
Új lakásokat is építenek

Laktanyarekonstrukció Aszódon
Már az aszódi laktanya portáján 

feltűnik a változás annak, aki 
nem járt mostanában ilyen ob
jektumban. Katonai gyakorló
ruhát viselő csinos hölgy fogad, 
kaiján a kapuügyeletesi szalag
gal. Kedvesen, de határozottan 
kérdezi, mi járatban vagyok, 
aztán készségesen felkísér az 
ezredparancsnokhoz. Útközben 
kifaggatom. Kiderül, hogy ö is a 
helyőrségben szolgáló szerző
déses katonák egyike. Mint 
mondja, a beöltözése óta eltelt 
pár hónap nagyon tetszik neki, 
és arra törekszik, hogy a későb
biekben hivatásos katona le
gyen.

Az udvaron aztán az is látszik, 
nem a szerződéses katonák al
kalmazása jelenti a 40. Galga 
Vezetésbiztosító Ezred életében 
az egyetlen változást, bár ez is 
összefügg vele. Az udvaron civil 
munkások hada sürög-forog.

Májusban 
eltűnik az 

aszfalt- 
törmelék

Nem tudom, hogy az ipari park 
iránt érdeklődők minek nézik a 
terület szélén magasodó dombot, 
de én egy szeméttelepnek. 
Köztudott, hogy a terület igen 
vizenyős és feltöltésre szorul. A 
baj csupán az, hogy a látottak 
alapján a területre a legkevésbé

(Folytatás a 3. oldalon)

A sorallomanyuakat szerződéses katonák váltják fel
Csemperagasztót, festéket ke
vernek, aztán hordják be az 
egyik, kívülről felállványozott 
épületbe.
-Ez korábban legénységi szál
lás volt. Az építőknek május ele
jén kell átadni a teljesen felújított 
körletet, amelyben a szerződéses

Nem lakás céljára szolgáló bérlemények

Emelkedtek a bérleti díjak
Április 1-től 10 %-kal több 

bérleti díjat kell fizetniük azok
nak a vállalkozóknak, akik 
nem lakás céljára szolgáló he
lyiséget bérelnek az önkor
mányzattól. Az eredeti javas
latban 8,5 %-os díjemelés sze
repelt

A korábbi gyakorlatnak meg
felelően továbbra is azok fizet
nek kevesebbet, akik hosszabb

katonák fognak lakni- tudom 
meg Gál Gyula alezredestől, aki 
büszkén mutatja a változásokat. 
Felmegyünk a legfelső szintre. 
Itt a legnagyobb a készültségi 
fok. Mindegyik helyiség igényes 
anyagokkal burkolt, és korszerű 
irodai színvonalat üt meg, pedig 

__________(Folytatás a 3.oldalon) 

ideje folyamatosan bérelnek he
lyiséget. A bérleti díj esetükben 
550 Ft-ról 605 Ft+ÁFA/négy- 
zetméter/hó-ra emelkedett.

A megüresedett és meghirde
tésre kerülő, nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek diját jóval 
magasabb százalékkal, 1000 
Ft+ÁFA/négyzetméter/hó-ra 
növelte a képviselő-testület. Ko
rábban ez a díj 660 Ft+ÁFA/ 
négyzetméter/hó volt.

Körzetünkben 
aFidesz-MDF 

és közös jelöltje 
nyert

Bár még nem tekinthető hi
vatalosnak az országgyűlési 
képviselő-választások eredmé
nye, Pest megye 5. számú vá
lasztókerületében valószínűleg 
már nem változik a végered
mény, amely szerint ismét Tóth 
Gábor, a Fidesz Magyar Pol
gári Párt és a Magyar Demok
rata Fórum közös jelöltje ke
rült a Parlamentbe. A képviselő 
az első fordulóban a választó
polgárok szvazatának 45,42 
%-át nyerte el, míg a második
ban 57,28%-ot szerzett

Körzetünkben a választásra 
jogosult 41.422 polgár 67,76 %-a 
élt szavazati jogával az első 
fordulóban, míg a másodikban 
72,98%-uk.

AzL forduló eredménye:
1. Tóth Gábor
Fidesz MPP-MDF 45,42%
2. Szabó Imre 
MSZP 39,55%
3. Bereczky László 
MIEP 5,59%
4. Kis Miklós 
Centrum 3,87%
5. Vértesi László 
SZDSZ 3,50%
6. Nottny Norbert (Növényi)
Uj Baloldal 1,32%
7. Ivacska László 
Független Kisgazdapárt 0,75%

II. forduló
1. Tóth Gábor
Fidesz MPP-MDF 57,28%
2. Szabó Imre 
MSZP 42,72%
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Önkormányzati hírek Március 13.

A képviselő-testület elsőként 
a Tél utca környékén található 
építési ingatlanok adás-vételi 
szerződés területszakaszra vo
natkozó szerződésről, valamint 
a közműfejlesztési megállapo
dás-tervezetről tárgyalt az Aszó
don lakópark építését tervező 
IX. Portfolió Kft ügyvezető 
igazgatójával. Mint arról már 
korábban beszámoltunk, a cég 
lakásokat kíván építeni, majd ér
tékesíteni a Tél utca melletti, va
lamint a Városréti út - Breda- 
patak völgyében.

Mogyoró István ügyvezető a 
képviselők kérdésére elmondta: 
megfizethető árú - 140 ezer Ft 
/négyzetméter -, nem túl nagy 
méretű, különböző technológi
ával készülő házak építését ter
vezi a kft. Az épületek értékesí
tését már az idén szeretnék meg
kezdeni, a vásárláshoz egy na
gyon kedvező hitelfelvételi le
hetőséget is biztosítani kíván
nak.

A képviselő-testület elfogadta 
a némileg módosított adásvételi 
szerződés - a tulajdonjog a nyil
vántartásban az építési telkek 
vételárának hiánytalan kifizeté
séről szóló nyilatkozatok ellené
ben vezethető át-tervezetét, va
lamint a Tél utca melletti terület 
helyi építéséről szóló szabályza
tát, így a geodétái munkákat 
végző cég is elkezdheti megbí
zatásának elvégzését.

A telektulajdonosok által fize
tendő víz közműfejlesztés hoz
zájárulását 50%-ban határozta 
meg a grémium. A hozzájárulás 
mértéke megegyezik a Városréti 
út - Breda patak völgyében kia
lakítandó telkek leendő tulajdo
nosai esetében is.

A Polgármesteri Hivatal éves 
teljesítményértékelésére való 
szempontrendszer volt a követ
kező napirendi pont. Erről a té
máról részletesen írunk, csak
úgy, mint a helyiségek 2002. évi 
bérleti díjairól.

7 igen szavazattal, 2 tartózko
dás mellett hagyta jóvá a képvi
selő-testület a Csengey Gusztáv 
Általános Iskola Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. A mó
dosítást legfőképpen a két iskola 
összevonása tette szükségessé.

Vevőkijelölés volt a tárgya a 
következő napirendi pontnak. A 
József Attila köz 2. szám alatti 
ingatlant a Devill 2000 Bt. kö
zösen vásárolja meg a GAALF 
Bt-vel.

Mire újságunk megjelenik, 
már túl leszünk az országgyűlési 
választásokon. A képviselő-tes
tület viszont ezen az ülésén vá
lasztotta meg a 6 szavazókor 
szavazatszámláló bizottságai
nak tagjait.

A képviselő-testület hatályon 
kívül helyezte az allergiát okozó 
gyomnövények elteijedésének 
visszaszorításáról szóló rendele
tét. Erre azért kellett sort keríte
ni, mivel a parlagfuirtás a Föld
művelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium rendelete által sza
bályozott, és a hatályos jogsza
bályok egyike sem tartalmaz fel
hatalmazó rendelkezést az ön
kormányzatok számára rende
letalkotásra.

Végre Aszódon is lesz kábeltelevízió

Új társaság, új ígéretek
Aszódon a teljes infrastruk

túra kiépítéséből jószerével 
már csak egy fejlesztés, a kábel
televízió megépítése van hátra. 
Az önkormányzattól független 
beruházás jó néhány éve húzó
dik. Sokan megunták az utóbbi 
időben már reménnyel is alig 
kecsegtető várakozást, és egyéb 
módot választva (parabola an
tenna, UPC előfizetés stb.) ju
tottak magyar nyelvű és kül
földi égi csatornákhoz.

A hatalmas csúszás akkor 
kezdődött, amikor a Digitel 
2002 Rt. a telefonszolgáltatás 
mellé kínált kábeltelevíziós ígé
reteit nem teljesítette. Ugyanak
kor a társaság tovább lebegtette a 
fejlesztés lehetőségét, ezért a ki
sebb tőkével rendelkező társa
ságok jó darabig nem merték 
felvállalni azt a kockázatot, 
hogy elbukjak beinvesztált pén
züket, ha a telefontársaság mégis 
belevág korábban ígért prog
ramjába. A Digitel 2002 Rt., 
majd jogutód cége, a V-Fon Rt. 
egyébként egyetlen céggel sem 
kötött olyan megállapodást,

A grémium elutasította a Vas- 
Szer Kft. azon kérelmét, hogy 
jelenlegi telephelyéről a vásártér 
területére költözhessen. A telep
hely-váltás azért szükséges a cég 
számára, mivel a Richard Fritz 
Kft-vel kötött bérleti szerződése 
lejár. A képviselő-testület 
ugyanakkor területet ajánl a kft- 
nek a leendő ipari parkban.

Másfél millió Ft-ban állapítot
ták meg a képviselők a Kossuth 
Lajos utca 93. szám alatt megüre
sedő 48 négyzetméteres önkor
mányzati bérlakás értékét. Több 
jelentkező esetén a nagyobb ösz- 
szeget ígérőé lesz a lakás.

Evek óta húzódó ügy Aszó
don a kábeltelevízió kérdése. A 
témával részletesen, külön cikk
ben foglalkozunk, csakúgy, mint 
a testvérvárosi kapcsolatokkal, 
és a pedagógusok ruhapénz irán
ti kérelmével.

Májusban újabb koncertje lesz 
a Kastélyzenekamak, amelyre 

hogy az használhassa az alépít
ményeit. Gödöllőn például a Fi- 
berNet a távfűtőmű alépítmé
nyeiben vezeti kábeleit.

Fejlesztések a környékünkön 
is történtek, több-kevesebb si
kerrel. Kartalon egy hatvani cég 
fogott bele a hálózat kiépítésébe, 
de működésük botrányba ful
ladt, és az irodájuk is megszűnt. 
Bagón és Hévízgyörkön a Gal- 
gamenti Kábeltelevízió Bt. fej
lesztett. A szerződésben foglal
takat eddig teljesítették, és a 
szolgáltatás színvonala is jónak 
mondható. Utóbbi információ 
azért is fontos, mert ugyanez a 
cég most az aszódi képviselő
testületnél is bejelentkezett és tu
lajdonosi hozzájárulást kért az
zal a feltétellel, hogy az önkor
mányzat fél évig más cégnek ne kezdik a szolgáltatást

Időközben a cikkben említett telefonszolgáltató, illetve a rész
vételével létrejött részvénytársaság is akcióba lépett. A fóti szék
helyű CablenetRt. azt ígéri, hogy 2002. végéig a teljes 27-es és 28- 
as primer telefonkörzetben, így városunkban is világszínvonalú 
technológián alapuló kábeltévé- és intemetszolgáltatást nyújt az 
előfizetőknek. Erről részletesebben következő számunkban írunk; 
addig is böngésszenek a társaság honlapján: www.cable-net.hu

50 ezer Ft támogatást biztosított 
a képviselő-testület.

Jóváhagyták a képviselők azt a 
javaslatot, hogy a tetőfelújítással 
egy időben megtörténjen a Pol
gármesteri Hivatal rossz nyílászá
róinak cseréje is. A munkát Burá
nyi László és Bartók Krisztián 
asztalosoktól rendelték meg 310 
ezer, illetve 621 ezer Ft értékben.

Több helyreállításra vonatko
zó pályázat benyújtásáról is dön
tött a grémium. Központi segít
séget kémek a Petőfi és a Csen
gey utca közötti pincerendszer 
helyreállításához, a Petőfi utca 
26-30. szám és a Kossuth Lajos 
utca 50. szám alatti ingatlanok 
mögött meggyengült partfalak 
stabilizációjára.

A képviselő-testület legvégül 
jelentést hallgatott meg a lejárt 
határidejű határozatokról, a két 
ülés között tett intézkedésekről, 
majd a közérdekű javaslatokra, 
bejelentésekre került sor.

adj a meg ugyanezt.
A Galgamenti Kábeltelevízió 

a tájékoztatójuk szerint elsőként 
a Falujárók úti lakótelepen épí
tené meg a hálózatot. Lakáson
ként 20.000 Ft a csatlakozási díj, 
amit két részletben kell befizet
ni, kizárólag a működő szolgál
tatás átvétele és az előfizetői 
szerződések megkötése után. 
Családi házas övezetekben 33 
ezer Ft a csatlakozási díj, amit 3 
- nyugdíjasok esetében 4 - rész
letben lehet fizetni.

