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Racionalizálás előtt és után

Ki fog udvart söpörni az általános iskolákban?
A városi költségvetés műkö

dési hiányának csökkentése 
érdekében az önkormányzati 
intézmények - előzetes egyez
tetések és javaslatok megtétele 
után - arra kényszerültek, 
hogy létszám-racionalizálást 
hajtsanak végre. Ez egyelőre 
csupán a technikai személyze
tet érintette, ám a takarékos- 
sági program még csak most 
kezdődik igazán.
Az intézkedések következtében 
a Csengey iskolában egy, a 2. 
számú Általános Iskolában más
fél, míg a Szivárvány Óvodában 
szintén egy takarítói állás szűnt 
meg. Az 1-1 fő udvaros-karban
tartónak ezentúl a GAMESZ- 
ban kellene dolgoznia, ám érte
süléseink szerint ezt a lehetősé
get egyikük sem kívánja elfo
gadni. A Szivárvány Óvodában 
megszüntették az óvodatitkári 
félállást, a Művelődés Háza 
gondnokának pedig ezentúl a 
Csengey iskola udvarát is rend
ben kell tartania. A Közművelő
dés Otthona szakköreinek ezen
túl önfenntartónak kell(ene) len
niük. A Podmaniczky Zeneisko
la a normatív állami támogatás 
és a saját bevétele erejéig tervez
heti kiadási előirányzatait. A 2. 
számú Általános Iskolának az 
úszásoktatáshoz eddig biztosí
tott keretét sem tudja folyósítani 
a város, a felső tagozatos diákok 
testnevelési óráit a két igazga
tónak kell úgy megszerveznie,

hogy ezek a Csengey iskola tor- 
natennében megtarthatók legye
nek.
Az átszervezéssel kapcsolatban 
Tolmácsi Miklós, a AMESZ ve
zetője azt ígérte: mindent meg
tesznek azért, hogy az intézmé
nyekben jelentkező technikai 
problémákat zökkenőmentesen 
orvosolják.
A legutóbbi képviselő-testületi 

ülésen a képviselő-testület úgy 
határozott, hogy külső szakértő
vel átvizsgáltatja az általános is
kolák szakmai és gazdasági mű
ködését. A döntést nyilván az is 
befolyásolta, hogy időközben 
kiderült: a környékbeli, hasonló

nagyságú települések általános 
iskolái jóval kevesebb pénzből 
gazdálkodhatnak - az aszódiéval 
közel azonos tanulói létszám 
mellett. Kartalon például 20 
gyermekkel több jár a 12 nevelő
vel kevesebbet foglalkoztató ál
talános iskolába, amelynek költ
ségvetése 32 millióval kisebb a 
két aszódiénál. Kerepesen 20 
millióval kevesebb összeget for
dítanak oktatásra.
Az azóta elkészült szakértői vé
lemény szerint ha ennyit nem is, 
de néhány milliót meg lehet ta
karítani az iskolák működésé
ben, különböző megoldásokkal. 
A két iskola heti órakereteinek

változtatásával a kiadások 5,7 
millió forinttal csökkenthetők. 
Ám mivel így a tanulólétszám 
csökken, az állami támogatás is 
mérséklődik, az elérhető nettó 
megtakarítás 1,6 millió forint. A 
két iskola teljes összevonása 
esetén - amely a Csengey iskola 
befogadóképességét figyelembe 
véve megvalósítható lenne - egy 
tanulócsoport szűnne meg, az el
érhető megtakarítás - a II. számú 
iskola évi 6 millió Ft-os fenn
tartási költségét is figyelembe 
véve -10,2 millió forint. A teljes 
összevonás hátránya, hogy min
denképpen zsúfoltsággal és az 

(folytatás a 2. oldalon)

Sorstársakból irigyek lesznek?

Megkezdődött a tiszavárkonyi építkezés
Valószínűleg kevés ember várta jobban augusztus 7-ét, mint a 
tiszavárkonyi Lőrincz József. A kétgyermekes családapa ugya
nis e napon szerezhetett bizonyosságot arról, hogy a néhány hét
tel ezelőtt megígért aszódi segítség nem csupán rózsaszín álom, 
hanem valóság.
Hétfőn 14 ember - kőművesek, 
segédmunkások - indult útnak, 
hogy felépítse a tiszavárkonyi 
család új otthonát. A 90 négy
zetméteresre tervezett épület 
építőanyagát a Kisalföld című 
újság szervezésében dunántúli, 
építőanyagokat gyártó vállala
tok küldték ingyen és bérment- 
ve. Az aszódi önkormányzat ál
tal felkért helybeli vállalkozók

egy-egy részfeladatot vállalva 
építik szerkezetkészre a házat. 
Embereik más építkezésekről 
való átcsoportosításának kö- 

(folytatás a 4. oldalon)

A Fesztivál programja
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Önkormányzati hírek Június 28.

Meglehetősen nagyszámú, 
összesen huszonöt napirendi 
pont várt a képviselőkre. Vala
mennyi ügyében sikerült dön
tést hozniuk, ám az aznap esti 
labdarúgó EB-mérkőzésről le
késtek, ugyanis csak 23 órára 
végeztek.

Az ülés első napirendi pontjá
ról, az ipari park ingatlanhasz
nosítási megállapodásról előző 
számunkban már beszámoltunk. 
A második napirendi pont tár
gyalása során az Óhegy-Szőlő út 
- Városréti út mögötti szántó 
művelésű ingatlanok belterület
be vonását elvben támogatta a 
testület. Az erre vonatkozó 
igénnyel a terület tulajdonosai 
jelentkeztek, akik vállalták a 
közterületbe vonás minden 
költségét.
A GAMESZ épületére kerül az 
a márványból faragott Aszód- 
címer, amelyet Dániel János 
ajánlott fel a városnak. A címer 
kihelyezése a napokban meg
történik.
A képviselő-testület döntött az 

Evangélikus Gimnázium kör
nyékén eladandó telkek árairól, 
amelyek az e tárgykörben 
megjelent pályázati felhívásban 
olvashatók. Részletesen, külön 
cikkben számolunk be a Falu
járók úti nyolc lakás kivitele
zésére meghirdetett pályázatról, 
a város takarékossági intézkedé
seiről és a Petőfi Sándor Gimná
zium és Szakközépiskola épüle
tének átadásáról.
A képviselő-testület ellenszava
zat nélkül elfogadta azt a javas
latot, amely szerint a bérlemé
nyek eladásából származó 22 
millió forint ne a lakásszámlán, 
hanem az útépítésre tartalékolt 
keretben szerepeljen. Ez a mun
ka ugyanis összefügg a csator
názással, és az is elképzelhető, 
hogy a beruházás befejezéséhez 
szükséges összeget innen kell 
megelőlegezni addig, amíg a 
Környezetvédelmi Alap támo
gatása - erre a város első embere 
egyre nagyobb esélyt lát - meg 
nem érkezik. Nagyon hiányzik 
az a hitelösszeg is, amit az ön- 
kormányzat azért nem tudott fel
venni, mert a tervezettnél 300-

zal kevesebb - összesen 700 - 
család lépett be a csatornatársu
latba. Bagyin József polgármes
ter úgy vélekedett: valószínűleg 
kötelező belépést kell elrendelni, 
erre pedig már felvehető lesz a 
hitel.
A képviselő-testület ugyancsak 
ellenszavazat és tartózkodás nél
kül fogadta el Szolnoki Ferenc- 
nének, a Pénzügyi iroda veze
tőjének a pénzeszközök rövid
távú hasznosításáról tett beszá
molóját.
A döntéshozók tudomásul vet

ték az idei Aszód Fesztivál prog
ramtervezetét, valamint döntöt
tek a rendezvény lebonyolításá
hoz szükséges közterület in
gyenes átadásáról. Kvaka István 
képviselő tolmácsolta Sztán Ist
ván ezredes azon kérelmét, hogy 
a város 300 ezer forinttal támo
gassa a fesztivál programját. 
Bagyin József erre úgy reagált, 
hogy ismeri a program költség- 
vetését és tudja, hogy ezt a 
szponzori támogatások fedezik. 
Utalt arra is, hogy a közterület
használatból befolyó bevétele
ket is a fesztivál költségeire for
dítják.
A képviselő-testület elfogadta a 
2000. II. félévi munkaprogram
ját, majd az önkormányzati bi
zottságok II. félévi munkaprog
ramjait.
A képviselő-testület támogatta 

dr. Simorjay Zsuzsannának, a 
Tüdőgondozó Intézet főorvosá
nak azon kérelmét, hogy a mun
kakör ellátásához szükséges 
lakás után addig ne kelljen lak
bért fizetnie, amíg azt fel nem 
újítják. (A főorvos asszony je
lenleg nem lakik a lakásban.) A 
képviselő-testület egyben felha
talmazta a jegyzőt arra, hogy ké
szíttessen költségkimutatást, 
mibe kerülne a szóban forgó la
kás felújítása.

A következő napirendi pon
tokban néhány ingatlan forgalmi 
értékének megállapítására került 
sor. A képviselő-testület döntése 
értelmében - a La-Lupa ingat- 
lanbecslő cég számításait is fi
gyelembe véve - a Szent Imre u. 
2. alatti épületben található ön- 
kormányzati lakás 1 millió 390

ezer forintért, az itt található mű
hely 3,5 millió forintért, a 
Kossuth Lajos utca 12. szám 
alatti nem lakás célú bérlemény 
1 millió forintért, a Falujárók 
5/7-es épület első lépcsőházának 
II. emelet 2. számú lakása 1,5 
millió forintért, a földszinti 2. 
számú lakása pedig 1,8 millió 
forintért értékesíthető.
Újabb három vevőt jelölt ki a 

képviselő-testület a Papfoldi 
úton található telkekre. A másik 
négy igénylőnek a következő 
telektömbből juthat házhelynek 
való.
A képviselő-testület módosítot

ta a sportdíjra vonatkozó rende
letét, mivel nemrégiben olyan 
döntést hozott, hogy a jutalma
zott arany kitűzőt kapjon.

Idén 107 ezer forint illeti meg az 
önkormányzatot a Digitel 2002 
Rt. vonalszámai alapján. Azösz- 
szeg a képviselő-testület korábbi 
határozata alapján kizárólag szo
ciális célokra fordítható. A kép
viselők mostani döntése értel
mében öt végtaghiányos moz
gáskorlátozott számára 3.000 
Ft/fo összeget biztosítanak. A 
fennmaradó 92 ezer forintból a 
Városi Bölcsőde cserélheti ki 
elhasználódott bútorainak egy 
részét
A képviselőtestület végül jelen
tést hallgatott meg a lejárt határ
idejű határozatokról és a két ülés 
között tett intézkedésekről, majd 
közérdekű javaslatokra, bejelen
tésekre került sor. A képviselő- 
testületi ülésen készült jegyző-
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Ki fog udvart söpörni 
az általános iskolákban?

