
Csak reménykedhetünk az uszoda újraindításában

Száz fo rin té rt átveheti a megye 
az á llam i középiskolát

Rövidesen megtörténhet a Petőfi Sándor Gimnázium és Gépé
szeti Szakközépiskola tulajdonjogának átadása. Mint ismeretes, 
az aszódi önkormányzat 2000-ben kimondta: jelképes összegért 
átadja Pest Megye Önkormányzatának az épület tulajdonjogát, 
mivel szűkös anyagi helyzete miatt nem tudja vállalni az ob
jektum állagának megőrzését. Az április 4-i testületi ülés feladata 
az volt, hogy pontosítsák az adásvételi szerződés egyes részleteit.

Az aszódi képviselő-testület ta
valy júniusban határozott úgy, 
hogy jelképes összegért - száz 
Ft-ért - átadja az épületkomp
lexum tulajdonjogát a megyei 
önkormányzatnak, azzal a felté
tellel, ha az önkormányzat meg 
kívánja itt szüntetni az oktatást, a 
város ugyanennyiért, ugyani
lyen műszaki állapotban vissza
vásárolhassa. Bár az adásvételi 
szerződés tervezete csak az el

múlt hónapban érkezett meg, 
egyeztetés a közbenső időszak
ban is történt a két fél között. A 
megyei önkormányzat szerette

volna megosztott tulajdonként 
megkapni azt a területet, ahol az 
új kollégium felépül. Ezt a javas
latot Aszód képviselő-testülete 
nem támogatta, hanem azt java
solta, hogy a szóban forgó mint
egy 1500 négyzetméter sorsáról 
az esetleges vagyon-visszavá- 
sárláskor döntsenek. A megyei 
közgyűlés végül elállt a tulaj
donmegosztástól.

M3: kapu- 
bontás?

Májusban a kormány elé kerül az 
állami autópályák fö közlekedési 
sávjait elzáró kapuk lebontására 
vonatkozó közlekedési miniszté
riumi előterjesztés. Egy éven be
lül szeretnék megkezdeni a Gö
döllőt elkerülő út építését - jelen
tette be Gödöllőn Fónagy János, 
a szaktárca vezetője. A csomó
pontok le-, illetve felhajtóágaiban 
épített kapuk sorsa még bizony
talan. A díjfizetés ellenőrzését 
más módon oldják meg. B.A.G.(folytatás a 3 . oldalon)

Tovább fojtogatja a várost a szemétügy

A Környezetvédelmi Főfelügyelőség 
művelési médváltást javasol

Ö n k o rm á n y z a ti

bérlakás-
avató

A Széchenyi-terv keretében 
eddig Pest megye négy tele
pülése - Aszód, Pécel, Száz
halombatta és Visegrád - ka
pott támogatást bérlakásépí
tésre. Legutóbb Aszódon ad
ták át az önkormányzati be
ruházás első ütemének vég
eredményét.

(folytatás a 8. oldalon)

Kíváncsi lennék, ha indiánok 
laknának errefelé, mit olvas
nának ki az aszódi szeméttelep 
felett nap mint nap gomolygó 
füstből. Mi átlagpolgárok csak 
azt, hogy a szemétkérdést rövi
desen meg kell oldania a város
nak, mert a jelenlegi helyzet 
egyre kevésbé tartható.
A város képviselő-testülete egyre 
többet kénytelen foglalkozni a sze
métlerakó ügyével, ami természe
tesen összefügg azzal, hogy egyre 
közelebb kerül a telep bezárásának 
határideje. Addig két problémát 
kell megoldani: O A bezárás után 
hová szállítja Aszód a kommuná
lis hulladékot? © Hogyan és mi
ből történik meg a bezárt telep re
kultivációja? (fo lyta tásai oldalon)

A szeméttelepről felszálló füstfelhő már messziről jelzi: 
Aszódhoz közeledik az utazó

Rácz Zoltán felvétele



2 ASZÓDI

Ö nkorm ányzati h íre k
A képviselő-testület elsőként 

dr. Horváth Anna gyermekor
vosnak a veresegyházi Misszió 
Egészségügyi Központtal törté
nő együttműködési megállapo
dásáról tárgyalt és támogatta azt. 
A fent említett intézménnyel a 
Szakorvosi Rendelőintézet ko
rábban már szerződést kötött. 
Dr. Bodó Zsolt elmondta: reméli, 
hogy a szerződés értelmében az 
aszódi rendelőintézet részesül
het az OEP által kiutalt, de fel 
nem használt fejkvótához. Az 
esetlegesen átutalt forintokat 
mind a rendelőintézet, mind a 
doktornő új eszközök beszerzé
sére kívánja fordítani.
Hová lett a levél? E kérdés volt a 
második napirendi pont témája. 
Az önkormányzat a galgamácsai 
veszélyeshulladék-lerakó körül 
kialakult helyzetet tapasztalva 
még tavaly ősszel levelet írt Or
bán Viktor miniszterelnöknek, 
ám erre a mai napig nem érkezett 
válasz. Az üggyel részletesen, 
külön cikkben foglalkozunk.
A testület beszámolót hallgatott 

meg a Podmaniczky Zeneiskola 
munkájáról, és egyhangúlag el
fogadta a tájékozatót, egyben 
örömmel vette tudomásul: az in
tézmény ősztől egy néptánccso
porttal kívánja bővíteni tevé
kenységét. A testületet felhatal
mazta Kissné Kulybus Gizella 
jegyzőt, hogy ehhez kéije Pest 
megye főjegyzőjének engedé
lyét.
A képviselő-testület elfogadta a 
város 2000. évi költségveté
sének zárszámadását. Tavaly re
kordösszegű - 1 milliárd 650 
millió Ft - volt Aszód költségve
tése. Ebben nagy szerepet ját
szott a szennyvízcsatorna-há
lózat építése, illetve az ebben 
vállalt gesztori szerep. Rekord
nagyságú volt a sikeres pályáza
tokon nyert összeg is , amely 669 
millió forinttal egészítette ki a 
büdzsét. A napirendi pont tár
gyalásánál jelen volt Feicht Fe
rencnél a hivatal könyvvizsgáló
ja, aki az anyagot a törvényi elő
írásokhoz igazodónak és pon
tosnak találta. Mindössze egyet
len kifogása volt: túl későn kapta 
meg az anyagot, így nagyon 
kevés ideje maradt átnézni azt.

Külső munkatársként úgy ítélte 
meg, a pénzügyi irodában min
denképpen létszámbővítésre 
volna szükség.
A következő napirendi pontban 
a kommunális hulladéklerakó 
jelenlegi helyzetéről, illetve a re
kultiváció lehetőségérő számolt 
be a képviselőknek Tolmácsi 
Miklós, a GAMESZ vezetője. A 
témával bővebben, külön cikk
ben is foglalkozunk.

Módosította a közbeszerzési 
szabályokról szóló rendeletét a 
képviselő-testület. A változtatás 
a Közbeszerzési Bizottság sze
repére helyez még nagyobb 
hangsúlyt.
Bérleti díj megállapítására nyúj
tott be kérelmet a közelmúltban

(folytatás az 1. oldalról)

Az április 4-i testületi ülésen 
Tolmácsi Miklós a legújabb fej
leményekről tájékoztatta a kép
viselőket. Eszerint a kormány ál
tal kinevezett térségi menedzser 
a Verseg határában, jelenleg 
kincstári tulajdonban lévő, hul
ladéklerakónak kiszemelt terü
letről gyűjt információkat, szerzi 
be az engedélyeket és készítteti a 
hatástanulmányt. Ennek ellené
re kétséges, hogy meglesz-e a te
lepítéshez szükséges létszám, 
minden szakhatóság megadja-e 
az engedélyt, és a kincstár átad
ja-e a területet.
A másik lehetőség, hogy a város 
szemetét más, már működő te
lephelyre hordja a GAMESZ. 
Erre a gödöllői lerakó látszik a 
legalkalmasabbnak, és hajlan
dóak is a befogadásra, ám ehhez 
a két önkormányzatnak szerző
dést kell kötnie.

A Környezetvédelmi Főfelü
gyelőség szakemberei mostan
ság igen sűrűn látogatják az 
aszódi telepet. A legutóbbi hely
színi bejáráson felvett jegyző
könyvben művelési módváltást 
ír elő. Ennek lényege, hogy a 
szemetet védőgátak közé kell 
rakni. Ezek megépítése után 
megszüntethető a magas, köny- 
nyen begyújtható, az autópálya
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egy-egy új rendelőt épített két 
háziorvos. A témával külön 
cikkben foglalkozunk.
A képviselő-testület döntése ér
telmében ismét benyújtja pályá
zatát az önkormányzat az önhi
báján kívül hátrányos helyzet
ben lévő települések támogatá
sára.
Néhány módosítással elfogad

ták a képviselők a megyei ön- 
kormányzat adásvételi szerző
déstervezetét. Eszerint visszavá
sárlásijog kikötésével 100 Ft-ért 
a megyei önkormányzat tulajdo
nába kerül a Petőfi Sándor Gim
názium és Gépészeti Szakkö
zépiskola épülete és a város tan
uszodája. A témával külön cikk
ben, részletesen foglalkozunk.

felől nézve esztétikusnak ko
rántsem nevezhető partfal. A vé
dőgát megépítése részét képezi a 
mindenképpen elvégzendő re
kultivációnak. Ahhoz azonban, 
hogy ez a gát megépülhessen,

Több napos bosszúságot oko
zott a tavaly ősszel átadott kör
forgalom minapi újraaszfalto- 
zása. Kilométeres sor állt mind
két irányban, az ember hosszú 
pecekig főtt a melegtől átforró
sodott gépkocsijában.
- Istenem, rossz volt az anyag - 
magyarázza a munkavégzés 
okát a forgalmat irányító jelző
őr, aztán hozzáteszi: - Ezt a né
hány percet mindenki kibírja, és 
még pénzbe se kerül.

Április 4.

A következő napirendi pontban 
Asztalos Tamás városatya tájé
koztatta képviselőtársait a ját
szótér és a Millenniumi Emlék
park továbbépítésére beadott pá
lyázatokról.
Nemrégiben felmérés készült a 

város oktatási intézményeinek ál
lapotáról A rossz műszaki állag 
miatt a Művelődési, közoktatási, 
ifjúsági és sportbizottság azt ja
vasolta: a város vizsgálja meg, a 
Széchenyi terv tartalmaz-e olyan 
pályázati lehetőségeket, amelyek 
segítségével ezen intézmények 
felúj íthatók lennének.
A képviselő-testület legvégül je
lentést hallgatott meg a lejárt ha
táridejű határozatokról és a két 
ülés között tett intézkedésekről.

mindenképpen egy, az alsó terü
letre vezető utat kell építeni. En
nek költségeit a beszállított hul
ladék lerakásából számlázó be
vételből kell fedezni. R. Z.

Igaza van. Nem is a várakozás 
került pénzbe, hanem az aszfalto
zás. Azt meg a mi befizetett 
adónk bánta. Mindenesetre ki- 
v án cs i len n ék , ily en k o r 
elszámoltatják-e a munkát átvevő 
illetékest.
Egyébként tényleg nincs miért 

izgulni, itt ugyanis még csak má
sodszor aszfaltoztak, szemben a 
vasúti átjáróval, amelynek há
romszor fogtak neki. Hiába, eny- 
nyi a magyar igazság, -rá-zó-s

Tovább fojtogatja a várost a szemétügy

A Környezetvédelmi Főfelügyelőség...
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Csak reménykedhetünk az uszoda újraindításában

Száz fo r in té r t  á tv e h e ti a m egye az á lla m i kö zé p isko lá t
(folytatás az 1. oldalról) lami gimnázium - amelynek már zat ezt anyagilag tudta támogat- önkormányzat által küldött
Az április 4-i képviselő-testületi most is a megyei önkormányzat ni. Az aszódi polgárok sem adás-vételi szerződés-tervezetét, 
ülésen a legnagyobb fejtörést az a működtetője - vezetősége már használták ki kellőképpen a le- A határozat értelmében az ön
uszoda további sorsa okozta. A közölte, nincsen pénze az úszás- hetőséget, csupán rájuk alapozni kormányzat nem mondja fel az 
képviselők ugyanis olyan garan- órák megtartására, az Evangé- biztosan nem lehet. Energiaszerviz Kft-vel kötött
ciát kívántak beleépíteni a szer- likus Gimnázium szintén visz- A képviselő-testület végül né- üzemeltetési és vállalkozási 
ződésbe, amely biztosítja, hogy szalépett a lehetőségtől, a Il-es hány kisebb módosítással-ami a szerződést, hanem annak meg- 
az új tulajdonos ezt is működteti iskola diákjai pedig addig jár- fentebb említett garanciákat tar- szűnését a lejárat időpontjában 
majd, és a használatából nem hattak ide, amíg az önkormány- talmazza - elfogadta a megyei tudomásul veszi, 
zárja ki az aszódiakat. A mint
egy másfél órás vita során kikris
tályosodott: az uszoda legkoráb
ban október környékén nyithat 
ki. A jelenlegi bérlő szerződése - 
amelyet a város 1996-ban kö
tött - 2001. augusztus 31-én jár 
le. A megyei önkormányzat biz
tos, hogy kivárja ezt az időpon
tot, mivel nem kíván szerződést 
komi ezzel a céggel. Az Energia
szerviz Kft-vel az önkormány
zatnak is „meg kell küzdenie”, 
ugyanis a cég már tavaly decem
berben jelezte: anyagi ellenszol
gáltatást kér az általa elvégzett 
korszerűsítésért.
A kívülálló számára a legna

gyobb kérdés, kinek fogja ki
nyimi a megye az uszodát?
Bagyin József polgármester a 
testületi ülésen elmondta: az ál-

Veszélyeshulladék-lerakó-ügy: eltűnt a kormányfőnek címzett levél?