A 15 csatornát tartalmazó - 
ebből egy helyi információs -
alapcsomagért havonta 1150 Ft- 
ot kell fizetni. A bővített csomag 
2300 Ft/hó, míg ugyanez HBO- 
val 4600 Ft/hó. A tulajdonosok 
azt ígérik, fél éven belül meg-

http://www.cable-net.hu
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Új lakásokat is építenek

Laktanyarekonstrukció Aszódon
(folytatás az 1. oldalról) 
némelyik nem is lakószoba, ha
nem közönséges raktár lesz.
- Kettő, négy és hatágyas szo
bákat alakíttattunk ki, emellett 
minden emeleten lesz vizes
blokk és közösségi szoba. Ter
mészetesen a szobák berende
zése is más lesz, mint a sorkato
nák szállásainak esetében.
Sztán István ezredes, laktanya

parancsnok tájékoztatása szerint 
a hadsereg négy évvel ezelőtt 
teljes rekonstrukciót rendelt el. 
Ez a régi épületek a korköve
telményeinek megfelelő szintre 
történő felújításátjelenti.
Aszódon a korszerűsítési mun

káknak még csak az elején tar
tanak, a két évvel ezelőtt hozzá
juk csatolt nagytarcsai helyőr
ségben viszont már 60-70%-os 
a készültségi szint.
- Készülődünk arra, hogy a sor
állományt szerződéses katonák 
váltják fel. Jelenleg 80 % -20% 
az arány, de ez nyilván eltolódik 
majd a szerződésesek javára. 
Nagy az általunk kínált állások 
iránt az érdeklődés, most min
den szabad státuszunk be van 

töltve, viszont a közeljövőben 
mód nyílik a létszámfejlesztésre.
A korábban lanyhának mutat

kozó jelentkezés megváltozá
sának egyszerű az oka: a parla
ment ez év januárjától a köz
ponti költségvetés terhére jelen
tősen megemelte a szerződéses 
katonák bérét. Egy érettségivel 
rendelkező szerződéses katoná
nak jelenleg bruttó 105-110 ezer 
Ft az alapja, amit még a szol
gálati beosztásának megfelelő 
egyéb juttatások egészítenek ki. 
Ez mintegy duplája annak az 
összegnek, amivel korábban fel 
lehetett venni őket. Az új tör
vénynek köszönhetően meg
szűnt a fluktuáció. Aszódon a 27 
szabad helyet egy hónap alatt 
úgy sikerült feltölteni, hogy vá
logathattak is a jelentkezők kö
zött.
- A jövő mindenképpen a profi
vá váló hadseregé. Az a hat hó
nap, amire a sorkötelesek bevo
nulnak, legfeljebb az alapok 
megtanítására elegendő - véle
kedik a parancsnok. - Termé
szetesen ők is dönthetnek úgy, 
hogy a továbbiakban szerződé

ses katonaként dolgoznak to
vább nálunk, igaz, a felvételkor 
figyelembe vesszük, milyen ci
vil végzettséggel rendelkeznek. 
Előfordult, hogy a jelentkező 
olyan képesítéssel rendelkezett, 
hogy rögtön hivatásos állomá
nyú katonának vettük fel tiszti, 
illetve tiszthelyettesi állomány
ba. Vannak olyan szakterülete
ink, amihez viszont mindenkép
pen szakmai továbbképzésekre 
van szükség. A tudnivalókat a 
honvédség által szerzett tanfo
lyamokon és a gyakorlatban sa
játíthatják el. Az így szerzett is
meretek biztosíthatják a szerző
déses katonának, hogy egy idő 
után hivatásos állományba ke
rüljön.

Nem hagyom szó nélkül a 
kapuban szerzett kellemes él
ményemet, már ami a kapuü
gyeletes esztétikai látványát il
leti. A parancsnok jó véle
ménnyel van a hölgyekről. Sze
rinte a nekik való beosztásokat 
kiválóan ellátják. Fel sem tu
dom tenni a következő kérdést, 
az ezredes kitalálja a gondola
tomat.

- Tavaly szerelem szövődött két 
szerződéses katonám között, és 
össze is házasodtak. Sikerült 
nekik szolgálati lakást biztosí
tanom. Egy bizonyos idő után 
ugyanis nekik is jár ez a juttatás. 
A házaspárok addig a nőtlen 
tiszti szállón, illetve ha elkészül 
az új körlet, akkor kétágyas szo
bákban nyernek elhelyezést.
Az aszódi helyőrségben idén 

még egy épület és a közművek 
rekonstnikciója készül el. A tel
jes programot 2006-ig kell vég
rehajtani. Ezen belül minden 
laktanyán belüli épület és be
rendezés a raktáraktól kezdve 
egészen a gépkocsi mosóig tel
jesen megújul. Építkezés vi
szont nemcsak a helyőrség kerí
tésén belül lesz. Jövőre 30 új la
kás építését tervezik az Evangé
likus Gimnázium mögötti terü
leten. Mindez előrevetíti, hogy 
városunkban a honvédség köte
lékein belül dolgozóknak nem 
kell egzisztenciális gondokon 
tömi a fejüket, a munka-és élet
körülményeik pedig jelentősen 
javulni fognak. Márpedig ez ma
napság nem utolsó szempont.

R.Z.

Áj fogja szétválogatni a sittől?

Májusra eltűnik 
az aszfalttörmelék

Elbontják a szivattyúházat

(Folytatás az 1.oldalról) 
föld kerül, sokkal inkább sitt, 
vagyis építési törmelék. Ennek 
láttán meg többen valószínűleg 
úgy gondolták, hogy itt lesz a 
város új szeméttelepe, és hulla
dékot is vittek oda.

Ősszel újabb anyagtípus került 
oda: a csatornázás során feltört, 
illetve az útépítés során megma
radt aszfalttörmelék. Az ott tör
ténő elhelyezés ellen Asztalos 
Tamás képviselő több bead
ványban tiltakozott, kérve, mie
lőbb szállítsák el a környezetre 
ártalmas anyagot. Bagyin József 
polgármester tájékoztatása 
szerint nem végleges, csupán 
átmeneti elhelyezésről van szó. 
A Strabag Rt a tavalyról elma

radt utcák leaszfaltozása után a 
mostani aszfalthulladékkal 
együtt ezt is elviszi a dunakeszi 
depóba, ahol újrahasznosításra 
kerül. A kérdés csupán az, ki 
fogja szétválogatni az építési 
törmeléktől az aszfalthulladé
kot. Mára ugyanis eléggé szer
ves egységet alkot vele.

Az időközben megkezdődött 
útépítési munkálatoknak - a 
munkások már a Csengey utcá
ban dolgoznak - május végére 
kell befejeződniük. Talán addig
ra tényleg eltűnnek a szemet 
bántó, a környezetnek ártó ku
pacok.

R.Z.

Végre lebontják a Falujárók úti lakótelepen a szivattyúházat, amely 
korábban biztosította az IMI lakótelepének vízellátását. A vízto
rony megépítésével kiváltásra került, ám afféle biztonsági tartalék
ként meghagyták. Aztán a szivattyúk leszerelésre kerültek, az épü
let pedig gazdátlanná vált. Sajnos bárki be tudott menni, így mosta
nában a hajléktalanok átmeneti szállásává vált. A napokban a Gal- 
gamenti Víziközmű dolgozói elszállították a még ott levő vízcsö
veket, így most már a GAVIT-on a sor, hogy eldózerolja az egészet.
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Első lépés a minőségbiztosításhoz
Követelményrendszer a köztisztviselőknek

Ugye mennyivel jobb a köz
érzetünk akkor, ha egy hivatal
ban gyorsan és kedvesen elinté
zik ügyeinket, mint azt követő
en, ha esetleg több órás ácsorgás 
után mogorva ügyintézők fo
gadnak bennünket, és kiderül, 
még legalább kétszer újra át kell 
éljük e tortúrát? Gondolom, 
mindkét eset sokunkkal meg
történt már, és a tapasztalatok 
alapján habozás nélkül vala
mennyien az első variáció mel
lett tesszük le voksunkat.

A köztisztviselők jogállásáról 
szóló, 1992-ben meghozott tör
vény múlt évi módosítása beve
zette a köztisztviselők teljesít
ményértékelését. Jelenleg még 
nem állnak rendelkezésre a vég
rehajtáshoz szükséges tapaszta

Rendőrségi hírek
Benzinnel locsolta le feleségét

Kis híján tragédiába torkollt 
egy családi veszekedés a Mis- 
kolczi közben. Egy férfi ben
zinnel locsolta le a feleségét, és 
már gyufával közelített feléje, 
amikor az asszonynak sikerült 
elmenekülnie. A férfi ellen eljá
rás indult.

Két parkoló autó is kiszemelt 
zsákmánya lett az erre szakoso
dott tolvajoknak. A Madách téren 
egy Mazdát törtek fel ismeretlen 
személyek és két darab gázpa
lackot, egy számítógépes moni
tort valamint céges iratokat loptak 
el belőle. A kár 180 ezer Ft.

A Petőfi gimnázium kollégi
uma előtt egy Ladában hagyott 
táskára figyeltek fel ismeretlen el
követők, és azt a hátsó ablak kitö
résével kiemelték onnan. A lopási 
kár 50, a rongálási kár 30 ezer Ft

Már a szeméttároló kukák is ke
lendőek. Ezúttal a MÁV állomás 
tárolójának láncát elvágva emeltek 
ki 2 alumínium gyűjtő edényt.

Meszet lopott egy munkás a 
Bocskai utca sarkán épülő kol
légium építkezéséről, ám lebu
kott. Tettét azzal indokolta, hogy 
a munkáltatója nem volt öt haj
landó kifizetni. Erről egyébként 
két nappal ezelőtt éppen ő tett 
bejelentést a rendőrségen.

A rendőrség elkapta azt a tolvajt 

latok. A Belügyminisztérium 
azonban közzétett egy módszer
tani ajánlást, amelynek figye
lembevételével valamennyi 
képviselő-testület önállóan ala
kíthatja ki a köztisztviselőkkel 
szemben támasztott követel
ményrendszerét.

Nem kétséges, hogy az egyéni 
teljesítményértékelés célja, 
hogy növekedjék a közszolgálati 
jogviszonyban állók igazgatási 
teljesítménye, hogy javuljon 
munkájuk szakmai színvonala. 
Maga a hivatali munka haté
konysága kívánja meg, hogy 
minden köztisztviselő úgy vé
gezze napi szakmai munkáját, 
hogy az a mindenkori önkor
mányzat szándékaival, kitűzött 
közigazgatási céljaival össz- 

is, aki a Falujárók út egyik te
lephelyéről elektromos szerszá
mokat és teherautógumikat lo
pott, amiket aztán Salgótaijánban 
próbált értékesíteni. Pechjére tetté
vel eldicsekedett akocsmában.

Az elmúlt időszakban több 
baleset is történt, szerencsére 
ezek „csak” anyagi kárral és 
könnyű sérülésekkel jártak. A 
Kossuth Lajos utca-Deák u ke
reszteződésében egy személy
gépkocsi utánfutóval sodort el 
egy kerékpárost, aki könnyeb
ben megsérült.

A bagi elágazásnál két sze
mélygépkocsi koccant össze, 
mert az egyik nem adta meg a 
másiknak az elsőbbséget.

Nem történt személyi sérülés 
annál a balesetnél sem, amely a 
Csintoványi csárdánál történt. Itt 
először előbb egy személyautó 
ütközött neki az előtte haladó 
járműnek, majd két újabb gép
kocsi - köztük egy teherautó
csúszott beléjük.

Megúszta a balesetet az az au
tós is, aki Kartal és Aszód között 
hajtott gépkocsijával az árokba. A 
rendőrök által elrendelt vérvizs
gálat kimutatta, hogy a vezető ittas 
állapotban ült volánhoz.

hangban legyen.
A teljesítményértékelés min

den köztisztviselőre, illetve ve
zetőre kiterjed. A jegyző teljesít
ménykövetelményeit a polgár
mester, a többi köztisztviselő 
teljesítménykövetelményeit a 
jegyző határozza meg a munka
körök és a közigazgatási szerv 
céljainak figyelembevételével. 
Ezt írásban át kell adni, és az év 
végén - szintén írásban - érté
kelni kell a végzett teljesítményt.

A teljesítményértékelés célja 
az is, hogy a köztisztviselőt telje
sítménye alapján anyagilag is el 
lehessen ismemi, illetve marasz
talni. A munkáltatói jogkör gya
korlója ugyanis jogosult a köz
tisztviselő besorolása szerinti fi
zetési fokozathoz tartozó illet
ményét maximum 20 százalék
kal megemelni, illetve csökken
teni.

A napirendi pont tárgyalása 
során persze az is kiderült, hogy

A megyei közgyűlés állítólag felújítaná

Mi lesz az uszoda sorsaP
Ismét foglalkozott a képvi

selő-testület az uszoda ügyé
vel, annak apropóján, hogy 
Kovács Tamás alpolgármester 
rákérdezett: hol tart az épület 
átadás-átvétele.

Frajna Miklós elmondta: 
olyan bíztatást kapott a megyei 
önkormányzattól, hogy ameny- 
nyiben a város önkormányzatá
nak van elképzelése a működte
téssel kapcsolatban, akkor haj
landó felújítani.

Asztalos Tamás úgy véleke
dett: az önkormányzatnak ki kel
lene jelölni egy személyt, aki az 
uszoda kérdésének lehetőségeit 
körbejárná. Szerinte a legéssze

Következő lapzárta: 
május 6.

Következő megjelenés: 
május 16

rengeteg szubjektív elemet rejt a 
követelményrendszer, és renge
teg adminisztrációra is szükség 
lesz. Felvetődött, hogy az a 
mondat, miszerint a köztiszt
viselőre ne érkezzen panasz, 
módosuljon úgy, hogy jogos pa
nasz ne érkezzen. Ezt a dr Hor
váth Anna által tett javaslatot a 
képviselők egyhangúlag elfo
gadták.

