
m

Jövőre is lesz aszfaltozás

Befejeződött az útprogram
Nagyjából befejezettnek te

kinthető az önkormányzat út
programjának végrehajtása. 
Idén összesen 7,7 kilométer 
hosszúságú út került megépí
tésre, illetve felújításra, amely
nek összköltsége elérte a 118 
millió Ft-ot

Az útépítés jövőre várhatóan 
folytatódik, hiszen a Csengey 
utca aszfaltozása mellett a Béke 
utca is új burkolatot kap, emellett 
az önkormányzat tervezi a Ré
gész utca - Mély út közötti sza
kasz megépítését is.

Mintegy három évvel ezelőtt

döntött a képviselő-testület arról, 
hogy a gázvagyon eladásából 
származó bevételből a város útjait 
korszerűsítik. A felhasználás idő
pontjaként a szennyvízcsatorna- 
építés befejezését jelölték meg. A 
80 millió Ft folyamatos lekötésre 
került, az ebből származó kamat 
mintegy 30 millió Ft-ra tehető. A 
válható útépítés ösztönzőleg ha
tott a szennyvízcsatorna-társulá
sok szervezésekor is, többen csak 
az aszfaltozás reményében adták 
be a derekukat. Nem csoda, hogy 
a város presztízskérdésnek tartot- 

(folytatás a 4 oldalon)

A működési hiány 99 millió Ft

2002. évi költségvetés: 
újra egym illiárd a latt

Első olvasatban 805 millió 436 ezer Ft a város 2002. évi kiadá
sainak és bevételeinek végösszege. Az év közbeni módosításokkal 
az irányszámok azonban elérhetik az egymilliárd forintot Ke
vésbé jó hír, hogy a működési forráshiány 99 millió Ft, s csak 
májusban derül ki, hogy az úgynevezett „önhiki” pályázat meny
nyire sikeres. A 2002. évi költségvetést február 15-ig kell elfogad
nia a képviselő-testületnek.

A takarékosság és esetleg a 
nadrágszíj meghúzása lesz a leg
főbb ismérve a város 2002. évi 
költségvetésének, amelynek 
irányszámai kisebbek az ez évi 
költségvetés összegeinél. Ennek

Varga Magdolna:

Karácsony
Uópihe-szárnyon száll azidő, 
Ünnepi d íszben  áll a fenyő.

Készül a beigli, a sok jó falat,
Itt a Karácsony a kertekalatt.

Ünnepre készül mind aki él;
Benn a szívekben nincs soha tél.

Csengettyűszó é s  víg dal ha hív, 
Boldog a lélek , boldog a szív.

az az oka, hogy az idei büdzsében 
szerepeltek a szennyvízcsatorna- 
építés, illetve a szennyvíztisztító
telep bővítés forintjai is. A 2001. 
évet pénzügyi szempontból vi
szonylag jól vészelte át Aszód, hi
szen eredményes volt az önhiki 
pályázat, a kért 56 miihó Ft-ból 
csupán 1,5 millió Ft kifizetését 
nem tartotta indokoltnak a TÁ- 
KISZ.

Túlzás nélkül lehet állítani, 
hogy a város intézményei -  mi
után megismerték a főbb számo
kat -  aggodalommal tekintenek a 
jövő év elé, hiszen már annyira le
csupaszított keretből működnek, 
hogy elképzelhetetlennek tartják 
ennek további csökkentését. 
Idén két intézményben -  az ön- 
kormányzat korábban meghozott 
határozata alapján -  létszám-raci
onalizálásra került sor. A Csen
gey Gusztáv Általános és a II. 
számú Általános Iskola átszerve
zése folytán szeptembertől egy 
félállásos könyvtárosi munkakör, 
november 1-től pedig a Szivár
vány Óvoda élelmezésvezetőjé
nek állása szűnt meg. Az intéz
mények jövőre 8 százalékos bér- 
fejlesztéssel tervezhettek, a dolo- 

( folytatása 4. oldalon)
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Igen nehezen kezdődött az 
esztendő utolsó előtti képviselő- 
testületi ülése, mivel csak fél 
órás késéssel jött össze a döntés- 
hozatalhoz szükséges létszám. 
Pedig számos napirendi pont 
várta képviselőkre.

Elsőként az aszódi civil szer
vezetek működéséről hangzott el 
tájékoztató. A témával részlete
sen foglalkozunk, csakúgy, mint a 
2002. évi költségvetési koncep
cióval, a 2002. évi nyersanyag- 
normákkal és az útprogrammal. 
A Kossuth Lajos út 84-ben sze
retne magánrendelést nyitni dr. 
Várkoryi Péter nőgyógyász, aki 
ehhez kérte a képviselő-testület 
hozzájárulását. A képviselők úgy 
foglaltak állást: amennyiben a 
szakhatóságok megadják hozzá 
az engedélyt, nem gördítenek 
akadályt a magánrendelés elé, an
nak ellenére, hogy időközben új, 
magasan kvalifikált szakembert 
sikerült találni a Szakorvosi Ren
delőintézetbe.

A képviselők döntöttek a szó
ban forgó épület tető-felújításá
nak kivitelezőjéről is. Eszerint a 
munkát Major László vállalkozó 
végezheti el 316 ezer Ft érték
ben. Ennél jóval nagyobb volu
menű munka lesz a Városháza 
épületének tetőcseréje. Erre a 
legjobb ajánlatot - 16 millió F t-  
a jó referenciákkal bíró gödöllői 
BAU-TRADE adta, így ő kapta 
a munkát.

Ismét terítéken volt a hatos 
kocsma ügye, amivel ezúttal is 
külön írásban foglalkozunk.

A képviselő-testület elfogadta 
az önkormányzat in. negyedévi 
költségvetési zárszámadását. 
Eszerint a városnak mind a kiadá
sai, mind a bevételei időarányos
nak mondhatók. Tartalékalap to
vábbra sincs, a váratlan és szük
séges feladatokat az esetleges év
közi megtakarításokkal, takaré
kossági intézkedésekkel, illetve 
többletbevételből lehet fedezni.

A képviselő-testület jóváhagy
ta a Gyermekélelmezési Intéz
mény béremelésre vonatkozó ké
relmét. A hét embert érintő 20%- 
os fizetésemelésre a minimálbér 
megemelése miatt kialakult bér- 
feszültség enyhítése céljából volt 
szükség.

Támogatást kért a nemrégiben 
alakult Kastélyzenekar, amely új
évi koncertet kíván rendezni. A 
művészek azon ajánlatát, misze
rint a város vegye meg a produk
ciót, a képviselők nem támogat
ták, 50 ezer Ft-ra és szponzorok 
felkutatására viszont hajlandók 
voltak biankót ajánlani.

A képviselők jóváhagyták a 
Szivárvány óvoda székvásárlási 
kérelmét. Az intézmény 13 szék 
vásárlásáttervezi.

A közeljövőben két városi in-

Lemondott képviselői man
dátumáról dr. Jólesz József. A 
döntés véglegesnek tekinthető, 
mivel a városatya már a megbí
zólevelét is visszaadta. A képvi
selő lapunknak is eljuttatta le
mondását, amelyet változtatás 
nélkül közreadunk.

Tisztelt Polgá rmester Úr!

Ezúton jelentem be lemondá
somat képviselői megbízatá
somról és értelemszerűen az 
ügyrendi bizottsági elnöki és 
MÚKIS-bizottsági tagsági meg
bízatásaimról is.

Indoklás
Objektíve: Nem feleltem meg 

választóim bizalmának, mert 
egyik fő igényük -  és az én szív
ügyem - , az Újtelep forgalmá
nak csökkentése és lassítása 
ennyi év alatt sem valósult meg.

Szubjektívbe: Nagyon csaló
dott vagyok, mert miután volt

tézmény vezetői állását is meg
hirdeti az önkormányzat a Műve
lődési Közlönyben. A Szivár
vány Óvoda vezetője rövidesen 
nyugdíjba vonul, a Csengey isko
lát pedig jelenleg megbízott igaz
gató vezeti.

Süllyed a Szakorvosi Rende
lőintézet régi szárnya. A jelek a 
vizesblokk alatti csőtörésre utal
nak. A képviselő-testület a GA- 
MESZ-t bízta meg a feladattal, 
hogy métje föl a helyzetet. Asz
talos Tamás képviselő ugyanak-

képviselőtársaim egy része csak 
elnézően mosolygott, ha a fenti 
témát (ami, valljuk be, pár száz
ezer Ft-ból az évek során már 
rég megoldható lett volna) fel
hoztam, és a 2001/11. félévi kis
javítási munkákba megint csak 
nem került be, Polgármester úr 
szóbeli ígéretet tett arra, hogy az 
Újtelep útépítéseivel megvaló
sul, de nem így történt. Múlt 
pénteken láttam, hogy a felbon
tott Arany J. u. - Bethlen u. és 
Vörösmarty u. - Hunyadi u. ke
reszteződéseket leaszfaltozták, 
de a fekvőrendőröket nem készí
tették el. Akkor felhívtam Pol
gármester urat, aki arra hivatko
zott, hogy három napig távol 
volt, és nem tehet arról, hogy a 
kivitelező nem tartja be a szavát. 
-Jó  -  mondtam - , ne döntsék el
hamarkodottan (!), várok egy 
hetet, és ha akkorra sem lesz 
kész, lemondok. Túl azon, hogy 
mit gondolok az ígéretekről, azt

kor azt javasolta: az intézmé
nyek vizesblokkjainak javítását 
ütemezze be a képviselő-tes
tület.

A képviselők végül jelentést 
hallgattak meg a két ülés között 
tett intézkedésekről, a lejárt határ
idejű határozatokról, majd a köz
érdekű bejelentések megtételére 
került sor.

A képviselő-testületi ülésről 
készült jegyzőkönyv a Városi 
Könyvtárban olvasható.

hiszem, hogy nem kellene a pol
gármesternek ott állnia minden 
vacak utca aszfaltozásánál, mert 
ez a műszaki iroda vagy műsza
ki ellenőr dolga lenne -  már ha 
működnének ilyenek Aszódon.

További jó munkát kívánva 
maradok tisztelettel

Aszód, 2001.11.23.

Dr. Jólesz József
*

A képviselő lemondása a kép
viselő-testületi ülésen is szóba 
került. Bagyin József megerősí
tette a volt képviselő által leírta
kat, azzal kiegészítve, hogy meg
állapodott a hibázó kivitelezővel, 
hogy tavasszal, a Csengey utca 
aszfaltozásakor pótolják a hiá
nyosságokat.

A listán következő Puskás 
Péter elfogadta a képviselői 
megbízatást.

1998 óta nem egyedi esetről van szó

Egy kis képviselő-testületi történelem
Puskás Péter személyében rö- nül az önkormányzati választás Dr. Jólesz József lemondása, 

videsen új városatya kerül a kép- után visszalépett, helyére ugyan- illetve Puskás Péter bekerülése a 
viselő-testületbe, akinek dr. Jó- csak ennek a választási koalíció- képviselő-testületbe a Művelődé- 
lesz Jozse/lemondásával nyílott nak a jelöltje, Győrfi János k e -  si, Közoktatási, Ifjúsági és Sport- 
lehetősége a testületbe való be- rült. O azonban elnyerte a Vé- bizottságnak okoz fejtörést, mivel 
kerülésre. Ezzel ő a harmadik csey Károly Helyőrségi Klub új külsős tagot kell keresnie, 
képviselő, aki ebben a ciklusban igazgatói tisztét, ezért ugyan- Egyelőre betöltetlen a nyár végén 
ily módon kerül a döntéshozó csak lemondott képviselőségé- tragikus hirtelenséggel elhunyt 
grémiumba. Mint ismeretes, az ről. Helyére Kvaka István került. Tárcsán István helye is.
Együtt Aszódért Egyesület kép- aki egyben a pénzügyi bizottság
viselője, Szilágyi Zita közvetle- elnöke is lett. -erzé-

R.Z.

Most végleges a döntése

Lemondott dr. Jólesi József képviselő %
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A pénz nem minden

Éledőfélben a c iv il szervezetek?
Az önkormányzati törvény 

előírása szerint a képviselő-tes
tületeknek ciklusonként lega
lább egyszer át kell tekinteniük 
településük civil szervezeteinek 
működését A legutóbbi testü
leti ülésen -  amelyre az érin
tettek képviselői is meghívást 
kaptak -  éppen ez történt A 
hozzászólásokból, vélemények
ből kitűnt, a civil szervezetek 
szeretnék, hogy a város lega
lább gesztus szintjén jelezze: 
fontosnak tartja létezésüket 

A rohanó élet, a pénz utáni 
hajsza nem kedvez azoknak a 
közösségteremtő kezdeménye
zéseknek, amelyek amellett, 
hogy hasznos és kellemes idő
töltést kínálnak a hozzá csatla
kozó tagoknak, valamilyen mó
don és területen szolgáltatnak a 
többi polgár számára. Aki fölla
pozza dr. Asztalos István Kisvá
ros a Galga mentén című kismo- 
nográfíáját, az valószínűleg

meglepődik a II. világháború 
előtt Aszódon működő civil 
szerveződések magas számán. 
49 egyesület, egylet, szövetség, 
kör várta mindazokat, akik ro
konszenveztek az általuk vég
zett tevékenységgel, egyetértet
tek az alapszabályzatban leírtak
kal, és persze hajlandóságot mu
tattak a csatlakozásra. Ehhez ké
pest a jelenleg működő mintegy 
15 közösség valóban nem tűnik 
soknak. Közülük néhány viszont 
az utóbbi egy-két évben alakult, 
s ez mindenképpen pozitív vál
tozásnak tekinthető. Ilyen példá
ul a Galga Lövészklub, a Városi 
Civil Vegyeskar, a Bornemisza 
János Hagyományőrség Egye
sület, a Rákóczi Szövetség aszó
di csoportja, az Erdőmester ter
mészetjáró csoport stb.

A civil szervezetek képviselői 
örömmel vették a képviselő-tes
tület megkeresését, és szívesen
számoltak be közösségük mun-

Hatos kocsma-ügy: még nincs vége

Újratárgyalásra ítélve
Újratárgyalja a képviselő

testület a hatos kocsma eladá
sának ügyét. Lapunk nem kí
vánja újra felidézni az előzmé
nyeket, csupán a legutóbbi kép
viselő-testületi ülésen történ

etekről számol be.
Az ülésen Asztalos Tamás kér

te a képviselő-testületet: újra fog
lalkozzon az az üggyel, mert sze
rinte ügyrendi hiba történt, ami 
miatt nem érvényes a döntés. In
doklása szerint a pénzügyi bizott
ság nem hajtotta végre a képvise
lő-testület augusztus 8-i határo
zatát.