M á su tt vajon  hogyan  csin á lják?
Amíg Aszódon gondot okoz az 
uszoda, más településeken arra 
törekszenek, hogy egy ilyet sike
rüljön felépíteni és üzemeltetni. 
A Népszabadság Pestvidék cí
mű melléklete néhány nappal 
ezelőtt arról tudósított, hogy Val- 
kón a millenniumi zászlóavatás 
után 80 négyzetméteres alapte
rületű, feszített víztükrű uszodát 
adtak át. A valkóiaknak ezzel 
tovább bővült a sportolási lehe
tőségük, hiszen alig pár éve egy 
tornacsarnok is épült az iskola 
mellé.
Hogy ezt Valkó hogyan csinál

ja? Az ottani iskolaigazgató sze
rint a képviselő-testület az isko
lára fordított összeget nem kido

bott pénznek, hanem a jövőben 
kamatozó befektetésnek tekinti.

Balázs Gusztáv felvétele

Ezúttal postán k ü ld ik  e l Aszód á llá s fo g la lá sá t
Egyelőre nem tudni, mi lett annak a levélnek a sorsa, amelyet az 
aszódi önkormányzat még tavaly októberben írt Orbán Viktor 
miniszterelnöknek. A levél azt az állásfoglalást tartalmazta, 
amelyet a képviselő-testület a galgamácsai veszélyeshulladék
lerakó körül kialakult helyzet miatt fogalmazott meg.
Mint az már ismert, a galgamá
csai veszélyeshulladék-lerakó- 
hely néhány (azóta volt) dolgo
zója felhívta Tóth Gábor or
szággyűlési képviselő figyelmét 
a telep szabálytalan működésé
re. Az ügy az Országgyűlés Kör
nyezetvédelmi Bizottsága elé 
került, melynek vezetője, Illés 
Zoltán államtitkár ügyészségi 
vizsgálatot rendelt el.

Az aszódi képviselő-testület 
úgy érezte, talán most jött el az 
alkalom, hogy a város végre ré
szesüljön kompenzációban azért 
a környezetterhelésért és rizi
kóért, amelyet még az elmúlt 
rendszerben, a település tiltako
zása ellenére meghozod döntés 
okozott. Az állásfoglalás hang

súlyozta: a város nem pénzt akar, 
hanem azt, hogy a környék kör
nyezetterhelései csökkenjenek 
(épüljön meg például a városon 
belül egy menekülő út, a máso
dikkörforgalom stb.).
A levél miniszterelnökhöz való 
eljuttatásával Frajna Imre ál
lamtitkár urat szerették volna 
megbízni, ám ő nem vállalta a 
feladatot, mondván, nincs napi 
kapcsolatban Orbán Viktorral. 
Ekkor Tóth Gábor országgyűlé
si képviselőt kérték fel a fela
datra.
A levél megírása és elküldése 

óta több hónap telt el, ám nem 
érkezett válasz. Az április 4-ei 
ülésen Asztalos Tamás jelezte: 
érdeklődött a Miniszterelnöki

Hivatalnál, és ott azt a választ 
kapta: minden olyan levélre, 
amelyet hivatalos szervek juttat
nak el hozzájuk, az előírásoknak 
megfelelően válaszol. Megkér
dezte a levél sorsát illetően a kör
zet országgyűlési képviselőjét is, 
aki azt válaszolta: a kabinetfo- 
nökség titkárának kezébe adta a 
levelet.
Asztalos Tamás indítványára a 

testület úgy döntött, hogy a leve
let expressz ajánlott küldemény
ként újra feladja a kormányfő
nek, Bagyin József polgármes
tert pedig felhatalmazta, hogy 
érdeklődjön a korábban elkül
dött levél ügyintézésével kap
csolatban. (Aszód kérése egyéb
ként azért vált ismét aktuálissá, 
mert a galgamácsai veszélyes- 
hulladék-lerakóhely üzemelte
tőjét az ott tapasztalt szabályta
lanságok miatt 50 millió forintra 
büntették.)

Lapunk megkereste Tóth Gábor 
képviselő urat, aki elmondta: va
lóban a kabinetfőnöki titkársá
gon adta le a levelet. Elismer
vényt a levél átvételéről nem ka
pott, de nem is feltételezte, hogy 
neki kapnia kellene. Arról nincs 
meggyőződve, hogy a miniszteri 
tisztviselők hibátlanul dolgoz
nak, arról viszont igen, hogy 
Aszód nagyobb sikert ér el, ha 
nem egyedül, hanem több tele
püléssel összefogva próbál vala
miféle kompenzációt elérni. A 
képviselőnek március közepén 
sikerült egy asztalhoz ültetni a 
környezetterhelésben érintett te
lepülések polgármestereit, akik 
március 26-án az Országgyűlés 
Irodaházában tartott egyeztető 
tárgyaláson is részt vehettek, és 
az illetékes minisztériumi szak
emberekkel megismertethették 
a kialakult helyzet okozta gon
dokat . -erzé-
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Az APEH szerint a kártyapénz is adóköteles bevétel

Pénz h e ly e tt e lu ta s ítá s t ka p ta k  a ké re lm ező  o rvo so k
Két, háziorvosokat érintő üggyel foglalkozott mostanában a 

képviselő-testület. Az egyik esetben - nevezetesen hogy a két, 
önerőből háziorvosi rendelőt építő orvosnak az önkormányzat 
fizessen bérleti díjat - először nem született döntés, másodszorra 
elutasításra került a kérelem. Kérdésként merült fel az is, hogy 
a vállalkozó háziorvosoknak kell-e iparűzési adót fizetni. A tes
tület a döntéshez kért APEH-állásfoglalást figyelembe véve 
úgy döntött: az alapellátás után adómentességet biztosít nekik, 
a nem alaptevékenységi körbe sorolt szolgáltatások elvégzése 
után viszont nem.
Azzal a kérelemmel fordult a 

képviselő-testülethez a közel
múltban két korszerű háziorvosi 
rendelőt építő orvos, dr. Jólesz 
József és dr. Horváth Arma, hogy 
a város fizessen nekik bérleti 
díjat. Kérelmüket azzal indokol
ták, hogy az energiaárak és az 
egyéb rezsi költségek emelkedé
sét, valamint a minimálbér 40 
ezer Ft-ra történő emelését az 
OEP-finanszírozás nem követi, 
emiatt a praxisok a finanszíroz
hatóság határán mozognak. A 
jogszabályok szerint az önkor
mányzati feladat átvállalása ese
tén a működési feltételeket az 
önkormányzatnak kell biztosíta
nia. A városnak 1992 óta nem 
kerül pénzébe a háziorvosi ellá
tás. Aszód a közelmúltban az ő 
kezdeményezőkészségüknek 
köszönhetően két korszerű, ké
nyelmes rendelővel gyarapo
dott, szemben a Kossuth Lajos 
út 82. szám alatti rendelővel, 
ahol a betegeket rosszabb körül
mények között láthatták el. A re
zsit itt egyébként a három orvos 
és a védőnők közösen rendezték.

Bár a kérelmezők felsoroltak 
néhány települést, ahol az ön- 
kormányzat bérleti díjat fizet a 
háziorvosoknak, a pénzügyi bi
zottság úgy foglalt állást: nem 
támogatja a háziorvosok kérel
mét, mivel nem az önkormány
zat költöztette ki őket a fent em
lített rendelőből. Az április 4-i 
testületi ülésen 3 igen, 5 nem 
szavazat és 3 tartózkodás mellett 
nem született döntés. Az orvo
sok ebbe nem nyugodtak bele, és 
az április 25-ei testületi ülésen 
újra a grémium elé vitték a ké
relmet. A testület nagy része to
vábbra sem támogatta a bérleti 
díj fizetését, így nemleges hatá
rozatszületett.

Mintegy fél évvel ezelőtt az 
egyik testületi ülésen felmerült a 
kérdés, kell-e fizetni iparűzési 
adót a vállalkozó háziorvosok
nak. Kiderült ugyanis, hogy ezt 
közülük egyedül dr. Horváth 
Anna fizeti. Dr. Jólesz József a

jogi és ügyrendi bizottság 
elnökeként ezt azzal magyaráz
ta, hogy képviselőtársának kö
zös a vállalkozása a mezőgazda- 
sági tevékenységet folytató fér
jével, s emiatt alanya a helyi 
iparűzési adónak. A testület ek
kor úgy döntött, hogy az APEH-

től kér ez ügyben állásfoglalást.
Nemrégiben megérkezett az 

adóhatóság véleménye, amely
ből kiolvasható, hogy a vállal
kozó háziorvosok is a helyi ipar
űzési adó alanyának minősül
nek. Az APEH az állásfoglalá
sába ugyanakkor azt is beleírta, 
hogy az önkormányzati képvi
selő-testület jogosult kedvez
ményt, illetve akár mentességet 
is adni az érintetteknek. (Példa 
erre Gödöllő - a szerk. megjegy
zése.) A  háziorvosok erre való 
hivatkozással nyújtották be tel
jes mentességet kérő beadvá
nyukat. A pénzügyi bizottság azt 
javasolta, hogy az alaptevékeny

ség után a testület adja meg az 
iparűzési adó alól való mentes
séget, de az egyéb, a páciensek
nek pénzbe kerülő szolgálta
tások (pl. gépjárművezetői en
gedélyhez szükséges alkalmas- 
sági vizsgálat) után fizetniük 
kelljen. A testület véleménye 
erősen megoszlott az ügyben, 
így első nekifutásra nem szüle
tett döntés, majd az újraszavazás 
során a pénzügyi bizottság ja 
vaslatát fogadták el.
Az orvosokat érintő kérdések 

tárgyalása után dr. Jólesz József 
lemondott képviselői mandátu
máról.

