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A vártnál sokkal többe kerül a központi konyha

önkormányzatok réme?HACCP: az
Egvre többször kénytelen fog
lalkozni a közétkeztetéssel az 
önkormányzat. A kezdetben 
csupán a takarékoskodás je
gyében megszületett központi 
konyha kialakításának terve 
ma márajövőjanuártól életbe 
léptetendő HACCP-terv miatt 
is szükségesnek tűnik. Az új 
élelmezés-egészségügyi nor
mának való megfelelés ugya
nis a jelenleg üzemelő kony
hákban - finoman szólva - ki
vitelezhetetlennek tűnik.

A központi - mintegy 1100 adag 
főzésére alkalmas a közétkez
tetésben jelenleg foglalkoztatott 
létszámtól mintegy egy harmad
dal kevesebb munkaerőt igénylő 
konyha kialakítása tavaly, a ta
karékossági intézkedések életbe 
léptetése kapcsán vetődött fel. A 
képviselő-testület úgy gondol
kodott: a konyhát a szigorodó 
nomiák miatt amúgy is korsze
rűsíteni kell, így két legyet üthet 
egy csapásra. Az első kalkulá
ciók 6-7 millió forintról szóltak.

rozatot hozott a végére.
A tiszteletdíjak emelésére azért 

nyílt lehetőség, mert a parlament 
által 2000-ben elfogadott XLIV. 
törvény módosította a polgármes-

Időközben kiderült, hogy a 
konyha korszerűsítésére szánt 
összeget igencsak alábecsülték a 
képviselők. A legutóbbi bejárást 
- amelyen Bagyin József polgár- 
mesteren és Tolmácsi Miklós 
GAMESZ-vezetőn kívül részt 
vett Nándorfi László konyha
technológus és B árfai László

téri tisztség ellátásának egyes kér
déseiről és az önkonnányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994. évi LXIV. törvényt.

építész is - követő megbeszélé
sen már 25-35 millió forintos 
költségekről volt szó.
A javasolt átalakítás - amely 

nemcsak a Csengey iskola kony
hájának átépítését, hanem a két 
óvoda konyhájának melegítő- 
konyhává történő leredukálását

Aszódon jelenleg 30.600 Ft az 
illetményalap, s ez azt jelenti, 
hogy a törvény által meghatáro
zott maximális szorzószámmal 
számolva a polgánnester fize
tése 244.800 Ft lehet. A pénz
ügyi bizottság a polgármester 
esetében 8,75 %-os béremelést 

(folytatás a 3. oldalon)

Fesztivál
idén a Fesztivál téren

Eldőlt, hogy a X., jubileumi 
Aszód Fesztivál a Fesztivál té
ren kerül megrendezésre. A 
képviselő-testület ugyanis úgy 
döntött, hogy mivel a kisze
melt új terület még nem alkal
mas erre a feladatra, a szpon
zorok pedig nem támogatták a 
fesztivál Szabadság téren tör
ténő megrendezését, a megszo
kott helyszínt biztosítják a 
Galga mente legnagyszabá- 
súbb eseményének.
A képviselő-testület ugyanak

kor továbbra is elsődleges fela
datának tekinti, hogy a z Aszód 
Fesztivált új - a volt szovjet lak
tanya mögötti - területre költöz
tesse. A valamennyi érintett szá
mára megnyugtató megoldás 
megtalálását az is sürgeti, hogy 
a régi helyen megkezdődtek a 
telekértékesítések. Az idei fesz
tivál résztvevőinek a korábbinál 
valamivel szőkébb helyen kell 
elférniük, mivel a tiszti lakások 
mögötti rész felparcellázásra ke
rült. Az Evangélikus Gimnázi
um melletti területet egy cég 
egyben szeretné megvásárolni, 
vele még folynak a tárgyalások.

Az idei fesztivál előadóiról 
egyelőre csak annyit lehet tudni, 
hogy az aszódi és a környékbeli 
közönség csupa-csupa sztárt lát
hat majd élőben.

(folytatás a 4. oldalon)

Hanyagolják a bizottsági üléseket a képviselők?

Növekvő tiszteletdíj, enyhítő szabályozás
Mind a polgármester, az alpolgármester, és a képviselői tiszte

letdíjak emelkedését megszavazta a képviselő-testület a február 
7-i ülésén. Ám míg az első kettő szavazás minden intermezzo 
nélkül történt, a harmadik némi vitát és egy igen érdekes hatá-
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A képviselő-testület elsőként 
Rác: Zoltánnak, a Közművelő
dés Otthona vezetőiének egy 
kulturális információs hálózat 
létrehozása érdekében 12 kör
nyékbeli település művelődési 
házával, valamint három civil 
szervezettel közösen megírt pá
lyázat benyújtásával értett egyet. 
A Miniszterelnöki Hivatal által 
kiirt pályázat számítógépek vá
sárlására, valamint Internet-hoz
záférésre nyújt- lehetőséget. A 
térség közművelődési szakem
berei abban bíznak, hogy nyertes 
pályázat esetén az Internet segít
ségével napi kapcsolatot tarthat
nak fenn. A pályázat további cél
ja egy olyan érintőképernyős in
formációs pult telepítése, amely 
a térséggel kapcsolatos vala
mennyi fontos információt tar
talmazná. A készülék havonta 
más-más településen teljesítene 
szolgálatot, további hasonló be
rendezések beszerzése újabb pá
lyázat célja lesz.
Pénzügyi átcsoportosítás volt a 

képviselő-testület következő na
pirendi pontja. A 2000. évi költ
ségvetés bevételi oldalát össze
sen 135 millió forinttal növelte 
meg a testület. Ebből a legna
gyobb tételt a Környezetvédelmi 
Alap Célelőirányzattól nyert 
121 millió forint tette ki. A kép
viselő-testület elfogadta a 2001. 
évi költségvetést, amelynek leg
főbb irányszámait újságunk elő
ző számában megjelentettük. 
Mostani mellékletünk a részle
tes költségvetést tartalmazza. 
Soron kívül tárgyalta a képvise- 
lő-testülete Kaáli Nag> Kálmán 
sürgősségi- beadványát. A jelen
lévő nyugalmazott tanár azt kér
te a képviselőktől, a két általános 
iskola ne kerüljön közös igaz
gatás alá. Amennyiben az ügy 
nem kerül le napirendről, felet
tes szervhez fordul egy kivizs
gálás érdekében. A testület úgy 
döntött, nem változtatja meg ko
rábbi döntését, és e témakörben 
nem kíván újra szavazni.
A központi konyha kialakítása 

volt a következő napirendi pont 
témája, amellyel külön cikkben 
foglalkozunk, csakúgy, mint a 
polgármester, az alpolgármester

valamint a képviselők és a bi
zottsági tagok tiszteletdíjának 
megállapításával.
A képviselő-testület elfogadta 

az Aszód FC 2000. évi munkájá
ról szóló beszámolót, egyben 
meghatározta az ez évi önkor
mányzati támogatás mértékét és 
mikéntjét.
Ugyancsak elfogadták a képvi

selők a képviselők a Polgármes
teri Hivatal 1999-2000. évi mun
kájáról készített beszámolót.
A képviselő-testület módosítot

ta A gyermekvédelem helyi rend
szeréről szóló rendeletét, egy
ben meghatározta a a kiegészítő 
családi pótlék összegét. Ez
2001- ben gyermekenként 4.000,
2002- ben 4.200 Ft.
A képviselő-testület elfogadta 

egyik tagjának, Asztalos Tamás
nak azon javaslatát, hogy az ön- 
kormányzat szervezzen meg egy 
találkozót az Első Magyar Ipari 
Park Szervező Kft. és a szakkö
zépiskola vezetői között, hogy 
ezzel is segítsék a tanintézmény 
lehetőségeinek szélesítését.

A képviselő-testület legvégül 
jelentést hallgatott meg a két ülé
se között tett intézkedésekről.

________________ február 21.

A képviselő-testület elsőként a 
háziorvosi ügyeleti ellátáshoz 
való önkormányzati hozzájáru
lás összegét növelte meg havi 12 
ezer forinttal. A városnak az 
ügyelet jelenleg havi 39 ezer fo
rintjába kerül.
A képviselő-testület egyhangú
lag elfogadta az önkormányzat 
felügyelete alá tartozó költség- 
vetési szerveknél 2000. évben 
végzett ellenőrzésekről készített 
jelentést, egyben elfogadta a 
2001. év el lenőrzési ütemtervét. 
Ugyancsak jóváhagyta a grémi

um a 2000. évi pénzmaradvány- 
108 millió Ft - felosztását célzó 
előterjesztést. A magas összeg két 
áthúzódó beruházás - a szenny
vízcsatorna és a szennyvíztisztító 
- építése miatti előző évi fedezet
maradványokból adódik. 

Módosította a térítési díjakról 
szóló rendeletét a képviselő-tes
tület. Eszerint a Gondozási Köz

pont élelmezési normája - amely 
az étkezésért fizetendő térítési 
díj alapjául is szolgál - 207 
Ft/nap/fö összegre növekedik. 
Szociális étkeztetés esetén az 
önkormányzat által fenntartott 
intézményekben a felnőtt élel
mezési norma összege 121 Ft/ 
nap/fő.
A Fő utcai vagyonhasznosítás 

III. üteméről esett szó a követ
kező napirendi pontban. A be
számolóból kiderült: tavaly 32 
millió forint bevétele számlázott 
az önkormányzatnak az ingat
laneladásokból. A pénz a pénz- 
maradvány rovatai között bér
lemény felújításként szerepel. A 
képviselők fontosnak tartották, 
hogy az önkormányzat újabb 
bérlakások építése érdekében 
pályázzon a Széchenyi-prog- 
ramnál. Ez azért is szükséges, 
mert jelenleg jóval több az 
igénylő, mint amennyi elhelyez
hető a Falujárók úti épületben.
A képviselő-testület úgy dön

tött, hogy megpályáztatja a Sza
badság tér 2. szám alatti ingatlan 
közmű-leválasztásának munká
latait. A munkára érkezett ugyan 
három árajánlat, ám azokat sem 
a városfejlesztési, sem a közbe
szerzési bizottság nem látta. A 
pályázat lapunk ezen oldalán ol
vasható.
Nem született döntés a Petőfi u. 
8. szám alatti ikerház értékbecs
lése ügyében. Az ügyről részle
tesen, külön cikkben is olvashat

nak, csakúgy, mint a 2001. évi 
Fesztiválról.
A képviselő-testület támogatta 

az Autósmozi volt üzemeltetőjé
nek kérelmét, hogy a 275 ezer 
Ft-os bérleti díjhátralékát 2001. 
decemberéig egyenlő részletek
ben törleszthesse.
Ugyancsak támogatták a dön

téshozók a BC INVESZT Kft- 
nek egy, a székháza melletti par
koló kialakítására vonatkozó ké
relmét. A cég 20 év használatra 
térítésmentesen kapta meg a te
rületet, de a parkoló megépíté
sének költségei őt terhelik, a par
kolót pedig a mellette lévő bér
lakás lakói is használhatják.
A képviselő-testület tudomásul 

vette, hogy a Gondozási Köz
pontban megalakult - a szociális 
törvény előírásainak megfelelő
en - az Érdekképviseleti Fórum. 
A képviselők elfogadták az in
tézmény módosított házirendjét 
és az érdekvédelmi szerv műkö
dési szabályzatát.
A képviselő-testület a város in
ternetes honlapjának tervezésé
vel és folyamatos karbantartásá
val a legjobb ajánlatot tevő 
Fischl Lászlót bízta meg.