Hamar kiderült, hogy a képvi
selők nem egyformán értelmezik 
a fenti határozatot. Kvaka István, 
a pénzügyi bizottság elnöke arról 
számolt be, hogy foglalkoztak a 
kérdéssel, de nem találtak jó meg
oldást. Bagyin József polgármes
ter is úgy foglalt állást, hogy nem 
történt ügyrendi hiba, a bizottság
nak joga van nem dönteni. Jobb 
megoldás híján a képviselő-testü
let megváltoztatta döntését, és 
nem csökkentett árat. A lassan

parttalanná váló vita megelőzése 
érdekében Kovács Tamás alpol
gármester -  aki kimondta, hogy a 
képviselő-testület által kidolgo
zott ingatlanértékesítési koncep
ció végrehajtásában következet
lenek voltak -  megoldásként azt 
javasolta: vagy kompenzálják va
lamilyen formában az aránytalan
ságot, vagy vásárolják vissza a 
szóban foigó ingatlant. Utóbbit 
tartotta jó megoldásnak Búzás 
Pál is, aki szerint a vevőnek nincs 
oka felháborodni, hiszen alku 
után vette meg az épületet. A ve
vői oldalt képviselő Laukó Péter 
jelezte: nem hibát keresnek, csak 
remélték, hogy korrekt módon 
rendezhető a vita.

Döntés csupán második nekiru
gaszkodásra, a HAB fiakció által 
kért szünetet követően született 
Ennek értelmében a képviselő-tes
tület újra tárgyalja az eladás ügyét. 
Kérdés csupán az -  amit Bagyin 
József tett fel hogy ki lesz az a 
képviselő, aki a város bevételéből 
visszaad 5-6 millió Ft-ot

R.Z.

kájáról. Volt, aki megjegyezte: 
már az érdeklődés is jól esett, 
mert ez azt mutatja, hogy a város 
tud róluk és fontosnak tartja az ál
taluk végzett tevékenységet. A 
legtöbben egyébként arra panasz
kodtak: Aszód továbbra is alvó 
városnak számít, nagyon nehéz 
megmozgatni az itt lakókat akár 
egy színházi előadásra, akár egy 
bálra vagy éppen társadalmi 
munkára.

Érdekes módon a pénzről esett 
a legkevesebb szó. Pedig a közös
ségek működésének sikerességét

valószínűleg nagyban befolyá
solja a rendelkezésre álló anyagi 
keret. A beszámolókból kitűnt: a 
szervezetek igyekeznek minden 
pályázati lehetőséget megragad
ni, a rendezvényeikhez szponzo
rokat keresnek, sok esetben pedig 
a tagok saját pénztárcájukhoz 
nyúlnak. Talán enyhít ezeken a 
gondokon, ha a jövő évi költség- 
vetésnek Kovács Tamás alpolgár
mesterjavaslata alapján lesz egy 
rovata a civil szervezetek számá
ra is.

R.Z.

A szerkesztő jegyzete

íw végi le ltá r
Szinte hihetetlen, de megint vetkezik, s ez valószínűleg moz- 

eltelt egy év. Egyelőre még az galmasabbra forduló közéletet 
ünnepre való készülődéssel, az eredményez majd. Újságunk -  
ajándékok beszerzésével va- hasonlóképpen, mint az 1998-as 
gyünk elfoglalva. Aztán kará- választások idején, dr. Asztalos 
csony tájékán minden elcsen- István vezérletével -  esélyegyen- 
desedik egy időre, s ekkor lőséget kíván biztosítani a meg
kezdjük el számba venni, mit mérettetésre vállalkozóknak. Bí- 
is hagyunk magunk mögött zunk abban, hogy ezzel elősegít-

Az újság kapcsán, a december jük a választás tisztaságát a jó 
közepén esedékes megjelenés döntés megszületését, 
miatt egy kicsit előbb kezdtem a Ami a gyakorlati részt illeti: 
leltár készítését. Talán nem túl- 2002. elején nem kényszerülünk 
zás azt állítanom, viszonylag arra, hogy emeljük a lap árát, ami 
nyugodt évet zárunk. Szerencsé- legfőképpen annak köszönhető, 
re 2001-ben nem történtek ka- hogy a képviselő-testület-külön 
tasztrófák Aszódon, nem jelle- öröm, hogy egyhangú döntéssel! 
mezték eldurvult közéleti viták -  megemelte az önkormányzati 
sem az esztendőt. Nézeteltéré- támogatás mértékét. Természe- 
sek, szakmai viták persze jócs- tesen a lap működéséhez tovább- 
kán akadtak -  elég, ha csak az ra is szükséges a vállalkozók rek- 
iskolaügyre gondolunk, ami va- lámozás útján történő támoga- 
lószínűleg csak később fog vég- tása és az olvasók számának to- 
legesen megoldódni. Bár ezúttal vábbi gyarapítása. Minden erőnk- 
is költségvetési hiánnyal küsz- kel azon leszünk, hogy továbbra 
ködött a város, túl van a csator- is színvonalas, tartalmas újságot 
názáson, az útépítésen, amikről adjunk az Önök kezébe, 
rendszeresen tudósítottunk. Ezúttal is kedvezményben ré-

Kudarcként könyvelhettük el, szesülnek azok, akik 2002. január 
hogy nem nyitott ki az uszoda, 3 1-ig a Városi Könyvtárban elő- 
hogy a 3-as út forgalmának csők- fizetnek az Aszódi Tükörre. Az 
kentésére még reményünk sincs, éves előfizetési díj 600 Ft. 
Ellenpontként szerepelhet, hogy
számos szép ünnepségnek is ré- Végezetül mind a magam, 
szesei lehettünk, ahol jó  volt aszó- mind a kollégáim nevében kelle- 
dinak tudni magunkat. mes karácsonyi ünnepeket és bol-

Amint látja a kedves Olvasó, dog új esztendőt kívánok minden 
vegyes a kép. Mégis azt mon- Olvasónknak, 
dóm, jövőre kiegyeznék ezzel az Rácz Zoltán

^aránnyal. A választások éve kő-_____________ felelős szerkesztő^



ASZÓDI

A működési hiány 99 millió Ft

2002. évi költségvetés: 
újra egym illiárd a latt

Tíz százalékkal

Januártél emelkedik
az étkeztetés térítési díja

(folytatás az 1. oldalról) 

gi kiadások összegét pedig 5 
%-kal növelhették.

Felvetődik a kérdés: a szigorú 
takarékosság mellett miért növe
kedett meg 43 millió Ft-tal a mű
ködési forráshiány. Ezt részben a 
köztisztviselők és a közoktatás
ban dolgozók év közbeni bér
emelése idézte elő -  ennek fede
zetét menet közben megkapja az 
önkormányzat, így a hiány össze
ge csökkenni fog-, másfelől foly
tatódik a korábbi tendencia, va

gyis az állami normatív támoga
tások nem megfelelő mértékben 
követik a bérek és a dologi kiadá
sok emelkedését.

A város tartalékokkal továbbra 
sem rendelkezik. A nagy összegű 
forráshiány ellentételezésére mű
ködési hitel felvételét kell előirá
nyozni, illetve azonnal meg kell 
igényelni a költségvetési törvény
ben biztosított finanszírozási előle
get, jelen esetben 33 millió Ft-ot.

Rácz Zoltán

A képviselő-testület jóhagyta a Gyermekélelmezési Intézmény 
2002. évre tett normaemelési javaslatát. Az emelés mértéke 10 %- 
os, ami megegyezik a várható inflációval.

A normaemeléssel a közétkeztetést igénybe vevők térítési díja is nö
vekszik. Nekik január 1-től a következő díjtételekkel kell számolni:

Korcsoport Térítési díj
Bölcsőde 1-3 év 162 Ft
Óvoda 3-6 év 176 Ft
Ált. iskola 6-14 év 216Ft
Felnőtt 171 Ft
Alkalmazotti térítési díj 157 Ft

Szociális étkeztetés esetén az önkormányzat által fenntartott in
tézményekben a térítési díj 206 Ft/nap/fó.

Előbb ösztönöznek, majd köteleznek a rákötésre

Adót term el a szennyvízcsatorna-hálózat
Jóváhagyta a képviselő-tes

tület azt a szerződéstervezetet, 
amelyet a szennyvízcsatorna
hálózat, illetve a szennyvíztisz
tító-telep építése kapcsán létre
jött két önkormányzati va
gyonközösség és az új létesít
ményeket üzemeltető Galga- 
menti Víziközmű Kft. azt köve
tően köt meg, miután vala
mennyi érintett település kép- 
viselő-testülete határozatban 
fejezi ki egyetértését 

Mint arról már korábban be
számoltunk, kérdéses volt, hogy a 
nagyméretű környezetvédelmet 
szolgáló beruházás után vissza
kapj ák-e a települések az általá
nos forgalmi adót. Hiába kért és 
kapott Aszód állásfoglalást és 
zöld utat az APEH-től a munkák 
megkezdése előtt, az adóhatóság 
menet közben megváltoztatta vé
leményét, és jogosulatlannak tar
totta az ÁFA visszaigénylését, 
mondván: Aszód gesztorként a 
többi település pénzét-közel 300 
milliós Ft-ot, amelyből mintegy 
82 millió Ft Aszódot illeti -  nem 
igényelheti vissza. A patthelyze
tet úgy lehetett feloldani, hogy a 
társult önkormányzatok létrehoz
tak két új tulajdonközösséget 
(egyet a csatornaépítésre, egyet 
pedig a szennyvíztisztító telep bő
vítésére), és erre egy-egy új adó
számot kértek, illetve bankszám
lát nyitottak. Az APEH új állás- 
foglalásának a beruházásban 
résztvevő kivitelező cégek sem

örültek, hiszen valamennyi ko
rábban kiadott számlát sztomózni 
kellett és az új vagyonközösségek 
nevére átíratni. (Aszód a többiek
nél még nehezebb helyzetben 
volt, mivel itt a kivitelező csődöt 
jelentett, és az alvállalkozókkal 
kellett egyezkednie.)

A települések közötti együtt-

díjba amortizációs díjat is célsze
rű beépíteni, hogy keletkezzen 
olyan forrás, amelyből a későbbi
ekben az eszközöket fel lehet újí
tani. Az összeg megállapításánál 
azonban a fogyasztóra is tekintet
tel kell lenni, mivel az a cél, hogy 
a csatornadíj ne riassza el a háló
zatra rákötni szándékozókat. A

jóváhagyott szerződéstervezet 
szerint a tulajdonközösség ne
gyedévente az üzemeltető által 
igazolt mennyiség után 2 Ft + 
ÁFA összeget fizet erre a célra.

A testületi ülésen a rákötés kö
telezővé tételének lehetőségével 
is foglalkoztak. Egy dátum hang
zottéi: 2003. januári. R.Z.

Befejeződött az útprogram
működésnek a munkálatok befe
jeztével is folytatódnia kell. Az 
ÁFA-törvény ugyanis kimondja, 
hogy az elkészült beruházást osz
tatlan közös tulajdonként kell 
üzemeltetni. Ezt a szerepet gesz
torként a város vállalta, a költsé
gek viszont megoszlanak az érin
tett felek között. A helyzetet to
vább bonyolította, hogy Aszód az 
osztatlan közös tulajdonba a már 
korábban megépült csatornaháló
zatát, illetve a régi szennyvíztisz
tító telepét is kénytelen volt be
vinni.

Az üzemeltetési és a társulási 
szerződés elkészítésére az önkor
mányzat egy pénzügyi tanácsadó 
céget kért fel. Laki Csaba, a ta
nácsadó cég képviselője kény
szerpályaként jellem ezte a 
helyzetet. A két új tulajdonközös
ség adóalanyként szerepel az 
APEH nyilvántartásában, ame
lyeknek ki kell termelnie a vissza
igényelt ÁFÁ-nak megfelelő 
adót. Csupán az nincs megszab
va, hogy ezt hány év alatt kell tel
jesíteni. A pénzügyi szakértő arra 
is felhívta a képviselő-testület fi
gyelmét, hogy az üzemeltetési

(folytatás az 1. oldalról) 

ta az útépítése tett ígéret meg
valósulását. A képviselők a nyár 
elején azzal a problémával szem
besültek, hogy a félretett pénz 
nem elegendő a tervben szereplő 
valamennyi út felújítására. Ekkor 
úgy határoztak, hogy könnyített 
pályaszerkezetű útépítésre hirdet
nek pályázatot. 13 utca -  a Ken
der, az Érdy János, a Városréti, a 
Petőfi, a Széchenyi, a Papföldi, az 
Ősz, a Madách, a Kinizsi, a Liget, 
a Mosolygó -  összesen 4,3 kilo
méter hosszúságban kapott ilyen 
burkolatot. A Csengey utca asz
faltozása tavaszra maradt, hogy a 
talaj kellőképpen ülepedjen. A 
Strabag Kft 74 millió Ft-ért vé
gezte el a beruházást, amelyhez 3, 
4 millió Ft értékben a vízelvezetés 
kiépítése is társult.

Az útprogramon túl az Újtelep 
több utcája -  a szennyvízcsatorna- 
hálózat határidő módosításának el
lentételezéseként -  szintén új bur

kolatot kapott. Folytatódott a Sza
badság tér felújítása, és 265 méter 
hosszúságban leaszfaltozták a 
Nyár utca fenti szakaszát is. Né-j 
hány utcában -  Béke út, Széchenyi" 
utca, Horváth I. utca, Falujárók 
útja -  kisebb javításokra került sor. 
Október végén a képviselő-testület 
a működési többletbevétel terhére 
újabb, összesen 4.103 négyzetmé
ter útfelület javítását és szőnyege
zését rendelte meg.

Az útépítés a tervek szerint jö
vőre is folytatódik. A munkák kö
zül a leglátványosabb minden bi
zonnyal a Béke út leaszfaltozása 
lesz A részben pályázati pénzből 
megvalósítandó beruházás lehe
tőséget teremt arra, hogy a Falujá
rók útján esetlegesen bekövetke
ző baleset, forgalmi dugó esetén a 
környék kikerülhető legyen. Ha
sonló feladatot láthat el a Régész 
utcát a Mély úttal összekötő sza
kasz, amely a Kossuth Lajos utca 
nagy részét tehermentesíthetné.
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Támad a tél

A GAMESZ néha a PEMÁK-nak is besegít
Úgy tűnik idén nem szenve

dünk majd hóhiányban. Ám 
ami a gyermekeknek öröm, a 
közlekedőknek jobbára bosz- 
szúság. Az élet persze nem áll 
meg, legfeljebb hosszabb-rö- 
videbb időre lelassul. Só kér
dése az egész, mondhatnánk.