“Nemcsak a pénz, a gesztusok is hiányoznak”

Dr. Jólesz József képviselőként 

az edd ig iné l passzívabb szereplést fon to lga t
Valószínűleg minden jelen

lévőt meglepett, hogy az ápri
lis 25-ei testületi ülésen dr. Jó
lesz József benyújtotta lemon
dását képviselői mandátumá
ról. A jogi és ügyrendi bizott
ság elnökét, az egyik legaktí
vabb városatyát arról faggat
tuk, mi volt lemondásának in
dítéka, illetve később miért 
döntött mégis úgy, hogy foly
tatja a munkát.
-Aznap sok minden összeadó
dott. Az egész testületi ülésnek 
elég furcsa hangulata volt. tá s 
ka doktornő helyettesítése miatt 
több volt a munkám, így fárad
tabb voltam a szokásosnál, és az 
is elképzelhető, hogy valami
lyen időjárási front is befolyá
solt. Ezek szépen összeadódtak. 
Amikor kértem, hogy a rende
lőintézet bérleti díját újra tár
gyalja a testület, már szinte az 
“ide lőjetek" érzése motoszkált 
bennem. Nem vagyok politikus 
alkat. Három évvel ezelőtt nagy 
reményekkel fogtam a képvise
lői munkához. Ma már jóval ke
vesebb bennem az illúzió, pedig 
azt gondolom, ez a testület job
ban dolgozik, mint az előző ket
tő. Mégis sokszor érzem mind 
magamat, mind a testületet és a 
hivatalt tehetetlennek.
-A kívülálló óhatatlanul is ösz- 
szefiiggésbe hozza az Ön le
mondását azzal, hogy eló'tte el
utasították a kérelmüket. 
-Természetesen mindenki azt

gondol, amit akar, ez ellen nem 
tudok mit tenni. A lemondásom 
nem a személyes jellegű kére
lem elutasítása miatt történt, ha
nem azért, amit az előbb is el
mondtam. A tehetetlenség érzé
sét nehéz elviselni. Ez a város 
még azokat az elismeréseket 
sem adja meg, amihez nem kell 
különösebb anyagi háttér. Példá
ul még a kezdetekkor javasol
tam, hogy valamilyen módon kí
sérjük figyelemmel, a közszfé
rában dolgozók mikor érnek el 
valamilyen kerek évfor-duló- 
hoz, legyen az születésnap vagy 
munkában eltöltött idő, és ilyen
kor köszöntsük őket. Ez min
denkinek jólesett volna és nagy 
összeget sem emésztett volna 
fel. Annál nagyobb lett volna az 
erkölcsi értéke. Nem történt ez 
ügyben előrelépés.
- Az Önök kérelméből nem 
derült ki, mekkora bérleti díjat 
kellett volna fizehtie az önkor
mányzatnak.
- Nem kell hatalmas összegre 
gondolni. Itt inkább elvekről van 
szó. Köztudott, hogy az OEP-fi- 
nanszírozás nem vagy csak alig 
fedezi a költségeket. Ennek el
lenére mi a doktornővel úgy 
döntöttünk, hogy egy-egy új 
rendelőt építünk. Jómagam hi
telt is vettem fel, hogy megva
lósíthassam a tervemet. Egy 
ismerősöm nemrég azt kérdezte 
tőlem: minek építettem rendelőt, 
amikor nem hozza vissza a bele

fektetett összeget. Azt feleltem, 
azért, mert nem szerettem a 
Kossuth Lajos utcai házban dol
gozni. Az Arany János utcai 
rendelő kizárólag magánerőből 
épült. Annak idején még a 400 
ezer Ft kamatmentes kölcsönre 
vonatkozó kérelmemet is eluta
sította a testület, pedig lehet, 
hogy nem lenne rossz reklám, ha 
a város most elmondhatná: se
gédkezett két új rendelő megépí
tésében. A kért bérleti díj nagy
jából a rendelő havi telefon- 
költségét fedezte volna.
- Néhány napja megváltoztatta 
korábbi döntését, továbbra is 
képviselő marad...
- A lemondást nem követte hiva
talos procedúra, így minden jog
következmény nélkül megváltoz
tathattam a döntésemet. Akkor 
este több képviselő és a polgár- 
mester is marasztalt. Ez nyilván
valóanjólesett. Mindezek mellett 
el akarom kerülni, hogy azt 
mondhassák rám, megsértődtem, 
mert nem kaptam meg, amit 
akartam, és innentől nem érdekel 
a dolog. Dolgozom tovább, de a 
viselkedésem és a tevékenysé
gem lényegesen megváltozik.
-Ez mit jelent a gyakorlatban ? 
-Azt, hogy nem kell mindig jár- 
tatni a számat. Bölcs rezignáció- 
val is el lehet ott üldögélni, részt 
venni a testületi üléseken. Van 
néhány kollégám, akiről példát 
lehet venni. Rácz Zoltán



TÜKÖR

Sikeres volt a közmeghallgatás
A képviselő-testület a 

legutóbbi ülésén egyértelmű
en sikerként könyvelte el az 
április 20-án megtartott köz
meghallgatást, amelyre min
tegy 120-an voltak kíváncsiak. 
A korábbiakhoz képest pör- 
gősebb, jó hangulatú estén a 
polgárok ezúttal nem csupán 
száraz adatokat hallhattak, 
hanem egy-egy koncepció, el
képzelés bővebb kifejtését.

Az igazsághoz hozzátartozik, 
hogy a közmeghallgatás előké
szítése során először úgy tűnt, 
hogy a régi sémát követi a kép
viselő-testület. Asztalos Tamás 
azonban emlékeztette a testület 
tagjait a tavalyi érdektelenségre, 
és javasolta, a képviselők között 
osszák fel azokat a témákat, 
amelyek várospolitikai szem
pontból kiemelten kezelendők 
és számot tarthatnak a közér
deklődésre. Innentől már bein
dult az „ötletbörze”,majd kivá
lasztásra kerültek a témák fele
lősei.

Az Aszódi Tükör hasábjain 
Önök rendszeresen olvashattak 
a közmeghallgatáson is felme
rült gondokról, ügyekről. Nem 
kívánunk ismétlésekbe bocsát
kozni, inkább a hozzászólások
ból szeretnénk kiragadni néhány 
gondolatot.
A közmeghallgatás vendége 
volt Tóth Gábor országgyűlési 
képviselő, aki több friss hírrel 
szolgált a jelenlévőknek. Tájé
koztatása szerint - amennyiben a

Május 10-től félpályás útlezá
rást és forgalomkorlátozást lép
tettek életbe a Kacsóh Pongrác 
úti középső közúti felüljárón 
annak felújítása miatt. Ez idő 
alatt nem lehet a Hungária kőr
útról kis ívben az M3-as autó
pályára hajtani. A javasolt tere
lőútvonal: Hungária körút- Thö
köly út - Csömöri út - Drégely
vár utca - Nyírpalota út - Szent- 
mihályi út - M3-as autópálya ut
ca. A közlekedés az M3-as autó
pályáról a Hungária körút - Ró
bert Károly körút felé folyama-

parlament ezt megszavazza - az 
önkormányzatoknak meglesz a 
lehetősége, hogy településükön 
a 10 tonna feletti gépjárművek
nek helyi rendeletben megtiltsák 
az átmenő forgalmat. Kevésbé 
volt örömteli a honatya azon be
jelentése, hogy a Környezetvé
delmi Főfelügyelőség 50 millió 
Ft-ra büntette a galgamácsai ve- 
szélyeshulladék-lerakó kezelő
jét, a Pyrus Rt-t. A képviselő a 
bagi esettel kapcsolatban két 
dolgot is említett. Egyrészt kérte 
a belügyminisztert, tegyen meg 
mindent a rendőri tekintély hely
reállításáért, másrészt arról szá
molt be, hogy határozatlan ideig 
a készenléti rendőrezred em
berei a szomszéd községben tel
jesítenek szolgálatot.
Az őrsparancsnokok elítélése az 
aszódiak körében sem aratott si
kert, legalábbis ez derült ki a 
hozzászólásokból. Többen úgy 
vélekedtek, a városnak ki kelle
ne állnia a rendőrök mellett. 
(Tudomásunk szerint Aszódon 
ez ügyben aláírásgyűjtés folyik.) 
Szenoránszki Ferenc, a polgár
őrök parancsnoka egyetértett ez
zel, egyben felajánlást is tett: a 
temetések alkalmával polgárő
rök vigyázzák majd a gépkocsi
kat, hogy azokat ne törjék fel az 
erre szakosodott elkövetők.
A csatoma-és útépítésről sokan 
érdeklődtek. Bagyin József pol
gármester optimistán nyilatko
zott ez ügyben. Július 15-én be
fejeződhet a csatornázás, és ezt

tos, de a sebességkorlátozás be
vezetése miatt jelentős torlódá
sokra kell számítani.
A felújítás ideje alatt lesz olyan 

munkafázis, amikor előrelátha
tólag 4-5 napig teljesen le kell 
zárni a felüljárót. Ennek pontos 
időpontjáról és a forgalmi válto
zásokról a későbbiekben tájé
koztatjuk Önöket. A lezárás ide
je alatt az erre közlekedők terelő 
úton haladhatnak. 
Előreláthatólagjúnius közepétől 
ismét korlátozás nélkül halad
hatnak az autósok a felüljárón. A

követően az útépítés sem marad 
el. A város első ember ugyan
akkor azt sem hallgatta el, hogy 
a beruházást illetően a három te
lepülés közül Aszód áll a leg
rosszabbul, mivel itt csak 70%- 
ban vannak készen a munkák
kal. A csúszás oka, hogy csődbe 
került a kivitelező, a beruházást 
az alvállakozók fejezik be.
Az este folyamán szóba került a 

környezetvédelem is. Csobán 
Pál erélyesebb fellépést sürge
tett a szemetelők ellen, míg Bú
zás Mária azt javasolta, az ön- 
kormányzat alakítson egy kör
nyezetvédelmi bizottságot.

A fórum nem múlhatott el a 
Fesztivál tér ügyének említése 
nélkül, az nem tévedett. Az 
egyik hozzászóló arra hívta fel a 
figyelmet, a Széchenyi terv ép
pen a zöldterület megőrzését, ú- 
jak létrehozását támogatja. Sztán 
István ezredes azon bosszanko
dott, hogy a képviselő-testület 
nem vette fi gye lembe 1200 em
ber akaratát, akik aláírták a Fesz
tivál tér beépítése ellen tiltakozó 
íveket. A képviselő-testület ál
láspontját Kovács Tamás alpol
gármester ismertette. A kisze
melt, volt orosz laktanya mögöt
ti terület még nem az önkor
mányzaté, hanem az államé, de 
tudnak érte cseretelket ajánlani a 
Manyiki-dülőben. Fesztivál te
hát a jövőben is lesz, de új hely
színen.

félpályás útlezárás ideje alatt a 
32-es autóbuszok és a Volán já
ratok útvonala megváltozik, de 
megállóhelyük változatlan ma
rad.

Tisztában vagyunk vele, hogy a 
kivitelezés súlyos gondokat okoz 
majd a közlekedésben. Az építés 
azonban elkerülhetetlen, és utána 
hosszú évekig nem lesz szükség 
felújításra.

Fővárosi Önkormányzat

A k i jö t t ,  

b e o lv a s o t t ,  

é s  tá v o z o tt
Sajátosan értelmezi a demok

ráciát városunk egyikpolgára. A 
gyakorlott közmeghallgatásra 
járók már pontosan ismerhetik a 
koreográfiát. Az illető addig nem 
nyugszik, amíg szóhoz nem jut. 
Akkor fenntartja magának a 
jogot, hogy annyi ideig beszél
jen, mint a polgármester - a töb
bieknek csak öt perc já r előve
szi a régi, lejárt lemezként ható 
sérelmeit és kíméletlenül beol
vas mindenkinek A válasz már 
nem igazán érdekli, veszi a ka
bátját és látványosan kivonul a 
teremből.
A legutóbbi közmeghallgatáson 

pontosan így zajlott a produkció. 
A polgártárs csak egyet nem gon
dol végig. Azt, hogy viselkedése 
ellenkezik a demokrácia alapsza
bályával. Az ugyanis nemcsak ar
ról szól, hogy az ember szabadon 
elmondhatja a véleményét, ha
nem arról is, hogy lehetőséget ad 
a másiknak arra, hogy ő is kifejt
hesse álláspontját.
Nem kételkedem, hogy oka van 

annak, ami miatt polgártársunk
nak muszáj időre hazaérnie. Er
re is van megoldás:
1. El sem kell jönni a közmeg
hallgatásra.
2. Nem kell ott felszólalni. Csen
des távozása vélhetően senkit 
nem fo g  zavarni.
3. Időben kell szót kérni, és fe l
hívni az érintettek figyelmét, el
sőként neki válaszoljanak. Per
sze ezt illik megvárni.
Jómagam mindhárom megol
dást el tudnám fogadni.

R.Z.

Következő 
lapzárta: 
június. 2.

Következő 
megjelenés: 
június 14.

Rácz Zoltán

Autósok figyelmébe!
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Néptáncot, fazekasságot tanulhatnak a gyerekek

Bővülhet a zene isko la  tevékenység i köre
A képviselő-testület legutóbb 

nemcsak a Podmaniczky Ze
neiskola igazgatójának, Rónai 
Lajosnak a beszámolóját fo
gadta el, és egyben kifejezte 
elismerését az intézményveze
tő és a tantestület színvonalas 
munkájáért, hanem hozzájá
rult a zeneiskola tevékenységi 
körének kibővítéséhez is.

Érdemes egy kicsit elidőzni az 
aszódi hangszeres zeneoktatás 
fejlődését illetően. Városunkban 
1958-ban - a zenei tagozat indu
lásával egyidőben - kezdődött el 
a hangszeres zeneoktatás. Ebben 
az időszakban a hangszeres ok
tatók az általános iskola tantes
tületéhez tartoztak. 1967-től a 
körzeti zeneiskolák hatáskörébe 
helyezték az egy-két tanszakkal 
működő zeneoktatói közössége
ket. Az aszódi tagozat előbb 
Váchoz, majd Fóthoz, később 
Dunakeszihez, végül 1973-tól 
Gödöllőhöz tartozott. Az önálló 
élet 1988-ban kezdődött meg hat 
zenetanárral és közel száz nö
vendékkel. Ma 21 zenepedagó
gus tanít itt több mint 320 nö
vendéket. Az iskolának hét kör
nyező településen van kihelye
zett tagozata. Püspökhatvanban, 
Galgamácsán, Ikladon, Do- 
monyban, Bagón, Hévízgyör- 
kön és Túrán. A tagozatok tárgyi 
működését a helyi önkormány
zatok biztosítják, míg az anyais
kolának a szakmai felügyelet, a 
pedagógusok bérének, valamint 
a nyomtatványok biztosítása a 
feladata.

