőrök a közúti ellenőrzés 
során több olyan gépkocsit is 
m egállíto ttak , am elyeknek 
"műtve volt" az alvázszáma. A 
belügyi dolgozók az ilyen kel
lemetlenségek elkerülése ér
dekében azt kérik a gépkocsit 
vásáro ln i szándékozóktól, 
hogy az adásvételi szerződést 
csak az eredetvizsgálat meg
történte után kössék meg. Ke
vesen tudják, hogy a gépkocsi 
okmányait az aszódi rendőr
őrsön, nagyobb sorbanállás 
nélkül is át lehet íratni.

Megszerezhető végzettség: Köszönetnyilvánítás
31 5256 02 OKJ számú könnyűgép-kezelői, vagy 31 5256 03 OKJ számú 
nehézgép-kezelői szakképesítést igazoló bizonyítvány, valamint 1 db országos 
érvényű gépkezelői vezetői engedély.

A tanfolyami időpontok az Ön időbeosztásához igazodnak.

A gépkezelői tanfolyam összköltsége 47.500,- Ft, amely két részletben fizethető a
záróvizsgáig.

Jelentkezési feltételek:
18. életév betöltése 8 általános iskolai végzettség 
orvosi alkalmasság jelentkezési lap + 1 db igazolványkép

Érdeklődés és jelentkezés: 06 30 250 6592 J

Férjem június 3-án rosszul lett 
a piacon. A mentősök gyors és 
szakszerű segítsége akkor 
visszahozta őt közénk. Kö
szönet érte Bartók Andrásnak, 
K ristó f Ferencnek és Szőke 
Antalnak.

Sajnos az orvosi erőfeszítés 
mindössze néhány nappal tud
ta meghosszabbítani életét. 
Köszönöm mindenkinek, aki 

utolsó útjára elkísérte és osz
tozott családunk fájdalmában.
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S k o d a F a b ia

\  Skoda egy olyan különleges 

nodellel lepte meg a Világot, 

amely méltán vezeti át az

egész autógyártást a következő 

évezredbe.

Új modell, új élmények, új ka

tegória: íkodaFabia.

További információért forduljon 

márkakereskedésünkhöz.

2100 Gödöllő, Rigó u. 10.
Tel./Fax: (28) 410-299

www.skoda.hu

http://www.skoda.hu


TÜKÖR 11

Koren-díj 2000.

"A tanítónak együtt kell élnie, lélegezni tanítványaival"
Jó l emlékszem a rra  a napra, 
am ikor először mentem isko
lába. Édesanyám  jö tt velem, 
és a kezemet fogva lopva rám 
sandítgatott, vajon m it szó
lok az új környezethez. Tet
szett a szépen feldíszített osz
tályterem , örültem , hogy sok 
utcabeli gyerek lett az osz
tá ly tá rsam . M égis a k k o r  
nyugodtam meg igazán, ami- 

» kor azt tapasztaltam , hogy a 
tanító  néni m ennyire kedve
sen szól hozzánk. Valószínű
leg ennek a pozitív élmény
nek volt köszönhető, hogy a 
későbbiekben sem idegen
kedtem az iskolába járástó l. 
Azt hiszem, a fenti megállapí
tást nagyon sok olyan aszódi 
diák vagy éppen felnőtt is 
megtehette volna, akit az idei 
év Koren-díj asa, M agyar Mi- 
hályné, Ági néni tanított a betű
vetésre. De a 31. éve gyerme
keket oktató-nevelő tanítónő is 
ugyanazzal a megállapítással 
kezdte a visszaemlékezést a 
pályán töltött éveire, mint én a 
cikket.
- Nagy szerencsém volt, mert 

'fjó  nevelőim voltak, mind az 
alapfokú iskolában - Arany Gi
zella - mind a tanítóképzőben.

Utóbbit Kovács G izellának 
hívták. Nagyon kemény volt, 
de szerettük, tiszteltük. Emlék
szem, sosem jegyzetelt a pró
batanítások során, mégis em
lékezett az órák után is arra, 
hogy mi történt mondjuk a 2. 
óra 25. percében. Ha valaki 
csak egy indurka-pindurkát 
bakizott az órán, nem engedte 
tovább tanítani, hanem átvetet
te mással az órát. Emlékszem, 
egyszer elvitt bennünket Esz
tergomba, a fogyatékos gyer
mekek intézetébe. Megrázó él
mény volt. Ösztönösen oda
mentem az egyik gyermekhez, 
és elkezdtem hozzá beszélni. 
Egy idő után már tudtunk egy
mással kommunikálni. Nem 
tudatosult bennem, hogy Gi
zella néni valószínűleg figyel 
bennünket. Egyszercsak oda
jött hozzám, és azt mondta: 
-Ágnes, most tett tanúbizony
ságot arról, hogy bárhová is 
kerül, megállja majd a helyét. 
Pásztón születtem, ott is jár

tam iskolába. Nagyon szegé
nyek voltunk. Nem foglalkoz
tam ezzel különösebben, csak 
akkor, amikor zeneiskolába 
akartam menni, és a szüleim 
nem tudták vállalni ennek a

A történelem tantárgy volt a mumus

Ballagó általános iskolások, 
érettségizett középiskolások

Június elején a végzős általános 
iskolások is elköszöntek isko
láiktól. A Csengey iskolában 44 
nyolcadikos vehetett vándorta
risznyát az oldalára. Mellettük 6 
hatodik és 8 negyedik osztályos 
is elköszönt alma materétől. Ők 
ősztől a város gimnáziumaiban 
folytatják tanulmányaikat.
A 2. számú Általános Iskolában 
25 nyolcadikos diák végzett. 
Rajtuk kívül 4 volt negyedik 
osztályos kezdi meg ősszel kö
zépiskolai tanulmányait.
Már a szóbeli vizsgákon is túl 

vannak az érettségizők. A la
punknak adott információk sze
rint az Evangélikus Gimnázium 
28 érettségiző diákja közül senki

sem bukott meg. 3 tanuló kitűnő, 
5 tanuló jeles eredménnyel vizs
gázott, 3 diák pedig az érettségi 
bizonyítvány mellé "C"típusú 
nyelvvizsgát is szerzett. A vég
zősök közül 18-an jelentkeztek 
felsőfokú oktatási intézménybe. 
A Petőfi Gimnázium, Gépészeti 
Szakközépiskola és Kollégium 
160 végzős diákja közül 9-en ki
tűnőre, 8-an pedig jelesre érett
ségiztek. Sajnos 10 diák olyan 
készületlenül érkezett a megmé
rettetésre, hogy nem kerülhették 
el a bukást. Pótvizsgázni viszont 
lesz lehetőségük. Érdekes mó
don nem a mumusnak tekintett 
matematikából, hanem történe
lemből "hasaltak" el többen.

költségét. Nagyon szép szop
rán hangom volt. Már gimna
zista voltam, amikor édes
anyám azt mondta, most már 
van mód arra, hogy énekelni 
tanuljak. Kiderült, hogy már 
túl későn. Akkor én megfo
gadtam, hogy ha zsíros kenyé
ren élünk is, akkor is zenélni, 
énekelni taníttatom a gyerme
keimet. Mit ád az ég? Hajnalka 
is, Zoltán is tehetségesek let
tek.