(folytatásai 1. oldalról) 

érintettek közérzetének romlá
sával jár.
A két iskola részleges összevo

nása (közös igazgatás mellett az 
5-8. évfolyam áthelyezése a 
Csengey iskola épületébe) az is
kolák teljes összevonásával meg
egyező megtakarítást eredmé
nyezne. A szakértők egy negye
dik megoldást, a tanulócsoportok 
átcsoportosítással történő csök
kentését is kivitelezhetőnek tar
tottak, ám ezt a Művelődési, Ok
tatási, Ifjúsági és Sportbizottság 
azonnal elvetette. Tagjai azzal vi
szont egyetértettek, hogy a két in
tézmény összevonása csak foko
zatosan vihető végbe, szeptembe
rig a feladatfinanszírozás kiala
kítása kivitelezhető, így ennek 
véghezvitelét javasolják az au
gusztus 9-i képviselő-testületi 
ülésen. A helyzetet az is nehezíti, 
hogy a Csengey iskola igazgató
ja, Makkainé Fiié Edit augusztus 
1-től a kosdi általános iskolát irá
nyítja. Helyére a képviselő-tes
tületnek kell megbíznia valakit, 
akinek az is feladata lesz, hogy a 
2. sz. iskola első emberével közö
sen előkészítse az összevonást.

A takarékossági csomag egy 
másik fejezete a városi közét
keztetést biztosító konyhák köz
ponti konyhává történő átszer
vezése. Jelenleg négy intézmény 
konyhájában állítják elő a napi 
ezer adagos szükségletet. A 
munkát három élelmezés vezető, 
három szakács és tizenhat ki
segítő végzi. Amennyiben az 
önkormányzat egy egyszeri, 5- 
6 millió forintba kerülő beruhá
zással központi konyhát hoz lét
re - a Csengey iskola konyhája 
alkalmasnak mutatkozik erre-, 
a gazdaságosabb üzemeltetés 
mellett a 2002-ben életbe lépő 
ISO előírásoknak is eleget tehet. 
A racionalizálás itt is létszámle
építéssel jár majd, az új konyhá
ban 14 személy munkája is ele
gendő lesz.

R.Z.

* ■
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A befejezés határideje pályázati végeredménytőlfügg

Csúszik az önkormányzati bérlakások építése?
Nincs könnyű helyzetben az 

önkormányzat a Falujárók úti 
nyolc lakásos épület felújításá
val kapcsolatban (sem). A még 
tavaly októberben elhatáro
zott beruházásra ugyanis ke
vés a lakásalapban jelenleg ta
lálható 10 millió forint. Az ősz- 
szeget növelni lehet a Gazda
sági Minisztérium által önkor
mányzati lakások építésére ki
írt pályázati pénzzel, ám meg
kezdett építkezésre egy vasat 
sem adnak. Ha pedig a pályá
zat eredményhirdetéséig vár
nak, csak a tél beállta előtt in
dulhat meg a munka.
Az Aszódi Tükör tavaly októ

beri számában azt írtuk nagy 
örömmel, hogy a volt szovjet 
laktanya területén található 
nyolclakásos épület nem lesz az 
enyészeté, hanem újra családok
nak ad majd otthont. Egy ké
sőbbi képviselő-testületi ülésen 
felmerült az ötlet, hogy a város 
esetleg a jelenlegi állapotában 
adja el az ingatlant. Mivel azon
ban az értékbecslő cég csak hat
millió forintra becsülte a ház ér
tékét, a döntéshozók újra a fel
újítás mellett voksoltak. Azóta - 
közel két millió forintért - elké
szült az épület felújításának ki
viteli terve. A legutóbb képvise
lő-testületi ülésen azt kellett el
dönteniük a testületi tagoknak, 
hogyan szövegezzék meg a 
munkavégzésre kiírt pályázatot. 
Beleírják-e például, hogy a beru
házáshoz szükséges pénz egy 
nyertes pályázat függvénye. Fel
merült az a kérdés is, hogy miből 
fejezik be az épület felújítását 
akkor, ha nem sikerül pénzt 
nyerni. A befejezés határideje 
egyébként azért sem mindegy, 
mert az azóta eladott Kossuth 
Lajos utca 1. szám alatti épület 
lakóit a Falujárók úti épületben 
kívánják elhelyezni.
Vita tárgyát képezte az is, miért 
van olyan kevés pénz a lakás
számlán. Asztalos Tamás képvi
selő azt furcsállta, hogy a 
Kossuth Lajos utca eladott in
gatlanjainak a vételára nem erre 
a számlára került, holott - emlé
kezete szerint - a képviselő-tes
tület erre határozatot hozott.

Kissné Kulybus Gizella jegyző 
viszont úgy nyilatkozott, hogy 
erről csak a Kossuth Lajos utca 
1. szám alatti ingatlan eladásá
ból befolyt összeg esetében ha
tároztak. A pénz tennészetesen 
megvan és átcsoportosítható, at
tól függetlenül, hogy a csatorná
zás II. üteme miatt lekötöttség 
terheli. Szolnoki Ferencné, a 
pénzügyi iroda vezetője azt a

tájékoztatást adta, hogy átcso
portosítással áthelyezhető a szó
ban forgó összeg a lakásalapra, 
de ez a lakásépítésre való pályá
zat beadásakor nem lenne sze
rencsés.
A képviselő-testület végül úgy 

döntött, hogy a lakásépítésre be
nyújtja a pályázatát a Gazdasági 
Minisztériumhoz. A Falujárók 
úti épület felújítására pályázatot

ír ki azzal a feltétellel, hogy az 
ajánlattevőnek a minisztériumi 
pályázat kihirdetéséig tartani 
kell az árat. A továbbiakban a fő
úti, nem lakás céljára szolgáló 
bérlemények értékesítéséből be
folyó bevételek a főúti bérlaká
sok kiváltásához szolgálnak fe
dezetül.

-erzé-

AzISM pályázata dönthet

Tornaterem vagy tornacsarnok épül Aszódon?
Ősztől megkezdődhet a tor

nacsarnok építése az aszódi 
Evangélikus Gimnáziumban. 
Azt azonban egyelőre nem 
tudni, hogy egy, a nemzetközi 
szabványoknak is megfelelő 
méretű küzdőtérrel, 400 nézőt 
befogadó lelátóval, kondite
remmel ellátott sportkomp
lexum alapjait rakhatják le a 
munkások, vagy csupán egy 
szokványos méretű gimnázi
umitornateremét.
Az 1997-ben átadott evangé

likus gimnázium több, mint 400 
diákja eddig kinn a szabadban 
vagy az épület aulájában torná

zott, hetente egyszer pedig az ál
lami gimnázium uszodáját ve
hette igénybe, fejenként havi 
ezer forintért. Ősztől már 530 
tanulója lesz az iskolának, s ez a 
szám 2005-ig 700-ra növekedik. 
Elodázhatatlan tehát a tornate
rem építésének megkezdése.
-Az eredeti tervekben kezdettől 
fogva szerepelt egy, az épület

komplexum nyugati oldalát le
záró sportcsarnok is - tájékoz
tatta lapunkat Roncz Béla igaz
gató (képünkön). - Sajnos ez 
pénz hiányában nem készülhe
tett el. A mostani árakat figye
lembe véve 260-270 millió fo
rintba kerül az elmaradt épület
rész megépítése. Természetesen 
ettől olcsóbb csarnokot is lehet
ne építeni, ám az nem illeszked
ne szervesen a főépülethez.
A legnagyobb fejtörést most is a 
pénz, illetve annak hiánya okoz
za. Az evangélikus egyház 
ugyanis a beruházáshoz most 
csak 160 millió forintot tud biz

tosítani, ami a visszaigényelhető 
AFA-val 200 millióra növeked
het. Ennyi pénzből azonban csu
pán egy szokványos méretű 
gimnáziumi tornaterem építhető 
meg.
-Az eredeti tervekben szereplő 
sportcsarnok nemcsak a mi isko
lánkat szolgálná, hanem az 
egész Galga mente sportéletét

fellendíthetné - állítja a gimná
zium első embere. - Itt alapoz
hatnának télen a környékbeli te
lepülések labdarúgói, megol
dódna az asztaliteniszezők, a ka- 
ratésok, a kézilabdások terem
gondja, egy-egy nagyobb ver
seny sikeres lebonyolítása pedig 
az érintett sportág tagtoborzója
kor kamatozna.
Aszódon egyszer már felcsillant 
az a lehetőség, hogy a város a 
Galga mente sportéletének köz
pontja legyen. Akkor a Csengey 
Gusztáv Általános Iskolát épí
tették. Mivel azonban elfogyott 
a pénz, "húztak" a tornacsarno
kon, amiből ennek következté
ben csak egy tomateremnyi ma
radt. Az Evangélikus Gimnázi
um esetében még van lehetőség 
arra, hogy ez ne így történjen, az 
iskola ugyanis megpályázta az 
Ifjúsági és Sportminisztérium tá
mogatását, ahonnan 35 millió 
forintot remélnek. A hiányzó 25- 
30 millió forintot a környékbeli 
vállalkozók, cégek segítségével, 
illetve társadalmi munkák vég
zésével kívánják előteremteni, 
de téglajegyeket kiadását is ter
vezik. Áz igazgató elmondása 
szerint már most nagyon sok fel
ajánlás érkezett, s ez a szám az 
építkezés megkezdése után va
lószínűleg látványosan megug
rik majd. Az alapozás szeptem
berben mindenképpen megkez
dődik. Az, hogy 2001. augusz- 
tus20-án tornacsarnokot vagy 
tornatermet szentelhetnek-e fel, 
a napokban derül ki.

Rácz Zoltán 
A szerző felvétele
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A középiskolai oktatásnak maradnia kell

A megye birtokába kerülhet
az állami gimnázium épülete
100 forintért Pest megye birto

kába kerülhet az aszódi Petőfi 
Sándor Gimnázium és Gépésze
ti Szakközépiskola épületének 
tulajdonjoga. A képviselő-tes
tület azért döntött így, mert év- 
ről-évre több millió forintba ke
rül az építmény állagának meg
őrzése. A főépület lassan meg
érik egy külső tatarozásra, s erre 
végképp nincs pénze a városnak.

A döntéshozók a tulajdonjog át
adását ahhoz a feltételhez kötöt
ték, hogy ha a megye megszün
teti az épületben a középiskolai 
oktatást, akkor az épület tulaj
donjoga ugyancsak 100 forintért 
kerüljön vissza a városhoz. Az 
uszoda tulajdonjoga ugyanak
kor Aszódé marad, erre ugyanis 
a megye nem tartott igényt.

Sorstársakból irigyek lesznek?

