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nem a körjegyzőség kö\ etelt el 
jogi hibát, mivel az engedély ki
adásakor nem várta meg az em
lített szakhatóság állásfoglalá
sát. Bár a környezetvédelmi fő
felügyelőség április 12-én áldá
sát adta a használatbavételre, a 
körjegyzőség mind a mai napig 
nem hozott újabb határozatot, 
úgy döntött, most már a fennma
radási engedély megadásához 
kér ismételt szakhatósági bejá
rást. folytatás a 3. oldalon

Balázs Gusztáv felvétele

A Pyrus-Rumpold vezetői szerint minden szabályos

Galgamácsai veszélyeshulladék-lerakó: 
nyílt nap után, ügyészségi eljárás előtt

Mintegy harminc ember láto
gatott el szeptember 23-án dél
előtt az osztrák tulajdonú Py
rus-Rumpold Rt. galgamácsai 
veszélyeshulladék-lerakó tele
pére. A nyílt napot a cég kez
deményezte, mivel korábban a 
telep szabálytalan működésé
ről szóló hírek láttak napvilá
got. Nem tudni, a vendégeket 
megnyugtatták-e a látottak, az 
viszont biztos, hogy az Ország- 
gyűlés környezetvédelmi bi
zottsága a részvénytársaság 
vezetőivel való tárgyalás után 
úgy döntött, ügyészségi eljá
rást kezdem ényez.
A Pyrus Rumpold Rt. tavaly egy 
400 millió forintos beruházásba 
kezdett galgamácsai telepén. Az 
új medencesor építése nem volt 
problémamentes. Maár György 
kereskedelmi igazgató arról tá
jékoztatta a jelenlévőket, hogy a 
nagy esőzések következtében a 
tároló oldalán három helyen is 
kikagylósodás keletkezett, és 
nagy mennyiségű föld omlott le.
Szakértő cég javaslatára a me
dence oldalába kőbordákat épí
tettek, így orvosolták a problé
mát. Ezzel egy időben a tervre 
módosítási engedélyt kértek. A 
használatbavételi engedélyt 
1999. novemberében megadta a 
galgamácsai körjegyzőség, ezért 
az új tárolókban is megkezdő
dött a veszélyes hulladék leraká
sa. A körjegyzőség 2000. febru
árjában visszavonta határozatát, 
mivel a Környezetvédelmi Fő
felügyelőség azt nem hagyta jó 
vá. Fór is Sándor elnök-igazgató 
úgy vélekedett, nem cégük, ha-

Az önkormányzat módosításokat kér
Félidőben a körforgalom építése

Gödrök, félpályás útlezárás, 
forgalomirányítás nélküli köz
lekedés, kisebb koccanások. 
Ezek a Kondoros téri körfor
galom építésének velejárói, 
amit még körülbelül egy hó
napig kell elszenvednünk.
Félidejéhez érkezett a beruhá

zás, s ha az időjárás is úgy akarja, 
a megadott határidőre, novem
ber közepére végeznek a munká
val. A feszített tempó miatt a ki
vitelezők nem akarnak semmifé
le eltérést az eredeti tervtől, az 
önkormányzat viszont szeretne 
néhány olyan módosítást kiesz
közölni, amelyek a közlekedők 
érdekeit, biztonságát szolgálnák.

A körforgalom rendje lassan 
körvonalazódik. A gyalogátke
lőhely biztonságosabb helyre 
került, mert korábbi helyén a 
kanyar, illetve a javítóintézet ke
rítése miatt az autósok és a gya

logosok egyaránt későn vehették 
észre egymást. Könnyebb dol
guk lesz a vasútállomás felől 
balra kihajtani szándékozóknak, 
mert ugyan tenniük kell egy fél 
kört, de az ő kilátásukat sem 
zavarja majd az előbb említett 
kerítés. A Gödöllő felől a piacra 
érkezők nem a megszokott he
lyen kanyarodhatnak balra, ha
nem előbb be kell hajtaniuk a 
körforgalomba, majd onnan ki
érve és jobbra kanyarodva hajt
hatnak be a parkolóba. Az ön- 
kormányzat itt egy változtatást 
szeretne, nevezetesen meg akar
ja  nyittatni az élelmiszerbolt és a 
Szent István Patika közti, jelen
leg korláttal lezárt utat. A szak
emberek szerint erre elvileg van 
esély, ám mindenképpen szük
séges az engedélyeztetés.
A körforgalom megépülésén túl 
a legnagyobb pozitívum a kartali

út és a gyalogjárda kiszélesítése, 
illetve a vízelvezetés megoldá
sa. A múlt pénteken tartott bejá
ráson a változás sok apró rész
lete tisztázódott. így például az 
már biztosnak mondható, hogy a 
járda szélesítése miatt merede- 
kebbé váló rézsű kétharmad ré
szét burkolni fogják, hogy na
gyobb vihar esetén a víz ne mos
sa a járdára a földet. Az alig egy 
éve kihelyezett korlát viszont 
nem kerülhet vissza a szegély
kövek miatt. A PEMÁK szak
emberei szerint a korlátot forga
lombiztonsági szempontból 
egyébként sem indokolta sem
mi. Az önkormányzat ugyanak
kor úgynevezett gyalogoskorlá
tot szeretne, viszont pénze nincs 
rá. Ugyanez a probléma merült 
fel az Arany János utcai buszfor
duló esetében is.

(folytatás a 3. oldalon)
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A képviselő-testület elsőként 
az I. félévi gazdálkodásról hall
gatott meg beszámolót. Bagyin 
József polgármester összefog
lalójában elmondta, a bevételek 
és a kiadások egyaránt időará
nyosnak mondhatók. A második 
félév várható bevételei fedezni 
fogják a működést.

Augusztus 20-tól a középülete
ken állandó jelleggel kinn kell 
lennie a nemzeti színű zászló
nak. A képviselő-testület a má
sodik napirendi pontban a nem
zeti jelképekről szóló törvény 
módosításához igazította helyi 
rendeletét.

Módosította az óvodák felvé
teli rendeletét a képviselő-testü
let. Erről részletesen, külön 
cikkben olvashatnak.

Hat árajánlat érkezett be a 
szennyvíztisztító-telep bővítése 
műszaki ellenőrzési feladatok 
ellátására kiírt pályázatra. A vá
rosatyák a feladat elvégzésére az 
OVIBER nevű céget választot
ták.
Pályázatot nyújt be az önkor

mányzat a létszám-racionalizá
lással járó költségek fedezésére. 
A takarékosság jegyében össze
sen 12,5 álláshely szűnt meg. A 
feladatokat az intézményekben 
maradó, illetve a GAMESZ-hoz 
csoportosított dolgozóknak kell 
ellátni.

Pluszbevételekből és a kiadá
sok csökkentésével igyekszik az 
önkonnányzat pótolni a műkö
dési forráshiány központi támo
gatással nem biztosított össze
gét. Erről részletesen, külön 
cikkben olvashatnak.
7 millió forintja van az önkor- 

mányzaütak a II.félévi kisjaví
tási munkák elvégzésére. A kép
viselők úgy .döntöttek, hogy eb
ből a Falujárók úti gyalogjárda 
szélesítése és a Régész út - Mély 
út összekötését biztosító feljáró 
készüljön el. Utóbbi esetében a 
babakocsik részére rámpát is é- 
pítenek. Az önkormányzatnak 
függőben van egy támfal építés
re beadott pályázata is. Ameny- 
nyiben ez idén nem realizálódik, 
az erre szánt 2,7 millió forintból

az azonnal elvégzendő munkák 
( pl. fakivágás, vízelvezetés stb.) 
készülhetnek el.
A képviselő-testület úgy hatá

rozott, hogy elindítja a Falujá
rók úti 8+4 lakásos épület felújí
tásához szükséges közbeszer
zési eljárást, mivel a kivitelezés 
költsége meghaladja a 30 millió 
forintot.

A képviselő-testület jóváhagy
ta a 2.számú Általános Iskola 
napközi otthonos órakeret csök
kentésére beadott kérelmét. A 
tanintézmény azért kérte ezt, 
mert ezzel lehetővé vált, hogy az 
összevonásra ítélt két volt har
madik osztály a negyedik év
folyamban is külön osztálykö
zösséget alkosson. A képviselő- 
testület ugyancsak elfogadta a 
Római Katolikus Egyházközség 
méltányossági kérelmét. A té
mával külön írásban foglalko
zunk.

Novemberben ismét új felada
tot kap az okmányiroda. A kép
viselő-testület úgy határozott, 
hogy felmérést készíttet, hogyan

lehetséges az iroda bővítése. 
Döntés a későbbiekben várható. 
A képviselők nem támogatták 

az autósmozi üzemeltetőjének a 
bérleti díj csökkentésére beadott 
kérelmét. Arra viszont láttak le
hetőséget, hogy azokra az 1999- 
es hónapokra, amikor belvíz mi
att nem lehetett a területet hasz
nálni, az önkormányzat elenged
je a bérleti díjnak megfelelő ösz- 
szeget.

A képviselő-testület helyt adott 
annak a kérelemnek, hogy a 
Kossuth Lajos u.99. szám alatti 
önkormányzati bérlakásban egy 
év időtartamig a Petőfi gimná
zium egyik tanára lakhasson.

A képviselő-testület legvégül 
jelentést hallgatott meg a lejárt 
határidejű határozatokról és a 
két ülés között tett intézkedé
sekről, majd közérdekű javasla
tok, bejelentések megtételére 
került sor. A testületi ülésről ké
szült jegyzőkönyv teljes terje
delmében olvasható a Városi 
Könyvtárban.

R.Z.

Nincsenek 60 fő s  csoportok

Új felvételi rendszer az óvodákban

A települések egyharmada kért támogatást

26 m illiós rést kell betöm ni
A képviselő-testület az au

gusztusi ülésén úgy döntött, 
hogy a város óvodáiba (a kö
telező iskola előtti éven kívül) 
csak azok a gyermekek vehe
tők fel, akiknek szülei dolgoz
nak. A határozatnak az is ré
sze volt, hogy az óvodaveze
tőknek ki kell dolgozniuk az 
óv odai felvétel rendszerét.

Az új rendszer szerint a jelent
kezés május első két hetében 
történik. A formanyomtatvány 
mellé a szülők munkáltatói iga
zolása is csatolandó. A felvétel
ről az óvodavezetőkből, helyet
tesekből,gyennekvédelmi fele
lősökből, a szülői munkaközös
ségek megbízottaiból és a gyer
mekjóléti szolgálat megbízott
jából álló felvételi bizottság má
jus 20-ig dönt. Ennek eredmé
nyéről a szülők május 31 -ig kap
nak tájékoztatást. Az elutasítot
tak rangsorolt várólistára kerül
nek, ahonnan évközi üresedés 
esetén kerülhetnek óvodába.

Az ülésen szó esett azoknak a 
szülőknek a leveléről, akik a 
Napsugár Óvodában történt cso
portösszevonás miatt ragadtak 
tollat. Bagyin József polgár- 
mester szerint alaptalan volt az 
óvónők azon félelme, hogy 50- 
60 fős csoportok alakulnak. Ezt 
erősítette meg Novák Lászlóné 
közművelődési főelőadó is, aki 
elmondta, a törvény 20%-os 
többletterhelést engedélyez. Ta
valy a Szivárvány Óvoda 120 
gyermeket vett fel a 100 férő
helyre, a Napsugár 125 gyerme
ket 125 helyre. A hely-kihasz- 
náltság a Szivárványban 78, a 
Napsugár Óvodában csak 64%- 
os volt. A szakember szerint 
nem megengedhető, hogy az 
egyik óvoda óvónői hasonló kö
rülmények között jobban meg
terheltek legyenek, mint a másik 
intézményben dolgozók. A kép
viselők nem módosítottak ko
rábbi határozatukon.

R.Z.

Az idén 76 millió forintra 
tervezett költségvetési hiány
ból csak 50 milliót ellentételez 
az állam, így az önkormány
zatnak mindenképpen életbe 
kellett léptetnie a takarékos- 
sági csomagot. Sovány vigasz, 
ugyanakkor elgondolkodtató 
az a tény, hogy Magyarország 
3200 települése közül 1070 
központi támogatásra szorul.

A 26 milliós hiányt - mivel a 
város nem rendelkezik tartalék
kal - a bevételek növelésével 
vagy a költségek lefaragásával 
lehet megszüntetni. Az önkor
mányzat inkább az utóbbi mód
szerrel igyekszik egyensúlyban 
tartani a költségvetést, bár némi 
pluszbevételre - 7,5 millió fo
rintra - is számít. Ez az összeg az 
egyéb tulajdonú ingatlanok, a te
lepülési hulladékkezelés és a 
lakóházkezelés többletbevéte
léből származhat. A nagyobb 
részt -18 millió 300 ezer forintot 
- a takarékossági intézkedések 
életbelépésétől, illetve betartásá

tól remélik. Az oktatási intézmé
nyek technikai dolgozói lét
számracionalizálása mellett 
oktatási célfeladatoktól (pl. esz
közbeszerzés) is vonnak el 
pénzt. A képviselő-testület 3,5 
millió forinttal csökkentette a la
kásfenntartási, 4,5 millió forint
tal pedig a lakásépítési támoga
tást. A járda karbantartásra be
tervezett 7 millió forintot 3,8 
millióra faragták le. A szemé
lyes gondoskodást nyújtó ellá
tások köréből törölték az aszódi 
gyermekek (bölcsödések eseté
ben 17 Ft/nap. iskolások eseté
ben 18 Ft/nap) étkezési támoga
tását.
A takarékossági program 2001 - 

ben folytatódik, a képv iselö-tes- 
tület ugyanis kimondta, hogy a 
2001.évi működési költségve
tést úgy kell elkészíteni, hogy a 
létszám-racionalizálások, cso
portcsökkentések. egyéb meg
takarítások kihatása a tervben 
teljes körtien szerepeljenek.