Kissné Kulybus Gizella jegy
ző szerint a hátralévő hét hónap 
alkalmas arra, hogy a követel
ményrendszer terén tapasztala
tokat szerezzenek, és kiderüljön, 
az elfogadásra javasolt szem
pontrendszert szűkíteni vagy bő
víteni szükséges. A dolgozókat 
jobb munkavégzésre való törek
vését is elősegíti majd, s termé
szetesen, ami a legfontosabb: az 
első lépést jelenti aminőség-biz
tosítási rendszernek a Polgár
mesteri Hivatalban történő be
vezetéséhez.

rűbb az lenne, ha város vissza
venné az uszodát és felújítaná. A 
képviselő hallott olyan felveté
sekről is, hogy mivel az iskolá
nak tornaterem gondjai vannak, 
a medencét lefednék, és tornate
remként üzemeltetnék.

Bagyin József polgármester 
arról tájékoztatta képviselő-tár
sait, hogy Harmat Zsolt, a me
gyei közgyűlés alelnöke vette át 
a közműveket. Javasolta, hogy 
még ebben a félévben hívják 
meg a megyei alelnököt egy 
képviselő-testületi ülésre, hogy 
közösen egyeztessenek az épü
let lehetséges sorsát illetően.

-erzé-
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Veresegyház

CNC marós

Tömb szí

CNC esztergál1

AWI hegesztő

A GE Ftower Systems, a több mint 
119 országban jelenlévő General 
Electric vállalatbirodalom vezető 
üzletágaként energiaipari termé
kek, szolgáltatások és technológiák 
fejlesztésével, gyártásával és 
értékesítésével foglalkozik. 
Piacvezető szerepünk megőrzése 
érdekében a legkiválóbb szakembe
rek kiválasztására, megtartására és 
szakmai tudásuk fejlesztésére 
köteleztük el magunkat.

J elcnleg Veresegyházon sikeresen 
működő és folyamatosan fejlődő 
gyártóüzemünk számára szakmai 
tapasztalattal rendelkező, energikus 
munkatársakat keresünk a fenti 
pozíciókba, ipari gázturbinák 
különféle alkatrészeinek 
gyártásához.

Amennyiben kedvet és elhivatottságot 
érez, hogy szaktudását csapatunkban 
hasznosítsa, kéijük, mihamarabb 
juttassa el hozzánk fényképes szakmai 
önéletrajzát az alábbi címre, Aszódi 
Tükör jeligére.

GE Hungary Rt. - 
Ftower Systems Division, 
2112 Veresegyház, Kisrét út 1. 
Telefon: (28) 587-041, {28) 587-012. 
Fax: (28) 587-437,
E-mail: zsofia.becsi@ps.ge.com, 
katalin.havasi@ps.ge.com

Miért csatlakozna csak egy kiváló 
céghez, ha egyszerre többhöz is tud?

Esélyegyenlőséget biztosító 
munkáltató.

GE Power Systems

Kedvenc állateledel
Aszód, Kossuth L. u. 63. íjjTjl 

jjA Tel.: 06-302/670-884 M“
^■'Nyitva: H-P: 9-17, Szó: 8-12

HÚSVÉTI AKCIÓ!

minden termékre

5-10%

kedvezmény!

r ív k j rnvMárcius 25-30-ig

Élő állatok: 
teknős, papagájok, 
hörcsög, tengeri rák 

stb....

Tenyésztőknek minő
ségi tápok, kiegészítők, 
állatbarátoknak minden 
amire a kedvencének 
szüksége lehet.

Flcrtazor

ROY4LCKNIN
SIZE NUTRiTION

VISA

ÁlíAlÁJsOS  ÉRT ÍKSíRGaLMÍ EaSK -t?.

Feltöltőkártya*értékesítés

VO1KSBANK
Hungary

KÉSZPÉNZFELVÉTEL 
BANKKÁRTYÁVAL ITT!

VISA 
Electron

a Te hangod • " 3© ■
'' —-------------- / ,,kA' ,"Posta tlÍPLflP

DOtlflrá

I képeslapok

w h íiti °™ kJ 11 vJ kJ
J- nttionKíipmir

A postahivatal és a shop nyitvatartási ideje: 
Hétfőtől péntekig: 8.00-16.00 Szombat: 8.00-12.00

mailto:zsofia.becsi@ps.ge.com
mailto:katalin.havasi@ps.ge.com
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Amerikai állampolgárként sem felejtette el Aszódot

Helyzet jelentés a terrortámadások után
Néhány éve arról írtam 

Önöknek, hogy Cséplő Nándor 
személyében Amerikában élő 
előfizetője is van lapunknak. A 
2001. szeptember 11-én történt 
merényletek után arról kérdez
tem őt, hogyan élik meg a tragé
diát Nemrégiben levelet kap
tam Cséplő úrtól, amelyben vá
laszolt feltett kérdéseimre.

Kedves Zoltán!
A napokban érkezett két Tü

kör löketet adott e levél megírá
sához. Mindég kellemes érzés
sel olvasom az aszódi híreket, 
érdekel, hogy mi történik szülő
helyemen, ahol életem első 18 
évét töltöttem. Apám a Javítóin
tézet főmérnöke volt, s magam
nak csak szép emlékeim marad
tak az Intézet akkori kulturált 
környezetéről, ahol minden bok
rot ismertem. Na meg Aszódról, 
ahol a világ nyílott meg szá
momra.

Tetszik a lap szerkesztése is. 
Azt hiszem, hogy megfelelően 
foglalkozik mindazzal, ami egy 
kisváros életében történik. Nem 
látom tisztán a szovjet katonák 
helyzetét a temetőben. Úgy em
lékszem, hogy 1946-ban min
den elesettet Hatvanba szállítot
tak a környékből. Szívesen hal
lanék az Intézet főépületének 
sorsáról. Kár, hogy dr. Asztalos 
István nem foglalkozik köny
vében az 1944 utáni esemé
nyekkel.

Itt Amerikában lázas tevé
kenység folyik a múlt szeptem
beri tragédia következménye
ként. A hasonló dolgok elhárítá
sára sok a szigorítás - főleg a 
közlekedésben és a nagyváro
sokban. Sokan túlzásnak tarják, 
de jobb valamit megelőzni. A 
politika mellett egy gyakorlati 
életet élő társadalom első re
akciója is ez, a HOGY kérdéssel 
a problémák megoldásához. A 
MIÉRT rendszerint csak később 
vetődik fel, sok ellentmondással. 
Ez utóbbinál a kézben tartott 
média fontos szerepet játszik, 
kerülgetve a forró kását. Még ci
vilizációk összekoccanásáról is 
szó esik, csakhogy maradjon tá
vol a polgár attól, hogy hol van a 

kutya eltemetve. Sok remény 
van arra, hogy Amerika a hagyo
mányos politikájával végül is 
félúton fog találkozni a másik 
féllel a problémák megoldásá
hoz.

Mellékelten elküldöm egy ko
rábban írt cikkem másolatát. Itt 
főként egyetértő vélemény ala
kult ki a magyar kolóniák kö

Osváth Gedeon Alapítvány

Pályázati felhívás
Az Osváth Gedeon Emlékére 

Létrehozott Múzeumi Alapít
vány az alábbi pályázatokat hir
deti meg:

.-Rajzpályázat 14 év alatti 
gyermekeknek Az én lakóhe
lyem címmel. A művek bármi
lyen technikával (zsírkréta, ce
ruza-rajz, tempera stb.) készül
hetnek. Beadási határidő: 2002. 
szeptember 20.

-Ahogyan én látom. Pályázat 
14 éven felüliek részére. (Felső 
korhatár nincs) A pályázóktól a 
környezetükről, lakóhelyükről 
szóló (esetleg fotókkal kiegé
szített) írásos műveket várunk, 
amely tartalmazhatja vélemé
nyüket, saját szempontrend-sze- 
rük szerinti elemzést, javasla
taikat. Terjedelme max. 25 gé
pelt oldal lehet. Beadási határ
idő: 2002. szeptember 20.

-Nagy idők nagy események 
emlékei a családi hagyomány
ban. Pályázat a tanulóifjúság és a 
felnőtt polgárok számára. Olyan

írott pályamunkákat várunk, 
amelyek azt mesélik el, milyen 
közvetlen családi kötődések 
vannak

-18948-49 eseményeihez ( a 
család valamely tagjának sze
mélyes részvétele az esemé
nyekben, naplók, levelek, Kos
suth bankók, olajnyomatok a 
családi hagyományban, történe
tek, melyet a családban az ese
ményekkel kapcsolatban mesél
tek, honvéd egyleti tagság, egy
leti fotók stb.)

-1914-1918,azl. Világháború 
eseményei a családban (levelek, 
képeslapok, emléktárgyak a 
frontról, kitüntetések, használati 
tárgyak, szabadságos családi fo
tók, fronton készült fényképek, 
katonatörténetek, hadifogság 
stb.) 

rében, másként gondolkodik 
azonban a hazai ember. Örülnék 
hallani néhány véleményt azok
tól, akiket érdekel a téma. Félre
értés ne essék; nem irodalmi ba
bérokra pályázok, a téma - a fen
tivel együtt - amúgy se vág a Tü
kör profiljába, azt hiszem. (A 
cikket lapunk 21.oldalán olvas
hatják- ászért)

-1939-1945, a n. Világháború 
eseményei a családban ( felvi
déki, kárpátaljai, erdélyi, délvi
déki bevonulások emlékei, le
velek, képeslapok, emléktár
gyak a frontról, kitüntetések, 
használati tárgyak, szabadságos 
családi fotók, fronton készült 
fényképek, katonatörténetek, 
hadifogság stb.) Beadási határ
idő: 2002. szeptember 20.

A pályamunkákat az alábbi 
címre váijuk: Osváth Gedeon 
Emlékére Létrehozott Múzeumi 
Alapítvány, 2170 Aszód, Szon- 
tágh lépcső 2., Pf:39.

Felhívás

Sregdlák-találkozót 
rendeznek Aszódon

Az Aszódi Petőfi Sándor 
Gimnázium, Gépészeti Szak
középiskola Baráti Egyesülete 
ezúton értesít minden érintet
tet, hogy 2002. június 1-én, 
szombaton Öregdiák találko
zót rendez.

A tervezett program:
9-10 óra Gyülekezés a Petőfi 

szobornál
10 óra Az egyesület elnöke és 

az iskola igazgatója köszönti a 
résztvevőket.

10.20 Koszorúzás

Városi Könyvtár

Használt kötelek vására
A Városi Könyvtár idén is rabja 100 Ft. Az árusítás helye: 

megrendezi használt könyvei- Művelődés Háza kisterme, 
nek kiárusítását. A könyvek da- Ideje:május 3.8 és 16 óra között.

Sokat gondolok az Aszódon 
töltött fiatal koromra, egyes em
lékek hihetetlenül élesen jönnek 
vissza - az öregedés biztos jele. 
Utoljára 1986-ban jártam ott, 
újabb utazást sajnos nem enged 
meg az egészségi állapotom. 
Köszönöm az újság pontos kül
dését és szívélyesen üdvözlöm:

Cséplő Nándor

A beérkezett pályaművek el
bírálása október hónapban törté
nik. (Pontos időpontja a szep
temberi számunkban megjele
nik.)

Az eredményhirdetésre egy 
Múzeumi Nap keretében Aszó
don kerül sor. Az I. számú pá
lyázat rajzaiból kiállítást rende
zünk. A többi pályázat díjazott 
munkáit a Múzeumi Füzetek ke
retében megjelentetjük. A leg
jobbak pénzjutalomban is része
sülnek.

Az alapítvány kuratóriuma

10.30 Az iskola diákjainak 
műsora

11.00 Közös találkozás az 
osztálytermekben. Videovetítés

11.30 Osztály érettségi talál
kozók.

A találkozó napján lehetőség 
van az iskola, a tanműhely és a 
kollégium bejárására.

A programmal kapcsolatban 
ötletet, javaslatot szívesen foga
dunk. Tel: 28 400-618

Oberczán József
az egyesület elnöke



TÜKÖR 7

Küzdelem

A rendezett környezet nem csak pénz kérdése
Ahhoz, hogy egy település 

szebb, otthonosabb képet mu
tasson, sok pénzre van szükség. 
A közterületre kiültetett virágo
kat locsolni, a gyepet nyírni, az 
utcákat söpörni kell. Aszód nem 
tartozik a gazdag városok közé. 
Kevés a parkgondozásra fordít
ható pénz, legalább még egy ön
járó fűnyíró gépre lenne szük
ség. Nincs az utcákat söprő au
tója sem, aközhasznú munkások 
végzik a feladatot.

A nincset azonban még vala
mi terheli: a lelkiismeretlen, 
romboló emberek tevékenysé
ge. Azoké, akik képesek ellopni 
a Városháza elé és a körforga
lom szigetébe ültetett árvácská
kat. Azoké, akik az evangélikus 
templomhoz vezető sétány kan- 
dalábereinek rendre összetörik 
az üvegbúráit és ellopják belőle 
az égőket. Azoké, akik képesek 
fákra, villanyoszlopokra szö
geim üzleti tevékenységüket 
reklámozó szóróanyagaikat. 
Sajnos a példákat lehetne bőven 
lehetne sorolni.

Bátran állítom, a GAMESZ 

heroikus küzdelmet folytat 
annak érdekében, hogy legalább 
a főtér és a főutca kulturált képet 
mutasson. Az árvácskákat eltű
nésük másnapján pótolták. 
Rendre szedik le a plakátokat a 
fákról, a közterület műtárgya-

A vasszekérnek semmi 
keresnivalója a játszótéren

iról. Másnap kezdhetik újra. 
Úgy látszik, ahhoz sem vagyunk 
elegen, hogy rá merjünk szólni a 
környezetet elcsúfítókra, azokra, 
akik minden lekiismeretfiirdalás 

nélkül képesek semmibe venni 
és tönkretenni munkánkat.

