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Egy összegben fizetnek

Az orvosi szolgálati 
lakások is elkeltek

Egységesen 5,5 millió forintért 
értékesíti az önkormányzat a 
Pesti úti, úgynevezett orvosla
kásokat. A benne lakóknak 
azonban a kedvezményeknek 
köszönhető levonások után 
egyenként 3,3 millió forintot 
kell készpénzben kifizetniük a 
166 négyzetméteres, garázzsal 
is lelátott ingatlanokért.
A testületi ülés egyik leghosz- 

szabban tárgyalt napirendi pont
ja  volt az úgynevezett orvosla
kások árának megállapítása. Eb
ben nyilván az is közrejátszott, 
hogy valamennyi érintett lakó 
eljött, és egy részük a fenti ösz- 
szegtől alacsonyabbat szeretett 
volna kiharcolni.
A szóban forgó lakásokat - jelen
legi állapotukat figyelembe véve 
- 5 millió 120 és 5 millió 410 ezer 
forint közötti összegekre értékelte 
fel az ingatlanbecslő cég. A pénz
ügyi bizottság viszont úgy véle
kedett, hogy - mivel azonos alap- 
területű lakásokról van szó - egy
ségesen 5,5 millió forintért érté
kesítsék őket. A lakók közül né- 
hányan úgy nyilatkoztak: nem az 
árral, hanem a felértékeléssel van 
problémájuk. (A becslést egyéb
ként az a LA-LUPA nevű gödöl
lői cég végezte, amellyel legu
tóbb a képviselő-testület sem volt 
megelégedve.) A cég szerint a 
kémények, szellőzők csak felül
vizsgálatra szorulnak, míg d: Bo- 
dó Zsolt szerint javításra, csak
úgy, mint a tetőzet egy része. A 
problémát állítólag többször is

jelezték a GAMESZ felé, de a 
testületi ülésig nem történt intéz
kedés.
A húsz éve épült házzal más 

bajok is vannak. Dr. Vass Anna az 
állapotokról szólva elmondta a 
képviselőknek, hogy a szigetelé
sek enyhén szólva kívánnivalót 
hagynak maguk után, télen a fű
tés tökéletlensége miatt a lakás 
alapterületének csak egy része 
használható, a nyílászárók kez
dettől fogva nem csukódnak ren
desen, így ha éjszaka neki beteget 

(folytatás a 3. oldalon)//
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Idén a csatornahálózat 
90%-a elkészül

Több, mint egy éve került elő
ször Önök elé tájékoztató a 
szennyvízcsatorna-hálózat 
építéséről, illetve annak meg
kezdéséről. Noha városunk fo
lyamatosan küszködik pénz
ügyi nehézségekkel, ez a beru
házás tervszerűen haladt, s ké
szültségi foka az év végére eléri 
a 90%-ot.
A kivitelező elkészült az Ősz 

utca körüli, a Madách tér körüli 
valamint az Újtelepi szakaszok
kal. Jelenleg a Szabadság tértől 
nyugatra eső területeken folyik a

munka, illetve a Kossuth Lajos 
utca és a Pesti út nyomott rend
szerét építik. Jövőre a Csengey 
utca, a Síklaki hegy, a Tükör ut
ca, Horváth I. u. és a Falujárók 
útja környékén készül el a csa- 
tornahálózatújabb szakasza.
Az üzemeltető (Galgamenti Ví- 
ziközmü kft.) és a műszaki elle
nőr üzemelésre alkalmasnak mi
nősítette és átvette az eddig elké
szült csatornahálózati részeket.
A beruházás pénzügyi oldalát te
kintve az önkormányzatnak idén 

(folytatása 3. oldalon)

Aszód teljesítette a vállaltakat

A Lőrincz család már új otthonában 
töltheti a karácsonyt

Karácsonyra lakható lesz Lőrinczék új otthona 
Tiszavárkonyban

Rácz Zoltán felvétele

Igazi örömünnepre, házava- 
tóra került sor a múlt pénte
ken a Vécsey Károly Helyőrsé
gi Klubban. Azért nem a ház
ban, mert nehezebb lett volna 
az építkezésben részt vett, il
letve azt segítő mintegy 60 em
bert Tiszavárkonyra utaztat
ni, mint a Lőrincz családot és a 
település polgármesterét, va
lamint jegyzőjét Aszódon ven
dégül látni.
Bár a házon még sok-sok tenni
való akad, Aszód már teljesítet
te, sőt túlteljesítette a vállalta
kat, hiszen a munkások nemcsak 
szerkezetkészre építették az épü-

(folytatás az 5. oldalon)
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Önkormányzati hírek_____________  -------------Október 6.

A képviselő-testület elsőként 
Tóth Gábor országgyűlési kép
viselőnek a veszélyes-hulladék- 
lerekó teleppel kapcsolatos tá
jékoztatóját hallgatta meg. Erről 
előző számunkban már írtunk.

Megtörtént a Pesti úti, úgyne
vezett orvoslakások felértéke
lése. A témával külön cikkben 
foglalkozunk, csakúgy, mint a 
szennyvízcsatorna-hálózat beru
házással.

A képviselő-testület 50 ezer fo
rint pótelőirányzatot szavazott 
meg a Gondozási Központ szak
dolgozóinak biztosítandó mun
karuha juttatás fedezetére. Az 
összeg forrása a GAMESZ mű
ködési többletbevétele.

A döntéshozók támogatták a 
Tüdőbeteggondozó Intézet rönt
gen automata filmelőhívó beren
dezés beszerzésére vonatkozó 
kérelmét. A berendezés 1,6 mil
lióba kerül. A Pyrus Rumpold 
Rt. 500 ezer forinttal, míg Do- 
mony önkormányzata 200 ezer 
forinttal támogatja a beszerzést. 
A városnak nem egymagának 
kellene állnia a fennmaradó 900 
ezer forintot, hanem a többi érin
tett településsel közösen. Félő 
azonban, hogy most is érvénye
sül a korábbi gyakorlat, misze
rint a környező községek eluta
sítják az ilyen jellegű kéréseket. 
A képviselő-testület éppen ezért 
úgy döntött, hogy a többi önko
rmányzat nyilatkozata után újra 
tárgyalja a kérelmet. Határoz
tak az egészségügyi intézmény 
másik- tatarozásra vonatkozó - 
kérelméről is. Eszerint 488 ezer 
forintot biztosítanak az épület 
vízvezetékrendszerének felújítá
sára.

A képviselő-testület 96 ezer 
forint pótelőirányzatot biztosí
tott a Városi Bölcsőde számá
ra. Az összegből a 42 éves bútor
zat egy részének cseréjére kerül
het sor.

A képviselőtestület vevőket je
lölt ki a tiszti lakások mögötti 
építési telkekre, majd lakásépí
tők, vásárlók és felújítók támo.- 
gatásáról döntött.
A grémium döntése értelmében 

1,6 millió forintért veheti meg a 
Falujárók u. 5/7 II. lépcsőház 
első emeleti önkormányzati 
lakástajelenlegi bérlője.

Két mozgássérült aszódi pol

gár kérelmét is támogatta a kép
viselő-testület. Egyikük a gép
kocsijával közterületen való 
parkolást, másikuk egy, a laká
sába való bejutást megkönnyítő 
rámpa megépítését kérte.

A képviselő-testület rövidesen 
eladja a Petőfi utca 8.szám alatti 
ingatlanát. A szóban forgó ház 
felértékelésére a Morinform 
Kft-t bízta meg.

A kisjavítási keret terhére tör
ténhet meg annak a víznyomó
csőnek a mederszint alá s ü l 
lyesztése, amely az iparterület 
csapadékvíz elvezetését bizto
sító árkok megépítésekor vált 
fagytól és- megtámasztás híján- 
töréstől védtelenné. A munka 
bruttó 360 ezer forintba kerül.

12 darab túlkoros fa kivágásá
ra van szükség a Falujárók úti la
kótelepen, mivel rádőléssel fe
nyegetik veszélyeztetik az épü
leteket. Az önkormányzat 3 vál
lalkozótól kér árajánlatot. A 
kivágandó fák természetesen

Mint arról már korábban 
beszámoltunk, az Evangélikus 
Gimnázium az eredeti tervben 
szereplő tornacsarnok helyett 
valószínűleg csak tornater
met építhet, mivel a beruhá
záshoz szükséges összegből 40 
millió forint hiányzik. A kép
viselő-testület képviselői bead
vány nyomán kezdett foglal
kozni az üggyel, a legutóbbi 
ülésre pedig - az építkezés a- 
datainak, körülményeinek 
pontos megismerése érde
kében meghívta az intézmény 
igazgatóját.

A társaihoz beadvánnyal for
duló Asztalos Tamás úgy érvelt, 
hogy a városnak érdemes fog
lalkozni a tornacsarnok építésé
vel, mert a gimnázium beruhá
zása több lépcsőben készülhet. 
Az első év végén olyan szintre 
kell hozni az épületet, hogy tor
nászni lehessen benne, a végle
ges állapotot a második évben 
érnék el. Ez idő alatt újabb pá
lyázati pénzek és támogatók 
szerzésére lenne mód. Ha az ön- 
konnányzat pénzzel is támo-

pótlásra kerülnek.
A képviselő-testület úgy dön

tött, hogy a Művelődés Háza 
falán emléktáblát helyeztet el az 
1956-os forradalom és szabad
ságharc emlékére. Az ünnepség 
állandó helyszíne az épület ud
vara lesz.

Az újabb feladatok miatt bő
vítésre szorul az okmányiroda. 
A témáról külön cikkben olvas
hatnak, csakúgy, mint az Evan
gélikus Gimnázium tornacsar
nok építésével kapcsolatos kép
viselőijavaslatról.

Október 12.

A rendkívüli testületi ülés fő 
napirendi pontja a veszélyes 
hulladéklerakó ügyében kiala
kított önkormányzati állás- 
foglalás volt, amelyet a képvi
selő-testület Orbán Viktor mi
niszterelnöknek szeretne eljut
tatni. A pontos részletekről a ké

gatná a beruházást, akkor 
valószínűleg a vállalkozók is 
jobban az ügy mellé állnának.

Bagyin József polgármester is 
úgy vélekedett, hogy az építke
zés elnyújtása esélyt adhat az 
eredeti terv megvalósítására, ám 
az önkormányzat nem vállal
hatja fel a hiányzó 40 millió fo
rint nagyobbik részének biztosí
tását. A gimnáziumnak elsősor
ban az evangélikus egyháztól és 
a különböző pályázatoktól kell 
pénzt remélnie. A város első em
bere ugyanakkor - mivel egy, 
az elkövetkezendő 20 évben 
vissza nem térő alkalomról van 
szó - fontosnak tartotta, hogy a 
város is vizsgálja meg az anyagi 
segítségnyújtás lehetőségét.
A gimnázium igazgatója, Roncz 
Béla elöljáróban megköszönte a 
meghívást, mert ez számára azt 
jelezte, a város magáénak érzi a 
gimnáziumot. A pénzügyi hely
zetről szólva elmondta, az evan
gélikus egyház a 160 milliónál 
nem tud többet biztosítani. En
nek az is oka, hogy az egyházi 
vezetők egy része nem tartja

sőbbiekben fogunk beszá
molni.
Az úgynevezett orvoslakások 

lakói bejelentették, hogy a 
lakásokat valamennyien egy 
összegben kívánják megvenni, 
ezért a képviselő-testület törölte 
azokat az elidegeníthetetlen 
lakások listájáról.

A Petőfi utca-Csengey utca 
közötti szakaszon életveszé
lyessé vált pincerendszer helyre- 
állítása érdekében pályázat be
nyújtásáról döntött a képviselő- 
testület. A közvetlen veszély el
hárítására 2,1 millióra lenne 
szükség, amelyből 600 ezret áll
na a város. A teljes rekonstruk
cióra további 7 millióra lenne 
szükség.

Ismét téma volt a város uszodá
jának ügye. A témával külön 
cikkben foglalkozunk. A jegy
zőkönyveket teljes terjedel
mükben a Városi Könyvtárban 
elolvashatják.

fontosnak, hogy egy vidéki 
gimnáziumnak tornacsarnoka 
legyen. A gimnázium igyekszik 
eredményesen pályázni. Tavaly 
15 millió forintot nyertek, ám 
ebből az árvíz miatt végül egy 
fillér sem érkezett meg. Idén 7,5 
milliót adott az ISM, a kért ösz- 
szeget egy másik, a soproni 
evangélikus gimnázium sikeres 
pályázata kapta. Az igazgató 
képviselői kérdésre válaszolva 
elismerte, lehetséges volna ol
csóbb tornacsarnokot is építeni, 
ám az nem illeszkedne az épü
letkomplexumhoz.