A gyermekeimmel szemben 
van némi lelkiismeret-furdalá- 
som, mert úgy érzem, túl keve
set foglalkoztam velük. Ami
kor abbahagytam az úttörőve
zetést, kevesebb lett a mun
kám, így néha hazaértem  
délután 3 óra körül. Az első al
kalommal nagyon meglepőd
tek az otthoniak. Egy kis csend 
után Hajnalka megszólalt:
-De jó, hogy ilyen korán haza
jöttél!
Erre a megállapítására elkezd
tem sírni, mert akkor értettem 
meg, hogy az állandó elfoglalt
ság miatt más területen sokat 
vesztettem.

Persze sok szép élményben is 
részem volt. oltam csapatve
zető, úttörőtitkár, elvégeztem 
egy rendezői tanfolyamot. A 
tanítványaim egyik előadását 
K eleti M árton filmrendező is 
látta és utána odajött gratulál
ni. Jólesett az elismerése, de 
annak még jobban örültem, 
ahogy a gyermekeimnek ra

gyogott az arca. Mindig azt 
szerettem volna, hogy úgy si
kerüljön a munkát elvégezni, 
hogy közben a gyermekek jól 
érezzék magukat. Sokszor 
nem is kell ehhez túlságosan 
sok. Van egy zöld lepedőm, azt 
ebéd után le szoktam teríteni, 
és mindenki beszélhet kedvé
re. Itt derül ki, hogy mennyire 
hiányzik nekik a kitárulkozás, 
a véleményük elmondása.
A pályám során mindenkitől 

tanultam, időstől, fiataltól. 
Nem szégyen. Mindenkinek 
van jó  ötlete, amit fel tud az 
ember használni. A rosszat el 
kell felejteni. Voltam én is el
keseredve sokszor. De aztán 
túltettem magam rajta, mert 
feladni, a munkát csak félig 
elvégezni sosem szabad.
A munkámat a mai napig sze

retem. Mindig az ju t eszembe, 
amivel az előbb kezdtem a 
mondanivalómat. Nem mind
egy, hogy az a kis elsős mit ta
pasztal. Ebben persze a szülők 
is sokat tudnak segíteni. Ám 
ennek feltétele, hogy a nevelő 
megfelelően közelítse meg 
őket. Ha ez nem sikerül, máris 
alaposan megnehezítette a sa
já t dolgát. És fontos a párban 
dolgozás. Nekem ebben is sze
rencsém van, mert olyan társ
sal dolgozom együtt, aki az el
ső perctől kezdve megértette: a 
tanítónak együtt kell élni, léle
gezni a tanítványaival.

*

Ágnessel való beszélgetésünk 
napján jött az értesítés, hogy a 
város új Koren-díjasának el
fogadták Az év tanítója címre 
benyújtott pályázatát, és be
jutott a legjobb tíz közé. A vég
ső sorrend októberben, bemu
tató tanításon dől el.
Kedves Ágnes! Szerkesztősé

günk szívből gratulál ehhez a 
szép sikerhez, és azt kívánja: 
még sok-sok éven át tanítsd 
betűvetésre a kis elsősöket.

Rácz Zoltán

Üzenet
"Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, 

és akit szeretünk, azt nem feledjük el soha."
N. Z. - frissen érettségizett diák
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JÚLIUS I-JÉN MEGNYÍLT!
Zo-La 2 0 0 0 . Kft.
Aszúd, Kossuth L. út 71. 

la Művelődés Házával szemben!] 
l e k  4 0 1 -1 6 0  0 6  2 0  9 1 2 4  9 3 6

N i f i t v a t a r t á Q -

hétfőtől péntekig: 0 .0 0  -1 7 .0 0  
szombaton: 0 .0 0  -1 2 .0 0

nagy választékban: sportlabdák, tornatermi felszerelések, szabadidőruházat,

pólók, rövidnadrágok, sportcipők, papucsok, szandálok, saruk, teremcipők

Jöjjön be üzletünkbe,

megéri!
KRONOS márkájú termékek 
kizárólagos forgalmazása!

Nvitvataríás:
hétköznap 8.00 - 20.00

Fekvő- illetve 
Zuhanyszolárium gépek
állnak rendelkezésére!

Bronzárium & Szolárium

SRortegyesületeknek
felszerelések:
® sportszárak 
& nadrágok 
® mezek 
'5.' sportcipők

NAGY V Á LA S ZTÉ K B A N !!!

ff



TÜKÖR

Egy kis nyelvelés

Pityókatokány
Aszód Galéria

Hütter Szilárd kiállítása
A fenti néven emlegetett ételünk 
sokak kedvelt eledele, de ez az 
elnevezés csak a magyar nyelv- 
terület egy részén ismert. Pedig 
nem más rejtőzik e név mögött, 
mint a közismert - bár sokféle 
más néven is emlegetett - pap
rikás krumpli.
A pityókatokány név összetett 

szó nyelvünkben, melynek 
mindkét tagja külön is haszná

l a t o s ,  bár használati körük erő
sen eltér. Az előtag - pityóka - 
tájnyelvi alak, az utótag viszont 
a köznyelv része. És külön-kü- 
lön előfordulásuk is alig több; 
mint 200 évvel ezelőttről ada- 
tolható.
A pityóka elnevezés határain

kon túl, az erdélyi magyarság 
nyelvhasználatában ma ugyan
olyan értékű, mint határainkon 
belül a krumpli vagy a burgonya 
szavunk. Bár ez utóbbi két szó 
igen elteijedt a köznyelvben, 
semmivel sem régebbi, mint a 
pityóka, sőt, abban sem külön
böznek tőle, hogy megközelítő
leg egyszerre kerültek be a ma
gyar szókincsbe, s eredetileg 
mindkettő - a krumpli és a bur
gonya is - tájnyelvi, nyelvjárási 

^szóalak volt. A krumpli német, a 
^burgonya francia eredetű. Mai 

nyelvhasználatunkban elsősor
ban stiláris különbség van kö
zöttük: a krumpli "paraszto
sabb", a burgonya választéko
sabb, kissé előkelőbb. Pedig ere
detileg mindkettő az Ameriká

ból származó új, a középkori 
magyar nyelvben fö ld i alma - 
ként emlegetett növény elneve
zésére szolgált. S valójában erre 
szolgált harmadikként az egy
kori Magyarország keleti részén 
meghatározó nyelvhasználat 
pityóka szava is.
A tokány szó A magyar nyelv 

történeti-etim ológiai szótára  
szerint román eredetű. Jelentése 
mindenképpen olyan ételre utal, 
amely elkészítéséhez a vagdalás 
művelete hozzátartozott, tehát 
elsősorban húsétellel volt kap
csolatos. Ezek után feltehető a 
kérdés, hogy miképpen alakul
hatott ki a nem kifejezetten hús
ételnek számító paprikás krump
li elnevezésére Erdélyben a pi
tyókatokány szóösszetétel. Ter
mészetesen többféle magyarázat 
is elképzelhető. S ezek közül az 
sem zárható ki, hogy a nehéz kö
rülmények között élő emberek 
saját helyzetük miatti elkesere
désüket oldandó olyan nevet ad
tak a nagyon népszerű - és 
egyébként nagyon finomra ké
szíthető - paprikás krumplinak, 
amely ironikus módon, az ön
csalás módszerével enyhíteni 
tudta a nehéz körülményeket. 
Hiszen a krumplit vagdalni kell, 
s egy kis kolbász csak-csak 
akadt, s ha netán mégsem, ízesí
tésnek megtette egy kis füstölt- 
szalonnabőris.