R.Z.
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A Pyrus-RumpoldRt. igazgatói szerint minden szabályos

Veszélyeshulladék-lerakó: nyílt nap után...
(folytatás az 1. oldalról)

A közelmúltban a hulladék el
helyezésével kapcsolatos tech
nológiák megsértéséről is halla
ni lehetett. Maár György szerint 
a teljesen alaptalan vádakat a 
telep nyáron elbocsátott műsza
ki vezetője terjeszti, akitől azért 
váltak meg, mert nem értett a 
környezetvédelemhez, a mély
építéshez, és a kollégáihoz fűző
dő viszonya sem volt megfelelő. 
Gyóni Jánosnak azonban nem 

medenceépítés, hanem a telep 
működtetése volt a feladata. Gé
pészmérnökként a gépparkot irá
nyította, rendszergazdája volt az 
általa 1997-ben telepített számí
tógépes hálózatnak, amellyel a 
lerakó napi forgalmát regisztrál
ják. Ő vezette be a beérkezett 
konténer falvastagságának mű
szerrel való mérését is, azt köve
tően, hogy kiderült: a tartályok 
közül több az előírtnál véko
nyabb lemezből készült. A be
osztottjaihoz fűződő viszonyról 
annyit mond, számára jelzésér
tékű, hogy volt munkatársai ma 
is elhívják őt focizni. Mivel köti 
őt a titoktartás, a telepen tapasz
talható gondokról nem említ 
konkrétumokat, a főnökei fi
gyelmét viszont rendszeresen 
felhívta ezekera. Semmiféle in
tézkedés nem történt.
-Utoljára április 4-én nyújtottam 
át egy, a hibákat tételesen felso
roló feljegyzést Maár György
nek. Még aznap közölték velem, 
hogy nincs rám szükség. Alap
vető problémának tartom, hogy 
a cégnek nincs műszaki igazga
tója, sőt műszaki végzettséggel 
rendelkező igazgatója sem.

Tóth Gábor, a térség fideszes 
országgyűlési képviselője né
hány hete szerzett olyan ismere
teket a galgamácsai telepről, me
lyek egy átfogó vizsgálat kezde
ményezésére késztették: 
-Jómagam azért döbbentem 
meg, mert a térségben tervezett 
idegenforgalmi beruházások mi
att rendszeresen kértem szakvé
leményt az illetékes szakhatósá
goktól, s egyik sem jelzett, hogy 
probléma volna. Az elém tárt do
kumentumok alapján azonnal Il
lés Zoltánhoz, az országgyűlés 
környezetvédelmi bizottságához 
fordultam. Azóta a bizottság ma

gához kérette a cég vezetőit a te
lep működésével kapcsolatos 
engedélyekkel együtt. A hallot
tak nem győzték meg a bizott
ságot, így az ügyészségi eljárást 
és egy teljes, a telep működésé
nek minden részletét átfogó vizs
gálatot kezdeményez. Szeret
ném hinni, hogy ennek során ki
derül, a Galga mentén élők 
egészségét nem veszélyezteti a 
veszélyeshulladék-lerakó.
A nyílt nap résztvevői egyéb

ként mindent megnézhettek, az 
igazgatók pedig készségesen vá
laszoltak a feltett kérdésekre. 
Kétely azonban így is maradt a 
látogatókban. Mert igaz, hogy a 
még nem rekultivált hulladék 
egy elhúzható tető alatt van, az 
újabb szállítmány érkezésekor 
ezt szétnyitják, és egy erős szél 
esetén bizony száll a környezet
barátnak korántsem nevezhető 
por. Nemrégiben a képviselő- 
testület is foglalkozott azzal az 
esettel, amikor is városunkban 
egy, a galgamácsai telepre tartó 
teherautóról kiömlött a rako
mány egy része. A tárolási tech

ról és a veszélyeshulladék-le
rakó telep ügyében való ön- 
kormányzati állásfoglalás ki
adásáról döntött a képviselő- 
testület azt követően, hogy 
megtudta: Illés Zoltán, az Or
szággyűlés környezetvédelmi 
bizottságának elnöke a Pyrus- 
Rumpold Rt. vezetőivel tör
téntegyeztetés után ügyészségi 
eljárást kezdeményez a céggel 
szemben.

A kéviselő-testület Tóth Gábor
tól, a térség országgyűlési képvi
selőtől hallhatta először a jónak 
korántsem nevezhető hírt. A 
honatya ugyanis Budapestről 
egyenesen az aszódi ülésre sie
tett. A testület elkeseredetten 
vette tudomásul, hogy a Pyrus- 
Rumpold Rt. vezetése nem tudta

nológia szerint a telepen csak 
földnedves anyagot rakhatnak 
le. Kiderült, hogy a nem megfe
lelő állagú szállítmányt sem for
dítják vissza, mert akkor vissza
felé is kilötyögtetné az ártalmas 
anyagot. Az említett esetre a te
lepen is emlékeztek, és állítólag 
felszólították a céget a fokozot
tabb odafigyelésre. Emellett az a 
mondat is elhangzott, hogy a te
lepiek csak a kapun belül felelő
sek a szállítmányért...
A látogatók közül többen hiá

nyolták annak a társadalmi felü
gyelő bizottságnak a meglétét, 
amely a kezdetekkor még műkö
dött, és betöltötte szerepét. A Py- 
rus vezetői jelezték: kezdemé
nyezni fogják a bizottság újbóli 
létrejöttét. A felek érdekeinek el
lentétét persze ez sem fogja 
csökkenteni.
Az üzleti vállalkozásként műkö
dő telep tulajdonosa a nagyobb 
haszon érdekében szeretne mi
nél több hulladékot befogadni, 
míg mi szeretnénk minél keve
sebbet itt tudni. Mi ugyanis itt 
élünk. R. Z.

meggyőzni a bizottságot a sza
bályos működésről, és a nemrég 
megépített medencesorra sem 
tudtak érvényes építési enge
délyt felmutatni.
A környezetvédelmi bizottság 

által mindenre kiterjedő szakha
tósági vizsgálat elindítása ugyan 
a későbbiekben hozhat meg
nyugtató eredményeket, ám az 
ügy már mindenképpen negatív 
reklámot jelent a térségnek és ez 
veszélyeztetheti a város közép- 
és hosszú távú terveit. Köztu
dott, hogy az önkormányzat a 
lakosság lélekszámának növelé
sével és az ipari park cégekkel 
történő benépesítésével szeretne 
javítani a település nehéz anyagi 
helyzetén. Kérdés, hogy ezek 
után lesz-e érdeklődő az aszódi 
telkekre. A már itt lakókban is 
erősödhet a lappangó félelem,

Félidőben a 
körforgalom 

építése
(folytatás az 1. oldalról)

A kivitelezők az eredeti terv sze
rint építették meg a szegélyt, a 
város viszont - tapasztalva, hogy 
a buszvezetők nem kanyarodnak 
be a megállóhoz, hanem az út 
mentén állnak meg - egy három 
kocsiállásos megállóöblöt sze
retne. Ehhez azonban fel kellene 
szedni a már megépített szegélyt, 
és másképpen kellene megolda
ni a vízelvezetést is. A Volánbusz 
szakemberei viszont azt javasol
ták, hogy bővítsék ki a jelenlegi 
fordulót. A bódé eltávolításával 
és egy köztes váróperon meg
építésével négy autóbusz tudna 
egyszerre beférni, s még az ott ta
lálható fa is maradhatna a helyén. 
A vállalat képviselői azt is gyor
san hozzátették: cégüknek erre a 
változtatásra nincs egy vasa sem. 
A módosítási javaslatok egyelő
re csak a jegyzőkönyvben szere
pelnek. Hogy figyelembe ve- 
szik-e őket, és sikerül-e pénzt ta
lálni hozzá, egy-két héten belül 
derül ki.

ugyanis a telep megépítésekor 
készíttetett előtanulmányokban 
az szerepel, hogy egy esetleg be
következő környezeti katasztró
fa esetén bennünket, aszódiakat 
veszélyeztetnek legjobban az el
szabaduló káros anyagok.
A képviselő-testület mindezek 

figyelembevételével úgy dön
tött, hogy október 12-re rendkí
vüli testületi ülést hív össze, és 
egy állásfoglalást ad ki. A várha
tóan egészségügyi, városfejlesz
tési, földrajzi, történeti mellék
leteket tartalmazó iratot - tekin
tettel arra, hogy a veszélyeshul- 
ladék-lerakót 1989-ben hatalmi 
döntéssel, az itt élők tiltakozása 
ellenére, mindennemű kompen
záció nélkül építették többek kö
zött Orbán Viktor miniszterel
nökhöz is eljuttatja.

R.Z.

A miniszterelnökhöz is eljuttatják

Aszódi állásfoglalás készül 
veszélyeshulladék-lerakó ügyében

Rendkívüli ülés összehívásé-



ASZÓDI

Valóban a döntés követelt bizottsági tagot?
Néhány kiegészítést szeretnék 

tenni a Kossuth L. u. 2. sz. ingatlan 
eladásával kapcsolatos, az előző 
számban megjelent két cikkhez. 
Egy fontos adat kimaradt az új
ságcikkből: hogy erre az épület
re a felújítási költségeket a vá
rosfejlesztési bizottság a műsza
ki irodával közösen több mint 14 
millió forintra saccolta, ennyi 
pénzt pedig belátható időn belül 
nem tudnának egy épületre for
dítani. A többi ingatlant is ha
sonló okok miatt értékesítették. 
Ha egy önkormányzati bérle

mény a bérlőkre dől, akkor is az 
önkormányzatnak kell elhelyez
nie a benne lakókat, ha a kérdé
ses ingatlant nem tudná értékesí
teni. Az pedig teljesen nyilván
való, hogy a lepusztult lakásokat 
nem tudják annyiért eladni, 
amennyiből újat lehet építeni.
A Kossuth u. 2. esetében több 

mint kétmillió forintot költöt
tünk az épületre és soha egyet
len fillért sem laktunk le. Ezt 
bármikor, a GAMESZ kiadott 
számlái alapján vissza lehet elle
nőrizni. A Kvaka képviselő ál
tal említett határozat története az 
517 ezer forint jóváhagyásáról a

következő: 1994-ben megkap
tuk 10 évre az üzlet bérleti jogát 
azzal a feltétellel, hogy a hom
lokzatot felújítjuk. A későbbi 
vitákat elkerülendő, a legilleté
kesebbet, az önkormányzat mű
szaki osztályát kértük, hogy ké
szítsen költségvetést a felújítási 
munkákra. Ez volt az az 517 ezer 
forint, amit az akkori restület a 
felújítási munkák előtt elfoga
dott. Igen, de a munkálatok el
kezdésekor kiderült, hogy nem 
érünk semmit a homlokzat-felú
jítással, az épület tényleges ál
lagmegóvását a pincével kell 
kezdeni.
Nem csak az volt a célunk, hogy 
mindenáron megszerezzük a 10 
éves bérleti jogot, hanem való
ban az épület állagát akartuk ja
vítani. A pincét az előző bérlők 
raktárnak és lomtárnak használ
ták, a földes talaj büdös, rothadt 
volt, az épület belső pillérei mál
ladoztak, a villanyvezetékek 
életveszélyesen lógtak stb. A 
műszaki osztállyal egyeztetve 
végeztük el a legfontosabb pin
cefelújítási munkákat. Amikor a 
tényleges, elvégzett munkák 
költségeit igazoló számlákat be

nyújtottuk, azt a választ kaptuk, 
hogy nem lakhatunk le semmit, 
mivel a pincét használjuk. Bár az 
előttünk bérlők is használták (sőt 
"elhasználták") a pincét külön 
díjazás nélkül, nem volt ener
giánk a további vitára. Ezért nem 
került sor az 517 ezer forint 50 
%-ánakjóvírására.
A felértékelés adatai általában a 
bizottsági ülés előtt néhány nap
pal kerülnek a pénzügyi bizott
ság elnöke elé, hogy fel tudjon 
készülni az ülésre. Ha valami ki
rívóan nagy eltérést észlel, eset
leg bárminemű kétségei támad
nak, nem célravezető hetekkel 
később az újságban találgatni, 
hogy mit, miért úgy értékeltek 
fel. Gondolom egy telefonbe
szélgetés során közvetlenül a 
felértékelőtől felvilágosítást 
kérhetett volna a felértékelés mi
értjeiről. Azt sem tartanám túl
zásnak, ha egy képviselő olyan 
esetben, amikor kétségei támad
nak, saját szemével is meggyő
ződik az épület valós állapotáról. 
Ez sem történt meg. Szakértők 
szerint ezek a lakások a szük
séglakás kritériumának sem fe
lelnek meg.