Bár a képviselők nagyobb 
hányada rokonszenvezett a gim
názium várost is szolgáló terve
ivel, csupán két javaslat hang
zott el a konkrét támogatásra. Az 
egyik szerint a telekértékesítés
ből befolyó összegből ajánlja
nak fel, a másik szerint próbálják 
meg támogatásra bírni a kör
nyékbeli önkormányzatokat és 
cégeket. Döntés az ügyben a 
november 29-ei ülésen várható.

R.Z.

A város is segíteni szeretne

Mégsem marad vágyálom a tornacsarnok?
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Egy összegben fizetnek

Az orvosi szolgálati 
lakások is elkeltek

(folytatás az /. oldalról)

kellett ellátnia, az egész család 
fölébredt. A doktornő úgy nyilat
kozott: a Pesti úti lakás nem or
vosnak való szolgálati lakás.
A GAMESZ vezetője, Tolmácsi 
Miklós hozzászólásában kiemel
te: a bérlőnek is vannak felada
tai. Például az, hogy lefesse, szi
getelje a nyílászárókat. A lakbér 
Aszódon még mindig alacsony. 
Annak ellenére, hogy az utóbbi 
időben a háromszorosára emel
ték, az összegből legfeljebb az 
üzemeltetésre futja. Gyárfás Ist
ván, a Petőfi gimnázium tanára a 
korábban említett hibák felsoro
lása mellett éppen azt kifogá
solta, hogy az önkormányzat a 
lakásokra egy fillért sem költött. 
Szerinte a városnak azon kell 
lennie, hogy a lakásokat - azok
nak, akik Aszódért dolgoznak - 
adja olcsóbban, akár az objektív 
felértékeléssel szemben is. Ha
sonlóképpen vélekedett Asztalos 
Tamás képviselő is, aki szerint 
az önkormányzatnak nem csak 
az a feladata, hogy a száraz ön- 
kormányzati érdekeket vegye fi
gyelembe, hanem a városban élő 
polgárok érdekeit is. A város

atya arra emlékeztette társait, 
hogy az önkormányzat valószí
nűleg ezt méltányolta négy év
vel ezelőtt is, amikor a Falujárók 
5/22. számú épület lakásait az 
akkori forgalmi érték negyedé
ért, harmadáért értékesítette.
Kvaka István úgy vélekedett, 

hogy egy húsz éves épületnek 
valószínűleg már sok hibája van, 
főleg, ha nincs karbantartva. A 
lakások ára a Kossuth Lajos út 2. 
szám alatti ingatlan eladási árá
hoz viszonyítva magas, a lakóte
lepen elkelt ingatlanok áraihoz 
képest alacsony. Kovács Tamás 
alpolgármester az 5,5 millió fo
rintos árat támogatta, mivel a 
kedvezmények levonása után 
(az önkormányzati lakások 25 
%-kal kedvezményesebben 
értékesíthetők, a készpénzfize
tés esetén pedig újabb százalék
kedvezmények lépnek életbe) a 
lakóknak csak 3,3 millió forintot 
kell fizetniük.
A végső szavazás során az egy
séges 5,5 millió forintért való ér
tékesítés kapta a legtöbb (7) vok- 
sot. Hárman az ingatlanbecslő 
által javasolt összeggel értettek 
egyet. Az érintettek természete
sen nem szavaztak.

61 millió a Környezetvédelmi Alaptól

Szubjektív
Elkeltek az úgynevezett orvos
lakások. No nem egészen si
mán, hiszen eladó és vevő egy 
órán keresztül győzködte egy
mást a maga igazáról, de a vé
gén pont került a dolog végére, 
így van ez rendjén, mondhat
nák, hiszen a vevőnek az az ér
deke, hogy minél olcsóbban 
jusson hozzá az ingatlanhoz, az 
eladónak pedig az, hogy minél 
többet kapjon érte.
A vita azonban azt is mutatta, a 

szolgálati lakások korábban ta
lán jól működő rendszere ma 
már egyik félnek sem előnyös.
A települések annak idején úgy 
tudtak értelmiségieket - orvost, 
tanítót, tanárt, agrárszakembert 
- magukhoz csábítani, hogy la
kást ajánlottak az állás mellé. A 
friss diplomásoknak pedig azért 
volt kedvező, mert azon túl, 
hogy volt hol lakniuk, elkezd
hették egzisztenciájuk megte
remtését. Mára megváltozott a 
helyzet. A községekben, váro
sokban megtelepedtek a diplo
más oktatási, egészségügyi 
szakemberek, és a korábbinál 
jóval kisebb a fluktuáció. Az 
önkormányzatoknak - mivel az 
állagmegőrzésre sincs pénzük - 
terhet jelentenek ezek a laká
sok, míg akik benne laknak, ad
dig nem akarnak anyagilag ál
dozni rá, amíg nem tudják a ma
gukénak.

Idén a csatornahálózat 90%-a elkészül
(Folytatás az 1. oldalról) 

idén 151 millió forintot kell kifi
zetnie az elvégzett munkák ellen
értékeként. Jövőre 32 millió forint 
marad hátra. Időközben a Kör
nyezetvédelmi Minisztérium ér
tesítette az önkormányzatot, hogy 
elfogadta a környezetvédelmi pá
lyázatát. A három település ösz- 
szesen 161 millió forint vissza 
nem térítendő támogatásban ré
szesül. Aszódnak ebből 61 millió 
forint jut. A lassan már nem re
mélt pénz megkapása - amelyben 
nem hivatalos értesüléseink sze
rint szerepe van a millenniumi 
zászló átadójának, dr. Skultéti 
Sándor közigazgatási államtit

kárnak - azt is jelenti, hogy a vá
rosnak nem kell az útépítésre 
szánt összeget a csatorna-beruhá
zásra átcsoportosítani. A beruhá
zási munkák anyagi fedezetéhez 
így is hiányzik 34 millió forint 
saját erő. Ennek fedezete azok
nak az ingatlantulajdonosoknak 
és közműfejlesztési hozzájáru
lásai, akik előtt korábban elké
szült már a szennyvízcsatorna- 
hálózat. A közműfejlesztési hoz
zájárulás mértéke magán- 
személyek esetén 50, közületek 
esetében 100 ezer Ft. Az összeg 
nem tartalmazza a csatlakozó ve
zetéket az ingatlanra, azt a tulaj
donosnak kell megépíttetni.

Az érintett utcák:

Ady Endre u., Arany János 
u., Bocskai u., Bethlen Gá
bor u., Hajnóczy u., Honvéd 
u., Berek u., Podmaniczky 
u., Pesti út, Városréti út, 
Mély u., Nyár u., Madách tér, 
Hunyadi u., Horváth I. u., 
Erdy János u., Rákóczi utca, 
Petőfi S. utca, Papföldi utca, 
Régész utca, Baross tér, Tü
kör utca, Bercsényi utca, 
Kondoros tér, Kossuth Lajos 
utca. Falujárók útja, Malom 
köz.

A gazdasági érvek mellett el
hangzott egy nem gazdasági érv 
is. Nevezetesen az a mondat, 
hogy aki Aszódért dolgozik, an
nak az önkonnányzat adja ol
csóbban a lakást, akár az obj ektív 
felértékelés összegénél is. Jelen 
esetben az önkormányzat a la
kástörvényben előírt kedvezmé
nyeket adta meg. Ez 25 % ked
vezményt jelentett, amiből az 
egy összegben történő fizetés 
újabb 15% kedvezményt hozott 
a vevőknek. így jött ki az egyen
ként 160 négyzetméteres lakás 
3,3 millió forintos vételára.
Hogy ez sok vagy kevés? Az 

érintettek nyilván másként lát
ják. Az viszont tény, hogy a la
kástörvény néhány éve még 
több kedvezményt biztosított. 
Az új, 2000. november 30-án 
életbe lépő módosítás viszont 
tovább szigorít.
A fent említett mondat egy iz

galmas kérdést is felvet. Vajon 
mi számít "Aszódért dolgozás
nak?" Az, aki Aszódon dolgo
zik? Az elvégzett munkáért 
mindenki fizetést - ki többet, ki 
kevesebbet - kap. Ilyen elven 
Aszódért dolgozik például az 
autóalkatrészeket gyártó üzem 
munkása is. Az az aszódi, aki 
nem helyben, hanem mondjuk a 
fővárosban kapott munkát, az 
pedig Budapestért munkálko
dik? Egyébként ez így azért 
nem igaz, mert a személyi jöve
delemadó bizonyos százalékát 
a lakóhelye kapja. Persze lehet, 
hogy én tévedek, és társadalmi 
munkára gondolt az illető. Ezt 
meg azért nem illene érvként 
felhozni, mert azt az ember ál
talában önként vállalja és nem 
remél (számít) érte viszonzást. 
Talán szerencsésebb lett volna, 

ha az önkormányzat a bérlaká
sait korábban értékesíti. Igaz, azt 
sem vizsgálta, ki milyen jogcí
men lakik még ott. És arról sem 
szabad megfeledkezni, hogy a 
városnak nemcsak eladnia, ha
nem építenie is kell lakásokat.
A folyamat elindult. Most már 

szinte valamennyi érintett lakó- 
közösség benyújtotta vételi 
szándékát. Vitákban, érvelések
ben nem lesz hiány. Jómagam 
azért drukkolok, ők se járjanak 
rosszabbul a most lakástulajdo
nosokká válóknál.

-rá-zó-s-
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Elkészült a körforgalom

Jogunk lesz a csöndre, zajra?
Az elmúlt hetekben ismét az 

elektronikus médiákban szere
pelt városunk. A tv2 és az ml 
forgatócsoportjai az Aszódon 
átözönlő forgalmat filmezték. 
Ennek apropóját az adta, hogy 

Tóth Gábor országgyűlési kép
viselő ombudsmani vizsgálatot 
kezdeményezett az autópálya dí-

törvényességi biztos szerint nem 
lenne jó  megoldás, ha az érintett 
önkormányzatok saját hatáskö
rükben rendelkeznének, ezért a 
környezetvédelmi és a közleke
dési miniszterhez fordult, hogy 
hozzanak egy olyan törvényt, 
amely a kamionosokat a matri
cás autópálya használatára kö-

hogy a kamionok ne a városon 
keresztül haladjanak át úticéljuk 
felé. A tárcáknak a megoldásra 
60 napon belül kell javaslatot le
tenniük az országgyűlés elé. 
Időközben elkészült a Kondoros 
téri körforgalom, amely a televí
zióban elhangzottakkal ellentét
ben nem a város pénzén épült 
meg, hanem része volt annak a 
csomagnak, amit az önkormány
zatok az autópálya díjasításakor 
kértek a szaktárcától. Az új for
galmi rendet még szokni kell, 
meg elővenni a KRESZ-t, hogy 
mit is ír a körforgalomba való be 
és kihajtásról. Az is sokan tűnő
dünk, vajon mi lesz havazáskor, 
amikor is a kamionok éppen a 
körforgalom miatt még annyira 
sem tudnak lendületet venni, 
mint korábban. Bagyin József 
polgármester ezzel kapcsolatban 
elmondta: a PEMÁK már meg
állapodott egy kartali vállalko
zóval a környékbeli jeges, havas 
utak sózását illetően. Az illető 
állítólag elsőként a kartali és hat
vani lejtők jégmentesítését végzi 
el...

R.Z.

Antenna lett 
a kéményből

Bár nemrégiben életveszélyes
nek ítéltetett, nem került le
bontásra a Javítóintézet ka
zánjának kéménye, hanem új 
funkciót kapott: az egyik mo
biltelefon-szolgáltató társaság 
a napokban antennát szerelt 
fel rá.
Szarka Attila, az intézmény igaz
gatója szerint duplán jól jártak, 
mivel nemhogy nem kellett drága 
pénzen lebontatni a kéményt - az 
életveszélyt az építmény tetejé
nek visszabontásával elhárították 
- hanem a cég havonta tetemes 
összeget is fizet bérleti díjként. 
Nem lehetett viszont tovább ha
logatni a Javítóintézet kerítésé
nek újjáépítését, mivel az 1920- 
as években készült téglafal anya
ga porózussá vált. A felújítás 
ütemét lassítja, hogy a kerítés 
legnagyobb része támfalra épült, 
amit a most elvégzett statikai 
vizsgálat szerint szintén újra kell 
építeni. Mivel a támfal a 3. szá
mú főutat is tartja, a költségek 
nagy részét a PEMÁK viseli 
majd.