-g-1

Szállásadók kerestetnek!
A millenniumi esztendő egyik 

legjelentősebb aszódi eseménye 
lesz az augusztus 20-i állami 
ünnephez kapcsolódó rendez
vénysorozat. Érre az ünnepségre 
meghívtuk az erdélyi testvérvá
rosunkat azzal a szándékkal, 
hogy együtt ünnepeljünk a nyá- 
rádszeredaiakkal.

Meghívásunkat elfogadták és 
mintegy 50 fővel érkeznek 
Aszódra. A vendégek két napot 
töltenek városunkban Az eddigi 
hagyományoknak megfelelően 
családoknál szeretnénk elszállá
solni a vendégségbe érkezőket. 
Ezért tisztelettel kérem Önöket, 
hogy vállaljanak részt a nyárád- 
szeredaiak vendéglátásában. 
Azok, akik vendégeket tudnak

az ünnepen fogadni, kérem, 
hogy a Művelődés Házában 
Rácz Zoltánnál, illetve a Polgár- 
mesteri Hivatalban Aranyos Ju
ditnál szíveskedjenek azt jelezni. 
A szervezés biztonságosabbá té
tele miatt ezt 2000. július 31-ig 
kérjükmegtenni.
A testvérvárosi kapcsolat sok 

családot érintett Nyárádszere- 
dán is és Aszódon is. Az eddigi 
hagyományt erősítve szeret
nénk, ha a magánemberek 
közötti kapcsolatok tovább szö
vődnének, hasonlóan az előző 
évek eseményeihez. Ehhez ké
rem szíves segítségüket, áldo
zatvállalásukat.

Bagyin József
polgármester

Június 23-án nyílt meg és jú 
lius 22-ig látogatható az Aszód 
Galériában H ütter Szilárd fes
tőművész kiállítása. Az Egy- 
házasdengelegen élő alkotó az 
aszódi Petőfi Sándor Gimná
ziumban tanít.
A kiállítást Köpöczi Rózsa, a ze- 
begényi Szőnyi István Múzeum 
munkatársa méltatta, akinek 
megnyitójából idézzük az alábbi 
gondolatokat:

"Hütter Szilárdot úgy 15 évvel 
ezelőtt ismertem meg, mint lel
kes rajztanárt, akit bárhová ve
tett a sors, addig nem nyugodott, 
míg fel nem kavarta az adott te-

sérleteit is meg meri mutatni. A 
festészet és grafika hagyomá
nyos, kipróbált technikáin, mű
fajain túl nagyon érdeklik az új 
médium, a számítógép adta le
hetőségek. Szilárd, bár elhagyta 
a negyvenet, nem röstelli tovább 
képezni magát. Az Iparművé
szeti Főiskola Multimédia tan
székén Révész Lászlónál tanul. 
...Hütter Szilárd ezután a be
mutató után is folytatja utazását 
térben és időben, reméljük, to
vább fürkészi a körülötte zajló 
történeteket, kutatja az emberi 
sorsokat, és mint pedagógus, 
alakítja is azokat. Itt, Aszódon, 
úgy tűnik, szövetségesekre talált

Köpöczi Rózsa és H ü tte r Szilárd a megnyitón
Rácz Zoltán felvétele

lepülés állóvizét. Az előírt órák 
megtartásán túl szakköröket 
szervezett, múzeumba vitte a 
gyermekeket, galériát alakított 
ki. Nem elégedett meg tanítvá
nyai rajzainak kiállításával, ran
gos művészek műveit vitte be az 
iskolákba.

... Élete sorsdöntő változásai 
között egy valami állandó: sze
ret falun élni. Most éppen egy 
Nógrád megyei kis település, 
Egyházasdengeleg lakója, de élt 
Zalában, Pécs környékén, a Ba
laton partján, és Nógrádban is. 
Érdekli a magyar falvak sorsa. 
Nemcsak kívülálló idegenként, 
hanem sorstársaiként figyeli a 
falusi emberek életét. ...
...Ez a kiállítás visszatekintő, de 
jövőbe néző is egyben. Vannak 
itt korábban készült munkák, 
kedvencek, melyeket nagyon 
fontosnak tart és a legújabb kí-

a Petőfi Múzeum munkatársai 
között, amit ez a meghívás is 
bizonyít. Nagyon dicséretre 
méltónak, és követendőnek tar
tom Asztalos Tamás koncepció
ját, hogy ennek a múzeumnak az 
értékrendjébe be tudta illeszteni 
a kortárs képzőművészekkel va
ló törődést, és megszervezte ezt 
a kiállítás-sorozatot."

r

Értesítés

Bezár 
a könyvtár

Értesítjük kedves Olvasóin
kat, hogy a Városi Könyvtár 
2000. augusztus 1-től augusz
tus 3 1-ig zárva tart.

Sáhóné Bordás Éva
könyvtárvezető
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* Tríük-Duó Kft.
aszódi irodájába rendezett 

körülményekkel, személygépkocsival, 
alapvető számítógépes ismeretekkel 

rendelkező, 25-35 év körüli

hölgy munkatársat

keres adminisztrátori munkakör 
betöltésére.

(Kérem az előző számban megjelent hirdetés 
érdeklődőit, aktualitás esetén jelentkezzenek!)

(rövid, kézzel írott önéletrajz szükséges)

Jelentkezni lehet: 
ifj. Laukó József

Tel: 06 30 9508 943

w m A u
Aszódjglujárók útjaM foútvonalon a buszfordulónál)!

Szeretettel várjuk 
a  Kedves Vásárlóinkat
. : j ÍIF Ín

I élelmiszer üzletünkben!

V irá g b o ltu n k b a n  vá lla lju k  
a lk a lm i c so k r o k , s írk o szo rú k  

k é s z í t é s é t  in g y e n e s  
k isz á llítá s s a l.

Tel.: 06-28401-690

-J
JjKjjÉÉ

•G O D O LLO  
-  Fenyvesi fő ú t 2.
, Tel/Fax: (28) 421-825

✓  kiadványszerkesztés /  álló- és mozgókéi
✓  újságírás digitalizálása, C
✓  videofilmkészítés történő rögzítés' 

digitális utómunkával

fiszódi 
Tükör 

referenciánk.

M Ó N I FOTO
Vállaljuk:

Esküvői fo tózást műteremben, parkban, 
szertartásokon, és igény szerint NAGY esküvői 

fotóalbumban veheti át fényképeit. 
G yerm ekfotózást műteremben vagy otthon, 

a megszokott környezetben.

AKCIÓ!
T ávcsövek  nagy választékban!

