
Lapzárta után: 
Elfogadták 
a város idei

(Részletek a márciusi 
Aszódi Tükörben)

További otthonokra volna szükség

A gazdasági miniszter tette le az alapkövet
Február 5-én dr. Matolcsy György gazdasági miniszter tette le 

Aszódon a 12 szociális önkormányzati bérlakás alapkövét 
A tárca vezetője elégedetten nyilatkozott a pályázatokról, 
amelyek különösen Pest megyében eredményesek. Itt 
ugyanis már 18 ö 
gatáste célra. (folytatásai, oldalon)

Több munkatársra és pénzre volna szükség

Nem csökken a segítségre 
szoruló gyermekek száma
2001-ben Nyemeczné Andó Edit helyett két félállású kolléganő, 

Somogyi Ildikó és Nagyházi Judit látta a Gyermekjóléti Szolgálat 
csöppet sem könnyű feladatát A képviselő-testület előtt tett be
számolójukból kiderült: a helyzet nem javult ezen a téren, to
vábbra is sokan szorulnak segítségre. (folytatás a 6. oldalon)

Hiányoznak a jó térképek és az utcanévtáblák

A mentősök túlterhelten is kötelesek jól dolgozni
Az elmúlt időszakban két al

kalommal is téma volt a képvi
selő-testület előtt az aszódi 
mentőállomás helyzete. Elő
ször a gyógyszertárak ügyeleti 
rendjének megváltozása során 
merült fel, hogy lépéseket kel
lene tenni azért, hogy Aszódra 
is kerüljön esetkocsi. Mint is
meretes, néhány éve a 24 órás 
szolgálatvezetést is elvették vá
rosunktól.

A másik alkalommal utcanév
táblák apropóján kerültek szóba 

Szavazási tudnivalók
(4. oldal)

a mentősök. Közszájon forog 
ugyanis a városban az a hír, mi
szerint az egyik beteghez későn 
értek ki, mert nem találták a 
házat. Ezek adták az apropóját 
annak, hogy Korsós Attila fa
ápolóval beszélgessünk a men
tőállomásjelenlegi helyzetéről.

Aki sürgősen segítséget kér és 
a 104-et hívja, valószínűleg nem 
az aszódi, hanem a gödöllői 
mentősökkel fog beszélni. Váro
sunkban ugyanis többnyire 
nincs szolgálatvezetés, annak el

lenére, hogy az itt dolgozókat 
képzettségük feljogosítja ennek 
ellátására. (Státusz nincs rá.) 
Közülük többen részmunkaidő
ben éppen Gödöllőn végzik ezt a 
munkát, ott ugyanis létszámhi
ánnyal küzdenek. Aszódon szin
te minden álláshely be van tölt
ve. 8 ápoló és 8 gépkocsivezető 
mellett egy sorkatonai szolgála
tát töltő ápoló is dolgozik. A 
személyzetnek három mentőau
tó áll a rendelkezésére, amely 
közül az egyik speciálisan fel
szerelt - ez azt jelenti, hogy fél
automata újraélesztő készülék
kel és speciális, gerincsérültek 
ellátására alkalmas hordágy- 
gyal is ellátták.

Az Aszódon állomásozó men
tőautók úgynevezett ONE autók, 
vagyis Orvos Nélküli Egységek. 
A következő kategóriát az eset
kocsi jelenti, amelyik speciálisan 
felszerelt, és mentőtiszttel vonul a 
helyszínre. A legmagasabb foko
zatba a rohamkocsik tartoznak, 
amelyekben az esetkocsihoz ké
pest többféle gyógyszerfajta ta
lálható és nem mentőtiszt, hanem 
mentőorvos utazik vele. Aszódra 
esetkocsit Gödöllőről, Vácról 
vagy Hatvanból, rohamkocsit, 
illetve szükség esetén mentőheli
koptert Budapestről tudnak kül
deni.

(folytatás a 7. oldalon)
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Önkormányzati hírek
A képviselő-testület elsőként a 

Falujárók útja 30. szám alatt épí
tendő szociális bérlakások kivite
lezőjét választotta ki. A témáról 
külön cikkben olvashatnak.

Selejtítési javaslat elfogadása 
volt a következő napirendi pont. 
A PVCSV-től átvett vagyontár
gyak nagy része már leselejte
zésre került, mindezek nyilván
tartását szeretné az önkormány
zat korrekt módon rendezni. 
Megtörtént a kezelésre átadott 
eszközök eszközfajtánkénti té
teles nyilvántartásba vétele. Az 
1993-ban átvett, akkor 10 millió 
Ft-ot érő eszközök az évek alatt 
9 millió Ft-ot amortizálódtak, az
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Akárcsak két testületi üléssel 
ezelőtt, most is Puskás Péter 
személye volt az első napirendi 
pont. Nevezetesen arról döntöt
tek a képviselők, hogy társuk le
gyen-e az ügyrendi bizottság 
elnöke. Más városatya neve nem 
merült fel erre a tisztségre, Pus
kás Pétert pedig egyhangú sza
vazással választották meg a bi
zottságelnökének.

A következő két napirendi 
pontban a Podmaniczky Művé
szeti Iskola volt terítéken. Elő
ször a tandíj-rendeletet alkotta 
meg a grémium, majd az iskolá
ban történt betörés körülményeit 
ismerte meg az iskolaigazgató
tól. A témával külön cikkben 
foglalkozunk, csakúgy, mint a 
gyermekjóléti és gyermekvédői-

Kevesebb 
ügyfele van az 

okmányirodánab
Mintegy 10 ezer ügyfél után 

járó normatív támogatástól esik 
el Aszód azt követően, hogy 
Túrán-amely 2001. július 1-jén 
városi címet kapott - január 
végén beindult az új okmány
iroda. A helybeliek okmányain 
kívül itt készítik a valkói, a 
zsámboki, a vácszentlászlói és a 
galgahévízi polgárok iratait is.

A változás nem érinti az or
szággyűlési egyéni választóke
rülettel kapcsolatos feladatok el
látását. 

önkormányzatnak a fennmaradó 
1 millió Ft értékű vagyont kellett 
selejteznie. A leselejtezésre ja
vasolt eszközök 50 %-a vízmérő 
óra, amelyeket jogszabályból 
eredendően bizonyos idősza
konként cserélni kell, 30 száza
lékuk pedig olyan 1972-es, 
1974-es gyártású villanymotor 
és szivattyú, amelyek ugyan 
még működőképesek, ám gya
korlatilag már értékesíthetet
lenek.

Befektető érdeklődik a Tél ut
ca melletti területre. A részlete
ket külön cikkben ismerhetik 
meg.

A költségvetési törvény alap

mi feladatok 2001-ben való ellá
tásáról.

Döntött a képviselő-testület a
2001. évi működési (46,5 millió 
Ft) és felhalmozási (129,5 millió 
Ft) pénzmaradványról. Nem sza
bad pénzforrásokról van szó, ha
nem bérekről, tb-járulékokról, pá
lyázati pénzekről, illetve 2001 -ről 
áthúzódó beruházások fedezeté
ről. Ebből az összegből fedezik 
például az előző évről áthúzódó 
útépítést (Csengey, Honvéd utca), 
de ebben az összegben szerepel 
például a 12 lakásos szociális bér
ház önkormányzati önrésze (33,8 
millió Ft) is.

Módosította a szociális igaz
gatás helyi szabályairól szóló 
rendeletét a grémium. A köz
gyógyellátás méltányosságból 
történő megállapításánál a lét
fenntartás számításának alapja a 
minimálbér összege volt. Ennek 
immáron másodszori megeme
lése nehéz helyzetbe hozta az 
önkormányzatot, ezért kívánt 
módosítani a rendeletén, amivel 
a képviselők egyetértettek. Az új 
rendelet értelmében a létfenn
tartás számításának alapjául a 
mindenkori öregségi nyugdíjmi
nimum kétszerese szolgál. Vá
rosunkban 140-en rendelkeznek 
közgyógyellátásra jogosító iga
zolvánnyal, s ez darabonként 15 
ezer Ft költséggel terheli meg az 
önkormányzatot.

A 2002-es év feladataként je
lölte meg a képviselő-testület a 
települési szilárd hulladék köz
szolgáltatás fejlesztését. A napi
rendi ponttal bővebben, külön 
írásban foglalkozunk, csakúgy, 

ján 2002. január 1-től 33.000 Ft- 
ra emelte a képviselő-testület a 
köztisztviselők illetményalapját.

Döntött a grémium a Városréti 
út belterületbe csatolásáról is. Az 
ebben érintett magántulajdono
sok úgy nyilatkoztak, vállalják az 
ezzel járó költségeket. A hatósági 
munkák - belterületbe csatolási 
vázlatrajz, művelési ág váltás aló
li kivonása stb. - nagy része már 
elkészült, így vélhetően nem lesz 
akadálya annak, hogy egy éven 
belül megtörténjen az értékesí
tés, és újabb családi házak épül
jenek.

A képviselő-testület döntése 
értelmében új - az előírásoknak 

mint az Aszód FC 2001. évi te
vékenységével.

A HAB-frakció külsős bizott
sági tagként Odler Zsoltot java
solta a Művelődési, Közoktatási, 
Ifjúsági és Sport Bizottság meg
üresedett helyére. Frajna Miklós 
elnök azt kérte a testülettől, hogy 
döntés csak a bizottság által kia
lakított vélemény után szülessen 
meg. A képviselők egyetértettek 
ajavaslattal.

Szabályozta a képviselő-tes
tület a személyi juttatások dologi 
kiadásként történő elszámolásá
nak lehetőségét. Eszerint az in
tézmények alapfeladatába tarto
zó szellemi tevékenység után já
ró személyi juttatás dologi kia
dások terhére elszámolható, 
amennyiben ez létszám, vagy 
költségmegtakarítássaljár.

A képviselő-testület módosí
totta az önkormányzati képvi
selők és bizottsági tagok tiszte
letdíjáról szóló rendeletet, elfo
gadta a polgármester 2002. évi 
illetményére, valamint az alpol
gármester 2002. évi tiszteletdí
jára tett javaslatot. A témával kü
lön cikkben foglalkozunk.

Ismét benyújtja pályázatát a 
város a Honvéd utca aszfaltbur
kolattal történő ellátása érdeké
ben. A pályázatot - amelyen 20 
millió Ft központi támogatás 
szerezhető meg - télen elutasí
tották. Az útépítés összköltsége 
egyébként 33,6 millió Ft.

Elutasította a képviselő-testü
let a Napsugár Óvoda béreme
lési kérelmét. Az óvoda a mini
málbér megemelése miatt kiala
kult bérfeszültség miatt, a régeb-
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megfelelő - helyre kerülhet a 
pénztár a Polgármesteri Hivatal
ban. A bruttó 1 millió 300 ezer 
Ft-ba kerülő átépítési munkála
tokat a Bau-Trade Kft. a február
ban kezdődő tetőfelújítás kereté
ben végzi el.

A képviselő-testület kéri a 
Pest Megyei Földhivataltól a 
Fesztivál tér művelési ág alól 
történő kivonását. A terület je
lenleg legelőként szerepel a 
földhivatal nyilvántartásában.

A képviselő-testület legvégül 
jelentést hallgatott meg a lejárt 
határidejű határozatokról vala
mint a két ülés között tett intéz
kedésekről.

bi dolgozók megtartása érdeké
ben nyújtotta be kérelmét. A 
képviselők úgy látták, a folya
mat láncreakciót indíthat el, és 
célszerűbbnek tartották megvár
ni a kormány által elvégzendő 
bérrendezést. Erre legkorábban 
2003. januárjában kerül sor.

A képviselők hiába döntöttek a 
Kossuth Lajos utca 5., Kossuth 
Lajos utca 68., és Kossuth Lajos 
u. 93. szám alatti lakások bér
lőkijelöléséről. Az egyéb napi
rendi pontokban ugyanis kiderült, 
hogy a Csengey iskola egyik ta- 
nárának-aki addig aNőtlen Tisz
ti Szállón lakott - sürgősen lakást 
kell találniuk, ezértúgy döntöttek, 
a tanév végéig fenntartják szá
mára a Kossuth L. út 5. szám alatti 
lakást. Az ott haláleset miatt meg
üresedett lakásba a Kossuth Lajos 
út 68. szám alatti ház egyik csa
ládja költözött volna, az ő laká
sukba pedig a Kossuth L. út 93. 
szám alatt élő család.

Ismét fizetési határidő hosz- 
szabbítás iránti kérelmet nyújtott 
be dr. Fedinecz Atanáz, aki az 
úgynevezett orvoslakások egyi
két hitelre kívánja megvásárolni, 
ám ennek ügyintézése a vártnál 
jobban elhúzódott. A képviselő
testület elfogadta a kérelmet, az
zal a kitétellel, hogy a végleges 
szerződés aláírásáig a kérelmező 
lakbérfizetési kötelezettséggel 
tartozik.