Rácz Zoltán

Még tanulni kell az új rendet.

jasítása miatt a városra zúduló telezné. A két miniszter ezt nem 
zaj- és környezetszennyezés tartotta eurokomform megol- 
okozta többletteher miatt. Ennek dásnak. A riportban Nógrádi 
enyhítésére keresnek törvényi László mégis úgy nyilatkozott, 
lehetőséget. Gönczöl Katalin súlykorlátozással elérhető lenne,

A kérdés továbbra is nyitott

Hol lesz az Aszód Fesztivál?
Ismét elodázta a döntést a kép
viselő-testület a jövő évi Aszód 
Fesztivál helyszínét illetően. 
Mint arról Önök már koráb
ban értesülhettek, az úgyneve
zett Fesztivál teret felparcelláz
ták, és ott előbb-utóbb házak 
épülnek. A kérdés tehát az, hol 
lesz a fesztivál új helyszíne. Ki
szemelt terület már van, döntés 
egyelőre nincs.

A testületi ülésen részt vett 
Sztán István ezredes, a fesztivál 
fő szervezője, aki korábban alá
írásgyűjtést kezdeményezett an
nak érdekében, hogy a fesztivál 
maradjon a jelenlegi helyén. Az 
íveket több mint 1200-an látták 
el kézjegyükkel. A parancsnok 
felszólalásában úgy vélekedett: 
a rendezvénynek mindaddig a 
régi helyén kell maradnia, amíg 
az új helyen nem építik ki az inf
rastruktúrát és a tulajdonviszo

nyokat nem rendezik.
A fesztivál új helyszínének 

egyébként a volt szovjet lakta
nyától Kartal felé eső területet 
szánják. Ez jelenleg állami tu
lajdon, kezelője pedig a Javító- 
intézet. A város a területért cse
reterületet kíván felajánlani a 
Manyik dűlőben. Az elképzelést 
mind a Javítóintézet, mind a 
Kincstári Vagyonkezelő Igazga
tóságtámogatja.
Asztalos Tamás képviselő sze

rint a testület stratégiai hibát kö
vetett el. Két bejelentést kellett 
volna megtennie:
1. Kijelöli a fesztivál új helyszí
nét.
2. Továbbra is számít a Fesztivál 
Rendező Bizottság munkájára, 
így meg sem fordult volna az

aszódiak fejében, hogy esetleg 
nem lesz fesztivál. A képviselő 
rögtön tett is egy javaslatot: a

jövő évi fesztivált a főtéren ren
dezzék meg. Szerinte ennek 
ugyanis nincs gyakorlati akadá
lya, bár körhinták itt nem lesz
nek elhelyezhetők. Kovács Ta
más alpolgánnester szerint négy 
lépés vár az önkormányzatra. El
sőként meg kell valósítani a terü
letcserét, meg kell terveztetni az 
infrastruktúrát, a Papföldi úton 
eladott telkekből befolyó ösz- 
szegből kialakítani az új Feszti
vál parkot majd megrendezni itt 
a fesztivált.

Újra irodavezető nélkül maradt 
a Polgármesteri Hivatal Műsza
ki Irodája. Korábban megbízott 
vezetője, Sélley Zsuzsa ugyanis 
szeptember 30-án megszüntette 
munkaviszonyát. Nem hivatalos

A véleményekből kitűnt: a X. 
fesztivált az új helyszínen még 
nagy valószínűséggel nem lehet 
megrendezni, mivel a területet 
tömöríteni és egyengetni kell. 
Hogy végül hol kap helyet, az 
úgy tűnik, a rendezvény szpon
zorain is múlik. Bagyin József 
polgármester ugyanis kezdemé
nyezte: kérdezzék meg őket, ak
kor is támogatják-e a fesztivált, 
ha az a főtérre kerül. A dolog ak
kor lesz izgalmas, ha a szponzo
rok igen mondanak a főtérre, és a 
fesztivál régi helyén egyetlen 
telket sem értékesítenek jövő 
nyárig.

információink szerint a mérnök- 
nő Galgamácsára ment dolgoz
ni, utódját egyelőre nem találták 
meg.

-rácz-

M űszaki Iroda

Ismét vezető nélkül...
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A Lőrincz család már 
új otthonában 

töltheti a karácsonyt

Veszélyeshulladék-lerakó ügy:

Átadták az ügyészségnek 
a Pyrus-aktákat

(folytatás az I. oldalról) 

letet, hanem a falak belső vako
lását is elvégezték. Bagyin Jó
zse f polgámiester ezt köszönte 
meg mindazon vállalkozóknak, 
intézményeknek, építőmunká
soknak, akik tevékenyen részt 
vettek az építkezésben, jó  hírét 
keltve ezzel városunknak. Mé
száros Zoltán, Tiszavárkony 
polgármestere köszöntőjében 
elmondta: a ház ma a falu leg
szebb épülete, amire joggal le
hetnek büszkék az aszódi vál
lalkozók.

el Lőrincz József. - Ma már tu
dom, fölösleges volt annyit ag
godalmaskodnom .

Jóska felesége, Erika sokáig 
nem is tudta, mi történt a há
zukkal, hiszen éppen a kisebbik 
gyermekkel volt kórházban, és 
az otthoniak nem akarták a rossz 
hírekkel terhelni. Aztán eljött az 
a pillanat is.
- Kevés kétségbeesettebb ember 
volt akkoriban tőlünk. De talán 
éppen ez erősített meg bennünket 
annyira, hogy képesek legyünk 
végigcsinálni. Sok munka van

Tavasszal még hihetetlennek tűnt, hogy a romokból 
még ebben az évben új ház emelkedik ki

A Lőrincz család még mindig 
alig akarja elhinni, hogy a sorsuk 
megfordult. Április végén még 
teljesen kilátástalannak tűnt az 
életük. Csak álltak nemrég felú
jított családi házuk víz áztatta 
romjain, és elképzelni sem tud
ták, hogyan teremtenek új ott
hont gyennekeiknek. Az ég fe
lettük május végén kezdett el de
rülni, akkor amikor a Kisalföld 
című újság felajánlotta, hogy 
egy családi házra elegendő épí
tési anyagot biztosítanak, és a 
polgármesterük bíztatta őket: 
merjenek belevágni az építke
zésbe. Ekkor került látóterükbe 
az aszódi segítség is.
-Bizakodni akkor kezdtem, ami
kor az első, téglával megpakolt 
teherautó befordult a kapun, il
letve amikor az építőmunkások 
nekifogtak a falazásnak- árulja

még előttünk, de én hiszem, tu
dom, hogy a karácsonyt már a sa
ját házunkban fogjuk ünnepelni.

A Lőrincz család egyébként 
nemcsak új házhozjutott, hanem 
egyúttal barátokat is szerzett. 
Mert az ott dolgozók is úgy érez
ték, ez a munka most más, mint 
amikor egy megrendelőnek épí
tenek házat, ez a család beléjük 
helyezte minden bizalmát. Lő- 
rinczék ezt azzal szeretnék vi
szonozni, hogy ha már minden 
elkészült, minden segítőt szíve
sen látnak.
Az építők egyébként Tiszavár- 

konytól is kaptak meghívást. 
Májusban avatják fel a község új 
polgánnesteri hivatalát - a régi 
szintén az árvíz áldozatává vált - 
s szeretnék, ha az ünnepségen az 
aszódiak is részt vennének.

R.Z.

A ház újjáépítésében segédkezett vállalkozók és intézmények:
Búzás János, Molnár József Varga János, Sóvári József 

Pásztor Attila, Tolmácsi László és munkatársaik, Szovics Pál,
Rácz Tibor, Bártfai László, Búzás Pál, valamint a GAVIT, 

a Víziközmű Kft., a GAMESZ és a Fiúnevelő Intézet növendékei.

Illés Zoltán, az Országgyűlés 
környezetvédelmi bizottság el
nöke átadta az ügyészségnek a 
Pyrus-Rumpold R t galgamá- 
csai veszélyhulladék-lerakóhe- 
lyének működésével kapcsola
tos, a vizsgálat alapjául szolgáló 
dokumentumokat - tájékoztat
ta lapunkat Tóth Gábor, térsé
günk országgyűlési képviselője. 
A telepre korlátozottan tovább
ra is folyik beszállítás.

Időközben két újságban is meg
jelentek a témával kapcsolatos 
írások. A Magyar Fórumban 
Franka Tibor: Galga völgye - 
akiket elöntött a méreg című 
egész oldalas riportjában meg
szólaltatta a telep volt dolgozóit, 
akik szerint azóta folyik felelőt
len és veszélyes gazdálkodás a 
telepen, mióta azt eladta a ma
gyar állam. Az újságíró a cikk 
végén megemlíti: a telep tulaj
donosa - miután kiépíti, majd el

temeti a különösen hiányos hul
ladéktárolót - még 25 évig kö
teles azt őrizni, ezt követően vi
szont a terület visszaszáll a ma
gyar államra. Akkor, amikor - ha 
nem volt eléggé körültekintő a 
lerakás - az esetleges szennyezés 
bekövetkezhet.
A Népszabadság október 12-én 
egy rövid hírben tudósított arról, 
hogy Illés Zoltán az ügyben az 
aszódi önkormányzat felelőssé
gét is felveti. Bagyin József pol
gármester helyreigazítást kért a 
laptól, mondván, erről azért nem 
lehet szó, mert a telep szakható- 
ságilag nem városunkhoz, ha
nem Galgamácsához tartozik. 
Tóth Gábor szerint Illés Zoltán 
nem erre gondolt, hanem arra, 
hogy Aszód hagyta: megszűn
jön a telep építésekor megala
kult - és egy ideig jól is működő - 
társadalmi ellenőrző bizottság.

R.Z.

S zilveszter 2 0 0 0  . ^

Z E N É S  

D É V -

e Í Q S Í Z T A T O

a  G Y R O S  É t te r e m b e n

Érdeklődni lehet 
a 06-30-9408-492-es 

vagya 06-28/401-377-es 
telefonszámon.

Cím: Aszód, Falujárók útja 20.
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2002. közepéig minden vállalkozót regisztrálnak

Változás a vállalkozási engedélyezésben
Aszód Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalában a kis
térségi igazgatási feladatok újra 
bővültek.
November 1 -tői az okmányiro

dákban kerülnek kiadásra az új 
vállalkozói igazolványok, az elő
zetes hatósági eljárás lefolytatá
sa után.
A feladat összetett, hiszen nem 
csak egy okmányt, "igazolványt" 
kell kiállítani, hanem a regiszt
ráció megköveteli az ehhez szük
séges iratok csatolása mellett az 
adatok rögzítését is.
Az ügyintézés során az adatbe

vitel a már kiépített és meglévő 
személyi adatokat is tartalmazó 
szám ítógépes adatbázishoz 
kapcsolódik, mely távadat fel
dolgozással közvetlen kapcsolat
ban van a központi nyilvántartási 
rendszerrel.

Az okmányirodában 14 tele
pülés vállalkozóinak az adatbá
zisát vesszük át a gazdasági ka
maráktól. Reméljük, hogy az át
állást segíteni fogja a korszerű 
infonnatikai programcsomag és 
hálózati kapcsolatrendszer. 
Azonban ehhez túlmenően 
szükséges, hogy Önök , tisztelt 
vállalkozók is segítsenek azzal, 
hogy a kért adatokat és iratokat 
pontosan szolgáltatják.
Ehhez segítségükre leszünk egy 

pontos ismertető anyag áta
dásával, mellyel reméljük köny- 
nyíteni és gyorsítani tudjuk a 
"közös" ügyintézésünk menetét. 
Fontosnak tartom kihangsú
lyozni hogy a vállalkozói igazol
ványok cseréjének a végső határ
ideje 2002.június 30. A jelenlegi 
indulásnál lehetőség szerint csak 
azok a vállalkozók keressék fel 
az irodát, akinek a vállalkozásá
ban, adatában valamilyen válto
zás történt, illetve elveszett, vagy 
megrongálódott az engedélye.
A feladat ellátásával együtt járó 
szakmai és informatikai ismere
tekből vizsgát kellett tenni az 
ügyintéződnek. A kamaráktól 
átvett iratok rendezése, a szak
mai felkészülés, az informatikai 
hálózat folyamatos működése és 
az önöknek is átadott informáci
ós csomag reméljük segíteni fog 
a kezdeti problémák leküzdé

sében.
Kollégám - Jelencsik Zsuzsa - 
előzetesen az alábbi tájékoztatót 
állította össze az Önök számára, 
mely tartalmazza a vállalkozói 
igazolványok kiadásához leg
szükségesebb információkat.