Mi a kevés? Mi a sok?
Az Aszódi Tükörben Kvaka 

István képviselőtársam, mint a 
pénzügyi bizottság elnöke cím
zett néhány mondatot nekem is, 
mint ellenzéki képviselőnek a 
"Fölöslegesen senki sem szeret 
dolgozni" című írásában. Meg
jegyzései nem értek váratlanul, 
ugyanis azon a nevezett testületi 
ülésen, ahol döntöttünk a 
Kossuth L. út 2. számú ingatlan 
vételi áráról, két ízben is hangot 
adott nemtetszésének, többek 
között hűtlen kezeléssel vádolta 
meg azokat a képviselőket, szám 
szerint hatot, akik az alacso
nyabb vételár mellett foglaltak 
állást. Szerintem, nem lehet ko
molyan venni az ilyen vádakat, 
képviselőtársam is gondolom 
csak tréfálkozott ezzel. Remé
lem, mert ha komolyan gondol
ta, még bírósághoz is fordulha
tnának az érintettek, hivatalos 
helyen történt rágalmazás miatt. 
S a végeredmény elég kellemet

len lenne Kvaka képviselő úr
nak!
Szóval az önkormányzat elha

tározta, hogy értékesíti az ingat
lanjait. Nem tudja kezelni, felú
jítani, még az állagmegóvásra 
sincs pénze. Emellett pedig 
olyan érdeklődés tapasztalható 
az ingatlanok iránt, mint még so
ha a rendszerváltást követően. 
Ezt a konjunktúrát ki kell hasz
nálni. Ki kell használni, mégpe
dig úgy, hogy az közmegelége
désre szolgáljon!
A képviselő-testületnek dönté

sei során két alapvető érdeket 
kell figyelembe vennie.
1. A döntés szolgálja az önkor
mányzat érdekét.
2. A döntés szolgálja az érintett 
városi polgárok) érdekét.
Nyilván, aki az első pontban 

foglalt gondolatot vallja kizáró
lagosnak, az a hatalom nyers fö
lényében gondolkodik. Aki 
mindkét pontban foglaltakat

egyformán fontosnak tartja, az a 
közjót, a közmegelégedést tartja 
elsődlegesnek. Én csak ezt az 
utat tartom hosszú távon járha
tónak! Ugyanis, a városban ak
kor és csak akkor várható el, 
hogy a lakosok lokálpatriótákká 
váljanak, ha a várost otthonuk
nak érzik, és ha érzik, hogy az 
önkormányzat értük van. Ha ér
zik a támogatást, a bizalmat, ha 
érzik az önkormányzat segítő 
szándékát és a korrekt nagyvo
nalúságát. Az a polgár, aki ezt 
megtapasztalja, az minden bi
zonnyal törekedni fog arra, hogy 
a későbbiekben a város javát 
szolgálja. Én, mint magánem
ber, és mint képviselő, egyaránt 
hiszek ebben, és minden dönté
semben igyekszem is ennek 
megfelelően cselekedni.
Nézzük a konkrét esetet!
A képviselő-testület hasonlóan 

a többi ingatlanhoz, a La-Lupa 
értékbecslő céget kérte föl. Nem 
az ellenzéki képviselők hozták 
ide a céget, a cég már évek óta

Nem értem, hogy az eladási ösz- 
szeggel mi a gondja a két kép
viselőnek, hiszen ha a pénzügyi 
bizottság által javasolt hatmillió 
forintból levonnánk az épületre 
költött, számlákkal igazolt költ
ségeinket - ami így működött és 
teljesen jogszerű volt más ingat
lan eladásoknál - pontoosan any- 
nyit fizetnénk, mint az általuk ja
vasolt összeg. Vagyis amennyit 
ténylegesen fizetünk. Úgy tu
dom, a Kossuth L. u. 1. eladásá
nál is hasonló okok miatt döntött 
a testület a pénzügyi bizottság 15 
milliós javaslatával szemben. 
Kvaka képviselő cikke végén a 

felsorolásokkal saját mondani
valóját cáfolja. Azt bizonyítja 
ugyanis, hogy a képviselő-tes
tület minden eladásnál alaposan 
mérlegelt és ahol lehetett, ott 
magasabb árat szabott meg a 
felértékeltnél, és legtöbbször el
fogadta a pénzügyi bizottság 
döntését.
A pénzügyi bizottságnak javas- 
lattevő szerepe van. Nem határo
zatot hoz, hanem a testület mun
káját készíti e 1 ő. Azon megsér
tődni, hogy a testület más dön
tést hoz, sőt ezért lemondani... 
hát én ezt csak jószándékú ön
kritikának minősíteném.

Gerlach G. Kornélné

dolgozik a hivatalnak. A cég gö
döllői! Ezidáig a képviselő-tes
tület mindig elfogadta a La-Lu- 
pa becslését. Az egy másik kér
dés, hogy a pénzügyi bizottság 
többször magasabb összeget ja
vasolt.
így volt ez a Kossuth L. út 2. 

számú ingatlannál is. A La-Lupa 
3 millió forintra értékelt a pénz
ügyi bizottság 6 millió forintot 
javasolt. A vevő 4.5 millió forin
tot ajánlott, azaz 1.5 millió fo
rinttal többet, mint a felértékelt 
összeg. Ezt az ajánlatot fogadta 
el Dr. Horváth Anna, Dr. Jólesz 
József, Búzás Pál, Huszár Lász
ló, Búzás János és én. Ez koránt
sem az ellenzéki frakció. A meg
nevezett képviselők egyszerűen 
a jó  megoldásra szavaztak! És 
egyáltalán nem leértékelték az 
árat, mint azt csúsztatva, a Tisz
telt Olvasókat félretájékoztatva 
úja Kvaka képviselő úr, hanem 
éppen 1.5 millió forinttal meg
emelték azt.

(folytatás az 5. oldalon)



TÜKÖR

Pályázaton nyert összegekből, társadalmi munkával

Végre van játszótér a Berek szélén
Néhány napja a Síklaki-hegy- 
Kondoros tér-Berek környé
kén élő gyerekeknek is van hol 
játszaniuk. A Nagycsaládosok 
Egyesülete és az Együtt az 
Egészségesebb Életért Klub 
kezdeményezésére, a szülők ak
tív közreműködésével játszó
tér nőtt ki a földből a Berek ele
jén. Fából készült hinták, ko
sárlabdapalánk, focipálya, ho
mokozó hívogatja a gyereke
ket, míg a felnőtteknek egy sza
lonnasütő hely kínál alkalmat a 
közös együttlétekre.

- Idén mintegy 70 ezer, pályáza
tokon nyert forintot költhettünk

a játszótérre, ami egyébként a la
kótelepiek számára is vonzó le
het - tájékoztatott Nyemeczné 
Andó Edit klubelnök. - Ebben 
természetesen nincs benne an
nak a társadalmi munkának az 
értéke, amit a szülők végeztek.

Segítőkészség mutatkozott 
mind a GAVIT, mind a GA- 
MESZ részéről is. Az előbbi cég 
homokot adott a homokozóhoz, 
míg a város gazdálkodó szerve a 
kapuk és a kosárlabdapalánk be
állításához biztosított nyers
anyagot.
Kezdeményezőkészségben sze
rencsére továbbra sincs hiány. A 
kis csapat azt tervezi, hogy jövő

Mi a kevés? Mi a sok?
(folytatás a 4. oldalról)

A másik öt képviselő (Bagyin 
József, Chugyik János, Jordán 
Imre, Frajna Miklós, Kvaka Ist
ván) a magasabb összeg mellett 
voksolt. Elképzelhető, hogy ha 
jelen van Kovács Tamás alpol
gármester úr, Dk Loska Izabella 
és Dr. Bodó Zsolt képviselők, 
más eredmény született volna. 
Ezt, azonban sohasem fogjuk 
megtudni. Talán csak akkor, ha 
Önök megkérdezik tőlük, hogy 
melyik összeg (melyik felfo
gás!) mellé álltak volna!
Nincsen ebben semmi. A több
ség akarata érvényesült. Amint 
látom, Kvaka képviselő úr nehe
zen emészti meg, ha leszavaz
zák. Megértem, hiszen én sem 
szeretem. Bár az elmúlt két év
ben sokkal többször szavazta le 
a képviselő-testület az én javas
lataimat, mint Kvaka képviselő 
úrét. (És ez nem azért történt, 
mert helytelen dolgokat javasol
tam!!!) Tudom, nehéz ezt meg
szokni egy olyan embernek, aki 
a városért dolgozik. Ez nem egy 
könnyű műfaj. De ugyanakkor 
figyelmeztetem a Képviselő 
urat, hogy sem ő, sem más ne 
merje elvitatni tőlem azt, hogy 
én is a város érdekében dolgo
zom és döntök!
A Falujárók úti lakások eladá

sáról nem beszél a Képviselő úr, 
pedig ott elfogadta a testület a 
pénzügyi bizottság által javasolt

eladási árat. Igaz én nem fogad
tam el, mert magasnak tartottam, 
és támogattam a vásárlók azon 
kérelmét, hogy mérsékelje az 
önkormányzat az árat. Akkor 
engem szavaztak le. A demokrá
cia már csak ilyen.
Ismeretes a pedagógia tudomá

nyában az a szó, hogy empátia. 
Ez az embernek az a tulajdonsá
ga, hogy képes belehelyezkedni 
a másik ember helyzetébe, képes 
azonosulni vele, képes megérte
ni őt, s képes a későbbiekben 
annak megfelelően cselekedni 
is. Következésképpen, minél 
empatikusabb valaki, annál na
gyobb az esélye, hogy Jó Ember 
váljék belőle. Mert csak ez lehet 
az ember célja! Én mindennél 
fontosabbnak tartom ezt a ke
resztényi értéket! Jó pedagógus, 
jó orvos, jó sofőr, jó postás, jó 
képviselő pedig csak akkor lehet 
valaki, hajó ember is egyben! 
Végezetül, tisztelettel fölhívom 

minden Képviselőtársam figyel
mét, hogy ne veszítse el empáti- 
kus képességét, csak azért, mert 
a sors úgy hozta, hogy képviselő 
lett!
Az árvita kapcsán pedig, min

den Kedves Olvasót arra kérek, 
gondolkozzon el azon, hogy ő 
milyen testületi döntésnek örül
ne, ha vele történnének ezek a 
dolgok?! És csak ezután alkossa 
meg véleményét a sokról s ke
vésről! Asztalos Tamás

re újra pályázik, és a Berekben 
burjánzó gaz kiirtásával lehető
vé teszi, hogy a városnak e - ma

Az új játszóteret ügyességi já
tékokkal, családi versenyekkel 
vették birtokukba az érintettek. 
A jó  hangulatú avatón csupán 
egyet hiányoltak: sem a Polgár- 
mesteri Hivatal, sem a képvise
lő-testület nem képviseltette ma-

még mellőzött - területén sétálni 
is lehessen. Kedvüket még az 
sem szegte, hogy tavasz óta - 
amikor is a területen összegyűj
tötték a hulladékot - lelkiisme
retlen személyek ismét tele
hordták szeméttel a Bereket.

a szerző felvétele  

gát. Pedig egy olyan városban, 
ahol az önkormányzatnak rend
kívül szűk lehetősége van a pol
gárok komfortérzetének javítá
sára, nagyon meg kell(ene) be
csülni az alulról jövő kezdemé
nyezéseket. -erzé-

1 8-12 
péntekig] 13-17 

szombaton: 8-12 
szerda: szünnap

Á lta lá n o s  é s  k ö z é p is k o la i  
ta n sz e r e k  n a g y  

v á la s z té k b a n  k a p h a tó k !

PRAKTIKUS AJÁNDÉKOK 
MINDEN

KOROSZTÁLYNAK:
✓  író-és irodaszerek
✓  irat-és okmánytartók
✓  táskák, pénztárcák

csomagolóanyagok háztartási papíráruk 
nyomtatványok

Szolgáltatásaink:
fénym ásolás (A4, A3) iratsínezés 

FUJI fotókidolgozás spirálozás
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Tóth Gábor a lejáratására indult hadjáratot sejt

Felgyújtották a honatya dolgozószobáját
Szeptember 20-án éjjel isme

retlen tettesek felgyújtották 
Tóth Gábor országgyűlési kép
viselő dolgozószobáját. A 
Csintoványi csárda emeleti 
helyisége, amelyben technikai 
berendezések és a képviselő 
cégének iratai voltak, teljesen 
kiégett. Az anyagi kár több, 
mint egymillió forintra rúg. 
Rövid időn belül ez a második 
bűncselekmény, amit a képvi
selő rovására követtek el.