Vivitar 10X25 WP 18.900,-
Vivitar 12X50 05:900^ 10.900,-
Vivitar 8X32 23.500,-

cMindÁét/ üAdünM wi sm £ÍeU el[m lu^^nöáel!
Aszód, Kossuth Lajos u. 38. Tel: (28) 400-957 

Nyitva: hétköznap 8-17 szombaton 8-12

T e s z ta u tó k  
v á s á ra

közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek, 
taxisoknak, orvosoknak, gyógyszerészeknek, 
újságíróknak 70-160.000,- Ft árengedmény 
hitelügyintézés
új és használt gépkocsik 20% kezdő 
befizetéstől
régi autóját típustól függetlenül beszámítjuk

$  S U Z U K I Bp., III. Szentendrei út
_ - 3 -------------- Tel.: 240-4444

W M a& AJO  436-7920

Hívjon fel, biztosan megegyezünk! 
Garanciális szerviz már 10.000.- Ft-tóll
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Diákok a parlagfű visszaszorításáértTanulmányi 
versenyek a 

diákok szemével

Hárman képviseltük iskolánkat 
a Hemian Ottó országos bioló
giai verseny megyei döntőjén 
Pilisvörösváron. A versenyre 
nagyon készültünk szaktaná
runk vezetésével. A feladatokat 
a Természetbúvár című lap ki- 
jelölt cikkeiből állították össze, 

“  valamint ismernünk kellett ha
zánk legjellemzőbb életközös
ségeit, a tanult növény- és állat
fajokat és ökológiai alapismere
teket is.
A versenyen 100 feladatmegol
dása várt ránk, amit 90 perc alatt 
kellett véghezvinnünk. A 72 in
duló közül Lukács Eszter 17, 
Németh Adrienn 18. lett. Sajnos 
Varga Tamás nem ért el helye
zést. Felkészítőnk Vincze Zol
tánná tanárnő volt.

Lukács Eszter, Németh
Adrienn, Varga Tamás 

*

Június 3-án Budapesten rendez
ték meg a Hermán Ottó kömye- 
zetismereti verseny országos 

^d ön tő jé t, melyen öten vehettünk 
részt. A végső megmérettetést 
komoly felkészülés előzte meg, 
márciustól hetente három-négy 
alkalommal, tanítás után fejlesz
tettük tudásunkat. Bár a döntőt 
megelőző három fordulóban is
kolánk 9 tanulója is megfelelő 
eredményeket ért el, a verseny- 
kiírás csak öt tanuló indulását 
engedélyezte.
A döntőn kapott feladatok meg
oldására egy órát kaptunk. Nagy 
izgalommal vártuk az ered
ményhirdetést, amelyen kide
rült, a sok munka meghozta gyü
mölcsét. Az ötödikesek verse
nyében 84 iskola 168 tanulója 
közül Szenoráczki Réka 10. he
lyezést ért el. A hatodikosok, 
mezőnyében 114-en versengtek. 
Molnár József 11. helyezést ért 
el, jómagam pedig 3. lettem. Fel
készítő tanárunk Vincze Zoltán
ná volt, akinek ezúton köszönjük 
munkáját.

Ha mi önkormányzati képvi
selők lennénk...

-könyvet adnánk ki a parlagfű 
visszaszorításáról, reklámokat 
készíttetnénk arról, miért veszé
lyes sok gyomnövény.
-az elhagyott, parlagon lévő föl
deken köteleznénk az irtást, 
vagy a terület felszántását.
- A gyomos területekre táblákat

Az idén is megrendezte a Városi 
Könyvtár az immár hagyomá
nyosnak mondható olvasótá
bort. Bálint Ágnes életével és 
meséivel ismerkedtünk. Az öt 
nap alatt nagyon sok élményben 
volt részünk. Éva néni és Zsófi 
néni változatos programmal szó
rakoztattak minket.

Regina, Éva néni lánya megta
nított bennünket a bábvarrás 
művészetére. Még ajándékot is 
kaptunk. A végén a búcsúzkodás

A növényvédelmi előrejelzés 
szerint az amerikai fehér szö
vőlepke I. nemzedékének raj
zása április végén megkezdő
dött. Tojásrakása folyamatos, a 
lárvák kelése már észlelhető.
Az amerikai fehér szövőlepke 

hernyója lombkártevő. Leg
kedveltebb tápnövényei a 
meggy-, cseresznye-, szilva-, 
dió-, juhar- és eperfa. Elsősor
ban veszélyeztetettek az utak 
menti sorfák, bokrok, házi kerti 
és szórvány fák, valamint a köz
területek lombos növényei.

tennénk ki: "Szedd a parlag
füvet!" felirattal.
- A házak környékén gyomlál- 
tatnánk, kaszáltatnánk, a játszó
tereket, parkokat is rendben tar
tatnánk. Rendszeresen ellenőriz
nénk, hol nem tartják be a ren
deletet.
- Évente rendszeresen szervez
nénk versenyt, gyűjtési akciót, 
de csak virágzás előtt. A győz-

mindenkinek nehezére esett a fe
ledhetetlen hét után.

Az 5/1988. (IV. 26.) MÉM ren
delet az amerikai fehér szövő
lepkét a veszélyes károsítok kö
zé sorolja, ellene a védekezés 
minden földtulajdonos és föld- 
használó számára kötelező.

A védekezés legegyszerűbb 
módja a mechanikai mentesítés, 
a hemyófészkek időben történő 
eltávolítása és elégetése. Na
gyobb felület esetében (pl. utak 
menti sorfák, közterületek), ami
kor csak permetezéssel lehet vé
dekezni, a környezetre ártalmat
lan, biológiai készítményeket ja-

teseknek nagy összegű pénz
jutalmat adnánk.
- Parlagfű ellenes egyesületet 
alakítanánk.
- Olyan területen, ahol sok a par
lagfű, állatokat legeltetnénk.
A parlagfű ellen nem csak az ön- 
kormányzatnak kell fellépnie. 
Mindenkinek kötelessége a por
táját, szántóját, területét mente
síteni a gyomoktól.
Remélem, felnőtt korukban sem 
felejtik el a tanultakat ezek a 
diákok! Köszönöm Vincze Zol
tánná pedagógusnak a tanulók 
kitűnő felkészítését. NYAE

Aszódon 130 négyzetméteres, 3 
szobás összkomfortos családi ház 
eladó. Érdeklődni a 06 20 9330- 
698-as vagy a 401-929-es tele
fonszámon.

Eladó 2 db használt, 190x160 centi- 
méteres, redőnyös, üvegezett ablak. 
Irányár 20.000Ft/db. Ugyancsak 
eladó 2 db 280x25cm-es beton át
hidaló. Irányár: 6.000Ft/db. Érdek
lődni a 401-801-es telefonszámon 
lehet.

277 literes hűtőláda eladó. Érdek
lődni a 400-122-es telefonszámon 
lehet.

Eladó egy 1986-as évjáratú fehér, 
három ajtós, megkímélt állapotú 
VW POLO COUPE személygép
kocsi 420 ezer forintért. Tel: 401- 
973,400-440, 0620949-11-52 

Kiadó lakást keresek Aszódon vagy 
környékén. Tel: 20 3586-222

vasoljuk: Dipel, Foray 48 B, 
Thuricid P, Dimilin 25 WP, vagy 
rovarölő szerként a Trebon 10 F. 
A közfelhívásban foglaltak vég
rehajtását a növényvédelmi felü
gyelők ellenőrzik, akik a véde
kezés elmulasztása esetén sza
bálysértési eljárást vagy növény- 
védelmi bírság kiszabását kez
deményeznek.