A képviselő-testület legvégül 
jelentést hallgattak meg a lejárt 
határidejű határozatokról és a 
két ülés között tett intézkedé
sekről.
Az ülésekről készült jegyzőköny
vek teljes terjedelmükben olvas
hatóka Városi Könyvtárban.

Pályázat
Aszód Város Önkormányzata pályázatot ír ki az Aszód, 
Szabadság tér 2. sz., Gyógyszertár felett lévő lakások 

alapközműveinek önálló kialakítására 
(szennyvízcsatorna kivételével)

Beadási határidő: 2001. március 20.
A pályázathoz*a Műszaki Iroda részletes leírást ad. 

Helyszíni szemle: igény szerint.
A pályázatot zárt borítékban, a munka 

megnevezésének feltüntetésével, 
a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének kell leadni.

A kiírásban szereplő határidő elmulasztása jogvesztő. 
A pályázatok felbontása a pályázók jelenlétében 
történik, a Közbeszerzési Bizottság ülésén, mely 
időpontról értesítjük a pályázókat. A pályázatok 

elbírálása képviselő-testületi ülésen történik, melynek 
eredményéről írásban tájékoztatjuk a pályázókat.



TÜKÖR 3

Hanyagolják a bizottsági üléseket a képviselők?

Növekvő tiszteletdíj, enyhítő szabályozás
(folytatásai I. oldalról)

javasolt. Ez 232.700 Ft-os fize
tést jelentett volna. A bizottság 
ugyanakkor azt a javaslatot tette, 
hogy a polgármester költségté
rítését csökkentsék 10 ezer fo
rinttal. az alapilletményét vi
szont növeljék 244.800 Ft-ra. 
(Ez egyébként 100 %-os bérbe
állást jelent.) A testület 10 igen 
szavazattal, 2 tartózkodás mel
lett elfogadta a javaslatot. A pol
gármester egyéb juttatásait 
(nyugdíjpénztári befizetés, knt- 
átalány) változatlanul hagyták. 
Kovács Tamás alpolgármester 
alapilletményét ugyancsak 8,75 
%-kal javasolta megemelni a 
pénzügyi bizottság, amely aján
latot a testület az előzővel meg
egyezőarányban fogadott el.

Érdekesen alakult az önkor
mányzati képviselők tiszteletdí
ja körül kialakult vita. A képvi
selő-testület a tagok alapilletmé
nyével kapcsolatban még meg
alakulásakor határozott úgy, 
hogy az a polgármester minden
kori alapilletményének 10%-a. 
Mivel a polgármester alapillet
ménye növekedett, a bizottság 
javaslata az volt, hogy a képvi
selők alapilletménye a meghatá
rozott százaléknak megfelelően 
igazodjon, vagyis a korábbi 
21.400 Ft-ról 24.500 Ft-ra növe
kedjen.
A vita akkor kezdődött, amikor 

Asztalos Tamás képviselő azt 
javasolta, hogy az alapilletmény

ZÁRÓ-
je lb e n

Tavaly a képviselő-testület 
tagjai egyhavi tiszteletdíjukat 
ajánlották fel a tiszavárkonyi 
ház felépítéséhez. A többi hó
napra járó összeget vala
mennyi képviselő felvette.

Érdekesség, hogy az 1990-es 
választásokat követő ciklus
ban több olyan városatya is 
akadt, aki négy év alatt egyet
len hónapban sem vette fel a 
nekijáró tiszteletdíjat.

maradjon változatlan. Búzás Pál 
nem értett egyet ezzel a javas
lattal, mert szerinte ezért a pénz
ért megdolgoznak azok a képvi
selők, akik rendre részt vesznek 
a bizottsági üléseken. Csakhogy 
a képviselők sok esetben nem 
járnak a bizottsági ülésekre, s 
gyakran előfordul, hogy több 
külsős tag van, mint városatya. 
Búzás Pál éppen ezért azt java
solta, szankcionálják a hiányzá
sokat.
A képviselők egy része egyet

értett a szankcionálással, de az 
azt ellenző tábor is hamar kiala
kult. A másfél óra alatt kiderült, 
nem is könnyű büntetést találni 
a bizottsági üléseken hiányzó 
képviselők számára. A bizottsá
gi üléseken való részvételért a 
képviselők nem kapnak külön 
tiszteletdíjat, szemben a nem 
képviselői tagokkal, akiket az 
ülésen való részvételért 4 ezer Ft 
illet meg. A bizottsági elnökök 
az ülést előkészítő munkáért 
5.000 Ft-ot kapnak. A helyi 
SZMSZ 24. §-a 8. pontjának a) 
bekezdése szerint a települési 
képviselő kötelessége: "tevéke
nyen részt venni a képviselő-tes
tület és a bizottsági munkában. ” 
A 27. § 6) bekezdé-se ezt erősíti 
meg: „A bizottság tagja a bizott
ság ülésein köteles részt venni. 
Amennyiben a bizottsági ülése
ken huzamosabb ideig (6 alka
lommal) folyamatosan nem vett 
részt, úgy a bizottság elnökének 
javaslata alapján a képviselő- 
testület állást foglal a bizottsági 
tagság megsziü ítéléséről

A képviselők kezdetben arra 
gondoltak, hogy mégiscsak 
anyagilag kellene büntetni a hi
ányzó képviselőket. Di: Horváth 
Anna pl. azt javasolta, hogy a 
képviselői tiszteletdíjat 16.500 
Ft-ra vigyék le, ugyanakkor a 
képviselők is kapjanak 2.000 Ft- 
ot bizottsági ülésenként, persze 
csak tényleges részvétel esetén. 
Dr. Jólesz József ügy vélekedett, 
hiányzás esetén egyszerűbb 
megoldás 2.000 Ft-okat levonni. 
Kissné Kulybus Gizella jegyző 
szerint nehéz átlagösszeget 
megállapítani, mivel van olyan 
képviselő, aki három bizottság
nak is tagja, a pénzügyi keret vi
szont nem lehet túllépni.
A vita akkor vett más irányt,

amikor Asztalos Tamás kifejtet
te a képviselői munkával kap
csolatos véleményét. Szerinte a 
képviselőség nem csupán abban 
merül ki, hogy a képviselő a tes
tületi üléseken ül, hanem sok 
más egyéb feladat elvégzésében 
is. Fia a képviselők a saját mun
kájukat csupán azzal mérik, 
hogy részt vesznek-e ezeken az 
üléseken, akkor szegénységi bi
zonyítványt állítanak ki maguk
ról. A képviselő éppen ezért kér
te társait, tekintsenek el attól, 
hogy ilyen alapon szankcionál
ják a bizottsági üléseken való 
részvételt. Azzal viszont élhet
nek, hogy a képviselő bizottság

ból való kizárását - nem hat, ha
nem esetleg már három - nem 
igazolt távolmaradása esetén 
kezdeményezik. A városatya 
végül azt a javaslatot tette, hogy 
a rendelet-tervezet egyik pont
ját töröljék, nevezetesen: “A ki
fizetés igazolt képviselő-testületi 
üléseken való megjelenés alap
ján  történjen." A testület 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül 
elfogadta ezt, csakúgy, mint a 
képviselői tiszteletdíj emelésére 
tett indítványt. Igaz, utóbbinál 8 
igen, 4 nem, 1 tartózkodás volt 
az arány.
Ezek után már csak az a kérdés, a 
képviselő-testület a Szervezeti és 
Működési Szabályzatot is módo- 
sítja-e? Aszerint ugyanis még 
mindig kötelező mind a testületi, 
mind abizottsági ülésekre járni.

Elmaradt mondat
Emelni vagy nem emelni - ez volt az egyik kérdés a képviselői 

tiszteletdíjakkal kapcsolatban. A változatlanul hagyást javasoló ál
láspontja szerint a képviselőnek akkor is el kell végezni a munkát, 
ha nem kap tiszteletdíjat, hiszen alapvetően nem ezért vállalta a 
tisztséget. Az emeléssel egyetértők szerint ezért a pénzért megdol
goznak, ráadásul ez egyre növekvő költséggel is jár.
Egy értelmiségi ismerősömmel évekkel ezelőtt - amikor én még 

pedagógusként dolgoztam - a tiszteletdíjakról, és a hálapénzről be
szélgettünk. Ismerősöm - aki korábban szintén tanított - úgy véle
kedett: kár volt a tanítóknak, tanároknak annyira szemémteskedni 
az ajándékokat illetően. Amíg ugyanis a II. világháború előtt ter
mészetes volt, hogy a tanítványok szülei rendszeresen vittek tyú
kot, tojást a „nemzet napszámosainak”, ma már ez senkinek nem 
jut az eszébe. Pedig a fizetéseket figyelembe véve most is jól jönne 
nekik egy kis kiegészítés. Az orvosok már kevésbé voltak ilyen 
szentémiesek, meg is maradt mindmáig a hálapénz - példálózott 
beszélgetőtársam.
Az ingyen végzett munkát ebben a vadkapitalizmusban alighanem 
el lehet felejteni. A piacról él mindenki. Ez aligha lenne baj, a gond 
az, hogy a főállásban végzett munka ellenértéke a legtöbb ember
nek nem fedezi a megélhetési költségeit, s azon kell törnie a fejét, a 
szabadidejében - pihenés helyett - hogyan és miből tehet szert 
pluszjövedelemre. Talán több évtizednek is el kell telnie ahhoz, 
hogy úgy éljünk, mint Nyugat-Európa néhány országában. Példa
ként Hollandiát említhetem. Az ott élő barátom a napi hat (!) óra 
munka ledolgozása után hobbiból régészkedik a helyi múzeum
nak, mellette pedig önkéntes tűzoltóként múlatja szabadidejét. 
Mindezek mellett vígan el tudja tartani a családját. Náluk tehát újra 
ismert fogalom a köz érdekében végzett ingyen munka, amit akár 
társadalminak is nevezhetünk.
Biztos vagyok benne, hogy az aszódi képviselők egyike sem a 

meggazdagodás reményében indult a választásokon, azt viszont 
esetleg remélte, hogy a képviselői munka miatt kiesett jövedelmét 
legalább részben kompenzálják neki. Megint más kérdés, hogy ki
nek mennyi összeg esik ki ez idő alatt, s ezt a tiszteletdíj mennyire 
pótolja. Mások az arányok egy nyugdíjasnál, mint egy vállalkozó
nál vagy egy vezető beosztásban dolgozónál.
A testület 8 igen, 4 nem arányban, 1 tartózkodás mellett elfogadta 
az emelést. Az igennel szavazók egyike azt javasolta: aki nem 
akarja elfogadni az emelést, ajánlja fel valamelyik alapítvány szá
mára. Nos, ez a mondat - legalábbis egyelőre - elmaradt.

rá-zó-s
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A vártnál sokkal többe kerül a központi konyha