Megkezdődött a tisza- 
várkonyi építkezés

(folytatás az 1. oldalról) 

szönhetően alakult meg az a bri
gád, amelynek tagjaira e héten a 
főfalak felhúzása vár. Szállásuk
ról, étkezésükről a falu önkor
mányzata gondoskodik.
-A feladat ugyanaz, mint más
kor. Ám erre a házra mégis más
képp fogok ránézni, mint a töb
bire, mert tudom, egy sokat 
szenvedett család új otthona lesz 
- nyilatkozza Izrael László kő
műves, aki szerint jobb így se
gíteni, mert ez kézzel fogható, és 
nem megy át annyi kézen-kö- 
zön, mint a beígért és sok eset
ben meg nem kapott pénzek. 
Társai hasonlóképpen véleked
nek. A brigád tagjai közül 
egyébként van, aki nem először 
vállalt munkát a Tiszánál azért, 
hogy értéket mentsen vagy te
remtsen. Csokrtyay István tavaly 
a szomszéd faluban, Tószegen 
segédkezett, homokzsákokat 
töltött és hordott a töltésre. Ak
kor szembesült a víz erejével és 
pusztításával. A többieknek er
ről - mint például a Fiúnevelő In
tézet néhány növedékének, 
akiknek a téglát kell az alapra 
hordaniuk - a telek végén húzó
dó, félig szétrombolt gát adha
tott sejtést.
Az árvíz nemcsak a tárgyakra, 

hanem az emberi lélekre is képes 
volt hatást gyakorolni. Mészáros 
Zoltán polgármester néhány hét
tel ezelőtt arról mesélt, hogy az

áradás okozta veszélyhelyzet 
összehozta az embereket. Azok 
is együtt dolgoztak a töltésen, 
akik több éve még csak nem is 
köszön tek  egym ásnak. A 
veszély elmúlt, s bizony változás 
állt be az emberi kapcsolatok
ban is. A Lőrincz családot akkor 
mindenki sajnálta, ma viszont 
mindenki irigyli őket. Nem a 
családfő panaszkodik, sem a 
munkásokat kávéval, üdítővel 
kínáló feleség, hanem az egyik 
rokonuk, akiknél meghúzhatták 
magukat néhány hónapra. El
mondása szerint a falubeliek 
azon morfondíroznak, hogy mi
ért ezt a családot "nyomja" a pol- 
gánnester. Pedig rém egyszerű a 
magyarázat. A 12 összedőlt ház 
tulajdonosai közül egyedül ők 
vállalták az építkezés nyűgét, a 
többiek inkább a házvásárlás 
mellett döntöttek. így igazán 
egyszerű volt kiválasztani a falu 
első emberének, hogy a meg
ajánlott építőanyag és segítség 
melyik portára érkezzen.

Az építők úgy számolnak, ha az 
időjárás nem szól közbe, október 
végén, november elején új ottho
nába költözhet a Lőrincz család. 
Már csak az a kérdés, vajon egy 
napsütéses ősz arra is képes lesz- 
e, hogy az emberek szívében mu
tatkozó jegesedést is felolvasz- 
sza?

Rácz Zoltán

Pályázat
Aszód Város önkormányzata pályázatot hirdet az 

Aszód, Falujárók úti 8 lakásos lakóépület felújítására, 
bővítésére a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Beadási határidő: 2000. augusztus 25.
A pályázathoz a Műszaki Iroda részletes leírást ad. 
Helyszíni szemle: igény szerint.

A Gazdasági Minisztérium által meghirdetett önkor
mányzati bérlakás állomány növelésére kiírt pályázat 
elbírálása és annak eredménye után kerülnek elbírá
lásra a beérkezett pályázatok. Várható elbírálási határ
idő: 2000. szeptember 20-ig. Az árajánlatokat legalább 
ezen időpontig fenn kell tartani. A pályázati tervdoku
mentáció díja 50.000,- Ft+ÁFA. Hiánytalan visszaszol
gáltatása esetén számla ellenében 30.000,- Ft+ÁFA-t 
visszatérítünk.
A pályázatot zárt borítékban a munka megnevezésének 
feltüntetésével a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének kell 
leadni.
A kiírásban szereplő határidő elmulasztása jogvesztő.
A pályázatok felbontása a pályázók jelenlétében törté

nik, a Közbeszerzési Bizottság ülésén, mely időpontról 
írásban értesítjük a pályázókat.
A pályázatok elbírálása képviselő-testületi ülésen törté
nik, a Gazdasági Minisztérium pályázatának sikeres el
nyerését követően.

Pályázat
Aszód Város Önkormányzat képviselő-testülete az 
Evangélikus Gimnázium körül parcellázandó területre 
az alábbi ingatlanárakkal meghirdeti az építési telkeket:

RÉGÉSZ ÚT-MÉLY ÚT közötti területen 
3.500: Ft/m2,3.000: Ft/m2,
2.500: Ft/m2 és 2.000: Ft/m2-es áron,

Az ún. FESZTIVÁL téren a Régész utcára nyíló ingat
lanok eladási ára

4.000: Ft/m2,

A területen maradt további ingatlanok eladási ára 
3.500,- Ft/m2 és 3.250,- Ft/m2.

A tiszti lakások mögötti területen a beépítési-szabá
lyozási terv alapján kialakított telkek eladási ára 

3.250,- Ft/m2.

Az ingatlanok alapközművel (víz, villany) kerülnek el
adásra, 3 éves beépítési kötelezettséggel.
A képviselő-testület határozata alapján az építési ingat
lanok megállapított árai 2001. január 31 -ig érvényesek.

A kérelem leadásának helye:

Polgármesteri Hivatal, Aszód, Szabadság tér 9. 

Határideje:

2001. január 31.
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Fesztivál tér-válasz(tó)

Teret a jövőnek!
Közismert, hogy az aszódi ön- 

kormányzat évek óta kedvezőt
len feltételek mellett küzd a te
lepülés fejlesztéséért. Az elért 
eredmények értékelésekor ne
hezíti a tisztánlátást, hogy a kö
zeli városok önerőből is képesek 
a látványos fejlődésre és az ösz- 
szehasonlításban Aszód alulma
rad. Lehet-e ebben a helyzetben 
ragaszkodni a Fesztivál térhez? 
Kovács Tamás alpolgármester 

az Aszódi Tükör múlt havi szá
mában kifejtette a képviselő-tes
tület álláspontját a terület érté
kesítésének fontosságáról. A tö
rekvés érthető. Mégis mérlegel
ni kell: csak az számít-e érték
nek, ami pénzben kifejezhető? 
Naponta tapasztalhatjuk, meny
nyire uralkodóvá vált a piaci 
szemlélet. Ha pénzügyi érdekkel 
kerül szembe, háttérbe szorulhat 
az egészségügyi, mentális, okta
tási, kulturális, esztétikai szem
pont. Értékválságban, a pénz bű
völetében, fejkvóták és szám
mutatók szorításában élünk. 
Számok diktálják, mi ajó  és mi a 
rossz nekünk. (S ki mondja meg, 
mi az igaz?) A jövőt építve mint
ha időnként feledésbe merülne a 
jövő embere.
A jelen embere emlékszik arra, 

amikor kilenc évvel ezelőtt az 
önkormányzat - pedig akkor 
sem volt könnyű helyzetben - 
gavallérosan megajándékozta 
Aszód lakóit. A tér és a fesztivál 
egyszerre születtek. Jött is a nép, 
nem törődve sárral, rossz idővel! 
Mára szépen kinőtt a fíí, kitapo
sott útja van a rendezvény lebo
nyolításának. És most vissza a 
babaruhát? Jó, de van-e más al
ternatíva? K. T. homályosan fo
galmaz: "Javaslatok, elképzelé
sek már vannak ezzel kapcso
latban."
Mendemondák - beépítés esetén 
- a vásárteret, a laktanya melletti 
területet, a (nem létező) fűzfa 
környékét és a Petőfi utcát em
lítik helyette. Valójában semmi 
konkrétum. Valamennyi egyet
len előnnyel bír: a Fesztivál teret 
pénzzé lehet tenni.
A legnagyobb aszódi rendez

vény jelenlegi helyszínének 
nincs jobb alternatívája. A város

középpontjában helyezkedik el, 
így a település minden pontjáról 
- gyalogosan is - könnyen meg
közelíthető. A jól megtervezhető 
és szervezett forgalomirányí
tásnak köszönhetően nincs ba
lesetveszély.
Nem vagyok fesztiválrajongó, 

többek között a K. T. által em
lített körülmények miatt. Ám el 
tudom fogadni, hogy több ezer 
ember meg éppen ezt szereti, a 
jelenlegi feltételek mellett is. 
Gyanítom, az új helyszínen sem 
lenne másképp.
A parkok, terek, kiszolgálják 

közvetlen és tágabb környeze
tüket: kiemelik szépségét, be
csempészik a természet egy da
rabját, gyönyörködtetnek, lehe
tőséget adnak az együttlétre. Ér
tékük nem pénzben mérhető, 
mégis időtálló. Egy szép várost 
látván emlékezetünk képeslap
ján ott maradnak a gondozott te
rek, parkok, melyek nélkül az 
épületek csupasz tárgyak lenné
nek. Ne menjünk messzire, kuk
kantsunk csak át Gödöllőre.
A Régész utca és a Városi Rét 

között új városrész körvonala
zódik. Akár gyorsított ütemben, 
akár lassabban, remélhetően sok 
szép ház lesz itt. És sokkal több 
felnőtt és gyerek, akik - a város 
más részein lakókkal együtt - 
szeretnék kellemesebben érezni 
magukat.
Mi, akik gyerekekkel foglalko

zunk, látjuk, mennyire szükség 
volna egy közeli játszó- és pi
henőparkra. Az iskolai sportpá
lya esti, hétvégi, szünidő alatti 
"civil" forgalma ezt igazolja. Az 
ifjúság igényli azokat a helyeket, 
ahol együtt lehetnek és értelme
sen tölthetik el szabadidejüket. 
Az általános iskolás diákoknak 

a délutáni tanulás elkezdéséig 
szerencsés esetben másfél, de 
leginkább egy vagy fél órájuk 
van. Ha nem szeretnénk, hogy 
egész napjukat a zsúfolt iskolá
ban töltsék, és a zsúfolt iskola
udvaron játsszanak, marad a ki 
tudja, mit rejtő Kiserdő, a távoli 
lakótelepi játszótér és a Baross 
téri parkocska, illetve az iskola 
közelében lévő Fesztivál tér, 
ahol eddig biztonságos körülmé

nyek között lehetett megszer
vezni a sok gyereket megmoz
gató akadály és futóversenyeket 
is. Sajnos az aszódi sportpályát a 
vasútvonal szinte teljesen kimet
szi a város életéből.
A Fesztivál tér évi 2-3 rendez
vénye valóban kevés. Mai álla
potában nem is alkalmas többre. 
De miért kellene ennek így ma
radni? A terület déli részén lé
tesített játszó-és pihenőparkban 
padok, mászókák, (időtálló) 
pingpong és sakkasztalok, ko
sárlabdapalánk stb. kaphatna he
lyet. A tér nyugati oldalán végig
húzódó sorház és az északi szé
lén igényesen megépített üzlet- 
helyiségek hangulatot teremte
nének, csillapítanák a szél erejét, 
a telepített fák pedig a naptól óv
nák az ott tartózkodókat. Mind
ezek nem vennének el sok helyet 
a térből, így is alkalmas maradna 
a nagyobb rendezvények közön
ségének befogadására. A sza
badtéri színpadra csak alkalom
szerűen van szükség. A környé
ken már most is sok ember él. 
Ám egy szépen berendezett, mi
nőségi kiszolgálást biztosító ká
vézó, cukrászda, étterem, söröző 
stb. és a szép környezet kedvéért 
messzebbről is eljönnek. Akár

azonnal helyet kaphatna itt a heti 
piac - hiszen régen kinőtte már 
jelenlegi helyét - és a kirakodó- 
vásár (állatok nélkül), ami így a 
lakosság nagy részének köny- 
nyebben elérhetővé válna. 
Mindezek csak ötletek, amelyek 
továbbgondolást és gondos ter
vezést igényelnek. Az aszódi ön- 
kormányzatot semmi sem kény
szeríti, hogy egyszerre és azon
nal alakítsa át a területet. Csak 
legyen egy terv, amihez mindig 
igazíthatja a következő mozza
natot.
A Fesztivál tér így sem kér ke
nyeret. Házakat máshol is lehet 
építeni. Aszód domborzata 
azonban nem teszi lehetővé 
ilyen kedvező helyen és ekkora 
tér kialakítását. Ha ezt meg
szüntetik, nincs helyette másik. 
Akkor sem, ha képviselőink idő
közben belátnák létjogosultsá
gát és akkor sem, ha az önkor
mányzat tudna már költeni rá.
A Fesztivál tér felparcellázási 

tervrajza már elkészült, nehét 
ebből a helyzetből kilépni, de 
nem szégyen. Aszód város la
kóinak jobb közérzetéért érde
mes. Igaz, ezt nem lehet pénzre 
váltani. Mégis megtérül.