Dr. Winkler István
Pest Megyei Növény

egészségügyi és Talajvédelmi 
Állomás

Olvasótábor a könyvtárban

Szabó Zoltán 4. osztály 
Pásztor József 4. osztály 

Kovács Erik 2. osztály

Tábori férőhely kiadó!
Július 25-ig korlátozott szám- anyag, a kirándulások és a napi 

bán még elfogadunk jelentke- három szori (tízórai, ebéd, 
zéseket az augusztus 7-11. kö- uzsonna) étkezés költségeit, 
zött tartandó napközis kézműves Érdeklődni lehet Zsemberov-
táborba. Részvételi díj 8.000 szkyné Molnár Mártánál a 401- 
Ft/fő, amely tartalmazza a nyers- 241 -es telefonszámon.
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Fél évszázad a galambokkal

Pehelysúllyal Brüsszel és Aszód között
Kevesen gondolnánk, mennyi 
lelkes utazó él ebben a város
ban. Azt is írhatnám róluk, 
hogy a vérükben van az uta
zás. Kora tavasztól az ősz de
rekáig szinte minden hétvégén 
más városban töltenek egy kis 
időt, hogy aztán minél előbb 
hazajussanak. Mert az a mon
dás a postagalambok esetében 
is igaz, hogy: "Mindenüttjó, de 
a legjobb otthon".

Az Aszódi Postagalambsport 
Egyesület idén májusban ünne
pelte alapításának 50. évforduló
ját. 1950-ben hét fővel alakult 
meg a társaság, most nyolcán 
röptetnek.
-Volt ettől jóval nagyobb a tag
létszámunk is - mesél egyesü
letük történetéről Bócsai Tibor, 
akit a galambásztársak csak 
Tubi-nak titulálnak. - A fénykor 
a hetvenes évekre tehető, akkor a 
környékbeliekkel együtt 38-an 
voltunk. A rohanó élet lemor
zsolta a tagokat, bár az is igaz, 
hogy 1982-ben a kartaliak is ala
kítottak egyesületet, ami szintén 
a mi létszámunkat csökkentette. 
Mi sem természetesebb annál, 

mint az, hogy a galambászko- 
dásról való beszélgetés előtt fel
megyünk a padlásra. Tibor büsz
kén mutatja állományát. A ga
lambok gyönyörűek, szép fé
nyes a tollúk és egykettőre oda
repülnek gazdájuk tenyerébe. 
Persze ehhez a mutatványhoz 
egy aprócska trükk is társul, 
ugyanis Tibor kezében lapul né
hány magocska is. A látvány 
idilli, és tényleg könnyű elhinni, 
hogy az egyébként vérengzés 
mesterséget űző vendéglátóm 
(hentes a vágóhídon) azért tartja 
őket, mert a béke jelképeinek is 
titulált szárnyasok végtelen nyu
galma rá is ráragad. Ugyanakkor 
azt sem titkolja, hogy fontos va
lahovátartozni.
Az egyesület tagjai a verseny

szezon kezdetekor hetente há- 
romszor-négyszer is találkoz
nak, hiszen az óraigazítást 
együtt kell végrehajtani. Télen 
már kevesebb alkalom nyílik a 
közös beszélgetésekre, ám a leg
nagyobb eseményen, az év végi 
díjkiosztón mindenképpen talál
koznak.
-Sokan jöttek az évfordulós ün

nepségünkre is, nemcsak hely- rének, mert azt valljuk, csak a 
bői és a környékről, hanem galambok ellenfelek.
messzebbről is. Gergely István, A jó  eredmény természetesen 
aki 69-től 75-ig elnöke is volt az nagy dicsőségnek számít, s az

Bócsai Tibor a díjainál talán csak a galambjaira büszkébb

egyesületnek, Debrecenből ke- aszódiak igazán nem panasz- 
rekedett fel, dr. Nagy Lehel Jász- kodhatnak, ugyanis többször 
berényből. A sort bőven lehetne voltak kerületi bajnokok. Be
folytatni. Örülünk egymás sike- szélgetőtársam maratoni verse-

ÁLLA9-

Ü G V StfV
Aszód és a környező települé

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

Július 15-én 8 órátó 
július 17-én 8 óráig 
Dr. Németh Mihály 

Aszód, Kossuth L. u. 62. 
Tel: 28 400-207; 
0630275-4718

Július 22-én 8 órától 
július 24-án 8 óráig 
Dr. Németh Mihály 

Aszód, Kossuth L. u. 62. 
Tel: 28 400-207; 
0630275-4718

nyen -1000 km körüli távval - is 
indítja a galambjait, s a dobogós 
versenyeredmények mellett volt 
már országos 6. helyezést is si
került szereznie.
A jó  teljesítmény az állomány 

javításával és a galambok moti
válásával érhető el. Főleg az 
utóbbi kérdés izgalmas, hiszen 
az ember, amikor azt hallja, 
hogy ez a néhány tíz dekás jó
szág 13 óra alatt megállás nél
kül, étlen-szomjan teszi meg a 
Brüsszel-Aszód távolságot, arra 
szeretne választ kapni, mi hajtja 
a galambokat. Tibor szerint 
legtöbben a párzással m o tivá l-^  
nak, vagyis a galamb párját el
dugják, s csak akkor engedik 
hozzá, amikor hazarepült. Sze
rinte viszont a galambnak lega
lább annyira fontos, hogy sze
resse a lakhelyét és a gazdáját.
-A galambok igenis kötődnek az 
emberhez, főleg, ha az sokat 
foglalkozik velük. Nekem a dúc 
alján van a galambóvoda. Be
szélgetni ugyanis már a fiókák
kal is kell, megmutatni nekik, 
hol találják a vizet, az élelmet. 
Higgye el, meghálálják a törő
dést. Azzal, hogy nyugalmat, 
csendet adnak, és ha kell, ke
resztül verekszik magukat a leg
hevesebb viharokon.
Az aszódi utánpótlás kérdését 

illetően Tibor korántsem derű-_  
látó. A fiatalokat nem érdekli 9  
galambászkodás, még azokat 
sem, akiknek az édesapja koráb
ban űzte ezt a sportágat. Pedig 
beszélgetőtársam szerint a kez
dés nagyon egyszerű. Csupán 
meg kell keresni Bócsai Tibit, 
aki nemcsak szakmai segítséget, 
hanem a sportág megmaradása 
érdekében még galambokat is 
ad. Még akkor is, ha ezek egy jó 
gazda állományaként később az 
övéit győzik le.

Rácz Zoltán
A szerzőfelvételei

Július 29-én 8 órától 
július 31-én 8 óráig 

Dr. Márton János 
Galgamácsa, Kiskút u. 3.

06 30 9229-420

Augusztus 5-én 8 órától 
augusztus 7-én 8 óráig 

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



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

bakfis kosztüm 
női Lenes kosztüm 
női 3 részes 
Lenes mini szoknya 
Lenes TOP
fiatalos halásznadrág 
női halásznadrág 
mini szoknyák

Női póló 
Női TOP

SUXSC
Z J S t í r

JU85Ü^

> 3üű^
X & < -

az egész 
családnak 

nagy csak Önnek!