A jelenlegi működési szintre 
való eljutás sok-sok türelmet kí
vánt oktatótól, nevelőtől egya
ránt. Tanítottak a Podmaniczky- 
kastély termeiben, a Csengey is
kolában, a régi művelődési ház
ban, majd ennek felújítása idején 
a GAMESZ épületében is. Az
tán eljött 1997, amikor a zeneis
kola megkapta az újjávarázsolt 
Művelődés Háza legfelső szint
jét. Minden tanszaknak külön 
szaktanterme van, a házi hang
versenyek lebonyolítására pedig 
a kamaraterem áll rendelkezé
sükre. A meglévő hangszerállo
mányt közepesnek értékelte az 
igazgató, amit már csak azért is

fejleszteni kellene, mert nagyon 
sok tehetséges diákjuk van, akik 
jó  hangszerekkel még kiválóbb 
eredményeket tudnának elérni. 
Szégyenkezni egyébként e téren 
igazán nincs oka az iskolának: 
az elmúlt 12 évben tanítványaik 
több első helyezést, különdíjat, 
nívódíjat értek el különböző or
szágos versenyeken, és rádiófel
vétel is készült produkcióikról. 
Jó eredményeket tudhatnak ma
gukénak a továbbtanulás terén 
is. 18 növendékük jutott be az 
ország valamelyik zeneművé 
szeti szakközépiskolájába. A 
volt növendékek közül sokan ze
nélnek különféle amatőr zeneka
rokban.
Hiába azonban a szép eredmé

nyek, a Podmaniczky Zeneisko
la működése 2001-ben veszély
be került. Ennek oka a meg
változott anyagi feltételrendszer. 
Az állam által biztosított 65 ezer 
Ft/fö/hónap összeg túl kevés, 
nem fedezi a költségeket. (Az 
általános iskola tanulónkénti 
alapnormatívája 120 ezer Ft.)
2000- ben az önkormányzat még 
biztosította a hiányzó összeget,
2001- ben ezt már nem tudta fel
vállalni. Az iskola éppen ezért a 
lehető legmagasabb tandíjat sze
di a szülőktől, akiknek a havi 
1000 Ft-on túl még hangszer
használati díjat is fizetnek.
Az intézmény mindezeket ta

pasztalva úgy döntött: megpró
bál plusz bevételekhez jutni. Er
re jó  lehetőségnek mutatkozik a 
tevékenységi kör bővítése, új 
művészeti ágak bevezetése. 
Ezeknél ugyanis egy pedagógus 
akár 60-80 gyermeket is oktat
hat, és a bevétellel szemben a ki
adás csupán egyharmada az 
egyéni oktatásnál ráfordított ki
adásnak. Első lépcsőben a nép
táncoktatás bevezetését terve
zik, mivel ez a művészeti ág a 
legnépszerűbb. Az önkormány
zatra ez nem ró újabb anyagi 
terhet. A következő lépcső a fa
zekasság tanítása lehet. A tárgyi 
feltételek e téren is biztosítottak, 
a Közművelődés Otthona ugya
nis együttműködés keretében a 
zeneiskola rendelkezésére bo
csátja a korábban pályázati

pénzből vásárolt gépi és kézi ko
rongjait, valamint égetőkemen
céjét.
Ha a zeneiskola terve sikerül- 

amelyhez a képviselő-testület 
zöld utat adott, talán Aszódon is 
igaz lesz, hogy minden rosszban 
van valami jó. A pénztelenség 
ugyanis olyan kreativitást, 
együttműködést gerjeszt, ami
ből mindenki profitálhat, legfő
képpen a gyermekek.

R.Z.

Új e lnökség
a FIDESZ h e ly i 

a la p s z e rv e z e té b e n

Új elnökséget választott a közel
múltban megtartott tisztújító 
közgyűlésén a Fidesz aszódi 
alapszervezete. A tagság elnök
nek Asztalos Tamást választotta, 
akinek munkáját két alelnök - 
Huszár László és Kolozsvári 
Péter- segíti.
Az új vezetés fo feladatának a 

jövő évi választás előkészítését 
és az azon való eredményes 
részvételt tartja.

Rendőrök-bűnözők 0:1

Tiszta Amerika leszP
Aligha vitatható, hogy az aszódi 
rendőrőrs négy munkatársának 
elítélésével a bűnözők előnyhöz 
jutottak. A rendőri tekintély 
megtépázását ugyanis sikerült 
elérni ezzel az ítélettel.
A feleimben szándékosan írtam 

bűnözőt és nem etnikumot. Szá
momra ugyanis kétféle ember 
létezik: törvénytisztelő polgár és 
bűnöző.
Az 1999-ben elkövetett (?) eset 
sajnos szerencsétlen módon esik 
egybe a zámolyi üggyel, vala
mint azzal, hogy a Strassbourg- 
ba kivándorolt romák egy része 
megkapta a menedékjogot A 
franciák nem először törnek bor
sot az orrunk alá. Mindenesetre 
az Európai Unióba igyekvő Ma
gyarországot ez enyhén szólva 
kínosan érinti, és akár a hőn áhí
tott betagozódást is késleltetheti. 
És most erre jön egy újabb, a ba- 
gi eset - talán ezek is befolyásol
ták az ezt az ítéletet hozó bíró
nőt.

De gondolt-e az ítélethozatal 
előtt a becsületes emberekre? 
Azokra, akik egyre kevésbé 
érezhetik magukat biztonság
ban, nyugalomban az egyre job
ban szervezett bűnözés miatt. 
Azokra, akik lassan már el sem 
merik hagyni az otthonukat sö
tétedés után. (Van olyan isme
rősöm, aki ilyenkor már senki
nek nem nyit ajtót.) Azokra, akik 
lassan a saját lakásukat érezhetik 
börtönnek a sok, kényszerből 
felszerelt rács és zár miatt.

A bűntelen embernek a demok
ráciában már igazán nem kell 
félnie a rendőrségtől. A baj ott 
kezdődik, hogy lassan a bűnö
zőknek sem. A rendőr ugyanis 
egy ilyen ítélet után lehet, hogy 
egyszerűbbnek tartja behunyni a 
szemét, mint intézkedni és ezzel 
az állását kockáztatni.
A februárban történt bagi eset 

(az éjszaka végrehajtott rendőr
ségi razziát, amelyen öt bűnöző - 
egyiküket 38 rendbeli bűncse
lekménnyel gyanúsítanak - 
akadt horogra egyes, kisebbsé
get képviselő politikusok az et
nikumot ért támadásnak fogják 
fel) után már az önkormányza
tok vezetői is tartanak ettől. 
Bagyin József polgármester a 
napokban találkozott dr. Ignácz 
Istvánnal, Pest megye rendőr
főkapitányával, hogy közösen 
áttekintsék akialakult helyzetet.

A rendőri tekintélyt - amelyet 
jómagam nem azonosítok a jog
talan intézkedésekkel - nehéz 
lesz visszaszerezni. Pedig ez az 
egyetlen járható út a bűnözés 
megfékezésére. Ha ugyanis ez 
nem sikerül, az állampolgárok 
egy része megpróbálja majd sa
ját magát megvédeni, esetleg 
még olyan áron is, hogy tudja, az 
önbíráskodásért őt is (vagy csak 
őt?) elítélik majd. Az lesz ám az 
Amerika! Chicago...

(rá-zó-s)



TÜKÖR

Bemutatkoznak az új parancsnokok

Egy jó l szervezett rendőrő rsön  

fo ly ta tjá k  a m unkát
Lassan egy hónapja Szakmáry 
Ferenc rendőr százados és 
Kovács Attila rendőr őrnagy 
személyében új parancsnokai 
vannak az aszódi rendőrőrs
nek. Az alábbiakban őket mu
tatjuk be Olvasóinknak. 
Szakmáry Ferenc őrsparancs

nok (bal oldali kép) 1993-ban 
kezdett dolgozni a gödöllői ren
dőrkapitányságon. A bűnügyi 
osztályon volt 
nyomozó, majd 
bűnügyi főnyo
mozó, így tör
vényszerű, hogy 
Aszódon is első
sorban a bűnü
gyek felderítésé
vel fog foglal
kozni. Az őrspa
rancsnoki meg
bízatása-az álta
lános gyakorlat
nak megfelelően 
- egy évre szól, természetesen 
ennek leteltekor meghosszabbít
ható. A százados az elmúlt évek
ben munka mellett a tanulásra is 
összpontosított, amelynek ered
ményeképp a napokban vette át 
jogi diplomáját. Innentől talán 
egy kicsit több ideje lesz felesé
gére és 10 hónapos gyermekére. 
Kovács Attila őrsparancsnok- 

helyettes (jobbról) 1987-ben a 
Kossuth Lajos Katonai Főis

kolán végzett. Először határőr
tisztként dolgozott, majd a 
köztársasági őrezrednél teljesí
tett szolgálatot. Kiképző volt, 
emellett részt vett a külföldi hi
vatalos küldöttségek biztosí-tá- 
sában is. 1997-ben Gödöllőre 
került, ahonnan Aszódra helyez
ték. Néhány hónapon belül 
azonban visszahelyezték Gödöl
lőre, ahol a közrendvédelmi al

osztályt vezette. Most újra ide 
került, határozatlan idejű kine
vezéssel. Nős, három gyermek 
édesapja.
Amikor arról kérdezem őket, 

mit szóltak, hogy ide kerülnek, 
mindkettőjük azt válaszolta, 
hogy oda mennek, ahol szükség 
van rájuk. Tisztában vannak 
azzal, hogy a bagi eset miatt itt 
most egy kicsit nehezebb ren
dőrnek lenni, mint másutt.

Az idekerülésük óta eltelt idő
szakot nyugodtnak értékelték, 
amelyben nyilván része van an
nak is, hogy a készenléti rendőr
ség beosztottjai segítik az őrs 
munkáját.
Az új vezetők már felvették a 

kapcsolatot a kartali és az aszódi 
polgárőrökkel is. Utóbbiakat jól 
ismerik, hiszen többször dolgoz
tak együtt ak-ciókban, illetve a 

F lu n g a ro rin g  
Forma I-es futa
mának biztosí
tásakor is.
-K i kell hangsú
lyoznunk, hogy 
nem kell mást 
termünk, mint 
folytatni az elő
deink munkáját, 
ugyanis egy jól 
szervezett őrsöt 
találtunk itt-elő
zik meg a kér

dést. - Az a szándékunk, hogy a 
létszámot a megfelelő szintre 
növeljük. A folyamat elindult, 
két új nyomozó személyében 
már kaptunk segítséget és a köz- 
rendvédelmi területre is vannak 
jelentkezők.

Szerkesztőségünk eredményes 
és jó  munkát kíván a rendőrőrs 
új parancsnokainak és vala
mennyi munkatársának.

R.Z.

F e lv é te m h ird e tn e k a re n d é s z e fl sza kkö zé p isko lá kb a
Milyen iskola a rendészeti 

szakközépiskola?
A felnőttoktatás rendszerében, 

érettségire épülő 2 éves nappali 
tagozatú képzéssel, a rendőrség és 
határőrség részére hivatásos állo
mányú tiszthelyetteseket képez. 
Mit nyújt a tanulóknak:
- korszerű szakmai ismereteket, 
idegennyelv-, informatikai és 
önvédelmi képzést, államilag el
ismert rendőr és határrendész 
szakképzettséget
- B kategóriájú gépjárművezetői 
engedélyt
- Mindkét tanévben a tanulmá
nyi eredménytől függő ösztön
díjat diákigazolványt

- térítésmentes étkezést, tanulói 
szállást, iskolai ruházati ellátást
- a szakközépiskola eredményes 
elvégzésével a tanuló mentesül a 
sorkatonai szolgálat teljesítésétől 
a rendőrség ill. határőrség szer
veinél a szakképzettségnek 
megfelelő foglalkoztatást
A jelentkezés feltételei:
- magyar állampolgárság
- tanév kezdéséig betöltött 18. élet
év, de nem idősebb 33 évesnél,
- állandó belföldi lakóhely, 
-érettségi vizsga letétele 2001. 
június 30-ig.
- vállalja a hivatásos szolgálatot, 
személyes adatainak kezelésé
hez hozzájárni

Meddig és hol lehet jelentkezni:
A jelentkezési egységcsomagot 
a Gödöllői Rendőrkapitánysá
gon (Gödöllő, Petőfi út 6-10.) 
vagy a rendészeti szakközépis
kolákban lehet átvenni.
Részletes tájékoztatást a Gödöl
lői Rendőrkapitányságon (Tel: 
28/420-333 vagy az aszódi ren
dőrőrsön (Tel: 28/400-012) 
Jelentkezési határidő: folya

matos.