HACCP: az önkormányzatok réme?
(folytatás az / .  oldalról)

is tartalmazza - szerint a legke
vesebb gondot a Napsugár óvo
da konyhája jelenti. Itt viszony
lag kevés építészeti megoldásra 
van szükség, inkább a berende
zés cseréje növeli a költségeket. 
A Szivárvány óvodában a kony
ha teljes megszüntetését és a 
napközis tálaló építészeti bőví
tését tartja szükségesnek a szak
értő. A Csengey Iskola konyhá
jának alaprajzi elhelyezése jó. 
így csupán kisebb építészeti 
munkákra lesz szükség. Viszont 
cserélni kell az összes burkolatot 
és az alatta lévő összes gépészeti 
berendezést. A konyha berende
zési tárgyainak nagy részét új, az 
előírásoknak megfelelő eszkö
zökkel kell felváltani. A szakér
tő a Városi Bölcsőde konyhájá
nak esetében az ANTSZ-szel 
történő egyeztetést tartotta szük
ségesnek. hogy kiderüljön, mi
lyen minimális átalakításra van 
szükség, s ezt lehet-e későbbre 
ütemezni.
A február 7-i képviselő-testületi 
ülésen a költségek hallatán már 
az a kérdés is felmerült, hogy a 
város ismert anyagi helyzetében 
érdemes-e most belevágni a kor
szerűsítésbe. Asztalos Tamás 
képviselő ezen aggodalmán túl 
szükségesnek tartotta, hogy az 
ügyben végzett hatósági vizsgá
latok után készüljön költség- 
becslés a beruházásról. Bagyin 
József polgármester szerint a 
korszerűsítést az új előírások mi
att nem lehet elodázni. A képvi
selő-testület végül elfogadta a 
képviselő javaslatát, és várható
an márciusban újra foglakozik a 
konyhák korszerűsítésének 
ügyével.
A HACCP 2002.január elsejére 
tervezett életbe léptetése nem
csak az aszódi önkormányzat
nak okoz komoly gondot. A leg
utóbbi, a Magyar Önkormány
zatok Szövetsége által a közét
keztetés témájában szervezett 
konferencia előadásainak halla
tán a települések képviselői már
is azt fontolgatták, mindenkép
pen el kell érni, hogy az új elő
írások bevezetésére csak később 
kerüljön sor.
A konferencián részt vett Tol- 

mácsi Miklós is.

-Az új rendszer a fenntartókra je
lentős többletterhet ró - mondta a 
GAMESZ vezetője - Az ételek
nek meg kell felelni a napi ener
gia- és tápanyagbeviteli nor
máknak. Ezt 2002. januárjától 
naprakészen dokumentálni kell. 
A közétkeztetést irányító élel
mezésvezetőnek szakirányú

Harmadszor is kénytelen felér
tékeltetni a Szabadság tér 8. 
szám alatti ikerházat az önkor
mányzat. Ennek oka, hogy az 
első becslés m ár elévült, a má
sodik értékbecslést pedig nem 
fogadta el a képviselő-testület, 
mivel az ott lakók észrevétele
zése alapján kiderült: nem a 
tényleges alapterülettel számolt 
a felértékeléssel megbízott cég. 
A Morinform Kft.-nek most sa
já t költségén újra el kell végez- 
niea munkát.

Az első értékbecslést még 1999- 
ben végeztette el az önkormány
zat, ugyanis az evangélikus egy
ház visszakérte az ingatlant. (A 
telek az egyházé volt, a rá épült 
ház nem. A LA-LUPA nevű in- 
gatlanbecslő cég 21 millió Ft-ra 
becsülte az értékét.) Később az 
evangélikus egyház elállt a szán
dékától. Tavaly a képviselő-testü
let úgy döntött, értékesíti a szóban 
forgó ikerházat. Az értékbecslés
sel a gödöllői Morinform Kft-t 
bízták meg. A cég a két lakás ér
tékét ( telekkel együtt) 11 millió, 
illetve 10 millió forintra becsülte.

végzettséggel kell rendelkeznie, 
ennek költsége a munkáltatót 
terheli. Aszód közintézményei
ben jelenleg nincs szakképzett 
élelmezésvezető, a tápanyagbe
vitel dokumentálására pedjg 
nincs meg a személyi feltétel. És 
ez csak egy feltétele a rendszer
nek. A gödöllői konferencián

A képviselő-testület mégsem 
juthatott odáig, hogy az érték- 
becslést alapul véve kialakítsa az 
árat. Az ügyben érintett csalá
dok egyike ugyanis beadvány
ban hozott a tudomásukra né
hány, a vételárat erősen befolyá
solható tényezőt. Ezek közül a 
legnagyobb bakinak az tűnik, 
hogy a Morinfomi Kft. mindkét 
lakás esetében (mérőszalag és 
mérés nélkül) egységesen 96 
négyzetméterrel kalkulált, holott 
az egyik lakás alapterülete a la
kásszerződés szerint 78 négyzet- 
méter. A cég mindkét lakáshoz 
beépített verandát számolt fel, 
holott csak az egyiknél történt 
beépítés. Az érintettek azt is fur- 
csállották, hogy az értékbecslő 
„hozott anyagból”, a LA-LUPA 
Kft. korábbi értékbecsléséből 
dolgozott.

Morvái István, a Morinfomi 
Kft. vezetője szerint csupán 
azért vállalták, hogy újra elké
szítik az értékbecslést, mert va
lóban átvették a korábbi érték- 
becslés négyzetméter-adatait. 
Semmi okuk nem volt ugyanis,

hallottak után azt fogom java
solni a képviselő-testületnek: a 
város folytasson tárgyalásokat a 
közétkeztetéssel foglalkozó gö
döllői Kalória KHT-val a rend
szer aszódi adaptálásáról, a köz
ponti konyha kialakításának és 
üzemeltetésének feltételeiről. 
Külső segítség nélkül ugyanis 
szerintem képtelenek leszünk 
folyamatosan megfelelni az új 
előírásoknak.

hogy kételkedjenek a másik cég 
számításaiban (Morvái úr tele
fonon történt beszélgetésünk so
rán azt állította, hogy csupán 3 
négyzetmétert tévedtek. Ézt az 
utólagos mérés csak az egyik la
kás esetében igazolta - 95 he
lyett 92 négyzetméter -, a másik
ban nem; ez a lakás a legutolsó 
mérés szerint is csak 79 négy
zetméter. Az ingatlanbecslő által 
javasolt 85 ezer Ft/négyzetméter 
árral számolva ez 1 millió 445 
ezer Ft különbséget jelent - a 
szerk.) A vagyonértékelésük 
Morvái úr szerint csupán a négy
zetméterben egyezett, a többi
ben nem, ezért teljesen helyt
állónak érzi az értékbecslést. Ő 
inkább azt furcsállja, hogy ak
kor, amikor az ingatlan becsült 
árától jóval olcsóbban értékesí
tik az önkormányzati lakásokat, 
az újságíró miért van fennakad
va pár négyzetméter tévedésen. 
Az elmúlt fél évben több szolgá
lati lakást is értékesített az ön- 
kormányzat. Az adatok azt mu
tatják, a lakásárak ezen ingatla
nok esetében is meredeken szök
nek felfelé. Mert amíg az 1975- 
ben épült úgynevezett orvosla
kások (garázzsal együtt!) 34 ezer 
Ft/négyzetméterbe kerültek, ad
dig az 1984-ben épített pedagó
guslakások négyzetméteréért 
(garázs nélkül) már 57-62 ezer 
forintot fizettek a bennük lakók, 
az 1963-ban épült Szabadság tér 
8. szám alatti épület lakás négy
zetmétereiért pedig várhatóan 
85 ezer Ft-ot kell fizetniük a le
endő tulajdonosoknak.

Felhívás

Jönnek a kéményseprők

Értesítjük, hogy a 27/1996 BNM rendelet 3-7.§-a értelmében előírt 
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó felada
tokat - a települési önkormányzat közigazgatási határain belül - 
2001. március 27-től május 19-ig arcképes igazolvánnyal rendel
kező dolgozóink látják el, valamint díjat szednek.

Pest Megyei Kéményseprő, Cserépkályha-építő, 
és Tüzeléstechnikai Önkormányzati Vállalat

R.Z.

Növekvő árak az önkormányzati lakásoknál is

Új felértékelésre van szükség, mert egy 
szobányit tévedtek az ingatlanbecslők
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Zo-La 2 0 0 0 .  K ft.
Aszód, Kossuth L. út 71.

(a Művelődés Házával szemben!) 
Tel: 401 -460  06 20  0124 936

Nvltvatartás:
hétfőtől péntekig: 8 .00  -17.00  

szombaton: 8 .00  -12 .00

nagy választékban: sportlabdák, tornatermi felszerelések, szabadidőruházat, 

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

Sp,ortec*we.'ületeknek
felszerelések:
& sportszárak 
w nadrágok 
w mezek 
w sportcipők

NAGY VÁLASZTÉKBAN!!!

Jöjjön be üzletünkbe,

KRONOS márkájú
termékek kizárólagos forgalmazása!

Nvitvatartás: 
hétköznap 8.00 - 18.00

Fekvő- illetve 
Zuhanyszolárium gépek
állnak rendelkezésére!

Bronzárium & Szolárium
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Az aszódi polgárok összefogásával olcsóbban készülne el

Megvalósításra vár az új ravatalozó
Törvény szüntette meg az ősi 
szokást, a halottak háznál tör
ténő fel ravatalozását. Ekkor 
készült el Aszódon is a ravata
lozó épülete a temetőben, az ak
kori kornak és szabványnak 
megfelelően. A mai napig ez az 
épület szolgál ravatalozásra, az 
élők itt adják meg halottaiknak 
a végtisztességet. Mára az épü
let nagyon elhasználódott Szín
vonala sem esztétikájában, sem 
állapotában nem méltó arra, 
amire hivatott.

Aszód az évek során megterem
tette azokat a tereket, színhelye
ket. melyek az emberi élet kü
lönböző fontos állomásait szol
gálják. Ez alól a halottaink elbú
csúztatását szolgáló ravatalozó 
épülete a kivétel. Nem szívesen 
hivatkozom aira, hogy más tele
püléseken kulturáltabbak és kor
szerűbbek a ravatalozók, de tény, 
hogy ez így van.
Most jutottunk oda, elsősorban 

anyagilag, hogy ezen a helyze
ten változtassunk. A képviselő- 
testületi ülésen olyan javaslat 
született, hogy a város a kom
munális adóját fordítsa egy kor
szerű és kultúrált ravatalozó ki
alakítására. Megbíztuk Jánosi 
Jánost, Aszód főépítészét az új 
ravatalozó vázlattervének elké
szítésével. illetve azzal, hogy 
vizsgáljon meg két lehetséges 
változatot az építkezésre. Az 
egyik a jelenlegi épület átalakí- 
tása-bővítése. a másik pedig egy 
új ravatalozó felépítése. A két 
változat közötti döntéshez több 
tényezőt kell megvizsgálni, vé
giggondolni. Az első a jelenlegi 
épület fizikai állapota (jók-e az 
alapok, a falak, stb.). A második, 
hogy a kegyeletnek megfelelő 
ravatalozás biztosítva legyen az 
építkezés idején is. A harmadik 
tényező pedig a pénz.
A főépítész szerint mindkét épí
tési lehetőség megvalósítható. A 
régi épület alapjai megfelelőek a 
felújításra és lehetővé teszik a 
bővítést is. Ezt az építkezést 
megfelelően lehet ütemezni és 
szervezni úgy. hogy a jelenlegi 
ravatalozó helyiségben az aktu
ális temetési szertartást meg le

het tartani. Nem igényel új terü
letet, anyagilag is előnyösebb a 
bővítés-átépítés. Az új épület 
felépítéséhez új területre van 
szükség. Ez az építkezés a drá
gább változat. Ugyanakkor 
nincs szükség arra, hogy épít

vagy új épületként is megépít
hető. A munkát vállalkozóval is 
elvégeztethetjük, de úgy gondo
lom, hogy ezt a valamennyiünk 
számára fontos elképzelést meg
valósíthatjuk városi összefogás
sal is. A város biztosítani tudná a

kezés közben a munkálatokat 
egy-egy temetés miatt át kelljen 
szervezni.
Bemutatjuk a Jánosi János által 

tervezett új ravatalozó axono- 
metrikus képét. Ez az épület te
hát a mostani átalakításával

szükséges építési anyagot, az 
épület felépítését pedig az Aszó
don élők vállalnák, illetve vé
geznék el. így nagyon sok pénzt 
és időt takaríthatnánk meg, és 
gyorsan elkészülhetne a város új 
ravatalozója.