Búzás Mária

Növekvő város?
Megkeseredett a szám íze, mire 

Kovács Tamás alpolgármester 
cikkét végigolvastam.
Évek óta ismerni vélem Aszód 

anyagi helyzetét, a lakosság lét
számának alakulását. Hát... 
egyiktől sem vagyok elragadtat
va. Pénzhez kellene jutni, nö
vekvő lakossággal igazán város
sá válni! Örvendetesnek talá
lom, hogy "Az ipari területre be
fektetők keresése folyamatban 
van, a lélekszám emeléséhez a 
szükséges önkormányzati terü
let rendelkezésre áll." Az ipari 
parkot tíz évvel ezelőtt kellett 
volna kialakítani, akkor kellett 
volna sok munkahelyet adó vál
lalkozások után futni. Mára Lu
ca széke jut eszembe ennek hal
latán. A lakosság létszámának 
emelkedését a jó  lehetőségek 
hozzák magukkal: munkahe
lyek, jó közlekedés, városi szín

vonalú szolgáltatások, nyugodt, 
tiszta levegőjű vidéki környe
zetben, színes, a lakosság sok
féle rétegének megfelelő sza
badidős programok, sportolási 
lehetőségek. És természetesen 
megfizethető árú telkek, jó  épí
tési lehetőségek.
Nem tülekednek itt vállalkozók 
munkahelyteremtő szándékkal. 
A tiszta levegő helyett egyre ma
gasabban lebeg a a szmog a vá
ros alacsonyabban fekvő részei 
fölött, a Pesti út, a Kossuth Lajos 
utca és a Hatvani út közlekedési 
rémálommá vált: a sokkal ki
sebb terhelésre készült úton 
"ezerrel" döngetnek a hatalmas 
kamionok és a személygépko
csik. Hogy ez így van, a város- 
vezetés hibája is! A városköz
ponton kívül istentelenek az 
utak, élelmiszerbolton kívül üz
let nincs. (folytatás a 6. oldalon)
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Növekvő város?
(folytatás az 5. oldalról)

A város adottságai nem a leg
jobbak: szabad tere alig van. A 
Szabadság tér jelenleg olyan ál
lapotban van, mint gyermekko
romban, az ötvenes évek végén. 
Soha nem lesz más, mint most: 
egy üres folt, amelyet lehet és 
kell széppé tenni, de másra nem 
alkalmas.
Új városrész alakul a Régész 

utca fölött. Sok az új ház, sok a 
kisgyerek, ott az új gimnázium. 
És a Fesztivál tér. A város egyet
len szabad tere, amelyet Aszód 
"Városligetévé" lehetne tenni: 
szépséges pihenőparkká, ahol 
lehetne a kisgyermekek számára 
játszótér, a nagyobbak számára 
gördeszkázó út - hogy ne a világ- 
háborús emlékművet gyalázzák 
meg naponta ! - sétaút, kicsi ko
sárlabdapálya stb.
Lehet, hogy egy céltudatosan, 

évekre előre megtervezett fesz
tivál is elférne ezen a helyen. 
Mert kell az Aszód fesztivál, de 
ideje lenne átalakítani, tartalma
sabbá tenni. Saját vidékünk érté
keinek felmutatása mára elma
radt, pl. népművészeti kirakodó- 
vásár helyett vásári bóvlit látni 
az árusoknál.
Készséggel elhiszem, hogy érté
kes építési telkek alakíthatók ki 
ezen a területen. Be lehet építeni 
csodapalotákkal, meg lehet 
szüntetni az egyetlen "teret". De 
tessék nekem elhinni: ezen nem 
gazdagszik meg a város, lélek- 
száma nem ettől fog nőni a kí
vánt mértékben. Nem hiszek ab
ban, hogy a települést ez a terület 
fogjamegváltani! Azért jöjjenek 
ide államtitkárok vagy minisz
terek, hogy megnézzék Aszód 
Rózsadombját?
Szó sincs róla, hogy az új épít

kezéseket akarnám megakadá
lyozni.
Szívesen látnék új utcasort pl. a 

Kartal felé vezető út két oldalán. 
Talán egy házsort még a Fesz
tivál tér egy részén is. De az 
egész téren nem!
Ami pedig a várható bevételeket 
illeti: amíg eljártam Aszódról a 
tanulmányaim miatt, minden be
vásárlásomat Pesten intéztem. 
Akkor is láttam, most is látom a

vonatokon, buszokon, hogy a 
bejáró dolgozók megpakolva 
jönnek haza: a fizetésüket ott 
költik el, ahol dolgoznak vagy 
ahol olcsóbban vásárolhatnak, 
esetleg még a választék is na
gyobb. Aszód egyelőre egy ut- 
cányi üzlettel "büszkélkedhet". 
Tessék mondani: mi ennek a vá
rosnak a vonzereje? Miért jöjjön 
ide lakni valaki? Vagy miért ne 
ménjénél?
Egészen biztos, hogy sokan ve
lem most ugyanúgy nem értenek 
egyet, mint én Kovács Tamás úr
ral. Nem baj! Sokféle vélemény
ből szokott kialakulni az egyet
értés. Én nagyon szeretném, ha 
nem fajulna el személyeskedő 
vádaskodássá a Fesztivál tér 
ügye, ha olyan végleges döntés 
születne, amely mindannyiunk 
örömét és hasznát szolgálná.

Hőnigné Zádor Éva

Megnyílt a Profi

Kevesebb a vásárló 
a többi boltban

Július 26-án reggel nyolc órakor 
több, mint száz vásárló várt arra 
pillanatra, hogy a Profi áruház

kíváncsiak voltak az előző este 
ünnepélyes keretek közepette át
adott üzlet belsejére, hanem

alkalmazottai szélesre tárják 
előttük az ajtókat. Az érdeklődés 
nemcsak azért volt nagy, mert

Kék hírek

A bűnözők is nyaralnak
A rendőrségtől kapott tájé

koztatás szerint az elmúlt idő
szakban igen kevés bűncselek
mény történt városunkban.
Említést érdemel a MÁV alu

mínium kapcsolószekrény-fede
leinek ellopása, amely 80 ezer 
forintos kárt okozott a vasúttár
saságnak.
Ismeretlen tettesek géppisztolyt 
loptak az aszódi laktanyából. 
Szerencsére csupán hatástalaní
tott gyakorlófegyverről van szó, 
amellyel "legföljebb" ijeszt
getni lehet.
Bár az elmúlt időszakban nem 

történt lakásbetörés, a rendőrség 
kéri a nyaralni indulókat, szer
vezzék meg, hogy a házukra a 
távoliét idején is nézzen isme

rős, szomszéd, aki az otthon tar
tózkodás látszatátkeltheti.
A közlekedést érintő hírek közé 
tartozik, hogy a Profi átadása a 
forgalmi rend változásával járt 
együtt. Nehéz a kihajtás a par
kolóból - amely szintén szűknek 
bizonyul, ráadásul csak tolatva 
lehet megfordulni benne -, ezért 
az autósok részéről fokozott kö
rültekintésre van szükség.
Az aszódi rendőrőrs várja azok
nak a fiataloknak a jelentkezé
sét, akik érdeklődnek a rendőri 
hivatás iránt. Várják azokat is, 
akik rendelkeznek a rendőrtiszt
helyettes végzettséggel, ám je
lenleg lakóhelyüktől messzebb 
dolgoznak.

Hbm^ ¥ íipbo> r 1
GODOLLO 
Fenyvesi fő ú t 2.

■ Tcl/Fax: (28) 421-825

✓  kiadványszerkesztés
✓  újságírás 

videofi Imkészítés

azért is, mert ebből az alkalom
ból a belga tulajdonú üzletlánc 
62. magyarországi boltjában 
igazán akciós árakkal kedves
kedtek a vevőknek.
A nettó 120 millió forintba ke

rült, 900 négyzetméter alapterü
letű élelmiszer áruház négy hó
nap alatt készült el. A megren
delők, az üzletlánc vezetői arra 
számítanak, hogy a Galga mente 
mintegy 40.000 lakója rendsze
resen itt vásárol majd. Bagyin 
József polgármester ünnepi kö
szöntőjében elmondta: abban bí
zik, hogy a kisebb élelmiszer- 
boltok tulajdonosai sem mennek 
tönkre. A hasonló profdú boltok 
eladói egyébként valamennyien 
úgy nyilatkoztak, a Profi meg
nyitása óta kevesebb vevő tér be 
hozzájuk, ám bíznak abban, 
hogy - mivel minden csoda há
rom napig tart - a vásárlóik egy 
idő után visszapártolnak hozzá
juk. A malom tövében üzemelő 
vegyesbolt tulajdonosa, Med- 
veczky József másban bízik.
- Mi reggel négy órakor nyitunk 
és este 11 órakor zárunk. A  pék
ségből először mi kapjuk a ke
nyeret, a friss péksüteményt. Ez
zel a Profi egyszerűen nem tud 
versenyezni. Továbbra sem fo
gunk meggazdagodni, de ha ez a 
bolt továbbra is el tudja tartani a 
családot, elégedett leszek.

R.Z.
A szerzófelvétele
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Egy kis nyelvelés

Fagolyós dezodor
Csengey iskola

Volt egyszer egy osztály...
Ami írásban egybeírással vagy 
különírással különböztethető 
meg mástól, az élőbeszédben 
szünetek beiktatásával vagy el
hagyásával, illetve az ezekhez 
kapcsolódó hangsúly-hanglejtés 
alkalmazásával fejezhető ki. Ez 
utóbbit egybeejtésnek, illetve 
különejtésnek lehetne nevezni, 
bár a nyelvészeti terminológia 
ezeket a fogalmakat nem na
gyon használja.
Axiómaszerű kijelentésként ke
zelhető, hogy baj van a magyar 
nyelv használóinak helyesírásá
val, de legalább ennyire igaz, 
hogy a pontos, helyes kiejtéssel 
is. És azok körében is egyre gya
koribb az efféle hiba, akiknél 
nem lenne szabad ilyennek elő
fordulnia. Színészekre - főleg 
reklámszinkronok esetén - tévé- 
és rádióbemondókra gondolok 
elsősorban, de előfordulnak 
ezek a hibák a politikai és gazda
sági vezetők nyelvhasználatá
ban, sőt még a mindennapi pe
dagógiai gyakorlatban is.