5.460,-
4.830,-
6.930, -
1.930, -
1.540, -
2.310, - 
1.300,-
1.930, -
1.540, -
2.310, - 
1.390,-

E z e n  k ív ü l  n y á r i  á r u k  10%  k e d v e z m é n n y e l  

n a g y  v á l a / z t e k b a n  k a p h a t ó k !

gyermektől - felnőttig

Gála Ruházati Rt

Nálunk mindent megtalál!

Divat Gála
Aszód, Kossuth L. u. 1.

Gyöngy Qzletbáz
Túra, Piac tér

A
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Hírek kicsöngetés után

Vetélkedők sora a Csengeyben
Tenisz

M egyei hatodik helyezés
Ki tud többet a parlagfűről?

Június 14-én rendezték meg a 
Gondozási Központ Gyermek
jóléti Szolgálat szervezésében a 
város általános iskolái között a 
parlagfű vetélkedőt. Iskolánkat 
két hat fos (egy alsó és egy felső 
tagozatos képviselte.

Tíz különböző jellegű feladatot 
kellett megoldanunk, amelyet az 
előzetesen kiadott Munkatan
könyv a parlagfűről című kiad
ványból vettünk át biológia ta
nárunk, Vincze Zoltánná segít
ségével.

A vetélkedő során a parlagfű 
morfológiájával, elteijedésével, 
felismerésével, más növénnyel 
való összehasonlításával, a vi
rágpollen szervezetre gyakorolt 
káros hatásával, pollennaptárral, 
a pollenszezonnal, allergiás be
tegségekkel, a parlagfű vissza
szorításával foglalkoztunk és a 
javaslatainkat is megfogalmaz
hattuk. Nagyon jól éreztük ma
gunkat és 61 ponttal elsők let
tünk.

Szívesen részt vennénk máskor 
is egy ilyen jellegű vetélkedőn, 
mert úgy gondoljuk, hogy ké
sőbb is hasznosítható tudásra 
teszünk szert.

Varga Mária, Penderik Melinda, 
Lukács Eszter, Németh Adrienn 

és Gáspár Bettina 
Csengey Gusztáv Ált. Iskola

Terítési és vitaminsaláta 
készítési verseny

Május 3 1-én iskolánkban teríté
si és vitaminsaláta készítési ver
senyt rendeztünk. Az előzőleg 
megvásárolt hazai és déligyü
mölcsökből, zöldségfélékből a 
kiadott receptek alapján kellett 
a tanulóknak vitaminsalátát ké
szíteni. Mind a nyolc csapat 
nagy lelkesedéssel oldotta meg a 
feladatot. A zsűri tagjai nem hir
dettek győztest, mert mindegyik 
csoport munkáját esztétikusnak, 
szépnek és ízlésesnek találták.
A verseny szervezését és veze

tését Vincze Zoltánná végezte, 
segítői Tarr Gábor, Nagyné Be
nedek Éva és Kassainé Kollár 
Lívia voltak.

A verseny során teakóstolóra is 
kerülhetett, mivel a Szabadság 
téri Városi Gyógyszertár filteres 
teákkal lepett meg bennünket. 
Balogh Jánosné vezető óvónő, 
városi vöröskeresztes titkár ott
honról hozott szamováija segít
ségével készültek el a finom aro
más italok. Baloghné Erzsiké 
szójából készített svédgombával 
is meglepte a résztvevőket.

Ugyanezen a napon a gyerekek 
a virágkötészettel is megismer
kedhettek. Az ehhez szükséges 
anyagokat, és egy gyakorlott vi
rágkötőt Geri Mihályné virág- 
kereskedő biztosította.
Köszönet minden segítőnek!

Sei-do

Ismét befejeződött egy for
duló a megyei tenisz-csapat
bajnokságban. A Galga Tenisz 
Egyesület ebben az évben har
madízben indította csapatát a 
Pest Megyei Bajnokság északi 
csoportjában.
Ebben a csoportban 8 csapat 

nevezett és indult. Az eredmé
nyek négy egyéni és két páros 
mérkőzésből adódnak össze. 
Eredményeink a következőkép
pen alakultak:

Hemád - Galga T. E. 2 :4
Galga T. E.- Gödöllő 4 :2
Galga T. E. - Sz. batta 2 :4  
Dunaharaszti-GalgaT.E. 6 :0  
Galga T. E. - Budaörs 1:5

Monor - Galga T. E. 5:1
Fót -GalgaT.E. 2 :4

A fent olvasható eredmények 
csoportunkban a 6. helyre voltak 
elegendőek. Természetesen 
mindannyian bizakodva készü
lünk a következő fordulóra, hisz 
eddigi szerepléseink folyamatos 
előrelépést mutattak.

Egyesületünk vár mindem— 
kedves érdeklődőt, teniszezni*"s 
vágyót, és mindenkit, aki szíve
sen megtanulna velünk teniszez
ni, mert egyesületünkben állan
dó teniszoktatás folyik!

Szlanka Zsolt 
elnök

Küzdősport nem csak gyerekeknek
Kevés sportág aratott olyan 

zajos sikert a nyolcvanas évek
ben, mint a karate. A fiatalok 
lelkesedése talán annak volt 
köszönhető, hogy az új tech
nikai vívmány, a videomagnó 
magyarországi elterjedésével 
egy időben a karatefilmek 
dömpingje volt tapasztalható 
a piacon, és ők is szerették vol
na olyan szinten űzni ezt a küz
dősportot, mint Bruce Lee, a 
karatefilmek első és talán má
ig legnagyobb sztárja.

A lelkesedés később jóval 
alábbhagyott, ami annak is kö
szönhető volt, hogy az edzőte
remben kiderült: az említett szí
nész teljesítményének elérésé
hez sok-sok évre van szükség, 
ráadásul egy igazi karatés az ut
cán nem is nagyon alkalmazhat
ja  megszerzett tudását, mert az
zal a támadója testi épségét, sőt 
életét veszélyeztetné. A sportág
- szerencsére - nem tűnt el a küz
dősportok palettájáról, és ma is 
sok-sok gyermek tanulja az 
alapjait.
Aszódon pár hónapja szintén 

oktatnak diákokat a karate egyik 
ágára, a sei-do-ra. Néhány hete a 
Városi Gyermeknapon ők is be
mutatták az eddig elsajátított 
gyakorlatokat.
- A sei-do helyes utat jelent. A 
mester nemcsak a sportra, az 
egészséges életre igyekszik 
nevelni a tanítványai, hanem az 
erkölcsre is - tudom meg Feja