Hajnali három órakor az épület 
gondnoka azzal riasztotta a hon
atyát, hogy füst gomolyog a dol

gozószobájából. Amíg Tóth Gá
bor kinyitotta az ajtót, és elol
totta a tüzet, addig a két merény
lő - őket az egyik alkalmazott 
próbálta megállítani, ám egy jól 
irányzott rúgás miatt fel kellett 
hagynia az üldözéssel - sikere
sen elmenekült a bagi szervizút 
irányába.
A képviselő dolgozószobájába 

nem első alkalommal hatolt be 
idegen kéz. Nemrégiben, ami
kor Tóth Gábor éppen külföldön 
tartózkodott, ismeretlen szemé
lyek forgatták föl a helyiséget, s 
fontos dokumentumokat vittek

Kék hírek

Megverte édesanyját 
a garázda fiú

Az elmúlt időszakot nem a be
törések, hanem a garázda cse
lekedetek jellemezték. Vala
mennyi esetben az alkohol volt 
a motiváló tényező.
Ittas állapotban verte meg édes
anyját az a garázda férfi, akit 
ezért a cselekedetéért a nagyma
ma jelentett föl a rendőrségen. 
Két férfi az egyik kocsmában 
keveredett szóváltásba egymás
sal, majd tettlegességig fajult a 
dolog. A kakaskodók nyolc na
pon belül gyógyuló sérüléseket 
okoztak egymásnak. Három 
évig terjedő szabadságvesztésre 
is ítélhetik azt az elkövetőt, aki 
egy férfi borába hipót öntött. A 
súlyos testi sértés kísérletének 
minősülő eset egy családi ház
ban történt, ahol a sértetten kívül 
annak fia és barátai tartózkodtak. 
A rendőrség egyelőre nem akadt 
a nyomára azoknak a tettesek
nek, akik az elmúlt hónapban 
egy éjszaka alatt négyszer is be
törtek. Nemes István rendőr őr
nagy, az aszódi rendőrőrs pa
rancsnoka érdeklődésünkre el
mondta: az ügyben a társszer
vekkel közösen folyik az adat
gyűjtés. A banda azóta nem kö
vetett el újabb bűncselekménye
ket, amiben minden bizonnyal 
az is közrejátszott, hogy a ren
dőrség szeptembernek szinte

minden éjszakáján akciózott. A 
portyaszolgálattal, rejtett figye
léssel, útzárral kombinált elle
nőrzéseknek néhány más ügy 
elkövetője akadt fenn a horgon. 
Rajtavesztett például az a be
törő, aki éppen hazafelé fuva
rozta a más településen, aznap 
éjszaka szerzett zsákmányát. A 
rendőrségi akciók októberben a 
polgárőrség bevonásával folyta
tódnak.
Halálos áldozatot követelt a hó

nap közepén a bagi keresztező
désben történt baleset. Egy idős 
férfi az általa vezetett, házilag 
készített vontatmánnyal Bag fe
lé kanyarodott nagy ívben, és 
eközben karambolozott a Gö
döllő felől érkező személygép
kocsival. A bácsi az ütközés kö
vetkeztében a helyszínen életét 
vesztette.
A rendőrség arra kéri az autó

sokat, legyenek nagyobb türe
lemmel a Kondoros téri körfor
galom építése miatt leszűkült 
főúton való közlekedés során. 
Az építkezés helyszínénél már 
történt egy-két ráfutásos kocca
nás, ami kicsit több odafigyelés
sel elkerülhető lett volna. A ren
dőrség az építőket is kérte, hogy 
állítsanak be forgalomirányító
kat, ám eddig süket fülekre ta
láltak.

magukkal. A képviselő szerint 
néhány hete több ügy kapcsán is 
olyan terhelő adatok birtokosa 
lett, amelyek nyilvánosságra ke
rülése sértheti bizonyos körök 
érdekeltségeit. Tóth Gábor egy, 
a lejáratására indult hadjáratot 
sejt az akciók mögött:
-Az illetéktelen személyek pró

bálkozásain túl egy jó ideje a cé
gemet egymás után vizsgálják a 
különféle szakhatóságok. Azzal 
már megfogtak, hogy a panzi
ómnak nem volt rágcsálóirtó tér
képe. Komolyra fordítva a szót, 
egyre nehezebben viselem a rám 
nehezedő pressziót, a lejáratá
somra irányuló törekvést. Csak 
remélni tudom, hogy nem fajul 
el annyira a helyzet, hogy az a 
személyemet és a családomat 
érintse. R. Z.

Ki a virágot szereti...
... rossz ember nem lehet- tartja 
a mondás. Sajnos az élet néha 
rácáfol erre. így gondolják ezt 
az Idősek Napközi Otthonának 
munkatársai is. Legalábbis az
óta, mióta ismeretlen tettes az

épület ablakaiból elvitte a mus
kátlikat. Mit lehet ehhez hoz
zátenni? Reméljük, legalább a 
virágoknak nem szokott ártani, 
és locsolja őket.

„Csapdába” estem!
Történtmindez2000. október 5- 
én este 19 óra 20 perckor váro
sunkban, a leendő körforgalom 
építési területén!
Nagy „örömmel” tapasztalom 

nap mint nap a rohamos ütem
ben készülő körforgalmunk és 
kartali utunk látványos és egy
ben hátborzongató megoldásait! 
Ma Ddadon, egy „szimpla kis” 
csatornázás alkalmával, a falut 
átszelő főutcán - és nem főút
vonalon -, folyamatosan, két
szer három darab forgalomirá
nyító rendőrlámpa segíti az arra 
közlekedőket. Ezzel szemben 
Aszódon a főútvonalra egy tár
csás, forgalomirányító személy 
sem jut!
Talán szerencsének is mondha

tó, hogy „csak” az autóm látta a 
kárát egy mindenféle elterelőt 
mellőző, hatalmas gödörnek, 
melybe a fokozott figyelmem el
lenére belehajtottam. Belegon
dolni is rémisztő, hogy mi tör
ténhetett volna, mi történhetne, 
ha esetleg egy idősödő személy

vagy egy gyermek belegyalogol, 
netán -  csak hogy fokozzuk a 
dolgot -  kerékpárral belehajt, 
egy ilyesmi „csapdába”. Minden 
reggel aggódva ébredek és 
esténként aggódva térek nyugo
vóra, hogy történt-e az éjszaka, 
történni fog-e napközben tragé
dia a kereszteződésben, esetleg a 
kartali úton, vagy megköszön- 
hetünk-e még egy napot a Min
denhatónak, hogy legalább Ő 
vigyázott-vigyáz ránk, ha ez már 
másnak eszébe sem jut.
Már-már a rosszindulatúak azt 

gondolhatják, hogy személyes
kedni akarok, de ha már az épí
tőknek nem jut az eszükbe vala
miféle biztonsági megoldás, ak
kor a városunk vezetője -  termé
szetesen hivatalból - tehetne va
lamit az ügy érdekében, még azt 
sem kérjük Tőle, hogy együttér
zésből!
Legalább mi vigyázzunk egy

másra: ezért kérek mindenkit: a 
lehető legnagyobb körültekin
téssel használja az épülő körfor
galmunkat és a kartal i utat is!

Szlanka Zsolt
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Putyin is köszöntött minket

Diploma a Filantróp pályázaton
Május 27-én az új moszkvai 

operaházban nagy ünnepre 
készülődtek.

Fél hat tájban megszólalt a tér
zene az operaház előtti kis téren, 
hogy tudtára adja országnak-vi- 
lágnak rövidesen kezdetét veszi 
az Első Moszkvai Filantróp 
fesztivál díjkiosztó gálája. 50 
ország több, mint kétezer neves 
és kevésbé neves alkotóművé
sze pályázott a 24 elnyerhető díj 
valamelyikére. Magyarország
ról 9 pályázat érkezett különbö
ző művészeti kategóriákban.

A zsűri munkájából kivette ré
szét az orosz művészeti élet szin
te valamennyi jelentősebb tagja. 
Dr. Szilánk Bertalan, a moszkvai 
magyar konzul és felesége izga
tottan várta, hogy az ünnepség 
elkezdődjön, hiszen a fesztivál
nak magyar díjazottja is volt.
Ez mostanában elég ritka eset. 
Hat órakor megszólaltak a fan
fárok, s kezdetét vette az ünnepi 
gála.
Először Putyinnak a fesztivál 

résztvevőihez írt levelét olvasták 
fel, majd rendkívül látványos 
show következett, lézertechni
kával és háttérvetítéssel egymást 
váltották az impozánsabbnál 
impozánsabb műsorszámok,s 
közben egyenként szólították a 
díjazottakat a színpadra, hogy 
átvegyékjutalmukat.
Amikor rám került a sor szólni 
sem tudtam a meghatottságtól. 
A konferanszié közben közölte, 
hogy arany diplomát kaptam. Az 
átadási ceremónia ideje alatt a 
lézervetítők a háttérre vetítették 
Szobraim képét, hogy a zsúfo
lásig megtelt operaház egész 
közönsége láthassa azokat.
A díjátadást követően megje

lentek a színpadon a zsűri tagjai 
is, közöttük a 90 éves Mojsze- 
jew el, akit a közönség óriási 
ovációban részesített.

Az ünnepség végéztével az 
operaház kertjében tűzijátékra és 
fogadásra került sor. A fogadá
son a díjazott művészeken kívül 
részt vettek a zsűri tagjai, a kul
turális tárca államtitkára, Mosz
kva város helyettes polgánnes- 
tere és a diplomáciai testület né
hány tagja.

A fogadáson sokan megkeres
tek, főleg orosz és belorusz mű
vészek, akik nagy szeretettel és 
érdeklődéssel közeledtek hoz
zánk, alig győztem válaszolni a 
rengeteg kérdésre.

Ami pedig magát az arany dip
lomát illeti, ez egy bekeretezett 
aranyozott fémlemez, amelyen a 
nevem olvasható, s az ,hogy a 
zsűri az Első Nemzetközi Filan
tróp díjat a szobraimért adta.
A díjkiosztást követő napokat 

városnézéssel, hajókirándulás
sal, a Tretyakov képtár, s Csaj
kovszkij Diótörőjének megte
kintésével töltöttük.

Ami magát a várost illeti, óriási 
léptekkel fejlődik, mindenütt to
ronydaruk ágaskodnak, új vá
rosközpontok épülnek, az ember 
mindenütt csillogó-villogó kira
katokat lát, s gyönyörű autókat. 
Úgy tűnik, az elmúlt 10 esztendő 
alatt nemcsak a város változott 
meg, hanem maguk az emberek 
i s , nyitottabbak,közvetlenebbek 
lettek.

Nagy örömmel tölt el, hogy az 
1991-es párizsi, az 1993-as new- 
yorki kiállítás után 2000-ben 
Moszkvában is sikert arattam.

RáczJ. Zoltán 
szobrászművész

Figyelem!
Padlószőnyeg, ü lő g arn itúra , a u tó k á rp it s tb .t is z t ítá s á t  

vá lla lom  ipari géppel, speciális n ag yh atású  

tis z tító s ze re k k e l.

Rövid ha tá ridő , 

m e nn y isé g i kedvezm ények!

Megtisztelő hívását a következő telefonszámokon várom: 

28 401-813, 20 9622-617

Péntek 13.

Szerencsés vagy szerencsétlen?
Ősi népszokások vagy babo

nás hiedelmek fűződnek a 13-as 
számhoz?
Valamikor régen a számok koz

mikus rendjében a legkedvezőt
lenebb szerepet a tizenhánnas 
kapta. Szerencsétlen voltának 
eredetéről több elképzelés ala
kult ki. Az egyik a skandináv mi
tológiából származik, amikor a 
gonosz Löki a híres skandináv 
ünnepségen megölte az 
ifjú Baldur Istent. A 
másik az utolsó va
csorától ered. Mind
két esetben a töké
letes tizenketteshez 
hozzáadódott egy 
plusz fő, amely meg
bontotta az egységet. A 
rosszemlékű összejövetelek óta 
a tizenhármas számhoz sokféle 
babona kötődik, amitől jobb ha 
az ember távol tartja magát. Az 
idők múlásával az angolszászok 
már inkább pozitívnak, mint ne
gatívnak minősítették a tizen- 
hármast. Például a britek köré
ben az a hiedelem járja, hogy ha 
valaki 13 adag karácsonyi pu
dingot 13 különböző helyen fo
gyaszt el karácsony estétől szil
veszterig, akkor az illetőre

örömteli, gyümölcsöző, boldog 
új esztendő köszönt. George 
Washingtont 13 ágyúlövés kö
szöntötte, amikor a magasba 
emelte a republikánus zászlót. 
Robin Hood 12 vidám cimborá
jával járta a sherwoodi erdőt, és 
ő, a 13. volt a vezetőjük. A ma
gyar népszokások közül a de
cember 13-hoz fűződő Luca na
pi székfaragás a legismertebb. A 

Luca szék ülőkéje ötszögü 
és többnyire kilencféle 
fából barkácsolták, de 
volt olyan vidék is, 
ahol 13 határból 13 fé
le fát hordtak össze. 
Stockholmban min

den évben Luca király
nőt választanak.