Talán két évvel ezelőtt a 
Nagycsaládosok Egyesületének 
tagjai kitakarították a Bereknek 
a lakótelep mögötti részét. Meg 
kell nézni, hogy mennyi szemét 
gyűlt össze azóta ismét. Pedig 
milyen jó lenne, ha az a terület 
valóban a kikapcsolódást szol
gálhatná szép időben, hétvé
genként. Sajnos a szélén elké
szültjátszótér sem sértetlen már: 
eltűnt az egyik kosárlabdapa
lánk tartóoszlopostól együtt, a 
szélére pedig a Basta szekeréhez 
hasonlító ormótlan szerkezetet 
tolt oda valaki. A rozsdás szer
kezet komoly sérüléseket okoz
hat a rájuk felmászó gyerekek
nek.

Jó kezdeményezés a GA
MESZ lomtalanító akciója, de 
sokszor ez sem éri el a célját. Ha 
az ember túl korán rakja ki a ka- 
catjait, akkor a guberálók szét
tárják az egészet, és a limlom 
nem a szeméttelepre kerül, ha

nem másutt csúfítja az utcák, a 
porták összképét. Ha túl későn 
rakja ki a porta tulajdonosa a 
számára használhatatlan holmit, 
akkor a GAMESZ dolgozóival 
szúr ki, akik a tervezett két nap 
helyett egy hétig kénytelenek 
ezzel a tevékenységgel foglal
kozni.

Nincs igazán ötletem, mit és 
hogyan kellene másképp csi
nálni. Sajnos a választási kam
pány során oly sokszor emlege
tett félelem tényleg bennünk 
van: a rongálókkal a szemete- 
lőkkel szemben nem merünk 
erélyesen, a jogi kereteken belül 
maradva fellépni. Pedig mégis
csak ez tűnik a legjárhatóbb út
nak. Az önkormányzat számára 
is ezt javaslom, különben az 
életben nem tűnnek el az utcák
ról a forgalomból kivont roncs
autók, a város határaiból pedig a 
szemét. És ha most ilyen az össz
kép, milyen lesz altkor, ha be 
kell zárni a helyi szeméttelepet?

R.Z.

Csúszik a ravatalozó 
hivatalos átadása

Lassan az utolsó simításokat végzik az új ravatalozó épülete 
(képünkön) körül. Elkészült a külső várakozóhely díszkővel 
történő burkolása is. Az épület eredetileg pünkösdre tervezett 
hivatalos átadása, felszentelése, illetve megáldása azonban 
némileg csúszik. Az ünnepi aktus időpontja nem a hátralévő 
munkák miatt kerül későbbre, hanem azért, mert ekkor városi 
küldöttség indul Nyárádszeredára és a csíksomlyói búcsúba.

Eladó aszódi, 1,5 szobás felújított állapotban lévő lakás.
Érdeklődni: 0630365-7751

Bt. Felvesz fiatal villanyszerelőket, lakóparkok építésére, hosszú 
távra. Aszódiak és Aszód környékiek előnyben.
Tel.: 06-20-9418-323

Aszódon, a Kender u. 1. szám alatt 100 négyszögöl szőlő megmű
velésre kiadó.
Tel: 28 401-769

Budapesti XI. kerületi 33 négyzetméteres, másfél szobás távfűtéses, 
parkra néző VII. emeleti öröklakásomat elcserélném aszódi vagy 
gödöllői garzonlakásra értékegyeztetéssel.
Tel: 06 70 245-4435

Egy évet használt, kitűnő állapotban lévő (új áron 60 eFT-os) ben
zines fűnyíró 40 ezer Ft-ért eladó. Tel: 0630 950-8027

Aszódon a főúton vállalkozásra is alkalmas kertes ház eladó. Érdek
lődni lehet a28 400-080-as telefonszámon.

A bagi Generáció Patika Bt. gyógyszertári asszisztens és/vagy 
gyógyszertári szakasszisztens munkatársat keres. Az érdeklődők a 
30 940-2540-es telefonszámon kaphatnak részletes felvilágosítást.
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Aa jnnin
kiin if rkcrev ke ti én

Mindig öröm, ha olyan köny
vet ajánlhatunk, amit a Galga 
mente szülötte írt. Az Önök, 
pontosabban a gyermekeik 
számára ajánlott könyv a bagi 
általános iskola ma már nyug
díjas matematika-fizika szakos 
tanárnőjének, Balázsné Polgár 
Juditnak a nevéhez fűződik. 
Jutka nénit nemcsak az azonos 
szakon tanító kollégái ismerik és 
szeretik, hanem azok is, akik 
kedvelik a meséket. Többször 
hívták már Aszódra és a kör
nyék többi településére is elő
adni, no meg a mesemondó ver

Helyi költők voltak a vendégek

Költészet-napi programok
Április 11-én, József Attila 

születésnapján egy kis időre két 
városi intézményben is a versek 
váltak főszereplővé. Délelőtt a 
Csengey Gusztáv Általános Is
kola felső tagozatos diákjai Dúzs 
Márta tanárnő vezetésével és az 
énekkar közreműködésével iro
dalmi összeállítással lepték meg 
társaikat a Költészet Napja 
alkalmából.

Délután a Művelődés Háza ka
maratermében három aszódi,
illetve környékbeli költő volt a Nyitott Kapu Alapítvány segít-

Városi Nyugdíjasklub, a Városi 
Könyvtár és a Közművelődés 
Otthona vendége: dr. Rácz J. 
Zoltán, Horváth Józsejné, és 
Cserni Magdolna. A kötetlen 
beszélgetésen sok mindenről szó

Polgár Jutka:

A Jóságos Erdei Varázsló
senyek zsűrijébe, hiszen régóta 
tudott dolog, hogy a műfaj na
gyon közel áll hozzá. Bár több 
éve ír már meséket, ez az első 
önálló könyve, az eddigi művei 
elsősorban válogatáskötetekben 
és újságokban jelentek meg.
A kedves rövid történetek fősze
replői állatok - Hápi, Kisbodri, 
Szöcske, Cirmi és Süni -, akikjó 
barátságban vannak egymással. 
Sok-sok mesés és hétköznapi 
eset történik hőseinkkel, akik 
természetesen kisgyermek mód
ra gondolkodnak, beszélnek, 
éreznek és cselekednek. Külön

esett, többek között arról, ho
gyan születnek a versek, és 
igényt tart -e rájuk ma a társa
dalom. Természetesen mindhá
rom költő hozott néhány saját 
művet, hogy elmondják azokat a 
szép számú közönség előtt.

Dr. Rácz J. Zoltán néhány nap
pal később arról tájékoztatott 
bennünket, hogy mivel nagyon 
tetszettek neki Csemi Magdolna 
versei - aki még nem büszkél
kedhet önálló verseskötettel - a 

ségével megpróbál publikálási 
lehetőséget biztosítani, emellett 
pedig egy közös kötet megje
lentetése is szóba került.

R.Z. 

böző kalandokba is keverednek, 
például amikor az Óperenciás 
tenger felkutatására indulnak. 
Persze ahogy az a mesékben 
lenni szokott, számos segítőjük 
akad, köztük a Jóságos Erdei Va
rázsló, a Horkoló Elefánt, a Jó 
Tündér, akik, ha kell, kihúzzák 
őket a bajból és a helyes útra 
terelik őket.
Jutka néni azt az utat találta meg, 
amely továbbra is visszavezeti 
őt a gyermekekhez, illetve a 
gyermekeket őhozzá.
Várjuk az újabb meséket!

R.Z.

Rajzfilmes tábor 
gyermekeknek

Nyáron újra megrendezi rajz
filmes táborát a Pannónia 
Filmstúdió. 6-17 éves korig 
várják az animációs film iránt 
érdeklődőket, akik imádnak 
rajzolni és szeretnék, ha rajza
ik életre kelnének. Saját ma
guk készíthetik el néhány má
sodperces filmjüket, amit vi
deokazettán hazavihetnek.

A foglalkozások hetente in
dulnak, és egész nyáron tarta
nak. A fiatalokkal egyénileg fog
lalkoznak leendő oktatóik.

Friss és gyors információk

Aszód a világhálón
Bár több hónapja látható vá

rosunk honlapja az interneten, 
igazából most kezd éledni. Az 
érdeklődő egyre több informá
ciót talál a www.aszod.hu web- 
oldalon. A menüpontok segítsé
gével megismerheti városunk 
történetét, elolvashatja a jelené
ről szóló tájékoztatót, vala
mennyi, a városban működő 
egyházi felekezet beszámolóját, 
és néhány, Aszód nevezetes
ségeiről készült képben is gyö
nyörködhet. Kovács Tamás al
polgármester kezdeményezésé
re minden városi intézmény 
leadta a róla szóló legfontosabb

Programajánló
Április 26-án 18 órakor a Mű

velődés Háza Kamaratermében 
az Aszódi Postagalamb Egye
sület mutatkozik be. A vendé
gek rögtönzött galambkiállítás
sal és röptetéssel is megör
vendeztetik az érdeklődőket.

Május 17-én autóbuszos kirán
duláson vesznek részt a város
történeti vetélkedő szereplői. Az 
úticél Visegrád és Szentendre.

Május 25-én szombaton kerül 
megrendezésre a Városi Gyer
meknap. A rendezvény részletes 
programját lapunk májusi szá
mában olvashatják.

A helyszín a Pannónia Film
stúdió, amely Óbudán található 
egy nagyon szép kertben. Ebé- 
delési lehetőség egy közeli ven
déglőben.
A programban műtermek láto
gatása és filmvetítés szerepel.
Felvilágosítás és jelentkezés 
Bocskor Ildikónál a 05 1 250- 
0194/149-es telefonszámon.
A felnőtteket szeretettel várjuk 

május végén induló rajzfilm-raj
zoló szakmai tanfolyamunkra.

információkat, elérhetőségét.

A legutóbbi frissítés április 17- 
én történt, amikor is új hírek ke
rültek fel az Aszód FC csapata
iról, és az Aszódi Tükör néhány 
újabb cikke is megjelent.

Őszintén kívánom a készítőnek, 
Fischl Lászlónak és segítőjének, 
Kovács Tamásnak, hogy örömet 
találjanak ebben a munkában, és 
ennek nyomán tovább fejlődjön 
a honlap. Önöknek pedig azt 
javaslom, látogassák sűrűn.

R.Z.

http://www.aszod.hu
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x. ■r-i‘r'j r- i Amikor leereszti az abla- SkodaFabia Sedan Cool nyárra készülődve
a Fabia Sedanhoz most klímát adunk ajándékba. Mélyhűtött ára 
az első kellemes meglepetés. Ne várja meg, míg forrósodni kezd 
a levegő, váltson kellemes klímára, és rendeljen hozzá elektromos 
komfort csomagot!

Már 2 599 000 Ft-tól!
* A képen látható modell extra felszereltségű.

Patócs Autóház
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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Gondolatok az aszódi közterületek tisztaságáról

Tisztelet a nem szemetelő és a hulladékot eltakarító polgároknak!
Egy elcsépelt szlogen: a té

ma az utcán hever. Apropó, az 
utca. Magamat igen szeren
csésnek mondhatom, hiszen 
munkakörömnél fogva csak
nem 25 község utcáit járom 
nap, mint nap. Beleértve az 
aszódiakat is. így hát bőven 
van alkalmam összehason
lítani őket

Elmondhatom, hogy hiába vál
tam ötvenéves koromra motori
zált közlekedővé, nekem csak a 
gyaloglás, és néha a kerékpározás 
tetszik igazán. A lassúbb tempójú 
közlekedés igen jó alkalmat ad ar
ra, hogy meg-megálljak a szá
momra kedves aszódiakkal egy- 
egy szót váltani. Ha szóba kerül la
kókörnyezetünk, ki-ki vérmér
sékleténél fogva dicséri vagy szid
ja az utcák küllemét állapotát, a 
sok szemetelőt Sokszor magam is 
tapasztalom, hogy vannak olyan 
városbéliek és átutazó vendégek, 
akik illemet és szokást félre rúgva a 
legnagyobb lelki nyugalommal 
dobálják el a szemetet az utcán, né
ha még a gyermeküket is bíztatva, 
hogy ne a zsebüket tömjék tele 
mindenféle papírral.Talán a neve
letlenségükből vagy éppen az em
beri gyarlóságukból eredően ugye 
ezaszemétmárnem olyan feltűnő, 
mintha a saját háza elejét díszíte
né. De a természet is rásegít Aszód 
főutcája szinte felkínálja magát az 
uralkodó széljárásnak, hogy az a 
legelemibb erővel hordja a legkép
telenebb helyekre a mindenféle el- 
dobáltholmit

Még élénken emlékszem, 
hogy mekkora vitákat szültek a 
platánfák, de főképp az őszi fa
levelek, amelyek szinte heggyé 
növesztették az összefujt sze
metet. Bár mára már jócskán 
meggyérült a számuk, de azért 
még most is mutatják a kupacok: 
utóvédnek még itt vagyunk egy- 
páran.

Úgy vélem, hogy külön szót 
érdemelnek azok a papírdarab
kák, s egyéb más csomagoló 
anyagok, amelyeket az emberi 
elme éppen a természet viszon
tagságainak a kivédésére fej
lesztett ki. Ezeknek a felsorolta
kon túl az a sajátossága, hogy ki
mondottan az utcai lefolyókon 

vagy a csatornafedeleken érzik 
jól magukat úgyhogy víz még 
véletlenül sem folyhat ott le. A 
baj tehát élő és folyamatos.

De nem ott, ahol rendszeresen 
eltakarítják ezeket az akadályokat 
a háztulajdonosok. Szerencsére az 
ilyen emberek vannak többségben. 
A korai járókelő akár minden nap 
tanúja lehet, miként takarítják ap
rólékos szorgalommal aházuk ele
jét a fő utcaiak. A Kossuth utcában 
azonban úgynevezett tömblaká
sok is vannak. Azonban csak az 
egyikben élő közismert pedagó
gust láttam eddig seprűvel a kezé
ben, hogy elvégzi azt, ami a többi 
háztulajdonosnak is napi köteles
sége volna. Ráadásul még parko
sítani is próbál maguk előtt, de be- 
le-beletaposnak munkájába azok a 
fiányaautók állandóan.