Bár már a télben járunk, nem 
'  árt foglalkozni egy kicsit az 

ősz egyik neuralgikus problé
májával, a lehullott lomb el
helyezésével. Az önkormány
zat egyik rendelete megtiltja a 
lombégetést. Aki ezt be akarja 
tartani, annak két választása 
van: 1. Összegyűjti a falevele
ket, és megpróbálja elvitetni a 
GAMESZ szemetes autójával. 
2 .M egpróbálkozik a kom 
posztálással. Sajnos egyik sem 
tökéletes megoldás. Áz első 
esetben ugyanis a hulladék- 
törvény előírásaival találja ma
gát szemben, a második eset
ben pedig nem mindenkinél 
adottak a feltételek.
Tolmácsi Miklós tájékoztatása 
szerint a 2001. január elsejei 
hatállyal módosított hulladék- 
törvény előírja a szerves anya
gok kommunális szeméttele-

PEMÁK ugyanis Kartalon lét
rehozott egy telephelyet, s innen 
gyorsabban jutnak a sószórók a 
kritikus szakaszokhoz, mintha 
Veresegyházról indulnának. 
Mégis, az első havazáskor a GA
MESZ sószórójára volt szükség, 
hogy a Hatvani út forgalma az

pen történő lerakásának visz- 
szaszorítását legalább 15 %-ra. 
Ezért történt meg, hogy a ku
kásautó a hat-nyolc, falevéllel 
teli zsák közül csak kettőt-hár- 
mat vitt el. Az aszódi szemét
telep közelgő bezárása, és a 
szemét messzebbre történő el
szállítása pedig azt a helyzetet 
vetíti előre, hogy egyáltalán 
nem, vagy csak felárért szál
lítják majd el a szerves hulla
dékot.
A másik esetben az a gond, 
hogy nem mindenkinél és min
denütt találhatók meg a kom
posztálás feltételei, gondol
junk csak a közterület fáira, 
vagy a diófákra, amelynek a le
veleit nem is tanácsos trágyává 
érlelni. Egyébként maga a 
komposztálás hasznos dolog, 
hiszen értékes tápanyagok ke
rülnek vissza a talajba, arról

koztatott Tolmácsi Miklós, a 
GAMESZ vezetője. - A Multi- 
carra szerelt sószórónk, amit két 
évvel ezelőtt vásároltunk, eddig 
jól vizsgázott, hatékonyan dol
gozik. Nagyobb havazás esetén 
először tolólapos autót haszná
lunk, ennek nyomában kezdünk 
sózni. Az útprogram végrehaj
tása is kedvez, az aszfaltos uta
kat ugyanis sokkal nagyobb ha
tásfokkal lehet jégmentesíteni, 
mint a kőszórtakat. A menetrend 
szerint az utak sózását először a 
meredek, nagyobb forgalmú 
szakaszokon kezdik. Ugyanez 
igaz a járdákra, itt is a nagyobb 
forgalmú lejtős részek - Falujá
rók útja, Régész utca - élveznek 
előnyt, majd a nem kiemelt ut
cák, illetve azok járdái követ
keznek. Szükség esetén a gépi 
sószóró mellett kézi erőt is be
vernek. A legnagyobb segítség 
egyébként az, ha a háztulajdo
nosok nem feledkeznek meg ar
ról, hogy a saját portájuk előtti 
járda jégmentesítését nekik kell 
elvégezniük.

nem is beszélve, hogy nem 
szennyezzük vele a környeze
tet.

K íváncsiságbó l m egkér
deztünk két települést, ott mi a 
gyakorlat. Ikladon minden hé
ten egy alkalommal- szerdán
ként- , meghatározott időpont
ban engedik a szerves hulladék 
égetését. Túrán komposztáló 
telepet működtetnek, és az így 
nyert értékes anyagot zsákban 
árulják, jó  pénzért. Bérmun
kában a környéken vállalkoz
nak a zöldhulladék összeaprí- 
tására is.
Akármerről közelítjük meg a 
kérdést, egy biztos: az önkor
mányzatnak előbb-utóbb lép
nie kell lombügyben. Akár 
úgy, hogy enyhít az égetési ti
lalmon, akár úgy, hogy létre
hoz egy komposztálótelepet.

Rácz Zoltán

10 m ásodperc 

kedvezmény
Aki arra számított, hogy az au

tópálya kapuk lebontása egyben 
azt is jelenti, hogy csökkennek 
majd a díjak, azok csalódnak, 
ugyanis erről szó sincs. Január 1 - 
tői átlagosan 5 %-kal emelked
nek az autópálya-díjak. Emléke
zetem szerint néhány évvel eze
lőtt nem a kapuk, hanem a díjak 
mértéke ellen tüntettünk.

A kapuk - amelyeket fel sem 
kellett volna szereltetnie a Hom- 
kormánynak - most azért kerül
nek lebontásra, mert az Orbán- 
kabinet meghirdette a kormány- 
programjában. Az átlagember 
viszont másként gondolkodik. 
Mégpedig úgy, hogy a bontás 
legalább ugyanannyiba, ha nem 
többe kerül, mint a megépítésük. 
Ráadásul hasznot termelt - há
rom évig ennek a kormánynak 
sem volt sürgős a változtatás -, 
mert mivel nem lehetett őket ki
kerülni, kénytelen volt az autós 
fizetni. Számadatok bizonyítják, 
hogy az M3-as autópályán 70 
%-kal több a bevétel, mint az 
Ml-esen, ahol csak szúrópró
ba-szerű ellenőrzés van. Hja, a 
magyar mentalitás!
A legnagyobb baj, hogy Aszód 
és egy-két település megint 
vesztese lett az ügynek. Gödöllő 
polgármestere már kivívta váro
sának, hogy épüljön egy elkerü
lő út, és arra menjen az MO-ás 
körgyűrű. Ezzel a gödöllőiek 
megszabadulnak a nagy forga
lomtól, ráadásul ingyen autóz
nak majd be a fővárosba. Az ígé
retek megnyugtatták Kerepest és 
Kistarcsát is, mivel az említett 
utak megépítése után az ő tele
pülésükön is kevesebb autó fog 
átzúdulni. Szintén megmenekül 
a forgalomtól Hatvan, ugyanis a 
tervek szerint ingyenessé teszik 
a salgótarjáni és a kerekharaszti 
lejáró közötti autópálya-sza
kaszt. Horton és Aszódon vi
szont csak egy segítene: a díjak 
nagymértékű csökkentése. 
Nemrégiben Manninger Jenő 

államtitkárt arról kérdezték, 
kapnak-e valamilyen kedvez
ményt az agglomerációs telepü
lések lakói. Az államtitkár azt 
válaszolta, a kapuk nélküli mat
ricarendszer már maga egy ked
vezmény. Lefordítva: 10 má
sodperc kedvezményt kaptunk. 
Korábban ennyit töltöttünk 
ugyanis a díjszedő kapuk előtt.

-Rá-zó-s

A Falujárók útja legkritikusabb szakasza
Valóban, bár ilyenkor igazából eljegesedett lejtőn megindul- 
az számít, hogy mikor kezdik hasson, 
meg az út hómentesítését. - 60 köbméter homokot és 30 
Elvileg az aszódiaknak idén köbméter ipari sót rendeltünk, 
könnyebb dolguk lesz. A reméljük ez elegendő lesz - tájé-

Lombhullás után

Komposztáljunk vagy égessünk?
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Ahogy egy résztvevő látta

Aszódon is  bem utatkozott “A Jövő e lkezdődött”  v ita ira t
A Jövő elkezdődött című vita

iratot mutatták be azon a fóru
mon, amelyet a Fidesz Magyar 
Polgári Párt aszódi alapszer
vezete november 30-án a Petőfi 
Múzeum galériájában rendezett.
Selmeczi Gabriella ismertette a 

vitairat sarkalatos pontjait: csa
lád, munka, rend, tanulás, me
lyek köré szerveződnek a párt 
programtézisei. Először a család 
szerepének fontosságáról be
szélt, arról, hogy a Fidesz vezette 
koalíció értékrendjének közép
pontjában a család áll. Ezért is 
fektetett nagy hangsúlyt a csa
ládtámogatási rendszerre, a 
GYED újbóli visszaállítására- a 
családi adókedvezmény be
vezetésére. Kiemelte, hogy párt
ja  - a gazdaság lendületéből szár
mazó többletforrásokra alapoz
va - a jövőben tovább kívánja 
fejleszteni a családtámogatási 
rendszert. Az esélykiegyenlítés 
érdekében továbbra is nevelni 
szeretnék a szociálisan segítség
re szoruló családok gyermekei 
számára nyújtott támogatásokat, 
valamint javítani kívánnak a 
fogyatékkal élők helyzetén.
A képviselő azt is hangsúlyozta, 
hogy míg korábban a segélyezés 
alapú alapú szociális gondosko
dás valójában konzerválta és új
ratermelte a szegénységet, addig 
a polgári kormány célja az, hogy 
mindenki képessé válhasson a 
számára boldogulást jelentő 
jobb életminőség elérésére. 
Ezért törekszik minden lehetsé
ges eszközzel arra, hogy visz- 
szaadja a tisztességgel elvégzett 
munka becsületét. A minimálbér 
25 ezer forintról 40 ezerre tör
ténő emelése első lépésnek te
kinthető ama célok elérése érde
kében, hogy az állami újrael
osztásban minél több jusson 
közoktatásra, közegészségügy
re, a közszféra dolgozóinak bér
növelésére. Miután az állam is 
csak abból tud visszaosztani, ha 
minden elvégzett munka után a 
kötelező járulékokat befizetik. 
Ennek kapcsán több hozzászóló 
is megfogalmazta, hogy a mi
nimálbér-emeléssel párhuza
mosan minél hamarabb meg kell

változtatni a közalkalmazotti 
bértáblát, mert ez komoly bér- 
feszültségeket jelent a közép és 
felsőfokú végzettségűek szá
mára. A képviselő egyetértő vé
leményének adott hangot, sze
rinte a következő kormányzati 
ciklusban ezt a kérdést hala
déktalanul meg kell oldani.
A rend kapcsán elmondta, hogy 
a polgári kormány erkölcsi fel
adatának tekintette és tekinti 
hogy megakadályozza a bűnö
zés és robbantásos merényletek 
elterjedését. Emlékeztetett arra 
hogy a parlament ebben a cik
lusban a kormány javaslatára 
törvényt fogadott el a büntetések 
mértékének általános szigorítá
sáról, a kábítószerrel való visz- 
szaélés büntetőjogi szigorításá
ról és a szervezetten elkövetett 
bűncselekmények büntetésének 
szigorításáról. Törvényt alkottak 
a szervezett bűnözés elleni küz
delemről és a maffiaellenes 
központ felállításáról. Gondola
tai összegzéseként beszélt az ok
tatás és a képzés fontosságáról, 
arról, hogy hazánk polgárai ak
kor lesznek sikeresek a jövőben, 
ha versenyképes, magasan kép
zett ismeretekkel rendelkeznek, 
ezért minden kormánynak arra 
kell törekednie, hogy ehhez az 
egyenlő feltételeket és esélyeket 
biztosítsa.
Frajna Imre képviselő az érték
álló nyugdíjak megteremtésének 
fontosságáról beszélt. Emlékez
tetett arra, hogy a Bokros cso
mag következtében a nyugdíjak 
12 %-ot veszítettek értékükből. 
1998 -bán a polgári kormány ar
ra tett ígéretet, hogy a nyugdíjak 
vásárlóértékét megőrzi és lehe
tőségéhez mérten növeli. Ezt az 
ígéretét a kormány teljesítette és 
pótolta azt a hiányt, amit a ko
rábbi években elveszítettek. A 
vásárlóérték-követő nyugdíje
melési rendszert egyébként - 
amely a jövedelmek növekedé
sét és az inflációt egyaránt figye
lembe veszi (ún."svájci indiká- 
lás”) a nyugdíjemelés megálla
pításakor -1997-ben fogadta el a 
parlament. A nyugdíjrendszer 
módosítását illetően Frajna úr el

mondta, hogy az 1997-ban 
bevezetett és elsietett nyugdíj- 
reform kapcsán kétszer annyian 
léptek át a szolidaritáson alapuló 
.,hagyományos" rendszerből ( 
első pillér) a magánnyugdíj
pénztárakba, (második pillér) 
Ezzel a döntéssel az MSzP- 
SZDSZ kormány súlyos csapást 
mért a meglévő állami nyugdíj- 
rendszer biztonságára. Fliszen 
annak a bizonyos 6%-nak az 
összegét a központi költségve
tésből kell pótolni a nyugdíj- 
kassza felé, mivel a magán
nyugdíjpénztárak nincsenek kö
telezve az özvegyi és egyéb 
nyugellátmányok folyósítására. 
_A képviselő megerősítette, a 
jövőben is meg kívánják őrizni a 
magánnyugdíjpénztárak stabili
tását, de olyan nyugdíjreformot 
kívánnak előkészíteni, hogy a 
befizetések követhetőek legye
nek, azzal arányos ellátást kap
janak a nyugdíjasok, és min
denki maga dönthesse el, hogy 
az adott feltételek között mikor 
akar nyugdíjba menni.
Az alacsony nyugdíjak kapcsán 
a résztvevők közül volt, aki 
megjegyezte, hogy negyven év 
szolgálati idő ledolgozása után 
méltatlanul alacsony járadékot 
kap. A honatya elismerte, hogy a 
rendszerváltás igazi vesztesei

Egymásnak adják Aszódon a 
kilincset a politikusok, jelezvén, 
a kampány megkezdődött. 
November 29-én a Művelődés 
Háza kamaratermében a Ma
gyar Szocialista Párt helyi szer
vezetének vendége Jánosi 
György politikus volt, aki párt
jának az oktatás jelenlegi hely
zetéről, illetve az ezzel kapcso
latos jövőbeni elképzeléseiről 
készített dolgozatát vitatta meg a 
jelenlévőkkel. A rendezvény 
vendége volt Szabó Imre, az 
MSZP országgyűlési képvi
selő-jelöltje is. Másnap a Petőfi 
Múzeum galériájában Selmeczi 
Gabriella és Frajna Imre politi
kusok a FIDESZ-nek A Jövő el-

azok a nydíjas polgárok, akik a 
90-es évek elején vonultak 
nyugállományba. Bizakodva 
szólt arról, hogy a kormány ed
digi intézkedései (differenciált 
nyugdíjemelés) és a jövőbeni 
tervei: nyugdíjas munkavállalók 
a nyugdíjuk után ne adózzanak, 
valamint a keresők adójuk meg
határozott százalékával támo
gathassák nyugdíjas szüleiket - 
könnyíteni fogják nagyon sok 
nyugdíjas polgár helyzetét.
Tóth Gábor, városunk ország
gyűlési képviselője örömmel 
tájékoztatta a fórum résztvevőit, 
arról, hogy Aszód másodízben 
nyert pályázatot a Széchenyi 
tervből, ezáltal újabb szociális 
bérlakások épülhetnek váro
sunkban. Fellendülőben van a 
térség turizmusa a túrái termál
fürdő és a domonyvölgyi lovar
da felépülésével, ahol nemso
kára nemzetközi fogathajtó ver
senyeknek ad otthont. Fontos
nak vélte, hogy mi aszódiak vég
re higgyünk saját kistérségi sze
repünkben, abban, hogy Túra 
mellett, mint iskolaváros, a Gal- 
ga mente természeti adottsá
gaiba illeszkedve megőrizzük 
értékeinket, és tovább szőjük ál
mainkat, mert a jövő immáron 
elkezdődött.

tették az érdeklődők előtt. Jelen 
volt Tóth Gábor honatya is, aki 
egyben a FIDESZ és az MDF 
közös országgyűlési képviselő- 
jelöltje.
A Munkáspárt ezúton tudatja, 
hogy a 2002. évi országgyűlési 
képviselő-választáson Pest me
gye 5. számú választókerületé
ben Hajdú Péter jelöltet indítja. 
Eddig több, mint 6 ezren je
lentkeztek a Zöld Párt azon ap
róhirdetésére, amely segítségé
vel kívánják kiválasztani or
szággyűlési képviselő-jelöltjei
ket. (Az apróhirdetés e szá
munkban olvasható.)

sz.z.