Kissné Kulybus Gizella 
jegyző

Tájékoztató

Az Egyéni vállalkozói törvény 
módosításának következtében 
az egyéni vállalkozásokkal kap
csolatos egyes közfeladatok a 
gazdasági kamaráktól a közigaz
gatási szervekhez kerültek 
A vállalkozói igazolvány kia

dásával és nyilvántartásával kap
csolatos első fokú hatósági jog
kör a gazdasági kamarától az 
illetékes körzetközponti jegyző 
hatáskörébe került.
2000. november elsejei hatály- 

lyal létrejön az egyéni vállalko
zói igazolvánnyal rendelkezők 
központi nyilvántartása.

Minden vállalkozói igazol
vánnyal rendelkező vállalko
zónak 2002.06.30-ig regisztrál
tatnia kell magát és vállalkozói 
igazolványát le kell cserélni. Az 
eljárás (amennyiben a vállal
kozó vagy vállalkozása adatai
ban változás nem történik) 
2002.06.30-ig illetékmentes. 
Amennyiben a vállalkozó vagy 
a vállalkozás adataiban nem 
történik változás, a vállalkozói 
igazolvány 2002.06. 30-ig érvé
nyes.

Az ügyintézés 
menete az 

okmányirodáknál

Minden eljárás Kérelem adatlap 
kitöltésével és beadásával indul. 
A gyorsabb és hatékonyabb ügy
intézés érdekében kérjük, hogy 
az okmányirodában való meg
jelenéskor hozza magával a kö
vetkezőket:

Egyéni vállalkozó nyilvántar

tásba vétele első alkalommal 
( vállalkozás indítása):

- érvényes személyazonosító 
igazolvány vagy útlevél
- amennyiben személyazonosító 
igazolványa 2000.01.01 után ke
rült kiadásra, akkor lakcímről 
szóló hatósági bizonyítvány is.
- 3 hónapnál nem régebbi ható
sági erkölcsi bizonyítvány
- a külön engedélyekhez kötött 
tevékenységek esetén: telepen
gedély és szakképzettséget iga
zoló okirat

Ha a kérelmező a vállalkozást 
nem főfoglalkozásúként kívánja 
folytatni:

- ha heti 36 órát elérő vagy el 
nem érő munkaviszony mellett 
folytatja a vállalkozást, akkor er
ről munkáltatói igazolást kell be
nyújtani.
- ha nyugdíjasként végzi az 
egyéni vállalkozói tevékenysé
get, akkor nyugdíjas igazolvá
nyát kell bemutatni
- ha oktatási intézmény nappali 
tagozatán folytatott tanulmá
nyok mellett végzi vállalkozói 
tevékenységét, ekkor diákiga
zolványát kell bemutatnia
A kérelemhez mellékelni kell a 
kérelmező nyilatkozatát arról, 
hogy:
- nem tiltották el olyan foglalko
zás gyakorlásától, amelyre az 
engedélyt kéri,
- nem esik egybe jogszabályban 
-törvényben, törvényerejű ren
deletben vagy kormányrende
letben - meghatározott, a tevé
kenységre előírt foglalkozási 
tilalom alá,
- gazdasági társaságnak nem 
korlátlanul felelős tagja,
- a korábban kiadott vállalkozói 
igazolványát a 14. § 1.bekezdés 
c) pontjában foglaltak miatt nem 
vonták vissza ( adó-, vám- vagy 
járuléktartozása megfizetésének 
felhívása ellenére sem tett ele
get)
- adó-, vám- vagy társadalom- 
biztosítási tartozása nincs,
- az adószám, és ha adóazono
sító jellel nem rendelkezik, az 
annak megállapításához szüksé

ges adatok.
Az eljárás illetékköteles, mely

nek összege 5000 Ft. Az illeté
ket az eljárás indításakor ille
tékbélyegen kell leróni.

Özvegy, örökös jogán való vál
lalkozásfolytatása:

Az Egyéni vállalkozói törvény 
értelmében az egyéni vállalko
zó özvegye, továbbá özvegy hi
ányában vagy annak egyetérté
sével örököse a vállalkozó elha
lálozásától számított három hó
napon belül a vállalkozás sze
rint illetékes körzetközponti 
jegyzőnek történő bejelentés 
alapján folytathatja a vállal
kozást.
Mellékelni kell még:
- az elhunyt vállalkozó halotti 
anyakönyvi kivonatát
- az elhunyt vállalkozó vállal
kozói igazolványát.
Az adó- és KSH számot az ille
tékes hivataloktól a körzetköz
pontijegyző kéri meg.
Az önnek leginkább megfelelő 
adózási fomia megválasztásá
hoz kérje könyvelő vállalko
zási tanácsadó segítségét!

Jelencsik Zsuzsa

Tinédzserek
figyelmébe!

A Közművelődés Otthona
2000.december 1-től

Péntek délutáni
teaház
címmel

Szabadidős klubot indít a Mű
velődés Háza kistermében.

Ha szeretnél zenét hallgatni, 
sakkozni, asztalifocizni, darts 
Játékkal játszani vagy egysze
rűen csak találkozni és beszél
getni a barátaiddal, osztály
társaiddal, akkor várunk téged 
minden pénteken 14 és 19 óra 
között.
Hagondolod, finom, forró teát 
is ihatsz!
A belépés díjtalan!

Erezd jól magad nálunk! 
Hívd a barátaidat is!
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Október 2 3-ai ünnepség

A képviselők kétharmada hiányzott, 
a Fidesz nem koszorúzott

A megszokottnál is keveseb
ben, mintegy hetvenen vettek 
részt október 23-án, az 1956- 
os forradalom és szabadság- 
harc 44. évfordulója alkalmá
ból a Művelődés Háza udva
rán tartott megemlékezésen.

A program az Evangélikus 
Gimnázium diákjainak múltat 
idéző irodalmi összeállításával 
kezdődött, majd Frajna Miklós 
önkormányzati képviselő mon
dott ünnepi beszédet. Ezt köve
tően Bagyin József polgármester 
leleplezte a Művelődés Háza 
épületének falára helyezett em
léktáblát (képünkön), majd a je
lenlévő pártok, társadalmi szer
vezetek képviselői helyezték el 
itt az emlékezés virágait. A tö
megnek még jóindulattal sem 
nevezhető közönség végül gyer
tyagyújtással emlékezett az 56-

os forradalom és szabadságharc 
elesettjeire.

*

Az ünnepség után sokan tették 
fel a kérdést, hol maradtak el az 
önkorm ányzati képviselők. 
Nem tisztünk ezt firtatni, csupán

/

Felemás érzéssel, több keserű
séggel, mint örömmel mentem 
haza október 23-án a forradalom 
emlékére rendezett ünnepségről. 
Nagyon ki volt számolva az 
időm, tehát igen érzékenyen érin
tett, hogy negyedórás késéssel 
kezdődött a program. Ráadásul 
nagyon kevesen voltunk. Pár tu
cat ember egy ekkora településen, 
egy ilyen ünnepen? Kiábrándító 
érzés, s még azzal sem vigasztal
hatom magam, hogy a többiek bi
zonyára a budapesti ünnepsége
ken vannak, mert azok addigra le
zajlottak.
Szép és jó  volt az Evangélikus 

Gimnázium diákjainak emléke
ző műsora, köszönet érte a diá
koknak és a felkészítő tanárnak. 
Amitől minden megkeseredett 

bennem, az az emléktábla lelep
lezése volt. Ünnepi pillanatokra 
készült a lelkem: a mártírokra, a 
szabadságunkért szóval és fegy
verrel harcolókra emlékeztető 
tábla megszentelésére, megáldá- 
sára. Eszembe jutottak régi pap
jaink, az egyházakat ért zaklatá
sok, Regőczy atya üldöztetése... 
és mai lelkipásztoraink léleképí
tő szavaira vártam.

Elmaradt minden. A lepel lehullt, 
valakik koszorúztak - jó lenne 
tudni, ki kit képviselt - gyertyát 
gyújtottunk és elénekeltük a Szó
zatot.

Aztán hazamentünk. A falon 
pedig ott maradt az aláíratlan - ki 
állíttatta? - megáldatlan, meg- 
szenteletlen emléktábla.
Kísért a múlt ...

Hőnigné Zádor Éva 
a Magyar Demokrata Fórum 

Aszódi Szervezetének elnöke

a tényekre szorítkozunk. A ti
zennégy tagú testület tagjai kö
zül mindössze négyen - beleért
ve a kissé késve érkező polgár- 
mestert is - vettek részt a meg
emlékezésen. A politikai pártok 
közül egyedül a Fidesznem kép
viseltette magát. Lapunk telefo
non megkereste a helyi alap
szerv vezetőjét, Bartók Csillát, 
aki kérdésünkre kérdéssel vála
szolt, nevezetesen: Miért, Tóth 
Gábor úr nem koszorúzott? A 
helyi vezető egyébként más el
foglaltsága miatt nem vett részt 
az ünnepségen, de - annak elle
nére, hogy telefonon nem egyez
tettek - bízott abban, hogy az or
szággyűlési képviselő képviseli 
a pártot.
Tóth Gábor országgyűlési kép

viselő szerint a helyi csoportnak 
lett volna tiszte, hogy részt ve
gyen az ünnepségen és koszo
rúzzon, annál is inkább, mert őt a 
körzeten belül rendszerint több 
helyre is hívják. A jeles napon a 
képviselő a Pyrus Rt. galgamá- 
csai veszélyeshulladék-lerakó 
ügyében tárgyalt neves szakem
berekkel.
A teljes képhez hozzátartozik, 

hogy az ünnepség szervezője te
lefonon valamennyi politikai 
párt helyi képviselőjét felkérte a 
koszorúzásra. Bartók Csilla ek
kor a hívást megköszönve je 
lezte, hogy a Fidesz is koszorúz
ni fog...

Félidőben

Két választás 
között
Két évvel ezelőtt november 4- 
én tette le esküjét a jelenlegi, a 
polgármesterrel együtt tizen
négy tagú képviselő-testület. A 
képviselők közül tizenegyen 
független jelöltként indultak, 
hármójukat pedig a Fidesz, il
letve a Magyar Demokrata 
Fórum jelölte.

A két esztendő alatt két képvi
selői személycserére került sor. 
Az első változás még az eskü le
tétele előtt történt. A Fidesz-Ma- 
gyar Polgári Párt színeiben in
dult, 798 szavazatot szerzett - a 
legtöbb voksot dr. Bodó Zsolt 
kapta (1083)- Vankóné Szilágyi 
Zita ugyanis nem vállalta a meg
bízatást.

Az esküt már a 710 szavazatot 
szerzett Győr f i  János tette le. 
Képviselősége azonban nem tar
tott sokáig, mivel elnyerte a Vé- 
csey Károly Helyőrségi Klub 
igazgatói székét, s a két feladat
kört nem tudta összeegyeztetni. 
Helyére a 691 szavazatot elnyert 
Kvaka István került.

Amennyiben a képviselők közül 
valaki most hagyná abba a mun
kát, helyére a 652 voksot kapott, 
független jelöltként indult Pus
kás Pé/er kerülne.

-erzé-

A Régész úti kopjafánál

Emlékezés 
a hős katonákra
Október 31-én déli 12 órakor immáron ötödik 

alkalommal került sor a Régész úti tiszti lakások 
előtt felállított kopjafa megkoszorúzására. A meg
jelentek azokra a katonákra emlékeztek, akik a 
történelem csatáiban életüket áldozták.

A 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred által 1995-ben ál
lított kopjafánál előbb dr. Asztalos István történész, 
nyugalmazott múzeumigazgató méltatta a hősöket 
mondott beszédet, majd Kocsis István alezre
des,tábori esperes adott lelki útravalót.
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Konferencia a gyermekvédelemről

Megdöbbentő felmérési adatok a Csengey iskolából
A gyermekvédelem, a gyer

mekek helyzete volt a témája 
annak a konferenciának, ame
lyet a Gyermekvédelmi Szol
gálat szervezett 
A tanácskozás Szarka Attilának, 
a Javítóintézet igazgatójának, 
Szenoráczlcy Ferencnek, a Pol
gárőrség vezetőjének és Roncz 
Bélának, az Evangélikus Gim
názium igazgatójának előadásá
val kezdődött, majd ezt követő
en a városi intézmények gyer
mekvédelemmel foglalkozó 
szakemberei számoltak be ta
pasztalataikról.
Problémákban nincs hiány, s ezt 
a gyermekek bizony megsínylik. 
Molnár Józsefié, a Il-es iskola 
gyennekvédelemmel foglalko
zó tanára például arról számolt 
be, hogy a lakótelepi családok 
közül akadt néhány, akik - látva 
az ingatlanárak meredek felfelé 
ívelését - eladták otthonukat, 
hogy a pénzből - kiegészítve a 
gyermekek után járó állami tá
mogatással - házat építsenek. 
Csak menet közben derült ki, 
hogy a házépítés mégsem finan
szírozható ebből az összegből, 
és a családok bajba kerültek.
Az otthon nélkül maradiakat fe
délhez kell juttatni, s ez nem 
mindig egyszerű. Általános ta
pasztalat, hogy a szülők egyre 
nehezebben tudják a térítési díja
kat előteremteni. Búzás Mária, a 
Csengey iskola gyermekvédel
mi felelőse nemrégiben a gyer
mekekkel és szüleikkel töltetett 
ki egy kérdőívet - tennészetesen 
név nélkül. A kapott válaszokat

T ováb b ra  is 

nem a n év te len  

leve lek re
Az elmúlt időszakban több név
telen levél is érkezett szerkesz
tőségünkbe. Ezeket az aláírás nél
küli véleményeket továbbra sem 
kívánjukmegjelentetni. 
Amennyiben írójuk felveszi a 

kapcsolatot velünk és vállalja a le
írtakat, zöld utat adunk a cikknek.