A képviselő-testület végül je
lentést hallgatott meg a lejárt ha
táridejű határozatokról, valamint 
a két ülés között tett intézkedé
sekről, majd közérdekű bejelen
tésekre, javaslatokrakerültsor.
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A vesztes fél megtámadta a közbeszerzési eljárást

ta Épkomplex építheti a szociális bérlakásokat
A képviselő-testület döntése 

értelmében a legjobb ajánlatot 
tevő gödöllői Épkomplex Kft. 
építheti fel a Széchenyi-terv 
szociális bérlakás-építési prog
ramjának pályázatán nyert 
összegből és az önkormányzati 
önrészből megvalósítandó 12 
lakásos házat A szeptember 
végére tervezett átadást azon
ban késleltetheti, hogy az egyik 
vesztes cég megtámadta a köz
beszerzésieljárást

A közbeszerzési törvénynek 
megfelelően kiírt pályázatra há
rom gödöllői pályázó adott aján
latot. A GÉV-HUNIBER Kft. 
121 millió Ft-ért, augusztus 30-ai 
átadással, három év garanciával 
vállalta volna a munkát. Az Ép
komplex Kft. 101 millió 900 ezer 
Ft-os összeg mellett ugyancsak 
augusztus 30-ra fejezné be amun- 
kát, de 4 év garanciát vállal a ki
vitelezésre. A Bau-Trade Kft. 108 
millió 750 ezer Ft mellett augusz
tus 15-ei átadást és 5 év garanciát 
vállalt. A cég azonban adott egy 
alternatív ajánlatot is, amely sze
rint 102 millió 500 ezer Ft-ért épí
ti meg a házat. A bontási jegyző
könyv tanúsága szerint mindkét 
ajánlat többletfelajánlást tartal
maz a műszaki tartalom növelése 
érdekében. Többek között a cég 
Mofém csaptelepek helyett 
KLUDI csaptelepeket építene be, 
a mosogatók alá konyhaszek
rényt biztosít, a gyári ajtók helyett 
egyedi gyártású, felületkezelt nyí
lászárókat stb.

A közbeszerzési bizottság az 
eljárás során egy felállított szem
pontpontrendszer szerint értékel
te az ajánlatokat. Ebben a mű
szaki tartalom 70, az ajánlati ár 
viszonya 10, a teljesítési határ
időhöz képest korábbi végzés 10, 
a jogszabályi kötelezettségeken 
felüli többletszavatossági és jót
állási kötelezettségvállalás 10 %- 
kai szerepelt. Az Épkomplex és a 
Bau-Trade drágábbik ajánlata 
egyaránt 830 pontot ért el, az al
ternatív változat csak 790-et. A 
képviselő-testületi ülésen elhang
zott: utóbbi a gyengébb műszaki 
tartalom miatt kapott kevesebb 
pontszámot.

A grémiumnak azért sem volt 
könnyű dolga a döntésnél, mert 
mindkét cégnek jó referenciái 
vannak Aszódon. Az Épkomplex 
újította fel az 1997-ben átadott 
Művelődés Házát, emellett 
többször végzett társadalmi mun
kát (tiszavárkonyi ház, ravatalo
zó). A Bau-Trade a Falujárók 
úton készítette el az első 12 szo
ciális bérlakást. Ugyanez a cég 
kezdi februárban felújítani a 
V árosháza tetőszerkezetét.

Erősödő érdeklődés az építési telkek iránt

Lakópark épül a Tél utca mögött?
Úgy tűnik, megélénkült a be

fektetők részéről az érdeklődés 
az aszódi építési telkek iránt 
Legutóbb a IX Portfolió Pénz
ügyi Befektetési Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft jelezte vételi 
szándékát a Tél utca mögötti te
rületre, ahol lakóparkot szeret
ne létesíteni.

A cég - a képviselő-testület
nek benyújtott tájékoztatása sze
rint— a szóban forgó 6349 négy
zetméteres területen megépítteti 
az összes közművet, a területen 
belüli 4 méter szélesre tervezett 
belső utakat csapadékvíz-elve
zetéssel látja el.

Az engedélyeztetési eljárások 
ügyintézését szintén a kft. vállal-

További otthonokra volna szükség

A gazdasági miniszter 
tette le az alapkövet

(folytatás az 1. oldalról)

Azt, hogy érdemes többször is 
pályázni, nemcsak városunk pél
dája mutatja. Telki ugyanis már 
háromszor, Százhalombatta 
pedig Aszódhoz hasonlóan két
szer volt eredményes. A 18 tele
pülés összesen 1 milliárd 853 mil
lió Ft-ot kapott, amelyből - 665 
millió Ft készpénz, 230 milliós 
Ft értékű telekbiztosítás mellett - 
391 lakás épül, melyek összalap- 
területe 20 ezer 706 négyzetmé
terlesz.

A kívülálló úgy érzékelte, a 
képviselő-testületnek nem a kivi
telezés végösszegei okoznak di
lemmát, hanem az, megfelelö-e a 
közbeszerzési eljárás során alkal
mazott pontrendszer, ebben mely 
szempontoknak kell a legsúlyo- 
zottabban latba esni. Talán ezért is 
hangzott el már a közbeszerzési 
bizottságon az aj avaslat, hogy a 
későbbiekben a szempontrend
szert célszerű volna szakértővel 
véleményeztetni.

ja. Az 58 darab telken családi 
házak építését tervezik. A cég 
cserébe azt kéri, hogy az önkor
mányzat bocsássa azokat ren
delkezésére, amelyek - a jelen
legi állapotnak megfelelő - vé
telárát értékesítésük után, de leg
feljebb két éven belül megfizeti.

A cég kínált egy másik lehe
tőséget is, amely szerint a jelen
legi telekár és a közművesítés
útépítés költségeinek figyelem
be vételével meghatározott 
arányban maradnak az önkor
mányzat tulajdonában, illetve 
kerülnek a kft. tulajdonába az 
ingatlanok.

A képviselő-testület ettől némi
leg eltérő értékesítést javasol az

Matolcsy György bíztatta a 
városvezetést, hogy a későbbi
ekben is pályázzon. A kormány 
ugyanis nemrégiben újabb ösz- 
szeget különített el szociális 
bérlakások építésére, amely 
iránt a települések részéről egy
re nagyobb érdeklődés mutatko
zik. Aszódon egyébként az 
újabb 12 lakás - amelyből 4 egy
szobás lesz — megépítése után 
további 50 új otthonra volna 
szükség.

R.Z.

HAB-frakció által kért szünet 
után a képviselők 9 igen, 2 ellen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
az Épkomplex ajánlatát támogat
ták. Azóta a Bau-Trade megtá
madta a határozatot a Közbeszer
zési Tanácsnál, amelynek döntése 
a napokban várható. A fellebbe
zés hátráltathatja a szerződéskö
tést, ami pedig a határidő csúszá
sát eredményezheti. Ezt viszont 
azért muszáj betartani, mert a pá
lyázat egyik előfeltétele volt.

érdeklődőnek. Egy összegű fize
tés esetén négyzetméterenként 
750 Ft-ot, két részletben történő 
fizetés esetén 850 Ft-ot kér. A 
területen található 6 darab köz
művesített telek is, ezek négyzet
méteréért 4000 Ft-ot kell fizetni a 
vevőnek. Részletekben történő fi
zetés esetén biztosítékhoz vagy 
jelzálogjog bejegyzéséhez ra
gaszkodik az önkormányzat.

Az értékesítéshez kapcsolódó 
feladatot kapott a városfejlesz
tési bizottság. Korábban ugyanis 
a képviselő-testület úgy döntött, 
ezen a területen juttat 6 telket 
több gyermekes, szociálisan rá
szoruló nagycsaládok számára. 
Az egy tömbben történő értéke
sítés új helyzetet teremtett. A 
képviselő-testület a bizottságot 
azzal bízta meg, a márciusi tes
tületi ülésre teijesszen be javas
latot, hol építkezhetnek az ügy
ben érintett nagycsaládok.

AIX Portfolió Kft. érdeklődik 
a Városréti út mellett, a Breda- 
patak völgyében lévő terület 
iránt is, amely magántulajdon
ban van. A cég ugyanazokat a 
terheket vállalná magára, mint a 
Tél utca mögötti terület eseté
ben, azzal a plusz feladattal, 
hogy a területre beépítési szabá
lyozási tervet kell készíttetni, 
amelynek része kell legyen a 
Breda-patakon egy közúti híd 
megépítése is. Szükséges egy 
víz-gerincvezeték megépítése 
is, amelynek költségét a beru
házó telekarányosán vállalja.
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Gázos kérdés

Miért fizetünk többet,
Az Országos Választási Iroda felhívása

Tudnivalóik a szavazásról
mint amennyit fogyasztunk?

Valószínűleg nemcsak ne
kem, hanem sok fogyasztónak 
okozott fejtörést a januári gáz
számla. Jómagam meglepőd-
ve tapasztaltam, hogy a gáz
mérő állása szerint 420 elfo
gyasztott köbméter után a 
szolgáltató 426 köbmétert 
számlázott ki.

A Tigáz ügyfélszolgálata arról 
tájékoztatott: nem számszaki hi
báról van szó, hanem arról, hogy 
2001. július elsejétől ez a cég is 
bevezette a nyomáskorrekció fi
gyelembevételével történő szám
lázást. A gyakorlatban ez azt je
lenti, hogy a hálózatban keletkező 
veszteségek egy részét áthárítják 
a fogyasztóra.

A fizika törvényszerűségei a 
gázszolgáltatókat is érintik. A 
gázcsőben lévő nyomás több té
nyezőtől függ, így például a lég
köri nyomástól, a település ten
gerszint feletti magasságától, a 
levegő hőmérsékletétől és sűrű
ségétől. Más a csövekben lévő 
gáznyomás tehát egy nyári hó
napban, mint egy téliben, és tele
pülésenként is eltérhet. Az úgy
nevezett nyomáskorrekció 
mindezeket figyelembe veszi, és 
ezt próbáljakiegyenlíteni.

-A Tigáz 2001 .július 1 -ig nem 
alkalmazta a nyomáskorrekciót, 
vagyis lenyelte az ebből adódó 
veszteségeket. Innentől viszont 
bevezetésre került - tudtuk meg 
Borbás József gázgazdásztól. - 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy az említett dátum óta a 
számlát kiállító munkatársaink

Köszönetnyilvánítás

Megköszönjük 
mindazoknak, 
akik László 

testvérünket utolsó 
útjára elkísérték 

és osztoztak 
fájdalmunkban.

A gyászoló család

az elfogyasztott gázmennyiséget 
beszorozzák a nyomáskorrekci
ós tényezővel. A változásról 
szórólapokat készítettünk, amit
a gázóra-leolvasók juttattak el a 
fogyasztókhoz. A nyári és őszi 
hónapokban egyébként a válto
zást azért nem vették észre a fo
gyasztók, mert ekkor alacsony 
volt az elfogyasztott gáz meny- 
nyisége, és a nyomáskorrekciós 
tényezővel való beszorzása nem 
okozott számszaki változást.

A gázszámla hátoldalán elol
vasható az árszabályozás ismer
tetése, amelyet a Gazdasági Mi
nisztérium 1999-ben rendelet
ben rögzített, és amelyet 2000- 
ben módosítottak. A rendelet 4. 
pontjában az olvasható, hogy „ a 
gáztechnikái normál állapotra 
történő térfogatszámítás okán a 
gázmérőn leolvasott és a szám
lán szereplő fogyasztás köbmé
terben kifejezett mennyisége el
térhet. ”

A gázgazdász tájékoztatása 
szerint egyébként előfordulhat 
az is, hogy a nyomáskorrekciós 
tényező kisebb lesz egynél, ek
kor pedig a fogyasztónak keve
sebbet számláznak az elfogyasz
tott mennyiségnél.

-Rácz-

Kanmányhírek
A Művelődés Háza kamara

termében tartották meg annak a 
rejtvénynek a díjkiosztó ünnep
ségét, amelyet még tavaly hir
detett meg családok részére a 
Magyar Szocialista Párt. A he
lyes válaszokat beküldők közül 
a legszerencsésebbek egy egy- 
egy ajándékcsomagot nyertek. 
A résztvevőket Szabó Imre or
szággyűlési képviselő, az 5. szá
mú választókörzet MSZP-s kép
viselő-jelöltje köszöntötte. Az 
estét Dévényi Tibor, a jelenleg 
szünetelő Három kívánság mű
sorvezetője vezette, aki rögtön
zött vetélkedőn versenyeztette 
meg a gyermekeket, megalapoz
va ezzel ajó hangulatot.

Tisztelt Választópolgár!
A Magyar Köztársaság elnö

ke a soron következő ország
gyűlés képviselő-választások 
első fordulóját 2002. április 7- 
re, második fordulóját április 
21-re tűzte ki.
A választáson jelöltet ajánlani 

az Értesítővel együtt megkapott 
hivatalos ajánlószelvénnyel
2002. március 15-ig lehet a ki
töltött ajánlószelvénynek a je
lölt, illetőleg a jelölő szervezet 
képviselője részére történő át
adásával. Az ajánlószelvényre a 
választópolgár rávezeti családi- 
és utónevét, lakcímét, személyi 
azonosítóját (személyi szám), a 
jelöltnek ajánlott személy csa
ládi és utónevét, a pártok) nevét 
vagy azt, hogy “független je
lölt”. Az ajánlószelvényt az 
ajánló választópolgárnak saját 
kezűleg alá kell írnia. Az ajánlás 
nem vonható vissza. Az ajánlá
sért előnyt adni vagy ígérni, va
lamint az ajánlásért előnyt kérni, 
illetőleg előnyt vagy annak ígé
retét elfogadni

Azok a hajléktalanok, akik ren
delkeznek települési szintű lak
címmel, a polgármesteri hivatal
ban érdeklődhetnek, melyik sza
vazókörben szavazhatnak.
Szavazni a következő igazolvá

nyok bemutatásával lehet: az ér
vényes lakcímet tartalmazó sze-

Február 20-án 18 órakor 
Hende Csaba politikai államtit
kár, az MDF általános alelnöke, 
valamint Tóth Gábor honatya, 
képviselőjelölt lesz a párt aszódi 
szervezetének vendége. A ren
dezvénynek - amelynek Teríté
ken az igazságszolgáltatás a cí
me - a Művelődés Háza kamara
terme ad otthont.

*
Vértesi László a Szabad De

mokraták képviselő-jelöltje az 5. 
számú választókerületben.