A biztonságos közlekedés 
sajátossága miatt a 3-as főútvo
nal és a gyalogjárda között hol 
keskenyebb, hol szélesebb park
részek szegélyezik az utca két 
oldalát. Hangsúlyozni kívánom, 
hogy mindegyik háztulajdonos 
kitesz magáért az említett 
parkrész gondozásában. Azon
ban a közlekedés és a természet 
viszontagságai folyamatosan 
rontják a növények környezetét.

Tegye mindenki szívére a ke
zét: a kora tavaszi ködökben, hi
deg szelekben kinek van kedve 
rendbe tenni a portáját? Ugye 
bátran kijelenthetem, hogy sen
kinek sem?

Azonban az itt lakók és az ide
genek is bátran végig mehetnek 
a Kossuth Lajos utca teljes hosz- 
szában, de a Szabadság téren, a 
mellékutcákban, sőt a Falujárók 
útján, egészen a város végét jel
ző tábláig is, mert a szél és víz
sodorta por, piszok, szemét he
lyén a tisztára söpört aszfalt mu
tatja magát február végére. A fák 
,meg a bokrok új "frizurával" 
várják a rügyet előhívogató üde 
tavaszi napsütést.

Amikor a körforgalom szelvé
nyeit, és magát a Falujárók útját 
kezdték átépíteni, már akkor ag
godalmaskodva vártam: mi lesz 
egyszer ha eltömődnek a lefolyó
nyílások? Hol fog lezúdulni az a 
sok víz ,mely azelőtt szinte minden 

irányba megtalálta az útját a völgy
be. Azóta már eltelt két év is. Esett 
sokszor jó adag eső is. És lám, a 
várt rossz egyáltalán nem követ
kezett be. Köszönhetően egyrészt 
a precíz tervezésnek, másrészt a 
gondos, minőségi kivitelezésnek, s 
nagyrészt azoknak az emberek
nek, akik minden körülmény kö
zött rendszeresen tisztán tartották a 
lefolyókat, átfolyókat Egyszóval a 
GAMESZ-os közmunkásoknak.

Legtöbbjüket személy szerint 
is ismerem. Ha az utcán dolgoz
nak, s találkozom velük, a legna-

A testület kivárja, mit tartalmaz az életpálya

Mikorleszj)^^
Egyelőre hiába nyújtották 

be a város oktatási intézmé
nyei és pedagógus szakszerve
zetei a képviselő-testületnek a 
ruhapénzre vonatkozó kéré
süket, nem tudni-e jogcímen 
mikor fizet járandóságot az 
önkormányzat

A benyújtott kérelem szerint a 
helyi oktatási intézmények dol
gozói pénzhiányra való hivat
kozással jelenleg még a kollek
tív szerződésekben jóvá hagyott, 
fejenként 2 évre(!) szóló 2500 
Ft-ot sem kapják meg. A testület 
döntése értelmében a témát a II. 
félévben újra tárgyalj ák.

A probléma azért került újra 
előtérbe, mert nemrégiben újsá
gunkban megjelent, hogy a köz
tisztviselők a törvényi előírások 
alapján havi illetményalapjuk 
150 %-nak megfelelő évenkénti 
ruhapénzben részesülnek.

A kérelmezők nem kérdője
lezték meg-e döntés szükségessé
gét, ugyanakkor morális prob
lémának tartják a különbséget, és a 
gond orvoslását kérték a gré
miumtól. Beadványukban a ha
sonló mértékű, de legalább a köz
alkalmazotti bértábla kezdő peda
gógus bére alapján számított éves 
ruhapénz megítélését és kifizetését 
tartják fontosnak minden városi 
fenntartású oktatási intézmény pe
dagógus dolgozójának. A kérés 
megalapozottsága praktikus ter
mészetű: a pedagógusoknak mun
kakörüknél fogva naponta több 
száz gyermek előtt kell példát 
mutatni öltözködésükkel is, nem
csak a tanórákon, hanem külön-

gyobb tisztelettel köszönök ne
kik, hiszen tudom, hogy a napi 
feladataik során állniuk kell az 
aszódiak nyílt kritikáit is. Hogy 
dicséretet kapnak-e, nem tudom. 
De munkájuk eredményeképp 
városunk tisztává, szebbé válik. 
Köszönjük nekik. S azok, akik a 
szépet és a tisztaságot szeretik, 
azok ezután még jobban meg
becsülik a készen kapott utca
képet. De talán azok is, akik ed
dig egy hanyag mozdulattal dob
ták el a szemetüket az említett 
utcákon. -AKI.

bözö foglalkozásokon, kulturális 
programokon és ünnepségeken.

A ruhapénz kérdésével már 
többször foglalkozott a képviselő
testület Legutóbb mintegy másfél 
évvel ezelőtt, amikor a védőruha 
kérdése került napirendre. Mivel 
számos munkakör esetében írt elő 
kötelező védőruha juttatást az ille
tékes főhatóság, az önkormányzat 
hirtelen nagy kiadással találta ma
gát szemben. Ekkor a képviselők 
kénytelenek voltak úgy dönteni, 
hogy ennek biztosítása érdekében 
az adható ruhapénzt visszavonja

A napirendi pont tárgy alása so
rán Bagyin József polgármester 
előterjesztésében jelezte, a közal
kalmazotti törvényben amai napig 
nincs olyan pont, amely kötelező
en előírná ezt a juttatást A város el
ső embere éppen ezért azt javasol
ta, várják meg, rendezi-e ezt a 
problémát a várhatóan a n. félévre 
elkészülő közalkalmazotti élet
pályarendszer. Hasonlóan véleke
dett a pénzügyi és a művelődési 
bizottság is, kiegészítve azzal a 
megjegyzéssel, hogy a köztisztvi
selők kötelezően előírt ruhapénzét 
a központi költségvetés biztosítja.

Felvetődött az a kérdés is, 
hogy mi történjen akkor, ha a 
kérdést a közalkalmazotti élet
pálya mégsem rendezné. A kép
viselők egyetértettek azzal a ja
vaslattal, hogy a II. félévben, 
amikor már az is kiderül, meny
nyire volt sikeres a város önhiki 
pályázata, térjenek vissza a 
munkaruha juttatás lehetősé
gének kérdésére. R.Z.
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Új Renault Thalia. Négyféle felszereltségi szart. Vezető- és utasoldaii légzsák, szervokomiár^y ABS**, 510 literes 

csomagtér, megújult külső és bdső formatervezés. Széles motorválaszték: 1.4, 75 LE-s. 1.4, 16V 98 LE-s, 1.5 dCi 

65 LE-s, 1.6, I6V 105 LE~s. Várjuk márkakereskedésünkben a Renault Thalia premierjén, az április 6-7-i nyitott 

hétvégén! WWW.rCH3Ult.hu

Új Renault Thalia. Döntsön okosan - vezessen boldogan!
Wuthentique Plus szintről alapfelszereltség "szériá a Qynamique szinten

KÉPE TIBOR KFT.
3021 Lőrinci, Bajcsy-Zsilinszky u. 57. 

Tel.: (37) 388 132, 389-218

http://WWW.rCH3Ult.hu


ASZÓDI

Technikatörténet
A világítás technikájának története^,

Sorozatunk befejező részé
ben a világítás technikájának 
legújabb történetéből nagyon 
röviden említek meg néhány 
fényforrást

A világító diódák, más néven 
LED-ek (Light Emitting Diódé) 
az elektro-lumineszcensz fény
források napjainkban legtöbbet 
használt és leggyorsabban fej
lesztett válfaja. A jövő lehetsé
ges takarékos fényforrásai. Élet
tartamuk tíz években mérhető. ( 
kb.100 ezer üzemóra) Nagy a 
megbízhatóságuk. 2-3,5 V 
egyenfeszültséggel működnek. 
Többféle színben gyártják őket. 
Érzéketlenek a mechanikai hatá
sokra, rezgésekre, és szélsőséges 
klímaviszonyok mellett is meg
bízhatóan működnek. Működé
sük során a rájuk adott feszültség 
hatására létrejövő elektronván
dorlás hozza létre a fénykibo- 
csájtást. A közlekedési lámpák 
egyre kedveltebb fényforrása. 
Fényhatásfoka 15-20 lumen/W, 
de vannak 40 lumen/W-osak is. 
Egy 75 W-ot fogyasztó izzólám
pával szemben 5-15 W-ra redu
kálódik ugyanaz amegvilágítás.

A kénlámpák fényárama kb. 
75 db 100 W-os izzónak felel 
meg, de ezek energiájának 
mindössze 20 %-át fogyasztja. 
Élettartama 60 ezer óra. A lát
ható sugárzást 35 mm átmérőjű 
kvarcburába zárt kén-és argon
gázban kialakuló kisülés hozza 
létre, amit mikrohullámokkal 
geijesztenek, eközben a kvarc
gömb percenként 3400-as for
dulattal forog. Előnyösen alkal
mazhatók terek, csarnokok, rak
tárak megvilágítására.

A fényvezetőcsöves rendszer 
egy fényforrásból és egy fény
vezető csőből áll. A fényforrása 
kénlámpa. Fénye olyan erős, 
hogy egyetlen fényforrás a fény
vezető rendszer segítségével 
nagy felületet képes megvilágí
tani. Fénye a napfényhez ha
sonló. Javítja a dolgozók közér
zetét, a munkakörülményeket. 
Előszeretettel használják az 
egészségügyben, az élelmiszer 
iparban, metróállomásokon, fe
dett sportpályákon, robbanás
veszélyes helyiségekben. 

Egyharmadával csökkenti az 
energiaköltséget. Ilyen fényve
zető-csöves ( más néven fény
vezető kábel) megoldással talál
kozhatunk a Parlament épületé
ben a Szent Jobb ereklyetartójá
nak belső megvilágításával.

A xenonos fénycső úgy néz ki, 
mint egy 1 cm vastag nagy fehér 
csempe. Fénykeltése a klasszikus 
fénycsőhöz hasonlóan történik. 
Nem higanygőzzel, hanem xenon
nal van töltve. Elektronikus előtét 
működteti. Élettartama kb. 50 ezer 
óra. Minden hőmérsékleten azon
nal optimális fényt ad.

Újgenerációs kerámia kisülő
csöves fémhalogén-lámpák 
1994 közepétől kaphatók a ke
reskedelemben. Fényhasznosí
tása 50-100 lumen/W. Szín- 
visszadása kiváló. Élettartamuk 
8-10 ezer óra. Kül-és beltéri vilá
gításoknál egyre nagyobb teret

Obernburg, Nyárádszereda

Újjáéledő testvérvárosi kapcsolatok
10 évvel ezelőtt létesített 

Aszód testvérvárosi kapcsolatot 
a németországi Obemburggal. 
Ebből az ünnepi alkalomból 
Wendelin Imhof, a tavaly ősszel 
leköszönt polgármester meghív
ta Aszód küldöttségét. Két autó- 
busznyi vendéget várnak, és azt 
kérték, az április 28-án rendezett 
ünnepségen az aszódiak is ad
janak 45 percnyi műsort. (A tes
tület javaslata alapján erre a 
Podmaniczky Zeneiskolát és a 
Városi Vegyeskart kérik fel.) Az 
egyik autóbusz költségét a 
vendéglátók állják, akiket ősszel 
Aszód lát viszont.

Bagyin József polgármester 
500 ezer Ft-ot kért és kapott a 
testülettől a testvérvárosi kap
csolatok ápolására. Ebből nem
csak az obemburgi utazás 
költségeinek egy részét fedez
nék, hanem a nyárádszeredai lá
togatást is, amely testvértelepü
léstől szintén meghívást kapott 
Aszód. Ide egy autóbusznyi kül
döttség utazhat. Az Erdélybe 
történő utazás időpontja május 
17 és 20. között lesz, vagyis a 
küldöttségnek lehetősége nyílik 

kapnak. Külső térben vonzó 
fényhatásokat és különleges ef
fektusokat lehet létrehozni.

Növekvő térhódítás jellemzi a 
kisméretű halogén izzólámpá
kat. Készülnek hidegtükörrel 
vagy alumíniumtükrös reflek
torral. Kapható törpe-és kisfe
szültségű változatban is. Hossza 
50, átmérője 14 mm. A 12 V-os 
5-20 W-osak 2 ezer óra élettar- 
tamúak. A 10-100 W-os csepp 
alakú 3-4 ezer óráig működik. 
Sokféle formában, színben és ki
vitelben gyártják.

Az indukciós lámpa olyan kis
nyomású higanylámpa, amely
ben a szükséges térerősség létre
hozására nem elektródokat épí
tenek be, hanem azt induktív 
úton, nagyfrekvenciás árammal 
gerjesztik. Ennek a megoldás
nak az élettartam növelésben 
van döntő szerepe. Egyéb fény

a csíksomlyói búcsún való rész
vételre és egy kis erdélyi kör
utazásra is.

Mindkét utazás esetében azok déglátóik felé.)
élveznek előnyt, akik korábban 
vendégeket fogadtak a két test
vértelepülésről. Az utazás költ- 
ségéhez történő egyéni hozzájá- ostelefonszámon.
rulás a németországi út esetében R. Z.
5 ezer, az erdélyi út esetében pe-

Felhívás tüdőszűrésre
Értesítjük Önöket, hogy városunkban április 22. és június 3. 

között tüdőszürést végzünk. A szűrés a 30. életévüket betöltött 
polgároknak kötelező, de az ettől fiatalabbaknak is ajánlott.
A vizsgálatot hétfőnként 12 és 18, keddenként, szerdánként és 

csütörtökönként 8 és 12 óra között végezzük.
Dr. Simorjay Zsuzsa

főorvos

technikai jellemzői a fénycső
höz hasonlóak.