Azt az ideális állapotot soha 
nem fogjuk elérni, hogy nyel
vünket tökéletesen, hiba nélkül 
használjuk, de a lehető legjobbra 
törekednünk erkölcsi kötelessé
günk, és tartozunk ennyi tiszte
lettel anyanyelvűnknek is. És 
van még egy - nem is teljesen el
hanyagolható - érv: a nyelvi 
megnyilatkozásnak két oldala 
van: a beszélő és a hallgató, s 
minden közlésnek azonos jelen
téssel kell bírnia a beszélő és a 
hallgató számára is.
Nem feltétlenül értelemzavaró, 

amikor a tévébemondó közli a 
képernyőn át, hogy: "Kedves 
nézőink! Az ... c. filmsorozat 
hatodik befejező részét vetít-

Városi Könyvtár

Értesítés
Értesítjük Kedves Olvasóin

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

Sáhóné Bordás Éva
könyvtárvezető

jük." Szándékosan nem tettem 
vesszőt a "hatodik" és a "befe
jező" szavak közé, mert azt igye
keztem érzékeltetni, hogy a be
mondó sem tartott egy pici szü
netet a két szó között, amellyel 
azt kellett volna tudomásunkra 
hozni, hogy a filmsorozat vetí
tendő része a hatodik rész, s egy
ben a filmsorozat befejezése is. 
Helyette azt mondta valójában, 
hogy a filmsorozatnak hat befe
jező része van, azaz a cselek
mény lezárásának legalább hat 
változata van, s ezek közül ép
pen a hatodikat fogjuk látni. 
Hasonló hibáról beszélhetünk 

akkor is, amikor a reklámok ha
daró szövegében ilyeneket hal
lunk: fagolyós dezodor, fatusfür
dő, emesés tájak stb. 
Nyelvérzékünk képes az ilyen 

hibák kiküszöbölésére. Nyilván
valóan tudjuk, hogy a filmsoro
zat hatodik, egyben befejező ré
széről van szó, illetve azt is, 
hogy a Fa márkanévre hallgató 
tusfürdőre és golyós dezodorra 
kell gondolnunk, s ez utóbbi ese
tében nem kell attól tartanunk, 
hogy megdagad a golyó és hasz
nálhatatlan lesz a dezodor vagy 
esetleg szálka megy a hónal
junkba. Az "emesés tájak" halla
tán sem Emese álma jut eszünk
be...
Kérdésem csupán az: miért nem 
lehet ezeket a szókapcsolatokat 
helyesen ejteni? így: "Kedves 
nézőink! A .... c. filmsorozat ha
todik, befejező részét vetítjük." 
vagy "Fa golyós dezodor", va
lamint "Fa tusfürdő" és "E mesés 
tájak" stb. Nem is ördöngős do
log. Csak tudni kellene rendesen 
magyarul!

-g-1

Versenyek, Gyermeknap

Pontosítás
Előző számunk Tanulmányi 

versenyek a diákok szemével 
című cikkének végéről lema
radt írójának, Gáspár Bettiná
nak a neve, aki a környezet- 
ismereti versenyen harmadik 
helyezést ért el.

Tanévzárás a Csengey úti álta
lános iskolában, mint minden 
évben ilyentájt... - mégis egyedi 
jelentőséggel egy-egy osztály 
életében.
Tanítóként a kezdetektől figyel
hettük fejlődésüket, egyéni sike
reiket vagy éppen apróbb kudar
caikat, s ők közben a "fejünkre 
nőttek". Most búcsúzni kénysze
rülünk; tanító a diákjától, diák az 
osztálytársaitól, néhányan pedig 
az iskolától is. Nem lesz könnyű. 
Volt egyszer egy 4. z - talán jog
gal mondható: osztályközösség. 
Hadd meséljünk róla.
Átlagos képességű csapat, né

hány kimagasló egyéni teljesít
ménnyel. Ami számunkra felejt
hetetlenné teszi őket, az a lelke
sedésük, a kihívások imádata, a 
gyermeki kreativitás állandó 
megnyilvánulása. Zenei osztály, 
így- nem véletlenül - sokszor 
szerepeltek hangversenyeken, 
városi rendezvényeken, képvi
selték ünnepélyeken az iskolát, 
netán adták a teljes műsort. Ka
rácsonykor évről-évre járták a 
legidősebb vagy beteg nyugdí
jasok házait, hogy ott is felcsen
düljön a dal, ahol a legkevésbé 
számítanak rá. A Gödöllői Szo
ciális Otthon súlyosan mozgás- 
korlátozott és testi fogyatékos 
lakóinak minden évben ők jelen
tették az Ünnepet, az ágyhoz kö
tött betegeknek saját szobáikban 
szólalhatott meg az ének, a vers, 
miközben saját gyereklelkük is 
erőteljes próbatételnek volt kité
ve. Egy ízben bejutottak az RTL 
Klub kereskedelmi televíziócsa- 
toma Kölyökklubjába, ahol vö
rös kalózokként hozták el a győ
zelmet Aszódnak, máskor leve
let intéztek a polgármesterhez az

A Városi Gyermeknap szer
vezőinek felsorolásakor nem 
említettük a Napsugár és a Szi
várvány Óvoda dolgozóit, akik 
ugyancsak aktív közreműkö
dői voltak a rendezvénynek.

Az érintettek szíves elnézését 
kérjük.

Rácz Zoltán
felelős szerkesztő

Aszódi Tükörben, majd tették 
fel neki kérdéseiket egy osztály
főnöki órán. Szomorú eset kap
csán statisztáltak és mondták el 
véleményüket a Fókusz című té
vém űsorban, majd szintén 
Aszódot képviselve dongott la
kodalmasuk alatt a Kiskunfél
egyházi Közösségi Iskolák szín
pada.
Ha a papírgyűjtés az árvízkáro
sultakért szerveződött is, ellep
ték a város utcáit és megnyerték 
a bónuszversenyt..., ha az aka
dályversenyen az elsősök navi
gálása volt a feladat, különös ko
molysággal végezték.
Szeretnek jót tenni, s nem csak a 
sikerért, emberségből rendre jól 
vizsgáznak: 6-8 fos delegáció 
ostromolja rendszeresen kóbor 
kutya, védőoltás, hörcsög ügy
ben a velük maximálisan együtt
működő Németh állatorvos urat 

Az órákon többször okoztak 
meglepetést színielőadással, tel
jes harci díszben - legtöbbjük 
kreativitása határtalan ...- , de 
folytathatnánk a sort egyéni tel
jesítményekkel is. Az egyik kis
lány két kötetben szövegszer
kesztette és füzetté saját meséit, 
melyhez osztálytársa készítette 
az illusztrációt (K. T. és P. N.), 
egy fiú pedig megyei és orszá
gos versenyeken ért dobogós he
lyezéseket. (Cs. Zs.) 
Folyamatban van a gyerekek 

kérésére az engedélyek beszer
zése - polgármesteri ígéret - a vá
ros két bevezető pontján felállí
tandó transzparensekhez, mely
re a következő feliratot tervezik 
felfesteni: Lassíts, élni akarunk!. 
Az utolsó tanítási napon az itt 

maradók (szerencsére vannak 
bőven) meglepetésműsorral bú
csúztatták azokat a társaikat, 
akik ezután gimnáziumban pró
bálnak szerencsét. Ezt követően 
az osztály egy része terebélyes 
ajándékcsomaggal lépett elénk: 
"Szeretettel a tanító néniknek és 
a leendő 1. a-nak". A csomag
ban összegyűjtött kincsek, játé
kok, s egy falikép.

Elakadt a szavunk... Köszönjük 
nektek, 4. z!

Osztálytanítók
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Játékosan tanultak franciául

Tíznapos ünnep Aszódon
Pannónia Film stúdió

Anim ációsfilm-rajzolói 
tanfolyam  indul"Vannak barátaim mindenütt, 

vannak barátaim sokhelyütt, 
Szeretek mindenfelé kalandoz
ni, másságokkal találkozni" - 
énekelte Aszódon franciául, fel
szabadultan és mégis a záróün
nepség hangulatától meghatot- 
tan 23 általános iskolás és gim
nazista fiatal. Érkeztek ők min
denünnen, amint ezt a dal is jelzi, 
a francia nyelv szerelmesei, 
hogy tíz napon keresztül (június 
21-től július 1-ig) egy interaktív 
módszer segítségével felépítse
nek egy új világot. Képzeletben 
bérházat emeltek, melyet bené
pesítettek lakókkal, a lakásokat 
családokkal, a tereket megtöltöt
ték élettel: örömökkel, tragédi
ákkal. Tették mindezt úgy, hogy 
franciául gondolkoztak, írtak, al
kottak és játszottak. Saját és mé
gis fiktív mikrovilágukat más
nak álmodták. A szekszárdi, a 
szolnoki, a székesfehérvári és 
szegedi lányok, fiúk játékosan 
gyakorolták, használták a fran

cia nyelvet a Petőfi Sándor Gim
názium, Gépészeti Szakközépis
kola és Kollégium szervezésé
ben immár másodszor megren
dezett francia nyelvi táborban.
A szülők és diákok lelkesedése, 
öröme bizonyította a leghitele
sebben, hogy a tábor elérte cél
ját: nyelvet hatékonyan gyako
rolni itthon is lehet, játékosan is 
lehet. Köszönetét mondtak nap 
mint nap a táborozó diákok az 
önzetlen, lelkes, elhivatott taná
roknak ( Veres né Kalcsó Krisz
tina, Márton Ildikó, Veszprémi 
Péter, Willy Vernissé), az őket 
bátorító, önkéntes, ötletgazdag 
francia tagozatos diákoknak (a 
12. a osztály tanulóinak) azzal, 
hogy sugárzó arccal, kifogyha
tatlan energiával vetették ma
gukat ebbe a csodálatos világba. 
A játék és a francia nyelv tízna
pos ünnepe volt ez a tábor.

Márton Ildikó 
táborvezető

A Pannónia Filmstúdió (film
jeink: Macskafogó, Ludas 
Matyi, Vük, Gusztáv, stb.) ani
mációs tanfolyamára várja a 
szakma iránt érdeklődőket 16 
éves kortól.

A tanfolyam programján ani- 
mációsfilm-rajzolás, filmtechni
ka, vetítéssel egybekötött film
történet szerepel. A helyszín le
hetőséget ad stúdiólátogatásra és 
arra, hogy a résztvevők betekint
hessenek az animációs filmgyár
tás folyamatába. Az oktatáshoz 
saját kiadású tankönyvünket 
használjuk. A stúdió rendezője, 
illetve az Iparművészeti Főisko
latanárai tanítanak. A tanfolyam 
sikeres elvégzéséről oklevelet 
adunk és egy demokazettát a 
hallgató munkáival. Főiskolára 
felvételizőknek a részvétel plusz 
pontot jelent. A legjobbaknak 
munkát ajánlunk, a többieknek

segítünk az elhelyezkedésben. A 
munkaügyi központok anyagi
lag támogatják az arra jogosul
takat.