Kampányhírek
kezdődött című vitairatát ismer-
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KEPE TIBOR KFT.
3021 Lőrinci, Bajcsy-Zsilinszky u. 57.

Tel.: (37) 388 132, (37) 389 218, Fax: (37) 389 233
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A Gödöllői Tűzoltóság felhívása

A szeretet lángja 

gyújtani is Képes!

Tájékoztató
A mezőgazdasági szövetkezeti 

nyugdíjasok üzletrészeinek 
megvásárlásáról

A karácsony és a hozzá kap
csolódó ünnepkör egyik legjel
legzetesebb színfoltja a gyertyák, 
mécsesek, kis fáklyák használata. 
A régebbi időkben ezek a folya
matosan csökkenő természetes 
fény pótlását szolgálták, mára 
azonban lényegében több jelen
téssel is bíró jelképpé váltak. Ez a 
változás viszont azt hozta magá
val, hogy elődeinknek a folyama
tos használatból eredő mtinja a 
mai - ezeket csak néha használó - 
emberekből hiányzik, és mi, tűz
oltók tapasztaljuk csak igazán, 
milyen hajmeresztő dolgokra va
gyunk képesek.

Néhány gondolat a használat
ról:

A gyertyák, mécsesek haszná
latánál legfontosabb az, ahogyan 
ezeket elhelyezzük. Mindenfé
leképpen használjunk nem ég
hető anyagú alátétet (tányér, csé
szealj vagy erre a célra készített 
gyertya), mécsestartót. Sok tüz
eset keletkezik abból, hogy a le
égett eszköz a műanyag alátétet, 
asztallapot, térítőt, adventi ko
szorút gyújtja meg. A néhány 
éve fogalomba került műanyag 
vagy vékony alumínium csészés 
mécsesek különösen megté
vesztek, mivel ezek semmilyen 
védelmet nem nyújtanak, azon
ban az eszköz kialakításánál fog
va bárhová elhelyezhető.

A másik jelentős veszélyfor
rás, hogy a láng akkora hősugár
zással rendelkezik, mely a köze
lében lévő éghető anyagokat, dí
szítő elemeket képes meggyúj
tani. Ezért az eszközöket, illetve 
a környezetében lévő éghető 
anyagukat úgy kell elhelyezni, 
hogy azok egymáshoz képest ne 
legyenek gyújtásközeiben. Ez a 
biztonsági távolság normál eset

ben kb. 30 cm, de ez függ a láng 
nagyságától, a huzat irányától 
stb. Javasoljuk, hogy a fenti tá
volság figyelembevételével he
lyezzük el az eszközt, és a meg
gyújtott láng körül tenyerünkkel 
keressük meg azt a távolságot, 
ahol a kezünket tartósan ott tud
juk tartani. Ezen a távolságon kí
vül az anyagok meggyulladásá- 
val nem kell számolni. Ez az el
járás csak ajól rögzített, eldőlés- 
re, leesésre nem hajlamos tár
gyak, anyagok esetében megfe
lelő, ezeket az anyagokat az esz
közök közeléből mindenféle
képpen el kell távolítani.

Ez érvényes az olyan anya
gokra is, melyek gőze szobahő
mérsékleten is képes ellobbanni 
(benzin, alkoholszármazékok 
stb.) A gyertyafény mellett vég
zett automakett festegetés vagy 
körömlakklemosás nem biztos, 
hogy a kívánt eredményt hozza.

Ebben a körben kell szót ejte
nünk a nyíltlángú világítóesz
közök modem rokonairól, a ka
rácsonyfákon alkalmazott elek
tromos lámpafuzérekről. Ezek a 
biztonságos és a magyar előírá
soknak garanciálisán megfelelő 
kialakítás esetén szinte teljes 
biztonságot nyújtanak a nyíltlán
gú eszközökkel szemben. Itt kü
lönös hangsúlyt kell helyezni a 
biztonságos kialakításra, mivel 
az olcsón, kéz alatt vásárolható 
“bóvlik” túlmelegedésükkel, 
zárlataikkal ugyanakkora tüzet 
tudnak okozni, mint nyíltlángú 
társaik.

A karácsony évszázadok óta a 
legszebb ünnepünk egy kis oda
figyeléssel, elővigyázatossággal 
megelőzhetjük, nehogy a leg
szomorúbb legyen.

Az MFB Üzletrész-hasznosító 
Kft. megbízásából a megyei 
Földművelésügyi Hivatalok, az 
1090/2001 (Vffl. 8.) Kormány- 
határozatnak megfelelően 2001. 
december 1-jén megkezdték a 
mezőgazdasági szövetkezeti 
nyugdíjasok üzletrészeinek meg
vásárlását. Az üzletrészek az 
1992-es névértéken kerülnek 
megvásárlásra. A mezőgazdasági 
szövetkezeti üzletrészek megvá
sárlása a kívülálló üzletrészeinek 
megvásárlásakor alkalmazott el
járási rend szerint történik.

Az MFB Üzlethasznosító Kft. 
vételi ajánlatában a bonyolítás 
több fontos feltétele került meg
határozásra, például az is, hogy az 
ajánlat mely szövetkezetekre il
letve üzletrészekre vonatkozik. E 
szerint a jelen ajánlat azokra az 
üzletrész-tulajdonosokra vonat
kozik, akik .jelenleg is tagjai a 
mezőgazdasági szövetkezetnek 
és nyugdíjasok vagy legkésőbb 
az igénybejelentésig nyugdíjassá 
válnak. Az eljárási rend alapján 
az adásvételi szerződés megköté
sét legkésőbb 2002. március 31- 
ig az illetékes megyei FM Hiva
talhoz beérkező igénybejelentés
sel lehet kezdeményezni. A “Vé
teli ajánlat” csak arra az üzlet
részre vonatkozik, amelyhez a tu
lajdonos az 1992. évi II. törvény 
alapján szövetkezeti tagként 
jutott, vagy amelyet örökölt. Nem 
vonatkozik az ajánlat arra az üz
letrészre, amelyet a tulajdonos 
adásvétel vagy ajándékozás útján 
szerzett.

A jogosultaknak a következő 
részekből álló, egységes nyom
tatványcsomagot kell kitölteniük:

A “Kérelmet” (1. sz. mellék
let), az MFB Üzletrészhasznosító 
Kft. “Vételi ajánlat’’-át (2 sz. mell. 
2 példányban), a “Szövetkezet 
nyilatkozatai” nyomtatványt (3. 
sz. mell.), az “Igénybejelentő 
lap”-ot (4. sz. mell.), és az “Üz
letrész-adásvételi szerződés” 
nyomtatványt (5. sz. mell. 4 pél
dányban)

A felsorolt iratok birtokában a 
következők a teendők:

1.) Az üzletrész-tulajdonos ál
tal kitöltött és aláírt “Kérelmef’,

az illetékes megyei FM Hivatal 
által hitelesített “Vételi ajánlat” 
egy példányát és a “Szövetkezet 
nyilatkozatai” nyomtatványt (1., 
2. és 3. számú mellékleteket) ah
hoz a mezőgazdasági szövetke
zethez kell eljutatni (ajánlott le
vélben vagy személyesen, írásbe
li átvétel mellett), amelynek 
nyugdíjas tagja a jogosult. A 
“Szövetkezet nyilatkozatai” 
nyomtatványt a továbbiakban ki
töltve és cégszerűen aláírva az 
érintett szövetkezet juttatja el az 
illetékes FM Hivatalhoz.

2.) Az üzletrész-tulajdonos 
(mint eladó) által kitöltött és aláírt 
“Igénybejelentő lap”-ot és az 
“Üzletrész-adásvételi szerző
dés’̂  példányát a szövetkezet 
székhelye szerint illetékes me
gyei FM Hivatalhoz kell meg
küldeni. Figyelem: az FM Hiva
talok csak a formailag és tartalmi
lag hibátlan igényeket fogadják 
el! Csatolni kell a jogosult törzs
számát tartalmazó nyugdíjaslap 
fénymásolatát is. Bizonytalanság 
esetén segítheti a gyors lebonyo
lítást, ha az üzletrész-tulajdonos 
(az Eladó) az adatokat egyezteti a 
szövetkezettel. Az “Üzletrész 
adás-vételi szerződést” két tanú
nak kell minden példányon ere
deti aláírásával hitelesítenie.

A nyugdíjas üzletrész-tulaj- ( 
donosok Budapesten személye
sen az ügyfélfogadási időben (H- 
KSz : 9-12, illetve 13-16-ig) a 
Fővárosi és Pest Megyei FM Hi
vatalnál Falugazdász Osztályán 
(Budapest, Szent László tér 16.) 
kérhetnek nyomtatványt és felvi
lágosítást. Telefon: 06-1-262-29- 
39. Pest megye településein a 
helyben szokásos ügyfélfogadási 
időben a falugazdászoktól kap
hatnak nyomtatványt és részletes 
tájékoztatást az érdekeltek.

A Fővárosi és Pest Megyei FM 
Hivatal illetékességébe tartozó 
szövetkezetek esetében kérjük, 
hogy a kitöltött és aláírt igénybe
jelentőket és üzletrész adásvételi 
szerződés nyomtatványokat a Hi
vatal postacímére szíveskedjenek 
beküldeni:

Fővárosi és Pest Megyei FM 
Hivatal -1475 Budapest, Pf: 136.

Következő lapzárta: 
2002. január 

Következő megjelenés: 
2002. január 7 7.
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Volkswagen Transporter 
nettó 3 213 000  Ft-tól.

Most minden Transporterhez 100 000 Ft értékű rádióreklámot adunk, hogy meghirdethesse vállal

kozását. Hamar megtérül befektetése: akár annyi új ügyfelet is szerezhet, ahány emberhez 

a Transporter hétről-hétre eljuttatja a Dáridó Produkciót. És ha már túl sok új megrendelést 

szerzett, ismét várjuk Volkswagen Haszonjármű Márkakereskedésünkben.

J r C a s t r o l
Autócentrum Gödöllő Rt.
2100  Gödöllő, Szent-GyÖrgyí A, u. 1.

Tel.; 28/5 1 5 -51 0 , Fax: 28/515-520

E-maii: vwhas/on jarmuvek@ autocenmimgodotio.hu

VOLKSWAGEN
H a s z o n já rm ű v e k

mailto:jarmuvek@autocenmimgodotio.hu
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Most minden Transporterhez 100 000 Ft értékű rádióreklámot adunk, hogy meghirdethesse vállal

kozását. Hamar megtérül befektetése: akár annyi új ügyfelet is szerezhet, ahány emberhez 

a Transporter hétről-hétre eljuttatja a Dáridó Produkciót. És ha már túl sok új megrendelést 

szerzett, ismét várjuk Volkswagen Haszonjármű Márkakereskedésünkben.

Jó hírét is szállítjuk.

Volkswagen Transporter 
nettó 3 213 00 0  Ft-tól.

3 C a s tr o l
Autócentrum Gödöllő Rt.
2100  Gödöllő, Sient-Györgyt A. u. 1.

Te!.: 28 /5 1 5 -810 , Fax: 28/515-520  

E m ail, vwhasionjarmuvek@ autocentrum godoiio.hu

VOLKSWAGEN
H a s z o n já rm ű v e k

mailto:vwhasionjarmuvek@autocentrumgodoiio.hu
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Rendőrségi hírek

Közintézményekbe 

besurrané tolvajok
Az elmúlt időszakban két 

olyan, besurranásos módszer
rel véghezvitt lopás is történt, 
aminek a város két közintézmé
nye volt a célpontja. A rendőr
ség szerint ugyanazok jártak a 
Szivárvány óvodában, akik a 
Podmaniczky Zeneiskolát is 
„meglátogatták”.

Az előbbi intézményből dol- 
gavégezetlenül távoztak, csupán 
rongálási kárt okoztak, a Podma
niczky Zeneiskolában viszont jó
val nagyobb eredménnyel jártak. 
Itt ugyanis -  feltörve a páncél- 
szekrényt -  közel 300 ezer Ft-ot 
zsákmányoltak. Mindkét esetben 
tettüket akkor követték el, amikor 
rajtuk kívül még mások is tartóz
kodtak az épületben, s így a ri
asztó nem volt bekapcsolva. A 
Szivárvány óvodában a takarító
nő végezte a munkáját, a Podma
niczky Zeneiskolában pedig a 
Városi Civil Vegyeskar próbált. 
A rendőrség nyomoz a két ügy
ben.

Ismét célpont volt a MÁV-ál- 
lomás is, ahol a színesfémre spe
cializálódott tolvajok alumínium 
elosztófedeleket tulajdonítottak 
el, illetve 60 méter hosszúságú 
rézkábelt vágtak le, átmenetileg 
működésképtelenné téve ezzel a 
biztonsági berendezést.

Ismeretlen elkövetők Molotov- 
koktélt dobtak be egy megnyitás 
előtt álló üzletbe. Az így kelet
kező tűz használhatatlanná tette a 
helyiség berendezési tárgyait, és 
csak a vakszerencsén múlt, hogy 
a gázkazán nem robbant fel. A 
bolt tulajdonosa emellett figyel
meztető telefont is kapott, hogy 
ne forduljon a rendőrséghez.

Két pénztárca is eltűnt, az 
egyiket egy boltban lopták el, 
míg a tulajdonosa vásárolt, a má
sik pedig egy lezárt autóból tűnt 
el, amit zárfeltörés módszerével 
nyitott ki az elkövető. A dolog 
érdekessége, hogy a kárvallott -  
egy péceli vállalkozó -  csupán 8

nappal később tett feljelentést. 
Történt egy anyagi káros baleset 
is, amit a rendőrség azért vizs
gál, mert felmerült a szándékos 
rongálás gyanúja. A két gépko
csi összeütközése 80 ezer Ft-os 
kártokozott.