Miért péntek? Talán, mert 30 
éven keresztül Magyarországon 
ötöslottó sorsolás mindig pénte
ken volt. Péntek 13. SZEREN
CSENAP. Ránk kacsint a sze
rencse és Fortuna Istenasszony 
sok-sok szerencsejátékost vonz 
magához e napon.
Szerencsés vagy szerencsétlen? 
Döntse el ki-ki maga péntek 13- 
án!

Szerencsejáték Rt.

4 7  millió forintot nyert a város

Felépülhet a házunk

Már biztosan megszépül a Falujárók úti, a volt szovjet laktanya 
területén található nyolclakásos épület. Az önkormányzat ered
ményesen pályázott a Gazdasági Minisztériumnál és 47,2 millió 
forintot nyert el. Az épület tetőterét, így nem nyolc, hanem 
tizen-két család otthonaként szolgál majd. Az önkormányzat 
nemré-giben megindította a közbeszerzési eljárást. Az építkezés 
jövő tavasszal indul.
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Vécsey Kamarateátrum Aszód

Új előadásokra készülnek
Csengey iskola

Megkoronázták Mátyás királyt
Márciusban M óricz Zsig- 

mond: Rokonok című regé
nyének dramatizált változatát 
adta elő az aszódi közönség
nek a Vécsey Kamarateátrum 
társulata. Azóta viszont alig- 
alig hallani róluk.
-Dolgozunk, az egész nyarat vé
gigpróbáltuk - tájékoztatott Bara
bás Tamás, a csoport vezetője. - 
Aszódon tényleg nem léptünk fel 
mostanában, viszont számos kör
nyékbeli településen játszottuk 
nagy sikerrel a darabot. Most hét
végén például Dányba megyünk, 
ahol elővételben már száz jegy el
kelt. Csendben jegyzem meg, 
hogy Aszódon három előadáson 
nem gyűlt össze ennyi néző. 
-Milyen új darab bemutatójára 
készülődtök?
-Inkább a darabokkal a helyes 
kifejezés. Idén Adácson rende
zik meg az Amatőr Falusi Szín
játszók Fesztiválját. Mi erre Sü
tő András: Pompás Gedeon éle
te, halála és feltámadása című 
groteszk játékával neveztünk. 
Olyan darabról van szó, amit a 
közönség minden bizonnyal 
szeretni fog majd, hiszen renge
teget lehet nevetni rajta. A fősze
replő Pompás Gedeon egy párt
titkár, aki hatalmat kap, és ettől 
nagyon elszáll.
-Sütő ezt a rendszerváltás előtt, 
az egypártrendszer idején írta. 
Aktuális ma is ez a mű?
-Én azt gondolom, hogy a mai 
világban a politika nagyon erő
sen beleszivárog a hétköznapi 
életbe. Sokan képesek például 
amiatt összeveszni, hogy nem 
azonos párttal szimpatizálnak. A 
darab fő kérdése, hogy a hirtelen 
pozícióba került ember hogyan 
éli meg ezt a helyzetet. Pompás 
Gedeon túl komolyan veszi a rá
bízott feladatot, és elkezd kiski
rályként viselkedni. De nincs ez 
másképp utódjával, a Vizes Le- 
pedőssel sem, akinek hatalomra 
kerülése után az az első dolga, 
hogy megbosszulja Pompás Ge
deonon az őt ért sérelmeket. Azt 
gondolom, ez ma sincs máskép
pen. Sajnos.
-Többes számot használtál. M i 
a másik mű?
-Eszterházy Péternek van egy

Nem túl gyakran fordul elő, hogy egy újságírót koronázási ce
remóniára invitáljanak. Az elmúlt napokban mégis ez történt 
velem. A díszes meghívó a Csengey "uradalomba" csalogatott, 
ahol Mátyás királyt tervezték újra megkoronázni.

nagyon kellemes kisregénye, Ki 
szavatol a lady biztonságáért? 
címmel. Ezt szeretnénk színpad
ra vinni. A próbák megkezdőd
tek, várhatóan jövőre lesz belőle 
előadás.
-A Sütő-darabot m ikor láthat
já k  az aszódiak?
-Ezt nagy valószínűséggel no
vember 27-én mutatjuk be a Vé
csey Helyőrségi Klubban. 
-Tavasszal a teátrum új szerep
lőket toborzott M ennyien je 
lentkeztek?
-A csoportnak 12 tagja van, köz
tük új arcok is. Be kell valljam, 
ők sem a hirdetésre jöttek, úgy 
kerestük meg személyesen őket. 
De legalább már azt elmondhat
juk, hogy a Vécsey Kamarateát
rum Aszódnak van egy helybéli 
tagja is.

Rácz Zoltán

- A koronázási jelképek megis
mertetése a tananyagban szere
pel. Gondoltam, a gyerekek ne

csak a könyv szövegén és képein 
keresztül sajátítsák el az ismere
teket, hanem éljék át magát az

? É rtesítjük  a lakosságot, hogy október 16-án 11-től 
15 óráig  az aszódi postahivatal áram szünet m iatt 

•  zárva tart. Szíves m egértésüket kérjük.

n -

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

eseményt - magyarázta a nagy 
esemény léttejöttét Magyar Mi
hály né tanítónő, aki nemcsak ki
találta a koronázás forgatóköny
vét, hanem magát a koronát is el
készítette.

Délelőtt 10 órakor felharsant a 
zene, és az udvartartás, valamint 
a meghívott vendégek előtt a fő
papok megkoronázták a királyt. 
A nagy eseményt nem is követ
hette más, mint egy nagy mulat
ság. Persze erre is készülni kel
lett. Míg a műhelynek kinevezett 
zsibongóban a lányok ékszere
ket készítettek ruháikhoz, addig 
a Mátyás király híres fekete sere
gébe beálló fiúk a páncélzatukat 
gyártották le. Déli tizenkét órára 
a finom teasütemények is elké
szültek, így annak már tényleg 
nem volt akadálya, hogy az új
sütetű király és udvartartása egy 
jót szórakozzon. Az esemény 
fénypontja az Udvar Szépe vá
lasztás volt.

És hogy mit szól mindehhez az 
újságíró? Bár egy állam életében 
nem túl szerencsés, ha túl gyak
ran kell királyt választani, azt 
hiszem, a Csengey-uradalom di
ákjai nem bánnák, ha a jövőben 
erre újra sor kerülne.

R.Z.
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Idősek Világnapja

“Nem csak a húszéveseké a világ”
Az aszódi nyugdíjasok számta

lanszor igazolták már az egyik 
örökzöld sláger refrénjének 
igazságát. Nem volt ez másképp 
idén, az Idősek Napja alkalmá
ból rendezett ünnepségen sem. 
Rengeteg nevetés, tánc, az aján
dékozás öröme jellemezte szep
tember 29-e délutánját.
A nyugdíjasklub tagjainak pe

dig nincs könnyű dolguk. A 
színvonalas produkciók után

egy még színvonalasabb létre
hozása hasonlít a rúdugrók sze
repléséhez. Mindig feljebb kerül 
a léc. Mostani fellépésüknek te
hát a korábbiakat kellett "meg
fejelni", s bátran állíthatom, si
került.
A nyugdíjasklub idén ünnepli 

fennállásának huszadik évfor
dulóját. Ez alkalomból nemrégi
ben Pest Megye Önkormány
zata díszoklevéllel jutalmazta a

kis közösséget. Ez a két év
tized adta mostani fellé
pésük gerincét, korábbi mű
soraik egy-egy részletét ki
emelve fűzték egységes e- 
gésszé, megspékelve hu
morral, énekkel. Nem ma
radt el a nyugdíjasok himnu
szának eléneklése és a tom
bolahúzás sem. A délután
nak volt profi vendége is: az 
óvodások műsora, Kovács 
Tamás alpolgármester kö
szöntője és Balázs né Mayer 
Zsuzsa dalcsokra után Ha
rangozó Teréz táncdaléne- 
kes lépett színpadra. A kö
zönség örömmel állapította 
meg,hogy a művésznő hang
ja mit sem kopott az évek 
során. Az ünnepség utolsó 
harmadában a táncé volt a 
főszerep. Nyugdíjasaink 
olyan intenzitással mulattak, 
hogy a reumatológus és orto
péd orvosoknak valószínű
leg leesik az álluk, ha látják 
őket. Persze ez legyen így, 
még sok-sok évig!

Öregek

Ülnek a pádon, két öregember, 
Hófehér hajjal, ráncos kezekkel. 
Elmúlás szele lengi körül őket,
Nem feledhetjük apádon ülőket.

Küzdelmes évekvannakmögöttük, 
Megfáradt szívük, elgyötört testük 
Életük telén segítsük őket,
Nemfeledhetjük a pádon ülőket

Neveltek minket, életet adtak 
Ezért a jóért oly keveset kaptak 
Hála és szeretet övezze őket,

Nemfeledhetjük a pádon ülőket.

Addig tégy értük mígittvannakveled, 
Várják a szavad, fogják a kezed 
Öleljiikmagunkhoz, karoljukőket, 
Nem feledhetjük apádon ülőket.

M olnár Játtosné

Az Idősek V ilágnapja tám ogatói
Barkácsház 94 Kft, Cuki-Fagyibár, Dián Bútor Bt., Drop és Társa Bt., Együtt az 
Egészségesebb Életért Klub, Első Pesti Hengermalom Rt., Erika Presszó, Fekete- 
Fehér Divatáru, Gála Ruházati Bt., Gyemiek Divatáru, Háztartási Bolt- Kárászi Pál, 
Háztartási Bolt-Riva Lux , Hírlapüzlet, HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht., 
Hungária Biztosító, Jolika Vegyesbolt, Khang-Su Kft., Korona Cukrászda, Kőger 
Kft. Macskaszem Kerékpárbolt, Mini ABC, Mini Presszó, Móni Fotó, Közmű
velődés Otthona, Optika- Hatalyák Jánosné, Pála Sándor, Pálma Cukrászda, Lakó
telepi Papírbolt, Pásztor Attila, Péter Jánosné, Polgármesteri Hivatal, Posta, Rácz 
Tibomé, Rosenbrot Kft., Rőfós Bolt, Rövidáru Szaküzlet, Sára Kisvendéglő, Szent 
István Patika, Tapétabolt-Péter Lajosné, Sörpatika, Tóth-Kő Bt. Tóth, Sándor, 
Typovent Nyomda, Vargaker 2000 Kft., Városi Gyógyszertár, Varrodaüzem, 
Videotéka, Virág ABC, B és B Bau Bt., Virágbolt-Geri Mihály Virágbolt-Masznyik 
Istvánná, Vöröskereszt Aszód Körzeti Szervezete, Vöröskereszt Aszódi Szervezete, 
Vörpi Kereskedőház, Ze Jun Kft.-Kelly Üzlet, Zöldség-Gyümölcs Vegyesbolt - 
Hangya Józsefné, Aszódi Tükör

Ami a toliban maradt

A régi freskók sem semmisülnek meg

M egszépül 
a katolikus tem plom

megírni. így van ez Micsinay 
bácsi esetében is. Aszód leg
idősebb polgárát tavaly ismer
tem meg, s olyan jól elbeszél
gettünk, hogy mindenképpen 
szerettem volna írni az életéről. 
Laci bácsi szabadkozott, hogy

nem volt az ő életében semmi 
rendkívüli. Én meg - talán azért, 
mert bőven volt anyagom - en
gedtem. A beszélgetés elmaradt 
a virágok tudorával. Azzal bíz
tattam magam, hogy majd idén. 
Néhány napja arra kértem a pol
gármestert, hogy szóljon, ha az 
Idősek Világnapja alkalmából 
köszönteni megy Laci bácsit. 
Sajnos erre és a riportra már 
nem kerülhetett sor. Laci bácsi 
életének 98.évében meghalt. 
Isten nyugosztalja! R. Z.

Még néhány hét és a katoli
kus egyházközség hívei egy 
szép, felújított templombel- 
sőnek és oltárnak örvendez
hetnek. A Tan György szent
endrei festőművész irányításá 
val végzett munka során a 
falakról eltűnnek a stíluside
gen freskók, helyettük a ba
rokk belsőhöz igazodó díszítés 
kerül. A fából készült oltárt 
szintén restaurálják. A misé
ket egyébként a tatarozás ide
je alatt is megtartják.