Az egyházközségek, a Város
szépítő Egyesület, a civil szerve
zetek, intézmények, vállalkozók 
és magánemberek munkájával 
és adományaival biztosítani le
het a ravatalozó elkészítését. A 
szervező munkát és az építkezés 
lebonyolítását az önkormányzat 
vállalja. Ezzel újra szép példáját 
adhatjuk lokálpatriotizmusunk
nak, áldozatkészségünknek, 
melyre már sok-sok példa volt 
eddig is. Elkészülne egy korsze
rű, esztétikus ravatalozó a város
ban, jelezve a felelősséget, amit 
az aszódiak éreznek a városuk és 
az itt élő emberek iránt, és azt a 
végtisztességet, kegyeletet is, 
amit az élők nyújtanak halotta
iknak.
Kérem ehhez tisztelettel minden 
aszódi ember segítségét, most itt 
élőkét és egykori aszódiakét, 
mindenkiét, akinek halottai 
nyugszanak az aszódi temetők
ben.

Bagyin József
polgármester

I

Népszámlálás 2001

Egy számlálóbiztos tapasztalatai
Időigényes, fárasztó, de érde

kes munkába fogtam január 
végén. Húsz évvel ezelőtt m ár 
résztvettem a népszámlálás
ban, de tudtam, hogy ez na
gyon más lesz. Sok víz lefolyt 
azótaaG algán.
Már a címbejáráskor tapasztal

tam, hogy az emberek örülnek az 
ismerősnek: „de jó, hogy maga 

jö n ”. Ugyanakkor tudtam, sok 
gondot fog okozni az azonos ház
számok sokasága. (Néhányan tő
lem várták ennek orvoslását!)
A hajrá február elsején kezdő

dött. Az időseket délelőtt, a fia
talokat este vagy hétvégén tud
tam elérni. Sötétedés után több 
helyen nem nyitottak ajtót - ez 
érthető.
Örültem neki. hogy a megkér

dezettek többsége „készült" a 
népszámlálásra: sok helyen ki
készített okmányok, házalapraj
zok vártak. Általános tapasztala
tom: ellenérzést váltott ki, hogy

név és cím nélküli volt az össze
írás.
Viszonylag nyugalmas, „köny- 

nyü” környék volt az enyém, 
mégis előfordultak különleges, 
érdekes vagy elszomorító ese
tek. Két haláleset is történt az 
adatfelvétel közben. Sehol nem 
utasítottak vissza, bár többen el
kérték a kérdőíveket kitöltésre. 
Bizony sokat kellett forgatni az 
útmutatót, elsősorban a sokféle 
iskolatípus, munkahely, munka
kör megnevezések miatt. Érde
kes eset volt, amikor egy fiatal
ember így szólt: „ Olvassa le a 
hátamról! ” Megfordult, és a pó
lóján ott díszelgett a cég hosszú, 
angol neve. így tényleg egyszerű 
volt!
Érdekes az is, hogy délelőtt, es

tefelé hány helyen nézik a mexi
kói sorozatokat. Elsősorban a 
nők nézték Miranda, Paulina stb. 
gyötrelmeit, közben fél füllel 
„szörnyű” kérdéseimet hallgat

ták. Volt olyan is, hogy idős né
ni az összes, saját hímzésű ka
locsai térítőjét, párnáját, futóját 
részletesen megmutogatta a hoz-l 
závaló fonalak tömkelegével. 
De segített bejutni a szomszéd 
házba!
A kutyáktól féltem, szerencsére 
nincs rossz tapasztalatom e téren 
sem. A munkámat segítette a fe
lülvizsgáló, akivel sikerült jó 
munkakapcsolatot kialakítani. 
Egészében véve elégedett va

gyok, remélem, sikerült megfe
lelő tempóban és pontossággal 
dolgoznom.
V. i.: Vajon miért van lyuk a nép- 
számláláshoz kapott irattáska al
ján? Gyalog Mária

*

(A szerkesztőség tippjét Lehet, 
hogy egy titokzatos fekete lyuk, 
ami biztosítja az adatok titkossá
gát. Ha a számlálóbiztos átnéz 
rajta, biztos lehet benne, hogy az 
igazság odaát van.)
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Sajtótájékoztató keretében 
számolt be a minap a Gödöllői 
Rendőrkapitányság parancs
noka, Papp György rendőr ezre
des a 2000. évben végzett mun
kájukról. A beszámoló szerint a 
rendőrség munkája minden te
rületen eredm ényesebbnek 
mondható az előző évinél.
A sajtótájékoztató tervezett na

pirendi pontjait megelőzte a bagi 
esettel kapcsolatos beszámoló. 
Mint ismeretes, február 8-ról 9- 
re virradó éjszaka a rendőrség 
megerősített erőkkel szállt ki 
Bagra. hogy elfogja V Lászlót, 
aki többrendbeli bűntett miatt jó 
ideje körözés alatt állt. Ezt meg
előzően a rendőrség két hétig 
tartó akciósorozattal véget vetett 
a településen tapasztalt betöré
ses lopáshullámnak. A belügyi- 
sek több teherautó rabolt holmit 
szállítottak el a „kisebbségi ke
rületből", s adták vissza azokat 
jogos tulajdonosaiknak.
A kisebbségi lakosok azt nyilat
kozták a sajtónak, hogy az esetet 
azért tartják sértőnek, mert a kö
rözött személyen épp egy csalá
di eseményt (halotti virrasztást) 
kihasználva ütöttek rajta, s tett
legesen bántalmazták az ott lé
vőket.
Papp György ezredes elmondta: 
az eddigi vizsgálat szerint kollé
gái jogszerűen jártak el. V. Lász
ló ellen érvényes elfogatóparan
csuk volt, s ez feljogosította 
őket. hogy a kifogásolt időpont
ban kíséreljék meg az akciót. A 
kapitány nem tagadta, hogy kol
légái testi kényszert alkalmaz
tak. hiszen a körözött személy 
ellenállt, sőt karót emelt a rendő
rökre, amelyet akár felfoghatnak 
hivatalos személy ellen elköve
tett támadásnak is. Cáfolta vi
szont a kisebbségiek azon állítá
sát, hogy rendőrkutyákat is be
vetettek. illetve hogy figyelmez
tető lövést adtak le. Papp 
György azt is elárulta: a televí
zióban leadott riport után ren
getegen felhívták őt és gratulál
tak a rendőrök hatékony és szak
szerű intézkedéséhez. A kapi
tány ugyanakkor hangsúlyozta: 
számára továbbra is kétféle ál
lampolgár létezik: a törvényeket

betartó, illetve az azok ellen vétő 
személy.
A rendőrség 2000. évi munkájá
ról szólva az ezredes elégedetten 
számolt be arról, hogy mind a 
felderítetlen bűnesetek, mind a 
közlekedési balesetek számát te
kintve csökkenés mutatkozik. A 
bűnügyi statisztika javulása az 
eredményesebb felderítési és 
megelőzési munkának is kö
szönhető. A polgárőrök tevé
kenysége ebben nagy szerepet 
játszik. Az iskolákban tovább

folytatódik az úgynevezett DA
DA program. A gödöllői bűn
megelőzési iroda iránt megcsap
pant az érdeklődés, ezért a rend
őrség ezt jobban szeretné propa
gálni. A közlekedési balesetek 
csökkenéséről szólva Cserni Já
nos rendőr főhadnagy, a közle
kedési osztály vezetője elmond
ta: az M3-as autópálya díjasítása 
után kellett egy bizonyos idő, 
hogy az autósok kialakítsák az új 
közlekedési szokásaikat, megta
lálják a számukra megfelelő ke-

rülőutakat. Mára már a 3-as szá
mú főúton is normalizálódott a 
helyzet, és ebben az új forgalom- 
technikai berendezések megépí
tésének is nagy szerepe van. 
Mindazonáltal rendőrségi akci
ókban idén sem szenvedünk 
majd hiányt. A „megcélzott ré
teg” az ittas vezetők tábora lesz, 
mivel a balesetek nagy százalé
ka még mindig a gépjárműveze
tés alatti alkoholfogyasztás miatt 
következik be.

Nem kímélte a tetőket a szélvihar
Aligha zárják szívükbe a biz
tosítótársaságok és a háztu
lajdonosok február 22-ét. A 
városunkon végigsöprő szél
vihar ugyanis jelentős káro
kat okozott a háztetőkben.

A leglátványosabb rombolást a 
Profi élelmiszer áruház tető- 
szerkezetében okozta. Ennek 
egy részét ugyanis egyszerűen 
megemelte és a 3-as számú fö- 
útra sodorta. Az Országos Me
teorológiai Szolgálat aszódi fő
állomásának - amely az Evan
gélikus Gimnáziumban műkö
dik - regisztrálása szerint egész 
nap 100 krn/li körüli széllöké
sek voltak ajellemzőek. A leg

nagyobb 108 kilométerrel esett 
neki a tetőszerkezeteknek. A 
szélvihar egyébként a tanin

tézmény tetejét sem kímélte, 
mintegy 800 ezer forintra tehe
tő anyagi kárt okozott benne.

VW Golf GTI 1980-as, friss 
vizsgával 245 ezer Ft-ért eladó. 
Tel: 209191330

1992. augusztusi, bordó, katalizá
toros Skoda Favorit második tu
lajdonostól eladó 105 ezer kilo
méterrel. Kettős riasztó, központi 
zár, ködfényszóró, rádiósmagnó. 
Vezetett szervizkönyv, műszaki 
vizsga 2002. májusig. Irányár: 
620ezer Ft. Tel. : 06-209749-850.

Családi eseményeit örökíttesse 
meg videón! Minőségi felvétel, 
digitális utómunka, korrekt ár! 
Tel: 06-20-9743-040.

Hirdetésfeluétel a Városi 
Könytárban. Díja: 30 Ft/szó.

Bagón nem történt rendőrségi túlkapás

Minden téren javultak a rendőrségi mutatók
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Jólesz doktor miniszteri audencián

Nem az elkerülő útra
A közlekedési miniszter ven

dége volt a minap dr. Jólesz Jó
zsef, városunk képviselője. A 
találkozó annak nyomán jöhe
tett létre, hogy a városatya a 
nyáron egy nemzetközi kajak
kenu versenyt szervez, mely
nek Fónagy János, a közleke
dési tárca vezetője lesz a fővéd
nöke.

Ha a miniszter tényleg segít, 
újra gyalogosok által vezérelhe
tő lámpa kerülhet a Művelődés 
Háza előtti zebrához, de jelző
lámpa vigyáz majd a Falujárók 
útja-Arany János utca kereszte
ződésnél is az itt átmenni szán
dékozókra. Valószínűleg zebrát 
festenek föl a Postánál is az 
úttestre.