A rendőrség arra kér minden
kit, hogy a karácsonyi bevásárlá
sok alatt jobban figyeljen az ér
tékeire. Aki pedig az ünnepek 
idején elutazik pár napra, kérje 
meg a szomszédját, figyeljen az 
üresen hagyott házra.

Programajánló
December 14-én 17 órakor kó
rusok hangversenye lesz az 
Evangélikus Gimnázium aulá
jában.

December 19-én 19 órakor a 
Vécsey Kamarateátrum elő
adásában Eszterházy Péter: K i 
szavatol a lady biztonságáért? 
című művét láthatják az érdek
lődők a Vécsey Helyőrségi 
Klub színháztermében. 
December 20-án 15 órakor a 

Művelődés Háza kamarater
mében négy csapat verseng a 
várostörténeti vetélkedőn. 
2002. január 2-án újévi kon

certre kerül sor az Evangélikus 
Gimnázium aulájában. Közre
működik a Kastélyzenekar és 
számos neves vendégművész.

r

MIEP kampánynyitó

Balczó András 
Aszódon

Sport-Politika-Hit címmel 
Balczó András olimpiai és vi
lágbajnok öttusázó tart előa
dást a Művelődés Háza kama
ratermében 200 l .v december 
14-én 18 órakor. A rendezvé
nyen bemutatkozik Bereczky 
László, az 5-ös számú válasz
tókerület országgyűlési képvi
selő-jelöltje.

Mindenkit szeretettel vár a 
MIEP aszódi alapszervezete.

25 éve történt...

Egy Katasztrófa hétköznapi hősei
...hogy egy szeptemberi éjsza- Nem tudom, tudták-e, hogy ha- Húsz óra körül a tűz kialudt. A 
kán belerohant egy etilént lálos veszélyben forognak a tűz tartály nem robbant fel, másnap 
szállító tartálykocsi a Pesti út- körül mindannyian: nem volt biz- mindenki hazamehetett. A vét- 
Deák Ferenc utca sarkán álló tos, hogy minden óvatosság és kés gépkocsivezető embertelen 
házba. szakértelem ellenére nem okoz-e szenvedések közepette meghalt
Katasztrófafilmekben látni ilye- meglepetést az etilén. Az izgalom -  nyugodjék békében - ,  sokszo- 
neket: romba dőlt ház, égve ro- az irányítók között akkor kezdett rosan levezekelte hibáját: ő éb- 
hanó ember, aki a környező há- fokozódni, amikor a tartály kiü- resztette fel a környék lakosait, 
zak ablakait veri, égő tartályko- rülni látszott: ha a tűz kioltásakor miközben élő fáklya volt. Évát is 
esi, az élőket menteni igyekvő visszaszív a tartály, akkor ment- eltemettük: a fél település bú
szomszédok, orvosok, rendőrök, hetetlenül fólrobban, és a repe- csúztattaőt. 
mentők, tűzoltók. szék megölik a tűz körül dolgozó- Nem tudom, negyedszázad múl-
A tragédia éjszakáját fölváltotta a kát. (Amikor Detre nagytiszteletű tán ki emlékezik még erre a tör- 
rémhírekkel teli reggel, megtelt úr az egyetlen áldozat, Deme ténetre. A tűz körül dolgozóknak 
kíváncsiakkal a környék, a tar- Lászlóné temetésén a pusztulás -  akik között nagyon sok fiatal 
tálykocsi pedig égett. Minden- közelségéről beszélt, nem túlzott: ember vo lt- vajon megmondta-e 
kinek volt egy jó ötlete az eloltás- hatalmas erejű robbanás lehetősé- valaki, hogy ők akkor is hősök, ha 
ra, a „legjobbat” aznap délután géről beszéltek egymás között a nem haltak bele a munkájukba, 
hallottam -.Földet kellene borítani szakemberek.) ha parancsot teljesítettek?
a lángoló tartályra, s utána ve- Az volt a szerencse, hogy ezt ke- Amíg az ember fiatal, föl sem 
gigmemi rajta harckocsival... vesen tudták, és különben is: né- méri a veszélyt, az emberpróbá-
A veszély akkor derült ki, ami- hány, saját felelősségére otthon ló feladat csak „jó hecc”, s talán 

kor igazi szakemberek érkeztek rejtőző emberen kívül a lakosság nem is érti, miért néznek tiszte- 
a helyszínre és kiadták a párán-biztonságban volt. lettel rá. Negyedszázad után
csőt: a tűz körül kb. 500 méter Mindenki tette a dolgát: a tanács azon is csodálkozik, hogy valaki 
sugarú körben ki kell üríteni a alkalmazottai a honvédség és a még emlékszik rá. Ha fölemle- 
települést. A tartálykocsi bárme- Fiúnevelő Intézet segítségével geti a családjának, gyermekei ta- 
lyik pillanatban fölrobbanhatott megszervezték az ellátást, a jár- Ián azt mondják: mesél, hogy 
volna, s akkor letarolta volna a őröző katonák gondoskodtak ar- bezzeg az én időmben... 
község középső részét. Az égő ról, hogy senkinek ne legyen Ne felejtsük el őket! Az ese- 
tartálykocsi körül ott maradtak a kedve a máséhoz nyúlni, a pos- mény városunk történelme már, 
tűzoltók, a kiskatonák innen, tán egymást váltotta két közpon- s ha másként nem is, legalább 
Aszódról, a rendőrség helyi és a tos, mert a távbeszélőközpont ezzel a néhány sorral hadd emlé- 
Forradalmi Ezred ide vezényelt volt az összekötő kapocs a külvi- kezzem rájuk, hadd kívánjak ál
rendőrei és a mentők. Rajtuk lág felé. A postán volt az irányi- dást életükben és halálukban is. 
múlott a település sorsa. tóközpont. HőnignéZádorÉva
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SkodaFabia dén egy igazi Fabiába ülhet! 

a vezetés öröm ét az elegáns, biztonságos, ésszerűen fel

szerelt Fabiában, am ely Európa legmodernebb autógyá

rának büszkesége. Kedvező, új hitellehetőségekkel!

„A  k is  a u tó k  
k irá lya "

Az AutoBild 2001. évi
További részletekkel várjuk márkakereskedésünkben! I m h * * * ^ * * * "

mÁR 2 049 000 Ft tói!
P a tó c s  A u t ó h á z
www.skoda-auto.hu

2100 Gödöllő, Rigó u. 10 
Tel.: (28) 423-299,418-872 
Tel./Fax: (28) 410-299

http://www.skoda-auto.hu
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Élet írta történet Ami mindennél fontosabb
- Pista bácsi! Hát én már nem 

fogok megszabadulni magától 
sohasem? - sóhajtott fel a jegy
zőkönyvi felvételen egy pártfo
goltam.
Régről ismertem őt, s családját. 
Még a "békebeli" családgondo
zói koromból. Már akkor lát
szott, hogy úgy fog alakulni az 
életútja, mint a többi, hozzá ha
sonló kortársának.
Gábor nem szeretett iskolába 
járni.
- Tudja, akkor nagyon megutál
tam magát, mert szinte minden 
tanár rám szállt a mulasztásaim 
csökkentése érdekében. Meg a 
piásan jámbor apám sem ihatott 
annyit, hiszen Ön bármikor be
tévedhetett hozzánk. Hiába sug- 
dolóztak otthon, én tudtam, ha 
újra elkezdtek volna inni, ben
nünket azonnal elvittek volna 
Pomázra. De ami késett, nem 
sokkal később bekövetkezett. A 
délelőtti ivászatot átették késő 
estére. Addigra már nem jött 
hozzánk senki sem. Persze a 
szomszédok tudtak mindenről, 
de az apám agresszivitásától, s 
anyám csúnya szájától félt 
mindenki. Pénzünk az... sosem 
volt. Hát szereztem magamnak 
úgy, ahogy tudtam. Eleinte csak 
1-2 forintot, később többet-ke- 
vesebbet. Otthon még bíztattak 
is, hogy "így csinálja ezt minden 
életre való gyerek." Mi lett a 
vége?- tette fel szinte magának a 
költői kérdést. -Naná, hogy in
tézeti gyerek lettem. De ott sem 
bírtam sokáig. Sokszor meg
szöktem. Kitanultam ám az élet 
iskoláját! Azt hiszem, jobban 
tudok már én mindent az 
egészről - csattant fel élesen. - 
Kár itt dumálni bármit is, 
úgysem fog változni semmi 
sem.

-No, azért ez nem így megy - 
próbáltam csitítani.- Egyébként, 
hajói emlékszem, Gáborkám, te 
alapjában véve jó gyerek vol
tál... Sokszor megvédted a kicsi
ket a nagyobbak gorombasá
gaitól.

- Engem csak ne dicsérgessen 
így utólag!- vágott bele a sza
vamba. -En egy elfuserált gye
rek voltam, vagyok és az is le

szek. Már most megmondom, a 
pártfogói felügyelet nem fog ér
ni semmit sem. Ezt én mondom 
magának! Azt hiszi, hogy egy 
papír majd mindent meg fog 
változtam nálam?

Hagytam egy kis időt, hogy 
lecsillapodjék. Mert beláttam, az 
addig tisztának hitt gondolatait 
kissé összekuszáltam.

A jótékony csönd alatt mind
ketten felkészülhettünk a követ
kező "menetre". Hagytam, hogy 
ő kezdeményezzen.

-Talán csak nem ott akaija foly
tatni Pista bácsi, ahol az előbb 
abba hagyta? - kérdezte már kis
sé szelídebben.

Hirtelen megéreztem ezt a cse
kélynek tűnő változást. -No, 
komám, fogunk itt mi még más
képp is beszélgetni!- villant fel 
bennem a remény. Talán már 
most kezdődött el nála valami... 
egy olyan új dolog, amit eddig az 
életében még nem sikerült 
megtapasztalnia. Bár bizonyára 
sokan szerették volna rávezetni 
vagy éppen önmaga is hiába 
kereste, de nem tudta az útját. 
Szinte szégyelltem magam, 
hogy nekem jutott osztályrészül 
ez a dicsőség.
Nem, nem mentegettem előtte 
magam. Sőt kértem, fogadja el 
végre a hivatásomból adódó le
hetőségeket.
-Gábor! Remélem, hogy a párt
fogást nem pusztán papírkér
désnek fogod fel, hanem való
ságos, hivatalosan is megerő
sített emberi kapcsolatnak, 
amelybe mindkettőnknek erőt, 
energiát, kitartást, megértést , 
megbecsülést, elismerést ...és 
még sorolhatnám, miket kell be
fektetni, hogy mérhető, de fii
képp érezhető változásokat ér
jünk el - fejeztem be végül a be
szélgetést.
Néhány nap múlva egy ismeret
len lány kopogtatott be: - Gábor 
üzeni, már nem akar megsza
badulni magától.
A körülöttem állók csodálkozva 
néztek rám.
-Ugyan mit jelenthet ez?

AKI

Az ember nem szabhat ön
magának értéket. Vagy mégis? 
Az önbecsülés nem olyasva
lami, amit bebeszélhetünk ma
gunknak. Csak ha mások sze
retnek bennünket, s mi viszont
szeretjük őket - legyen az bár 
családtag, barát, ismeretlen vagy 
haragos - tudjuk önmagunkat 
szeretni, önmagunk szeretni, 
önmagunknak értéket adni. De 
van egy fontosabb dolog! S 
hogy mi ez? Az emberség! A 
Magyar értelmező kéziszótár 
így definiálja: Az emberség: 1. 
mások, különösen a rászorultak 
iránti jóindulat, segítőkészség. 2. 
illendőség, tisztességtudás. 3. 
becsület, tisztesség.
Igen, ez az emberség. Hisz oly 

korban élünk, mikor szinte bár
mit meg tud tenni az ember. 
Vegyük például az űrutazást, a 
kommunikáció területét, a gén
sebészetet, s csak erről az egyről, 
erről a jelentéktelen, ám min
dennél fontosabb dologról feled
kezünk meg. Akár szegény 
vagy, akár gazdag, ha az a jelen
téktelen dolog nincs meg a bel
sődben, semmi vagy!
Igaz, az élet tele van problé

mákkal, munkahelyi bizonyta- 
lanság, számlák, hogy csak ket-

tőt említsek, de mindezek ártal
mas érzelmi feszültség, harag, 
stressz forrásai, ami akarva-aka- 
ratlanul megmutatkozik rajtunk, 
s sajnos kihatással van a környe
zetünkre is.
De gondolj csak bele, ha például 
szeretettel közelednél az ember
társad felé, akit lehet, hogy nem 
is ismersz, nagy valószínűség
gel szívélyes és boldog légkör 
alakulna ki köztetek. A feszült
ségek megszűnnének. Ez nem
csak a családi, baráti vagy isme
rősi kapcsolatra vonatkozik. Ez 
vonatkozik a munkahelyre, az 
iskolára és a nyilvánosságra, te
hát az egész emberiségre egya
ránt. Hasznos lenne, ha időről 
időre komolyan elgondolkoz
nánk azon, mi is az élet értelme, 
és hogyan kellene élnünk. Béké
ben, szeretettel, s odafigyelve 
embertársunkra, hiszen ő is em
beri lény, neki is vannak érzései. 
Természetesen félretolhatjuk 
ezeket a dolgokat, és egyszerűen 
csak örülhetünk az életnek. De a 
kérdés még nyitott!
Ha ez az emberség, mivé lesz az 
emberiség?

Mbili

Faültetés 
egy pályázathoz

Amikor az ember kijárja az 
iskoláját, szívesen hagyna olyan 
emléket, amelynek köszönhe

tően később is emlékeznek majd 
rá, illetve olyat, ami alapján ő is 
kötődik alma materéhez.

A Csengey Gusztáv Általános 
Iskola egyik tanulójára, Nagy 
Erikára ősztől egy hársfa is em
lékeztet majd. A fa ültetése 
ugyanis az Apáczai Kiadó által 
kürt pályázaton való eredmé
nyes szereplés egyik feltétele 
volt. Erikának ezen felül tanul
mányi versenyeken kellett ered
ményesen szerepelni, kitűnően 
tanulni, egy külföldi diákkal 
folyamatosan kapcsolatot tartani 
és egy fogalmazáson keresztül 
bemutatnia lakóhelyét. Erika 
minden feltételnek megfelelt, 
ennek köszönhetően 30 ezer Ft 
boldog tulajdonosa lett. A fel
készítő tanárok 10-10 ezer Ft-os 
jutalomban részesültek.