A templombelső felújítása 
befejező mozzanata a teljes 
rekonstrukciónak, amely im
máron négy esztendeje elkez
dődött. Akkor az épület külső 
festését végezték el, és kicserél
ték a teljes tetőszerkezetet. Két 
éve a régi, működésképtelenné 
vált orgonát cserélték újra, most 
pedig az utoljára 1977-ben fes
tett belső falak kapnak új színt és 
díszítést. A Nemcsics Antal fes

tőművész készítette figurális 
freskók nem semmisülnek meg, 
restaurálással bármikor újra 
elővarázsolhatok lesznek. A 
munka során a templom nyílás
záróinak cseréjére is sor kerül.
Mivel sejteni lehetett, hogy a 

felújítás költségeit nem fedezi 
majd az egyházközségnek e 
célra félretett 2 millió forintja, 
indultak a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma által az 
épített örökségek megőrzése 
céljából kiírt pályázaton, ám e- 
zen egy fillért sem sikerült nyer
niük. A tatarozás költségeinek 
legnagyobb részét az önkor
mányzat által méltányosságból 
megajánlott telek értékesítésé
ből befolyó összegből fedezik, e- 
mellett számítanak a hívek ado
mányaira is. Az oltárt abból a 
400 ezer forintból teszik rendbe, 
amit az egyházközség volt plé
bánosa, Szentirmay Endre ha
gyott örökül. R.Z.
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Moldova György:

IajániataI Európa hátsó udvara
Egy kis nyelvelés

Komor bika
Alig hiszem, hogy a szociográ
fiát kedvelő olvasóknak be kel
lene mutatni ajánlati könyvünk 
szerzőjét. A méltán népszerű író 
írt már a textiliparról, a MÁV 
helyzetéről, a kamionosokról, a 
mezőgazdasági pilótákról stb. 
Legújabb könyve nem egy fog
lalkozáskört vagy mammutvál- 
lalatot mutat be, hanem egy tér
ség életét, mindennapjait. A 
Nyíregyházától a kárpátaljai Ra- 
hóig, a felvidéki Ágcsemyőtől a 
Partium-beli Nagykárolyig hú
zódó, országhatárok által szab
dalt területen készült riportok ar
ról adnak valós képet, az itt la
kók mennyire sínylették meg a 
rendszerváltást.
"A kommunizmusban az a leg

rosszabb, ami utána következik" 
- állítja a könyv mottója. A 
könyvben található életsorsok 
igazolják ezt az állítást. A mára 
gazdaságilag teljesen kettésza
kadt ország keleti részéről már 
olyan vélemény is elhangzott, 
hogy ez Magyarország Szicíliá-

Külfóldön a távolbalátást legelő
ször J. L. Braird mutatta be 1926- 
ban. A magyarok közül ismer
tebb nevek Mihály Dénes (1919), 
Tihanyi Kálmán (1926), di: Sze- 
lényi Pál és Nemes Tihamér - a 
posta kísérleti állomás mérnöke, 
aki 1933-ban Budapesten, egy 
rádiókiállításon bemutatta a posta 
egy kísérleti távolbalátó berende
zését. A kezdeti lépések után fo
kozatosan fejlődött a kép felvé
tele (felbontása), továbbítása és a 
reprodukálás.
A televíziózás kezdetén kétféle 

képbontást alkalmaztak. Az 
egyik a mechanikai (Nipkow- 
tárcsa, 1884), a másik az elektro
mos (mozaikkamra, elektronka
mera) rendszer. A mozaikkamra 
(ikonoszkóp) feltalálója - gya
korlatilag is megvalósított ka- 
tódsugaras képbontás - Zworikin 
Kozma orosz származású ameri
kai mérnök (1933).
Az elektronkamara feltalálója 

Fransworth mérnök.
A mozaikkamara alapgondolata 
Campbell Swinton-tói szárma

ja. És akkor még nem szóltunk 
Ukrajnáról, Kárpátaljáról. 
Moldova György több, mint egy 
évet töltött a régióban a könyv 
megírása előtt. Ez idő alatt több, 
mint 70 magyarországi települé
sen járt, mintegy 25-30 alkalom
mal lépte át az ukrán, román, 
szlovák, lengyel határt, de mint 
írja, ezt is kevésnek találja ah
hoz, hogy müve egy megye szo
ciográfiája legyen. Riportjaival 
az itt élők legégetőbb gondjaira 
igyekezett felhívni a figyelmet. 
Azokból pedig bőségesen van 
elég. Elég a helyzet jelképeként 
megemlíteni, hogy a 2000. év 
elején Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye legnagyobb munkáltató
ja  nem egy gyár, hanem a Nyír
egyházán működő Megyei Kór
ház a maga 2.800 fölötti alkal
mazotti számával.

"Ex oriente lux". "Keletről jön a 
fény." Lehet. A könyv viszont a 
keleti helyzetről szól.

zik (1908!), aki először tett sza
badalmi bejelentést egy olyan 
távolbalátó rendszerről amely
nek adójánál fényérzékeny 
anyagból kiképzett mozaikon - 
kapcsolókar gyanánt - katódsu- 
gár fut végig. Lényegében ma is 
egy katódsugárcsőben a nagy- 
frekvenciás jelekkel vezérelt 
elektronsugár az ernyőn felraj
zolja a közvetítendő képet.
A képbontásnál az elemi pontok 
számának növelésével a kép 
részletekben és árnyalatokban 
gazdagabbá válik. A képjelek a 
képfelvevőcsőről - felerősítés 
után - a stúdióból az adóba ke
rülve modulálják a nagyfrekven
ciás hordozót, és így jut el a ve
vőkészülékek antennájához. A 
televíziós közvetítéseknél hasz
nált ultrarövid hullámok a fény
hez hasonlóan egyenes vonal
ban terjednek. Ezért az adó- és 
vevőantennának "látni kell" egy
mást. Dombok, hegyvonulatok 
sőt a nagyobb épületek is leár
nyékolják a mögöttük levő 
területet. Televíziós vételnél az

"Mint komor bikáé, olyan a járá
sa," - úja Arany János gyönyörű 
művében, a Toldiban. Egészen 
pontosan az Első ének utolsó vers
szakában, miután az ifjú Toldi 
Miklós fájdalmasan veszi tudomá
sul a vitézek sajnálkozását:
"Szép öcsém, be nagy kár,
Hogy apád paraszt volt s te is az 
maradtál."
A  Toldit olvasva a mai olvasó el 
sem gondolkodik azon, vajon 
pontosan úgy érti-e a szöveget, 
mint a szerző értette, vagy eset
leg mára már elhomályosult, kis
sé feledésbe merült a "komor 
bika" szókapcsolat eredeti jelen
tése. Már csak azért sem, mert a 
komor melléknév nyelvünk élő 
és gyakran használatos szava, és 
semmi gondot nem okoz az ép 
nyelvérzékü ember számára a 
helyes használata, 
így azt is gondoljuk, hogy pon

tosan értjük Arany szövegét, pe
dig egyáltalán nem biztos. Isme
rőseimtől meg megkérdezem, 
mit jelent a "komor bika" kife
jezés, szerintük milyen is az a 
"komor bika". Csak befelé, ma
gamban mosolygok - nehogy 
megbántsam őket -, amikor ki
guvadt szemmel, merev tekin
tettel, zord ábrázattal próbálják 
szemléltetni, milyennek is kell 
elképzelni a költő által emlege
tett állatot.
A Magyar értelmező kéziszótár a

antennának lényegesen nagyobb 
a szerepe mint a rádiókészülé
kek esetében. A televízió érzé
kenyebb a zavarokra, ezért az 
antennát célszerű minél maga
sabbra szerelni. Figyelembe kell 
venni az árnyékoló hatásokat. A 
felvett jeleknek a készülékhez 
való elvezetése újabb problémát 
jelent. Ezért nemcsak a vevőan
tenna helyes szerkezete és az 
adó irányába való beállítása fon
tos, hanem a levezetés, a készü
lékkel való szakszerű és tökéle
tes elektromos kapcsolata is. A 
levezető kábel típusa és szere
lése a vételi teljesítmény minő
ségét ronthatja vagy javíthatja. 
Ezért kifizetődő megfelelő szak
emberre bízni.

Kaáli Nagy Kálnán

"rosszkedvű, kedvtelen, barátság
talan, zord" jelzőket adja megje
lentésként, utalva arra, hogy élő
lényekkel és élettelen dolgokkal 
kapcsolatban egyaránt használ
ható.

További jelentésként - állatra 
vonatkoztatva - megtalálhatjuk a 
"Rosszul v. későn heréit (háziál
lat" jelentést is. S valahol itt kell 
keresnünk az igazságot.

Bár az állatorvosi szakiroda- 
lomban eddig nem sikerült nyo
mára bukkannom a megfelleb
bezhetetlen magyarázatnak, két 
fogódzóm mégiscsak van:
1. Idős barátom - aki egykor hen
tes volt, sőt már az édesapja is - 
azt mondta, hogy bikával kap
csolatban nem ismeri a kifeje
zést, de az édesapjától a "komor 
birka" megnevezést hallotta, s 
valóban a rosszul elvégzett ivar- 
talanítási műveletre, illetve an
nak következményére utalva.
2. Állatorvos barátom vélemé
nye szerint nagytestű állat ese
tében az időben és szakszerűen 
elvégzett művelet is maradandó 
nyomot hagyhat, mivel az állat 
nem tudja olyan tisztán tartani a 
sebet, mint az ember, s előfordul, 
hogy a beavatkozás helye be
gyullad, bepállik és érzékennyé 
válik. Ilyenkor az állat mozgása 
a fájdalom hatására koordinálat
lan lesz, s éppen ez teszi mozgá
sát jellegzetessé.
Minden bizonnyal hihetünk en
nek a magyarázatnak, mert 
Arany így folytatja versét:
"Mint a barna éjfél, szeme 
pillantása,
Mint a sértett vadkan, fű  veszett 
dühében.
Csaknem összeroppan a rúd vas 
kezében "
A költő mindezt Miklós jellem
zésére, pillanatnyi lelkiállapotá
nak kifejezésére alkalmazza na
gyon szemléletesen.
Az idézet első sorában csak ajá- 
rásról, a gondterhelt ember moz
gásáról van szó, a folytatásban 
viszont már a szemről, a pillan
tásról is szó esik. A komor szó 
közismert jelentése azonban az 
olvasó számára már az első sor
ba "belevetíti" a tekintetre utaló 
képzettársítást is. -g-1

R.Z.

A televíziózás kezdetei (2. rész)



TÜKÖR

A kedvenc a Mercedes és a “Bádogböske ”

Foglalkozásuk: nyugdíjas autórestaurátor
Az idei budapesti autókiállítás 

talán legnagyobb szenzációja az 
oldtimer show volt. Gyári újnak 
tűnő Jaguárok, Mercedesek, 
Chevroletek kellették magukat, 
de legalább akkora sikert aratott 
az 500-as Trabant, a régi Volga, 
és a Moszkvics is. A szervezők 
azért egy szegletben - ahol egy 
műhelyt rekonstruáltak - azt is 
jelezni szerették volna, milyen 
állapotból indulnak ezek az au
tók.

Az aszódiaknak, ha veterán ko
rú autókat akarnak látni, nem 
kell a fővárosba utazniuk. A 
Hat-vani út egyik családi háza 
előtt több is sorakozik felújított 
vagy felle lt állapotban. 
Valószínűleg az utóbbiak miatt 
nevezik a Se-regély testvéreket 
roncstelepe-seknek.
- Amikor hazahozok egy újabb 

darabot, a feleségem mindig azt 
kérdezi, minek ez nekünk- me
séli Károly, aki nyugdíjazása 
előtt járműalkatrész-kereskedő
ként dolgozott, így foglalkozása 
révén is kötődik az autókhoz.

- Ilyenkor kijavítom az asz- 
szonyt: Nem neked kell, hanem 
nekem. Viszont a veterántalál
kozókon ő magyaráz a leglelke
sebben az érdeklődőknek, hogy 
melyik autót hogyan, mennyi 
idő alatt restauráltunk.
Persze amíg eljutnak idáig test
vérével, a karosszérialakatos 
Sándorral, sok idő telik el. A 
leg-több autó, motorkerékpár 
nem saját lábon, hanem ládában, 
ömlesztve érkezik hozzájuk. 
Kezdő lépésként a hosszú évek 
alatt összegyűjtött műszaki leí
rások áttanulmányozása törté
nik, aztán leballagnak a köz
ponti raktárba. Náluk ez a MÉH- 
telepet jelenti.
- Ha már itt sem találjuk azt, 
amit keresünk, gyári alkatrészt 
veszünk. Merthogy a táblale
mezeket is gyárban gyártották -  
mulat pillanatnyi zavarodottsá
gomon Sándor, aztán rábök a 
kalapácsára: - Ebben meg úgyis 
benne van minden méret.
A két testvérnek persze nem

csak a fémhez kell értenie, ha
nem időnként a fához is. Mos
tani munkájuk alanya egy 1947-

es Skoda Tudor, aminek a váza 
kemény fából készült. A „B” 
oszlop kettétört, csapolással le
het javítani, a gittelés és a leme
zelés később úgyis eltakarja a 
szépséghibát.
Az első általuk restaurált autó 

egy Fiat Topolino volt. Talán

azért, mert az édesapjuk is min
dig azt szeretett volna vásárolni.
- Sosem jött össze neki, mindig 
valami másra kellett a pénz- em
lékezik vissza Karcsi. - Nekünk 
sikerült vennünk, többet is. 
Merthogy két és fél Topolinóból 
raktuk össze azt az egyet, ami 
most már viszonylag jó  állapot
ban van. Évekig kerestünk hoz
závaló főtengelyt, végül valaki 
vállalta a legyártását.
Próbálom őket arról faggatni, 

hogy mi örömet lelnek ebben a 
hobbiban. Az alkotás varázsát 
említik. Azt, hogy olyat tudnak, 
amit csak kevesen: roncsból újat 
teremteni. Meg még valamit: 
örömet szerezni másoknak. 
Mert mi emberek, ragaszkodunk 
a régi tárgyainkhoz. Erre példát 
is említenek. Múltkoriban meg
állt a házuk előtt egy idős házas
pár vezette német rendszámú 
autó. Az asszony kiszállt, oda
sietett a Topolinóhoz és elkezdte 
simogatni, csókolgatni. Kide
rült, hogy a hölgy olasz szárma
zású, és szüleinek első autója ez 
az akkoriban igen közkedvelt 
típus volt.
Bár nem kételkedem, amit mon
danak, újabb megerősítést ka
pok. Egy középkorú férfi lép a 
műhelybe, bemutatkozik, majd 
így folytatja:
- Rendszeresen járok erre, és 

menet közben mindig figyelem 
ezeket a kocsikat. Most van egy 
kis időm, gondoltam, megné
zem őket közelebbről is. Szak
értő szemmel lép hozzájuk

vizsgálja a Skodát, a Fiatokat, a 
remek állapotú DKW-tól meg 
egyenesen el van ragadtatva:
- Nyáron Olaszországban nya

raltam. Azt a pénzt, amit ott el
vertünk a családdal, szívesen rá
szánnám erre a kocsira.