A stúdió mindenkit vár, akit ér
dekel ez a különleges szakma, 
legyen szó pályakezdő fiatalról, 
pályamódosítóról vagy jelenleg 
munkanélküliről.

A tanév alatt működő szakkö
rünk váija a 6-16 év alatti fiata
lokat. Bővebb felvilágosítást a 
művészeti vezető ad a 250- 
0194/149-es telefonszámon. A 
stúdió Óbudán van (1035 Buda
pest, Kerék u. 80.).

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

BleierEdit
művészeti vezető

Kassai em lék

Ima a Dómban
Kölcsey Ferenc Himnusz cí

mű versét nemzeti imánkként 
is szoktuk emlegetni. Teljes 
joggal, mert Kölcsey versének 
címe valójában egy régi mű
faji megnevezés.

1997-ben éppen az egykori 
műfaji megnevezés vált aktu
álissá. Feleségem osztályával - 
a napokban érettségizett 12. B- 
vel - voltunk felvidéki osztály- 
kiránduláson, s természetesen 
e körutazás egyik fontos állo
mása volt Kassa. Megcsodál
tuk a város frissen burkolt s 
gyönyörűen felújított főterét, 
végigjártuk a nevezetessége
ket, s természetesen nem ma
radhatott ki a programból a hí
res Kassai Dóm megtekintése 
sem. Sőt, látogatásunk egyik 
fontos eseménye volt - amely
re szépen feldíszített mohako
szorúval készültünk - Rákóczi

fejedelem altemplombeli sírjá
nak megkoszorúzása. Szándé
kunkban állt Rákóczi sírja 
mellett a Himnuszt is elénekel
ni, de tartván attól - ez még 
M eciar Szlovákiája volt -, 
hogy nem lesz sikerünk, eset
leg ránk ripakodnak, mint húsz 
évvel korábban egy másik osz
tályra, úgy döntöttünk, hogy 
nem énekeljük, hanem csende
sen elimádkozzuk Kölcsey 
versét. Meglepődve tapasztal
tuk, hogy az ott lévő nem ma
gyar állampolgárok diszkréten 
elvonultak a fejedelmi sírtól, 
zavartalanná téve a nagy feje
delem előtti tisztelgésünket, 
főhajtásunkat.

Köszönjük nekik, hogy tiszte
letben tartották nemzeti érzé
seinket.

Honig Antal

Üzenet

Kenyérszegés
Keresztet vetni ne felejts el Es ünnepi lett minden asztal.

A kenyérre, ha megszeged! S a szálló pillanat örök,

Es az egyszerű mozdulattal Mart eljön, aki megvigasztal

Lelkűnkbe Krisztus érkezett. Ha a kenyeret megtöröd.

K o zm a  Lász ló

Zöld, bársony sarok ülőgarnitú
ra franciaággyal olcsón eladó. 
Tel: 28401-217

277 literes hűtőláda eladó. Ér
deklődni a 400-122-es telefon
számon lehet.

Szeretné álmát megvalósítani, 
szeretne tenni is érte? Mellékál
lásban is végezhető munkalehe
tőség. Tel: 06 7021-85-642

Takarítónőket mellékállásban 
aszódi munkahelyre felveszünk. 
Tel: 06 30 244-6473

Angol tanári végzettséggel és 
felsőfokú nyelvvizsgával okta
tást vállalok. Juhászné B. Paula 
Aszód, Kossuth Lajos u. 12.

Családi házeladó! Hagyományos 
szerkezetű, téglából készült, 125 
m2 alapterületű, galériás, tetőtér- 
beépítéses, részben alápincézett 
családi ház Aszód város Újtele
pén eladó. Irányár 17 M Ft. Ér
deklődni munkaidőben a 06- 
28/400-968-as vagy a 06-20- 
9506-012-es telefonon lehet.

Vegyes fű tésű  kazán eladó. Te
lefon: 28400-878
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A kerti kaput is felava tják

Módosult az ünnepi időpont
Bár a IX. Aszód Fesztivál pla
kátjain 10 óra szerepel a városi 
Ünnepség időpontjaként, a 
szokottnál kissé később, 
11.30-kor kezdődik a Podma- 
niczky-kastély parkjában a 
Szent István napi városi ün
nepség.
A csúszás oka, hogy - mivel va
sárnapra esik az ünnep - az evan
gélikus templomban 10 órakor 
istentisztelet kezdődik.
A városi ünnepség előtt (11 óra
kor) kerül sor a felújított kerti ka

pu ünnepélyes felavatására. A 
Podmaniczkyak fuvészkertjé- 
nek bejárataként 1962-ig szol
gáló kapu ideiglenes helyéről, a 
kastély udvaráról teljesen fel
újítva került vissza nemrégiben, 
hogy az aszódi evangélikus 
templom és gimnázium irányá
ban, mintegy az új városrész be
járataként működjön tovább. A 
felújítási munkálatokat a képvi
selő-testület megbízottjaként 
Asztalos Tamás múzeumigazga
tó vezette.

MENJÜNK "VILÁGGÁ"!
A Tourinform Gödöllői Régió

tájékoztató rovata fOusQstfOZill
Tavaly több, mint háromszáz- 

ezer vendég látogatott el térsé
günkbe. Többségük a Hungaro- 
ringet és a Gödöllői Királyi Kas
télyt látogatta meg, de szép 
számmal akadtak olyanok is, 
akiket a régió egyéb érdekes
ségei vonzottak. Voltak itt ven
dégek a világ minden tájáról: 
Dél-Afrikából, Japánból, Új-Zé- 
landról és Alaszkáról. Ugye, ez

azt jelenti Önöknek is, amit ne
kem? Van ám itt néznivaló! Ne 
fosszák meg magukat ettől az él
ménytől - csak azért, mert közel 
van! Ezennel szeretettel meghí
vom Önöket egy érdekes utazás
ra, melynek során megismerke
dünk környékünk nevezetessé
geivel. Kellemes szórakozást!

Mile Mária 
idegenvezető

1. állomás

Gödöllői Királyi Kastély

Balázs Gusztáv felvétele

A 250 éves 17.000 négyzetméter 
beépített alapterületű, 28 hektá
ros parkkal rendelkező Gödöl
lői Királyi Kastély az elmúlt év
századok kiemelkedő személyi
ségeinek pihenő rezidenciája
ként szolgált. Erzsébet királyné 
kétezer éjszakát töltött itt.

A Királyi Kastélymúzeumban 
"Sisi" és Ferenc József lakosztá
lyai tekinthetők meg, valamint a 
királyné halálának 100. évfordu
lója alkalmából megnyitott Er
zsébet királyné emlékkiállítás.
A Kastély földszintjén hangula
tos kávézó, ajándékbolt, fotó
műterem (korhű ruhákban tör
ténő fotózás), valamint exkluzív 
fogadásokra, ünnepségekre, gá- 
lavacsorákra alkalmas rendez
vénytermek várják a vendége
ket. A Kastély földszintjén ta
lálható a gödöllői régió Tourin
form irodája.

A díszteremben és a kastély 
díszudvarán komolyzenei kon
certeket, fesztiválokat rendez
nek.
2000. augusztus 10-én átadták a 
kastély hat felújított temie, 
ahonnan a látogatók a Kastély
kápolnát is megtekinthetik 
2000. szeptember 28-án kerül 

átadásra a Királydombi pavilon, 
ahol rekonstruált Grassalko- 
vich-kori magyar király- és ve
zérportrék lesznek láthatók.

M illennium i kiállítás

Örök-Mű-Képek

Július 27-én nyílt meg a Petőfi Múzeumban Olescher Tamás'. A z  
Örök-Mű-Képek a liturgikus dallamgyűjteménybe című kiállítása, 
mely augusztus 27-ig tekinthető meg. (A megnyitón készült képün
kön balra a Hévízgyörkön élő művész, mellette Asztalos Tamás mú
zeumigazgató látható.)
A Petőfi Múzeum millenniumi kiállítássorozatának következő ese
ménye, Ladócsy László kartali festőművész tárlata szeptember el
sején nyílik meg a múzeum galériájában.

Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)

V á lla lju k  a lk a lm i c s o k r o k ,  
s ír k o s z o r ú k  k é s z í t é s é t  

in g y e n e s  k is z á l l í t á s s a l .

— Tel.: 06-28401-690 —

U g ya n itt 60 m2-es 

üzle the lyiség 

kiadó.
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I. Soproni Ászok 

Sörfesztivál,

IV. Laktanyabúcsú, 

IX. Aszód Fesztivál

Fesztivál tér, 2 □ □ □ .  augusztus 1 S-2D. 

részletes program

Augusztus 18. péntek

18.00 Fesztivál köszöntő 
18.10 Augusztusi Csillagok

Sztárvendégek: Kiwi, Clips, SMS, Blue Birds, 
Ganxsta Zolee és a Kartel, Animál Cannibals, 
Unisex, V-Tech

23.00 Utcabál - Játszik: Barta Zsolt

Augusztus 19. szombat

13.00 Rockdélután
Fellépnek: Deals (Aszód), Rock in' Rockats (Hatvan), 
Száműzöttek (Budapest)

16.00 Történelmi lovasbemutató
17.00 Ünnepi köszöntő
17.05 Takáts Tamás Dirty Blues Bánd koncert
19.00 Greenfields - az ír népzenei együttes koncertje
21.00 Operettgála-A Honvéd Művészegyüttes műsora
23.00 Utcabál - Játszik a PESTY-PARTY (ex-Átrium) együttes

Augusztus 20. vasárnap

11.00 A Millenniumi kapu avatása
Helyszín: az evangélikus templomhoz vezető

feljáró, a kialakítandó Emlékpark bejárata.
11.30 Szent István-napi ünnepség 

Helyszín: a Podmaniczky-kastély kertje
12.00 "Jó ebédhez szól a nóta"

Zenél: Horváth Zoltán és cigányzenekara
12.30 Ejtőernyős bemutató (Rair Peugeot Klub, Gödöllő)
13.00 Zenés testépítő és fitness bemutató 

Lantos János, Tenta Miklós,
Remzső Ferenc és Kordé Emese

13.30 HAIR-adomonyiált. iskola tanulóinak előadása
14.00 Vitéz László és a többiek 

Kemény Henrik bábelőadása
15.00 Fábián Éva Álomutazás című zenés műsora
16.00 Galgamenti folklór

Fellépnek: a bagi Muharay Elemér Népi Együt
tes, a Kartali Asszonykórus, Nyárádszereda népi 
együttese, az Aszódi Nyugdíjasklub Hagyomány- 
őrző csoportja

17.30 Fiatalok Színháza - a Goór Nagy Mária Színitano
da növendékeinek műsora

19.00 Nyáresti egyveleg
Közreműködnek: Karda Beáta, KomárLászló, 
Gergely Róbert, Délhúsa Gjon, Dupla Kávé

22.00 Tűzijáték
22.30 Utcabál

Kísérő programok:
a Soproni Ászok műsora, óriás vidámpark, 

sörsátor, vízifoci, gumivár, ugrófal, kirakodóvásár

Pályázati felh ívás

Mit jelent magyarnak lenni?
Ifjúságunk magyarságtudatának 
ápolása és erősítése céljából pá
lyázatot hirdetünk az 1980-86 
között született kárpát-medencei 
magyar fiatalok számára. 
Lesöpört: 14-19 év 
II. csoport: 20-25 év 
A pályázóktól arra szeretnénk 

választ kapni:

Mit jelent magyarnak lenni?