*
Az Új Baloldal jelöltje körze

tünkben Növényi Norbert olim
piai bajnok birkózó, EB- és VB- 
aranyérmes kick-boxozó. 

mélyazonosító igazolvány vagy 
lakcímigazolvány ÉS
a) személyazonosító igazolvány 
vagy
b) útlevél vagy
c) 2001. január 1-jét követően 
kiállított vezetői engedély vagy
d) sorkatona esetén katonai iga
zolvány.
Kérjük, hogy a szavazatszám

láló bizottság munkájának meg
könnyítése érdekében az Értesí
tőt is szíveskedjék szavazásra 
magával vinni, ennek bemutatá
sa azonban nem feltétele a sza
vazásnak. (És a szemüvegét se 
felejtse otthon!)
A személyazonosság igazolása 

után a szavazatszámláló bizott
ság átadja a választópolgárnak a 
szavazólapot, melyet annak je
lenlétében bélyegzőlenyomattal 
lát el. A szavazólap átvételét a 
választópolgár a névjegyzéken 
aláírásával igazolja. A szavazat
számláló bizottság szükség ese
tén megmagyarázza a választó
polgárnak a szavazás módját.
A szavazólap kitöltéséhez szava
zófülke áll a választópolgár ren
delkezésére. A szavazólap kitöl
tésének ideje alatt csak a szavazó 
tartózkodhat a szavazófülkében. 
Ha azonban a választópolgár nem 
tud olvasni, illetőleg testi fogyaté
kossága vagy valamely más ok 
akadályozza a szavazásban, ak
kor más választópolgár - ennek 
hiányában a szavazatszámláló bi
zottság két tagjának - segítségét 
igénybeveheti.
A jelöltre szavazni ajelölt, lista 
neve alatti, melletti vagy feletti 
köbe tollal írt két, egymást met
sző vonallal lehet (pl. X vagy +). 
Ha a választópolgár a szavazó
lap kitöltését elrontotta, a sza
vazatszámláló bizottságtól a 
rontott szavazólap átadásával új 
szavazólapot kérhet. A szava
zólap kitöltése után a választó
polgár borítékba teszi azt, és a 
szavazatszámláló bizottság előt
ti urnába helyezi.

A választásokkal kapcsolatos 
tudnivalókról a polgármesteri 
hivatalban működő választási 
információs szolgálattól kérhet 
bővebb felvilágosítást.

Országos Választási Iroda
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Több munkatársra és pénzre volna szükség

Nem csökken a segítségre szoruló gyermekek száma
(folytatás az 1. oldalról)

Aszódon jelenleg 1391 kis
korú gyermek él, közülük 1098- 
an 14 év alattiak. (Az összlét- 
szám 5861 fő) A gyermekek 
egynegyede kiegészítő családi 
pótlékban részesült, ennek ösz- 
szege fejenként 4000 Ft volt. 
Valamivel kevesebben, 306-an 
részesültek rendkívüli gyermek
védelmi támogatásban. Minde
zek az arányok azt mutatják, az 
aszódi családok egy része súlyos 
anyagi gondokkal küzd.

A pénzbeni és természetbeni 
juttatások - ide tartozik az étke
zési díjhoz való hozzájárulás, a 
tankönyvtámogatás, a rászorult 
gyermekek kirándulásához, 
táborozásához való hozzájáru
lás, élelmiszer és ruhacsomagok 
osztása-azonban csak egy részét 
képezik a gyermekek védelmére 
kialakított rendszernek. 1997. 
december elsejétől ezt egészíti ki 
a Gyermekjóléti Szolgálat, 
amelynek sokrétű feladatköre 
elsősorban a szolgáltatásra, az 
információközvetítésre épül.

A családgondozó szerepét 
korábban Nyemeczné Andó Edit 
látta el, 2001.májusától - 
átmenetileg - két félállású szak
ember - Nagyházi Judit és 
Somogyi Ildikó - váltotta fel. A 
képviselő-testület előtt tett be
számolójukból kiderült, előd
jükhöz hasonló tapasztalatokat 
szűrtek le az eltelt időszakban.

Bár a hozzájuk tartozó csalá
dok többsége a tanácsadás, a ba
jok átbeszélése, a gondok gyö
kerének feltérképezése helyett 
inkább az azonnali pénzbeli se.- 
gélyt tartja a legjobb megoldás
nak gondjaik enyhítésére, a 
szolgálati napló 520 bejegyzése 
arról tanúskodik, máskor is fel
keresik a szakembereket. A baj
ba jutottaknak sokszor több 
problémával - munkanélküli
ség, szegénység, rossz lakáskö
rülmény, alkoholizmus stb. - 
kellene egyszerre megbirkózni, 
s erre önerejükből már nem ké
pesek. Közülük többen egyéb
ként önhibájukon kívül kerültek 
hátrányos helyzetbe, például 
egyedülálló szülőként nem tud
ták vállalni a vállalt által meg

követelt 2-3 műszakos munka
rendet. Sajnos éppen munkahe
lyet ritkán tudnak ajánlani a csa
ládgondozók, és gondot jelent a 
lakásprobléma megoldása is, 
mivel kevés az önkormányzati 
szociális bérlakás.

A családgondozók munkájá
nak fontos része a megelőzés. 
Minden gyermekintézményben 
működik gyermekvédelmi fele
lős, aki figyelemmel kíséri a csa
ládok körülményeit, kiszűri a ve
szélyeztetett gyermekeket, és 
megteszi a szükséges lépéseket. 
A magas gyermeklétszám miatt 
azonban a pedagógusok sem tud
nak 100 %-os hatékonysággal 
dolgozni.

Nem sikerült kiépíteni a gyer
mekek átmeneti gondozásának

Nem történt kötelességmulasztás

Vihart kavart a zeneiskolai betörés
Mintegy másfél órán keresz

tül a zeneiskola volt napirenden 
a legutóbbi képviselő-testületi 
ülésen. Nem a tandíjak mérté
ke hozott ekkora vitát - az 
egyébként is igazodik a közok
tatási törvényhez nem is a 
bértúllépés, illetve a bevétel el
maradása miatt létrejött 2,4 
milliós hiány - ezt a G AMESZ- 
nak kell a kötelezettséggel nem 
terhelt pénzmaradványából 
pótolnia-, hanem az iskolában 
december elején történt betö
rés.

Mint ismeretes, december 4-én 
ismeretlen tettesek este 7 és 8 óra 
között feltörték a zeneiskola be
zárt ajtaját, felfeszítették a pán
célszekrényt és az íróasztalok 
fiókjait, amelyekből 210 ezer Ft 
tandíjat, 40 ezer Ft utazási költ
ségtérítést, valamint 9 ezer Ft el
lenőrző pénzt vittek el. Az intéz
mény riasztója nem volt bekap
csolva, mivel a Városi Civil Ve
gyeskar ebben az időben tartotta a 
próbáját.

A képviselő-testületi ülésen 
felmerült, hogy a rendőrségi 
nyomozáson túl - amelyet ja
nuár 8-án lezártak - szükséges 
volna egy vizsgálóbizottságot 
létrehozni. Az álláspontok ab
ban különböztek, mit is vizsgál

lehetőségét sem, mivel nincs 
megfelelő jelentkező a helyettes 
szülői feladatok ellátására. 
Nekik akkor lenne feladatuk, ha 
például egy egyedülálló család
nál a szülő hosszabb időre kór
házba kerülne. A jelenlegi hely
zetben ilyenkor - rokon híján - a 
gyermeket nevelőotthonban 
kellene elhelyezni. Fontos előre
lépés viszont, hogy az önkor
mányzat megoldást talált az át
meneti otthoni ellátásra - öt évre 
kötött szerződést egy Erdőker
tesen működő szervezettel. 
2001-ben 2 gyermek került ki 
átmenetileg a családjából, tartós 
nevelésbe történő vétel viszont 
nem történt.

A költségvetési megszorítá
sok a gyermekvédelmi rendszert 

jon a bizottság. Kiderült, hogy 
fegyelmi eljárás nem jöhet szó
ba, mivel ennek elindítására a 
fenntartónak az eset után számí
tott egy hónap áll rendelkezésre. 
Kovács Tamás azt javasolta: tör
ténjen egy komplex vizsgálat, 
amely fegyelmi felelősség nél
kül nevezi meg a mulasztást, és 
ha kell, a felelősöket is. A bi
zottság tegyen javaslatot a gaz
daságos és biztonságos pénzke
zelésre is. Kvaka István, a pénz
ügyi bizottság elnöke éppen azt 
furcsállotta, hogy ekkora összeg 
volt a kasszában a tandíjak befi
zetéséből, amelyre vélhetően 
nem egy nap alatt került sor. 
Búzás Pál a határidőből való ki
csúszás miatt emelt szót. Rónai 
Lajos igazgató úgy nyilatkozott: 
a legjobb tudása szerint igye
kezett eljárni az ügyben. A ha
táridőből azért csúsztak ki, mert 
olyan információt kapott, hogy a 
rendőrségi vizsgálat befejezésé
ig nem kell hivatalos lépéseket 
tennie. A vizsgálat lezárta után 
nyújtotta be az üggyel kapcso
latos előteljesztését. Azt is el
mondta: kollégáinak nem mun
kaköri kötelessége a tandíjak 
szedése, ezt szívességből tették. 
A tandíjak havonkénti csekken 
történő befizetését éppen takaré

is érzékenyen érintették. A mun
katársak nehezen tudnak prog
ramokat, előadásokat szervezni 
a szülőknek, gyermekeknek, 
mert nem tudnak tiszteletdíjat fi
zetni az előadóknak. Szak
könyvek vásárlására szintén 
nincs keret. A legnagyobb prob
lémát azonban a túlterheltség 
jelenti. A rendelet szerint 45 
gyermek vagy 25 család kell, 
hogy jusson 1 családgondozóra. 
Aszódon a gondozott családok 
száma 30, a gyermekek száma 
pedig 64. Számuk folyamatosan 
nő, szükséges volna tehát az 
önkormányzatnak létszámbőví
tésben gondolkodnia.

R.Z.

kossági szempontból nem vezet
ték be, hiszen egy csekk több tíz 
forintba kerül.

Miután kiderült, hogy olyan 
dologért nem lehet senkit fele
lősségre vonni, ami nem tartozik 
a kötelességei közé, a képvise
lők álláspontja is változott a 
vizsgálóbizottság feladatát ille
tően. Az a vélemény alakult ki, 
hogy a bizottság vizsgálja meg 
az önkormányzati intézmények
ben történt lopások körülménye
it, és azt, milyen intézkedéseket 
kell tenni ahhoz, hogy ezek ne 
történhessenek meg. A Frajna 
Miklós, Puskás Péter és Kvaka 
István alkotta triónak március 5- 
ig kell beszámolnia.

A képviselő-testület döntött ar
ról is, hogy a zeneiskola tandíjait 
ezentúl félévente, csekken fizes
sék be a szülők. Az intézményi 
dolgozók számára az útiköltség
térítést átutalással fizetik.

Az intézmény költségvetési 
kerete túllépésének elkerülése 
érdekében a GAMESZ-nak fo
lyamatosan kell tájékoztatnia az 
iskolát. Az I. félévet követően a 
képviselő-testület is megvizs
gálja az intézmény gazdálkodá
sának alakulását.

-erz.é-
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Hiányoznak a jó térképek...

A mentősök tűlterhelten is
(folyttás az 1. oldalról)

Híváskor a szolgálatvezető a 
bejelentés alapján mérlegeli, 
hogy milyen autót küld a hely
színre. Sok esetben lépcsőzetes 
riasztásra kerül sor, vagyis ki
küldi a legközelebb tartózkodó 
egységet, ezzel egy időben pedig 
az esetkocsi vagy rohamkocsi 
személyzetét, valamint a házi
orvost is riasztja. Az ONE egy
ség legfontosabb feladata az el
sősegély megadása, illetve az új
raélesztés megkezdése. Az egy
ségnek napközben 1, éjszaka 2 
percen belül meg kell kezdenie a 
kivonulást.

-Sajnos sok esetben a bejelen
tés okozza a legtöbb problémát. A 
segítségkérő - amit egyébként tö
kéletesen megértek- túlfűtött álla
potban van, hiányos adatokat kö
zöl vagy hadar. Ilyenkor a szolgá
latvezetőnek vissza kell kérdez
nie és pontosítania. Ezzel viszont 
értékes percek telnek el. Az érin-
tettek időérzéke is másként kezd 
működni. Gyakran úgy érzi, hogy 
a a kiérkezésünkig már legalább 
fél óra eltelt a kiérkezésig, holott

URWTÉSI 
IRODA

keres-kínál

Képes Autó
Expressz

Képes, 
haszonjármű

TŰKOR
ASZÓD VAROS HAVILAPJA

TÚRÁI HÍRLAP 

csak öt-tíz perce jelentkezett be. 
Bizony előfordul, hogy ilyenkor 
nem emberhez illő módon szól
nak hozzánk - állítja Korsós 
Attila.

A szóbeszédet kiváltó januári 
esettel kapcsolatban (amikor a 
mentők állítólag csak sokára ér
tek a Síklaki hegyre) beszélgető
társam a forgalmi naplót mutatja. 
A szolgálatvezető bejegyzése 
szerint a hívás 14 óra 44 perckor 
érkezett, akollégái egy percen be
lül elindultak a megadott hely
színre, ahová 5 percen belül meg
érkeztek, és 50 percet tartózkod
tak ott.

-Nem voltam ekkor szolgálat
ban, és csakkésőbb értesültem ar
ról, hogy a kollégáimnak kérde
zősködni kellett, hogy hol találják 
a lakcímet. Problémát jelentett a 
megközelíthetőség is, az utolsó 
100 métert a mentőkocsit hátra
hagyva, gyalog tették meg.