Tibortól, a Sei-do karate szer
vezet vezetőjétől, egyben az 
aszódi gyermekek oktatójától, 
aki olyan lelkesedéssel beszél 
arról, amit csinál, hogy ha fiata
labb lennék, rögtön jelentkeznék 
az edzésre. Aztán a beszélge
tésünk során kiderül, sohasem 
késő. Kistarcsán ugyanis, ahol 
már 80 gyermek edz rendsze
resen - míg Aszódon 25-30 - már 
a szülőknek is indult csoport. Ők 
is úgy kezdték, hogy beültek 
egy-egy edzésre.
-A Városi Gyermeknapon látot
tak a közönség szórakoztatását 
szolgálták, a gyermekek nem ezt 
tanulják, és fegyvert - aikido bo
tot vagy láncos botot -sem kap
nak a kezükbe. Az erőnléti gya
korlatok, formagyakorlatok el
végzése után, az edzés végén 
mindig szánunk időt a beszélge
tésre. Ezen a szülők meg szoktak 
döbbenni, pedig így van. Ekkor 
vitatjuk meg, hogy bizonyos 
helyzetekben mi az erkölcsös és 
mi nem. A sei-do szellemisége 
arra épül, hogy az élet maga is 
egy harcművészet, ahol minden 
problémát meg kell oldani. A 
mesternek ezért feladata, hogy 
ne csak a testet, hanem a lelket is 
formálja Azt is meg kell tanítani 
a gyermekeknek, hogy nem a 
másikat, hanem önmagukat kell, 
hogy legyőzzék. Élmény látni, 
hogy mennyire szurkolnak egy
másnak, amikor a fekvőtámasz
ból valakinek eggyel többet kell

megcsinálnia az addigi rekordjá
tól - büszkélkedik beszélgető- 
társam.
A karate sei-do ágát űzők ritkán 

járnak versenyre, mivel az állan
dóan arra való készülődés leszű
kítené a repertoárt, a szellemiség 
pedig elfajulna a győzni akarás 
felé. Évente általában kétszer 
mérik össze a tudásukat, s ez a ^  
mennyiség alkalmas arra, hogy 
lássák: a tanítványok mennyire 
képesek a verseny által okozott 
stresszhelyzet megoldására.
Az aszódiak tavasszal estek át a 
tűzkeresztségen, szép sikereket 
elérve. A kezdők kategóriájában 
12 aszódi indult, s tízen éremmel 
tértek haza, ráadásul közülük né
gyen kettőt is szereztek, vagyis 
nemcsak a formagyakorlatot vé
gezték el jól, hanem az egymás 
elleni harc, a kumite során is 
eredményesnek bizonyultak. Az 
ifjú sportolók nyáron sem lazít
hatnak túlságosan - július 17-ig 
hetente kétszer járnak edzésre, 
utána pedig edzőtábor követke
zik, hogy aztán ősszel ismét 
minden a rendes kerékvágásba 
kerüljön.

Aki az itt leírtakat nem hiszi, 
jáijon utána. Ennek Feja Tibor 
örülne a legjobban, mert azt sze
retné, hogy ősszel újabb csoport, 
mondjuk egy felnőtt korosztályú 
is induljon. A gyerekeknek 
ugyanis kell ajó példa.

Rácz Zoltán
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Az Aszód FC hírei

Több hangsúlyt kap 
az utánpótlás-nevelés

A serdülő csapat, mint a gö
döllői körzet bajnoka május 
18. és június 10. között a Soós 
Gábor Pest megyei kupasoro
zaton indulhatott a megyei el
sőségért.
A tíz csapat részvételével meg

rendezett, kuparendszerben le
b o n y o líto tt versenysorozaton a 
™iégyedik helyezést érték el a 

gyerekek. A döntőbe jutástól a 
későbbi győztes Hévízgyörk 
fosztotta meg a fiúkat, majd a 
harmadik helyért játszott mérkő
zésen a Kiskunlacháza bizonyult 
jobbnak. A negyedik helyezés is 
szép eredmény ettől a korosz
tálytól, akik utoljára játszottak 
együtt a serdülők között, a kö
vetkező idényben már az ifjúsá
gi csoportban szerepelnek.

Az ifjúsági csapat a harmadik 
helyen zárta az évadot, megis
mételve ezzel tavalyi helyezését. 
Tizenhat mérkőzésen 33 pontot 
szereztek 29:18-as gólaránnyal. 

A három utolsó mérkőzésük 
eredm ényei:
^ .szód-P écel 5:1

Erdőkertes-Aszód 1:0
Aszód-Kerepes 1:3

A körzet bajnoka az Erdőkertes 
lett, míg a második helyen Pécel 
végzett.

A felnőtt csapat a mezőny kö
zepén végezve a 7. helyet sze
rezte meg, csupán három ponttal 
lemaradva a negyedik helyről. 
Sajnos az utolsó két mérkőzést 
elvesztette a gárda:

Aszód-Pécel 3:2
Erdőkertes-Aszód 2:1
Aszód-Kerepes 0:2

Az öregfiúk 16 csapat vetélke
désében a 10. helyen végeztek.

A 2000/2001-es bajnokságra jú
lius 20-a után kezdik a felkészü
lést a csapatok. Az FC elnöksége 
elsősorban az utánpótlás neve
lésre koncentrálva a serdülő- és 
ifjúsági csapat eredményességét 
igyekszik megtartani, illetve fej
leszteni.

Tárcsán István

Focisuli

Sikeres idény után 
a nyáron sem pihennek

Iskolánk sportéletét harma
dik éve színesíti a Focisuli. Az 
alsósok heti négy órában 
Pallagi Imre edző vezetésével 
fejlesztették tudásukat, álló- 
képességüket, ügyességüket a 
labdarúgásban. Az 5-6. osztá
lyosok felkészítését Kommúrné 
Geró'cs Edit és Molnár László 
segítette.

Ebben a tanévben jelentkeztünk 
először a "Góliát Kupa" rendez
vényeire, s jelen voltunk a Diák
olimpián, a Karácsony Kupán és 
az Iklad Kupán is. A legszebb 
eredményeket az 1991. után szü
letettek érték el, de a Diákolim
pián a nagyobbak is dobogós he
lyen végeztek.

A tanév végén különdíjakkal 
jutalmaztuk a legeredménye
sebb, legfegyelmezettebb játé
kosokat.

A vakáció idején az alsósoknak 
indul a nyári focisuli, ami jó 
program a szabadidő hasznos el
töltéséhez is.

Az iskola nevében gratulálunk a 
jó  hírünket vivő focisulisoknak, 
s köszönjük a segítő szülők tá
mogatását.

Korpás Lászlóné
Csengey G. Ált. Iskola

Görkorcsolyával hazánk körül

M űlábbal a sorstársakért
Június 9-én a déli órákban 

görkorcsolyázott be Aszódra 
Bojtos István, aki nem keve
sebbet vállalt, mint azt, hogy 
ezzel a sporteszközzel járja 
körül az országot.
Önök most joggal gondolhat

nák azt, hogy ismét egy meg
szállottal van dolgunk, aki nem 
talált magának értelmesebb el
foglaltságot, mint hogy ezzel 
hívja fel magára a figyelmet. 
Ám ez a megállapítás jelen 
esetben félig sem lenne igaz. 
István ugyanis mozgáskorláto
zott, és a hasonló sorsú társai 
helyzetét kívánja előtérbe he
lyezni.
-Talán tényleg nem indultam el 
volna az útra, ha lenne mun
kahelyem - mondta István. - 
Ám valahányszor megpályá
zok egy álláshelyet, az elbe
szélgetés során vagy az orvosi 
vizsgálaton kiderül, hogy mű
lábam van, és akkor finoman 
leráznak.
Senki sem születik műlábbal, 

így István sem így jött a világ
ra. Az NB I-es szintű kézilab
dakapus karrierjét 10 évvel ez
előtt egy török kamionos törte 
ketté, aki eléje kanyarodott te

gam a földre. Ám ekkor bejött 
hozzám az áldott állapotban lé
vő feleségem, a hasára tette a 
kezem, és azt mondta csende
sen: Őt még fel kell nevelned. 
Ekkortól akarok újra élni.