A pályázó dolgozatában térjen 
ki arra, hogy:

1. Történelmünk mely szakaszá
nak ismeretét tartja a legfonto
sabbnak, amely véleménye sze
rint a magyarságtudat alapja?
2. Milyen szerepe van az eredet
tudatnak a nemzettudat kialaku
lásában?
A pályázat jeligés. (A pályázó 

nevét, adatait külön, lezárt borí
tékban kérjük mellékelni! Kér
jük a pályázókat, hogy tüntessék 
fel, milyen iskolában tanulnak 
vagy tanultak.) A pályamunkák 
terjedelme mindkét csoportban

5-8 gépelt oldal legyen. Határ
ideje: 2001. január 5.
A pályázathoz javasolt irodal

mat, Radics Géza: "Olvasmá
nyok múltunkról" című munká
ját megküldjük - díjmentesen - 
minden pályázónak és érdeklő
dő tanárnak, valamint iskolai 
könyvtáraknak, amíg készle
tünkből futja. Az érdeklődőktől 
egy felcímzett és 60 Ft-os bé
lyeggel ellátott, közepes boríté
kot kérünk a következő címre:

Honig Antal
2170 Aszód, Rákóczi u. 55.

(A határon túliaktól 
csak a címüket kérjük.)

Mindkét csoportban külön hir
detünk eredményt.

I. díj: 15.000 Ft
II. díj: 10.000 Ft
III. díj: 8.000 Ft

A pályázatokat is a fenti címre 
kérjük. Az eredményről a nyer
teseket levélben értesítjük.

Körösi Csorna Sándor 
Társaság - Chicago

Nyárádszeredai vendégeket várunk

Szállásadók kerestetnek!
A millenniumi esztendő 

egyik legjelentősebb aszódi 
eseménye lesz az augusztus 
20-i állami ünnephez kap
csolódó rendezvénysorozat. 
Erre az ünnepségre meghív
tuk az erdélyi testvérváro
sunkat - azzal a szándékkal, 
hogy együtt ünnepeljünk a 
nyárádszeredaiakkal. 
Meghívásunkat elfogadták és 

mintegy 70 fővel érkeznek 
Aszódra. A vendégek két na
pot töltenek városunkban. Az 
eddigi hagyományoknak meg
felelően családoknál szeret
nénk elszállásolni a vendég
ségbe érkezőket, ezért tiszte
lettel kérem Önöket, hogy vál
laljanak részt a nyárádszere- 
daiak vendéglátásában. Azok, 
akik vendégeket tudnak az ün
nepen fogadni kérem, hogy a 
Művelődés Házában Rácz Zol
tánnál, illetve a Polgármesteri 
Hivatalban Aranyos Juditnál

szíveskedjenek azt jelezni.
A testvérvárosi kapcsolat sok 

családot érintett Nyárádsze- 
redán is és Aszódon is. Az ed
digi hagyományt erősítve sze
retnénk, ha a magánemberek 
közötti kapcsolatok tovább 
szövődnének, hasonlóan az 
előző évek eseményeihez. 
Ehhez kérem szíves segítségü
ket, áldozatvállalásukat.

Bagyin József 
polgármester

Lapunk 
hirdetési tarifái

(2000. július 20-tól)

1/1 oldal 8.000,- + ÁFA 
1/2 oldal 4.000,- + ÁFA 
1/4 oldal 2.000,- + ÁFA 
1/6 oldal 1.600,- + ÁFA 
1/8 oldal 1.400,- + ÁFA



•  iskolaköpenyek
•  tornanadrágok
•  atléták
•  tornamezek
•  szabadidőruhák

•  sötét fiúnadrágok
•  fehér ingek
•  lányka szoknyák, 

fehér blúzok

gyermektől - felnőttig

D ivat G ála
Aszód, Kossuth L. u. 1.

G yörgy Üzletház
Túra, Piac tér

Nyitva: Hétfő-Péntek: 8-17 Szombat: 8-12
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Hogyan vegyünk fel 
készpénzt a postán?

BANK
KÁRTYÁVAL!

>

Készpénzfelvétel bankkártyával 
több mint 3700 nöstán

Posta
A postahivatal és a shop 

nyitvatartási ideje:

Hétfőtől
péntekig:
8.00-16.00

Szombat:
8.00-12.00

M Ó N I FOTÓ
Vállaljuk:

Esküvői fotózást műteremben, parkban, 
szertartásokon, és igény szerint NAGY esküvői 

fotóalbumban veheti át fényképeit. 
Gyermekfotózást műteremben vagy otthon, 

a megszokott környezetben.

AKCIÓI
Távcsövek nagy választékban!

Vivitar 10X25 WP 0CÓ 18.900,-

Vivitar 12X50 03^ 00^  10.900,-
Vivitar 8X32 33r5ÜÖ^ 23.500,-

cY H m d i^  i i d d ü n ^  m m Á <% nöA d/!

A szód, Kossuth Lajos u. 38. Tel: (28) 400-957 
Nyitva: hétköznap 8-17 szombaton 8-12 j

T e s z ta u tó k
a  r

■  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
----- ***-------5-------------  Tel.: 240-4444

436-7920

Hívjon fel, biztosan megegyezünk! 
Garanciális szerviz már 10.000,- Ft-tól!
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Új élmény

S k o d a F a b ia A SkodaFabia minden ele
mében csúcstechnikát képvisel, 

ezért sok új, kellemes élménnyel fogja megajándékozni Önt és 
családját Maximális biztonságot nyújtó karosszériája komfortos 
utasteret takar, amelyben akár öt személy is kényelmesen 
utazhat. Hogy döntését megkönnyítsük, a Skoda Fabiát már 
2 194 000 Ft-tól, akár 20% előleggel és használtautó-beszá
mítással is megszerezheti.
Skoda Fabia -  egy új kategória a Skodától.

Patócs Autóház
www.skoda.hu

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

http://www.skoda.hu
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T A P É T A  V Á S Á R
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

Sima és  habosított, m intás és  szövetm in
tás, fűrészporos, m ennyezet hőszigetelő  
tapéták, műstukkók megújult választéka  

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

O Festéshez, m ázoláshoz 
porfestékek, színezők  

<$> Diszperzit - Héra - Limit 
o  lábazat- és hom lokzat

festékek, ecsetek, m eszelők  
^  Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

N O E -k á r ty a  fe lm u ta tá s á v a l :  TAPÉTA v á s á r lá s  e s e té n  

1 0 %  e n g e d m é n y !

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT

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

és személyvédelem
telefonos távfelügyeleti rendszer 

segítségével!

Családi házak, lakások, irodák, 

raktárak, üzlethelyiségek távfelügyelete

Hívjon 
bennünket!
06 60 412-473 
06 209 219-650 
06 209 455-564

Nyitva;
hétfőtől | 8 -1 2
péntekig /  1 3 -1 7  
szombaton: 8 -1 2

P A p Y fU /

AUGUSZTUSI AJÁNLATUNK: 
FÜZETCSOMAGOK 

MEGRENDELÉSRE IS + AJÁNDÉK!
nagy íves csom agolópapír 60,-
tankönyvborítók 20,-

25,-
kisfiizet 32,-
nagyfüzet 66,-
spirálfiizet 160,-
írólap 35,-
rajzlap  35,-

iskolatáskák, tolltartók

K tVVm ÁW !

iskolakezdő garnitúra
színes ceruzák
golyóstollak, rostironok
írószertartók
tolltartók
órarendek
füzetcímkék
mappák

Háztartási papíráruk író- és irodaszerek 
Irat- és okmánytartók Táskák, pénztárcák

A u g u s z t u s b a n  s z e r d á n  is n y i t v a  t a r t u n k !
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J Ú L IU S  1-JÉN M E G N Y ÍL T !

nagy vá lasztékban: sp o rtlabdák , to rna te rm i fe lszere lések, szabadidőruházat,

pó lók, röv idnad rágok, sportc ipők, papucsok, szandálok, saruk, te rem cipők

S n o r t e n y e s ü le t e k n e k
felszereiesek:

sportszárak 
& nadrágok 
® mezek 
& sportcipők

NAG Y V Á L A S Z T É K B A N !!!

Jöjjön be üzletünkbe,

megéri!
KRONOS márkájú termékek 
kizárólagos forgalmazása!

Nyitvatartás:
hétköznap 8.00 - 20.00

Fekvő- illetve 
Zuhanyszolárium gépek
állnak rendelkezésére!

Bronzárium & Szolárium
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$
SUZUKI

SU Z U K I
---------- m

Raktarkeszletrol azonnal!
A Suzuki legújabb modellje:

BA ILIIN C I

ÚJ ÉS HASZNÁLT GÉPKOCSIK MÁK 20% KEZDŐ BEFIZETÉSTŐL!
£cmt AJÁttiAimmi várjuk az ímmőDőmi Fiam cílcsopopm vm im ím m

SZERVIZÜNK VÁLLAL MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁST, 
TEUES KÖRŰ SZERVIZELÉST STB.

W A G O N  m +
✓  modern
✓  praktikus
✓  gazdaságos

Ár: 2 .098 .000 ,- Ft-tÓI

Ár: 3 .170 .000 ,- Ft-tÓI

Márkakereskedés, Szalon, Szerviz:
3000 Hatvan, Móra Ferenc u. 6. Tel./Fax: 06-37/342-353
5100 Jászberény, Szent I. krt. 10. Tel./Fax: 06-57/412-002
2191 M3 Bag, Dózsa Gy. út 1/A Tel./Fax: 06-28/408-808
Eredetvizsgálat, karosszéria javítás, fényezés:
3000 Hatvan, Rákóczi F. út 95. Tel./Fax: 06-37/349-409
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A televíziózás fejlődése

A képtovábbítás kezdetei
1889-ben Verne Gyula megjó

solt egy általa PHONOTELE- 
PHOTOGRÁF-nak nevezett ké
szüléket.
1897-ben Marconi Angliában a 

Bristol-csatománál néhány ki
lométerre drót nélkül tudott je 
leket leadni. Az akkori tudósok, 
technikusok célja a dróttalan te
lefonálás volt. Már a vezetékes 
telefon megjelenésekor felme
rült'a kívánság, hogyan lehetne 
képet is átvinni villamosság se
gítségével. A feladat megoldásá
ig sok idő telt el.
Mindenki előtt közismert a táv
irányítható színes tévé és a nap
jainkban gombamód terjedő 
mobiltelefon. Mindkettő közös 
őséről olvashattak a Tükör előző 
számaiban. A tudósok a telefon, 
majd a rádió elvén gondolták 
megoldani a képek továbbítását. 
Ezeknél a készülékeknél a hang 
rezgéseit alakítják át elektromos 
jelekké. A távolbalátásnál a kép 
átalakítása volt a feladat. Távol
balátás alatt tulajdonképpen azt 
értjük, hogy időtől és távolságtól 
függetlenül láthatunk valami élő 
vagy élettelen tárgyat, álló vagy 
mozgó képet, jelenetet.
1936 előtt a magyar szakiroda

lomban távolbalátással foglal
kozó könyv nem jelent meg. 
Csak a folyóiratokból lehetett tu
domást szerezni a külföldön 
szép sikereket elért tudomány