Kép és szöveg: Rácz Zoltán

r

r
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Ha most vásárol új Wagon R+-t 
vagy Swift-et, a kezdő részletből

100.000 Ft-ot
mi fizetünk Ön helyett!

Ráadásul az első törlesztőrész
letet ráér akár 3 hónap* múlva ki
fizetni.

Példa: 1 .9 9 8 .0 0 0 ,- *
20%  3 9 9 .6 0 0 .- *

Wagon R+ GL

Önrész: 2 9 9 .6 0 0 ,- * Mobil
Ajánlott kenőanyag!

Minden új autót vásárlónak 50.000 Ft értékű 
ajándékcsomagot adunk!

Góhdéljéh moti a félre!
■£  Szakszervizünk átvizsgál ja es felkészíti autóját!
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Michelin téli gumik akciós áron, ingyenes felszereléssel a készlet erejéig. 
Bővebb információ: 37/342-353/106. mellék

Műszaki vizsgáztatás valamint környezetvédelmi 
vizsga a hét minden munkanapján 8.30-14.30~ig!

Bejelentkezés: 37/342-353/105. mellék

Hatvan, M óra F. u. 6 . T ./F .: 3 7 /3 4 2 -3 5 3
Jászberény, Szent I. k rt. 1 0 . T ./F .: 5 7 /4 1 2 -0 0 2  

S u z u k i  M 3 Bag, Dózsa Gy. u. 6 . T ./F .: 2 8 /5 0 4 -1 1 0
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A támfalat is megerősítik

Kerítésrekonstrukció
Technikatörténet

A világítás technikájának
Javában folyik a Javítóintézet adott a Szakorvosi Rendelő

kerítésének építése, és az alatta intézet mögötti kerítésrészlet is, 
lévő támfal m egerősítése, amely valamikor szintén a 
Szarka Attila, az intézmény Javítóintézethez tartozott. A 10 
igazgatója lapunknak elmondta, millió Ft-os beruházás - amely 
a kerítés felújításának egyik fő összeget a Szociális és Család
szempontja az eredeti állapot ügyi Minisztérium biztosítja- 
visszaállítása, amelyről fellel- várhatóan tavaszra fejeződik be. 
hetők fényképek, de támpontot R.Z.

Alapítványi beszámoló
Az aszódi Petőfi Sándor Gim- külföldi tanulmányi kirándulá- 

názium, Gépészeti Szakközép- sait, tanteremfejlesztést vala- 
iskola és Kollégium ALMA mint a nyelvvizsgadíjak befize- 
MATER-ért Alapítványa a sze- tését támogattuk. Minden ado- 
mélyi jövedelemadó 1%-ának mányozónak nagyon köszönjük 
fe la já n lá sa ib ó l 2 0 00-ben  a segítségét. Számlaszámúnk: 
487.607 Ft-ot kapott. Ebből az 11742166-20008983 
összegből és a magánszemélyek Az alapítvány kuratóriuma
befizetéseiből diákjaink hazai és

fejlődése (6. rész)

Mozgáskorlátozottak,
figyelem!

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Pest 

Megyei Egyesületének Aszód 
és Környéke Szervezete meg
hívja tagtársait és támogatóit 
ünnepi taggyűlésére, amelyet 
december 20-án 15 órakor tart 
a Vécsey Flelyőrségi Klubban. 
A vezetőség minden tagtárs
nak szerény ajándékkal szeret
ne kedveskedni, ezért kér min
den érintettet a személyes je 

lenlétre. Akik nem tudnak el
jönni, szíveskedjenek család
tagjaikat elküldeni az összejö
vetelre.

*

A mozgáskorlátozottakat érin
tő hír, hogy az egyesület por
tált nyitott az interneten. A 
www.meosz.hu weboldalon 
82 egyesület több mint 600 he
lyi csoportjáról olvashatók in
formációk, de az érdeklődők 
akár elektronikus könyvtárba 
is ellátogathatnak, illetve meg
próbálkozhatnak a távmunká
val is.

A gázkisülésű fényforrásoknál 
csak röviden említjük meg a pa- 
rázsfénylámpát. Legtöbbször 
izzólámpa alakú fényforrás, 
amelyben kisnyomású nemes 
gáz van. Elektródái különböző 
alakúak lehetnek: kosár, kereszt, 
betű, gyűrű stb. Ezek 1-2 mm-re 
vannak egymástól. Már 80 V 
feszültséggel is működnek. 
Használhatók egyen vagy váltó
áramra. Egyenáram esetén a ka- 
tódot fakó vörös burok veszi kö
rül. Váltóáramnál - váltakozva- 
mindkét elektródán jelenik meg 
a fény. Világításra - gyengesége 
miatt- nem alkalmas. Használ
ják jelzőlámpának, póluskere
sőnek, reklámcélra, dísznek stb. 
Fogyasztása minimális: 0,25-3 
W. Fontos szerepe van a rádió- 
technikában, a távolbalátó ké
szülékeknél és más tudományos 
célt szolgáló eszközöknél. 
Gyártják E 14(mignon) és E 27 
(normál) foglalattal.
A nátriumgőz lámpa annyiban 
különbözik - az előző cikkben 
már ismertetett - higanygőz lám
pától, hogy az izzólámpához vi
szonyítva háromszoros a fény
teljesítménye. A lámpák élettar
tama 3-4 ezer óra. (Az izzólám
páé 1000 óra.) Bekapcsolása 
után rövidesen aranysárga színű

fényt ad. Úgy a higanygőz lám
pánál, valamint a nátrium-gőz 
lámpánál torzítottak a színek.
Ott, ahol a helyes színfelisme
rés szerepet játszik, keverés 
nélkül alkalmazni nem lehet. 
Kevertfényű lámpák: Egy 
burában egyesítik magukban az 
izzólámpát és a higanygőzlám
pát. Ezek a lámpák ibolyántúli 
sugarakat, fény és meleget szol
gáltatnak, tehát az egészségügyi 
lámpák közé sorolhatók 
Kvarclámpák: Az elektródákat 
folyékony higany alkotja, az ív ^  
nehezen olvadó kvarcüvegből 
készült, zárt, légüres csőben jön 
létre. Egyen vagy váltóárammal 
működik. Az égő maga rend
szerint patkó alakú. Élettartama 
kb. 1000 óra. Fénye fakó zöl
deskék. Világításra alkalmatlan, 
de ibolyántúli sugárzásuk a gyó
gyászatban talál alkalmazást. 
Bizonyos betegségek gyógyítá
sára is alkalmas. Ma már for
galomban vannak egészen ki
csiny típusok is házi használatra.
A legújabb és egyben leggaz
daságosabb fényforrásokat a kö
vetkező alkalommal ismerte
tem, mint a fejlődési folyamat 
legutolsó láncszemeit.

Kaáli Nagy Kálmán 
ny. tanár

Szakképzett hentest 
és bolti eladót

¥ Í . F Í . § b i O l t ^

felveszünk.
Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)

Fenyőfavásárunk tovább tart! 
Nagy választék, alacsony ár!

Gödöllő,
f

Árpád Hentesbolt 
(Plus Áruház)

- - - - - - - -  T e l.:  06-28401-690 - - - - - - - -
2 0 0  l i t e r e s  l é g f ü g g ö n y ö s  t e j e s h ű tő  e la d ó .

Ugyanitt családi ház eladó!

Bangó Csaba
gépjárm űvezető  szakokta tó  

K a rta l, B o c sk a i u . 11. Tel: 0 6  20  4 3 4 -2 2 3 8  

Tanuljon nálam vezetni!

http://www.meosz.hu
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Bice-bóca Ki Mit Tud? Aszódon

Kifeieiőerfi: zene és mozdulat
14-15 év körüli fiú fuj egy 

egyszerű, pánsípra hasonlító 
hangszert. Ismerős gyermekdal 
kerekedik ki a kissé szaggatottan 
előretörő hangokból, amelyek 
az előadó gyakorlatlanságáról 
tanúskodnak. Mégsem elégedet
lenkedik senki a sután eljátszott 
dallam hallatán, sőt a tanárnő - 
aki tanítványát felmutatott ábrák 
segítségével vezette rá, hogy mi
kor melyik hang következik- ki
fejezetten elégedett. A nyurga 
kamasz pedig zavartan áll a ref
lektorfényben, és alig akarja el
hinni, hogy a társak ezúttal neki 
tapsolnak.

- Régi vágyam volt, hogy Ki 
Mit Tud-ot rendezzünk Aszó
don a sérült és fogyatékos gyer
mekeknek, - mesél a rendezvény 
előzményeiről Cseh Krisztina 
gyógypedagógiai asszisztens, a 
Javítóintézet munkatársa.

-Szeretnénk ugyanis min
denkinek megmutatni, hogy 
ezek a lányok és fiúk a fogyaté
kosságuk ellnére bámulatos ké
pességekkel is rendelkeznek. Az 
aszódi Csengey Gusztáv Álta
lános Iskola mellett még két 
fővárosi iskola tanulói jöttek el

erre a hagyományteremtőnek mimelemekkel kevert bábjátéka 
szánt eseményre, amely a Bice- kezdődik a Diószegi Általános 
bóca nevet kapta. Szerencsére Iskola Dejó Dió bábszínházának 
rengeteg segítő állt mellém, a előadásában. A beszédet a zene 
Vécsey Károly Helyőrségi Klub és a mozdulatok kifejező ereje

pedig vállalta, hogy ingyen és 
bérmentve helyet biztosít ne
künk. A honvédség még egy 
meglepetéssel is szolgál, de nem 
lövöm le előre a poént.

Közben a színpadon a Jancsi 
és Juliska című mese panto-

fo tó: Rácz Zoltán

helyettesíti. Aztán a gyerekek 
odalépnek a Mikuláshoz - aki a 
rendezvényre való tekintettel a 
naptárban megjelölt időpontnál 
egy kicsit előbb hajtotta rén
szarvasok húzta szánját a Galga 
mente központjába -, hogy át

vegyék megérdemelt aján
dékukat. Szeretnék megkö
szönni, de néhányuk ajkát nem 
tudja érthető hang elhagyni. 
Olyannyira szívszorító helyzet, 
hogy a Télapót alakító kiskatona 
sem állja meg könnyek nélkül.

Peregnek az újabb és újabb 
produkciók. Szép versek hang
zanak el az őszről, és persze nem 
marad el a tánc sem, a helyi gye
rekek egy csoportja ugyanis az 
egyik közismert popegyüttes 
egy dalát táncolja és tátogja vé
gig. Teszik mindezt olyan hite
lesen, hogy a mellettem ülő kö
zépkorú úr hangosan meg is 
jegyzi: “Jobb, mint az eredeti.”

Lassan véget ér a varázslat, 
legalábbis nekünk, közönség
nek, akik megértették és megé
rezték, hogy a szervező jó úton 
jár. A szereplő gyerekekre vi
szont még egy meglepetés vár: 
a Honvéd Művészegyüttes Mirr- 
Murr kalandjai című produkció
jának tapsolhatnak. Jó nézni 
őket, ahogy beleélik magukat a 
történetbe és felhőtlenül kacag
nak a tréfákon. Talán csak a ne
velők tűnődnek el: vajon ezek a 
fiúk és lányok felnőttként kap- 
nak-e majd ugyanennyi odafi
gyelést, biztatást?!

R.Z.

Egyszerre több helyen

Ismét közöttünk já rt

.. .a Mikulás. Nem tudni, ho
gyan csinálja, de egyszerre több 
helyen is jelen volt, és rendület
lenül osztotta ajándékait. De
cember 7-én a Vécsey Károly 
Helyőrségi Klubban lepte meg a 
gyerekeket. A jóságos Nagysza- 
kállú megérkezte előtt az egri 
Harlekin Bábszínház művészei 
szórakoztatták a több, mint 200 
fos közönséget a Didergő Király

című előadásukkal.
A rendezvény a Vécsey Hely

őrségi Klub, a Gyermekjóléti 
Szolgálat, az Idősek Otthona, az 
Aszód Körzeti Vöröskereszt és a 
Közművelődés Otthona össze
fogásával jött létre. Külön kö
szönet a Richard Fritz Kft-nek 
az önzetlen támogatásért.

Rácz Zoltán

/  \

Zenés óévbúcsúztató a

GYROS
ÉTTEREM BEN

Mindenkit szeretettel várunk.

Tel.: 06-30-9408-492 

Asztalfoglalás személyesen. 

Cím:
Aszód, Falujárók útja 20.

V ________________________ ___________________________ /
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befektetési program

Ha On 2001. 
decemberében 

köti meg

generacio-x
szerződését

jogosulttá válik 
az államilag garantált

20%-os adókedvezményre

Tisztelettel várjuk bankfiókunkban!
OTP Bank Aszódi Fiókja

2 1 7 0  A szó d , Kossuth Lajos u . 4 2 -4 6 . 

T e l/F a x : 2 8 /4 0 0 -1 3 3  T e l: 4 0 0 -0 7 6 ,4 0 0 -2 0 8

BEFEKTETÉS MINDEN KOROSZTÁLYNAK
ÓID

B A N K

M inden  kedves  ü g yfe lü n k n e k  k ellem es  karácsonyi ü n n e p e k e t  és  b o ld o g  ú j  évet  kívánunk !
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Praktikus ajándékok 
minden korosztálynak!

. Canon iTTTJn

t  P A R K E R

Díszcsomagoló eszközök 
nag$ választékban!

S zo lg á lta tá s a in k :
F É N Y IN L Y S O L Á S  A 4 ,

A 3  M É R E T B E N  

I I Í A T F U Z E S ,  S P I R Á L O Z Á S

F U J I  F O T Ó K I D O L G O Z Á S

m n tm >
i B S I  Bastamfl

PIGNA~
füzetek

Decemberi nvitvatartas: H?P: 8-17j$zo^  V: 8-12

trod cit

LAKÓTELEPI PARIK-ÍRÓSZER
'  v'  _  - ........ " r a B a c .* / .y fc a a » .— . : í  i l

7 7^

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

Karácsonyi nagy CANON akció!
BF800 12.990,- 10.990,-
Zoom 76 35.900,- 33.900,-
Zoom85date 45.990,- 41.990,-
Zooml05date 52.990,- 46.990,-

+ ajándék bodytáska
EO S300Kit 129.900,- 119.900,-

FCTO ÉS VIDECTÁSKÁK10% KETVEZMÉKMEL!

^ f í a t s z e r t a n
Nőiés férfi illatszercsomagok-Nivea,Axe,Malizia... í j jÉ '

Parfümök széles választékban, díszcsomagolásban is kaphatók. * í - s  **
" h

Továbbá
-párologtatók, karácsonyi apróságok, díszek, kovácsoltvas gyertyafartók l .-' 
-jénaik, kávés, kapuccinós, teáskészletek, étkészletek nagy válaszlékával várjuk 
Kedves Vásárlóinkat.