Az elképzelések szerint leszűkülne a főút belvárosi szakasza
A szerzőfelvétele

-Az egyik, versennyel kapcso
latos megbeszélésen huzakod- 
tam elő azzal a kéréssel, hogy a 
miniszter urat tájékoztathassam 
az Aszódon tapasztalható köz
lekedési viszonyokról, egyben 
kérjem öt arra, segítsen bennün
ket abban, hogy ezek a gondok 
enyhülhessenek - tájékoztatta 
lapunkat Jólesz doktor.
A képviselő szerint már a be

szélgetés első perceiben kide
rült, hogy Aszód elfelejtheti az 
elkerülő utat. A városatyának 
olyan - a képviselő-testülettel 
előzetesen egyeztetett - prioritá
sokat kellett megjelölnie, ame
lyek viszonylag olcsón megva
lósíthatók.

Az intézkedések második üte
mében a Kossuth Lajos utca át
eresztő képességének csökken
tése történne. A gyakorlatban ez 
úgy valósulna meg, hogy négy 
sáv helyett csupán kettő lenne, a 
jelenlegi külső sávot fákkal, vi
rágágyásokkal megtört parkoló
sávvá alakítanák. Az egy-egy 
forgalmi sáv jóval nagyobb fi
gyelmet és lassabb tempót kí
vánna az autósoktól.
A harmadik ütemben a Szabad
ság téri kereszteződést körforga
lommá alakítanák. Időben ez 
van a legtávolabb, bár egyelőre 
azt sem tudni, az első lépcsőben 
kért változtatások mikor való
sulnak meg. R. Z.

Köszönetnyilvánítás
Az Aszódi Nyugdíjasok és időskorúak Érdekvédelmi Szerve

zetének tagsága és elnöksége nevében köszönetünket fejezzük 
ki mindazok részére, akik támogatták szervezetünket a 2000. 
évben, és ezzel is hozzájárultak fennmaradásához. Külön köszö
netünket fejezzük ki az Ondrik Bt-nek, Kmety Lászlónak, Oláh 
Károlynak, Lehoczki Mihálynak, Gukis Imrének, Tóth József
nek, Szamosvölgyi Istvánnak és a Váci Híradó Ezrednek.

A szervezet elnöksége

A Polgármesteri Hivatal felhívása

Főkönyvelői állásajánlat
Aszód Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája 
azonnali belépéssel főkönyvelő munkatársat keres. 

E lvárások:
mérlegképes könyvelői végzettség, 

precíz, pontos munkavégzés, nagy munkabírás.
A költségvetési gyakorlat, és az Excel, Word számítógépes 

programok ismerete előnyt jelent.
Bérezés a köztisztviselői törvény alapján. 

Jelentkezés:
írásbeli pályázattal a pénzügyi irodavezetőnél.

A hurutos megbetegedések jellemzők
Aszódot elkerülte a járvány

- Nem volt influenzajárvány az 
aszódi gyermekek körében - vá
laszolt lapunk megkeresésére dr. 
Horváth Anna gyermekorvos. 
Nem volt viszont hiány egyéb - 
főleg hurutos - megbetegedések
ből. Ezt a betegszám is bizo
nyítja. Amíg korábban átlagosan 
30-35 szülő kereste föl gyerme
kével a doktornő rendelőjét, ad
dig a kritikus időszakban előbb 
100-ra szökkent ez a szám, majd 
60 környékén stagnált.

A jelenlegi időszak továbbra is 
kedvez a hurutos megbetegedé
seknek. A doktornő azt tanácsol
ja  a szülőknek, több vitamint ad
janak a gyennekeknek, a beteg
ség első tüneteinél pedig gon
doskodjanak a fokozott folya
dékbevitelről és a láz leszorítá
sáról. A következő rendelési 
időben pedig mindenképpen ke
ressék fel az orvost.

Figyelem! Dr. Horváth Anna új Egyéb időben a központi ügye- 
helyen, a Malom köz 16. szám letet vegyék igénybe! 
alatti rendelőjében rendel.

Rendelési idő: Tel: 20 9271-171

Hétfő 7.30-11.30
Kedd: 1 2 - 1 4
Szerda: 12 -15
Csütörtök: 7.30-10.30 
Péntek: 7.30-10.30

A sürgősségi ellátás nem rende
lés, csupán a betegségük súlyos
sága miatt a következő rendelést 
megvárni nem tudók számára 
lehetőség!

Sürgősségi ellátás Csecsemő tanácsadás:
(Tel: 60 352-608): Rendelési időn Kossuth L. út 84. Szerda: 10-12 
kívül mindennap: 19-20; ünnep- Iskola statusvizsgálat, üzemor- 
napokon: 8.30-9.30 vosi vizsgálat: rendelési időben.
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Nyitvatartási
hétköznap 9-től 17-ig, szombaton 8-tól 12-ig

Új tovoőzi óruhéőzlettel vórjuh 
Kedves vóőórlóinhot!

HOZZÁNK ERDEMES BENÉZNI! SZELES VÁLASZTÉKKAL VARJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
extra méretű divatárut forgalmazó üzletünkben.

H!JÍt,V<ll,íirt,íííi: IN1: ÍJ-17. íi/í): B-1K

AM egérkezett  tavaszi kínálatunk,nálunk tetőtől talpig felöltözhet!

Újdonságaink: harisnyák, fehérnem űk!

Kapható : babakelengye, gyermekdivataku, babaapolasi

TERMÉKEK, KIEGÉSZÍTŐK, JÁTÉKOK KEDVEZŐ ÁRON!

ÁLLANDÓ AKCIÓK. meGLCPCTéSCK!

Tavaszi áruIi  széles váIasztéKa!
Xyilv.i: H-l': !M7, t e :  3-12.3)1 Td: IMS 30 3000 134

A Felicitas ingyenes csomagjai kismamáknak átvehetők!!!

Audio Videó C enter

N a g y  v á la s z t é k b a n , m in d e n  k o r o s z t á ly  
s z á m á r a  ig é n y  s z e r in t

m űsoros VHS kazetták már 690,- Ft-tól 
A legújabb Walt D isney m esekazetták  

CD-lemezek 990,- Ft-tól, MC kazetták 590,- Ft-tól

MND£N VJÁÍÁRLÓHAk PLAkÁTOT. 6 .0 0 0  AT A€L£TTI 
V1Á9ÁRLÁ9MÁL AJÁÍiDÉk PÓLÓT ADUIik!

Szeretettel várom Kedves Vásárlóimat!
Nyitva: H: 13-18 K-P: 10-17 Szó 9-13

VITO
Ü V E G -P O R C E L Á N , A JANDEK  ÜZLET

2001-ben is folyamatosan megújuló választékkal várjuk 
Kedves Vevőinket!

ytatalwas ácznhamsl
30 db-os étkészletek 5.000,- Ft-tól, kávékészletek 1900,- Ft-tól 

FENG SHUI kellékek kaphatók!
Zsűrizett kerámia szobrok, vázák, gyümölcstálak kellemes áron!

á s á r o l j o n  n á l u n k !

7e/j06-30-248-1613 N v i t v a t a r t á s :  H-P: 8.30-17, Szó: 8-12.30
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Megkérdeztük:

Miért kell sorban állnunk a postán?
A rutinos postára járók há

rom óra környékén nem pró
bálnak pénzt feladni az aszódi 
postán. Ekkor ugyanis a pénz- 
felvétellel foglalkozó hölgy be
húzza a függönyt, s csak bő tíz - 
estenként húsz - perc elteltével 
kezdi újra elvenni acsekkeket.

A várakozók száma közben 
egyre gyarapodik, s ezzel egye
nes arányban nő a türelmetlen
ség és sok esetben a tehetetlen
ség generálta düh is. Kvaka Ist
ván postavezetőt arról kérdez
tük, mi is történik ilyenkor.
- Pénztárzárás van, ilyenkor a 
pénztáros elszámol az addig fel
vett csekkekkel, pénzekkel a fő
pénztárosnak. Ez azt jelenti, 
hogy addig a főpénztárban sem 
tudjuk kiszolgálni az ügyfeleket. 
Az elszámolás a mindennapi te

endők közé tartozik, és ekkor

tényleg várakozniuk kell a befi
zetni szándékozóknak. Szintén 
türelemre van szükség akkor, 
amikor valaki banki kifizetést 
igényel. A P.O.S tenninál hasz
nálatakor idő kell, amíg atelefon- 
vonalon küldött lekérdezést kö
vetően létrejöhet a tranzakció. 
Ráadásul nekünk a személyi iga
zolvány elkérésével és az abban 
lévő aláírásnak az igénylőlapon 
szereplő aláírás összevetésével is 
meg kell győződnünk arról, hogy 
jogos kifizetésről van szó. A taka
rékkezelés technikai színvonala 
szintén alkalmas arra, hogy az ab
lak előtt felduzzadjon a sor, So
vány vigasz, de mégis azt mon
dom, a technika által igényelt per
cek az ügyfeleink pénzének biz
tonságát szolgálják.
A banki kifizetést minden ma

gyarországi postahivatalnak biz

Evangélikus Gimnázium

Eldőlt a kérdés: 
csak tornaterem épül

Végleg eldőlt, hogy az Evangé
likus Gimnázium tornacsarnok 
helyett csak tornatermet építhet.
A Magyar Evangélikus Egyház 
Elnöksége továbbra sem látta 
biztosítottnak a nagyobb létesí
tmény építéséhez szükséges 
többlet anyagi fedezetet.

Ronc: Béla igazgató szerint 
nincs értelme tovább próbálkoz
ni, és most már az építkezésre 
kell koncentrálni, hogy az erede
ti elképzelésnek megfelelően 
idén augusztus 20-án átadhassák 
atornatennet.

ÜZENET
Hd végtelennek tűnik is a tél,
S mintkötél;a félelemfojtogat, 
Szívd magadba a tavaszt, és ne félj! 
Fagy bölcsőjéből isfelkél a Nap.

Fényesednek már odakünn a fák, 
Széttörik ezüst bilincseiket 
A megáradt vizek, s Márciust kiált 
Madárszavakkal tavaszt és hitet.

Csaktudjnapontaújrakezdeni ,  
Visszatükrözni hitet, sugarat.
Az éj virrasztó csillaggal teli...
És tudd, holnapfelkél megint a Nap!

Tollas Tibor

Várjuk azon polgárok je

lentkezését, akik árvízká

rosult családok gyermekei

nek egy-két hétre történő 

elhelyezését vállalják.