Mindezt megerősítette Nemecz
Attila ápoló is, aki aznap a kivo
nuló mentőautón dolgozott

-Mintegy öt percünkbe került a 
keresgélés, mivel a házszámok

Képes Ingatlan
Expressz

+ szkennelés, laminálás, 
névjegyek, egyszínű 

és színes szóróanyagok, 
(video)grafikai munkák, 
videofilmek készítése

Aszód, Kossuth L út 59.
(a GAMfSZ épületében) 

Tefc402-321

Teí/fac 400-117
Nyitva! hétfőtől péntekig: 9-16

alapján nem lehetett kikövetkez
tetni, hol lehet a helyszín. Kérde
zősködtünk, de csak a második 

■■■járókelő tudta, hol a lakás. Nor-
mális esetben egy percen belül ki
értünk volna.

A főápoló szerint olyan térké
pekre lenne szükségük, amelyek 
nemcsak az utcát, hanem a ház
számokat is mutatják. Ezeket a 
térképeket nemcsak a mentőál
lomás falára tennék ki, hanem a 
gépkocsikban is, sokszor ugya
nis menet közben érkezik a ri
asztás, és ekkor azonnal a hely
szín felé veszik az irányt.

Köztudott, hogy a mentősök 
nem tartoznak a jól fizetett mun
kaerők közé. Közülük sokan sza
badidejükben más munkát is vál
lalnak azért, hogy el tudják tartani 
a családjukat.

-Az alulfizetettség, az erkölcsi 
megbecsületlenség nem mehet a 
szakmai munka rovására, és erre 
a továbbiakban is nagy gondot 
fordítunk - mondja beszélgető
társam. - Tudom, hogy kollégá
im és jómagam is gyakran túlter
heltek vagyunk, ám a szolgála

Rendőrségi hírek

Tálcán kínált lehetőségek
bűnözőknek

A rendőrség szakemberei sze
rint a bűncselekmények jó része 
elkerülhető volna, ha csupán egy 
kicsit jobban vigyáznánk az ér
tékeinkre. Talán azért vagyunk 
könnyelműek, mert még mindig 
nem szoktuk meg, mennyire 
megváltozott a világ. Emlék
szem, 12 évvel ezelőtt, amikor 
még csak udvaroltam a felesé
gemnek, nagyon furcsállottam, 
hogy a falujukban még éj szakára 
sem szokás bezárni a kiskaput. 
Mi Gödöllőn ezt nem mertük 
megtenni. Igaz, ma már az ő szü
lei is kénytelenek zárakozni.

Az első hírünkből viszont az 
derül ki, hogy sokszor az ajtó be
zárása sem elegendő, mert kife
szítik. így törtek be a Szabadság 
tér egyik családi házába, ahon
nan műszaki cikkeket tulajdoní
tottak el. A lopási kár 85 ezer, a 
rongálási kár 10 ezer forint. 
Ugyancsak a Szabadság téren, a 
gázszerelvény boltból egy gáz
bojlert vittek el.

Nem kellett zárral bajlódnia 
annak a tettesnek, aki a Falujá

tot mindenkor becsülettel kell el
látnunk. Arra kérünk mindenkit, 
hogy bizalommal és nyitottság
gal forduljanak hozzánk észre
vételeikkel. Ügyfeleink vissza
jelzéseit figyelembevéve tudunk 
javítani az esetleges hibáinkon, 
hogy legközelebb azok már ne 
fordulhassanak elő.

A képviselő-testületi ülésen el
hangzott: megpróbálják térké
pekkel ellátni a mentőállomást. 
Felmérésre kerül az is, hogy mely 
utcák elejére szükséges utcanév
tábla - amely egyben a házszá
mozás növekedésének, illetve 
csökkenésének irányát is mutatná 
- elhelyezése. Ez utóbbinak 
egyébként valószínűleg nemcsak 
a mentősök örülnének, hanem 
minden, a környéket nem ismerő 
emberis.

(A hozzátartozók kikérték a V- 
fon Rt-től az eset napjára a hívás
részletezést Eszerint a család 14 
óra 34 perckor a 104-et, 14 óra 35- 
kor és 14 óra 47-kor az aszódi 
mentőállomást hívta. Eztkövetően 
értek oda amentök.)

R.Z.

rók úti lakótelep egyik lépcső
házából egy Simson kismotort 
tolt el. A motor ugyanis nem volt 
lelakatolva. Ugyancsak e lakó
telepen történt egy gépkocsi fel
törés is. A tettes által kiszemelt 
jármű egy Nissan volt, amelyből 
műszaki cikkeket, iratokat vitt 
el. A kár közel félmillió forint.

51 ezer forinttal kelt lába egy 
pénztárcának, amelyet tulajdo
nosa a szatyoija felső részébe 
tett. A lopás egy boltban történt.

Besurranó tolvaj emelt el 
ugyancsak egy pénztárcát a Rá
kóczi utca egyik családi házából. 
A tárcában a pénztárca mellett a 
bankkártya is ott lapult.

Végül két sikertelen lopási kí
sérletről számolunk be. Ismét az 
Adidas bolt volt a kiszemelt cél
pont ismeretlen személyeknek, 
akiket valószínűleg a riasztó tán
torított el rossz szándékuktól. 
Valaki megzavarhatta azt az el
követőt is, aki felfeszítette a 
Napsugár óvoda ajtaját, de el
vinni már semmit nem tudott.

R.Z.
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Kevesebb szemétdíjat kell-e fizetniük az egyedülállóknak?

Hulladékszállító autó vásárlását tervezi a város
Két tárca - a környezetvédel

mi és a belügyi - közös pályázati 
lehetőséggel igyekszik segíteni 
az önkormányzatokat a hulla
dékkezelés terén. A támogatás 
többféle célra felhasználható, 
többek között huUadékszálh'tó 
jármű vásárlására is. Ezt a célt 
tűzte ki a GAMESZ, amely a 
város kommunális hulladéká
nak minél gazdaságosabb el
szállítására törekszik Ennek 
különösen a helyi szeméttelep 
bezárása után lesz jelentősége.

Jelenleg 3 szállítójármű áll a 
város rendelkezésére. A két IFA 

már tinédzserkorú, a fokozott 
igénybevétel miatt rendkívül le
strapált állapotúak. A Renault 
viszonylag jó állapotú, de kicsi a 
tartálya. A kiszemelt autó rakte- 
re 19 köbméteres, amellyel két
szer elegendő fordulni a mostani 
ötszöri alkalom helyett.

Tolmács! Miklós GAMESZ- 
vezető nem pénzt kért a képvise
lő-testülettől, csupán azt, hogy 
az Önkormányzat szerepeltesse 
a költségvetési rendeletében a 
pályázat tárgyát képező beruhá
zást. Az önrészt (10 millió Ft-ot) 
a GAMESZ saját működési be

vételéből fedezi, a pályázaton 15 
millió Ft nyerhető. A képviselő
testület támogatta a javaslatot.

Nem támogatták ugyanakkor 
a képviselők az egyedülálló sze
mélyek szemétdíjának mérsék
lését. Az elszállított szemét 
mennyisége ma sajnos még - 
Európa néhány fejlettebb orszá
gában most kísérleteznek ezzel - 
nem igazán mérhető. A jogsza
bály úgy fogalmaz, hogy egy
ségnyi díjtételt kell alkalmazni. 
Az egység Aszódon ma a 110 
litert jelenti. Ennyi szemetet egy 
egyedülálló személy valószínű

leg nem termel meg egy hét alatt, 
így méltánytalan, hogy ugyan
annyit fizessen, mint ahol töb
ben élnek. Tolmácsi Miklós je
lezte: van arra lehetőség, hogy 
nekik 50%-os díjtételt állapítsa
nak meg. A képviselő-testület 
hosszas vita után úgy döntött, 
meghagyja az eredetileg kisza
bott díjtételt.

Lapzártánk után a képviselő
testület megváltoztatta döntését. 
Az egyedülállók nyilatkozat és 
kérelem ellenében a megálla
pított szemétdíj felét fizetik.

Rácz Zoltán

4 polgármester bére 100%-on áll

Emelkedtek a képviselői
tiszteletdíjak

TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

A képviselő-testület döntése 
értelmében a városatyákat 
januártól havonta bruttó 26.400 
Ft tiszteletdíj illeti meg, ami a 
munkában való részvétel miatt 
kiesett jövedelem pótlására szol
gál. A bizottsági elnökök az 
ülést előkészítő munkáért 5 ezer 
Ft tiszteletdíjban részesednek. A 
bizottságok nem képviselő tag
jai az ülésen való részvételért 4 
ezer Ft tiszteletdíjat kapnak.

A grémium 10 igen szavazat
tal egyhangúlag jóváhagyta a 
polgármester 2002. évi béréről 
szóló előteijesztést is. A város 
első emberének - figyelembe 
véve a polgármesteri tisztség el

látásának egyes kérdésekről és 
az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló törvény 
rendelkezéseit- az adható illet
mény bruttó 265 ezer Ft. A pénz
ügyi bizottság javasolta ennek 
megadását, ugyanakkor válto
zatlanul hagyta a költségtérítés 
(10 ezer Ft), valamint az egyéb 
juttatások (km átalány, önkéntes 
nyugdíjpénztárba történő befi
zetés) mértékét.

Az alpolgármester tiszteletdí
ját az évi átlagos bérfejlesztés 
mértékével (7,8%) emelték, 
amely így havi bruttó 46.900 Ft- 
ra emelkedett.

Kétdiplomás szakember

Űj vezető került 
a műszaki iroda élére

<4> Sima és habosított, mintás és szövetmin
tás, fűrészporos, mennyezet hőszigetelő 
tapéták, műstukkók megújult választéka

■=> Poszterek, szegők, bordűrök nagy válasz
tékban, valamint a tapétázáshoz szükséges 
eszközök, ragasztók, RIGIPS hézagoló és 
glettelő segédanyagok

< Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők

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

festékek, ecsetek, meszelők
Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lázárok

A hirdetés felmutatója TAPÉTA vásárlás esetén 
10 % engedményt kap!

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT

2 (28) 401-691, 401-092
Nyitva: H-P: 6-17-ig, Szó: 6-12-ig

Fodor Endre személyében új 
vezetője van az Aszódi Polgár
mesteri Hivatal műszaki irodá
jának. A gödöllői illetőségű férfi 
villamos és építészmérnöki vég
zettséggel rendelkezik. Aszódra 

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS

kerülése előtt Budapesten dol
gozott a hazai légiforgalmat fe
lügyelő LRI-nél.

Következő számunkban a ve
le készült beszélgetést is olvas
hatják.

► komplett számítógépek 
igény szerinti összeállítása

► hálózatok kiépítése
► alkatrész-beszerzés
► szerviz

Te/.: 06-20-9722-837

MÁRCIUS 3.
MÁRCIUS I 4.
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mÁR?

mAR 2 049 000 Ft tói!
Az AutoBiM 2001. évi 

AO kategória tesztje alapján

Patócs Autóház
www.skoda-auto.hu

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

J- •

’ i 14 4 W j k i -H' p •

•M-SS: : 1 B ■

C K * Szinte hihetetlen, de igaz! mÁR könnye-^KOUar 3 ölű dén egy igazi Rabiéba ülhet! Élvezze 
a vezetés örömét az elegáns, biztonságos, ésszerűen fel
szerelt Rabiéban, amely Európa legmodernebb autógyá
rának büszkesége. Kedvező, új hitellehetőségekkel!
További részletekkel várjuk márkakereskedésünkben!

http://www.skoda-auto.hu


10 ASZÓDI

Tisztelgés Kovács László emléke előtt

A Galga mente kulturális életének 
felvirágoztató ja veit

Halálának 40. évfordulója 
alkalmából február 9-én ko
szorúzással, ünnepi műsorral 
emlékeztek meg Túrán Kovács 
Lászlóra, az egykori kántorta
nítóra, a Kossuth-díjas nép
művelőre, Pest megyei szakfe
lügyelőre.

A temetőben Sára Ferenc, a 
Kék Szivárvány Népdalkor ve

Közel százan sportolnak leigazoltan

Megerősödött az Aszód FC
Többször is leírtuk már, hogy 

gyökeres változások tapasztal
hatók az Aszód FC háza táján. 
Megszépült a klubszékház és 
környezete, nyitottabbá vált az 
egyesület, és nem utolsósorban 
javult a játék Mindezek egye
nes következménye, hogy a né
zőszám folyamatosan növek
szik

Elégedettségének a képviselő
testület is hangot adott a fut- 
ballklub 2001-es évi tevékeny
ségéről készült beszámoló meg
hallgatása során.

Bár a korábbiakhoz képest jó- Annak ellenére, hogy a körze- 
val több szponzor támogatja a ti labdarúgó-szövetség még nem

Lapszél

Sfublorök kerestetnek?
Igen kevés, a polgármester

rel együtt mindössze négy kép
viselő vett részt a szociális bér
lakások alapkőletétele alkal
mából rendezett ünnepségen, 
amelyre az azt megelőző kép
viselő-testületi ülésen vala
mennyien személyre szóló 
meghívót kaptak. A helyszínen 
néhányan ezt meg is jegyezték, 
mondván: a távolmaradás sze
rintük illetlenség a miniszterrel 
és a kormánnyal szemben, 
amely ismét nagyobb összeget, 
ezúttal 70 millió Ft-ot adott a 
városnak.