Rácz Zoltán 
felelős szerkesztő

összesítette és kiértékelte. Az 
eredmény megdöbbentő: a gyer
mekek 52 %-a fél az iskolában. 
Nem a pedagógusoktól és nem a 
tantárgyaktól, hanem attól, hogy 
bántják őket a társaik (csúfolás, 
étel elvétele, megverés) A gyer
mekek 46 %-a azt írta, hogy al
kalmanként fogyaszt alkoholt, 5 
tanuló pedig azt válaszolta, hogy

gyakran nyúl pohárhoz. A gyer
mekek 24 %-a rendszeresen do
hányzik. Volt aki ezt azzal indo
kolta, hogy mivel a szülei is do
hányoznak, teljesen mindegy, 
hogy ő aktívan vagy passzívan 
mérgezi a szervezetét. Akad 
olyan osztály az iskolában, 
amelynek minden tagja dohány
zik. Drogról már mindenki hal

lott, egy tanuló pedig ki is pró
bálta.
A szülők 29 %-a nem tudja, 

hogy gyermeke mivel foglalko
zik az iskolaidőn túl. 60 százalé
kuk úgy vélekedik, hogy az is
kolának foglalkoznia kell a drog 
és az alkoholfogyasztás megelő
zésével.

-erzé-

Az épület a megye tulajdonába kerül

A bérleti szerződés él, az uszoda halott
Az uszoda azért nem nyitott 

ki ősszel, mert elfogytak a ven
dégei. így lehetne röviden sum
mázni, miért tart zárva a város 
eme intézménye. A helyzet per
sze korántsem ilyen egyszerű.
A legnagyobb problémát való

színűleg továbbra is az okozza, 
hogy az uszodát üzemeltető vál
lalkozó évek óta nem tud meg
egyezni a megyei kezelésben lé
vő gimnáziummal az uszoda
használati díjat illetően. Ez pe
dig azt eredményezte, hogy az 
uszodát tavaly éppen e tanintéz
mény diákjai nem vehették 
igénybe. Idén már az Evangé
likus Gimnázium diákjai sem 
ide, hanem Bagra járnak, a Il-es 
iskola tanulói pedig az erre a

célra adott önkormányzati tá
mogatás megvonása miatt nem 
úsznak. A kialakult helyzet ön
magát gerjesztve tovább rosz- 
szabbodott: a vállalkozó a kie
sett bevételek miatt még drágáb
ban tudta adni a szolgáltatást és 
ez újabb iskolákat tántorított el.

Az uszoda ügye a legutóbbi 
képviselő-testületi ülésen két 
okból is szóba került. Egyrészt 
Asztalos Tamás képviselő bead
ványban kért tájékoztatást, más
részt megérkezett a megyei ön- 
kormányzat azon levele, mely
ben elfogadják a város azon 
ajánlatát, melynek értelmében 
100 forintért az ő tulajdonukba 
kerül gimnázium - beleértve az 
uszodát is - épülete. A helyzetet

bonyolítja, hogy az uszoda bér
lőjével 1996-ban kötött szerző
dés még egy évig érvényes.
A képviselők közül többen is 

úgy vélekedtek, hogy az uszoda 
gazdaságos üzemeltetésének 
kulcsa továbbra is a harmadik 
testnevelés óra. A gimnázium 
kicsi tornaterme alkalmatlan ar
ra, hogy ezeket is itt lehessen 
megtartani. A megyének vagy 
tornacsarnokot kellene építenie, 
vagy használnia az uszodát ah
hoz, hogy teljesítse az oktatási 
törvényben előírtakat. Ez pedig 
megint oda vezet, hogy a me
gyének meg kellene egyeznie a 
vállalkozóval. A kör tehát bezá
rult, mint ahogy az uszoda ajtaja 
is.

C soda a 
kiskertben

A magyar értelmező kéziszótár 
füge címszavának első jelenté
seként az alábbit olvashatjuk: 
"Melegebb égtájakon termő, 
édes, húsos, sok apró magvú gyü
mölcs; Aszalt fttge mint déligyü
mölcs." Magam is mediterrán 
éghajlatú vidékek gyümölcsének 
ismerem, s arról is tudomásom 
volt és van, hogy a Mecsek déli 
lejtőin vagy a Balaton-felvidék 
kedvező fekvésű domboldalain 
kedvező időjárás esetén beérhet a 
tennés. Arra azonban gondolni 
sem mertem, hogy ez Aszódon is 
előfordulhat.

Amikor kollégámtól három 
évvel ezelőtt egy szép cserje
tövet kaptam, arra gondoltam,

hogy kár lenne kiültetni a kert
be, mert úgysem fog teremni, 
ennélfogva díszcserjeként fog
ja  az udvart díszíteni. Az első 
évben nagyon szépen kihajtott, 
megerősödött. A következő 
esztendőben megjelentek rajta 
az első termések, s nagy megle
petésünkre öt szem be is érett, 
úgy gondoltuk, hogy olyan ku
riózum részesei lehettünk, 
amelyre egyhamar nem lesz 
példa. Tévedtünk. Ebben az év
ben már a jó idő beköszönte 
után látni lehetett, hogy ismét 
lesz tennés: mégpedig több, 
mint az előző évben. Aztán a 
kisfügék kezdtek szaporodni, s 
a jó idő hatására a nyár közepén 
már a tizet is meghaladta a be
érett termések száma. Egyszer- 
csak úgy kíváncsiságból - meg
számoltam, hogy mennyi lehet 
a teljes "létszám". Akkor öt

venhét lett a végeredmény. Azt 
azonban nem tudhattuk, hány 
fog belőlük beérni. Ma már 
örömmel mondhatom, hogy a 
hosszú és meleg nyárnak és 
ősznek - és a közeli fehér színű 
házfalról visszaverődő meleg
nek - köszönhetően mind az öt- 
venhét füge beérett. S még rá
adás is volt: a hűvös időtől kissé 
zsugorodásnak indult levelek 
között felfedeztem még egy öt- 
vennyolcadik szemet is, ame
lyik szintén érett volt.
Tudom, hogy ez a csoda nem 

fog minden évben megismét
lődni. S azt is, hogy a füge fagy
érzékeny. Éppen ezért jó lenne 
megoldani a téli takarását. Bár 
ki tudja? Eddig sem takartam 
be télire! Most azonban be kel
lene takarni. Hátha meghálálja!

Honig Antal
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Rendelet tiltja

Tilos a lombégetés!
Csengey Gusztáv Általános Iskola

Hívogató
Az ősz beköszöntővel a kertek
ben keletkező hulladékot sokan 
idén is égetéssel semmisítik 
meg, pedig a 216/1986. évi, a 
levegő tisztaságának védelméről 
szóló MT rendelet értelmében a 
háztartási hulladék nyílttéri és 
hagyományos tüzelőberende
zésben történő égetése csak a le
vegőtisztaság-védelmi hatóság 
engedélyével lehetséges.
A kerti hulladék is a kommu

nális hulladék körébe tartozik. A 
keletkezett nyesedéket össze
kötve, a lehullott leveleket zsák-

A Nyugdíjas Klubok és Idősek 
"Életet az éveknek" Országos 
Szövetsége díszoklevéllel is
merte el az Aszód Városi Nyug- 
díjasklub Hagyományőrző 
Csoportját a millennium tiszte
letére rendezett, művészeti 
együttesek és szólisták részére 
meghirdetett IV. Országos "Ki 
mit tud?" vetélkedő döntőjén 
nyújtott kiváló közreműködé
séért

Október 26-27-én a Láng Mű
velődési Házban folyt a vetél
kedő. Zalától Borsodig 18 me
gye mutatkozott be. Mi nyolca
dikként léptünk színpadra. A kö
zönség nagy tapssal fejezte ki 
tetszését. A sok próbának és a 
szereplők teljes odaadásának 
köszönhető a nagy siker - igazi 
csapatmunka volt!
A magam nevében köszönöm

Énekkari
találkozó

Értesítjük kedves közönségün
ket, hogy a Kodály Zoltán ének
kari találkozót az idén december 
13-án (szerdán) tartjuk 17 órai 
kezdettel a Kollégium díszter
mében.

a Csengey Gusztáv Ált. Isk.
Igazgatósága

bán vagy a szemetes edényben 
elhelyezve szemétszállítási na
pon, a többi hulladékkal együtt 
kell elvitetni. Ha a kerti hulladé
kot ömlesztve rakja ki az ingat
lan tulajdonosa, akkor előzetes 
bejelentés alapján a GAMESZ 
az elszállítást traktorral elvégzi, 
az éves szemétdíj terhére. Ez azt 
jelenti, hogy a szállításért nem 
kell külön fizetni.
Kérjük a rendelet betartását!

mindenkinek, aki hozzájárult az 
eredményes fellépéshez: a ta
goknak az aktivitást. Szilágyi 
Sándornénak az utazás szerve
zését, Budai Józsefnénak az öt
letet, ami alapján összeállt a mű
sor, a kísérő hozzátartozók és ba
rátok szurkolását.
Ez a siker ad erőt a további mun
kához. Kívánom, hogy minden 
akadályt legyőzve maradjunk

Az Aszód Városért Alapítvány 
pályázatot hirdet az alapítvány
hoz beérkezett 1% felhasználá
sára. A pályázatra jelentkezhet
nek mindazon oktatási, művelő
dési intézmények, civil szerve
zetek, akik az Aszód Városért

A Csengey Gusztáv Általános 
Iskola a szabadidő közös eltöl
tésére hívja a szülőket, peda
gógusokat és a gyerekeket. No- 
vember 25-én és december 9- 
én szombaton délután ki-ki ér
deklődésének és kedvének 
megfelelően válogathat a 
programok között.
Célunk a család és az iskola kap
csolatának erősítése azáltal, 
hogy a szülők, pedagógusok, di
ákok ne csak a "kötelességek 
mezején" találkozzanak egy
mással, hanem a kikapcsolódás-

együtt és készüljünk a további 
bemutatókra! TóthGézáné 

a Hagyományőrző Csoport 
vezetője

*

Szerkesztőségünk ezúton gratu
lál a nyugdíjasok szép sikeréhez 
és kíván további sok-sok szép, 
együtt töltött órát!

Alapítvány célkitűzéseinek 
megfelelően kívánják a pályá
zott összeget felhasználni.

Az alapítvány kuratóriumának 
címe:

2170 Aszód, Szabadság tér 9.

bán is partnerek lehessenek.
A rendezvények megvalósítását 
a Közoktatási Modernizációs 
Közalapítvány, az Aszód Ifjúsá
gáért Alapítvány, a Közösségi 
Iskolák Alapítvány és a Pharma- 
vit támogatja.

November 25.:

Beszélgessünk róla

13 órakor: Hogyan segíthe
tek? A tanulási problémák okai 
kisiskolás korban.
Előadó: Nagy Zsuzsa, a Nevelé
si Tanácsadó munkatársa
14 órakor: A család szerepe a 
gyermek életében Mikor sze
retem jól a gyermekeimet? 
Előadó: Kovács Ferencné, men
tálhigiénés szakember
15 órától: Adventi előkészüle
tek (koszorúk, asztali díszek ké
szítése. Gyertyát kérjük, hozza
nak magukkal!)

Családi sporthétvége 
Tréfás versenyek a Vándorku

páért, papa-mama-pedagógus- 
gyerekek, vegyes összetételű 
csapatok között. Családi kiütő, 
egyéni versenyek (ping-pong, 
kötélmászás, hetesrúgás, "Ilyet 
csak én tudok")

December 9.
Beszélgessünk róla!