Rendőrségi hírek

Ellopták a 

döngölőgépet
Készenléti rendőrség ide, ké

szenléti rendőrség oda, néhány 
kisebb bűncselekmény azért tör
tént Aszódon. A legnagyobb 
kárt a csatornaépítők szenvedték 
el, akiknek az egyik, mintegy 
félmillió forintot érő talajdöngö
lő gépét lopták el ismeretlen tet
tesek. A berendezést éjszakára 
az egyik családi ház udvarába 
helyezték, így először a ház tu
lajdonosa érezte magát kelle
metlenül, amikor reggel észre
vette a hiányt.
Sajnos már a porták melléképü
letében hagyott tárgyak sem le
hetnek biztonságban. Az egyik 
családi házas ingatlan fészeréből 
két kerékpárt tulajdonítottak el 
ismeretlen személyek. Sem a fé
szer, sem a kerékpárok nem vol
tak lelakatolva.
Ismét néhány kapcsolószekrény 
fedél látta kárát a színesfém
gyűjtők aszódi látogatásának. A 
pótlás az áramszolgáltató mint
egy 50 ezer forintjába került. 
Könnyű testi sértésről is érkezett 
bejelentés a rendőrőrsre. Két 
személyt ismeretlen tettesek 
vascsővel tángáltak el. A felje
lentők sem a személyeket nem 
tudták megnevezni, sem az indí
tékra nem találtak magyarázatot. 

Szkenner és színes nyomtató 
által készített jogosítvánnyal 
próbálta igazolni a gépjármű ve
zetésére való jogosultságát egy 
aszódi fiatalember, ám az őt 
megállító rendőrök észrevették, 
hogy hamis irattal van dolguk. A 
férfi - aki ellen eljárás indul - ál
lítólag vásárolta a hamis ok
mányt.
A rendőrök egy ellenőrzés során 
egy körözött segédmotoros ke
rékpárra is ráakadtak. A jármű jo
gos tulajdonosa nemsokára újra 
birtokba veheti a jármüvet.

A szódon is  v á r já k  a f ia ta lo k a t
Az Aszódi Rendőrőrs szeretettel várja mindazon 18. életévüket 
betöltött fiatalokat, akik szívesen választanák a rendőr hivatást. 
A részletekről az őrsön személyesen lehet érdeklődni Szakmáry 

j Ferenc őrsparancsnoknál.



ASZÓDI

Az APEH szerint a kártyapénz is adóköteles bevétel

Ö nkorm ányzati b é rla ká sa va tó
(folytatás az 1. oldalról)

Az egykori aszódi orosz laktanya 
parancsnoki épületénél tartott ün
nepségre Matolcsy György gaz
dasági miniszter is eljött. A ka
szárnyában ez volt az egyetlen 
ház, amelyet magyarok építettek. 
Feltehetően ennek köszönhető, 
hogy alkalmasnak mutatkozott a 
teljes felújításra és a tetőtér-be
építésre is. A városi önkormány
zat 48 millió forintos állami támo
gatással 12 bérlakást alakított ki a 
Falujárók úti épületben, s látott el 
közmüvekkel.
A beruházással a korábban fél- 

komfortos, illetve komfort nél

küli lakásokban élők elhelyezé
sét oldják meg Aszódon. Az át
utazó nem tudja, hogy a főutcá
ban, a Kossuth Lajos utcában ta
lálható üzletek mögött számos 
korszerűtlen bérlakás rejtőzik. A 
város vagyonhasznosítási prog
ramja alapján az épületeket vál
lalkozóknak adják el, akik fel
újítják ezeket, vagy újakat építe
nek helyettük, élénkítve a tele
pülés gazdasági-kereskedelmi 
életét, a belső udvarokkal, pihe
nőhelyekkel pedig otthonosabbá 
teszik a kisvárost.
Az önkormányzat folytatni kí

vánja a bérlakásépítést, a képvi

selő-testület ugyanis úgy dön
tött, hogy újabb 12 lakásos házat 
emel a Falujárók útján és egy 
négylakásost a Béke utcában. 
Mindez 160 millió forintba ke
rül. Ennyi pénze azonban nincs a 
városnak, ezért újra versenybe 
száll - immár a Széchenyi-prog- 
ram szociális lakásépítési támo
gatásáért. Bár az aszódi sikeren 
is felbuzdulva önkormányzatok 
sokasága döntött úgy, hogy pár
tolja a bérlakásépítést, a Galga 
menti település a sikerben bízva 
elkészítteti a terveket.

B.A.G.

Folyik az ügyészségi eljárás is

Ö tv e n m illió s  b írsá g  a P yrus R t-nek
A Környezetvédelmi Főfelü

gyelőség első fokon 50 millió fo
rintra büntette a Pyrus Rum- 
pold Környezetvédő Szolgálta
tó Részvénytársaságot a veszé
lyes hulladék ártalmatlanításá
ra vonatkozó kötelezettségek 
megszegése miatt 
Az 50 milliós veszélyes hulla

dék bírság a kiszabható büntetés 
alsó határán mozog, a maximum 
összeg a félmilliárd forintot is el- 
ériieti. Tóth Gábor országgyű
lési képviselő elmondta: igyeke
zett azért lobbizni, hogy ne a leg
magasabb terhet róják a cégre, 
mert az nem lehet érdeke sem 
neki, sem a környék települései
nek, hogy a fontos tevékenysé
get folytató részvénytársaság 
tönkremenjen.
A galgamácsai telepen rövide

sen elkezdődnek azok a próbafú
rások, amelyek elvégzésére a 
környezetvédelmi tárca 15 mil
lió forintot különített el. A talaj
ból vett mintákat két, egymástól 
független laboratórium vizsgálja 
majd, hogy kiderüljön, ténylege
sen milyen anyagok kerültek a 
medencékbe. Emellett folyik az 
ügyészségi vizsgálat is: Polt Pé
ter legfőbb államügyész Tóth 
Gábor kérésére magához rendel
te az ügyet.
Maár György, a Pyrus Rt. ügy

vezető igazgatója lapunk érdek
lődésére elmondta: megfelleb

bezték a búság kiszabását, mert 
azt jogszerűtlennek,' törvénysér
tőnek tartják.
- A határozat olyan indokokra és 
engedélyezésekre hivatkozik, 
amik egyszerűen nem igazak. 
Mindezek miatt a jogi úodánkon 
keresztül megfellebbeztük a

den minta az alapszint-felmérés
kor megállapított értéket mutat
ta.
Maár György a telefonon adott 

nyilatkozata mellé szerkesztősé
günknek faxon elküldte a Ma
gyar Geológia Szolgálat Buda
pesti Területi hivatalának szak

döntést, és most váijuk, mi lesz a 
következő lépés.
Az ügyvezető igazgató szerint a 
próbafúrások szakmailag meg
alapozatlanok, az erre szánt ke
ret pedig kidobott pénz, mivel a 
műveletet a Pyrus Rt. már ko
rábban elvégeztette azokon a he
lyeken, ahol a szennyezés eset
leg kijöhetett volna. A két napig 
tartó munkát a környezetvédel
mi hatóság embereinek asszisz- 
tálása mellett végezték. A telje
sítményértékeléssel egy semle
ges laboratóriumot bíztak meg. 
A végeredmény mindenki szá
mára megnyugtató lehet: min-

hatósági állásfoglalását, amelyet 
a Közép-Duna Völgyi Környe
zetvédelmi Felügyelőség is 
megkapott. Az iratból kiderül, 
hogy a hivatal elfogadta a telje
sítményértékelést, hozzájárult a 
hulladéklerakó II/5 medencesor 
fennmaradási és használatbavé
teli engedélyéhez, valamint a 
hulladéklerakó-telep 2001. de
cember 31-ig érvényes átvételi 
és kezelési engedélyének meg
hosszabbításához.
Ezek után már csak egy biztos: 

az ügynek lesz folytatása.

Rá ez Zoltán

'Felhívás

K iadó  az o rv o s i 

re n d e lő  b ü fé je

Az aszódi Szakorvosi Ren
delőintézet (2170, Aszód, 
Baross tér 4.) büféjének

üzemeltetési joga 
2001. június elsejétől átadó.

Tájékoztatást a 28/400- 
107/115-ös telefonszámon 
lehet kérni.

Jelentkezni írásban 
lehet

2001. május 20-ig 
a rendelőintézet címén.

\_______ __________/

Felhívás

tüdőszűrésre
Értesítjük Önöket, hogy váro
sunkban május 28. és június 
28. között tüdőszűrést vég
zünk. A szűrés a 30. életévüket 
betöltött polgároknak kötele
ző, de az ettől fiatalabbaknak is 
ajánlott.
A vizsgálatot hétfőnként 12 és 
17, keddenként, szerdánként 
és csütörtökönként 8 és 12 óra 
között végezzük.

Dr. Simorjay Zsuzsa 
főorvos

Felhívás

A l-V ö rö s -  

k e re s z te s  

m o z g ó  á ru s o k  

A s z ó d o n

Az Aszód Körzeti Vöröske
reszt felhívással fordul a lakos
sághoz. A Vöröskereszt moz
gó árusokon keresztül NEM 
árusít sem vérnyomásmérőt, 
sem egyéb dolgokat.
Kérjük, ha Önöknek bármit a 

Vöröskereszt nevében kínál
nak, saját érdekükben ne ve
gyék meg az árut, hanem érte
sítsék a rendőrséget.
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Az aszódi vesebetegek ellátására is

EuroCare D ia liz isközpont 

épü l K ista rcsán

Hagyományőrző Csoport

S ikeresfe llépés Valkén

Felvonulás Valkó főutcáján

Május 8-án Kistarcsán az alap
kő ünnepélyes letételével új dia
lízisközpont építését kezdte 
meg az EuroCare Rt, mely je
lenleg 13 dialízisközpontot üze
meltet hazánkban. Céljuk a 
Pest megye északi, illetve keleti 
felében élő vesebetegek ellátá
sának javítása - így az Aszódon 
és környékén lakóké is -, vala
mint a túlterhelt budapesti köz
pontok tehermentesítése.

Az EuroCare Magyarország 
Egészségügyi Rt. 1989-ben Ma
gyarországon elsőként hozott 
létre magánegészségügyi létesít
ményt a budapesti Tétényi úti - 
ma Szent Imre - Kórház terüle
tén. Az ott elért eredmények fi
gyelembevételével kezdődött el 
1990-ben a nephrológiai hálózat 
kialakítása. Az elmúlt 10 évben 
végzett munkának köszönhető
en az EuroCare Nephrológiai 
Hálózat 13 központja már az 
összes hazai dialíziskezelés kö
zel egyhamiadát biztosítja a rá
szorulók részére.
A nephrológiai gondozói tevé

kenység, valamint a dialízisköz
pontok kapacitásának folyama
tos fejlődése eredményeként 
egyre több Pest megyei vesebe
teg lakos részesül az életmentő 
dialíziskezelésben a budapesti 
dialízisközpontokban. A fővá
ros és Pest megye dialízisellátá
sának fejlődése során az ellátó 
kapacitások elsősorban a fővá
rosi kórházakban épültek ki.

A betegek életminősége szem
pontjából meghatározó jelentő
ségű, hogy kétnaponta mekkora 
távolságot kell megtenniük az 
otthonuktól a kezelés helyszí
nére, és mindez mennyi időbe 
telik. A főváros közlekedési vi
szonyait ismerve sajnos a Pest 
megyei betegek időnként órákat 
kénytelenek eltölteni a fővárosi 
forgalomban, amíg elérik a dia
lízisközpontot, illetve otthonu
kat. Ezen a helyzeten kíván vál
toztatni az EuroCare azzal, hogy 
a Pest megye északi, illetve ke
leti felében élő, a Flór Ferenc 
Kórház vonzáskörzetéhez tarto
zó, dialízisellátásra szoruló bete
gek részére korszerű, minden
ben a nyugat-európai szakmai 
színvonalnak megfelelő dialízis
központot létesít, megkímélve a 
betegeket a fölösleges utazástól. 
Nem elhanyagolható az a szem
pont sem, hogy a Kistarcsai Dia
lízisközpont tehermentesíti a 
sokszor túlterhelt budapesti dia
lízisközpontokat is.