Az infralámpák túlnyomó
részt az infravörös tartomány
ban sugárzó, nem világítási célú 
fénykibocsátó eszközök. Gya
korlati felhasználása szárítás, sü
tés, kisebb területekre hőkibo- 
csájtás. A gyógyászatban is 
használják-vérbőséget okoz a 
bőr felületén.

A világítástechnika ( fényfor
rások, lámpatestek) területéről a 
legrégebbi időktől napjainkig 
bőséges szakirodalommal ren
delkezik az Elektromos Gyűjte
mény, gyönyörű színes kataló
gusoktól a 2001 -ben kiadott Vi
lágítástechnikai Kislexikonig. 
Készséggel állunk az érdeklő
dők rendelkezésére.

Kaáli Nagy Kálmán
ny. tanár

dig 3 ezer Ft. (Természetesen a 
küldöttség tagjainak célszerű 
ajándékkal is kedveskedni ven-

A nyárádszeredai úttal kapcso
latban Bagyin József polgármes
ternél lehet érdeklődni az 500-666-



TÜKÖR 13

Tisztelt Ügyfeleink!

Túrái Takarékszövetkezet
2194 Túra Bartók tér 21. Tel:28/466-002,28/466-712 Fax: 28/466-002

A Túrái Takarékszövetkezet Igazgatósága a hitelkamatok csökkentése és új hitel
konstrukciók bevezetése mellett döntött, melyről ezúton szeretnénk Tisztelt Ügy
feleinket tájékoztatni.

2002. évi kedvezményes vállalkozói hitel ajánlatunk

Ingatlanfedezet mellett nyújtott akciós vállalkozni hitelünk 2002. március 18-tól 2002. 
december 31 -ig folyósítható, a nálunk számlával rendelkező vagy most számlát nyitó 
vállalkozók részére.

Hitel összege:
Kamata:
Kezelési költség:
Lejárati idő:
Folyósítási jutalék:
Ügyintézési díj:

a felajánlott fedezet 50 %-áig 
évi 16% (változó) 
egyszeri 4%
max. 10 év
a folyósított összeg 0,5 %-a
egyszeri, afolyósítottösszeg 0,5 %, minimum 5.000,-Ft

2002. évi kedvezményes lakossági hitelajánlat

"Tavaszi fogyasztási hitel" néven akciós hitelt nyújt Takarékszövetkezetünk kezelési 
költség nélkül a nálunk pénzforgalmi számlával rendelkező vagy most számlát nyitó 
ügyfelek részére.

Hitel összege:
Kamata:
Kezelési költség:
Folyósítási jutalék:
Ügyintézési díj:
Lejárati idő:
THM:
Jövedelemtől függően 1 -2 kezes is kérhető.

Az akció 2002. március 18-tól-2002. május 31-ig tart.

max. 300.000,-Ft 
évi 14% (változó) 
0% 
0,5% 
egyszeri 2% 
max. 3 év 
15,62%

2002. évi kedvezményes akciós hitel ajánlatunk

2002. március 18-tól 2002. december31-ig engedélyezett hitelekre

Ingatlanfedezet mellett nyújtott akciós jelzáloghitel
évi 16%(változó)
éven belüli visszafizetés esetén egyszeri 2 %
éven túli visszafizetés esetén évi 1 %
maximum 15 év Folyósítási jutalék:

Lakóingatlan vásárlási akciós hitel 
évi 12 % (változó) Kezelési költség:
maximum20év Folyósításijutalék:

Kamata:
Kezelési költség:

Lejárati idő: 0,5%

évi 2% 
0,5%

Kamata:
Lejárati idő:
Támogatás nélküli akciós építési, toldalék építési, tatarozási, korszerűsítési hitel

Kamata: évi 14% (változó) Kezelési költség: évi 1 %
Lejárati idő: maximum 15 év (építés esetén 20 év)
Folyósításijutalék: 0,5%

MAXI akciós Fogyasztási hitel ingatlan fedezettel
Kölcsön összege: 500.001,-Ft-tól 2.000.000,-Ft-ig
Kamata: évi 18%(változó) Kezelési költség: évi 1 %
Lejáratiidő: maximum 10 év (indokolt esetben 15év)
Fogyasztási jutalék:0,5% THM

MINI akciós Fúgyasztási hitel
500.000,-Ft-ig Kamata:
egyszeri 4% 
maximum 3 év (indokolt esetben 5 év)

THM

Kölcsönösszege:
Kezelési költség:
Lejárati idő:
Folyósítási jutalék: 0,5%

21.05%

évi 16% (változó)

17.91%

Bővebb felvilágosításért kérjük, forduljanak kirendeltségeink Dolgozóihoz!

Túrái Takarékszövetkezet Igazgatósága

TAPÉTA vásár
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

■=> 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

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

MÓNI B0.T0
Aszód, Kossuth Lajos u. 38. Tel: 400-957

Nyitva: hétköznap 8-17 szombaton 8-12
Tovább tart a Canon fényképezőgép akció!

Canon eossoo
Canon bfsoo

Canon zoomss

Canon zoom 85

Canon zoom 76 333OO>~
m b ffl rám szfifs valasztém, mműjult kMiol kaphatón

LlatszertM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ' • sJ.
Anyák napjára vásároljon^' 
ajándékot üzletünkben! í |

fi már megszokott árukínálattal -|r 
várjuk kedves vásárlóinkat!

cWlüuŰzéi/ üAelürMe/v sz&Ldeüel jógiik/ önökéi/!
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Egy kis humor

Elemezzük együtt! ■ József Attila: A Dunánál
„ A rakodópart alsó kövén 

ültem,
néztem, hogy úszik el a 

dinnyehéj”

Azt hiszem, hogy abban meg
állapodhatunk, hogy József At
tila ezeket a sorokat így nem ír
hatta le. Nem is írta.

Ez a vers eredetileg meg se 
közelítette a fenn leírtakat, de hát 
a cenzúra nagy úr... A költővel 
átíratták az első sorokat és ő dac
ból csak két sort hagyott meg, de 
azokat is úgy elferdítette, hogy a 
gyakorlott versértő ember a so
rok között olvasva azonnal látja 
a cenzúra keze nyomát.

Az alábbiakban pontról pontra 
bebizonyítom a két kezdő sor 
hiteltelenségét, majd feltárulko
zik előttünk az eredeti, a valódi 
verskezdet.

A költő kortársai, elsősorban 
Faludy György megható szavak
kal emlékezett meg arról, hogy 
József Attila nem volt búvár. 
Márpedig ha nem volt, nem is 
ülhetett a rakodópart alsó kövén, 
mely köztudomású, hogy egé
szen lenn van a fenéken, ahol a 
lépcsősor kezdődik. Feltéve, de 
meg nem engedve, hogy mégis 
ott ült és csövön vette a levegőt, 
a dinnyehéjat akkor se láthatta 
volna.

Miért mondom ezt ? A vers el
ső szakaszának utolsó sorában 
említés történik arra, hogy " Za
varos, nagy és bölcs volt a Du
na." Kérdezem én, hogy a zava
ros vízben, amikor a történet ide
jén kutatásaim szerint Budapest
nél 460 cm volt a vízállás, ho
gyan láthatta a dinnyehéjat? Se
hogy!

Első megállapítás: Alsó kő tö
rölve.

Valószínű, hogy velem együtt 
Önök se tudják elképzelni, hogy 
József Attila ne tett volna emlí
tést arról, hogy a pesti vagy a bu
dai oldalon nézte-e a dinnyehé
jat. A dinnyehéj léte magában a 
budai oldal mellett szól, mivel itt 
élt vagyonosabb réteg, aki meg 
tudta fizetni a dinnyét. Ebben az 
esetben viszont a költő nem mu
lasztotta volna el megjegyezni, 
hogy a héjon a burzsuj fogak 
jócskán hagytak vérpiros rágni- 
valót.

A pesti oldal mellett szól vi
szont egy korabeli Angyalföld 
monográfia, mely szerint a fegy
vergyári munkások közül a 
munka végeztével, miután a 
kapszlit mind elkapdosták, sok 
nő és elfakult fejű kisgyerek 
özönlötte el a Duna partját. 
(Lásd: “Mondd, mit érlel”) A 
Duna nézése a szegényebb réte
gek számára is aránylag megfi
zethető szórakozás volt.

Most pedig téljünk rá a diny- 
nyehéjra, mely a vers szerint 
úszott a vízen. Na ez ismét kép
telenség. Attila jól tudta, ahogy

Életem utóbbi fél éve

Nada, v pues: (Semmi, és aztán)
Reggel volt, a mindig megú

juló, örökkévaló, végtelen élet és 
lét reggele. A fűben hevertem 
egyedül és néztem, ahogy egy 
katicabogár kapaszkodott orrom 
előtt a margaréta szárán; tetején 
megállt, talán gondolkodott, 
szárnya két kemény fedelét 
emelgette, s huss, elrepült...

Szeretek reggel a harmatos fű
ben feküdni, s csak fülelni atücs- 
kök s szöcskék zenéjére. A Ter
mészet nagy szimfonikusai. Fe
küdtem, s végiggondoltam múlt 
életem utolsó fél évét.

Világosan emlékszem az első 
találkozásra vele. Csak elsétál
tunk egymás mellett az utcán. 
Találkozott a szemünk egy pilla
natra, de már akkor tudtam, 
hogy elvesztem. Bár szeme hi
deg fényű és gőgös volt, mégis 
megmaradt bennem. Furcsa, is
meretlen, zizegő szédület támadt 
az agyamban, csaknem émely
gés, a gyomrom is érezte. De ez 
olyan jó, különös, langyos volt.

Jellemző, hogy az emberek 
először a szemkontaktust kere
sik. Jellemző, de nem különös. 
A múlt század közepétől való
színű a lábát néztem volna meg 
előbb, egyszerűen csak azért, 
mert attól az időtől a hölgyek er
re a testrészükre koncentrálták a 
férfiak figyelmét.

Egy hónappal ezután ismer
kedtünk meg. Az üzletben ültem 
s rajzoltam, amikor belépett. 
Annyira meg voltam lepve, 

mi is, hogy úszni csak az ember 
és az állatok tudnak, a növények 
nem, pláne növényi részek! Ha 
már itt tartunk! Nem lett volna 
haszontalan azt is leírni, hogy 
balról jobbra, vagy jobbról balra 
úszott-e el az a dinnyehéj, mert 
így tisztázhatnánk, hogy a Duna 
jobb vagy bal partjáról van szó.

Az összes nehézség ellenére 
rekonstruáltam az eredeti verset, 
mely szinte teljes bizonyosság
gal így hangzott:

“A rakodópart már vízből 
kiálló kövén ültem,

Angyalföld magasságában a 

hogy szólni sem tudtam, éppen 
csak felkeltem ügyetlenül. Vá
sárolt, s közben beszélgetni 
kezdtünk. Bár ne tettem volna. 
Rosszul ment, feszélyezve vol
tam, s úgy éreztem, lassan elsö
tétül előttem a világ. Rendkívüli 
hangulat kerített hatalmába. Elő
ször éreztem azt a tehetetlensé
get, a saját semmiségemre való 
lesújtó ráeszmélést. Mint pö
rölycsapások hullottak vissza fe
jemre a számból kiszabaduló 
hangok, s minden hang erről be
szélt: Semmi vagy, semmi vagy 
belőtte! Engedd el magad, s tö
rődj bele a változtathatatlanba.

Fizetett, majd kilépett az aj
tón, köszönt, s én vad, riadt sze
mekkel, forgó szemgolyókkal 
álltam, s érthetetlenül, bután 
néztem a távozó „mennyei szép
séget”. Aztán hat hónap telt el, s 
amit reménytelennek hittem, 
egyszerre kezdett megváltozni. 
Egyre gyakrabban találkoztunk 
mind személyesen, mind az éte- 

Figyelem, közmeghallgatás!
Az idén a szokásosnál később, május 10-én kerül sor a köz

meghallgatásra a Csengey Gusztáv Általános Iskola aulájában. A 
csúszás oka az országgyűlési választás, mivel az alkalmat nehéz 
lett volna egyeztetni a pártok által szervezett politikai fórumok 
időpontjával.

A 18 órakor kezdődő közmeghallgatáson az elmúlt időszak 
munkája, illetve az idei esztendő legfontosabb teendői kerülnek 
terítékre.

pesti oldalon.
Egy alig rágott dinnyehéjat 

láttam megkövültem,
Amint jobbról balra bukdá

csol a habokon.
A dinnye látványára megkor- 

dult a gyomrom,
Bár tudom, víztartalma ki

lencven százalék.
A fegyvergyári munkások és 

én ott a parton
Csak arra gondoltunk, hogy 

lesz-e ma ebéd?”

Pálmai Tibor

ren keresztül. Azt mondják, van 
szerelem első látásra. Szerintem 
nincs. A szerelem titka a foko
zatosság. Fokozatosan ismertem 
meg, s lettem belé szerelmes. 
Ezt ö is tudta vagy érezte. Mon
dani ugyan nem mondtam soha, 
de a nők megérzik az ilyet. S 
hogy ö hogyan érzett irántam? 
Nem tudom. A nők szíve mély, 
mint az óceán, s titokzatos. Bol
dog voltam; a nyarat lassan fel
váltotta az ősz, majd a tél. S ak
kor történt valami, valami ami 
megváltoztatta. Hosszú huzavo
na után döntöttem. Lesújtó, ha
lálos érzés volt, de megkönnyítő 
is. Egy XVI. századi költő idé
zete jut eszembe:

„Ha szeretsz valakit, ha bárkit is 
igazán szeretsz, tedd szabaddá.”