Az emberek többsége persze

nem akar veterán autót vásá
rolni. Nemcsak azért mert na
gyon drágák, hanem mert a 
fenntartásuk is sokba kerül. A 
jelenlegi biztosítási feltételek 
például semmi kedvezményt 
nem adnak, így annak is be kell 
fizetni a kötelező biztosítás díját, 
aki csak alkalmanként, veterán

találkozóra jár velük. Igaz, ez a 
tétel elenyészően kevés a felújí
tás költségéhez mérve.
- A múltkor hirdettek az újság

ban egy 1936-os kiadású Mer
cedest, fellelési állapotban- me
sélik a testvérek. A tulaj 3 és fél 
millióra tartotta. Anyagköltség
re, munkadíjra újabb 3 milliót 
lehet számolni. Mit mondjunk, 
egy darabig nem restaurálunk 
ilyen típust.
Pedig ez a kedvenc márka Sere
gélyéknél. Meg a „Bádogbös
ke”, ismertebb nevén az Ikarus 
55-ös faros autóbusz. Egy ilyen
nek a felújítása ugyanis új kihí
vást jelentene. Tudomásuk sze
rint Magyarországon mindössze 
kettőt hoztak helyre, roncsról 
sem nagyon hallani. A volt 
Szovjetunió utódállamaiban vi
szont még fut belőlük néhány. 
Talán hazakerül belőlük egy res
taurálásra szoruló, a Seregély 
testvérek örömére.

R.Z.

T A P É T A  V Á S Á R
E gész évben  o lc só  ár, nagy választék!

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

■=t> Poszterek, szegők, bordűrök nagy válasz
tékban, valam int a tapétázáshoz szükséges 
eszközök, ragasztók, RIGIPS hézagoló és  
glette lő  segédanyagok  
Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők  
Diszperzit - Héra - Limit 

■4> lábazat- és hom lokzat
festékek, ecsetek, m eszelők  

■=> Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

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

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT

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

Seregély Károly és Sándor
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Zo-La 2 0 0 0 . Kft.
Aszod, Kossuth L. út 71.

(a Művelődés Házával szemben!) 
Tel: 401 -460  06 20  0124 036

Hvitvatartás:
hétfőtől péntekig: 0 .00  -17.00 

szombaton: 0 .00  -12.00

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

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

Snorteiivesületeknek
felszerelések:

sportszárak 
'&  nadrágok 
'&  mezek 
& sportcipők

HASI VÁLASZTÉKBAN!!!

Jöjjön be üzletünkbe,

megéri !
KRONOS márkájú termékek 
kizárólagos forgalmazása!

Nyitvatartás:
hétköznap 8.00 - 20.00

Fekvő- illetve 
Zuhanyszolárium gépek
állnak rendelkezésére!
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D a + Á r C  A l l + Á h á - 7  2100 Gödöllő. Rigó u. 10
r  a  I U U D  n l l  LUI ICS£. Tel./Fax: (28) 410-299

www.skoda-auto.hu

SkodaTurné 2000 
- sztármodellekkel!

K i

SkodaTurné 2000
ASZÓD, Szabadság tér

2000 . október 14. 9 .00  - 13.00

http://www.skoda-auto.hu
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"<B<to<Ö>]IX<iSn g©®®/3 " "AZ ORSZÁGOS KISOKOS TÁGJA”

KISOKOS ___ Szerkesztőség: 2100 Gödöllő, Lovarda u. 26.
Tel: 28/422-582, 422-583, 418-023 Példányszám: 30.000
Megjelenik: Aszód, Gödöllő, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Szada, Veresegyház

Tisztelt Olvasó!
Kiadványaink az elmúlt 7 év során több mint 98 városban, évi 148 kiadvánnyal, több mint 3,2 milliós példányszámban bizo
nyította életképességét az ország különböző pontjain.

A polgárok megelégedésére félévente olyan ingyenes könyvecskét juttatunk el az adott város/régió cégeihez, intézményeihez, 
lakosságához, amely praktikus információk (vasúti menetrend, autóbusz menetrend, hivatalok fogadóórái, szakorvosi ellátás, 
tanintézmények specialitásai) mellett széles körű vállalkozási, szolgáltatási, kulturális jegyzéket is tartalmaz.

A KISOKOS a mindennapi élethez szükséges tudnivalók egy csokorba gyűjtésével hasznos segítség a város lakosságának, 
egyúttal olyan egyedülálló reklámhordozó eszköz, amellyel a legszélesebb rétegeket érheti el a hirdetni szándékozó cég, üzlet 
vagy magánvállalkozó.

Kiadványainkat saját terjesztői hálózatunkon keresztül juttatjuk el minden postaládába teljes körűen. Heti- és napilapok egy
szeri hirdetési tarifáinak megfelelő áron fél évig folyamatosan élő hirdetési lehetőség. Kiemelt felület(ek) az adott szakterüle
ten a KISOKOS-t használók körében a konkurens cégekkel szemben komoly lépéselőnyt biztosít.

Kiadványunkkal biztos segítséget szeretnénk nyújtani Önöknek hirdetési, közérdekű információik célba juttatásához.

A KISOKOS Országos Információs és Reklámkiadvány hálózat márkanév a Találmányi Hivatalban szerzői jogvédett 
termék. Valamint minden, ami ehhez a névhez kapcsolódik, szerzői jogvédett termék, amelynek a KISOKOS Kiadó a tulaj
donosa.

WWW.kisokos.hu Gödöllői KISOKOS Szerkesztősége

D>zéles körben 
elérhető

C-hitelt felvenni az OTP Banktól? Könnyen lehet!

Az OTP Bank új hitelét Önnek is ajánljuk, hiszen a feltételeket könnyű teljesíteni: akár ügyfele 
bankunknak, akár nem - bátran fordulhat hozzánk! A széles kör számára elérhető OTP C-hitelnek széles 
körű előnyei vannak:

■  Magas hitelösszeg: akár az Ön havi jövedelmének ötszöröse.

■  Alacsony kamat: megegyezik az A-hitelével - je lenleg mindössze évi 19,5 %*.

■  Alacsony havi törlesztőrészlet: a havi záróegyenlegének 6 %-a.

■  Egyszerű és korszerű felhasználás: Önnek csak egyszer kell szerződést kötnie, azután C-hitel 
számlájához kapcsolódó EC/MC bankkártyájával bármikor, bárhol igénybe veheti megállapított 
hitelkeretét.

■  Feltölthető hitelkeret: a már törlesztett összeget Ön újrafelhasználhatja.

A pontos feltételeket az OTP Bank C-hitelre vonatkozó Hirdetménye tartalmazza.
*THM: 23 ,15% -30,32%

www.otpbank.hu

OTP Bank Aszódi Fiókja
2170  Aszód, Kossuth Lajos u. 4 2 -4 6 . 

Tel: 4 00 -1 33

ő Id
C-hitel az OTP BANK-tó! BANK

http://WWW.kisokos.hu
http://www.otpbank.hu


TÜKÖR

$
SUZUKI 

— f / / t ------

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

"Vezessed Wagon-tBagón, 
Meg lesz elégedve nagyon. 
Kössön VELE barátságot, 
Megnyeri a Clubtagságot."

M3BAG

Tesztvezetés, 
teljes körű tájékoztatás:

Bog, Dózsa György úti 

márkakereskedésünkben 

az M 3-as autópálya fel-lehajtójánál

Hyitvatartás:

hétfő-péntek: 8.00-18-00 

szombat: 9.00-13.00

Tel./Fax: 06/28-408-808

•••és ha tetszett a Wagon, 
rendelje meg Bagón!

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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HEL  YBEN SÜ TŐS

nyílt Aszódon

N E M  K E L I  U T A Z N IA !
Főzött krémes, hagyományos és 
különleges torták, sütemények, 

krémesek, tiroli rétesek, 
marcipánfigurák, 

diétásoknak cukormentes
túrótorta,

tortatűzijáték, emeletes és formatorták 
minden igény szerint,

Im is  Komuic. m

Aszód, Kossuth Lajos Út 30. Tel: 06 30 267-2009
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Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)

Vállaljuk a lk a lm i cso k ro k , 
sírk o szo rú k  k é s z ít é s é t  
in g y e n e s  k isz á llítá ssa l.

K iskoszoru k
n a g y k eresk ed e lm i

áron
H alottak  Napjára!

—  Tel.: 06-28-401-690 —

FOGORVOSI
RENDELŐ

BUDAPEST XV. SZILASPARK U. 10.
A PÓLUS OKJVTKK MELLEIT 

(AZ JV13-AS U K VK ZK TŐ SZAKASZÁNÁL,)
A MJKHOLA ÜZLE ’I HAZ LJAN.

Tel: O6-1/417-1984
mg: Jj j
P  NYITVA:

HÉTFŐTŐL CSÜTÖRTÖKIG: 8-20  

PÉNTEK 8 ÓRÁTÓL V ASÁRNAP 8-IG 
TELJES KÖRŰ ELLÁTÁS ÉJJEL IS!

G Y ER A IE K FO G Á S Z A T,

Á S Z Á JS E B É S Z E T ,

k í v á n s á g á r a  a l t a t á s b a n  i s !

MÓNI FOTO
GRafa avorslabor

Gyerm ekfotózás műteremben vagy otthon, 
a megszokott környezetben.

Képkeretek nagy választékban kaphatók, 
festményekhez egyedi méretben rendelhetők.

Új parfümök érkeztek!
Hugó Boss, Iceberg, Issey Miyacke.
Givengie. Tommy Hilfiger...
■  Ajándéktárgyak kicsiknek és nagyoknak
■  Poszterképek: több méretben válogathat!

Sok smieieüel vmjuL <%nöfwt mindkét itzíetü/Mm/!

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

1 0  . hónap 

9-étől a SUZUKI

8 . születésnapja alkalmából

7  héten keresztül

6 ajándékcsomagból 
választhat!

•  téligumi szett
•  rádiósmagnó-riasztó
•  hiteltámogatás
•  ártámogatás használt Suzuki beszámításakor
•  egyedi felszereltségű Swift, Sedan modellek kedvező áron

Számtalan egyéb lehetőséggel várjuk, 
hívjon fel most, biztosan megegyezünk!

Játsszon velünk! 1 éves Wagon R+ használatot nyerhet! 
M ár 250.000 F t-tó l új Suzuki + havi részlet! 

Bárm ilyen típusú használt autóját beszám ítjuk!

£  SUZUKI Bp., III. Rákóczi utca 33.
--Tel.: 240-4444

W SC JO Ő éO  436-7920
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Egy bőrgyógyászati szűrés eredményei

Eleteket mentett 
a korai felismerés

Február 14-e és március 31-e 
között 1692-en keresték fel 
gondozónkat. Közülük 225 
személy kifejezetten a meghir
detett szűrővizsgálatra jött. 34 
beteg nem egyezett bele a fel
ajánlott vizsgálatba, csak pa
naszát orvosolhattuk. Össze
sen tehát 1658 esetben végez
tünk a teljes testfelületre terje
dő vizsgálatot.

Elsősorban a következőket 
vizsgáltuk: anyajegyek száma, 
nagysága. Tumoros betegsé
gek - elsősorban bőrdagana
tok, gombás bőr- és körömel
változások, ekzema, panaszt 
okozó száraz bőr, szénanátha, 

asztma, egyéb allergiák meg
léte ill. gyanúja, HÍV szűrés.

Anyajegyek: egyenként meg
beszéltük a napozás, a fény vé
delem és az anyajegyek ott
honi megfigyelésének szem
pontjait. Öt esetben távolíttat- 
tunk el gyakran sérült, irritált 
vagy kóros anyajegyet. Min
dig a sebészeti eltávolítás a 
legbiztonságosabb.