13 órakor: Segítség, serdül a 
gyerekem! A 10-16 éves kor 
változásai, problémái 
Előadó: dr. Bolgár Judit szocio
lógus, a Nevelési Tanácsadó 
munkatársa
14 órakor: Diákjogok és köte
lességek az iskolában. A sza
bad iskolaválasztás, az osztályo
zás, az öltözködés és a megjele
nés problémakörei
Előadó: Ács né Tóth Beáta (Di

ákönkormányzatot segítő peda
gógus)
15órátóI:Táncház
Segítő táncosok lesznek!
A Beszélgessünk róla! előadás- 
sorozat nyilvános. Minden ér
deklődőt szeretettel várunk, azo
kat is, akiknek gyermeke nem 
iskolánk tanulója.

Búzás Mária

r

Értesítés

Az 1 % befizetéséből az Aszód Város Alapítvány számlájára ér

kezett 184.600 forintot az alábbiakra fordítottuk:

Városi Bölcsőde továbbképzés támogatása 30.000 Ft

Il.számú Ált. Iskola Napközi eszközbeszerzés 70.000 Ft

Gyermekjóléti Szóig. Karácsonyi készülődés 35.000Ft

Napsugár Óvoda fa udvari játékok

+ "Óvodanap" támogatása 49.600 Ft

Összesen: 184.600 F t

Kissné Kulybus Gizella
jegyző

Országos elismerés

Díszoklevél az Aszód Városi Nyugdíjasklub 
Hagyományőrző Csoportjának

Rácz Zoltán
felelős szerkesztő

Aszód Városért Alapítvány

Pályázati felhívás
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Ma is ezt a pályát választanák

Vasdiplomával kitüntetett pedagógusok
A közelmúltban két nyugdíjas 
aszódi pedagógus kapta meg a 
vasdiplomát. Két asszony, aki
nek a sorsa sokban hasonlít és 
persze legalább annyiban kü
lönbözik egymástól. Csak egy 
dologban mutatnak mindvé
gig azonosságot: mindketten 
generációk egész sorát taní
tották: nemcsak a tananyag
ra,hanem tisztességre, becsü-

néni a szarvasi tanítóképzőben 
végzett jeles eredménnyel. En
nek ellenére egy évig nem ka
pott állást. Aztán elvégzett egy 
szaktanítói tanfolyamot, így 
taníthatott háztartástant, gaz
daságtant és kertészetet is. 
1940-ben került Aszódra, a le
ánynevelő intézetbe.
Klári néninek természetesnek

Klári néni fé rje  szintén pedagógus volt

Laci bácsi Aszód legidősebb polgáraként hunyt el

letreis.
Kovács Istvánná, K lári néni 

Kassán született. A pozsonyi 
tanítóképző elvégzése után a 
Bodrogközben,Borsiban, Rá
kóczi szülőfalujában kezdett 
tanítani. 1947-ben aztán az át
telepítés várt rá a férjével e- 
gyütt. Ekkor kerültek Aszód
ra.

M icsinay Lászlóné, Lenke

ilyen korúakat tanított. Anyjuk 
helyett anyjuk volt, aki igyek
szik gyermeke minden gondját 
levenni a válláról. Sok-sok e- 
pizódot őriz, gyermekien ked
veseket. Mert hát ki ne moso
lyogna akkor, amikor egy fél 
tízkor összecsomagoló gyer
mek arra a kérdésre, hogy ho
vá megy, azt feleli ártatlan báj
jal, hogy: Olyan rég láttam az 
édesanyámat. Megyek, meg
nézem őt.

Lenke néni azt tartja, hogy Is
ten vezérelte a katedrára. Sze
retett tanítani, s igyekezett 
megbirkózni az új feladatok
kal. Aszódi tanintézménye 
többször is "profilt" váltott. Az 
államosítás után egy ideig 
óvónőképző iskolaként szol
gált, majd általános iskola lett. 
Lenke néni pedig mindig min
den diákjával megtalálta a kö
zös hangot.
Klári néni azt mondja, hogy 

minden nehézség ellenére sze

rencsésnek mondhatja magát. 
A Jóisten remek férjjel áldotta 
meg, és négy gyermekkel, akik 
közül hárman szintén a peda
góguspályát választották. Már 
lassan az unokák is felnőtt
korba érnek. A büszkén muta
tott fénykép azt mutatja, ha 
egy-egy ünnepen összegyűl a 
család, a nagyszoba majdnem 
kicsi. Az örömbe azonban 
bánat is vegyül: Klári néni 
férje 1986-ban meghalt.
Lenke néni sajnos nem örül

hetett saját gyermeknek, de 
mint mondja, kárpótolták - leg
alább részben - a tanítványok. 
Jó férjet kapott, remek házas
ságban éltek több, mint 53 
éven keresztül. A 98 éves Laci 
bácsi néhány héttel ezelőtt 
halálozottel.
Két remek asszony, akik sorsa 

különbözik, és hasonlít. Ha új
rakezdhetnék az életet, megint 
egyezne. Újra a pedagógus- 
pályát választanák. R.Z.

$  SUZUKI
i s r .  ^ b a G

tartotta, hogy a tanítói mester
séget választja, ugyanis a csa
lád több tagja is pedagógus 
volt. Emiatt a beszélgetések 
tárgya sokszor volt az iskola, a 
tanítványok. A gyerekek sze- 
retete Klári nénibe is beleivó
dott. Mint mondja, sosem volt 
gondja a nebulókkal, akik kö
zül leginkább az elsősöket sze
rette. 11 éven keresztül csak

r r

"Ősszel esik, télen hó száll, 
jeges úton velünk jó l já r!"

IN G Y E N E S !
téli átvizsgálás, állapotfelm érés

A K C IÓ !
téli gum i, fagyálló, autóápolási és -felszerelési 

. cikkek

+A JÁ N D É K

Te/iesköríi tájékoztatás:

Suzuki M3 Bag M árkakereskedés és Szerviz 
2191 Bag, D ózsa György út 6.

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

Szerviz nyitvatartás:
H-P: 8.00-17.00 Szó: 9.00-13.00
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Egy kis nyelvelés 
•  •

Öcs és húg
Teljesen természetesnek tekint

hetjük, ha igen ritkán használt 
szavaink helyesírása - pl. ördön- 
gös - megtréfál bennünket, s szin
te eszünkbe sem jut, hogy a min
dennapi szóbeli és írásbeli érint
kezés során gyakran vagy vi
szonylag gyakran használt szava
ink szintén kifoghatnak rajtunk.
A címben szereplő két szó ro

konsági fok megjelölésére szol
gál, mégpedig egy harmadik - 
mindenképpen idősebb - testvér 
fiatalabb, fiú-, illetve lánytestvé
rére vonatkozóan. Rengeteg tol- 
dalékos alakját ismerjük mind
két szónak, de toldaléknélküli 
alapszóként igen ritkán találko
zunk velük.
Éppen ebből adódik a helyes

írásukkal kapcsolatos probléma
kör. Általában valakinek az öcs- 
cséről vagy húgáról beszélünk. 
Az egyik esetében teljesen ter
mészetes, hogy hosszú cs- ccs - 
hangot ejtünk, illetőleg ennek 
megfelelő betűt írunk. Ezt nem 
is szoktuk elvéteni. A húg ese
tében viszont rögtön megvan az 
első hibalehetőség, mert a köz
nyelvi kiejtésben a szó rövid ma
gánhangzóval - u - hangzik, vi
szont hosszúval kell írnunk.
Az öcs írásképét illetően hamar 
tisztázhatjuk magunk is a való
ságosnál sokkal bonyolultabb
nak látszó kérdést: az öcsém, 
öcséd, öcsénk, öcsétek szóala
kok egyértelműen mutatják, 
hogy első és második személy
ben - egyes és többes számban 
egyaránt - a birtokos személy
jeles alakot is rövid cs-vel kell 
írnunk, s csak a hamiadik sze- 
mélyü afakokban - a birtokos 
személyjel y'-jének a hasonulása 
következtében - kell hosszan ej
tenünk, illetve írnunk e szavak 
cs-jét. Ezt erősíti meg a megszó
lításként és becézésként egy
aránt használatos öcsi szavunk 
is.
A húg esetében valamelyest bo
nyolultabb a helyzet. Mégpedig 
azért, mert a belőle megformál
ható szóalakok helyesírására 
még a Helyesírási kéziszótár 
(Akadémiai Kiadó, 1988) sem 
ad teljes eligazítást. Azt mái-tisz
táztuk, hogy a köznyelvi kiejtés

ellenére a hosszú ú-s írás a he
lyes. A Helyesírási kéziszótár fel 
is sorolja a húg, húga; unoka
húgv Juliska húgom, húgocs- 
kám, húgomasszony szavakat és 
szókapcsolatokat, de a megszó- 
lító-becéző-kedveskedő húgi, 
vagy hugi eldöntésére egyálta
lán nem ad semmilyen támpon
tot. A többi szóalak írásképének 
logikájából kiindulva - a köz
nyelvi kiejtés ellenére is - a húgi 
változat mellett teszem le a vok- 
somat.

-g -l

Aszódon is fogható

Pelikán Rádió: 
nemcsak gödöllőieknek!

Október 29-én új kereske
delmi adó kezdte meg műkö
dését az FM 93.6 Mhz-en Pe
likán Rádió 93.6 néven. A 
Gödöllőről sugárzott műsor 
nemcsak helyben fogható, 
hanem a város mintegy 15 ki
lométeres körzetében, így 
Aszódon is.
A 24 órás rádió műsor alapítói 
és szerkesztői szerint a Pelikán 
Rádió 93.6 esetében el kell fe-

ft^ fáma
khnyrkcrvxkedé*

Rónáid Kessler:

Valószínű, hogy Önöknek is 
feltűnt már az amerikai bűnügyi 
filmekben, hogy az amerikai 
rendőrség és az FBI nem egyen
rangú intézmény. Amikor a bűn
tett helyszínére megérkezik az 
FBI ügynöke, a rendőrök már - 
persze nem kitörő örömmel - 
húzódnak is vissza, hogy a kol
léga zavartalanul dolgozhasson. 

Az 1908 óta működő, 1935 óta 
Szövetségi Nyomozóhivatalnak 
nevezett szervezetről sokáig 
nem lehetett semmit sem tudni 
irataik titkossága, illetve az in
formációforrások hiánya miatt. 
Csak néha-néha szivárgott ki hír 
állítólagos visszaélésekről.
Miért félnek még a rendőrök is 

az FBI ügynököktől? Kessler 
szerint azért, mert azok félelme
tes hatalommal rendelkeznek. 
Joguk van a fegyverviselésre, s 
ha úgy adódik, le is lőhetnek 
valakit. A gyanúsítottakat meg
foszthatják szabadságuktól, és 
akár egy életre börtönbe dughat
ják. Lehallgathatnak személyes 
telefonbeszélgetéseket, videóra 
vehetnek ágyjeleneteket, vádes
küdtszék elé idézhetik a tanúkat, 
bizalmas iratokat kaphatnak 
kézhez - pl. adóbevallás -, fel
nyithatják a postát. Autóikkal 
túlléphetik a sebességhatárokat, 
megsérthetik valamennyi közle
kedésrendészeti eljárást. Persze 
csak akkor, ha a munkájukat 
végzik.

FBI
A szerző több könyvet is írt már 
a szervezetről. 1980-ban jelent 
meg például a Kém kém ellen cí
mű mű, amely az FBI kémelhá
rító módszereit mutatta be. A 
mostani könyv egyszerre szá
mol be a szövetségiek kudarcai
ról és sikereiről. Olvashatunk a 
Watergate-botrányról, amely 
végül Nixon elnök bukását ered
ményezte, a Pan-Am 103-as já
ratának felrobbantásáról, csak
úgy, mint a szexklub orgiáin 
résztvevő ügynök házaspárról. 
Érdekes fejezete a könyvnek, 
hogyan tervezték meg a cég ar
culatát.
A könyv hátsó borítóján csupa 

elismerő szót olvasni. Bátran ál
lítom, szerzői nem túloztak.