Megtettem. Tudom, hogy so
ha többé nem találkozom vele, 
de ha rágondolok, szeretném 
hinni, hogy boldogan él. Távol 
tőlem.

Mbili
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Egy kis nyelvelés

Váltfülű
Bár mindnyájan hasonló mó

don születünk, mégsem le
szünk teljesen egyformák. Mi 
több: még az egyes testrészek 
formája, mérete sem egyfor
ma. Vannak tetszetős, formás 
női lábak, melyeket megcso
dálunk; vannak szemek, ame
lyek szabályosan megbaboná
znak minket, s még lehetne so
rolni, hogy mi minden hat 
ránk. Többek között a fülfor
mák sem közömbösek szá
munkra. Vannak kecses kis fü
lek; vannak óriási méretű fü
lek; vannak fejhez simulok 
vagy elállók. És még lehetne 
folytatni a sort. De milyen is 
az, akire azt mondjuk, hogy 
vájtfülul

Fülünk nem csak az esztéti
kus forma miatt fontos, hanem 
elsősorban azért, mert megha
tározó szerepe van az akuszti
kus élmények befogadásában. 
Nem feltétlenül az alakjának, 
sokkal inkább a fül kívülről 
nem látható részeinek, főként a 
hallóidegeknek. Mégis sokáig 
azt hitték, hogy a jó zenei 

hallás alapfeltétele a megfele
lően megformázott fül. (Lehet
séges, hogy azért, mert egy-két 
ismert, kiváló zenésznek a fül
formája is különleges volt.) 
Ezért a fülkagyló hallójárat fe
lőli részét formázták, alakítot
ták, esetenként kissé faragták 
is, hogy a hang akadálytalanul 
juthasson be a fülbe. Akin ezt a 
műveletet elvégezték, szó sze
rint vájtfülűXtiX.

Később a szókapcsolatot már 
nem csupán a zenével összefüg
gésben emlegették, hanem min
den olyan esetben, ha valaki egy 
adott dologról a környezetében 
levőknél sokkal többet tudott, s 
ez a tudás már-már a tökély 
szintjére emelkedett. Ebben, az 
átvitt értelmű jelentésben a szó
kapcsolat egy szóvá vonódott 
össze, s az eredeti jelentéshez 
valójában már nincs semmi kö
ze.

Feltehetjük magunknak a 
kérdést, vajon miért kellett vájt 
fület alakítani valaki számára? 
Valóban jobban hallunk ilyen 
beavatkozás után? Vagy csak di

vatból? Ez utóbbi is lehetne, de 
nem lett az. Még a kultikus élet
be sem vonult be ez a szokás. 
Sőt: nyugodtan mondhatjuk, 
hogy nem vált általánossá, szo
kássá ez a művelet, mint például 
egyes bennszülött törzseknél az 
ajkak szinte teljes lepény for
májúvá változtatása, vagy pe
dig a korábbi kínai kultúrában a 
női lábak teljes eldeformálása.

Hogy miért említem mégis? 
Mert időnként rosszul használ
juk nyelvünk rendkívül gazdag 
tárházának e kifejezését, s a 
helytelen használat egyik módja, 
ha egy kifejezés mintájára (ana
lógiájára) képezünk egy mási
kat, amelyet jónak gondolunk, s 
esetleg mégsem az. Egy képző
művészeti kiállítás megnyitóján 
hallottam az alkotó különleges 
látásmódját dicsérendő azt a ki
fejezést, hogy vájtszemü. Kissé 
meglepett, mert a fül külső for
májának - mondjuk éppen halló
járatának - alakítása nem érinti a 
fül nemesebb részeit, a szem vi
szont ilyesfajta beavatkozást 
csak úgy nem nagyon visel el. 
Nem is szükséges. Esetleg ép
pen káros. A fenti példa szerinti 
kifejezés pedig nyelvileg hibás. 
Használata kerülendő. -g-1

Üzenet
Vannak szavak, 

amiketnem adok. 
Amik, bár nem csak enyémek, 

segítenek.
S amiket motyogok, 

ha bátor vagyok.
Vagy ha félek.

Nem adom azt a szót, 
hogy nemzet.

Nem adom senki idegennek.
Félek attól, 

hogy lefordítják, 
s megsérülhet tőle egy ország.

Amit nekem 
az ország szó jelent, 

megijeszthet talán egy idegent, 
hanem létezikközös akarat, 

ő úgy szabad, 
ha én vagyok szabad.

Vannak szavak, 
amiketnem adok. 

Ezek aszavak mind-mind 
magyarok.

Megőriznek 
engem is magyarnak, 

s így késztetnek, 
hogy újakat tanuljak.

(DeákMór)

Nyugdíjba vonult 
a Napsugár óvoda vezetője

Iskolai futóverseny

Válogatás őszre
Az intézményes nevelésben az 

óvónőkre nagy felelősség hárul: 
a szülőtől elváló három éves 
gyermeket megismertetni egy 
idegen közösséggel, segíteni 
beilleszkedni s aztán a követ
kező három évben olyan szel
lemi, lelki fundamentumot rak
ni, amelyre bizton ráépülhet a 
későbbi esztendők ismeretszer
zési folyamata.

Lélekemelő és egyúttal szo
rongást is keltő küldetést telje
sítenek az óvónők. Munkájuk 
nemcsak a jelen, hanem a jö
vendő arcán is maradandó nyo
mot hagy.
A tanév vége felé járva, búcsúzó 
szavakon gondolkodik egy óvo
davezető, melyekkel majd az is
kolába menő nagycsoportoso
kat búcsúztatja. Most az élet 
megfordította ezt az eseményt, a 
gyermekek köszöntötték egy- 

egy szál virággal a nyugdíjba 
vonuló Balogh Jánosnét, Erzsi
két, aki könnyes szemmel fo
gadta a gyerekek énekeit, ver
seit.

Meg tudnád-e számolni, 
mennyi csöppségnek fogtad 
meg a kezét, simogattad meg az 
arcát, ha eltört a mécses? 
Hányszor mondtál el egy mon
dókát, verset, dalocskát, hogy a 
gyerekek megtanulhassák? Ne
héz ez a pálya és Te mégis teljes 
erőbedobással, lelkesedéssel, 
meleg szívvel dolgoztad végig. 
Munkatársaid és a Szülők ne
vében köszönjük fáradságos 
munkádat!
Kívánunk Neked jó egészséget, 
hosszú boldog életet!

Jerminé Nagy Mária
SZMK elnök

Házi futóversenyt rendeztek a 
Fesztivál téren a Csengey Gusz
táv Általános iskola diákjainak. 
Bár a versenynek a dicsőség 
megszerzésén túl nem volt na
gyobb tétje - a megyei döntőre 
már korábban sor került a 
gyermekek teljesítménye láttán 
a testnevelőknek ősszel valószí
nűleg könnyebb lesz válogatni a 
legjobbak közül.

Eredmények:
1-2. osztályos lányok

1. Horváth Edina 2.a
2. Bratkovits Brigitta 2.z
3. Veréb Beatrix2.b

l-2.osztályosfiúk
1. Kalocsai Richard
2. Baranyai Károly
3. Gódor Richard

3-4. osztályos lányok
1. Kulyó Rebeka 3.b
2. BlaskóBeatrix3.b
3. ValkuszVivien3.a

3-4. osztályosfiúk
1. Gergely Renátó 4.z
2. Ollósi Gergely 4.a
3. KozjárRichard4.a

5-6. osztályos lányok
1. Kustra Szabina 6.b
2. Barát Mária 5.b
3. Tatár Orsolya 6.b

5-6. osztályos fiúik 
LDeákRolandó.b
2. Dobrovolni Adrián 5.a
3. Német Zsolt 5.a

7-8. osztályos lányok
1. Veréb Éva 8.a
2. Bittó Ágnes 8.b
3. Sápi Dalma 7.b

7-8. osztályos fiúk
1. Zdenkó József 7.a
2. Pócsaizsolt7.z
3. Kulyó László 7.b
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Uttalan utakon
így lett aszfaltunk - betyárok nélkül

Tulajdonképpen már nem 
aktuális a feleimben jelzett ál
lapot, hiszen a kérdés rendező
dött Ám amíg idáig eljutot
tunk... Újra csak a jegyzeteim
re hagyatkozhatom. Á hivata
los jegyzőkönyv az aprónak 
tűnő momentumokat nem je
gyezte fel, de utóbb kiderült, 
nagyon fontosak voltak az 
útépítés érdekében.

Az előző írásomban jeleztem, 
hogy sikeresen végére ért váro
sunkban a csatornaépítési prog
ram. A teljes komfort érzetünk
höz már csak az utak burkolása 
maradt hátra. Szerintem minden 
honpolgár tudja, hogy jó munká
hoz idő kell. így volt ez Aszódon 
is. Az UVT, azaz az Utcai Vének 
Tanácsának legidősebb tagja resz- 
keteg hangon közölte velem, hogy 
még csecsszopó korában látott 
egyszer Aszódon az egyik mel
lékutcában kb. fél méternyi jó út
szakaszt, de azt már régen elvitték 
a múzeumba. Csakúgy, mint azt a 
levelet, melyben az akkori vezetők 
új út építését ígérték az azonnali 
pótlásra.

Az útprogram beindulását is a 
szokásos módon kezdték el. Ter
mészetesen újra összejött a fel
sővég és alsó vég. Bokatöri Mu
cika ugyan akadékoskodott egy 
kicsit, hogy jó lenne már mega
lakítani a középsőt is, de ezt de
mokráciái elhajlásnak minősí
tették, így jegyzőkönyvileg le
szavazták az indítványát. Töb
ben kérték, hogy a gyűlésen név 
szerint is részletesen jegyezzék 
le azoknak az egyszerű aszódi 
polgároknak a neveit, akik a 
szükségből erényt kovácsoltak, 
illetve nap mint nap kockára tet
ték életüket és javaikat a az utak 
rossz állapota miatt.

Elsőként Kvaca Maca kö
szönte meg a csatornaépítőknek 
meg azt, hogy billegösre tették 
vissza a kiskapuja elé a járdala
pokat. Ő ugyanis még óvodás 
korában balettozni szeretett vol
na. Különösképpen a piruett 
technikája ragadta meg, melyet 
mindennap a saját járdájukon is 
gyakorolhatott. Mára már olyan 
magas szinten műveli, hogy az 

egyik kisiparos csak őt használja 
fel a motorok tekercselésére, 
áramszünet esetén. Bakkfilty- 
falvy Cuncimókus is hasonló di
csérettel illette a munkásokat. 
Ők ugyanis annyira bebetonoz
ták az utcai kisajtót, hogy csak 
nagy küzdelem árán juthatott ki 
a házból. Népies nyelven fogal
mazva vasfogsorával rágta ki azt 
a fránya akadályt. Mihelyt meg
tudták ezt az alvállalkozók, rög
tön felfogadták öt hasonló mun
kákra, mert sajnos eltűnt a lég
kalapács. Természetesen előtte 
meg kikérték a Magyar Fogor
vosi Kamara ajánlását is, mert az 
SZTK alapon készült fogsort 
még 5 évig nem lehet pótolni 
ilyen minőségben.

Fürdős Gyuri bácsi meg pusz
ta nosztalgiából létesített alkal
mi fürdőt. Ugyanis nagyobb 
esőzések után az összegyűlő 
csapadékvíz nem folyt le az ut
cai lefolyóban. A sárgás löttyröl 
rögtön kiderítette, hogy még egy 
fokkal jobban gyógyít, mint a hí
res hajdúszoboszlói gyógyvíz, 
így a helybéli nyugdíjasok azon
nal birtokukba vették e csoda
helyet. Legalább nem kellett 
pénzt és időt áldozni az utazga
tásokra. A csodákra meg nem 
kellett sokáig várni. Amikor 
megjelent egy-egy autó, ugró
bajnokokat megszégyenítő 
gyorsasággal ugrottak el előle az 
addig alig mozgó betegek. így 
senki sem kételkedett a csoda
tévő víz erejében. Sajnos a han- 
cúmak hamar vége lett, mert a 
nap felszippantotta mindenestől. 
A sárgás port meg a szél fújta to
vább amásik utcába.

Ezt igen jól tette, mert az állí
tólag simára hengerelt gerincve
zeték feletti útszakaszok igen
csak gödrössé váltak. A koron
kénti esők osztályon felüli sárrá 
dagasztották az utat, ezzel is elő
segítve a rendkívüli sporttehet
ségek kibontakozását. A kiseb
bek ugyanis az iszapbirkózást 
űzték. A férfiak meg a technikai 
sportokban jeleskedtek. Eszkö
zül az autót választották. Aki 
egyszerre a legtöbb járókelőt 
spriccelte le, annak jutalmul az 
alkalmi vándorkórus az ablaka 

alatt kánonban szidta a jó édes
anyját. A pálmát azonban két
ségkívül Trottli Ödön vitte el, aki 
mérgében a falra mászott, ami
kor meglátta, hogy az újonnan 
bevakolt háza milyen szembetű
nő absztrakt mintázattal van be
terítve. A szomszédok meg lein
tették, hogy nem kell mindjárt 
olyan magasra kapaszkodnia. 
Maradjon csak a földön, mert ő 
sem különb, mint ők.

Különben is: az ismeretlen el
követő alkotását a Művészeti 
Akadémia védetté nyilvánította, 
így neki kell majd megvédenie a 
további rongálásoktól.