A zöldmezős beruházásként 
megvalósuló 21 ágyas, 1200 m2 
alapterületű kistarcsai dialízis
központ átadására 2001. utolsó 
negyedévében kerül sor.

Az Aszódi Nyugdíjasklub Ha
gyományőrző Csoportja is 
résztvett azon a Nemzetközi 
Béketalálkozón, amely több 
napon keresztül, több helyszí
nen zajlott. 42 fős küldött
ségünk május 6-án Valkóra 
volt hivatalos.

A gyülekező után először szent
misén vettünk részt a római ka
tolikus templomban. Ezt köve
tően a népviseletbe öltözött cso
portok végigvonultak a község 
főutcáján, majd megkoszorúz
ták ajapánoktól kapott kopjafát. 
Délután 2 órakor kezdődött a 

csoportok bemutatkozása: len

gyel, ukrán, erdélyi és magyar 
települések együttesei mutatták 
be műsorukat. Mi a tizenharma
dikok voltunk a sorban. Első
ként Zsembérovszky Erzsiké né
ni és Raffainé Magdi mondott 
verset. Ezután betöltötték a szín
padot a fonóház szereplői. Szé
pen csengőn, lelkesen szóltak a 
nótáink. A játékos viccelődése
ket a hálás közönség nagy taps
sal jutalmazta. Elmondhatjuk, 
ismét sikeresen szerepeltünk.

Köszönöm a szereplők munká
ját és a kísérők segítségét.

Tóth Gézáné

G y ó g y s z e r t á r i  ü g y e l e t
Szent István Patika Városi Patika ■<**».
Minden páros héten ügyeletes Minden páratlan héten ügyeletes
Vauelet: Hétköznap 18 órától 20 óráig Üauelet:] létköznap 18 órától 20 óráig
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.

Á t k ö l t ö z t ü n k !
Örömmel értesítem rési-új vevőimet, hosy 
használt műszaki cikk kereskedésem újra 
mesnyílt a Kossuth Lajos út 7. szám alatt

(a Ricsi presszó m e lle tt).

Kínálatunk; Nvitvatartás;
televíziók keddtől péntekig 8-17

hűtők szombaton 8-12
fagyasztószekrények
Hi-Fi-berendezések

Tel.: 06-30-9725-872

3íozzon egy jó döntést!
3K l T<6CE JJ f-ü  ‘pénzügyi ‘Tanácsadó ej(ft. 

gödöllői kirendeltség nyitásához keres 

vezetőket és munkatársakat, ingyenes 

átképzést, már a képzés idejére is 

jövedelmet, biztos egzisztenciát és 

karrierlehetőséget biztosítunk.
5Jívja ^erenczfí 5ánost! 

06-1-203-9306, 06-30-212-5364
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A győzelem öröme
•  •  •  •

Élvezze a távolság legyőzésének meg

nyugtató 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 2 202 000 Ft tói
Patócs Autóház 2 1 0 0  G ö d ö l l ő ,  R i g ó  u .  1 0 .

Tel./Fax: (28) 410-299
www.$koda-auto.hu
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2001.máj us 26-27. Aszód, Fesztiváltér
MÁJUS 26. SZÓMBA

10.00 A gyermeknapi majális ünnepélyes megnyitója, részletes napi műsorismertetés f
10.30 Népi gyermekjátszóház (csoportos gyermekjátékok kétszer 45 percben, óvónő vezetésével
12.30 Játékos egészségmegőrző és egészségnevelő program sorozat gyermekeknek (a programban: játékos 

fogápolási tanácsadás fogorvos vezetésével, műsorvezető közreműködésével; fogtotó -  humoros 
totószelvény kitöltés gyerekeknek, a kérdések a a helyes fogápolással kapcsolatosak; fogszépségverseny

13.30 A főszponzorok színpadi játéksorozata, szponzoronként 30 percben a gyermekekkel (színpadi vetél
kedők, ügyességi-közösségi játékok); a nyereményeket a főszponzorok biztosítják? a játékot a műsor
vezető irányítja _  m gj*

18.30 Tombolasorsolás (a nyereményeket a szponzorok biztosítják)
19.00 A Bon-Bon együttes gyermeknapi szuperkoncértje
20.00 Tombolasorsolás (a nyereményeket ászpónzorok biztosítják) ? ~ %
20.30 Bisztró Baleset Bánd Show (a 70-es, 80-as évek legnágyobb slágerei lenyűgözően látványos formában,

sokhumorral) 1 f *  I * i 7  f ff * jlf j j  V9M r-; j-jBk--.
22.00 Tűzijáték i l l  » i l,\ ' • /  /  f  J f
22.30 Több órás élőzene a sörsátorban | ? 1■ „.■■■ 8 afgjjp

MÁJUS 27. VASÁRNAP
10.00 Részletes napi műsorismertetés, a kutya-macska szépségverseny hivatalos megnyitója (a verseny idő

tartama kb. 90 perc, eredményhirdetés a színpadon 12.00-kor)
10.15 Akrobatikus Rock and Roll bemutató, a produkció végén a közönség bevonása egy közös zenés tornába a 

vezető oktatók irányításával
10.30 Népi gyermekjátszóház (csoportos gyermekjátékok kétszer 45 percben, óvónő vezetésével)
12.30 A főszponzorok színpadi játéksorozata, szponzoronként 30 percben a gyermekekkel (színpadi vetél

kedők, ügyességi-közösségi játékok); a nyereményeket a főszponzorok biztosítják, a játékot a műsor
vezető irányítja

16.30 Néptánc bemutató
17.30 Élőzene a sörsátorban
20.00 A gyermeknapi majális zárása

PÁRHUZAMOSAN FUTÓ ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Szombat 10.00-18.00-ig: terménybáb-készítő műhely, arcfestő műhely, Robot Robi játékos beszélgetése a 

helyes fogápolásról (fogorvos és robot közreműködésével), ingyenes vérnyomásmérés, koleszterinszint
ellenőrzés és egészségügyi tanácsadás 

Vasárnap 10.00-18.00-ig: terménybáb-készítő műhely 
Szombat-vasárnap, a rendezvény egész ideje alatt: lovaglás, vidámpark 

A rendezvény egész ideje alatt étkezési lehetőség biztosított.
A müsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Mindenkit szeretettel 'árunKI
A kereskedők számára helyfoglalási lehetőség:

Várfalvai Csaba: 06-30-304-7357 Rácz Zsolt: 06-70-241 -9879 vagy
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Mobil
A já n lo t t  k e n ő a n y a g

Jubileumi Sedan Akció
1 .3  G L 1 .8 8 1 .0 0 0 .-

1 .3  G C  1 .9 5 0 .0 0 0 .-

1 .3  G LX  2 .0 8 7 .0 0 0 .-

Wagon R+ 1.3 GLX 

Wagon R+ 1.3 GS 

Wagon R+ 1.3 GL 

Wagon R+ 1 -O GL 

Swift Rubin 1.3 GLX 

Swift Rubin 1 -O GLX 

Swift 1.3 GC 

Swift 1.3 GS

Ez a hirdetés, új autó vásárlásánál típustól 
függően, akár 150.000 Ft kedvezményt

Önnek. Hozza magával!

2 . 386.000.

2. 608.000.

2 . 133. 000.

1. 998. 000.

2 .091.000.

1. 995. 000.

1. 881. 000. 

1. 896. 000.

Swift 1 -O GLX 

99 Swift 1.3 GL 

98 Sedan 1.3 GLX 

98 Swift 1 -O GC 

96 Swift 1 -O GLX 

96 Sedan 1.3 GLX 

96 Swift 1 -O GL 

'95 Ford Esoort 1.3

H atvan, M óra F. u. 6.

is! 

is! 

is! 

is!

Részletre is! 

Részletre is! 

Részletre is! 

Részletre is!

1.620.000.-

1.550.000. -

1.720.000. -

1.340.000. -

1.380.000. -

1.250.000. -

1 . 2 0 0 . 0 0 0 .  -

1.370.000.-

Jászberény, Szent I. krt. 10. 

M3 Bag, Dózsa Gy. u. 6. T/F.: 28/408-808
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; KkrúRjküs kan 
lANKSM-AN:; Tűt*; Ct>

Electron

VOLKSBANKl O
Hungary |  îr

O ERSTE...

Feltöltőkártya-értékesítés
a  Te h a n g o d  f f  5 't j d C t f ó R ©

hírlap

DOAÁÍ1YÁPU

KfPfSLflPOK

POSTAI
M m m

A postahivatal és a shop nyitvatartási ideje:

Hétfőtől péntekig: 8.00-16.00 Szombat: 8.00-12.00

C 7 7 ^

Aszód, Kossuth Lajos u. 38. Tel: 400-957
Nyitva: hétköznap 8-17 szombaton 8-12

7x10 tablóképek digitális eljárással 
Ballgásí meghívóra bélyegképek 

matrica kivitelben 16 db 890,- 
Ballagásra szép és  értékes ajándék

a fé n y k é p e z ő g é p !

Új Canon gépek óriási választékban!
Pl: A F 9 S  2 0 .9 0 0 ,-

A F 9 S  date 2 3 .9 0 0 ,-
B F 8 0 0  12 .900 ,-
A F 8 15 .900 ,-

MÓNI

Az édesanyákra már gondoltunk 
Most a gyermekekről se feledkezzünk meg!

május 27. Gyermeknap j

h in t á z ó  b o h ó c o k  k ü lö n b ö z ő  m é r e t b e n  

k é p e k ,  p e r s e ly e k ,  a p r ó  a já n d é k o k

Ml M ÁR GONDOLTUNK RÁJUK 
UGYE, ÖN SEM FELEJTI EL?

&

TAPÉTA vásár
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

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

O Poszterek, szegők, bordűrök nagy válasz
tékban, valamint a tapétázáshoz szükséges 
eszközök, ragasztók, RIGIPS hézagoló és  
g ie tte lő  segédanyagok  

é  Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők  

é  Diszperzit - Héra - Limit 
lábazat- és homlokzat
festékek, ecsetek, meszelők 

é  Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lázárok

P é te r Lajosné  

ASZÓD, LAKÓTELEPI 
FESTÉK-TAPÉTABOLT

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



ASZÓDI

Nyitva: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8-12, 13-17
- —.— -------- ----- 1--------- -—:--------------------- !_!___________________ i__________

szombat: 8-12

Henkel

irodaszerek Canon

trodcit
APU

á i im m

m  t

írószerek c=^> C M
PARKER

rajzeszközök \—  

ragasztók t—  

füzetek czz^>

r(S)trinn

Prift

: pignaS
iskolaszerek i— N

, K O

te

u

É
H  L a  J  o U  T  13

Syllva:
H-l*: 9-í- 
Szo: Jí-12

Tel:
00 30 2000 íiUl

babakelengye, gyerm ekdiuaíáru, 

babaápolási c ikkek, já íékok

SZÉLES VÁLASZTÉK 

ELÉRHETŐ ÁROH1
>

Állandó akciók, meglepetések! 
N yári áruk kedvezményesen!

HOZZÁNK MINDIG ÉRDEMES BENÉZNI!

L A D Y -X L
extra méretű divatárut 
forgalmazó üzletünkbe

M ECERKEZETT T A V A S Z I' 
N YÁ R I k 0L L E fcC I« N lt!

N a d r á g o k , p ó l ó k , n y á r i  k o s z t ü m ö k ,

B L Ú Z O K ,  R U H Á K ,  A L K A L M I  E G Y Ü T T E S E K  

E S K Ü V Ő K R E ,  B A L L A G Á S R A

Újdonságunk:
HALÁSZNADRÁG,  FÜRDŐRUHA

DyitvatartáS: H P: 9-17. SZÓ: 8-12 
Tel.: 06 70 242 6205
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RENAULT thcüLioi

KÉPE TIBOR Kft. 3021 Lőrinci, Bajcsy-Zs. u. 57. 
tel.: (37) 388 132,389 218, fax: 389 233

Komoly autó, könnyed ár.

Újdonság! Renault Thalia. 510 literes csomagtér, dupla légzsák, 
5 fejtámla, SRP biztonsági rendszer, szervokormány, elektromos 
ablakemelők és tükrök, központi zár, 1,4-es, 75 lóerős és 1,4-es, ló 
szelepes, 98 lóerős motorok.
Most még kedvező áron, 2 millió 195 ezer Ft-tól vásárolható 
meg márkakereskedésünkben.