Jelentkezni lehet Remenár 

Józsefnél a 400-210-es tele

fonszámon.

tosítania kell - azzal a technikai 
és személyi feltétellel, amellyel 
ott rendelkeznek. Kvaka úr tájé
koztatása szerint Aszódon a lét
szám nem teszi lehetővé, hogy 
folyamatosan két ablaknál fo
gadják a pénzt felvenni, illetve 
csekket befizetni szándékozó
kat, csupán arra van lehetőség, 
hogy a hónap elején tapasztalt 
nagyobb forgalom esetén egy- 
egy kolléga átmenetileg besegít
sen. Létszámfejlesztésre pedig 
nemigen lehet számítani. Az 
ügyfelek így legfeljebb abban 
reménykedhetnek, hogy sikerül 
olyan időpontot kiválasztaniuk, 
amikor viszonylag kevesen van
nak előttük. Érdemes egyébként 
a szombatokban gondolkodni, 
mert bár egyre többen veszik ek
kor igénybe a hivatal szolgálta
tásait, még mindig kisebb a for
galom, mint egy átlagos hétköz
napon.
Kvaka István arra kéri az ügy

feleket, hogy március 13-tól né
hány hétig még nagyobb türe
lemmel legyenek a postán dol
gozók iránt. Ekkor telepítik 
ugyanis az integrált postahálózat 
vadonatúj eszközeit, s a munka 
jár némi fúrással-faragással. Ez
zel egy időben megkezdődik a 
kollégáknak az új programokkal 
történő megismertetése is.
A hivatalvezető ismételten kéri 

az ingatlanok tulajdonosait, 
hogy a küldemények fogadását 
zárható, a szabványnak megfe
lelő postaládákkal tegyék lehe
tővé. A postai kézbesítés terén 
ugyanis rövidesen szigorítás 
várható, a kézbesítő csak szab
ványos levélszekrényben he
lyezheti el a küldeményeket, en
nek hiányában azokat visszavi
szi a hivatalba.

-rácz-

Segítség 
az árvíz- 

károsultaknak
A Magyar Vöröskereszt Aszód 

körzeti szervezete felhívja mind
azok figyelmét, akik szeretnének 
segíteni a tiszai árvízkárosultak

nak, hogy a Kossuth Lajos út 59. 
szám alatti irodában befizetési 
csekk igényelhető. Ugyancsak 
ide várják - Gáspámé Csókás Ri
tával történő egyeztetés után (tel: 
06-20-9337-515) - az egyéb tár
gyi (ruhanemű, élelmiszer stb.) 
adományokat is.

Az aszódiak segítőkészsége már

Ahogy a másik 
oldal látja

Úgy látszik, nemcsak Aszódon 
panaszkodnak az ügyfelek a 
várakozás miatt. Erre enged 
következtetni, hogy a témával a 
Magyar Posta lapja, A postás is 
foglalkozik, igaz, a másik ol
dalról.
A Miért olyan az ügyfél című 
írásban a postai dolgozók 
mondják el véleményüket. A 
budapesti 112-es számú posta- 
hivatal vezetője, Gnrzó Tivadar 
szerint nem mindegy, hogy mi
ért áll sorban az ügyfél.
-A kerületnek van olyan pontja, 
ahonnan tíz kilométert kell 
utazni, hogy egy könyvelt kül
deményt átvegyen. Képzelem, 
mit érez, amikor egy fárasztó 
nap végén hazatér, és ott az ér
tesítés. Ingerülten beül az autó
ba, ahol a csúcsforgalommal 
kell megszenvednie, majd par
kolóhelyet nem talál. Mire be
nyit a postára, már tele a hóci
pője.
A vezető szerint az is kiválthat 
indulatokat, hogy amíg egy 
bankba általában pénzt felven
ni megy az ember, addig a pos
tán rendszerint pénzt kell befi
zetnie. Csekkekkel felszerelve 
nincs olyan rózsás hangulat
ban, s a legkisebb szikra is be- 
lobbantja az indulatokat. 
Faragó Klárának, az ELTE 

Szociálpszichológia Tanszéké
nek tanára szerint a postát mind 
a mai napig a hivatali stílushoz 
nagyon közel álló attitűd jel
lemzi. Ezzel szemben a bank
ban éreztetik velünk, hogy ér
tünk vannak, belőlünk élnek, 
azaz szolgáltató intézményként 
lépnek elénk. A Magyar Postá
nak a szolgáltatás irányába kell 
nyitni, így majd teljesen eltűnik 
a hatóság jellege.

az első pillanatokban megmutat
kozott: az aszódi rendőrőrs nyolc 
munkatársa elsőként vitt több te
herautónyi segélyt a helyszínre; 
az egyik szállítójárművet Búzás 
János vállalkozó biztosította. A 
Felső-Tiszavidéken a hétvégén a 
Galga Polgárőr Egyesület tíz tag
ja is kivette részét a védekezési és 
mentési munkálatokból.



TÜKÖR

fámam y w ± u ± L L L M  Rich Cohen:

rflJANIflTfll Kemény zsidók
Bár nem kimondottan szeretem 

a gengszterfilmeket, láttam be
lőlük jópárat. Nem elsősorban a 
történetük- bár érdekes a 30-as 
évek Amerikájára rácsodálkozni 
-, hanem inkább a rendezői mun
ka és a színészi alakítások miatt. 
Aki látta például a Sergio Leone 
rendezte Volt egyszeregy Ame
rika című filmben Róbert de 
Niro alakítását, az tudja miről 
beszélek.
Mindazonáltal sosem foglal
koztam azzal, hogy a híres geng
szterek származásuk, vallásuk 
szerint zsidók-e vagy sem. 
Rich Cohen olyan helyen nőtt

fel, ahol a Gyilkosság Rt. néven 
ismert gengszterbanda múlatta 
az idejét. Az ő történetüket me
séli el ez a könyv. Belecsöppe
nünk Al Capone, Lucky Luciano 
és a többi híres bűnöző világába. 
A könyv annyira lebilincselő, 
hogy egy idő után már abszolút 
senkit nem érdekel, ezek a ne
hézfiúk a körülmetéltek táborá
ba tartoznak -e vagy sem.
A könyv talán azért sikeredett 
olyan életszerűre, mert anyagá
nak forrásául nem csupán az 
ügyészségi akták szolgáltak, ha
nem sok-sok interjú is. Ez meg 
már csak azért is bravúr, mert

ugyan a gengszterek halottak, de 
a félelem tovább él, és nagyon 
sokan nem mertek nyilatkozni. 
Viszont sikerült megszólaltatni 
az egyik leghíresebb bandave
zér, Garrah Shapiro unokáját, és 
olyan rendőröket, akik annak 
idején a szervezett bűnözés ellen 
vették fel a harcot.
A könyvet Martin Scorsese is 
olvasta, aki két szóval jellemez
te: erőteljes és merész. Scorsese- 
nél ez általában azt jelenti, érde
mes volna filmet csinálni belőle. 
Ki tudja, talán az 1990-ben ké
szült Nagymenők című műve 
után (ennek a főszereplője szin
tén Róbert de Niro volt) a vi
lághírű rendező újra visszatér e 
tárgykörhöz.

R.Z.

Egy kis nyelv el és

Érti a csíziót
O. Nagy Gábor Közmondások 

és szólások c. vaskos munkájá
ban mindössze egyetlen szólás 
található a csízióról szóló szó
cikkben. Ha a többi hasonló cél
lal írott munkákat is fellapozzuk, 
kiderül, hogy azokban sem talá
lunk bővebb anyagot.
De hát m i is az a csízió ? M it tud 

az, aki érti a csíziót?
Ha pusztán nyelvi ismeretünkre 

támaszkodunk, a kérdés egy ré
szét nagy biztonsággal megvá
laszolhatjuk: olyan emberrel 
kapcsolatban használjuk az érti 
a csíziót kifejezést, aki valami

ben az átlagosnál jártasabb, job
ban eligazodik a dolgokban, 
mint más. Abban a kérdésben 
azonban, hogy mi is az a csízió, 
kissé nehezebb a dolgunk.

1436-ban Königsberg mellett 
született Johannes Mtiller Regi- 
omontanus híres porosz csilla
gász - aki Mátyás király uralko
dása idején néhány évig Ma
gyarországon is tevékenykedett, 
Királyhegyi Mitller János néven 
vált ismertté a magyar tudo
mánytörténetben - Calendari- 
um címmel kiadta Nürnbergben 
számos természettani és csil

lagászati jegyzettel és ábrával el
látott könyvét, melyet magyarra 
Heltai Gáspár fordított le 1575- 
ben, s 1592-ben jelent meg 
„Cisio magyar nyelven és az ég 
járásának és csillagoknak kii- 
lönb-különb természetének fo 
lyásáról való practica, melyből 
gyermekeknek születéseknek ter
mészete és a napoknak mivolta 
megismertetnek, azaz magyar 
planétás könyv" címmel.

Már a hosszú címből is követ
keztetni lehet arra, hogy mi min
denről értesülhetett az olvasni tu
dó hazánkfia ebből a nagyszerű 
könyvből. így az sem csoda, 
hogy aki akkora tudományra tett 
szert, amennyit e könyvből meg
ismerhetett, igen tekintélyes em
berré vált. S e tekintély biz
tosította csodálatot azzal fejezték 
ki, hogy az illető személyhez 
kapcsolták az „érti a csíziót” di
csérő kifejezést, mely azóta szó
lássá vált nyelvünkben, s minden 
olyan esetben használjuk, ha va
lakinek a különleges dolgokban 
való jártasságával kapcsolatban 
elismerésünket akarjuk kife
jezni. A csízió szó a Magyar ér
telmező kéziszótárban is meg
található, s az „érti a csíziót” ki
fejezés magyarázata: „eszes, ra
vasz és ügyes ember”. Eredetét 
tekintve a szó a középkori latin 
cisio szóból származik, melynek 
jelentése: napok megszámlálása.

-g -I

Őket is megcsapta a búcsú szele
Február 17-én 
a Petőfi Sán
dor Gimnázi
um és Gépé
sze ti Szakkö
zépiskola 110 
végzős tanuló
já t csapta meg 
a búcsú szele a 
szalagavató ün
nepségen. Ké
pünkön a diá
kok Bállá Ká
roly igazgató- 
helyettesre tű
zik fel a szala
got.

Mobilitás
mobilis

fiataloknak
Az Aszódi Tükör előző száma 

már beszámolt a januárban vá
rosunkban megtartott kistérségi 
konferenciáról, amely egyben a 
térségben dolgozó közművelő
dési dolgozók szakmai összejö
vetele is volt. A nap előadói kö
zött szerepelt Mokos Béla, a Fi
atalok a Vidékért Egyesület el
nöke, amely a Mobilitás nevű 
szervezet fiataloknak szóló, eu
rópai uniós pályázati kínálatát 
mutatta be. Ebből szeretnénk 
most egy kis ízelítőt adni.
A Mobilitás pályázatainak cél

csoportja a 15-25 éves korosz
tály, közülük is azok, akiket nem 
vettek fel közép-, illetve felső
fokú tanintézménybe, ám nem 
szeretnék haszontalanul tölteni 
a tanulásból kimaradt évet. Pá
lyázatokat nemcsak nonprofit 
szervezetek nyújthatnak be, 
hanem ifjúsági közösségek, 
(min. 4 fő), illetve bizonyos 
programoknál magánszemé
lyek is. Pályázni ötször lehet 
egy évben, s az is megengedett, 
hogy a pályázó egyszerre több 
alprogram megvalósítására kér
jen támogatást. Ennek mértéke 
változó, alprogramtól függően 
50-100% is lehet.
Az európai uniós országok fia
taljai körében az Európai Ön
kéntes Szolgálat célcsoport a 
legnépszerűbb. Ebben nyilván 
szerepet játszik, hogy a költsé
gek 100 %-a igényelhető. A 
program segítségével a fiatalok 
különböző országokban tölte
nek 6-12 hónapot, ahol egy-egy 
feladatot látnak el. Sok fiatal dől 
gozott például a sydney-i olim
pia előkészületeinél, majd a bon
tási munkálatoknál. A küldetés 
célja alapvetően nyelvtanulás, és 
más országok kultúrájának a 
megismerése. A fiatal ezután 
pályázhat egy másik, a Befek
tetés a jövőbe című alprog- 
ramra is. A támogatás abban kí
vánja segíteni őt, hogy a tanul
takat másoknak oktassa.
Az öt alprogramról részletesen a 
www.mobilitas.hu weblapon 
lehet olvasni. R.Z.