ágról. A nyugati országokban 
ez időben már több kísérleti adó 
működött. A távolbalátással fog
lalkozó külföldi nagy cégek 
szakemberei között több magyar 
névvel találkozhatunk. Az ittho
niak is oly nagy elismerést vív
tak ki munkásságukkal, hogy a 
külföld is felfigyelt rájuk.
A képet is továbbító műsorszol
gáltatást Angliában és az Egye
sült Államokban már a második 
világháború előtt bevezették. A 
tudósok egy megfelelő képfel
vevő berendezés segítségével 
képzelték el a közvetítendő 
képből villamos impulzussoro
zat előállítását, amit vezetéken 
vagy vezeték nélkül a felvevő 
állomáshoz közvetítenek, és ott 
ezekből a villamos impulzusok
ból ismét megfelelő átalakító se
gítségével képet állítanának elő. 
Ma a televíziózás alapjában vé
ve ezen az elven működik. A 
közvetítendő képet felbontják. A 
képelemeket egymásután leta
pogatják, a fényerősséggel ará
nyosan változó erősségű áram
mal közvetítik (nagyfrekvenciás 
jelek), majd megfelelő berende
zéssel a képeket ismét összerak
ják. Ezeket az impulzusokat a la
kásunkban levő készülék alakít
ja  ismét képpé.

(folytatjuk) 
Kaáli Nagy Kálmán 

ny. tanár

ÁLLA?©SVOSl Ü G tfíE ff
Aszód és a környező települé

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

Augusztus 12-én 8 órától 
augusztus 14-én 8 óráig: 

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

Tel: 28 400-062

Augusztus 19-én 8 órától 
augusztus 21-én 8 óráig:

Dr. Márton János 
Galgamácsa, Kiskút u. 3. 

06309229-420

Augusztus 26-án 8 órától 
augusztus 28-án 8 óráig: 

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

Tel: 28 400-207; 06 30 275-4718

Szeptem bér 2-án 8 órától 
szeptem bér 4-én 8 óráig: 

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

Hirdessen
az

Aszódi
Tükörben!

Karácsony Portugáliában?

Futni sohasem késő
Hívták már futóbolondnak, 

talán őrültnek is tartja őt né
hány szomszédja, ám lassan 
mindenki megszokja, hogy ke
zében a kulcscsomójával és 
stopperórával nekivág a napi 6- 
10 kilométeres penzumának.

Giczey Attiláné tanárnő ezt a 
távot télen-nyáron teljesíti, mert 
azt vallja, a fütás nemcsak segít 
az egészsége megőrzésében, 
hanem tartást is ad.
Hugi - ahogy szokták őt szó

lítani - sohasem sportolt ver
senyszerűen, ám a mozgás min
dig lételeme volt. A 70-es évek
ben, amikor még Budapesten 
lakott, a tollaslabda-őrületnek 
hódolt, környékükön rendsze
resen rendeztek utcabajnoksá
gokat. Aztán nagy váltás követ
kezett az életében: elvált a fér
jétől, otthagyta a közlekedést, 
mert a rendszertelen időbeosztás 
miatt keveset találkozott a gyer
mekével, és emiatt állandó lelki- 
ismeretfiirdalása volt. Budapest 
helyett pedig újra szülővárosa, 
Aszód lett a lakhelye. 1994-ben 
újabb megpróbáltatás érte:
-Az IMI-ben dolgoztam, mint 
SZTK-ügyintéző, és a cég meg
szűnésével nekem is felmond
tak. Fél évig nem tudtam elhe
lyezkedni, mert amikor meghal
lották, hogy még tanulok - a Ja- 
nus Pannonius egyetem színház- 
és művészettörténeti szakárajár- 
tam - rögtön elutasítottak. De a 
gyermekem őrült hajtóerő volt 
számomra, így addig nem nyu

godtam, amíg munkát nem ta
láltam.

Huginak a műszergyári évek 
alatt kezdett el igazán hiányozni 
a mozgás. Ekkor találta ki, hogy 
futni fog. A határban, a Berek
ben, mert a lakótelepen először 
bizony cukkolták őt a lakótár
sak. Ma viszont már szurkolnak 
neki, ütik az ütemet. Az igazi él
mény persze az, amikor több tíz
ezer társával együtt startolhat el. 
-1997. április 27-én álltam elő
ször rajthoz a lányommal együtt 
egy budapesti versenyen - em
lékezik vissza beszélgetőtársam. 
Egész végig azon izgultam, 
hogy a gyerekem kibírja a 6 km- 
es távot. Csak amikor célba ér
tünk, kezdtem foglalkozni azzal 
a gondolattal, hogy jómagam 
milyen könnyedén teljesítettem 
a szintet. Innentől számítom a 
"megfertőzésemet".
Hugi ma már több tíz versenyen 
van túl, s szinte mindegyikre 
emlékszik. A legnagyobb élmé
nye a tavalyi, firenzei félmara
toni versenyhez fűződik, ahol 
1732-ikként ért célba úgy, hogy 
közben meg-megállt fotózni. Az 
időeredménye 2 óra 6 perc 25 
másodperc volt, ezt idén ugyan
itt 2 óra alá szeretné leszorítani. 
Kemény és nehéz sportbéli meg
mérettetésben egyébként idén 
sem szenved hiányt. Október 3- 
án élete első nagy maratoniján 
vesz részt, amelynek nem kisebb 
a tétje, mint az, hogy ha 4 óra 45 
perc alatt teljesíti a 42 kilomé
tert, akkor karácsonykor hazán
kat képviselheti Portugáliában. 
Mit lehet ehhez hozzátenni? 
Hajrá, Hugi!

Rácz Zoltán



Labdarúgás

Jól szereplő serdülők, 
csalódást keltő felnőttek

A képviselő-testület augusztus 
9-i ülésén többek között beszá
molót hallgatott meg az Aszód 
FC eredményeiről, az egyesü
let I. félévi gazdálkodásáról és 
a a tervezett II. félévi költség- 
vetéséről.

A csapatok közül a serdülők 
szerepeltek a legjobban, akik 
korcsoportjukban a legjobbak
nak bizonyultak. Dobogón vé

geztek az ifjúsági korosztályúak 
is, ők bronzérmet akaszthattak a 
nyakukba. Csalódást okoztak vi
szont a felnőttek, akik ősszel 
még bajnokaspiráns remények
kel kezdték a bajnokságot, ám a 
végén meg kellett elégedniük a 
7. hellyel. Az öregfiúk a 10. he
lyen zártak.
A 2000/2001-es évadban a ser
dülő gárda újjáépítése a cél, 
ugyanis hét játékos kiöregedett

ebből a korosztályból. Az elnök
ség az ifjúsági csapattól az első 
három hely valamelyikének 
megszerzését várja el, míg a fel
nőttek esetében a tisztes helytál
lás lehet a reális célkitűzés.
A futballklub I. félévi gazdálko
dását a takarékosság jellemezte, 
a II. félévre pedig további költ
ségcsökkentéseket terveznek. A 
2000/2001. évi bajnokságba pél
dául nem nevezik az Öregfiúkat. 
Az első félévben közel másfél 
millió forintból gazdálkodhatott 
az egyesület. Ebből 800 ezer fo
rint volt az önkormányzati támo
gatás, 324 ezer Ft pedig tavaly
ról maradt meg. A kiadások 1

millió 273 ezer forintra rúgtak. 
A második félévre 1 millió 250 
ezer forint kiadást tervez az 
egyesület, ám ez csak akkor vál
hat realitássá, ha az önkormány
zat újabb 800 ezer forintot biz
tosít. Ha a város nem nyújt segít
séget, 350 ezer forint saját bevé
telből és az I. félévről maradt 
180 ezer forintból gazdálkodhat
nak a labdarúgók. Ez az összeg 
nem fedezi a működési költsé
gek és a nevezési díjak, bírói 
tiszteletdíjak együttes összegét.

R.Z.
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Vízszintes: 1. A megfejtés 1. ré-

f
' árt betű: R)124Nem fel! 

3M szélei(Lh)Egyik szülő 
dám párja 16. A megfejtés 

2. része zárt betű (L) 18. Uréji 
19. Van ilyen benzinkút is (2Q/ 
Osztrák autók jelzése 21. Argon 
vegyjelé 22.Szamár mondja 23. 
Színész,... Gyula '2Ó,'Liter 27. 
Rádium (28r Kígyó, angolul 
(SNAKEym Bőr vegyjele(^3 1/ 
ODO 33. Félig szabad! 34. A 
megfejtés harmadik része (E) 
^5y Szőlőből készült nedű 37. 
Üres lift! 39. Tudományos tétel 
40. kori filozófud 43) Nem mi! 
44. Fluor 45 Tova 46. Rendben 
van 47. Állatok fekhelye 49. Itt- 
rium 50. Ház 51. Volt 52. puró- 
pai tenger ̂ 5A| Személyes név
más 5. Nátrium 58. Vissza: igás 
állat 59. A megfejtés 4. része.

Függőleges: 1. Adódó lehető
ség 2. A Mátrix c. film főhőse 3. 

Jód 4. Mária, keverve 5,. Visz- 
sza: női név 6. Liter 7. Kal- 

\  cium 8. A vő hívja így 
N apósát 9 .) Nátrium 

10. Nő, nega- 
. tív értelem- 

ben 11. Fér
finév

17/> Tiszántúli folyó 24. AKG 
25. Oxigén 29. Parfüm 30. Női 
név 32. A megfejtés 5. része 
(zárt betű: IQT3. Kén 36. Óra 
hangja Tik-.. 38.7Tanuló vezető 

\39)Idő angolul (TJME) 41. Éj
szakai mulatóhely424TeIevízió 
43. Boráról híres tiszántúli város 
45.' A hét vezér egyike 48. Lo- 
'bög a zászló 53,jJalfajta 55. Vi
lágháború röv. 56. Földet túr 60. 
Spanyol autójel 61. Félút! Í62. 
Az ABC első betűje 63. Nulla

-szr-
*

A megfejtést szeptember 2-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
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értékű, filmvásárlásra és -kidol
gozásra beváltható utalványát, 
illetve a Lakótelepi Virágbolt 
1500 Ft értékű ajándékkosarat 
sorsoljuk ki.
Júliusi rejtvényünk megfejtése:

“-... nekem azt mondta, 
hogy alagutat ás!”

A szerencse ezúttal Kun Attilá
nak (Bethlen Gábor u. 1.), illet
ve a Lehoczki ikreknek (Falujá
rók útja 19/17.) kedvezett, akik 
nyereményét postán küldjük el.

G R A T U LÁ LU N K !

Várjuk Olvasóink 

vélem ényét 

észrevéte le it írásait!

Címünk:

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

Email:

raczz@ m ail.digitel2002.hu
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