Rácz Zoltán

lejteni a kereskedelmi médiu
mokról kialakult torz képet. 
Dabis Balázs Silvius főszer
kesztő lapunknak elmondta: 
vállalásaikat a térség igényei
nek figyelembevételével for
málták. Kereskedelmi rádió
ként elsődleges céljuk a régió 
gazdasági életének felélénkí
tése. Mindemellett olyan mű
sorokat szeretnének készíteni, 
melyeknek témái és hangulata 
illeszkedik Gödöllő és környé
kének atmoszféréjába - ha úgy 
tetszik, "éterébe".
A legfontosabb helyi és térsé

gi információk közvetítésén 
túl a helyi értékek megőrzését, 
a történelmi múlt bemutatását, 
a város és térsége pezsgő kul
turális életének népszerűsíté
sét kiemelkedően fontos fela
datnak tartják. Sort kerítenek 
egy-egy élő adás lebonyolítá
sára fontosabb helyi rendezvé
nyekről, egyházi szertartások
ról is.
A megszokottól szélesebb ze

nei palettán nemcsak a min
denki által könnyen érthető és 
élvezhető populáris zeneszá
mok lesznek megtalálhatók, 
hanem a más rádiókban mellő
zött különleges, értékes és ér
dekes zenei alkotások is.

Mit lehet ehhez hozzátenni? 
Soksikert, Pelikán Rádió93.6!

R. Z.

Programajánló

Szavalóverseny 
és pantomimjáték

November Jl-én 10 órakor
kezdődik a Vécsey Károly Hely
őrségi Klub színháztermében a 
körzeti Petőfi szavalóverseny.

A szavalok három korosztály
ban mérik össze tudásukat. A 
zsűri elnöke Pécsi Ildikó szín
művész lesz.

November 17-én 17 órakor a
Művelődés Háza Kamarater
mében a Siketek és Gyengén- 
látók Szövetsége Társulatának 
pantomimjátékára kerül sor.

Az egyes darabok címei: Ludas 
Matyi, Cirkuszi bohózat. Ven
dég: Bállá Ica primadonna.
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Sűrűbben mér a traffipax

Kevesebb baleset,
több ellenőrzés

Több rendőr lesz az utcákon

A főkapitány korrekt, 
naprakész tájékoztatást ígér

Gödöllő környékén eddig mintegy 20-25 százalékkal kevesebb 
baleset történt, mint tavaly. Nemcsak az anyagi kárral járó üt
közések száma kevesebb, hanem a személyi sérüléses karam
boloké is - tudtuk meg Csem i János rendőr főhadnagytól, a 
Gödöllői Rendőrkapitányság közlekedési osztályának veze-

Nagyobb odafigyeléssel ez a baleset is elkerülhető
lett volna A szerzőfelvétele

Arra a kérdésre, hogy a javuló 
statisztika minek köszönhető, 
Csemi János több vélt okot is 
említett. Ezek egyike a fokozot
tabb rendőri jelenlét. Valószínű
leg annak is része van a ked
vezőbb statisztikai adatok eléré
sében, hogy az autósok körében 
már kialakultak a fizetőssé vált 
autópályát elkerülő útvonalak. 
Az utakon elvégzett közleke

désbiztonsági intézkedések 
ugyancsak részesei a csökkenés
nek - csakúgy, mint az, hogy az 
egyre drágább üzemanyag miatt 
manapság kevesebben használ
ják saját személyautóikat.

A rendőrség egyébként taktikát 
váltott. Kevesebb nagy akcióra

került sor, viszont mindennapos 
az utakon a rendőri jelenlét. A 
gyorshajtók is sűrűbben talál
kozhatnak traffipax-szal felsze
relt rendőrautókkal. Ráadásul 
nemcsak a mindenki előtt ismert 
piros Skoda Favorit teljesít kör
nyékünkön szolgálatot, hanem 
más rendőrkapitányságok - Mo- 
nor, Dunakeszi, Vác - autói is. A 
gépkocsik más-más típusúak, 
mint ahogy sebességmérő be
rendezéseik is eltérőek. Van köz
tük például a legkorszerűbb lé
zeres is, amely képes akár egy 
kilométer távolságból, akár me
net közben is "kiszúrni" a gyors- 
hajtókat.

Rácz Zoltán

Autósok figyelmébe!
A Pest Megyei Közlekedési Felügyelet Gödöllői Kirendeltsége 
és a Gödöllői Rendőrkapitányság Baleset-megelőzési Bizott
sága a gépjárművek téli felkészítése érdekében november 11-én 
7 és 14 óra között közlekedésbiztonsági napot tart a gödöllői 
műszaki vizsgabázison (Haraszti út 2/a).
A vizsgálat díjmentes. Amennyiben a jármű megfelel a műszaki 

vizsga követelményeinek és a tulajdonos kéri a foigalmi engedély 
meghosszabbítását, a vizsgadíj (5.400 Ft) befizetése ellenében erre 
is lehetőség nyílik. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A 2001. esztendőt a kommuni
káció évének szánja a rendőr
ség. Ennek nem titkolt célja a 
rendőrség mindennapi munká
jának bemutatásán keresztül a 
belügyi szerv imázsának javítá
sa a megyében található 152 
média segítségével. Ennek első 
lépéseként dr. Ignácz István 
rendőr dandártábornok, Pest 
megye nemrégiben kinevezett 
rendőrfőkapitánya kötetlen be
szélgetésre hívta a megyei új
ságok, rádiók, televíziók felelős 
szerkesztőit
Az új főkapitány az elmúlt egy 

hónapot a megye bűnügyi, köz- 
biztonsági és közlekedési hely
zetének feltérképezésével töltöt
te. Véleménye szerint a helyzet 
rosszabb, mint a távolabb eső 
megyékben, de jobb, mint Buda
pesten. Persze a megyei és a fő
városi bűnesetek sok esetben 
összefüggnek egymással. Az is 
megnehezíti az itt dolgozó ren
dőrök munkáját, hogy nyári idő
szakban az idegenforgalom kö
vetkeztében megduplázódik a 
lakosság száma, ezzel együtt a 
problémáké is. Különösen a va
gyon elleni bűncselekmények 
tekintetében rosszabb az arány 
más megyékhez képest. Rendkí

vül sok az engedély nélküli, fő
leg román állampolgárságú 
munkavállaló is, akiket innentől 
kezdve igyekeznek minél előbb 
kiutasítani az országból. A köz
lekedés területén szintén sokat 
kelljavítani.
A főkapitány szerint a jövőben 

több rendőrt látni majd az utcá
kon. Az országos rendőrfőkapi
tány ugyanis olyan ígéretet tett 
neki, hogy más megyének addig 
nem ad létszámot, amíg Pest me
gyében nem tudják legalább az 
országos átlagot elérni az egy ál
lampolgárra jutó rendőrlétszám 
tekintetében.
A felmérés egyébként a gazda

sági helyzet áttekintésével kez
dődött, ami egy örvendetes ered
ményt, nevezetesen 35 millió 
szabad felhasználású forintot 
hozott. Ebből sikerült némileg 
javítani a gépjárműparkon: 26 új 
gépkocsi került fel az állomány
táblára. Sikerült kifizetni a dol
gozók elmaradt túlóradíjait is.
A főkapitány végezetül elmond
ta: a kapitányságok élén egye
lőre nem tervez cserét, minden 
vezető a bizalmát élvezi. Számít 
a polgárőrség munkájára is.

R.Z.

Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)

Vállaljuk alkalmi csokrok, 
sírkoszorúk készítését 
ingyenes kiszállítással.

--- Tel.: 06-28-401-690 —
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S k o d a F a b i a
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 
2.173.000 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

Új élmény

\

http://www.skoda.hu
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Zo-La 2 0 0 0 . Kft.
Aszód, Kossuth L. út 71.

[a Művelődés Házával szemben!) 
Tel: 4 0 1 -4 6 0  0 6  2 0  9 1 2 4  9 3 6

N yitvatartási
hétfőtől péntekig: 9 .0 0  -17 .00  

szombaton: 8 .0 0  -1 2 .0 0

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

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

•5? sportszárak 
nadrágok 

& mezek 
A sportcipők

N AG Y V Á L A S Z T É K B A N !!!

Jöjjön be üzletünkbe,

m e g é r i !
KRONOS márkájú termékek 
kizárólagos forgalmazása!

Nyitvatartás: 
hétköznap 8.00 - 20.00

Fekvő- illetve 
Zuhanyszolárium gépek
állnak rendelkezésére!

Bronzárium & Szolárium

S n o r t e r y e . 'ü le t e k n e k
felszerelések:



TÜ K Ö R

Tisztelt Ügyfeleink!
A Túrái Takarékszövetkezet karácsonyi akciós fogyasztási 
hitelt nyújt Tagjai részére 2000. november 1 - 2000. decem
ber 31. között maximum 300.000,- Ft összeghatárig. 
Futamidő: maximum 3 év.
Kamata: 19%/év (változó)
Kezelési költség: egyszeri 4%
Az akciós fogyasztási hitelt a megfelelő biztosítékok mellett 
félj és feleség együtt, illetve egyedülálló is igénybe veheti.

Érdeklődni lehet a Túrái Takarékszövetkezet 
kirendeltségeiben:

Tura,Bartóktér21. 28/466-711
Zsámbok, Szent Imre tér 1/a 28/462-013
Hévízgyörk, AdyE.u. 129. 28/435-320
Ddad, Szabadság u. 91. 28/403-377
Galgamácsa, Vasút út 10. 286489-055
Galgahévíz, Fő út 155. 28/461-208
Kartal, Petőfi u. 4. 28/437-331
Valkó,Isaszegiu. 1. 28/483-136
Püspökhatvan, Szabadság u. 116/a 27/340-075
Aszód, Kondoros tér 1. 28/400-251
Budapest XIV., Zalán u. 23. 06-1/220-4868
Dány,Pestiút47. 28/464-023

Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Mezőgazdasági és tehergépjármű-alkatrész Bolt 
Aszód, Kossuth Lajos u.71. Tel/fax:401-460

Tel: 20 9416-533, 20 9376-899

Bsií tíeréljeh fó ffá ll
^járművében1

FASZÁIUL© FÓLTAPÉK 
TÖBBFÉLE KISZERELÉSBEN 

KAPHATÓ!

"G Ö D Ö L L Ő I 2 0 0 0 /2 "  "AZ O R S Z Á G O S  K IS O K O S  TAGJA"

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

http://WWW.kisokos.hu
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S U Z U K I M3 BAG

Meglátni és megszeretni egy pillanat műve!

wagonFt’

Csupa kellemes meglepetés várja Önt 
a Suzuki M3 Bag-nál!

r  „ i í

R a

m . , „ r  '

Szolgáltatásaink:
✓  ú l és haszná lt a u tó k  é rté ke s íté se  kedvezd 

h ite lle h e tő s é g e k k e l

✓h a s z n á l ta u tó  beszám ítás

✓  m űszaki v izsgáztatás, fe lkész ítés  

✓ b iz t o s í t á s i  ügy in tézés

✓ t e l j e s  kö rű  sze rv izszo lgá lta tás m inden  

szem é lygép já rm ű  típ u s ra

Márkakereskedés, szalon, szerviz:
2191 M3 Bag, Dózsa Gy. út 1/A Tel./Fax: 06-28/408-808 

Nyitva: hétfőtől péntekig 8.00-17.00, szombaton 9.00-13.00
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Hogyan vegyünk fel 
készpénzt a postán?

BANK-
KÁRTYÁVAL!
Készpénzfelvétel bankkártyával 
több mint 3200 postán

postahivatal és a shop 
nyitvatartási ideje;

H étfőtő l 
p én tek ig :
8 .0 0 - 16.00  

S zom b at:
8 .00 - 12.00

Figyelem! Újra Aszódon a Postás Mikulás!
December 5-6-7-én házhoz szállítja a Mikulás a kicsik ajándékait. 
Díj a: 540 Ft/csomag (ugyanarra a címre feladott minden további 
csomag: 250 Ft). A szolgáltatásra az igényeket november 27-től de
cember 7-ig lehet bejelenteni. Bővebb információ kérhető az Aszódi 
Postán ill. a 28/400-057 és a 400-160 telefonszámon.

Karácsonyi üdvözletét küldje Nagykarácsonyon 
keresztül! Figyelje év végi akcióinkat!

Kvaka István
postavezető

gyon- 
és személyvédelem
telefonos távfelügyeleti rendszer 

segítségével!
Családi házak, lakások, irodák, 

raktárak, üzlethelyiségek távfelügyelete

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

T A P É T A  V Á S Á R

Egész évben olcsó ár, nagy választék!