Tumoros betegségek: Bőr- és 
egyéb daganat miatt 23 beteget 
emeltünk ki. Közülük 13 ese
tében beigazolódott a rosszin
dulatú daganat megléte, 8 be
teg esetében pedig jóindulatú 
daganat igazolódott. Egy bete
get emlőrák feltételezett diag
nózisával irányítottunk a nő

gyógyászatra. A többi esetben 
a sebészet, a Bőrklinika, a ful- 

orr-gégészet és a szemészet 
végezte a daganat eltávolítá
sát. Két beteg nem jelentkezett 
műtétre, felkutatásuk folya
matban van.

Gombás bőr- és körömelvál

tozások: A betegek egy része 

bőr-, illetve körömelváltozá

sával kereste fel gondozónkat. 
Sokan a várakozás alatt, a fali
újságot nézegetve döbbentek 
rá, hogy vastag, sárga, hosszú 
évek óta szégyellt körmükön 
esetleg lehet segíteni, mások 
figyelmét a vizsgálat során 
hívtuk fel erre. Sokan öröm
mel vették a kezelés lehetősé
gét, de voltak olyanok is, akik 
felíratták a gyógyszert, később 
viszont nem jöttek vissza, va
lószínűleg meggondolták ma
gukat. A gyógyszer kiválasztá
sában sokszor döntött a pénz
tárca, de ilyen esetben is igye
keztünk segíteni.

Összegzés
A megjelent betegek nagy ré

sze szívesen fogadta a szűrő- 
vizsgálatot, két százaléka nem 
egyezett bele. A megjelentek 
egy része két évvel ezelőtt is 
részt vett hasonló szűrésen 
gondozónkban. Fél-, egy éven
kénti kontrollra visszahívtunk 
85 nem szokványos anyaje
gyes beteget. Kiszűrtünk 23 
tumorgyanús beteget, közülük 
5 nem is tudott elváltozásáról. 
A szövettani vizsgálat 8 eset

ben rosszindulatú daganatot 
igazolt. 268 beteg gombás kö
römfolyamatának belső, illet
ve helyi kezelését kezdtük el, 
melyet többségük tovább foly
tatott. Bizonyos betegségekre 
vonatkozóan adatokat gyűjtöt
tünk. 83 HÍV szűrést vizsgál
tunk, közülük pozitív esetet 
nem találtunk. November vé

gén az AIDS világnapja alkal
mából ingyenes HÍV szűrést, 
2001. tavaszán ismét bőrgyó
gyászati szűrővizsgálatot ter
vezünk.

Dr. Fehér Ágnes
gondozó vezető főorvos 

Gödöllői Bőr-, Nemibeteg- 

gondozó Intézet

Hogyan vegyünk fel 
készpénzt a postán?

BANK
KÁRTYÁVAL!
Készpénzfelvétel bankkártyával 
több mint 3200 postán

A postahivatal és a shop 

nyitvatartási ideje;

Hétfőtől
péntekig:
8.00- 16.00

Szombat:
8.00- 12.00
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Az Aszód FC hírei

Idegenben lőtt gólok döntöttek

19

A 2000/2001. év bajnoki évad 
és a Magyar Kupa selejtezői 
egyaránt augusztus végén kez
dődtek.
Felnőtt csapatunk az első fordu
lóban két döntetlennel (1:1,2:2), 
idegenben lőtt több góllal jutott 
túl a Mogyoród ellenében. A má
sodik fordulóban a Valkó volt az 
ellenfél. Ellenük is két döntetlen 
(3:3, 1:1) született, sajnos az el
lenfél rúgott több gólt idegen
ben, így őkjutottak tovább. 
Bajnoki eredmények (zárójelben 
az ificsapat eredménye)
Aszód-Dány 2:1(1:3)
Erdőkertes - Aszód 3:0 (1:1)
Aszód-Szada 1:4(1:1)
Kerepes - Aszód 1:1 (2:0)
Valkó-Aszód 4:0 (0:0)

Októberi mérkőzések (a felnőtt 
meccs 15, az ifi 13 órakor kezdő
dik):
15-én Aszód-Kistarcsa

22-én Mogyoród-Aszód 
29-én Aszód-Galgamácsa 

(14, illetve 12 óra) 
nov. 5. GLCII.-Aszód

Az elmúlt évben bajnokságot 
nyert serdülő csapat tagjainak 
nagy része kiöregedett, így egy 
új gárda építése a cél. Pálfi Ist
ván utánpótlásedző keze alatt 22 
12-14 éves gyermek nevelkedik.

Eredmények:
Aszód-Iklad 2:9
V ácszentlászló-Aszód 14:1
Aszód-Kerepes 5:3

Októberi mérkőzések
(kezdés szombatonként 10 órakor): 
7-én Kartal-Aszód 

14-én Aszód-Hévízgyörk 
21-én Veresegyház-Aszód
28-án Aszód-Bag 
nov 1. Pécel-Aszód (szerda) 

Turcsán István

A Petőfi Múzeum érettségizett 
munkatársakat keres teremőri és 
gyűjteménykezelői állás betölté
sére, valamint fára szakosodott 
restaurátor munkatársakat. 
Bérezés a közalkalmazotti beso
rolás szerint. Jelentkezni lehet a 
múzeumban-telefonon, illetve le

vélben 2000. október 20-ig.
Cím: Petőfi Múzeum 2170 
Aszód, Szontágh lépcső 2. Pf: 39.

Alapfokú héber nyelvoktatást 
vállalok! Tel: 06-30-3405-266.

Maratoni futás

Hugi ott lehet Portugáliában
Sikeresen szerepelt Giczei 

Attiláné (Hugi) október else
jén, élete első maratoni futó
versenyén. A 42 kilométeres 
távot 4 óra 13 perc 18 másod
perc alatt teljesítette.

Mivel a szintidő 4 óra 45 perc 
volt, Hugi már biztosan utazhat 
karácsonykor Portugáliába, 
hogy az ott- megrendezett ver
senyen hazánkat képviselje. 
Gratulálunk a szép sikerhez!

Csengey iskola

Szponzorok kerestetnek!
A közelmúltban több besurra

násos lopás történt a Csengey is
kolában. A tanintézmény veze
tése szeretné megelőzni az újabb 
eseteket. Megoldást jelentene 
egy olyan személy alkalmazása, 
aki a reggel fél nyolctól délután 
négyig terjedő időszakban a ta
karítás mellett nyitná és zárná az 
ajtókat.
A feladatra jelentkező már van,

ám az iskola egyelőre nem tud 
neki bért fizetni. Az igazgatóság 
ezúton kéri azokat a vállalkozó
kat, akik hajlandóak lennének fi
zetni a hölgy bérét (havi 30.000 
Ft-ot), szíveskedjenekjelentkez- 
ni Barlai Edit megbízott igazga
tónál személyesen vagy a 
28/400-044-es telefonszámon.

Segítségüket előre is köszönjük.

Felhívás

Körzeti Petőfi Szavalóverseny
Aszód Város Önkormány

zata, a Közművelődés Ott
hona, a Petőfi Sándor Társa
ság Aszódi Szervezete és a 
Vécsey Károly Helyőrségi 
Klub idén is megrendezi a 
Petőfi Sándor Körzeti Szava
lóversenyt. A verseny idő
pontja 2000. november 11.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetemet fejezem ki 
mindazoknak, akik férjem,

Csitári Gábor

hamvasztás utáni búcsúztatá
sán szeptember 22-én részt vet
tek, ezzel fejezve ki tiszteletü
ket, szeretetüket, és osztoztak a 
család fájdalmában.

A Túrái Komédiások vendégjátéka

Padlás a Vécsey 
Helyőrségi Klubban

A Közművelődés Otthona és a 
Vécsey Károly Helyőrségi Klub 
közös szervezésében október 
18-án 18.30 órakor Presser- 
Sztevanovity: Padlás című me
sejátékát láthatják a színházked

velők a Túrái Komédiások elő
adásában.

Jegyek a helyszínen vásárolha
tók 300 (diákoknak, katonáknak 
200) Ft-os áron.

Nevezni három kategóriában, 
egy kötelező és egy szabadon 
választott Petőfi-költemény- 
nyel lehet. A kategóriánkénti 
kötelező versek a következők:

I. kategória (alsó tagozat)
Petőfi Sándor: A naphoz

II. kategória (felső tagozat)
Petőfi Sándor: Lopott ló

III. kategória (középiskolá
sok, felnőttek)
Petőfi Sándor: Búcsú a színé
szettől

A nevezés határideje: novem
ber 1. A nevezéseket a Közmű
velődés Otthonába (Kossuth 
Lajos u 72., Pf: 36.), Rácz Zol
tán nevére kell eljuttatni.

A gyógyszertárak ügyeleti rendje
Szent István Patika
Minden páros héten ügyeletes 
Ü g y e le t : Hétköznap 18 órától 20 óráig

Szombaton 8 órától 12 óráig 
Vasárnap 9.30-tól 11.30-ig

Városi Patika
Minden páratlan héten ügyeletes 
V a u e le t: Hétköznap 18 órától 20 óráig

Szombaton 8 órától 12 óráig 
Vasárnap 9,30-tól 11-30-ig

A m indenkori ü g y e letes  orvos a 0 6  2 0  9  2 7 1 -1 7 1 -e s  te le fon szám on  érh ető  el.
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Október 23-a

Ünnepség és emléktábla-avatás
Tisztelettel meghívjuk Önt 

az 1956-os forradalom és sza
badságharc 44. évfordulója 
alkalmából rendezett, emlék- 
tábla-avatóval egybekötött 
ünnepségünkre, melyet

október 23-án 16 órakor
tartunk a

Művelődés Háza 
udvarában.

mtP
Kiss Dénes: Velünk vagy ellenünk

(részlet)

“Döntsd el magyar, mondd ki a szót! 
Itt visszalépni nem lehet!
Az ifjúság acél-szíve 
A forróságtól megrepedt! - 
Döntsd el magyar, döntsd el diák,
És fonjuk lánccá a kezünk!
Döntsd el, ki itt élsz e honban, 
Velünk jössz-e? Vagy ellenünk?”

Lao-ce gondolata
Vízszintes: 1. A megfejtés első 
része (zárt betű: S) 12. Mogor
va 13. Iskola vége! 14. Ősszel 
vadon termő savanykás gyü
mölcs 15. Tiltószó 16. Nyújt, né
piesen 17. Nitrogén 18. Kálium, 
kén, jód 19. Piros, tavaszi-nyári 
gyümölcs 22. A megfejtés ötö
dik része (zárt betűk: Ö, Á) 
24. Névelő 25. Üres gól! 26. Igás 
állat 27. Ká! 28. Elszalad 30. Ég
ni, világítani kezd 31. A „jé”-t 
követi az ábécében 32. Ibolya 
becézve 35. Éjfélig tart 36. A 
megfejtés negyedik része 37. 
Oxigén 38. József Attila egyik 
híres versének címe 39. Lángol 
40. Némazizi! 41. Előd 42. Föld 
alatti átvezetésre való építmény, 
út 44. Nyíl közepe! 46. Üres has! 
47. Góc szélei! 50. Ütő lap a 
kártyában 52. Nem művelt, sűrű 
erdő 53. Zokog

Függőleges: 1. A megfejtés 
harmadik része (zárt betűk: I, 
L) 2. Férfi rokonok 3. Nagyon 
szeret 4. Ruhát tisztít 5. Gábor 
... rézágyúja . Nem kevéssel 7.

Itáliai 8. Katalin becézve 9. 
,\ Osztrák autójel 10. Tele- 

XN sport röv. 11. Villamos 
töltést hordozó anya

gi részecske 
20. Meg 21. 
El lenőr röv.

22. A megfejtés második része 
(zárt betű: T) 23. Római 2 29. 
Alma szélei! 30. Görög autók 
jelzése 33. Becézett Balaton 34. 
Fohász 36. Az egyed különös 
igénye szerinti 39. Létra betűi, 
keverve 41. Az elmúlás évszaka 
43. Ajárda is ez45. Vissza: Bog
lárka becézve! 46. A megfejtés 
hatodik része 48. YNÖ 49. Hiá
nyosan írsz! 51. Zsé! 52. -va pár
ja  54. Inter City 55. Méter 56. 
Liter

-szr-
*

A megfejtést október 31 -ig lehet 
beküldeni nyílt levelezőlapon, a 
lap aljáról kivágott és felragasz
tott rejtvényszelvénnyel együtt a 
Városi Könyvtár címére:

2170 Aszód 
Kossuth L. u. 72.

A helyes megfejtést beküldők 
között a Móni Fotó 2.000 forint

értékű, filmvásárlásra és -kidől- 10), illetve Kis Lucának (Hu- 
gozásra beváltható utalványát, nyadi utca 18.) kedvezett, akik- 
illetve a Lakótelepi Virágbolt nek postán küldjük el a nyere- 
2000 Ft értékű ajándékkosarát ményt. 
sorsoljuk ki.

*

Szeptemberi rejtvényünk meg- GRATULÁLUNK!
fejtése: Mi van Ali, nem indul?

A szerencse ezúttal Paskóné 
Péter Ildikónak ( Bercsényi utca

f------------------------------------------------------
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