A részletekről és a feltételekről, kérjük, érdeklődjön márkakereskedésünkben!
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www.voIkswagen.hu,wap.volkswagen.hu___________________________________

Német autó, magyar ár.

Volkswagen Classic HUF 
430 000 forint árkedvezménnyel.

• Klasszikus limuzin, új belső tér. Volkswagen Classic HUF 430 000 Ft árelőnnyel, az extrák széles 

választékával és 4551-es csomagtérrel várja önt márkakereskedésünkben.

•  Vezető- és utasoldali légzsák

•  Szervokormány

• ”Alfa„-rádió 4 hangszóróval, tetőantennával

• Magasságállítható kormányoszlop

• Elektronikus indításblokkoló

• ISOFIX előkészítés

(biztonsági gyermekülés-rögzítési pont)

•  Fordulatszámmérő

•  Zöld hővédő üvegezés

•  Pótféklámpa

Volkswagen Classic HUF

Az Ön Volkswagen-márkakereskedője: Autócentrum Gödöllő 
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 1. Tel.: 28/515-510, Fax: 28/515-520 

E-mail: vwertekesites@autocentrumgodollo.hu

1.4 16V 75 LE m otor esetén. Az árkedvezmény mértéke m otortípus szerint változhat, és az 1.4 60 LE, 1.4 16V 75 LE és az 1.9 LE SDI-re vonatkozik. 
Az akció korlátozott darabszám ú gépkocsira érvényes és 2001. február 1-től kötött szerződésekre vonatkozik.

mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
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Friderikusz Sándor:

AjÁNiÁTfll Az én mozim

fáma
künyrkcrvskedéfi

Egy kis nyelvelés

Nagy leneke t ke rít valam inek

Nem hiszem, hogy van valaki 
Magyarországon, aki nem hal
lott Friderikusz Sándorról. A 
többarcú tévés személyiséget 
milliók szeretik, csodálják. So
kak számára nem a showban 
alkotott maradandót, hanem egy 
attól csendesebb, ám mégis 
érdekes műsorban, Az én mozim
ban. Maga a szerző is bevallja a 
könyv előszavában, hogy ezeket 
az emberi lelket boncolgató ri
portokat szereti jobban, ám rá 
kellett jönnie, a kereskedelmi 
csatornák az előbbit akarják, 
mert annak egyetlen része többet 
jövedelmez, mint a másiké 
egész évben.

A most megjelent könyvben 
visszaköszönnek azok a beszél
getőpartnerek, akiket a televízió 
képernyőjén láthattunk, hallhat
tunk, s akiknek az életét nagy va
lószínűséggel Amerikában meg
filmesítették volna. Itt Magyar- 
országon „csak” riport készült 
velük.
A könyv segítségével újra talál
kozhatunk Madárkával, a sajtos
káli pszichiátriai otthon lakójá
val, aki a madarak között érzi 
magát a legjobban, Korponai 
Noémivel, aki feladta a pesti éle
tet, és most ötödik férjével vi
déken él közel száz kecskével és 
sajtot gyárt, Veréb Istvánnal, aki 
tizenévesen felnőtteket megszé
gyenítő módon sefteli össze a 
pénzt magának. Érdekes és meg-

író-olvasó találkozó

Dr. A szta los 

Is tvá n  kö te te  

Aszód történetéről

A Közművelődés Otthona és a 
Városi Könyvtár tisztelettel 
meghívja Önöket Dr. Asztalos 
István nyugalmazott múzeum
igazgató Kisváros a Galga men
tén - Aszód város története című 
előadására. Az író-olvasó talál
kozó időpontja: május 31. 18 
óra. Helyszín a Művelődés Háza 
kamaraterme. Minden érdeklő
dőt szeretettel várunk!

döbbentő sorsokról olvashatunk 
újra, ráadásul azt is megtudhat
juk, a velük készült riport óta mi 
történt velük, hogyan élnek. És 
még valami a végére. A kiadó 
megkérte Friderikusz Sándort, 
hogy a könyv végére írjon egy 
fejezetet magáról. A szerző nem 
a sok-sok vele megesett élmény 
közül választott, hanem annak a 
naplónak egy részét tette közzé, 
amit édesanyja halála előtt töb- 
bé-kevésbé folyamatosan íroga
tott.
Megint egy olyan könyv szüle

tett, amit igen nehéz lesz letenni.

Április 4-én került sor a hat
vani Damjanich János Szakkö
zépiskola és Szakmunkás- 
képző Intézet hagyományos, 
immár regionális jelentőségű 
szavalóversenyére, amelyet 
minden évben „Jöjj el, szabad
ság!” címmel rendeznek meg, 
így emlékezvén az 1848-49-es 
szabadságharc nevezetes ese
ményére, a tavaszi hadjárat so
rán megvívott hatvani csatá
ra. Iskolánkat - többek között - 
Fodor Éva 10. A osztályos ta
nuló képviselte, s szép vers
mondásáért a zsűri különdíj- 
ban részesítette.

*

Április 24-én Vácott rendezték 
meg az Édes anyanyelvűnk 
nyelvhasználati verseny közép
iskolai megyei döntőjét. Intéz
ményünket Horváth Katalin 12. 
A osztályos diákunk képviselte. 
Második lett a színvonalas ver
senyen, s ez azt jelenti, hogy 
októberben részt vehet az orszá
gos döntőn. Gratulálunk neki!

*
Április 25-én Budapesten ren

dezték meg a francia-magyar 
tanítási nyelvű középiskolák Or- 
szágos Középiskolai Tanulmá-

Rengeteg szólásunk van, ame
lyek segítségével hangulatossá 
és szemléletessé tehetjük nyelv- 
használatunkat. Nem csak igé
nyesebb írásos munkáinkban, 
hanem az egymás közti minden
napi érintkezésben is. Ha valaki 
kedvetlen, akkor azt mondjuk rá, 
hogy lóg az orra. Ha valaki rá
tarti, indokolatlanul távolság- 
tartó másokkal szemben, akkor 
azt mondjuk: fenn hordja az 
orrát. Ilyen és ehhez hasonló 
szókapcsolatokat még sokat so
rolhatnánk. Nagyon fontos kife
jezőeszközei nyelvünknek. 
Pontosan úgy, mint a címben ol-

nyi Versenyét (OKTV). Az 
aszódi középiskolát képviselő 
diákok közül Pajor Zsolt (11. A) 
I., Tankó Ákos (13. A) IV., Mezei 
Viktor (12. A) VI., Jólesz Tama
ra (12. A) VII. helyezést ért el.

Eredményükhöz gratulálunk, 
köszönjük a felkészítő tanárok 
munkáját!

Hőnigné Zádor Éva

o f M n c s  v á l t o z á s . . ,

...Aszódon a kultúra iránt mutat
kozó érdektelenség terén. Jó
magam nem lepődtem meg 
azon, hogy a Költészet Napja 
alkalmából rendezett irodalmi 
estre, amelyet a Vécsey Kama
rateátrum adott elő Kész a leltár 
címmel, mindössze hatan voltak 
kíváncsiak. Azt viszont már si
ralmasnak ítélem meg, hogy a 
másnap, az ugyancsak a Vécsey 
Kamarateátrum által előadott 
Sütő András-darabot mindössze 
öten tekintették meg. A jótékony 
céllal meghirdetett előadás be
vételét az árvízkárosultak javára 
ajánlotta fel a társulat....

vasható, valószínűleg mindany- 
nyiunk által ismert és használt 
kifejezés. Jelentését úgy határo
zhatnánk meg, hogy: valamely 
dolognak nagyobb jelentőséget 
tulajdonít a kelleténél vagy in
dokolatlanul fontos dolgot csi
nál valamiből.
Legtöbb szólásunk keletkezé

sének egyetlen magyarázatát is
merjük - soknak egyetlen elfo
gadható vagy valószínű magya
rázata sem ismeretes -, ennek pe
dig kétféle lehetséges, egymás
nak ellent nem mondó, hanem 
inkább egymást kiegészítő ere
dete is létezik. Kertész Manó 
szerint a kifejezés a kádármes
terség szókincséből való, hiszen 
a hordónak mindenképpen kell 
feneket készíteni, azaz feneket 
keríteni. Mészöly Gedeon véle
ménye szerint a szólás a gaz
dálkodó ember mindennapi éle
téhez kapcsolódó rétegéből való 
szókincsünknek, hiszen a szal
mából kazlat, asztagot rakó em
ber azzal kezdi a műveletet, 
hogy először kijelöli, körülkeríti 
a kazal, asztag helyét: azaz fe
neket kerít nt\á.
Valójában nagyon fontos mű

veletről van szó. Hiszen ha kicsi 
a kazal feneke, azaz alja, a szél 
könnyen felboríthatja az egé
szet, s akkor kárba vész a mun
ka, és sok lesz a veszteség is. Ha 
pedig túlságosan nagy a kazal 
feneke, azon túl, hogy nagy he
lyet foglal, ormótlan lesz, a talaj- 
nedvességtől sok értékes anyag 
megy veszendőbe.
A nyelvet a mindennapi élet so
rán használó ember számára pe
dig ma már csak az átvitt érte
lemben használatos jelentés ér
dekes, mert színesíti, szemléle
tessé, hangulatossá teszi egyre 
szürkébbé váló stílusunkat. Mi 
tagadás: időnként mi is szoktunk 
egy és más dolgokban fontos
kodni, azaz nagy feneket kerí
teni valaminek.
És az is elképzelhető, hogy a 

nagy rendetlenséget csinál kife
jezésfenekestül felfordít mindent 
változata sem lenne pontosan 
eredeztethető a Mészöly Gede- 
on-féle magyarázat nélkül.

-g-l

r
Ut az országos döntőbe

A P e tő fi S á n d o r G im n á z iu m , 

G é p é s z e ti S z a k k ö z é p is k o la  

é s  K o llé g iu m  d iá k ja in a k  s ik e r e i
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S portnap  az

Evangélikus G im názium ban

A Petőfi nevét viselő iskolák 

találkozójáról
Május 4-én még a szo

kásosnál is nagyobb kedvvel 
siettek iskolájukba az Evan
gélikus Gimnázium diákjai. E 
napon ugyanis a tanórák he
lyett a mozgásé, a közös szóra-

A főzés nagy sikert aratott
kozásé volt a főszerep. A 
sportprogramokat megelőző 
bemelegítést D eli O tília nem
zetközi minősítésű aerobic 
edzővel végezték a tanulók, 
hogy aztán nekilóduljanak a 
futóversenynek, megküzdje-

nek egymással asztalitenisz
ben, fociban, kosárra dobás
ban.
- A legnagyobb sikere eddig a 
főzésnek van, de a java még 
csak most jön- biztatott mara
dásra a nap főszervezője, 
Fáczán Zoltán testnevelő.
- Azt szeretnénk, ha a gye
rekek jól éreznék magukat, és 
a közös program még jobban 
összekovácsolna bennünket. 
A diákok a szervezésben is 
részt vettek, a jobb kezem Ko
vács Róbert volt.

A nap folyamán újabb ven
dégek örvendeztették meg a 
tanulókat, akik őszintén tap
soltak Horváthné Pálfi Judit és 
Hevesi Mónika paralimpikonok 
kerekes székes vívóbemutató
jának, a Juventus Rádió stábjá
nak, akik a Pepsi Cola, az aszódi 
rendőrőrs és a honvédség csa
patával fociztak, örültek Nagy 
Ferónak és a Fresh együttes tag
jainak. A fergeteges napot sport
diszkó zárta.

R.Z.

Az a szerencse ért, hogy ebben 
az évben én kísérhettem el há
rom tanulót - Dura Emőke, Fo
dor Éva, Szabó Zsófia - a talál
kozóra, amely március 14-16 kö
zött zajlott Budapesten. A Petőfi 
Sándor Közgazdasági Szakkö
zépiskola és Gimnázium szer
vezésében egy programokban 
gazdag, színvonalas találkozón 
vehettünk részt.

Rögtön az első nap - a szállás
helyek elfoglalása után - elláto
gattunk a Parlamentbe, majd 
megismerkedhettünk a vendég
látó iskolával, ahol műsorokkal, 
teaházzal szórakoztattak ben
nünket.

Másnap kora délelőtt meg
kezdődött a vetélkedő, mely Pe
tőfi Pesten eltöltött éveit idézte 
fel. Ellátogattunk a Budai Vár
ba, megnéztük a Hadtörténeti 
Múzeum 1848-49-es kiállítását, 
és egy séta keretében felkerestük 
azokat a helyeket, ahol Petőfi 
gyakran megfordult. Itt tanuló
ink számot adhattak felkészült
ségükről. A nap méltó befejezé- 
seként este az Operába voltunk

hivatalosak - a Díszelőadásra.
Harmadnapra tartogatták az 

igazi megmérettetést: a vers
mondó versenyt, ahol a verseny
zőknek Petőfi Sándortól egy kö
telező és egy szabadon válasz
tott verset kellett elszavalniuk.