Elnézést kérünk mindazok
tól, akiknek cikke anyag
torlódás miatt csak a követ
kező Aszódi Tükörben lesz 
olvasható.
____________a szerkesztőség

http://www.mobilitas.hu
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Nem volt hiány programokban

A Nyugdíjasklub
2000. évi

Az év első rendezvénye a far
sangi bál volt. Nagyon jól sike
rült és jól éreztük magunkat ikla- 
di és gödöllői vendégeinkkel.
A következő alkalommal toll

fosztót tartottunk. Tóthné Sárika 
tollát fosztottuk, amit a tulajdo
nos mákos kukoricával hálált 
meg. Sok klubtagunknak nem 
volt még ilyen élményben része. 
Ikladon is vendégeskedtünk, egy 
kellemes délutánt töltöttünk el az 
ottani nyugdíjasokkal.

Március 8-án klubunk férfitag
jai köszöntötték a “lányokat”, 
hogy aztán nótázással és tánccal 
érjen véget az ünnepség. 
Májusban egy Anyák napi ün
nepségen és egy író-olvasó talál
kozón vettünk részt.

Felejthetetlen élmény, hogy a 
klub 20 éves fennállása alkal
mából oklevelet vehetett át a Tó
almáson megrendezett megyei 
ünnepség keretében. Tagjaink 
egy kis műsorban adtak ízelítőt 
kis közösségünk életéből.
Nem volt hiány kirándulásban 
sem. Voltunk fürödni Veresegy
házon, ám előtte a vácrátóti bota
nikus kertet és a fóti templomot 
is megnéztük. Lubickoltunk 
Nagykátán is, de ide a családta
gok gyerekeit is vittük. 
Budakeszin népviseletbe öltöz
ve képviseltük Aszódot az 50. 
házassági évfordulósok ünne
pén, igaz nekünk nem volt ilyen 
házaspárunk.

krónikája
Üdültünk Berekfüdőn, bejártuk 
Szekszárdot és ellátogattunk 
Decsre, ahol sokan vásároltak a 
híres decsi szőttesből. Kirándu
lásaink idegenvezetője dr. Szi
lágyi Mihály, aki mindenütt 
nagyon szép ismertetőt tartott. 
Nem volt hiány fellépésekben 
sem. Szerepeltünk az Aszód 
Fesztiválon, az Idősek Világ
napján. Budapesten a Láng 
Gépgyár Művelődési Házában 
nyugdíjasoknak rendezett orszá
gos Ki MitTud?-on is indultunk, 
és az öt legjobb között végez
tünk.

A város valamennyi ünnep
ségén képviseltettük magunkat, 
legyen az koszorúzás, szobora
vatás vagy éppen a millenniumi 
zászló átadása. Bagyin József 
polgármester és Tóth Gábor or
szággyűlési képviselőjóvoltából 
a Parlamentbe is sikerült elláto
gatnunk.
Úgy gondolom, sok szép és kel

lemes emlékkel zártuk a 2000. 
évet. Csak kívánni tudom, hogy 
az ez évi terveink is így sikerül
jenek.

Szilágyi Sándomé 
klubvezető

Szerkesztőségünk ugyanezt kí
vánja a Városi Nyugdíjasklub
nak, Aszód legaktívabb közös
ségének.

Rácz Zoltán

Zámolyi romák voltak a “vendégek”

Nyugdíjasok klubja
Idén is megrendezésre került a 
már rendszeresnek mondható 
nyugdíjas farsangi bál. Idén na
gyon sokan jöttek el Gödöllőről 
és Valkóról, így alig fértünk el a 
Vécsey Károly Helyőrségi Klub 
színháztermében. Jó hangulat
ban ezúttal sem volt hiány. A 
mostani alkalommal nem volt 
önálló jelmez, nyugdíjasaink 
ezúttal cigánynak öltözve egy 
cigánykaraván létszámát nö
velték.

A farsangi felvonulást Huszár- 
né Zsemberovszky Erzsébet be
vezetője előzte meg, hogy aztán 
átadja a szót a cigányvajdának, 
Bicás Pali bácsinak, aki beszé
dében egységre szólította fel ka
ravánja tagjait. Nos, ebben nem 
volt hiba: igazi egység mutatko
zott a táncmulatságban és a fi
nom étkek elfogyasztásában.

Masznyik Károly

Cukorbetegek híradója
2001. január 25-én a Cukor

betegek Egyesülete megtartotta 
évzáró-évnyitó közgyűlését. 
Az elnökség beszámolt a 2000. 
évben végzett munkáról, pénz
ügyi gazdálkodásról. Elfoga
dásra javasolta a 2001. évi 
program és feladattervet, és a 
költségvetés bevételi és kiadási 
terveit. A közgyűlés jóváhagyta 
a közhasznúságról szóló jelen
tést. A beszámoló értékelte a 
célfeladatban rögzített pontok 
teljesítését, és megállapította, 
hogy azok két pont kivételével 
teljesítésre kerültek. Hiányként 
állapította meg, hogy nem 
sikerült megvalósítani a Rende
lőintézetben a diabetológiai or
vosi rendelést szakorvos hiánya 
miatt. Szponzorok híján nem 
kevesebb lett az egyesület be
vétele is. Az elnökség sajnálat
tal állapította meg, hogy a vá
rosban működő gazdasági egy
ségek, magánvállalkozások a 
felhívás ellenére sem támogat
ták az egyesületet.
A közgyűlés és az elnökség

köszönetét fejezi ki azoknak, 
akik anyagilag támogattak ben
nünket:
Polgármesteri Hivatal Galga
menti Vízi Társulat, Pyrus-Rum- 
poldRt., Samu Gazda Boltja.

A 2001. évi célkitűzéseink:
-A hagyományainkhoz híven 
anyagi lehetőségeinken belül 
továbbra is támogatni kívánjuk a 
szociálisan rászoruló cukor
beteg tagunk gyógyszerkölt
ségét.
-Kezdeményezzük a háziorvo
soknál a szigorúbb orvosi ellen
őrzést a cukorbetegség megál
lapításában.
- Az Aszódi Tükör segítségével 
szorosabb kapcsolatot kívá
nunk kiépíteni az egyesületen 
kívüli cukorbetegekkel a szer
vezési munka érdekében. 
Továbbra is havi rendszeres
séggel tartjuk gyűléseinket, a 
hónap utolsó csütörtökén 15 
órakor.

Búzás Pál
elnök

“Aszódon egy életen át”
A Magyar Napló még 1999- 

ben pályázatot hirdetett „A 
magyar társadalom önképe az 
ezredfordulón” címmel. Erre 
én is jelentkeztem és díjazott is 
lettem „ Aszódon egy életen át 
című írásommal. Nem kívánok 
anyagi előnyt szerezni, ha ne
tán segítséggel könyv alakban

is megjelenhetne. De boldog 
lennék, ha az aszódiak is meg
ismerhetnék munkámat. írá
som egy példányát elhelyez
tem a Városi Könyvtárban, aki 
szívesen elolvasná, kérje a 
könyvtárosoktól.

Huszárné 
Zsemberovszky Erzsébet

Programsoroló
Március 13-án 17 órakor a Petőfi Múzeum Galériájában nyúlik 

Kresz Albert fotóművész kiállítása. A kiállítást megnyitja: Fercsik 
Mihály, Galga-díjas újságíró

Március 15-én 10 órakor a Petőfi Múzeum előtt kerül sor a városi 
ünnepségre. Ünnepi beszédet mond: Péter Sándomé, a Művelődé
si, Közoktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke. Közreműködnek: 
a II. számú Általános Iskola diákjai, a Városi Vegyeskar, László 
Eszter, Bubenyák Zoltán, Honig Antal Bálint, Kondella Mihály, 
Remenár László.

Március 16-án 17 órakor a Vécsey Károly Helyőrségi Klubban: 
Aszódiak az aszódiaknak című gálaműsor.

Március 17-én 8.30 órakor a Vécsey Károly Helyőrségi Klubban: 
Március 15.Kupa - lövészverseny. Nevezés a helyszínen. A verseny 
fővédnöke: Sztán István ezredes, fő támogatója a FE-B A Tüzép.
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F o tó k id o lq o zá s tav a liji á ra k o n !
A 24 kockás filmhez Agfa 24+3, a 36 kockás 

filmhez Agfa 36  kockás film e t adunk ajándékba!

F é n y k é p e z ő g é p e k  n ag y  v á la s z té k b a n !
i ,  -C a n o n  B F  8 0 0  12.900 F t

'  -C a n o n  A F  9 S  1 8 .9 0 0  F t

-C a n o n  A F  9 S  d a t e  2 3 . 9 0 0  F t

-C a n o n  z o o in  8 5  d a t e  4 5 . 9 0 0  F t  

F é n y k é p e z ő g é p  ta r tó k  m á r 4 9 0  F t - tó l!

' --------- a f f --------------------------------------------------------cl[latszertrir
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A jándékozza  m eg szerette it illatszerekkel, parfüm ökkel; , ,  

apró  a jándékokka l, bohókás figurákkal!

Nálunk mindenki megtalálja a számára megfelelő ajándékot!
fi'íindkél üzieiünk&m szemtetiel mifuk (&.nöket!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik résztvettek 

Mayer Pál temetésén február 6-án, ezzel fejezve ki tiszteletü
ket, szeretetüket, és osztoztak a család fájdalmában.

M ayer Tamás

GODOLLO
F e n y v e s i fő ú t  2. 
T e l/F a x :  (2 8 )  421-825

JÉ

kiadványszerkesztés

újságírás

videofilmkészítés

> , ^  f W

ü  " lr Ti; f í í  f i  j Jj V  4UÍ

.....

H asznált Könyvek vására

H, K, 1
CS,P J 13-17
szombaton:

D ís zcs o m ag o ló  eszközök
\  íves és tekercses papírok 
cv tasakok és zacskók
gjA szalagok és masnik

Iro d a s z e re k
f j  mappák, irattartók

\ y j  Beír ók, fiCo faxok
\ táskák, toCCtartók

\ Is k o la s ze re k
j d ü j  írószerek, rajzeszközök 

/  íves papíráru
v /  füzetek, körítők 
W  táskák, toCCtartók

Proli t  Unt v ajom lclw lí 
m  in den  Iwra s f  ja ltjn a li 

husiiéira  is!

fénym áso lás (A4, A3) W M PTsptru 
é p l  FUJI f o tó k ld o lg M « ] f p |

g" V  -í ajándék film m el vagy fotóalbummal

Március 19-20-án (hétfőn és kedden) 8-tól 16 
óráig a Művelődés Háza kistermében.

Szenzációs árak! 50 ft/d b

5 db könyv vásárlás a esetén 
választható ajándék könyv!

Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)

Kedveskedjen Vágott Virággal 
a locsötUodóknak!

S Z É L E S  V Á L A S Z T É K K A L

v á r j u k  Ö n ö k e t !

.111; a Imi csokrok, sírkoszoník készítését 
vútlntjuk iutpj ews kiszállítássul.