Boldog, békés karácsonyi ünnepeket és 
^  eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk! ^

TAPÉTA VÁSÁR
E g é s z  é v b e n  o l c s ó  á r , n a g y  v á la s z t é k !

^  Sima é s  habosított, mintás és  szövetmin
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  
glette lő  segédanyagok  

<=> Festéshez, m ázoláshoz 
porfestékek, színezők  

<=t> Diszperzit - Héra - Limit 
■=> lábazat- és homlokzat

festékek, ecsetek, meszelők 
^  Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

A hirdetés felmutatója TAPÉTA vásárlás esetén 
10 % engedményt kap!

Péter Lajosné
A S Z Ó D , LAK Ó TELEPI FE ST É K - 

TA PÉTA BO LT

a  (2 8 )  4 0 1 - 6 9 1 ,  4 0 1 - 0 9 2  
Nyitva: H-P: 6-17-ig, Szó: 6-12-ig
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Egy kis nyelvelés Egy kis humor

Status Csigatenyésztés?!
A fenti szó gyakran szerepelt az 
elmúlt időszak magyar nyelv- 
használatában. Különösen egy 
új törvény kapcsán -  melyben a 
Magyar Köztársaság Ország- 
gyűlése a határon túli magyarok 
számára nyújtandó kedvezmé
nyekről döntött melyet nevez
nek kedvezménytörvénynek és 
státustörvénynek egyaránt.
A szó nyelvünkben latin eredetű 
(ejtése: sztatusz), s a Magyar ér
telmező kéziszótár szerint a hi
vatalos nyelvhasználatban „Ki
nevezett alkalmazottak, ill. egy- 
egy munkaköri fizetési csoport
nak állománya.” Régebben 
állapot, helyzet, állam jelentés
ben használták elsősorban. Az 
államférfit azelőtt státusférfi
nak, a politikai foglyot- pl. Tán
csics Mihályt -  pedig státus- 
fogoly-nak hívták. Ezzel függ 
össze a politikai nyelv termi
nológiájához tartozó status quo 
(ante) (ejtendő: sztátusz kvó 
/ante/), melynek jelentése a Ba
kos-féle Idegen szavak és kifeje
zések szótára szerint,, a megelő
ző, a korábbi helyzetnek megfe
lelőállapot'’.
A latin szónak magyar nyelvi 

szövegben történő első előfor
dulására 1572-ből van a legko
rábbi adatunk: „myben vagyon 
my statusban, az en dolgom zep 
gasparnewal'. A.tzz\ „miben

vagyon mely statusban, az én 
dolgom szép gáspáméval”.

Az 1572-es jelentés állapot, 
helyzet. 1756-ban már (orszá
gos) bírói, hivatali kar jelentés
ben bukkan fel a szó, 1786-ból 
már állam, 1791-ből kerület, 
körzet jelentése is ismeretes, 
1793-ban pedig megjelenik te
rület jelentésben is. 1913-ban 
pedig a „ költségvetési hely állás 
számára (állami) állás” jelen
téssel bővült a kör. Ez utóbbi 
már teljes egészében magyar 
nyelvi fejlemény.
A státustörvény vagy kedvez
ménytörvény körüli vitákban 
sokszor és sokféleképpen hang
zott el a megnevezés. Van, aki 
következetesen státus-nak ejti a 
szót, van viszont olyan is, aki 
státusz-1 mond. Vajon melyik a 
helyes? A magyar szó annyira 
nem követte a latinos ejtést, 
hogy a szó elején és végén is 5 
hangot ejtünk a latinos sz helyett. 
Valójában nehéz is állást fog
lalni. Munkahely, költségvetési 
hely jelentésben általában a stá
tusz kiejtés honosodott meg ( bár 
ezt nem tartalmazza egyik szó
tárunk sem), más egyéb esetek
ben személy szerint a státus ej
tést támogatom.

-g-1

Azok a gazdatársaim, akik már 
látták a csigatenyészetem, arra 
kértek, hogy osszam meg Önök
kel a tapasztalataimat. Nem kis 
büszkeséggel hallgattam szavai
kat, és tollat ragadtam...

Aki csigatenyésztésre adja a 
fejét, annak el kell döntenie, 
hogy éti, dísz vagy versenycsi
gákkal akar foglalkozni. Akit 
csak üzleti szempontok vezé
relnek, azok tenyésszenek éti 
csigát. Aki azonban többre vá
gyik, érez magában erőt, el
szántságot, türelmet és elhivatot
tságot, látott csigaversenyt és a 
díjakat boldogan magukhoz szo
rító tenyésztőket, azok vágjanak 
bele a dísz és versenycsiga te
nyésztésébe.
Mielőtt elkapná Önöket a hév, el 
kell mondanom, csak az fogla
kozzon a tenyésztés gondola-tá- 
val, aki rendelkezik asztalos
műhellyel. A tenyésztés ugyanis 
azzal kezdődik, hogy készítünk 
egy 60x40x30 cm-es sámlit. A 
sámlit április hónap harmadik 
harmadában kivisszük egy 
olyan rétre, amelyre évi átlagban 
800 mm csapadék hull.
Miután északi irányban elhe
lyezkedtünk, megkezdődhet a 
tenyészállomány kiválasztása. 
Ha éti csiga tenyésztése a cél, 
elég, ha csupán a nagyságra 
ügyelünk. Alapvető szempont,

Vujity Tvrtko

Újabb pokoli történetek
fúrna
. Iciinyrkcrcskeilés

I a j á n l a t a !
Pontosan egy évvel ezelőtt je 

lent meg a tv2 népszerű riporte
rének, Vujity Tvrtkonaka 12 po
koli történet című könyve, 
amely azóta is rajta van a toplis
tákon. Gyanítom, a második kö
tettel sem-lesz ez másképp.

Ajánlati könyvünk akkor is 
vonzó lehet, ha ezeket a riporto
kat már láttuk a tévében. Nem
csak azért, mert rendkívül érde
kes történetekről van szó, hanem 
azért is, mert több időnk van, 
hogy végiggondoljuk az olva
sottakat. A történetek szeren

csére nem mind pokoliak, lega
lábbis nekünk, kívülállóknak. 
Mert bizony azon az eseten, 
amikor a sombereki Páljani 
(csak így írva) egy meccsen be
rohant a pályára és kirúgta a há
lóba tartó labdát, amiért is az 
MLSZ minden rendezvényéről 
10 évre eltiltotta, mi csak szelí
den mosolygunk, a főhős vi
szont úgy érzi, egyetlen szóra
kozásától fosztották meg, ráa
dásul szégyellj magát, mert ne
vetségessé tette a falut. A riport 
készítésének hallatára szeren
csére az MLSZ is megenyhült és 
„megkegyelmezett” a szurko

lónak. Happy end, legalább en
nek az esetnek a végén. A Sutto
gó történetét olvasva meg egy
szerre vagyunk irigyek és büsz
kék, hogy egy magyar ember, 
Wilhubert Géza az állataival sze
repel olyan híres filmekben, 
mint a Gladiátor, a dr Doolittle, 
a Farkasokkal táncoló vagy az 
Elza és kölykei. A Suttogó állí
tólag ért is az állatok nyelvén. 
Ismét olyan könyv hát, amit ne
héz letenni. Sebaj, karácsony és 
szilveszter között simán el lehet 
olvasni.

R.Z.

hogy a csiga házának alapte- 
ülete érje el a 38 millimétert. Aki 
a ház komfortfokozata után ér
deklődik, csak az idejét fecsérli. 
Amíg a mérést végezzük, kéijük 
meg a csigát, húzza el a csíkot 
valahová.
Ha dísz-vagy versenycsiga te
nyésztése a cél, akkor nagyon 
oda kell figyeljünk. Gondoljunk 
arra, hogy a versenyek zsűrije is 
igencsak odafigyel. A rossz ki
választással évek munkáját te
hetjük tönkre.
A főszabály az, hogy a csiga két 
szarvának fegyelmezetten, ösz- 
szehangoltan kell kitüremkednie 
0,7 mm/sec sebességgel. Miután 
a szemek a szarvakon megjelen
tek, 3 másodpercig kell rezze
néstelenül a zsűrielnökre mered
nie, majd annak tapsjelére elő
ször a szarvát, majd a testét kell 
behúznia. A legkisebb hiba 2 
pont levonással jár. Persze ez 
csupán egyetlen feladat a 27 ver
senyszámból, és ekkor még nem 
beszéltem a pózolásról, a köte
lező gyakorlatokról és a zenére 
bemutatott úgynevezett „rövid- 
programról” . Akinek sikerült 
felkeltenem az érdeklődését, 
nosza kapjon elő fűrészt, kala
pácsot, kezdődhet a sámlikészí
tés...
Végezetül, bár nem szívesen, de 
beszélnem kell a csigatenyésztés 
vadhajtásáról, a harci csiga te
nyésztéséről is Igazán nem tu
dom, hogy mi a látványosság ab
ban, ha két csiga fogcsattogtatva 
egymásnak ront, és körömsza
kadtáig harcol. A szövetségben 
már tettem lépéseket. Nevetsé
gesnek tartom, hogy a szemmel 
láthatóan stafford-chire terrier 
csigákat red buli néven törzs
könyvezik.

Irodalom: A csigaszarvmeresztő 
szerek alkalmazása felkészülési 
időszakban
Tegyünk e térelválasztót a 
csigaházba?
Előkészületben: A kiöregedett 
harcicsiga beilleszkedése a tár
sadalomba
Esze és Lősch Kiadó 2001.

Pálmai Tibor
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Népünk eredetéről-egy kicsit másképp

A Kárpát-medence volna az őshazánk?
A magyarság eredetének törté

netét már sokan kutatták, és 
eredményeik fényében meg is ír
ták azokat. A publikálok sorai
ban találjuk a jelenleg Ameriká
ban élő Radics Géza történészt, 
aki nemrégiben a Petőfi Sándor 
Gimnázium és Gépészeti Szak- 
középiskola diákjainak tartott 
rendhagyó történelemórát. A 
vendég 1992 óta rendszeresen 
ad ki múltunkkal foglalkozó ta
nulmányokat Magyarországon, 
és tart előadásokat. Legutóbbi 
kötete az Eredetünk és őshazánk 
címet viseli.

- Radics úr! On teljesen másként 
vélekedik eredettörténetünkről, 
mint ami a jelenleg használt tan
könyvekben szerepel.
- A legutóbbi Élet és tudomány
ban megjelent egy cikk, amely a 
genetikai rokonitással foglalko
zik. A szerző leírja, hogy a Kár
pát medencében vizsgált nép
csoportok genetikailag nem mu
tatnak semmilyen kapcsolatot a 
rokonainknak mondott finnugo
rokkal. A nyelvrokonságot nem 
lehet elvitatni, de erre egy eredet 
és őshaza elméletet építettek. 
Ezt egyetlen írásos emlék,

egyetlen régészeti lelet sem tá
masztja alá. Éppen ezért úgy 
gondolom, hogy egyéb lehetősé
geket is meg kell vizsgálnunk. 
Magyar Adorján már 1918-ban 
kimondta, hogy nem jöttünk se
honnan, a mi őshazánk a Kárpát
medence. Jómagam nem merem 
ilyen határozottan állítani, bár 
elégséges jel mutatkozik arra, 
hogy ezt legalább feltevésként 
komolyan vegyük.
- Hogyan fogadják ezt az új lehe
tőséget azok a gyerekek, akik er
ről eddig mást tanultak? 
-Általános iskolákban is tartot

tam előadást, és ott a diákok 
nagy lelkesedést mutattak. Hiá
ba, ők még keveset haladtak a 
kitaposott ösvényen. A gimnázi
umban talán egy kicsit kételke- 
dőbbek a fiatalok, ugyanakkor 
az előző órám után 18 diák kérte 
el a könyvemet. Ezt jelentősnek 
tartom, hiszen azt mutatja, ők is 
gondolkoznak a témáról, s nem 
csak az eléjük tett tananyaggal 
hajlandóak megismerkedni, ha
nem egyéb alternatívával is. Ez 
nagyon nagy eredmény.

R.Z.

Zöld csírák a Galga mentén

Környezetvédelem a földvárak és láprétek földjén
Nem lehet kijelenteni biztosan, 

hogy az utóbbi tíz évben javult a 
környezet állapota a Galga men
tén. Nem tudni, hogy milyen e- 
gészségügyi hatása van a gyom
növények terjedésének az elha
nyagolt területeken- bár a föld
hivatali ellenőrzések már elkez
dődtek-, s azt sem, hogy meny
nyire veszélyeztetik az ivóvíz- 
készletet a még szigeteletlen 
hulladéklerakók. Az viszont 
tény, hogy a harmadik választási 
ciklus végére nem maradt olyan 
önkormányzat, amely ne vállalt 
volna környezetvédő beruhá
zást. A célokat mindedig köny- 
nyű volt kitűzni, hiszen ebbe a 
kistérségbe korábban- az M3-as 
autópályán kívül- nem jutott el 
semmilyen korszerű infra-struk- 
túra.

Először a gázvezeték-építési 
hullám futott végig a települé
seken, s fújta ki a völgyből az ab
ban mindaddig gyakran megülő 
füstöt. Ez a beruházás tanította 
együttműködésre az önkor
mányzatokat, s azóta természe
tessé vált az összefogás. Most é- 
pül nagy lendülettel a bagi és a 
hévízgyörki csatornahálózat, s 
ha a földbe kerül a 35 kilométer 
hosszú gerincvezeték és rácsat
lakoznak a porták, akkor az Ik- 
ladtól Túráig szinte egybeépült 
falvak mindegyikében bezárul a 
közműolló és védettebbé válik a 
11 település ivóvizét adó aszódi

és túrái vízbázis. Az önkormány
zatok mellett a civil szerveze
teknek lesz egyre fontosabb sze
repük abban, hogy a lakosság él
jen a korszerű infrastruktúra le
hetőségeivel, ugyanakkor lehe
tőleg minél kevesebb hulladék
kal terhelje a hálózatokat. A ne
vében is térségi rendeltetését jel
ző Galgamenti Népfőiskola 11 
éve kezdte el működését a gal- 
gahévízi önkormányzat és a Gal- 
gafarm Egyesület által létreho
zott Szentandrás Alapítvány 
szervezeteként. Az alapítók a 
dán minta alapján bentlakásos 
népfőiskolát álmodtak a köz
ségbe az egészségvédelem, a 
mentálhigiéné és a környezetvé
delem tanítására.
- Magyarországon még nincse

nek meg a feltételei ennek, a fia
tal felnőtteknek sem idejük, sem 
pénzük nincsen a bentlakásos to
vábbképzésre, ezért délutánon
ként, hétvégeken tartjuk a prog
ramjainkat a művelődési házba- 
mondta érdeklődésünkre S. 
Nagy Andrea szervező.
Működésük kezdete óta közel 

száz csoportot indítottak, foglal
kozásaikon több mint 3000 em
ber vett részt. Munkájukat több 
száz kötetes kézi szakkönyvtár 
segíti, a testi-lelki egészség, a 
nevelés és az ökológia témáiban.