Míg a zsűri döntéshozatalra 
visszavonult, mi addig a Petőfi 
Sándor Irodalmi Múzeum kiál
lításában gyönyörködhettünk. 
Izgatottan vártuk az eredmény- 
hirdetést. Nem hiába! A költő 
pesti tartózkodását bemutató, 
mintegy idegenvezetésként le
bonyolított vetélkedőn Dura 
Emőke megosztott első, Szabó 
Zsófia pedig megosztott máso
dik helyezést ért el, a vers
mondásban induló Fodor Éva 
pedig dicséretben részesült.
A három nap összes izgalma 

után kissé fáradtan indultunk ha
za, sok-sok élménnyel gazda
godva. Majer Orsolya

könyvtáros
Petőfi Sándor Gimnázium, Gé

pészeti Szakközépiskola és 
Kollégium

K onfirm á lás az 

Evangélikus Tem plom ban

Nemcsak festő, grafikus is volt

Szőnyi-kiállítás 
a Petőfi Múzeumban

Szőnyi István  rézkarcaiból 
nyílt kiállítás a minap a Petőfi 
Múzeum Galériájában. A tár
latot megnyitó Köpöczi Rózsa 
művészettörténész elmondta, a 
festőművészt erről az olda
láról kevésbé ismerik, pedig 
1920 és 1936 között több, mint 
200 kiváló grafikai alkotása 
született. Ezekből láthat most 
mintegy 30-at az aszódi kö
zönség. A kiállítás május vé
géig látogatható.

R.Z. A rézkarc címe: Birkózó

Április 15-én 23 gyerm ek konfirm ált az aszódi evangélikus 
templomban. A szülők, hozzátartozók előtt zajló vizsga kérdé
seit Detre János esperes tette fe l a hitükről szám ot adó kon
firm andusoknak, akik április 23-án - életükben első alkalom
mal - úrvacsorázhattak is. Kép és szöveg: Rácz Zoltán

Invitáló
Szeretettel várunk mindenkit likus templomban. Közremű- 
Beharka Pál orgonaestjére, ködik az Aszódi Civil vegyes- 
amelyet május 27-én 17 órakor kar. 
tartunk az aszódi római kato-
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OGYIfjúsági és Sport Bizottság

Ülés u tán  fo c im e c c s  a F iúneve lőben
Az Aszódi Javítóintézetben 

tartotta soros ülését az Or
szággyűlés Ifjúsági és Sportbi
zottsága. A tanácskozás köz
ponti témája a fiatalkori bűnö
zés helyzetének áttekintése 
volt A bizottság tagjai ezt kö
vetően mintegy levezetésképp 
kispályás mérkőzéseket ját
szottak előbb a javítóintézet 
növendékeinek csapatával, 
majd a városi önkormányzat 
képviselőinek együttesével.
A parlamentieket hiába erősí

tette Tóth Gábor országgyűlési 
képviselő, valamint a sokszoros 
válogatott dr. Fenyvesi Máté, az 
erő a fiatalságban lakozott.
A legizgalmasabb mérkőzést a 
város önkormányzatának és aja- 
vítóintézet nevelőinek csapata 
vívta. A városiak Huszár Mihály 
góljával szereztek vezetést, s

úgy tűnt, hogy ezt Tolmácsi 
Miklós remek védéseinek kö
szönhetően meg is tartják. Ám 
az utolsó percben egy védőről

lepattanó labda még a GA- 
MESZ vezetőjét is becsapta.

-erzé-

L a M t O l m i

V i v A e f t

Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)

Alhulmi csokrok, sírkoszorúk készítését 
vállaljuk ingyenes kiszállítással.

- - - - -  Tel.: 06-28-401-690 - - - - -
Egy hárompolcos tejes 

(légfüggönyös) és egy mirelithűtő
eladó.

Bangó Csaba
GÉPJÁRMŰVEZETŐ SZAKOKTATÓ 

Ka r t a l , B o c s k a i  ú t  I I . 0 6 - 2 0 - 9 7 4 0 - 2  I 4

Tanuljon nálam vezetni!

Családi eseményeit 
örökíttesse meg 
videofelvételen! 

Minőségi felvétel, 
digitális utómunka, 

korrekt ár!
Tel: 28 401-498

Tenisz

S ik e re s  ke zd é s

Május 5-én és 6-án hazai pá
lyán léptek salakra a Galga Te
niszegyesület versenyzői Szom
baton Százhalombatta, vasár
nap pedig Budaörs együttese 
volt a vendég.
Galga T.E.-Százhalombatta: 4:2 
Galga T.E.-Budaörs: 5:1
A csapat tagjai: Bodó Péter, 

Dunai Csaba, Huszár Zsolt, 
Kárász Zoltán, Kozecz János, 
Márton Gábor, Molnár László, 
Szlanka Zsolt, Tukora Miklós, 
Turcsán István, Valentínyi Lász
ló, Varga László.

A  Galga Teniszegyesiilet 
további mérkőzései: 

Május 12. Galga T.E.-Fót 
Május 13. D.keszi-GalgaT.E. 
Május 19. G.T.E.-D.haraszti I. 
Máj us 20. Budakalász-G. T.E. 
Május 26. G.T.E.-D.haraszti II. 
Május 27. Galga T.E.- Gödöllő 
Június 2. Szentendre-G. T.E. 
Június 3. Hemád-GalgaT.E. 
Június 9. Szob- Galga T.E.
A hazai mérkőzéseket az egye
sület ikladi teniszpályáin vívjuk 
délelőtt 10 órától. Minden fordu
lóban négy egyéni és két páros 
mérkőzésre kerül sor. Minden 
érdeklődőt és szurkolót szerete
ttel várunk! Szlanka Zsolt

elnök

Aszódon, a Falujárók úti lakó
telepen 1,5 szobás, 2.emeleti fel
újított összkomfortos lakás el
adó. Telefon: 30 9000-639 vagy 
28401-136

Eladó 300 négyzetméter, origi- 
nál csomagolásban lévő tetőfó
lia. Érdeklődni lehet a 401-498- 
as telefonszámon. Ugyanitt egy 
használt íróasztal és egy baba
kocsi térítés nélkül átadó.

A  Falujárók úti lakótelepen 
földszintes, kétszobás felújított 
összkomfortos lakás eladó. Tel: 
06-20-9722-837

Házaspár eltartási szerződést 
kötne idős személlyel, ott la
kással. Tel: 20 328-4306

Aszódi, illetve kartali sörözőbe 
pultost keresek. Tel: 06-70- 
2112-238

Zongora, pianínó, csemballó 
hangolását, javítását, generálo
zását garanciával vállalom. Tel: 
28481-695

Aszódon, a Falujárók úti lakó
telepen kiadó, esetleg eladó ga
rázst keresek. Tel: 06-20-9749- 
850.

Hirdessen ez Aszódi Tükörben! Tel.: 04-20-?743-D4C
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Az Aszód FC hírei

Sorozatban e lszenvedett vereségek

Május 20. 
Május 27. 
Június 3.

Aszód-Mogyoród 
Galgamácsa-Aszód 
Aszód-Gödöllő II.

A felnőtt csapat bajnoki ered
ményei:

Szada-Aszód 4:1 
Aszód-Kerepes 0:2 
Aszód-Valkó 1:5 

Az itthoni vereségek miatt a csa
pat lecsúszott a 8. helyre. 
Magyar Kupa: Aszód-Kartal 

0:2
A magasabb osztályban már baj
nok Kartal ellen a gárda 70 percig 
továbbjutásra esélyes volt, de a 
mérkőzés 90 percig tart!
Ifik: Szada-Aszód: 2:3 

Aszód-Kerepes 1:3 
Aszód-Valkó 1:3

Serdülők:
Aszód-Vácszentlászló 3:0
Kerepes-Aszód 2:6
Aszód-Kartal 1:5
Hévízgyörk-Aszód 10:0

Aszód-Veresegyház 1:8
A bajnokság hátralévő mérkő

zései (a felnőttek meccsei 17, az 
ifiké 15 órakor kezdődnek): 
Május 12. Kistarcsa-Aszód

A serdülők mérkőzései:
Május 12. Aszód-Pécel 
Május 19. Isaszeg-Aszód 
Május 26. Aszód-Erdőkertes 
A találkozók 10 órakor kezdőd

nek. Turcsán István

Az ird ő m e s te r  T e rm é sze tjá ró  C s o p o rt p ro g ra m já b ó l
M ájus 12. (szombat): 

„Gyöngyvirág” gyalogtúra 
Útvonal: Kismaros-Gál-hegy- 
Szent-Gál föld - Zárda rom - 
Kóspallagi tároló - Boglya-kő- 
Morgó vm. - Kismaros. Táv: 14 
km. Szint: 250m. Túraidő: 300 
p. Túravezető: Balogh László

(Tel: 401-578). Találkozás: má
jus 12-én 6 óra és 6.30 között az 
aszódi vasútállomáson.

M ájus 20. (vasárnap): 
Nógrádi gyalogtúra 

Útvonal: Bér - Virágos-puszta 
Andezit fogadó - Bér - Andezit-

ömlés - Szirák. Táv: 16 km. 
Szint: 480 m. Túraidő. 330 p. 
Túravezető: Turek Ágnes (Tel: 
400-325). Találkozás: május 
20-án 8 és 8.15 között a Korona 
cukrászda előtt. Utazás: helykö
zi autóbuszjárattal

Vízszintes: 1. A megfejtés első 
része (Zárt betű: Z) 12. Nap
szak 13. Tudás 14. Esetlen Ta
más! 15. Légi jármű vezetője 
17. Férfinév 18. Női név 19. 
Disznópásztor 20. 3,1421. Oxi
gén 22. Kamionjelzés 24. Érzet 
egynemű betűi 25. Fele apró! 
26. „T” a jele a fizikában 28. 
Nem mozdul, beszórni 0. Origó 
31. Szén vegyjele 32. Kevert ti
ni! 34. Firka betűi keverve 36. 
Szent, röv. 38. Elek! 40. Nitro
gén 41. Information Technology 
42. Budapesti sziget 44. Visz- 
szafelé: tetőt rak 46. Támaszt 
nyújt 47. Kacagj! 48. Karol 49. 
Tanuló vezető 50. Egészségügy 
röv. 51. Kérdőszó 52. A megfej
tés harmadik része.

Függőleges: 1. Szintén ne 2. 
Vízáteresztő 3. Sugár kétszerese 
4. Gyaloglás 5. Torzsa fele! 6....  
a nagy varázsló 7. Ellenállás jele 
8. Pan társa 9. Balatoni üdülő
hely 10. Egyik áramszolgáltató

V iR a ú e  W
11. A megfejtés második része
15. A megfejtés negyedik része
16. 1707-es országgyűlés 17.
Színes 23. Középen rian! 26. 
Kezével búcsúzik 27. Hirtelen 
támadt gondolat 29. Visszafelé: 
lombos növény 33. Beteg ango
lul (ILL) 35. Nem nagyok 37. 
Gyümölcskocsonya 39. Liter 
40. Téli hónap rövidítve 42. Ma
dárszáj 43. Végtelen Pilis! 44. 
Helyet foglal 45. Sportegyesület 
47. Negatív rövidítve 49. Álló
víz 51. Mister 53. Bór 54. De
hogy! -sz r-

*

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

2170 Aszód, Kossuth L. út 72.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 ■ 14

15 16 17

18 19

20 ■21

22 23 ■22
25 26 27 28 29 ■30

■32

33 34 35

36 37 ■38 39 40 ■41
42 43 44 45

46 47

48 49 50 ■51

52 53 54

illetve a Fáma Könyvesbolt A szerencse ezúttal Kálina Já- 
2.500 Ft értékű könyvutalványát nosnénak (Ady Endre u. 1.) és 
sorsoljukki. ChugyikJózsefhénak(Kondoros

* tér 48.) kedvezett, akiknek pos-
Áprilisi számunk megfejtése: tán küldjük el a nyereményt.

‘‘■M it^ f ő^ ! takk^ ött 0(M JLál im  n T r a im

V árjuk  Olvasóink vélem ényét, 
észrevételeit, írása it!

J> Címünk;
Aszódi Tükör Szerkesztősége 
2170 Aszód, Kossuth L. u. 72.

E-mail:
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