Nekem volna egy javaslatom 
az elfoglalt képviselők számá

zetője emlékezett arra az ember
re, aki oly sokat tett a Galga 
mente hagyományainak megőr
zéséért, a kulturális élet fellendí
téséért. A koszorúzást követően 
baráti beszélgetésre került sor az 
egykori kollégák és szakmai 
utódok, valamint Kovács László 
első amatőr művészeti csoport
jának még élő tagjai között. Este 

labdarúgást, az egyesület nem 
nélkülözheti az önkormányzat 
támogatását. Az egyesület 2002- 
re 1,8 millió Ft-ot kért és kapottá 
várostól. (2001-ben 2 millió 40 
ezer Ft volt az önkormányzati 
segítség). A két részletben kifi
zetésre kerülő összeg idén sem 
fedezi a kiadásokat, a különbö- 
zetet egyéb forrásokból fedezik. 
A tervezett dologi kiadások két 
legnagyobb tételét (440 ezer Ft, 
400 ezer Ft) új sportfelszerelé
sek vásárlására, valamint az épü
let alsó szintjének felújítására 
fordítják.

ra: nevezzenek ki maguk he
lyett egy dublőrt. A miniszter 
úgysem tudja, kik a képviselő
testület tagjai. Csupán arra kell 
ügyelni, hogy legközelebb is 
ugyanaz a személy legyen a he
lyettesítő. Dr. Matolcsy György 
- aki már második alkalommal 
volt Aszód vendége - ugyanis 
az ünnepséget követő állófoga
dáson tanúbizonyságát tette an
nak, hogy rendkívül jó a me
móriája. Persze az is kérdés, 
hogy ősszel, a ház avatására új
ra ő jöhet-e gazdasági minisz
terként.

Rá-zó-s 

a túrái amatőr együttesek műso
ra, majd az azt követő batyusbál 
előtt dr. Asztalos István múze
umigazgató emlékezett meg 
egykori kollégájáról, barátjáról. 
A délután résztvevői egyébként 
Asztalos István Kovács László
ról írt, 1992-ben átdolgozott 
könyvét kapták ajándékba.

tájékoztatta az egyesületet a baj
nokság kezdetéről, az aszódi 
labdarúgók lapunk utcára kerü
lésével egy időben megkezdték 
a bajnokságra való felkészülést. 
A jelenleg harmadik helyen álló 
csapattól az elnökség továbbra is 
a bajnoki cím megszerzését 
várja.

Az új igazolásokról, az előké
születi mérkőzések eredményei
ről márciusi számunkban szá
molunk be Önöknek. Terveink 
szerint a bajnoki menetrendet is 
megjelentetjük.

Hajrá, Aszód!
R.Z.

Jelentkezőket várnak

Ismét Aszódiak 
az aszódiaknak

A Közművelődés Otthona és 
a Vécsey Károly Helyőrségi 
Klub március 22-én ismét meg
rendezi az Aszódiak az aszódiak
nak című gálaműsorát.

Szeretettel várjuk mindazon 
csoportok, egyéni előadók, illet
ve kézműves alkotók jelentkezé
sét, akik produkciójukat, alkotá
saikat szívesen bemutatnák a kö
zönség előtt.

Jelentkezni március 10-ig le
het Győrfi Jánosnál a 400-083- 
as, illetve Rácz Zoltánnál a 400- 
117-es telefonszámon.

Szépkiejtési 
verseny kettős 
péceli sikerrel
Február 8-án rendezték meg a 

Csengey Gusztáv Általános Is
kolában a körzeti Kazinczy 
Szépkiejtési versenyt. Két kate
góriában közel 30 gyermek 
igyekezett bebizonyítani, hogy 
jól, és értő módon nemcsak az 
általa választott és begyakorolt 
ismeretterjesztő szöveget tudja 
olvasni, hanem a zsűri által meg
adott, ismeretlen olvasmányt is.

A versenyen a péceliek dupla 
győzelmet arattak, ugyanis az 5- 
6. osztályos korcsoportban ki
magaslóan teljesítő Tasnádi 
Petra, illetve a 7-8.osztályosok 
közül a legjobbnak bizonyult 
Váradi Tímea egyaránt e város
ban lakik.

Meghívó

Ünnep a 154. 
évfordulón

Aszód Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önöket az 
1848-as forradalom és szabad
ságharc 154. évfordulója alkal
mából rendezett ünnepségére, 
amelyre március 15-én 10 óra
kor a Petőfi Múzeum előtti téren 
kerül sor.

Programajánló
Február 22-én újra indul a Ját

szóház a Művelődési Ház kis
termében! Péntekenként 14 
órától 16 óráig csocsózhatsz, bi- 
liárdozhatsz!

*
Március 20-án 18 órakor dr. 

Asztalos István történész tart 
előadást Vörössipkások a Galga 
mentén címmel a Művelődés 
Háza Kamaratermében.

*
Március 22-én pénteken 17 

órától Aszódiak az aszódiaknak 
című rendezvényünkre kerül sor 
a Vécsey Károly Helyőrségi 
Klubban.

Minden rendezvényünkön sze
retettel látjuk az érdeklődőket.
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Technikatörténet

A világítás technikájának története í8.rész:
Napjainkban - az előző ismer

tetésben bemutatott - fénycsö
vek alkalmazása csökken. He
lyüket egyre inkább a KOM
PAKT FÉNYCSÖVEK veszik 
át. A technika e remekeit a vilá
gon sokfelé gyártják. Hazánk
ban Nagykanizsán készülnek 4- 
6-8 csövű kompakt fénycsövek. 
Ezek a hagyományos izzók he
lyére csavarhatok. E-14-es, E 
27-es fejjel készülnek. Nemcsak 
belső használatra alkalmas, ezért 
számos település a közvilágítás 
korszerűsítésénél ezekre cseréli 
a korábban használt izzókat.
Az elektronikus előtét kezdetben 
külön egységet alkotott. Később a 
lámpafejbe helyezték. Fényhasz
nosítása 50-60 lumen/W. Ez az 
érték az izzólámpáénál 5-6-szor 
nagyobb. Ezt a teljesítményt alap
vetően a bennük alkalmazott 
fénypor határozza meg. Élettarta
muk tízszer hosszabb.
Ahogy a világítástechnika fej

lődött, úgy csökkent azzal egye
nes arányban a világításra fordí

tott energia. Ez a takarékossági 
tendencia fokozható a lámpa
testek jó tervezésével (megvá
lasztásával), karbantartásával, a 
világítóberendezés megfelelő 
működtetésével, kézi vagy au
tomatikus kapcsolással. Az 
újabban bevezetett nagyfrek
venciás előtétek alkalmazásával 
20% energia takarítható meg.
A lámpatestek fejlődésére nem 

térek ki, ez egy külön hosszú 
fejezet lenne. A világítástech
nikai termékek (fényforrások, 
lámpatestek) vizsgálatát és mi
nősítését a Fénytechnikai Labo
ratórium végzi a Magyar Elekt
rotechnikai Ellenőrző Intézet
ben. A „MEEI tanúsítás” olyan 
minőségbiztosítási rendszer, ami 
megfelel az ISO 9002 nemzet
közi szabványnak. A MEEI ta
núsítás tudnivalói a www.meei- 
partnercom internet-címen ol
vashatók.
Nagy utat tettünk meg a gyer
tyától a szénszálas izzón ke
resztül a napjainkban alkalma

zott eszközökig. Ma már az in
ternet segítségével bárki ki tudja 
választani a magának legjobban 
megfelelő és minőségileg ellen
őrzött termékeket, tájékozódhat 
ezek beszerzési helyéről. Az 
adatbázist hetente frissítik.

„Hej, párta, párta, gyöngyös koszorú..."

Haj-és f ejviseletek 
a Petőfi Múzeumban

Március 7-én 17 órakor új idő-
szaki kiállítás nyílik az aszódi 
Petőfi Múzeumban. A férfiak és 
nők haj- és fejviseletének tár
gyait, fotográfiáit bemutató kiál
lítást Viszóczky Ilona néprajz
kutató nyitja meg.

A kiállítás tárgyai és illuszt
rációi az alábbi intézményekből 
származnak: Abonyi Lajos Fa
lumúzeum, Abony; Arany János 
Múzeum, Nagykőrös; Árpád

A témakörről részletes tájékoz
tató található az Aszódi Elektro
mos Gyűjtemény könyvtárában.

Kaáli Nagy Kálmán 
nyug, tanár

Múzeum, Ráckeve; Börzsöny 
Múzeum, Szob; Falumúzeum, 
Isaszeg; Falumúzeum, Nagytar- 
csa; Ferenczy Múzeum; Szent
endre; Kossuth Múzeum, Ceg
léd; Néprajzi Múzeum, Buda
pest; Petőfi Múzeum, Aszód; 
Tragor Ignác Múzeum, Vác.

Klamár Zoltán 
az aszódi Petőfi Múzeum 

. néprajzosa

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-töl 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 hívjuk fel az alábbi törvény módosítására Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, melyek végrehajtása a Takarék
szövetkezetekre is kötelező.

A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvényben megfogalmazottak értel
mében KÖTELEZŐ az Ügyfél azonosítása bármilyen szerződéses kapcsolat esetén (a Takarékszövetkezet által for
galmazott betétek, hitelek stb.) illetve a 2 millió Ft összeghatárt elérő vagy meghaladó ügylet lebonyolításakor.

Amennyiben az azonosítás során megadott adatokban változás következik be, az ügyfél KÖTELES a tudomás
szerzéstől számított 5 MUNKANAPON BELÜL az adtait rögzítő kirendeltséget tájékoztatni.

Az azonosítás érdekében tisztelettel kérjük:

- a magánszemély a személyi igazolványát vagy útlevelét, adóazonosító kártyáját;
-jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, egyéni vállalkozó a hivatalos azonosító okmányait 

a soronkövetkezö első ügyintézés alkalmával szíveskedjék magával hozni.

a Túrái Takarékszövetkezet Igazgatósága

http://www.meei-partnercom
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Szalagavató után, szalagavató előtt
Ünnepi pillanatok

Fiatalok, idősebbek farsangja

Együtt a két Iskola
Nagy nap volt az Evangéli

kus Gimnázium végzős diák
jainak életében január 19. Ek
kor került ugyanis rájuk az a 
szalag, ami a felnőttkor kü
szöbét jelzi, és amire irigyek az 
iskolatársak.

Az ünnepség áhítattal kezdő
dött, amit János Zsuzsa evangé
likus lelkész tartott, majd dr. 
Roncz Béla igazgató mondott

általuk legfontosabbnak vélt kor
szakaira. A vidámság után ferge
teges táncok szórakoztatták a kö
zönséget: a 12. a osztályosok gö
rög, a 12 b-sek pedig cigány tán
cot roptak. A végén tanárok, diá
kok, szülők és hozzátartozók ke
ringőztek együtt. Mi mást lehet 
ezek után mondani, mint azt, 
hogy a neheze - az érettségi - 
legalább ilyen jói sikerüljön!

Roncz Béla igazgató minden végzős diákjának egy-egy 
Újszövetséget adott útravalóul

Hídi Szilveszter felvétele
ünnepi beszédet. Ezt követően *
került sor a szalagtüzésre, A Petőfi Sándor Gimnázium, 
amelynek végén az igazgató Gépészeti Szakközépiskola és 
egy-egy Újszövetséget ajándé- Kollégium a szalagavatóját feb- 
kozott a végzős tanulóknak. ruár 16-án 15 órakor tartja a 40.

Galga Vezetésbiztosító Ezred
A megható percek után derű- laktanyájának színháztermében, 

sebb pillanatok következtek. A 
kétvégzős osztály tagjai műsorral RáczZoltán
emlékeztek eddigi életpályájuk

Multinacionális cég 
érettségizett, fő- és mellékállású 

munkatársakat keres 
Aszódról és környékéről többféle 
munkaterületre (nem biztosító).

Részletes tájékoztató: 
Aszód - Művelődési Ház 
2002. február 20. 17 óra

Sakkfigurák, Harry Potte- 
rek, királylányok, indiánok, 
bohócok és ezer más maska-
rába öltözött iskolások rande
vúztak február 9-én a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola tor-

farsangi bál fénypontja ezúttal is 
a nyolcadikosok keringője volt 
(felső kép), akik délelőtt és dél-
után egyaránt előadták produk
ciójukat. Számukra még egy 
fontos esemény volt délután,

natermében. mégpedig a szalagavató.

Az idei rendezvény némileg 
eltért az eddig megszokottól. 
Egyrészt még soha nem ünne
pelt farsangkor együtt a két is
kola diákserege, másrészt ezút
tal nem díjazta zsűri a produk
ciókat. (Viszont minden maska
rás kapott egy kis ajándékot.) A

*
Kedden délután a Városi 

Nyugdíjasklub tagjai tartották 
farsangi ünnepségüket. Róluk is
mét bebizonyosodott a mondás, 
miszerint fiatal az, aki lélekben is 
az.

R.Z.

A nyugdíjasok farsangján a honanyai babérokra törő 
Cicciolina is “megjelent”

A szerző felvételei
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M őst vagy azonnal!
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Erdőmester természetjáró csoport

Ez történt nálunk 2001-ben Aján: la adóját!
Taglétszámunk az év végére 

29 fö volt. Megoszlása: 16 fel
nőtt, 7 ifjúsági, 6 nyugdíjas. Tú
ráinkat a túrakiírás szerint tar
tottuk. Az "Egyesületi Túranap
ló" szerint 38 túrán, gyalogos-, 
illetve országúti kerékpáros (1 
út) szakágakban 57 túranapot 
(ebből 18 nap szállással -5 nap 
épületben és 13 nap sátorban), 
1.121 km-t, 36.704 m szintma
gasságot, 348 órát töltöttünk el a 
terepen, mindezt 218 szakosz
tályi és 21 vendég részvevővel. 
Mindezzel a teljesítménnyel 
2.357 pontot értünk el. Ez való
jában nem tükrözi a tagok akti
vitását, hiszen egyénileg többen 
is rendszeresen túráztak, me
lyekről sajnos változatlanul nem 
adtak le "Túrajelentés"-t. Ezt a 
jövőben még nagyobb figye
lemmel kell kísérnünk, hiszen 
minden megtett plusz km plusz 
pontszámot jelent mind a cso
portnak összességben, mind az 
egyéni túratársainknak, s így na
gyobb eséllyel indulhatnak a kü
lönböző minősítési fokozato
kért.