István ráadásul teljes életet 
akar élni. Mint mondja, to
vábbra is rendszeresen sportol, 
focizik, úszik a fiával. A mos
tani útja is úgy indult, hogy 
vett egy görkorcsolyát a cse
metéjének. Mivel annak nehe
zen ment a sporteszközzel való 
közlekedés, vett magának is 
egyet, hogy megmutassa a for
télyokat. Igaz, neki is akkor 
került először a lábára a kere
kes gurulóeszköz.
István az út kétharmadát meg- 

téve - Zalaegerszegről indult, 
és ez a város lesz a végállomás 
is - örül, hogy belevágott az ak
cióba. Az emberek többsége 
nagyon barátságos vele, meg
megállítják, megkínálják étel- 
lel-itallal. Persze akadt autós, 
aki leszorította őt az útról.

A nem mindennapi teljesít
ményt a TV2 is figyelemmel 
kíséri, és rendszeresen beszá
mol róla. A kereskedelmi tévé
csatorna azt is vállalta, hogy

herautójával. István egy 250 
köbcentiméteres Kawasakival 
haladt, szabályosan.
-A balesetet követően napo
kig kómában voltam, így sem
mit sem tudtam magamról. 
Csak a feleszmélésem után pár 
nappal merték megmondani, 
hogy leszakadt a lábam, és 
nem lehetett visszavarrni. Na
gyon rosszul fogadtam a hírt, 
és meg akartam halni. Kitép
tem az infúziót, ledobtam ma

elárverezi Tibor tartalék mű
lábát, amely szintén kelléke az 
utazásnak. Ezt írják alá azok
nak a településeknek a polgár- 
mesterei, amelyek vendégül 
látták őt az út során. Az árve
résen befolyt összeggel Tibor 
rosszabb  helyzetben  lévő 
sorstársainak helyzetén javíta
nak. Ő pedig már azon töri a 
fejét, hogy egy európai gör- 
korcsolyás utazást is véghez
visz. Rácz Zoltán



Terepíjászat

"Aranyos" Juhász testvérek
Mindkét Juhász fiú arany

érmet szerzett a galgamácsai 
erdőben június 24-25-én meg
rendezett 3D Európa Kupa 
íjászversenyen. Bár az időjá
rás nem fogadta kegyeibe a 13 
kategóriában induló 117 
íjászt - több hétig tartó aszály 
után ekkor eredtek meg az ég 
csatornái a profibbak a ne
hezebb körülmények ellenére 
is hozták legjobb formájukat. 
A Juhász testvérek például esé
lyesként indultak, és mindkét na

pon ehhez méltóan szerepeltek. 
Édesapjuknak, Attilának egy
szer remegett meg a keze, s ez 
elég volt ahhoz, hogy lecsúsz- 
szon a dobogóról, és "csak" ne
gyedik helyezést érjen el. Egy 
héttel később Nyíregyházán, a 
szlovák-magyar GP-n javított és 
ezüstérmet akasztottak a nyaká
ba. Itt Csaba első, Ákos pedig 
harmadik helyezést ért el.
A Juhász testvérek egyébként 

most már azzal is büszkélked
hetnek, hogy megvédték orszá

Köszönöm mind
azok segítségét, 
akik hozzájárultak 
a galgamácsai íjász 
EK sikeres meg
rendezéséhez:
Gradus Stúdió Bt., 
Vircsák M ihály, 
Kovács Péter, Köz- 
művelődés Ottho
na, Aszód, Valentí- 
nyi László, Huszár 
László, Vadász-

gos bajnoki címüket. Édesapjuk 
a bajnokság harmadik helyén 
végzett.

R.Z.

kastély Domony, Pyrus Rum-^Z 
pold Kft., Artwind Kft. ™

Juhász Attila

Dufyihum or
Bemegy aszóké nő a börtönigazgatóhoz:
-Igazgató úr, legyen olyan kedves és adjon könnyebb munkát a 
férjemnek!
-Könnyebb munkát? Miért, a bélyegragasztás nehéz fizikai munka? 
-Hm. Érdekes - mondja a nő-, ...(afolytatást lásd a rejtvényben!)

Vízszintes: 1. A megfejtés első 
része (zárt betűk: Z, D,) 11.
Ismeretlen, kívülálló személy 
12. Metró betűi, keverve 13. 
Csúszó-mászó állat 14. Semerre 
15. Szánkban lévő fogágy 16. 
Gaz betűi, keverve 18. Ablak 
egynemű betűi 19. Spanyol és 
m agyar autók jelzése 20. 
Amennyi 22. Ered fele! 23. 
Orosz kérdőszó (STO) 5. Erika 
becézve 26. Méter 27. Falba 
verhető fémtárgy 28. Becézett 
Lajos 31. Szén és cérium vegy- 
jele 32. Ittrium 33. A gondol
kodás szerve 34. Kényelem, 
franciául (LOISIR) 37. Előtag: 
két-, kettő 38. Felelőtlen társa
ság 39. Kevert len! 41. Térképek 
gyűjteménye 43. Nagyon éles vá
góeszköz 45. Varázsló 46. Fegy
veres katona 47. A megfejtés 
második része (zárt betű: T) 

48. Némán laza.

Függőleges: 1. Becézett női 
név 2. Női név 3. Zarán

doklat végállo
mása 4. Prím- 
szám 5. Mi
nőség Ellen- 

őiző Osz-

6. Kanna része! 7. Lépés (zaja) 
angolul, (TREAD) 8. Spórával 
szaporodó növény 9. Mosópor 
márka 10. Kacagó 14. Látószerv 
16. Becézett Anna 17. Kettős be
tű 21. Értéke 23. Csokoládégyá
ráról híres helység 24. Az USA 
egyik tagállama 27. Tudomá
nyos-fantasztikus irodalom ...- 
fi 29. Lázit, buzdít 30. Magához 
húz 31. Fegyveres alakulat 34. 
Nem gyors 35. Idősebb, röv. 36. 
Brit 38. Guba betűi, keverve 40. 
Válik valamivé 42. Hiányos li
ga 44. ÉRA 46. Feltéve, -szr- 

*

A megfejtést augusztus 4-ig 
lehet beküldeni nyílt levelező
lapon, a lap aljáról kivágott és 
felragasztott rejtvényszelvény- 
nyel együtt a Városi Könyvtár 
címére:
2170 Aszód, Kossuth L. u. 72.

A helyes megfejtést beküldők 
között a Móni Fotó 2.000 forint 
értékű, filmvásárlásra és -kidol
gozásra beváltható utalványát, 
illetve a Virág ABC 1500 Ft érté
kű ajándékkosarát sorsoljuk ki. 
Júniusi rejtvényünk megfejtése:

“-Csillagfejű csavarhúzó! ”

A szerencse ezúttal Paskó Pál 
(Falujárók útja 5/2.), illetve 
M iklós Rita (Baross tér 5.) ked
ves olvasóinknak kedvezett.

Nyereményüket postán küld
jük el.

GRATULÁLUNK!

Várjuk Olvasóink 

véleményét, 

észrevételeit, írásait!
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