------  Tel.: 06-28401-690 ------
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A győzelem öröme

S k n H a F ^ h i r i  ^ vezze a távolság legyőzésének meg- 
J I \ U U d  u  a  ^ ^ 0  örömét. Azt a fantasztikus

utazást az Ön igényeinek és a technikai lehetőségek felső határán,

amely új, kellemes élményekkel fogja megajándékozni. Barátságos

ára lesz az első kellemes meglepetés.

Skoda Fabia -  Egy új kategória a Skodától

Már 2 189 000 Ft-tól
Patócs Autóház 2100 göciöiiő, m gó u. 10.

Tel./Fax: (28) 410-299

www.skoda-auto.hu

http://www.skoda-auto.hu
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Erdőmester Természetjáró Egyesület

Túraajánlatok a természet 
kedvelőinek

A 2001. évi túráinkat az Or
szágos Kéktúra Északi-közép
hegység vonalán, a Gödöllői- 
dombság és a Cserhát-hegység 
már megtett, de igen sikeres tú
ráival, illetve új útvonalaival, 
valamint biciklitúrával tervez
tük, mindezt megfűszerezve 
jelvényszerző teljesítménytúrá
val, táborozással.

Tervbe vettük közvetlen kör
nyékünk, Aszód bekapcsolását a 
természetjárók mozgalmába (te
repszem le. turista útvonal kijelö
lése és felfestése.

0  Minden túratársunknak lehető
séget kívánunk adni a minősíté
sek megszerzésére, illetve a kü
lönböző jelvényszerző és telje
sítménytúrákon való részvételre. 
Részt kívánunk venni idén is or
szágos. megyei és más turista 
szervezetek rendezvényein is. A 
tagok képzéséről sem feledkez
tünk meg.
A klubfoglalkozásainkat - me

lyeket minden hónap utolsó 
szerdáján 5 órai kezdettel tar
tunk a Javítóintézetben - a túrák 
előkészítésére, a megtett túrák 
értékelésére, élménybeszámo
lókra és képzésre kívánjuk fel
használni. A túrákról és klubfog
lalkozásainkról bővebb infor
mációt negyedévenként megje

l e n ő  kiadványunkból, az Aszódi 
tükörből, a Túrakiírásból, vala
mint a túravezetőktől és a veze
tőségtől lehet kapni.

*

Márciusi program

Március 18. vasárnap: 
gyalogtúra

Útvonal: Isaszeg vá.-48-as 
honvédsírok- Öreg-hegy- Pap
hegy - Pécel vá. Jelzés: P+, P,

PZ, Z. Táv: 12 km. Szint: 250 m 
Túráidé': 240 perc. Túravezetö: 
Budavári Erika Tel: 400-182 
Találkozás március 18-án 7.45 
és 8.15 között az aszódi vasútál
lomás várótermében.

Március 28. szerda 17 óra, 
Javítóintézet

Téma: Környékünk növényvi
lága. A tervezett túristaútvonal 
figyelmet érdemlő növényei 
.Előadó: dr. Bratek Zoltán bioló
gus. A FI. negyedév programjá
nak meghirdetése

Áprilisi előzetes

Április 1: „Kevély alatti ba
rangolás” teljesítménytúra.

Útvonal: Külső Bécsi út- Jenői 
torony - Kevély-nyereg - „Eger 
vár”- Teve-szikla - Kőpadok - 
Köves-bérc- Köves bérc alja. 
Jelzés: S.K. Táv: 10,5 km. 
Szint: 380 m. Túraidő: 220 
perc. Túravezetö: Balog László 
Tel: 401-578. Találkozás április 
elsején 5.30 és 6.00 között az 
aszódi vasútállomáson.
Igény esetén indul egy nem tel

jesítménytúrás csoport is. Erre 
március 27-ig lehet jelentkezni 
Budavári Erikánál. Találkozás : 
április elsején 7.00-7.15 között 
az aszódi vasútállomáson.

Április 21.: kerékpártúra

Útvonal: Aszód-Gödöllő - Ve
resegyház - Erdőkertes - Galga- 
mácsa - Aszód. Táv: 27 km. 
Szint: 380 m Túraidő: 600 perc. 
Túravezető: Budavári és Mikó.

r
A Magyar Államvasutak Rt. 

Aszódi Allomásfőnöksége

bérbeadásra meghirdeti
az állomás területén lévő, 

használaton kívüli

áruraktárát,
melynek területe 227 m2, 
valamint 90 m2 rámpa.

Jelentkezni az aszódi MAV-állomáson 
az állomásfőnöknél munkanapokon 

9.30-tól 12.00-ig lehet.

t a p é t a  VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

<> Sim a é s  h a b osíto tt, m intás é s  szövetm in 
tá s , fűrészporos, m ennyezet h ő sz ig e te lő  
tapéták , m űstukkók m egúju lt választéka  

■=> Poszterek , szeg ő k , bordűrök nagy válasz
tékban, valamint a tapétázáshoz szükséges 
eszközök, ragasztók, RIGIPS h ézago ló  és  
g le tte lő  segéd an yagok  

■=> F estésh ez , m ázoláshoz  
p orfestékek , szín ezők  
D iszperzit - Héra - Limit 

■=t> lábazat- és homlokzat
festékek, ecsetek, meszelők 

■4> A lapozók - Zom áncok - Lakkok - Lazúrok

A hirdetés felmutatója TAPÉTA vásárlás esetén 
10 % engedményt kap!

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT

S  (28) 401-691, 401-092 
Nyitva: H-P: 6 -1 7-ig , Szó: 6 -12-ig

A gyógyszertárak ügyeleti rendje
S zen t Is tv á n  P a tik a V áro s i P a tik a
Minden páros héten ügyeletes Minden páratlan héten ügyeletes
Ü gye le t: Hétköznap 18 órától 20 óráig Ügyelet: Hétköznap 18 órától 20 óráiq

Szombaton 8 órától 12 óráig Szombaton 8 órától 12 óráig
Vasárnap 9.30-tól 11.30-ig Vasárnap 9.30-tól 11-30-ig

A mindenkori ügyeletes orvos a 06 20 9 271-171-es telefonszámon érhető el.
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Idén sem dúskálnak anyagiakban

Aszód FC: „Idegenlégiósok” és öregfiúk nélkül
Pénzügyileg talán a legnehe

zebb esztendőt tudhatja maga 
mögött az Aszód FC - véleke
dett Túrosán István elnök a 
képviselő-testület előtt tett be
számolója során. A tervezett 3 
millió 200 ezer forint helyett az 
egyesület a megszorító intézke
dések miatt csupán 2 millió 300 
ezer forintból gazdálkodhatott. 
A futballklub anyagi helyzete 
valószínűleg idén sem lesz sok
kal rózsásabb.
Amíg 1999-ben a klub a felnőtt 

csapattól még dobogós helye

zést várt, addig tavaly már csak a 
tisztes helytállást tűzhette ki cé
lul ajátékosok elé. Az FC mégis 
magának tudhatott egy bajnoki 
elsőséget, a serdülők ugyanis 
mindenkit maguk mögé utasítot
tak az 1999/2000. évi bajnok
ságban. Az ifik szintén dobogó
sok (3. hely) lettek, míg a felnőt
tek a 7. helyen zártak. A megszi
gorítás következtében ősszel az 
öregfiúk már nem vállalták a 
bajnokságban való szereplést, a 
felnőtt csapatból pedig eltávoz
tak a nem helyi illetőségű játéko

sok. Ez érdekes módon nem lát
szott meg az őszi szezonban, az 
együttes ugyanis a 4. helyre ka
paszkodott fel.
A serdülő korosztályban új csa
patot kellett építeni, mivel az 
előző korosztály eggyel feljebb 
lépett. A tervek szerint továbbra 
is az aszódi ifjúsági sport feltéte
leinek biztosítása a cél, ezért ki
emelten kezelik az utánpótlás 
képzését. Az aszódi Focisuli jó 
alapokat adhat e téren. Az után
pótlásedzők - Pálfi István és Pal- 
lagi Imre - megfelelően képzet

tek, munkájukhoz a tárgyi felté
telek biztosítottak.
A 2001. évben nem várható az 

egyesület anyagi helyzetének je
lentős javulása. Az elnökség sze
rint erre az évre 2 millió 800 ezer 
forintra lesz szükség, amelynek 
felét az önkormányzattól remélik. 
A testület első lépésben 840 ezer 
forintot szavazott meg, amelyet 
még első ütemben kifizetnek az 
egyesületnek. További támoga
tásról a második félévben dön
tenek.

R.Z.

Babits a tavaszról
,. Táplálj is erőddel, 
sugaraddal, hőddel,... ” 

(Babits M.: Szép kikelet)

Vízszintes: 1. A megfejtés első 
része (zárt betű: E) 12. Maga 
□  .Oszlopokon nyugvó boltívek 
14. Liter 15. Messziről jövő em
ber 17. Véd 18. -nál, -nél, ango
lul (BY) 19. Létezik 20. Haver 
egynemű betűi 22. Állatok fek
helye 24. ...de Janeiro 27. Ma
gányos szerzetes 29. Süsü is ez! 
2. Kén vegyjele 33. El! 34. El
térő vallási nézeteket valló 36. 
Ez áTial nem hal! 38. FSA! 39. 
Jód vegyjele 40. GEF! 42. Hal
fajta 43. Am! 45. Tagadószó 46. 
S! 47. Pincébe 49. Kikel az ágy
ból 52. Meggondolatlanul bátor 
54. Szintén ne.

Függőleges: 1. Lánytestvér 2. 
Visszafelé: gyenge minőségű 3. 
Spanyol autójel 4. Felfelé nyíló 
fedelű tárolóeszköz 5. NRO 6. 
Hal petéje 7. Vándorlás kezdete! 
8. Állami bevétel 9. Az én pari

pám 10. Indíték 11. Félsz! 16. 
Nitrogén 18. T ámaszték 21. Vét
len Verne! 23. Folyadék tetején 
úszik 25. Forrás a sivatagban 
26. Díszes 28. EYTI 30. Sugár 
jele 31. Duzzad a folyó 33.. A 
megfejtés második része (Zárt 
betűk: G, Ö) 35. Balatoni üdü
lőhely 37. -ig, németül (BIS) 
38. Falat rak 41. Válaszol 44. A 
hét vezér egyike 48. Szántóesz
köz 49. Padlásra 50. Testek köl
csönös egymásra hatása 51. Ká
lium 52. Néma vas! 53. Milliliter 
55. Szó kezdete! 56. Átmérő jele 

- szr -
•k

A megfejtést április 2-ig lehet 
beküldeni nyílt levelezőlapon, a 
lap aljáról kivágott és felragasz
tott rejtvényszelvénnyel együtt a 
Városi Könyvtárcímére:

2170 Aszód, Kossuth L. út 72.

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

illetve a Fáma Könyvesbolt A szerencse Cserniné Deák 
2.500 Ft értékű könyvutalványát Andreának (Határ u. 2.) és Ko- 
sorsoljukki. vács Jankának (Bocskai u. 4.)

* kedvezett, akiknek postán küld-
Februári rejtvényünk jük el a nyereményt,

megfejtése:

"Beleestem, Bennevagyok,
Nem láthatok, nem hallhatok ” mjjetieseinfmek!

Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait!

Címünk:
Aszódi Tükör Szerkesztősége 

2 1 7 0  Aszód, Kossuth L  u. 72.

E-mail:
raczz@ m ail.d ig ite l2002.hu
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