2001-ben jártunk a Gödöllői- 
dombság, a Cserhát, a Mátra, a 
Pilis, a Börzsöny, a Medves, a 
Budai-hegységben, de jártak kö
zülünk a Cserehátban, a Tétényi- 
fennsíkon, a Gerecsében és Bé
késben. A megtett túrák között is
mételt, illetve részben ismételt tú
rák is voltak (pl.: Szirák - Andezit 
ömlés - Bér - Virágos-puszta; 
Galgahévíz, Bika-tó - Bag, Gal- 
gagyörk - Rózsa-kút - Püspökhat
van; Szépjuhászné - János-hegy - 
Normafa), de nagy számban új 
utakon jártunk (pl. Isaszeg Pécel, 
Kismaros - Békás-rét - Kóspallag 
- Kismaros; Galyatető - Piszkés- 
tető - Mátraszentistván Ágasvár - 
Mátraverebély; Báma környéki

Egyetemista lány korrepetá
lást vállal, (angol, matematika, 
nyelvtan stb.) 
Telefon: 469-055

Rendkívül igényes családi ház 
Aszódon eladó. Ar: 24 millió Ft. 
Telefon: 401-887 

csillagtúra; Aszód - Gödöllő - 
Veresegyház - Erdőkertes - Gal- 
gamácsa - Aszód - ez volt a kerék
páros), és teljesítménytúrázással 
is megismerkedtünk közelebbről 
("Csavargás a megyeszélen" - 
Százhalombatta; "Kevély alatti 
barangolás"; "Szénpatakvölgye"; 
"Ecskend" stb.).

Kiemelkedő teljesítményt 
négy tag nyújtott közülünk: Turek 
Ágnes, Balog László, Masznyik 
Károly, Siroki László sporttársak, 
akiknek a teljesítménye nagyban 
hozzájárult az elmúlt év eredmé
nyéhez. Köszönjük.

Klubfoglalkozásainkat min
den hónap utolsó szerdáján (ki
véve október és december), dél
után 17 órától tartottuk az aszódi 
Fiúnevelő Intézetben. E rendez
vényeinken előadások, tájékoz
tatók, megbeszélések, program 
összeállítások, képzések, és ter
mészetesen sok-sok beszélgetés, 
élménybeszámoló hangzott el, 
igen kötetlen - vidám hangulat
ban. Vendégünk volt Vígh-Tar- 
sonyi László, aki a teljesítmény
túrázásról tartott ismertetőt, dr 
Bratek Zoltán biológus, aki a 
környékünk védett növényeit 
mutatta be igen színvonalas elő
adásban. Mindkét előadás nagy 
hatással volt ránk: megindult kö
rünkben a teljesítménytúrázás, 
illetve az idei évben több bota
nikai túrát is tervezünk közvet
len környékünkre (Túra - Aszód 
közt a Galga mentén; Makkos 
környéke, március-április illetve 
május hónapokban).

Megkezdtük a Gödöllői- 
dombság című térképen szereplő 
Aszód vasútállomás - Ecskend - 
Ácsa közti "P" sáv turistaútvonal 
felfestésének előkészületeit (út
vonal kijelölés, tulajdonosokkal 
való megállapodások, festék

Riasztók, biztonsági kamerák, 
távirányítós ajtó- és kapunyitók, 
mozgásérzékelők, beléptető rend
szerek, audio és videó kaputelefo
nok, tűz-és füstjelzők telepítését, 
javítását vállalom. Tel: 28/400- 
224,30/322-5514.

1990-es évjáratú, frissen vizs
gázott Trabant eladó. Telefon: 
06209869-687 

igénylés); szeretnénk ezt a mun
kát befejezni 2002-ben. E téren 
segítséget kaptunk Masznyik Pál 
úrtól és a galgamácsai erdészettől, 
melyet ezúton is köszönünk, s re
méljük, hogy kapcsolatunk a vá
ratlan változások után is töretlen 
marad (Masznyik Páltól sajnos a 
télen vettünk örök búcsút, mely 
mindnyájunkat megrázott. Emlé
két megőrizzük.).

Bővülnek kapcsolataink is, 
pl.: az önkormányzattal (egye
lőre még csak levélváltás tör
tént), a gödöllői Margita 344,2 
Turisztikai és Sport Egyesülettel 
(napi kapcsolat), a rózsaszent- 
mártoni Hérics Természetjáró és 
Sportegyesülettel.

Közös munkánk eredménye
ként elmondhatjuk, hogy csapa
tunk igazi csapattá forrt össze, 
olyan emberek tartoznak közénk 
akik a közös munkában örömet 
találnak, s nagyon jól érzik ma
gukat.

Továbbra is várunk minden 
érdeklődőt, aki szereti a termé
szetet, szereti a jó társaságot. In
formációt a vezetőségtől, az 
Aszódi Tükörből, a negyedéves 
kiadványunkból és természe
tesen rendezvényeinken kaphat
nak az érdeklődők.

A vezetőség tagjai: Búzásiné 
Szentiványi Aliz - Aszód, 
Rákóczi u. 12. T.: 402- I 84; 
Turek Ágnes - Aszód, Városréti 
u. 38. T: 400-325; Budavári 
Erika - Aszód, Hajnóczi u. 5. T.: 
400-182.

Eves tagdíjunk: gyerekeknek 
600.- Ft; felnőtteknek: 1.200 Ft; 
nyugdíjasoknak 900 Ft. Keres
sük és váijuk azok jelentkezését 
is, akik bármilyen módon segí
teni, támogatni tudják szerveze
tünket.

A vezetőség

Renault 11-es (diesel) eladó. 
Tel: napközben: 400-606, este és 
hétvégén: 469-055

Ez takarékosság! Ablakok, 
ajtók (fa, fém, műanyag) szige
telése felsőfokon, német techno
lógiával. 10 év garancia! Pászí
tás, zárjavítás és díjmentes hő
szigetelési vizsgálat.
Telefon: 0630 959- 9643.

Köszönjük mindazok támo
gatását, akik személyi jövede
lemadójuk 1%-át alapítványunk 
céljainak megvalósítására szán
ták. Ennek összege 2001. no
vember 8-án az APEH értesítése 
szerint 307.217 Ft volt.

Az így befolyt összeget az 
Aszód Ifjúságért Alapítvány pá
lyázatok útján osztja szét az ifjú
ságot érintő programokra. (Már
ciusban figyeljék azújságot!)

Az Országgyűlés 1996-ban 
meghozott CXXVI. számú törvé
nye igen jelentős mértékben elő
segíti a civil szervezetek, a köz
érdeket szolgáló alapítványok 
működését. Ennek megfelelően 
az idén is dönthetünk a személyi 
jövedelemadó 1%-áról.

Döntésétől függ, hogy az Ön 
által érdemesnek ítélt közcélé 
vagy automatikusan a központi 
költségvetésé lesz adója 1%-a

Az idén is éljen a döntés 
jogával!

Amennyiben egyetért alapít
ványunk célkitűzésével, a tör
vény értelmében nyilatkozatot 
tehet arról, hogy az Aszód ló
ságért Alapítvány legyen a sze
mélyi jövedelemadója 1%-ának 
kedvezményezettje.

Segítőkészségét az alapítvány 
programjában részt vevő sok 
száz tanuló nevében köszönjük.

Az alapítvány adószáma:
19175773-1-13

Az alapítvány kuratóriuma 

Hai áit szeretné ..
...hogy adójának 1%-a hely
ben maradjon, akkor az érin
tettek kérésére javasoljuk 
Önöknek, hogy a következő 
kedvezményezett adószámok 
közül jelöljék meg valamelyi
ket nyilatkozatukban:

Aszód Városért Alapítvány 
19180461-1-13

Aszódi Szentháromság 
Egyházközség Alapítvány 

19185631-1-13

Aszód Helyőrségi Szociális 
és Kulturális Alapítvány 

18671898-1-13
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Csak akarnunk kell

Kisvárosi komfort és életminőség
A környéket, országunkat és 

Nyugat-Európa egyes városait 
látva az foglalkoztat, hogy mi az 
a többlet, ami a nyugat-európai 
környezetet olyan jól láthatóan 
megkülönbözteti a miénktől. 
Nagyon sok minden. Elsősorban 
a gazdagságuk szembetűnő. 
Más az időjárás is, és ma még 
más az ott élő emberek viszonya 
a környezetükhöz. A környezet 
ott sem volt mindig ilyen szép és 
ilyen kulturált.

Ha végiggondolom, ők is elin
dultak valahonnan, mire eljutot
tak oda, hogy a környezeti és a 
lakókultúrájukat példának, min
tának tekintjük. Ha azt is végig
gondolom, hogy Aszódon kör
nyezetet és lakókultúrát alapve
tően befolyásoló, meghatározó 
és nagyon sok pénzbe kerülő 
infrastruktúrát (ivóvíz, szenny
vízelvezetés, gáz, villany, tele
fon, burkolt utak) 90%-ban si
került kiépíteni 2001-re, akkor 
az alapunk megvan. Igaz, jó lett 
volna, ha ezt a színvonalat előbb 
éljük el. Nagyon szerettük volna 
mindnyájan. Azonban az ideje 
csak most érkezett el. Nagyon 
sokat dolgoztak, áldoztak ezért 
az aszódi emberek, a város vá
lasztott képviselői és azok az 
emberek, akiknek a feladata volt 
ez a nagy munka. Most, hogy ez 
megvan, számomra úgy tűnik, 
már jöhet a látványosabb és jó
val kisebb anyagi áldozattal járó 
feladat: környezetünk csinosí
tása, ápolása. Eddig is nagyon 
sokan szépítették házukat, kert
jüket és a házuk előtti közterü
letet. Virágokat, bokrokat, fákat 
ültettek, és gondozták azokat. 
Tisztán tartották a kertjüket és a 
közterületet a házuk előtt. Ekkor 
jöttek az éppen időszerű köz
műépítők, akik szükségszerűen 
vagy nemtörődömségből tönk
retették mindazt, amivel az em
berek törődtek, amiért sokat ál
doztak és dolgoztak. És jöttek 
jönnek- azok a névtelen és arc
talan rongálok, akik letördelik a 
fiatal facsemetéket, leszaggatják 
a virágokat, beletaposnak a fris
sen ültetett virágágyásba. A la
kók dühöngnek is rendesen 
ilyenkor. Joggal! Van, aki kedvét 

vesztette, van, aki nem. De a 
szemlélődő ember észrevehette, 
hogy azokban az utcákban, ahol 
már előzőleg elkészült minden 
közmű, egyre többen gondoz
ták, szépítették a közterületet is. 
Ahogy ez általánossá vált, úgy 
törődtek bele "a magánrongá- 
lók" abba, hogy az elcsúfított 
kerteket notóriusan helyreállít
ják a háztulajdonosok. Megszé
pültek ezek az utcák. Jó errefelé

E Hunyadi utcai ház díjnyertes környezete követendő 
példa lehet (Fotó: Rácz Zoltán)

körülnézni, mert örül az ember 
szíve, azt érzi, hogy ezek az em
berek szeretnek itt élni, szeretik 
a virágos, kultúrált környezetet, 
szeretik Aszódot.

Erre szeretnék most bíztatni 
mindenkit. Azokat is, akik előtt 
az aszfaltozott útburkolatok hiá
nyoznak még, hogy áldozzanak 
egy kis időt, egy kis munkát és 
egy kis pénzt is arra, hogy szép 
legyen a házuk előtt a közterület 
is. Az egynyári virág talán nem 
olyan nagy anyagi áldozat, és az

Felívás
Közeledik a tavasz, a mező

gazdasági munkák, az építkezé
sek megindulásának ideje. A 
szántóvető, házalapot, gázárkot 
ásó ember gyakran akad számára 
esetleg értéktelennek tűnő régi 
cserepekre, csontokra, s azok bi
zony gyakran el is kallódnak. 
Pedig több megbecsülést érde
melnek, hiszen minden egyes kis 
kerámiatöredék, pattintott kőesz
köz, régi pénz - ha piszkos, víz
köves és ezáltal kevéssé látvá
nyos is - a múltunkból megma

is gyönyörű tud lenni tavasztól 
őszig. A lenyírt, ápolt gyep is a 
tulajdonost dicséri. És higgyék 
el, az ember szívesen megy ha
za, jobban érzi magát otthon, ha 
szép környezetben lakik. Embe
reket hozhat közelebb az ilyen 
munka. Bizonyára sok ilyen pél
dája van mindenkinek. Nem vé
letlenül alakulnak gomba módra 
a kertbarátok civilszervezetei.

Tennie kell mindezért a kö

zösségnek, az önkormányzatnak 
is. Arra még nincs elegendő 
pénze a városnak, hogy osztrák 
és német mintára “mani
kűrözzük ki” Aszódot. Meg
kezdjük ebben az évben. A GA- 
MESZ virágokat helyez ki a vil
lanyoszlopokra is - egyelőre 
csak a Szabadság téren és a Kos
suth Lajos utca elején. Megpró
báljuk, ki kell tapasztalni, ho
gyan tudjuk ápolni a virágokat. 
A közterületek tisztántartására, a 
fűnyírásra újabb gépeket vásá- 

radt kis hírvivő. A község, város, 
sőt egész hazánk történetének 
olyan kis mozaikdarabkája, 
amely arról tudósít, melyik régi 
korban éltek emberek a mai tele
pülés területén, mivel foglalkoz
tak, hogyan gazdálkodtak, mi
ként temették el, tisztelték halot
taikat. E mozaikdarabkákból áll 
aztán össze egy vidék, egy ország 
történelme.
A piszkos cserepek, habarcs

darabok, kövek valódi értékét 
természetesen csak az ebben jár
tas szakember, a muzeológus 
tudja felismerni. Ezért rendkívül 
fontos, hogy a földmunkák so

rólunk. Biztosan lesz még nem 
kellő időben feltakarított hul
ladék, későn lenyírt fű, stb. De 
azt szeretnénk, hogy - mint ed
dig is történt - évről-évre gon- 
dozottabbak legyenek a közterü
letek, az emberek szívesen men
jenek végig az utcán, üljenek le 
a padokra, és a hulladékgyűjtő 
edény ott legyen kéznél vagy pár 
lépésre ahhoz, ahol a szemetet el 
akaiják dobni.