■=> S im a é s  h a b o s íto t t , m in tá s  é s  szö v e tm in 
tá s , fű részp o ro s , m en n y eze t  h ő s z ig e te lő  
ta p é tá k , m ű stu k k ó k  m eg ú ju lt  v á la szték a  

■=> P o sz terek , s z e g ő k , b ordűrök  nagy válasz
tékban , valam int a  tap é tázásh o z  szükséges 
eszközök, ragasztók , RIGIPS h é z a g o ló  é s  
g le t t e lő  se g éd a n y a g o k  

^  F e s té sh e z , m á zo lá sh o z  
p o r festé k e k , s z ín e z ő k  

■=b D iszp erzit - Héra - Lim it 
láb aza t-é s  hom lokzat
festékek, ecsetek , m eszelők  

■=> A lap ozók  - Z om án cok  - Lakkok - Lazúrok

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

P éter  L ajosné

ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 
TAPÉTABOLT

®  (28) 401-691, 401-092
Nyitva: H-P: 6 - 1 7 -ig , Szó: 6 -1 2 -ig
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Nyitva:

Pfl *** .w?péntekig f 13-17 
szombaton: 8-12
szerda: szünnap

Fali- és asztali naptárak

agendák

filofax
gyűrűsnaptárak

^ra/di/ucs ajá/tfkt/ío/i 
Aa7áoso/u/7a/

✓ t á s k á k
✓ir a t ta r tó k
✓p é n z t á r c á k

✓to ll ta r tó k  
✓ c s o m a g o ló a n y a g o k  
✓d e k o r á c ió s  a n y a g o k

Szolgáltatásaink:

fénymásolás (A4, A3) iratsínezés 
FUJI fotókidolgozás spirálozás

MÓNI FOTO
^ A g f a  g y o r s la b o r ^

M á r most gondoljon a karácsonyra!

Fotóalbumok: családi, esküvői, babás 
Fotóstáskák: 1.290,- Ft-tól 

Fényképezőgépek már 3.890,- Ft-tól

Hlatszercsomagok: Adidas, Lxlumaliöift
11£

Rexona, Fa, Gillette, Dove...
"Neves" bögre 395,- Ft!

Karácsonyi mécsesek, díszek, gyertyatartók, 
ajándéktárgyak már kaphatók!

SoL smteteüel rnijuh/ önöket/ mindkét/ ikleUinUim!

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

S zé les  k ö rb e n  

e lé rh e tő
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 - jelenleg 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.

A-és B-hiteliinket is ajánljuk Önöknek!
OTP Bank Aszódi Fiókja

2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 42-46. 
Tel: 400-133

C-hitel az OTP BANK-tó!

ő I d

BANK
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Az A szód FC hírei

Megnyert mérkőzések
Felnőtt csapatunk az őszi 

idény végére kicsit összeszed
te magát, így jelenleg a hato
dikhelyen áll.
Eredmények (zárójelben az if

júsági együttesé):
Aszód Kistarcsa 4:0 (2:0) 
Mogyoród-Aszód 1:1 (3:1) 
Aszód-Galgamácsa 3:2 (1:0)

Serdülők:

Kartal-Aszód 8:3
Aszód-Hévízgyörk 2:3
Veresegyház-Aszód 11:0
Aszód-Bag 6:2

Turcsán István

A televíziózás kezdetei (III.)
Az előző rövid ismertetésben 

eljutottunk az antennák szere
pének fontosságához. A jó an
tenna a jó vétel elengedhetetlen 
kelléke.
A legrégebbi antennaforma a 

dipól-antenna. Maga Hertz is ezt 
használta kísérleteinél, amikor 
1880-ban a Maxwell által felál
lított elméletet kísérletileg iga
zolta. A dipól antenna lehet egy
szerű vagy kettős. Lehet irányí
tott - ennek az az előnye, hogy az 
ellentétes irányú oldalról az eset
leges zavarok ellen "ernyőzik" 
az antennát.
A Yagi-antenna is tulajdonkép

pen dipól. Annyival "jobb", 
hogy egy a dipólnál hosszabb 
elemet helyezünk mögé (reflek
tor), eléje pedig egy vagy több 
rövidebb elemet (direktor). Ezek 
az antenna hatásfokát növelik. 
Csak akkor, ha ezek hossza és tá
volsága pontos méréseken alap
szik! A házilag barkácsolt tévé
antennák hatásfoka ezért nem 
mindig megfelelő.
A tápvonal, az antennát és a ké
szüléket összekötő kábel szak
szerűtlen megválasztása és sze
relése is okozhat veszteséget. A 
szellemkép egyik okozója is le
het. A lakásban vagy lakáson kí
vüli nagyobb méretű fémtárgyak 
is okozhatnak visszaverődést 
(reflektált jel), ami szintén szel

lemképben tapasztalható. Elein
te a 240 ohmos polietilén szige
telésű kéteres szalagkábelt hasz
nálták. Ajánlatos volt kétéven
ként kicserélni mivel időjárás- 
függő. Újabban különféle koaxi
ális kábelt használnak.
Az antennaigények igen sokfé
lék. Más típusú antenna szüksé
ges az adóhoz közel, más az adó
tól távol eső, reflexiókkal teli 
helyen, vagy ott, ahol erősek a 
helyi zavarok. Függ az antenna 
típusa az adó frekvenciájától is. 
Az adótól kb. 20 km távolságig 
egy egyszerű tévé-szobaantenna 
is megfelel. A szalagdipol anten
na is megfelel reflexiómentes 
helyen, ha az adó közel van.

A kételemes tévé-tetőantenna 
30-50 km távolságra megfelelő 
vételt biztosit, a négy elemes 60- 
100 km-ig. A kétszer négy ele
mes tévé-tetőantenna nagyon 
reflexiós és zavarfertőzött helye
ken alkalmazható. A 9 elemes 
tévé-tetőantenna már 140 km-es 
távolságig használható. Két haj
lított dipólból, két reflektorból és 
öt direktorból áll. Helyi, körze-ti 
vagy távolsági vételre, reflexiós 
vagy reflexiómentes helyen egy
aránt alkalmazható. A 2x9 ele
mes még tökéletesebb vételt biz
tosít akár 200 km távolságról is.

Kaáli Nagy Kálmán

Nagy mennyiségű bontott cse- szabadalm ai (műanyagipari, 
rép (4.500 db) eladó. Érdeklődni háztartási, egyéb) számára 
lehet: Aszód, Rákóczi u. 5. gyártót keres hosszú távú egyiitt-
Tel: 401-498 vagy 401-499 működés reményében. Érdek

lődni: Magyrar Pál Tel: 28/401- 
Ötletgazda Aszódon! Magyar 437. Műanyagos szakemberek, 

Pál - az Országos Feltalálók válla lkozások je len tkezésé t 
Szövetségének választott tagja - várom!

D iákfoci  -  Szegfű Kupa

Pártos szervezés, 
pártatlan küzdelem

Második alkalommal rendezett labdarúgótornát általános 
iskolások részére az MSZP aszódi szervezete. A Szegfű Kupa 
néven meghirdetett küzdelemsorozaton három korosztályban 
ikladi, domonyi és aszódi iskolások versengtek egymással.

A legjobban ezúttal is az ikladi- 
ak szerepeltek, és mindhárom 
csapatuk az élen végzett. A do- 
monyiak a második helyet 
bérelték ki.

Eredmények:
3-4.osztályosok:
1. Iklad
2. Dornony
3. Aszód, II. számú Alt. Iskola
4. Aszód, Csengey G. Ált. Iskola
5. Iklad B

5-6.osztályosok:
1. Iklad
2. Dornony
3. Aszód, Csengey G. Ált. Iskola
4. Fesztivál
5. Aszód, II. számú Ált. Iskola

7-8.osztályosok:
1. Iklad
2. Dornony
3. Aszód, Csengey G. Ált. Iskola
4. Aszód, II. számú Ált. Iskola

Kép és szöveg: -erzé-

ÁLLAfSÜVSS! ÜG¥SLi¥
Aszód és a környező telepü

lések (Bag, Dornony, Iklad, Gal- 
gamácsa, Váckisújfalu, Kartal, 
Verseg) részére kialakított hét
végi és ünnepi állatorvosi ügye
letnovemberi beosztása: 

November 11-én 8 órától 
november 13-án 8 óráig:

Dr. Szőke Zsolt 
Aszód, Baross u. 5.

Tel: 06-20-9566-529

November 18-án 8 órától 
november20-án 8 óráig: 

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

Tel: 28/400-207

November 25-én 8 órától 
november27-én 8 óráig: 

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

Tel: 28/400-062

IBIHIHFW DIE®
GODOLLO
Fenyvesi fő ú t 2.
Ti l/Fax: (28)421-825 
| /  kiadványszerkesztés 

újságírás 
videofilmkészités 
digitális utómunkával

T i

álló- és mozgóképek 
digitalizálása, CD-re 
történő rögzítése



És majd a hegyoromról felhőre lépek át, 
Nehéz, megrázó nap lesz a búcsú napja nékem, 
Midőn majd foszlányokban a szívemet letépem 

Rólad, keserű szépség, te bolyongó világ.

Majd pillám alatt a tág teret szétmrzsolom,
És sóhajomat felhő sajkámra fektetem le, 

Melyet két angyal ingat orrán-farán, lebegve 
Evező szárnyaival azúr hullámokon.

Körül ég-óceánok világossága gyúl, 
Ladikom nekivág a csillagok tengerének,

S kis száraz kőnek látlak, föld szép világa, téged, 
Amely a feneketlen mélységben elgurul.

Majd örvényeknek ormán begöngyöl, mint habok 
Árja, egy fény, mely omlik remegve mindenünnen 
És majd a megbánástól, salaktól könnyebbülten 

Mennyei muzsikában, szélben fölolvadok.

^ d x Ő s z i  v á z l a t  X y *
Ezúttal Pilinszky János: Őszi 

vázlat című verséből idézünk.

Vízszintes: 1. A megfejtés első 
része (zárt betű: T) 12. Mula
tóhely névelővel 13. Végtelen 
lekvár! 14. A múlt idő jele 15. 
Tojásait költő tyúk 17. Gyönyör 
18. Hiányos otthon! 20. Admi
nisztratív munkára szolgáló 
hely, szoba 22. Létezik 23. Szán
tanak vele 25. Kör alakú 27. 
Kerti munkát végez 28. Hegy
tető 29. Kevert lova! 30. Szavak
kal bánt 32. Lé 34. Kiejtett betű 
35. Kevert üveg! 36. Kevert 
nyúl! 37. Határrag 38. Maskara 
39. Spanyol autójel 40. Egyik 
szülő 42. Növekszik 44. Bálna 
45. Labda azonos betűi 46. Át
mérő jele 47. Ittrium vegyjele 
48. XX. sz-i festő, Salvador ... 
50. Tanuló 52. Jód vegyjele.

Függőleges: 1. Dunántúli város 
2. Hamis 3. Háttérének 4. Nem 
buta 5. Néz 6. Könnyen illanó 7. 
Kálium vegyjele 8. Tél vége! 9. 
Nem én 10. Ilyen nagy 11. Észa

ki nép 16. Lapos 19. A még
is fejtés második része (zárt 

s  betű: I )  2 1. Énekes, tán- 
Nx cos előadás 23. Ki- 

p  ejtett betű 24. 
Lakóház 

szintje 26. 
Keverék 
régiesen

27. Kőzeteket tartalmazó anyag
ból való 28. Vagy, németül 
(ODER) 31. Járom 33. Délután 
röv. 36. Programozható eszterga 
37. Utazást megkezd 40. Svéd 
zenekar volt 41. Továbbítom 
43. Kis kunyhó 44. Tisztítószer 
45. LED 49. Lada fele! 50. Nagy 
József 51. Igás állat 53. Az abc 
második betűje.

- FG-
*

A megfejtést november 30-ig 
lehet beküldeni nyílt levelező
lapon, a lap aljáról kivágott és 
felragasztott rejtvényszelvény- 
nyel együtt a Városi Könyvtár 
címére:

2170 Aszód 
Kossuth L. u. 72.

A helyes megfejtést beküldők 
között a Móni Fotó 2.000 forint 
értékű, filmvásárlásra és -kidol
gozásra beváltható utalványát, 
illetve a Lakótelepi Virágbolt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 --- T
12 ■

^ ^ ■ 1 5 16 ■ "
18 19 21

HH22 H^l23 24 25 26

27 mifl28 ÉjgH29
30 31 Ĥ 32 33

é
35 36 jH ■
38 H 39 gjg 41

42 ^ ^ H 4 4 45 11H46

47 48 49 lp | * 5 0 51

52 ^ 53

1500 Ft értékű ajándékkosarát 
sorsoljuk ki.

*

Októberi rejtvényünk meg
fejtése: “Aki másokat ismer, 
okos, aki magát ismeri, bölcs, 
Aki másokat legyőz, erős, aki 
önmagát legyőzi, hős”

A szerencse ezúttal Nagyajtai

Ferencnének (Podmaniczky u. 
16.) illetve Bíró Ferencnének 
(Szent Imre u.6.) kedvezett, 
akiknek postán küldjük el a nye
reményt.

GRATULÁLUNK!
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