A legnagyobb hatású tevé
kenységük a környezeti nevelés. 
Ennek egyik eszköze az Öko-

Info című havonta megjelenő 
környezet- és egészségvédelmi 
tájékoztatójuk, melyet pedagó
gusok, civil szervezetek, hivata
lok kapnak meg. A legfontosabb 
munkájuk pedig a hulladékgaz
dálkodással függ össze. Kapóra 
jött számukra, amikor Galgahé- 
víz, Túra, Zsámbok és Vác- 
szentlászló szigetelt hulladékle
rakó-telep építéséről döntött. A 
beruházással együtt haladva, az 
önkormányzatokkal és az óvo
dákkal együttműködve, évről- 
évre más helyszínen találkoztak 
és vetélkedtek a gyerekek, játé
kosan elsajátítva a természet 
megóvásának lehetőségeit és 
azt, hogy hogyan lehet az egyes 
hulladékféleségeket újra-hasz- 
nosítani. A telep már üzemel, de 
a vetélkedők folytatódnak. Ta
vasszal a galgahévízi művelődé
si ház fogadta be a gyerekeket, 
akik a természet hangjait, színe
it, a kirándulás kellékeit ismer
hették meg. Játékuk díszletéül a 
négy falu használt anyagokból 
feépített makettje szolgált. Ősz
szel Vácszentlászlón találkoztak 
és a komposztálással foglalkoz
tak.
A népfőiskola legjelentősebb tá
mogatója a múlt évben a holland 
nagykövetség volt, amelynek 
pályázatán több mint 800 ezer 
forintot nyert. Ebből készült el S. 
Nagy Andrea szerkesztésében a 
Zöld csírák című kiadvány,

amely Ácsától a már Heves me
gyébe tartozó Boldogig mutatja 
be a települések természet- és 
környezetvédelmi kezdeménye
zéseit. Ezek egyes területeken- 
mint a már említett csatornázás
ban- szinte összefüggő rendszert 
alkotnak. A biogazdálkodás - 
szövetkezeti és egyéni gazdál
kodói keretekben - még valóban 
csak csírázik ebben a térségben. 
Arra is van már azonban példa, 
hogy nagy hagyományú mező- 
gazdasággal foglalkozó család 
fiatal tagja áttért e módszer al
kalmazására és már egyetemi 
hallgatók tanulmányozzák a 
gyakorlatát.
A Galga mentén -  a népfőiskola 
tevékenysége révén is -  már tud
hatnak egymásról a földvárakat 
feltáró régészek és a lápréteket 
felfedező botanikusok. Ez is 
elősegítheti annak a környezet
védelmi mintaterületnek a kia
lakítását, amelyhez 14 település 
csatlakozott Dánytól Domo- 
nyig, Versegtől Zsámbokig. A 
program egyik célja olyan tér
képes informatikai rendszer lét
rehozása, amely naprakészen 
tartalmazza a 45 ezer lakosú 
térség környezeti, természeti, 
építészeti adatait, melyeket a 
gazdasági vállalkozásoknak 
éppen úgy figyelembe kell 
venniük fejlesztéseik során, 
mint az önkormányzatoknak.

B.G.
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VILLAMOSSÁGI
S X A K Ű B L i f VILT

ElektroszolgVillKft. ■ Aszód, Kossuth L. út 63 . la Csengey úttal szemben! Te/./Fax: (28) 402-319

featitseftyi v i s i í

kézimixer
tá lasm ixer
darálémixer
kávé-teafőző
í M i ö i ^ s p r e s s o

kotyogok
szendvicssütő

5 . 4 0 0 - 6 . 3 0 0 , -
8 .4 0 0 , -
5 .5 5 0 , -

10.190,-
2 . 2 0 0 - 2 . 9 0 0 , -
5 .7 0 0 , -

hősugárzó
vasalók
hajszárítók
dió-mákdaráló
fényfűzérek

5 .100 ,-
3 . 8 0 0 - 8 . 0 4 0 , -  
1 . 9 5 0 - 4 . 6 5 0 , -  
2 . 4 0 0 - 4 . 6 0 0 , -  

8 6 3 , - - tó i

0
0
m r

kerámialámpák 2 .100 ,-

S p o ío k , fa l ik a r o k ,  

c s illá r o k  s z é le s  V á la s z té k a !

A kciós erősítés a n te n n a  2.500,-

/ í ^

Riasztórendszerek - kapumozgató motorok - garázskapuk

Nyitvatartás: HP: 7.30 ■ 16.30 Szó: 8.00 -  12.00

A

f l t A R Á A Ü f f i l l  
M t É J C T á t á l  

i á t■ i s
Aszód, Kossuth L. út 63. 

Tel.: 06-30-905-33-60 
Nyitva: H-P: 9-17 Szó: 8-12

^ a já n d é k
® d ís z z a c s k ó k
^ cs o m ag o lo k

k é p e s la p o k

...és minden, 
amire egy 

horgásznak 
szüksége lehet!

Decemberben 

minden 

kedden 10% 

kedvezmény 

minden 

termékre!

fiRAnYVftSfiRnfiPJÍVnYITVfi!

K e d v e n c  á l l a t e l e d e l  b o l t

|j Aszód, Kossuth L. u. 63.
Tel.: 06-302/670-884

DIÜCIÜMBIÜKBIÜN -10% AKCIÓ!

Decemberben
minden
kedden,
minden

term ékből
-10%

ajándékba
kedvenceinek.

-Tenyésztőknek 
minőségi tápok, 

kiegészítők. 
-Állatbarátoknak 

minden, amire 
kedvencének 

szüksége lehet.

■Ul-
R O Y 4 L  C k N I N

N U T R I T I O N

Nyitva: H-P: 9 -17 , Szó: 8 -12
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TISZTELT ÜGYFELÜNK!
A Túrái Takarékszövetkezet nevében köszönjük, hogy pénzügyeinek intézésekor Taka
rékszövetkezetünket választotta. Bizalmára építve kérjük, engedje meg, hogy felhívjuk 
figyelmét bankkártya szolgáltatásunkra, melynek egyik legfontosabb célja, hogy meg
könnyítsük Ügyfeleink pénzügyeinek intézését. Ha Ön pénzforgalmi számlával rendel
kezik, vagy ennek megnyitását tervezi, szeretnénk tájékoztatni, hogy pénzintézetünk 
2001. szeptember 1-től megkezdte a VISA Electron bankkártya kibocsátását. 
Amennyiben szívesen lenne VISA ELECTRON bankkártya birtokosa, kérjük, keresse fel 
Takarékszövetkezetünket, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre további 
tájékoztatással és a bankkártya igénylések fogadásával.

Ezúton közöljük 2001. év végi, ünnepi nyitvatartásunkat:

December21. 
December22. 
December23. 
December 24. 
December 25. 
December 26. 
December27. 
December28. 
December 29. 
December 30. 
Decemberül.

(péntek)
(szombat)
(vasárnap)
(hétfő)
(kedd)
(szerda)
(csütörtök)
(péntek)
(szombat)
(vasárnap)
(hétfő)

Pénztár
8-15
8-13
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
8-15
8-15
8-10
ZÁRVA

Ügyfélfogadás
8-16
8-14

8-16
8-16
8-10

2002. Pénztár Ügyfélfogadás
Január 1. (kedd) ZÁRVA
Január2. (szerda) 8-15 8-16
Január 3. (csütörtök) 8-15 8-16
Január4. (péntek) 8-13 8-14
Január 5. (szombat) ZÁRVA

TAKARÉKSZÖVETKEZETÜNK A JÖVŐBEN IS 
KÉSZSÉGGEL ÁLL RENDELKEZÉSÜKRE 

SZOLGÁLTATÁSAIVAL!

KCbberces ümcpeKec kíuánunk 
miMQCW XbCNbCGI és bCCNDŐ ÜŰVF£bÜhíKN£K!

A Túrái Takarékszövetkezet Vezetősége és Dolgozói

21 7 0  A s z ó d ,  K o s s u t h  L a j o s  út  3.

EZÜST- ÍS APflIlYVflSfÍPÍIflP 8 -TÓ L 12-1(3 VflPlUK KEDVES VASAPLÓIHKflT!
HOZZÁNK MN MG BR0BMBS BBNBZNN

LADY-XL
extra méretű divatárut  

forgalmazó üzletünkben

Vásároljon nálunk 
korácsonyro!

kötöttáru, meleg nadrágok, tunikák, zakók 
Báli szezonra: alkalmi ruhák nagy választékban

TOOnSflfl: K I S M A M A R U H Á K ,  
n a d rá g o k , tu n ik á k  is n te g rá sá ro lh tó k !  

Nyitóra tartás:
H-P: 9 -1 7 , Szó: 8 -1 2  
T e l.:  0 6 -7 0 -2 4 2 -6 2 0 5

Nyitva:
H-P: 9-17 
Szó: 8-12

Tel:
06 30 415 0368

Karácsonyi vásár!

babakclcnqije, qqcrmekdivatáru
0-tól 140-es méretig

babaápolási cikkek, játékok
Babakelengye vásárlásakor ajándékot adunk! 

S ZÉ LE S  V Á L A S Z T É K  E L É R H E T Ő  ÁRON!
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Labdarúgás

fl vezetőség többet várt
Az utolsó fordulóban a baj

noki tabella harmadik helyére 
csúszott vissza a felnőtt csapat, 
miután 2:l-es, elkerülhető ve
reséget szenvedett Valkón, 
amely időközben egy elmaradt 
mérkőzését is megnyerve az 
első helyen végzett. Aszódot 
Kerepes is megelőzi.

Búzás János elnök lapunknak 
elmondta: a klub vezetése nem 
maradéktalanul elégedett az 
együttes őszi teljesítményével. 
Mindenképpen első helyre vár
ták a fiúkat, ráadásul úgy, hogy 
3-4 pontra elszakadjanak a me

zőnytől. Azt, hogy ez nem sike
rült, annak tulajdonítják, hogy 
csupán a bajnokság előtt két hét
tel állt össze a csapat. Az sem 
használt, hogy épp a záró fordu
ló előtti héten volt szabadnapos 
Aszód, és a játékosok idő előtt 
kiestek a ritmusból. Mindezt te
tézte Kecskés Zoltán játékos-ed
ző makacsnak bizonyuló sérülé
se, aki emiatt több fordulóban 
nem tudott játékosként a csapat 
rendelkezésére állni.

Akárhogy is van, a fiúknak ta
vasszal jobban kell teljesíteni ah
hoz, hogy megnyerjék a bajnok-

„ Mintha itt lenn 
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az énkedves, kisfalumban... ”

(A d y  E n d r e :  K a rá c s o n y )

Vízszintes: 1. A vers folytatásá
nak első része (zárt betű: E) 12.
A remény színe 13. Muzsika 14. 
Neitrogén 15. Szén és kén vegy- 
jele 16. Borsodi helység 21. Az 
irigység színe 24. Szolmizációs 
hang 25. LRI26. Nagyon szeret
ne 27. Család 29. Kilo 30. 
Gramm 31. Levél rövidítve 32. 
Liter 33. Néma zene! 34. Sima
azonos hangzói 37__ Taylor40.
Méter 41. íz 44. Kázé! 45. Gyü
mölcs 47. Mg-i eszköz 48. Mező 
szélei! 49. Okos 50. Nagyon sok 
53. Pincébe 54. Spanyol autójel 
55. EO 56. Római 2. 57. Nem 
arra!
Függőleges: 1. Mega 2. Bibliai 

alak 3. A gyengébbik nem 4. De
ciliter 5. Pataky Attila zenekara 
6. Nano 7. Szénsavval dúsított ital

8. Mózes betűi keverve 9. Fehérn
emű 10. -va párja 11. Bór 15. A 
vers befejező sora (zárt betű: T) 
17. Jód 18. Gyalul páros betűi 
19. Strázsál 20. A jég teszi 22. 
Toldalék 23. Görög autójel 27. 
Felakasztják (kivégzik) 28. Re
pülőtípus 35. Készít, angolul 
(MAKE) 36. Feltéve 38. Félig 
az! 39. H ,0 40. Istentisztelet 42. 
Felvonulás 43. Tímea betűi ke
verve 45. Üres kas 46. Nem nél
külem 49. Felkiáltás 51. Hálóban 
alabda52.Egyharmad! 58. Rom 
szélei! 59. Föléje 60. Egze! 61.
Római 1.62. Amper. - szr - 

*

A  megfejtést 2002. január 10-ig 
lehet beküldeni nyílt levelezőla
pon, a lap aljáról kivágott rejt
vényszelvénnyel együtt a Városi 
Könyvtárcímére:

2170 Aszód, Kossuth L. út 72.

A helyes megfejtést beküldők 
között a Móni Fotó 2.000 forint 
értékű, filmkidolgozásra bevált-

ságot. Kedvezőnek mondható, 
hogy a nehezebb ellenfelek el
len itthon játszik a csapat. Szóba 
került új játékosok igazolása is, 
ám az elnök nem árulta el, mely 
posztokon kívánnak erősíteni.

A játékosok a szünet idején is 
találkoznak a labdával, ugyanis 
részt vesznek néhány teremtor

nán. Ebből egy -  a reklámújság
ról ebevezett Diadal Kupa -  
Aszódon lesz, mégpedig de
cember 22-23-án. Az alapozás a 
bajnokság kezdete előtt 6 héttel 
kezdődik, az összetartás viszont 
már ennél korábban, január má
sodik vasárnapján.

-erzé-

G Ö D Ö L L Ő
Fenyvesi főút 2. Tel./Fai: (28) 421 -825  
e-mail: rh p lusz@ m ail.d ig ite l20 02 .hu Mirt
újságírás, kiadványszerkesztés

videofilm-készítés

számítógépes utómunkával K É P ^ Ö G Z f t É s S

ható utalványát, illetve a Fáma A szerencse ezúttal Göl hér 
Könyvesbolt 2.500 Ft értékű Irénnek (Kossuth Lajos út 88.) 
könyvutalványát sorsoljuk ki. és Kiss Attilánénak (Béke u. 4.)

* kedvezett, akiknek postán küld-
Novemberi számunkmegfejtése: jük el a nyereményt.

Fausztina nővér, április, 
Irgalmasság ünnepe, lengyel

Gratulálunk
nyerteseinknek!

V árjuk  O lvasóink vélem ényét, 
észrevételeit, írá s a it!

Címünk:
Aszódi Tükör Szerkesztősége 

2 1 7 0  Aszód, Kossuth L  u. 72.
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