Az állapot, amire azt lehet 
mondani, hogy szép, egy folya
mat eredménye. Nem sikerült 
ezt sehol egyik napról a másikra 
megvalósítani. Először igény 
kell erre, azután a körülmé
nyeknek és megfelelőeknek kell 
lenniük, és szándék meg pénz is 
kell hozzá.

Úgy látom, Aszódon mind
ezek ma már megvannak. Sze
retném - és bizonyára nem va
gyok ezzel egyedül -, ha az egész 
városban megvalósulna az a kör
nyezetszépítés, ami szigetsze
rűen a városnak már több részén 
tapasztalható.

Abban pedig biztos vagyok, 
hogy szeretjük annyira Aszódot, 
hogy ez megvalósulhasson. 
Csak akarnunk kell. Nagyon 
szép lesz, és mindnyájunk örö
mére, elégedettségére fog szol
gálni. Talán ez is hozzájárul ah
hoz, hogy közelítsünk Európá
nak ahhoz az általunk csodált és 
irigyelt részéhez, amit Európa 
kulturáltabb felének szoktunk 
nevezni. Bugyin József 

polgármester

rán előkerülő régészeti leleteket 
az illetékes múzeumnak hala
déktalanul bejelentsük. A Galga 
menti bejelentőket mindig hálá
san és készségesen váija az aszó
di Petőfi Múzeum, amely mun
kaidőben a 28/500-650, 651 te
lefonszámon, személyesen a 
Szontágh lépcső 2. szám alatt, 
elektronikus postán pedig az 
apm@axelero.hu címen érhető 
el. Vidékünk régészeti emlékei 
évről évre pusztulnak, mentsük 
meg együtt, amimégmenthető!

Kulcsár Valéria 
az aszódi Petőfi Múzeum régésze

mailto:apm@axelero.hu
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Egy pártfogó tapasztalatai

Sokszor csak a beszélgetés hiányzik
Tizenhárom éve vagyok fia

talkorúak hivatásos pártfogó
ja. Az elmúlt évek alatt szám
talan zátonyra futott fiatallal 
találkoztam. Ahány pártfogolt, 
annyi kihívás. Szerencsére bel
ső meggyőződésemből fakadó
an mindig bizakodóan tekintet
tem a napi feladataim elé.

Már pályám kezdetén eldön
töttem: nem engedem, hogy bár
miféle előítélet vezessen. Ehhez 
tudni kell, hogy 18 éves koromig 
az aszódi Javítóintézet növen
dékei között éltem, mert az édes
apám ott volt igazgató, így a ba
rátaim is onnan kerültek ki.

Kezdő gyógypedagógiai tanár 
koromban gyakran furcsán mé
regettek a kollégáim, hiszen 
életelvemmé vált nézetem: mi
nél rosszabb egy gyerek más
nak, nekem annál jobban kell. A 
furcsaságot azzal is fokoztam, 
hogy önként vállaltam el egy 
Pest megyei kisközség általános 
iskolájában a gyermekvédelmi 
feladatokat. Választék volt tehát 
bőven. Mint később kiderült, 
életemnek ez a szakasza bő 
szakmai tapasztalatokkal, s fő
leg kiszámítható, meleg, emberi 
érzésekkel ruházott föl.

Nem sokkal később munka
helyet és foglalkozást változtat
tam. Tudatosan kerestem, azt, 
hogy pártfogó legyek. Ilyen 
előzmények után végre talál
koztam első „ügyfelemmel”. E. 
Zoltán a szokásos bűnözői élet- 
utat járta be. Tulajdonképpen 
nem is tehetett mást. Szülei már 
kisgyerek korában elváltak. A 
magára maradt anya csak a saját 
boldogulásával törődött. Talán 
már régen belefáradt a szülői 
szeretet szüntelen adományozá
sába. Ki tudja már! Az azonban 
bizonyossá vált, hogy szeretetét 
nem gyermekére, hanem az egy
mást váltó élettársakra pazarolta. 
Zoltán apja időközben idült 
alkoholistává vált. Néha még ta- 
lálkozgattak, de egy idő után azt 
is elfelejtette, hogy fia van.

A magányos gyermek gyor
san megtalálta új életformáját. 
Vagy őt a banda. Kezdetben csak 
apró-cseprő ügyeket követett el. 
Olyankor olyan jó volt az az iz

galom, melyet újra és újra át 
akart élni. S mint a drog: egyre 
kevéssé izgatták a kisebb bűn
tények.

A nagyok bíztatták: a pia, a 
nők, a buli az igazi. Ezt csináld 
utánunk! És ő tette a dolgát, mert 
ez volt a férfias. Jaj, csak le ne 
maradjon, de ne is korlátozza 
senki. Előtte belőtte magát az 
„Isteni Anyaggal”. Csoda-e hát, 
hogy úgy érezte: övé a világ?

Egyszerre azonban azon kapta 
magát, hogy az egyik megyei, 
fiatalkorúakkal foglalkozó bíró
ság előtt áll. A próbára bocsátás 
miatt csak ideig-óráig szeppent 
meg, a Banda ereje minden más
nál nagyobbnak mutatkozott.

Talán dacból, talán, hogy újra 
bizonyítson, egyre vadabb erő
vel vetette be magát az újabb és 
újabb bűncselekmények elkö
vetésébe. Hiába volt első párt
fogója intő szava, akarata, bi
zony az semmit sem ért.

A második tárgyalása után fel
függesztett szabadságvesztést 
kapott. Már-már úgy látszott,

Az ÉFOÉSZ bemutatkozik

Egy újszerű szociális szolgálat Ikladon
Az elmúlt év őszén kezdte meg 
működését Ikladon a Galga- 
menti Támogató Szolgálat.
-Mi rejlik a név mögött? -kér
deztük Túrba Attilát, a szolgálat 
munkatársát.
-Egy újszerű szociális forma 
megvalósításának kísérlete, 
amely fogyatékkal élő embertár
saink minél önállóbb életvitelét 
segítené a tanulásban, a munka
vállalásban, pihenésében, sza
badidejének értelmes eltöltésé
ben - saját lakóhelyükön, saját 
családtagjaik körében. Az el
múlt évtizedekben nagy, köz
pontosított intézetek vállalták fel 
a fogyatékosok "gondozását”; 
mi és a Szociális és Családügyi 
Minisztérium a segítést tűztük ki 
célul. Azt valljuk: a fogyatékos 
személy saját maga az, aki el 
tudja dönteni, mi az, amit önál
lóan meg tud tenni, és mi az, 
amelyben segítségre szorul. 
Minden embernek joga van fo

hogy nem fog szabadulni ebből 
az ördögi körből. Ám az egyik 
nap anyja új ötlettel állt elő: köl
tözzenek vidékre az egyik élet
társához. Zoli minden porcikája 
tiltakozott ez ellen, de nem volt 
mit tennie. Hát így került hoz
zám.

A jegyzőkönyv felvétele előtt 
számtalanszor lejátszottam, mit 
fogok mondani neki, s hogyan 
oktatom ki az anyját. Talán mon
danom se kell, fölösleges volt 
gyakorolnom.

Anyja nem kísérte el. Az ál
maimban kigyúrt, robusztus al
katú fiú helyett egy vézna, alul
táplált fiatalember lépettbe. Lát
szott rajta a megszeppenés, talán 
a hivatalos hely szelleme miatt. 
Hirtelen átértékeltem a hely
zetet. Barátságosan fogadtam, s 
próbáltam beszéltetni addigi éle
téről, sikereiről, később kudar
cairól, de nem felejtkezve meg 
arról sem, mi jelent számára örö
met az életben. A hivatalosnak, 
kimértnek induló kapcsolat ha
marosan oldódni kezdett. Néha- 

gyatékosságaival és azok mér
tékével együtt a teljes életre, ez 
nem szociális, inkább embeijogi 
kérdés. Úgy is mondhatnám - a 
mi szakembereink házhoz men
nek segíteni.
-Miben és hogyan tudnak se
gíteni a rászorulókon?
-Egyik legfontosabb speciális 
vállalásunk az Aszód, Iklad, 
Bag, Domony településeken fo
gyatékkal élő, küzdő embertár
saink szállítása iskolába, mun
kahelyre, orvosi ellátásra, vagy 
bárhová, akár kerekes székkel is. 
Az otthoni lakáson belül felme
rülő gondokon is segítünk, 
együttműködve a már meglévő 
családgondozó hálózatokkal. 
Tájékoztató és tanácsadó szol
gálatunk most alakítja ki a kis
térség számítógépes informáci
ós térképét. Munkatársaink vál
lalták sérült társaink szociális 
önállóságának fejlesztését, 
klubok kiépítését, speciális tré

néha megjelent egy mosoly az 
arcán. Végül már ő kezdemé
nyezte, miről beszélgessünk. 
Azonban a hivatalos formulának 
megvan a forgatókönyve. Egy 
idő után muszájból arra tértünk 
rá. A beszélgetést azonban más
nap is folytattuk.

A történetet legszívesebben itt 
fejezném be: happy end-á&\. Ám 
az élet mást produkált.

Nemrég egy büntetésvégre
hajtó intézetben volt hivatalos 
elfoglaltságom. A közlekedőfo
lyosón az egykori, első pártfo
goltam jött velem szemben. A 
teste kigyúrttá vált, de a mosolya 
még a régi volt.

-Megismer, pártfogó úr? - kér
dezte.

-Hát persze - feleltem megle
pődve.

-Tudja... - folytatta zavartan -, 
első találkozásunkkor olyan jó 
volt magával beszélgetnem. 
Most sokáig itt leszek. Nem ér rá 
valamikor, hogy újra jól kibe
szélhessem magam?

AKI

ningek megtartását, esetlegesen 
igényelt tanfolyamok szervezé
sét, közösségi rendezvényeink 
látogatásának lehetővé tételét.

A Támogató Szolgálat 
levélcíme:
2181 Iklad

Arany János u. 25/c

e-mail:
gyongyhaz@drotposta.hu

Telefonszám: 
(28)403-767 

06-20-512-7986 
06-20-512-7987

Apostol Péter

HIRDESSEN 
az Aszódi 
Tükörben!

mailto:gyongyhaz@drotposta.hu
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Ragadja meg a pillanatot:
Volkswagen Golf Edition

klímával, már 3 345 000 Ft-tól.
• Klímaberendezés
• Állítható magasságú első ülések, egyedi üléshuzattal

* Sötétített hátsó lámpabúra
* 16" -os acél keréktárcsák, egyedi dísztárcsák

Golf Edition

Az On Volkswagen márkakereskedője: 
Autócentrum Gödöllő Rt.

□WLJKT 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A.u. 1. Tel: 28/515-510 Fax: 28/515-520 
E-mail: vwertekesites@autocentrumgodollo.hu

mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
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Egy kis nyelv el és
Leiterjakah

Spánn Gábor
ajS Lomtalanítás

A címszó névnek tűnhet a ked
ves olvasó számára, s nem is vé
letlenül. Valaki egyszer a bibliai 
Jacob b Leiter-t Lejter Jakab-nák. 
fordította. A fordító német szö
vegből dolgozott, nem vette fi
gyelembe a birtokviszonyra utaló 
s betűt, s abból kiindulva, hogy a 
német nyelvben a főneveket szö
veg belsejében is nagy kezdőbe
tűvel kell írni, tulajdonnévnek 
minősítette az egyébként Jákob 
létrája jelentésű szókapcsolatot. 
Ennek alapján az ilyen típusú fél
re fordításokat leiterjakabnak 
nevezik.

Nyelvszakosok idegen szö
vegek fordíttatása közben gyak
ran találkoznak ilyen „lelemé
nyes” megoldásokkal, mert sok 
diák számára föl sem sejlik an
nak a lehetősége, hogy szamár
ságot fordított. így fordul elő 
orosz nyelvű szövegek fordítása 
közben színes televízió helyett 
virágos televízió, lévén, hogy az 
oroszban a virág és a színes szó 
hangalakja nagyon közel áll 
egymáshoz írásban is és kiej
tésben is.

Az „amatőr’ nyelvhasználat
ban ez a félrefordítás még nem is 
tekinthető igazán komoly hibá
nak, mert Íriszen valahol el kell 
kezdeni egy adott tevékenysé
get, s a gyakorlat során csiszo
lódik annyit a stílus- és a nyelv
érzék, hogy később ilyen hibák 
már nem fordulnak elő. De na
gyon bosszantó, ha ilyen „tévedé
sek” profinak számító egyének 
munkásságában jelennek meg.

Nemrég egy riportot láttam 
valamelyik tévécsatornánkon, 
amelyben a riporter egy nyugat
európai vagy amerikai környe
zetben lévő, hatalmas füves terü
lettel rendelkező kis kastély 
kertjének gondozóját faggatta - 
a parkot gondozó fiatalember 
egy önjáró motoros fűnyíró 
nyergében ült éppen -, aki kész
ségesen beszélt a munkájáról, s a 
szöveg magyar fordításába az 
alábbi mondat került bele: „Igen, 
itt én vagyok a gyepmester". 
Hogy miképpen hangzik az ere
deti szöveg, nem tudom. Való
színű, hogy a derék riporter pon
tosan fordította az angol nyelvű 
szöveget, csak éppen azt nem 
tudta, hogy a magyar nyelvben a 
gyepmester szó nem a gyep gon
dozóját jelenti, hanem olyan sze
mélyt jelöl, aki az elhullott álla

tok tetemének összegyűjtésével 
és elásásával vagy dögkútba he
lyezésével foglalkozott hivatás
szerűen. Mellesleg még a ha
gyományos latrinás vécék tisz
títása is a munkakörébe tarto
zott. A helytelen fordítás nyil
ván elsősorban a fiatal riporter 
gyakorlatlanságával magyaráz
ható, de azért talán nem kellene 
teljesen felmenteni őt a hibája 
miatt, mert ilyen munkaterületen 
a szükséges műveltséggel ren
delkezni kellene.

Természetesen időnként mű
fordítók is kövemek el ilyen „ba
kikat”. Egyik ismerősöm mond
ta, hogy Ady Illés szekerén c. 
versének német nyelvű fordítá
sakor valaki Illés fuvaros-mk 
fordította a címet. S magam is ta
lálkoztam olyannal, amikor az 
egyik XX. század eleji orosz
szovjet író Kotyik Letájev című 
regényét - a cím valójában egy 
Letájev vezetéknevű kisfiú teljes 
neve becézve — Letájevék macs
kája címmel akarta fordítani a 
műfordító, mert a címben sze
replő Kotyik szót nem a kisfiú 
nevének becézéseként, hanem 
az orosz kot 'kandúr macska' je
lentésű szó becézett alakjaként 
kezelte. De a politikai döntések 
eredményeképpen bekövetke
zett változások is szolgálnak ef
féle félrefordításokkaL A tria
noni döntés után bajban voltak 
az ún. utódállamok, mert renge
teg olyan településnek vagy 
földrajzi-közigazgatási foga
lomnak kellett nevet adniuk, 
melyeknek korábban nem volt 
nevük nyelvükben. így fordult 
elő például, hogy a székelyföldi 
Háromszék közigazgatási kife
jezést románra a három db szék 
szókapcsolatnak megfelelő el
nevezéssel jelölték, mert a szék 
közigazgatási megnevezésnek a 
románban semmi hagyománya 
nincs. Azt is mondhatjuk, hogy a 
fogalom tartalma is teljesen is
meretlen volt számukra.

Természetesen mi is hibát kö
vetnénk el, ha a gyűjtőnévként 
használatos iskolabútor szavunk 
mintájára a tanulók számára 
szolgáló ülőalkalmatosságot is
kolaszéknek neveznénk. Holott 
logikus lenne! De mégsem az, 
mert a nyelvhasználat időnként 
kiigazítjaanyelvi logikát.

-g-1

Szerda reggelenként a Kos
suth adón van egy kedvenc rá
dióműsorom. Nem háromne
gyed hétkor, hanem egy órával 
később, amikor is Spánn 
Gábor szokta felolvasni jegy
zeteit. Mindig sikerül felvidí
tania a napomat, annyira szel
lemesek ezek ajegyzetek. A té
ma az utcán hever, tartja a mon
dás, és a szerző mindig megta
lálja azt a hírt, amit érdemes to
vábbgondolnia.

Spánn Gábort, úgy látszik, 
nem csak én fedeztem fel ma
gamnak. A jegyzetekből készí
tett első könyve- hja, a szó el
száll, az írás megmarad - a 
Türelmi Zóna pillanatok alatt 
az eladási listák élére ugrott, és 
mivel még mindig nagy a ke
reslet iránta, már nyomják a

Egy kis humor

Amit a gombamérgezésről
tudni kell

"Ki gombát ránt, gomba által 
vész el !" - mondta egykoron a 
költő némi túlzással. Tény, hogy 
a gombamérgezés veszélyes be
tegség bár én inkább nem is ne
vezném veszélyesnek, csak ha
lálosnak.

A betegséget szedéssel és 
öröklődéssel lehet megkapni. 
Tudós kollégáim kételkednek az 
öröklődésben, ezért igazam bi
zonyítására elmondok egy ese
tet: Egy házaspár mérgesgomba
paprikást reggelizett. Délre el is 
haláloztak. Gyermekük este ha
zajött a munkából és megvacso
rázta a maradékot. Mi ez, ha nem 
öröklés ?

A gombaméigezés megelőz
hető azzal, hogy nem megyünk el 
gombázni. Ha mindenképp me- 
hetnékünk van, legalább ne szed
jünk bolond és mérgesgombát. A 
bolond gombát igen hamar - pár 
perces beszélgetés után fel lehet 
ismerni. Ha például olyanokat 
mond, hogy neki még a hónap vé
gén is van pénze, akkor az bizo
nyosan bolondgomba.

A mérges gombát arról ismer
jük fel, hogy vörös az arca, a pu
pillái beszűkültek és rángatózik 
a szája széle. A különösen ve
szélyes gombák köszönés 

második kiadást. Gyanítom, 
így lesz ez a Lomtalanítással is. 
Hiszen megint csupa-csupa 
hétköznapi eset kap svédcsa
vart. Elég csak a népszámlá
lásra gondolni, amelyen nem
régiben estünk át, vagy a bun- 
kofonnal - bocsánat, a szerző 
használja ezt a kifejezést! - 
kapcsolatos tapasztalásainkra 
gondolni. És akkor még a rend
őrökkel való eseteinkről szót 
sem említettünk. Persze a szer
ző a velük kapcsolatos híreket 
sem igazán kíméli.

Spánn Gábor a könyv hátsó 
borítójának tanúsága szerint 
egyben bízik: „ Remélem, 
könyvem olvastán az ön véle
ménye is az lesz: Megérem a 
pénzem!”

R.Z.

helyett fegyvert is ránthatnak.
Ha mégis mérges gomba ke

rülne a kosárkánkba, feltétlenül 
vigyük psychiáterhez, aki rend
szerint azt állapítja meg, hogy a 
gomba azért mérges, mert kis
korában nem engedték a szülei, 
hogy bal kézzel rázza a spóráit. 
Folyton rászóltak: Teszed át a 
szép kezedbe, te büdös kölök! 
Mivel a psychiáter rendszerint 
tehetetlennek bizonyul, javaso
lom az általam szabadalmazta
tott forrázásos módszert:

Egy öntöttvas fazékba bele
öntünk 3,3 liter vizet. Felforal- 
juk. Amikor már zubogva forr, 
0,3 litert ráöntünk a gombára, a 
maradék 3 literbe beletesszük 
mindkét kezünket 23 másod
percig. E módszer garantálja, 
hogy bizonyosan ne tudjuk meg
pucolni és szeletelni a gombát.

Akit többet szeretne megtudni 
a témáról, annak két könyvemet 
ajánlanám: "Zöld erdőben jár
tam, bolondgombát lát- 
tam.""Hogyan nem találtam 
mérgesgombát a Déli-sarkon ?"

A könyvek a "Sarlatán óriá
sok" sorzatban jelentek meg az 
Esze és Lősch kiadó gondozá
sában 2001-ben.

Pálmai Tibor



TÜKÖR

A postahivatal és a shop nyitvatartási ideje: 

Hétfőtől péntekig: 8.00-16.00 Szombat: 8.00-12.00

Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)

Jle/pje, metj, tyetetteit 
Nőnapon utácffiall 

-------  Tel: 06-28401690 -------
Ugyanitt családi ház eladó!

Bangó Csaba
gépjár niűrezelő szakoktató

Kartal, Bocskai u. 11. Tel: 06 20 434-2238
Tanuljon nálam vezetni!

NEW FRANKA SHOP
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

Mezőgazdasági és Tehergépjármű-alkatrész Bolt 
Aszód, Kossuth Lajos út 71. Tel.Fax: 401-460

Hí VAKJA MEG, AMÍG SZÉTFAGY!
MOST CSERÉLJEN FAGYÁLLÓT ^ÉPJÁHMŰvÉbEN!

fagyálló folyadék többféle kiszerelésben kapható!

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

Tovább tart a Canon fényképezőgép akció!

Canon eossoo 1^9*900/- II99OO,-
Canon bfsoo

Canon zoomss
Canon zoom 85 date^T^9^0^'' <990r
Canon zoom 76 33^00-
rt/A fS ffl KfPKEMltK SZÉLES VflMTO. MMÚJULT KÍnfilfiTTfll KAPHATÓK!

Illa tszlriár .
l,,n 11 I .... n in ,HL

Parfümválasztékunk új illatokkal bővült 
cMindjázl itt a hasiét!

húsvéti asztaldíszek, festett tojások, ó?.? 
nyuszikák, locsolókölnik...

...és a már megszokott árukínálattal várjuk vásárlóinkat!
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Teremlabdarúgás

a Fiúnevelő csapata nyert
Hat csapat részvételével 

rendezték meg február 2-án a 
Csengey Gusztáv Általános Is
kola tornatermével a tavaly 
tragikus hirtelenséggel el
hunyt Turcsán István emléké
re kiírt labdarúgótornát

A tornán külön együttest al
kotott az elhunyt volt kispályás 
csapata, volt nagypályás csapa
ta, a tanítványai csapata, volt 
öregfiúk csapata. Vendégként 
szerepelt az Aszódi Fiúnevelő 
Intézet együttese valamint

Vízszintes: 1. Itt lakik Elrond, 
a tündék ura, Arwen atyja 
12. A fáradt szem lehet ilyen 14. 
Mitikus történet 15. Személyes 
névmás 16. így hívják a tünde 
íjászt, Thranduil fiát 20. Azút 
jele a fizikában 21. Középen 
éget! 22. A mágus, a Szövetség 
egyik tagja 25. Keverve kardoz! 
29. Vétlen Éva! 30. Kicsinyítő
képző 31. Nem arra! 33. Frodó 
jóbarátja (zárt betű: D) 37. 
Patkó Béla beceneve (az Első 
Emelet énekese volt) 38. Euró
pai tenger 39. Tagadó szó 41. 
Szén vegyjele 42. Ragadozó ma
dár 43. Temérdek 44. Férfinév 
46. Páratlanul szab! 47. Volt 48. 
Részvénytársaság 50. Törp, 
Glóin fia, a Szövetség tagja 52. 
OM 53. Nem enni! 55. Lát an
golul (SEE) 57. Megegye-zés 
59. Fiatal hobbit, aki elviszi az 
Egy Gyűrűt Mordorba.

Függőleges: 1. Nagyon öregek 
2. Strázsa 3. Talál 4. Minden 
gregorián így kezdődik! 5. Ipszi- 
lon 6. Demizson része! 7. Urán 

Nagybátony Öregfiúk gárdája.
A versenyt az AFI focistái 

nyerték, akik az elnyert kupát 
felajánlották István édesanyjá
nak, Magdi néninek.

A torna befejeztével a részt
vevők és a hozzátartozók együtt 
mentek a temetőbe, ahol 1-1 
csokor virággal emlékeztek a két

E-mail:
rhplusz@mail.digitel2002.liu

8. Görög autók jelzése 9. Opel 
egynemű betűi 10. Néma lego!
11. Angol igen (YES) 12. Itt ké
szítette Szauron a Sötétség 
Gyűrűjét (zárt betű: T) 13. 
Hiányos mega! 17. Adél betűi, 
keverve! 18. Amper 19. Néma 
salak! 23. Vacak, keverve! 24. 
Kutyához hasonló ragadozók 
26. Vándor, Isildur leszárma
zottja, Arathorn fia 27. Korai 
konyhakerti növény 28. Páratlan 
Dacia! 32. Némán rak! 34. Kén, 
Nitrogén 35. AIS 36. Hazugság, 
angolul (LIE) 38. Kötőszó 39. 
Nimfa része! 40. Hiányos zöld
ségféle 45. Angol hajadon 47. 
H,O 49. Tyúk, népiesen 50. 
Félig ég! 51. Itató azonos 
hangzói 54. Páratlan nász! 56. 
Kiejtett betű 58. Néma lúd! 60. 
Osztrák autójelzés 61. Oxigén 
62. Felkiáltás. - szr -

*
Elnézést kérünk rejtvényfejtő- 

inktöl, akik ezúttal hiába ragadtak 
tollat. A rejtvény a megadott rács
szerkezettel ugyanis megfejthe
tetlen volt. Szerkesztőségünk úgy 

volt sporttársra, Turcsán István
ra és Sápi Ferencre.

A verseny szervezői Bán Jó
zsef, Molnár László, Molnár Jó
zsefés Tóth Imre voltak. Munká- 
jukat Traista Attila (játékveze
tés) és Illés Zsolt (adminisztrá
ció) segítette. Támogatók: La- 
ukó Péter, Molnár József Búzás 
János. Az iskola vezetése in
gyen biztosította a tornatermet a 
torna résztvevői számára.

RH+UIOEO
Tel./Fax:

128)421-825

dőik nyilván olvasták a Gyűrűk 
Ura című regényt), viszont a most 
feladott rejtvény helyes megfejté
sének beküldői közül négyen 
nyernek ajándékot.

*
A megfejtést 2002. március 3- 

ig lehet beküldeni nyűt levelező
lapon, a lap aljáról kivágott rejt-

I ÜZENET
Amikor elkezdenek 
üvölteni a vadak. 

Legjobb^ ha az ember 
befogja a fülét és a 

saját lelke hangjaira 
hallgat.

Duray Miklós

2170 Aszód, Kossuth L.út72.

A helyes megfejtést beküldők 
között a Móni Fotó 2.000 forint 
értékű, filmkidolgozásra bevált
ható utalványát, illetve a Fáma 
Könyvesbolt 2.500 Ft értékű 
könyvutalványát sorsoljuk ki 
(mindegyikből kettőt-kettőt).
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Várjuk Olvasóink véleményét,

Email:
raczz@mail.digitel2002.hu

észrevételeit, írásait!

Aszódi Tükör Szerkesztősége
2170 Aszód, Kossuth L u. 72.

Címünk;

ASZÓDI TÜKÖR
Kiadó: Aszód Város Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Rácz Zoltán 
A szerkesztőség címe: Városi Könyvtár 

2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 72. Tel: 28/400-606
Nyomdai előkészítés:
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