A legkülönlegesebb esetek 
között Nagybriganti - Lopás Bé- 
luska szerepelt. Történetünk hő
se ugyanis azt híresztelte el, 
hogy eredetileg ő Nagy Britan
niái Béluska volt, csak a szocia
lizmusban torzították el a rossz
akarói a nevét. Még a rokonait is 
elindult felkeresni a szigetor
szágba. Simán eljutott a francia

Renault 11-es (diesel) eladó. 
Tel: napközben: 400-606, este 
és hétvégén: 469-055
Már itt a tavasz, de a huzat is 
maradt. Ablakok, ajtók (fa, 
fém, műanyag) szigetelése né
met technológiával, garanciá
val, több éves gyakorlattal. Pá
szítás, zárjavítás és díjmentes 
hőszigetelési vizsgálat.
Telefon: 06 30 959-9643
Pénztárgép, író-számológép 
javítás-eladás, kellékanya
gok. Kiss Károly - Tel.: 06- 
30-9489-020.
Rendkívül igényes családi ház 
Aszódon eladó. Ár: 24 millió 
Ft. Telefon: 401-887
KOMPLETT VIDEOSTÚ
DIÓ ESKÜVŐI VIDEÓZÁS
HOZ, REFERENCIAFIL
MEKHEZ! Eladó 2 db Pana
sonic MS-4-es, S-VHS váll- 
kamera tartozékokkal (hord- 
táska, akkumulátorok, töl-tők), 
valamint egy Pinnacle DC 30+ 
S-VHS digitalizáló/vágó-kár- 
tya Adobe Premiere 5.1, Vid- 
Spice, TitleDeko és egyéb 
szoftverekkel, esetleg komplett 

tengerpartra, de ott egy légpár
nás hajó indítókulcsa és a kor
mánya véletlenül a kezében ma
radt. Ráadásul olyan nyugati irá
nyú szél kerekedett, hogy kény
telen volt hazasodortatni magát, 
így aztán minden reggel ezzel a 
járgánnyal hajtott végig simán a 
gidres-gödrös utcájukon a mun- 
kahelyére.Végül egy aszódi 
szemfüles rendőr vetett véget a 
nagy parádénak, mert észrevet
te, hogy nincs meg a vízi jártas
sági vizsgája.

Már-már befejeződött a ta
nácskozás, amikor az MTI rend
kívüli közleményt adott ki: a leg
utolsó kormányülésen a minisz
terek felállva tapsoltak annak, 
amikor megtudták, hogy az 
aszódi útprogram megindulása 
keretében az alvállalkozók, a 
múzeumba vitt félméteres járda 
helyét pótolni fogják. Sőt! A 
nagy hírre még a pápa is áldását 
adta.

MobilDikk

SCSI számítógéppel (17 “ mo
nitor, 9,1 GB SCSI + 30 GB 
IDE winchester, 384 MB RAM, 
CD-ROM, HP 8x4x32 SCSI 
CD-újraíró, 3 db Pyro Fire- 
Wire port stb.) együtt. Rész
letfizetés is lehetséges. Tel.: 
06-20-9743-040.
Gyógyszertári asszisztens és - 

szakasszisztens munkatársat 
keres az aszódi Szent István 
Patika. Jelentkezni lehet a 
helyszínen a gyógyszertár ve
zetőjénél vagy a 28/400-552- 
es telefonszámon.
Eladó 2 db ággyá nyitható 

ülőgarnitúra.
Tel.: (28) 401-152.
Aszód központjában ötlakásos 
társasházban 3 szintes, dupla
komfortos, gázfűtéses házrész 
eladó: 4 külön bejáratú szoba, 
hall, konyha étkezővel, 2 WC, 
gardróbszoba, fürdőszoba, 
padlás, beépíthető garázs, 
széntároló, kocsibejáró, saját 
telekrész. Üzleti tevékeny
ségre, rendelőnek kiválóan al
kalmas. Tel: 28 400-297 
(este);30 3166-029
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/ingatlan IRODAI
Aszód, Kossuth Lajos út 63. 

Tel.: 06-28/401-461; 30 302-8803
Továbbra is várjuk kedves ügyfeleinket az ügyvédi irodában 

működő ingatlan irodánkban.

Szolgáltatásaink:
□ Lakás, telek adásvétel-csere
□ Értékbecslés
□ Ingatlan ügyintézés ügyvédi közreműködéssel
□ Ingatlannal kapcsolatos adásvételi-bérleti szerződések
□ Lakás-házfelújítások
□ Építőipari kivitelezés

Keres:
Aszód 15 km-es 

körzetében 100 m2-es 
családi házat, lehet vályog 

is, 5 M Ft-ig.

Kínál:

Aszódon összkomfortos, 
90 m2-es ikerházat 

garázzsal. 
I.á.: 15MFt.

Beköltözhető családi házat 
17 M Ft-ig.

Aszódon vagy közvetlen
környékén beköltözhető,

Kálión 80 m2-es 
vályogházat 400 

négyszögöles telekkel. 
I.á.: 950 e Ft.

kertes családi házat 
\ kis telekkel, három 

\\ szobával 10 M Ft-ig.

6 Temetkezés
kellékek - szállítás - ügyintézés

Iroda: Aszód, Deák F, u, 6/a 
Tel.: 06-28/402-302

Állandó ügyelet: Palik Ferenc 

Aszód, Béke kert 10, 
Tel,: 06-30-297-80-32

Tanúsított ISO 9001:2000 minőségirányítási 
rendszerrel működő GEODÓRA Bt vállal:

Geodéziát, üt- és 
közműépítést, valamint 

térburkolási munkát.
Cím:Geodóra Bt. 

2100 Gödöllő, Bethlen G. u. 52. 
Tel/fax: 28 413-845

u r M rKeres Autó
Expressz

Képes Ingatlan
Expressz

+ szkennelés, laminálás, 
^^™™.névjegyek, ^egyszínű.....

és színes szóróanyagok, 
(video)grafikai munkák, 
videofilmek készítése 
Aszód, Kossuth L üt 59.

(a GAMESZ épületében) 
Tefe402-321 TeL/Fax: 400-117

Nyitva: H-CS:9-16 P: 9-15

*10 KÖR
ASZÓD VÁROS HAVILAfiJA...........

TÚRÁI HÍRLAP
ÉSZAK-PEST MEGYEI EXPRESSZ

Pólóra vasalható 
színes matricák 
tetszés szerinti 

képpel, felirattal!

Canon
irodaszerek Irodai

írószerek
INÖXCROM

rajzeszközök

PARKER 
r©frincj \Reynolds

főzetek

SsMEDTLER

LAKÓTELEPI

iskolaszerek

Saolgáltatásaink:
FÉNYMÁSOLÁS A4, A3 MÉRETBEN 

IRATFÖZÉS, SPIRÁLOZÁS 
DÍSZCSOMAGOLÁS MEGRENDELÉSRE 

FUJI FOTÓKIDOLGOZÁS

PAPIR-IROSZER ÜZLET
NYITVA? H-K-Cs-P: 8-17 Szó: 8-12
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2 1 7 0 Aszód, Kossuth Lajos ú t 3.
SZfRETETTEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLOlUKAT!
Hozzánk mindig érdemes benézni^

< LADY-XL
Nyári pólók, 

z 1 halásznadrágok, 
kiskosztümök 

széles választékával várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Május 1-től 11-ig 
15 % kedvezménnyel pólóvásár!

Nyitvatartás: 
H-P:9-17, Szó: 8-12 
Tel.: 06-70-242-6205

babakelengye, gyermekdivat 0- 128-as méretig, 
babaápolási cikkek, játékok

rövidujjú  pólók. bedffk, 
ínoan:/ aapkák késettéi áron!

héleí vlhízték etáiMto áfW,
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Aszód ismét az emlékhelyek között szerepel

Huszárok és császáriak együtt emlékeztek
Hosszú évek után a Bornemi

sza János Hagyományőrség 
Egyesület közbenjárásának 
köszönhetően Aszód újra beke
rült azon emlékhelyek közé, 
amelyet az 1849-es dicsőséges 
tavaszi hadjárat emlékére a 
Magyar Huszár és Katonai Ha
gyományőrző Szövetség tage
gyesületei végiglátogatnak

Április 5-én délután három 
órakor ezen tagegyesületek gyö
nyörű korabeli katonai egyenru
hába öltözött képviselői érkez
tek városunkba, hogy leróják ke
gyeletüket az 1848-as emlékmű
nél. Érdekesség, hogy a vendé
gek között nemcsak magyarok 
viseltek honvéd egyenruhát, ha
nem németek és lengyelek is. Az 
emlékműnél Babucs Zoltán tör
ténész elevenítette fel a Galga 
mente 1849-es katonai esemé
nyeit. (Erről néhány nappal

Hogy mindenki hozzáférjen 
az olvasnivalóhoz...

Negyedévenként felszólító 
leveleket küldünk azoknak az 
olvasóinknak, akik a mega
dott határidőre nem hozzák 
vissza a könyveket

Nem öncélú a tevékenysé
günk. Azt szeretnénk, ha ha a 
könyvek forgási sebessége meg
növekedne, vagyis három hét el
teltével újabb olvasónk juthatna

Vécsey Kamarateátrum 

Előadás 
és felvételi
Május 9-én este fél hétkor 

kedvcsinálóként Rejtő-bohóza
tokat adnak elő a Vécsey Károly 
Kamarateátrum tagjai a Helyőr
ségi Klubban. A jelenetekkel ez
úttal nemcsak megnevettetni kí
vánják a közönséget, hanem kö
zülük olyan 14 év feletti nézőket 
kívánnak toborozni, akik kedvet 
éreznek a színjátszáshoz.

A társulat szeretettel vár min
den érdeklődőt az előadásra és az 
azt követő felvételi vizsgára. 

korábban dr. Asztalos István tör
ténész tartott színvonalas előa
dást Vörössipkások a Galga 
mentén címmel a Művelődés 
Házában - a szert) A koszorú
zást követően a 40. Galga Veze
tésbiztosító Ezred katonáival ki
egészült sereg a temetőbe indult, 

az általa keresett könyvhöz. 
Kérem, ne bosszankodjanak a 
felszólító leveleken, hanem te
kintettel társaik igényeire is, tart
sák be a pontos határidőket.

Könyvtárunk ezúton mond 
köszönetét mindazoknak, akik 
könyvek felajánlásával gyarapí
tották könyvtárunk állományát.

Sáhóné Bordás Éva 

Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)

flngáb llapjara 
ajánáchossan virágai!

-------- Tol.: 06-28-401-890 -------
____________ Ugyanitt családi ház elálló!___________

Bangó Csaba
gépjárművezető szakoktató 

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

hogy itt is lerója kegyeletét a hat
vani csatában megsebesült és 
Aszódon meghalt Miskolczi 
Sándor honvédtiszt sírjánál. A 
hagyományőrzők ezt követően 
Isaszegre indultak tovább, hogy 
másnap megvívják csatájukat a 
császári seregekkel.

Kastélyzenekar 
Módosultakoncert 

időpontja
A Kastélyzenekar ezúton érte

síti a komolyzene kedvelőit, 
hogy az április 21-re meghirde
tett tavaszi koncertjét - tekintet
tel a választásokra - május 5-én 
18 órakor tartják meg. Az előre 
megváltott jegyek erre az idő
pontra érvényesek. A koncert 
helyszíne változatlan, az Evan
gélikus Gimnázium aulája.

Városi Könyvtár 
Számítógépek 

szövegszerkesz
tésre, Internetre
2001. őszén a Széchenyi Terv 

pályázatai között szerepelt egy 
könyvtáraknak kiírt program 
is. A kiírás célja az volt, hogy a 
számítógéppel, internet-csatla
kozással nem rendelkező 
felnőtt lakosság számára egy 
olyan nyilvános és az egész 
országot behálózó intézmény
ben, mint a könyvtár, több gé
pen, csekély díjért lehetővé 
tegyék az Internet hozzáférést

A pályázat nagy lehetőséget 
adott a könyvtárak technikai fej
lesztésében, a települések fel
nőtt lakossága ismereteinek bő
vítésében, az internethez való 
szabad hozzáférés megteremté
sében, amelyek nagyon fontos 
feltételei az információs társa
dalom kialakításának.

Úgy gondoltam, ezt a lehetősé
get elsősorban az aszódi lakos
ság, de a környező települések ér
dekében sem szabad kihagyni. 
Sikerült: 2001. decemberében ér
tesítettek, hogy a pályázaton 6 db 
számítógépet, 1 db nyomtatót és 
internet-használati lehetőséget 
nyert a könyvtár 2 millió 30 ezer 
Ft értékben.

Ezentúl tehát 6 db gép áll ren
delkezésére az olvasóknak, 
hogy szöveget szerkesszenek, 
nyomtassanak a géppel. Ebből 2 
gépet a gyermekkönyvtárban 
helyeztünk el, 4 gépet pedig a 
felnőttek használhatnak. Ez be
határolja a használói kört. A 
komputerek a részlegek nyitva
tartási idejében, a házirendnek 
megfelelően használhatók. A 
nagy érdeklődésre való tekintet
tel előzetes egyeztetés szüksé
ges. Az Internet használatának 
díja 1000 Ft/20 óra.

A könyvtár nyitvatartása:
Felnőtt részleg:

H-K,Cs-P: 10-12,13-18 
Szombat: 13-18 
Gyermekrészleg 
H-K,Cs-P: 13-18 

Szombat: 9-12
Sáhóné Bordás Éva

Intézményvezető
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így látja Cséplő Nándor

Néhány sió nemzeti Himnuszunk énekelt soraihoz
Régóta bánt egy gondolat 

engemet Nem ágybak, párnák 
közt halni meg, hanem költé
szetünknek egy másik néhány 
sora, egy fontosabb versszak, 
amit gyakran énekelünk Nem
zeti himnuszunk

Amióta csak részt vettem ha
zafias összejöveteleken, a him
nusz eléneklése után nemhogy 
lelkesedést vagy öntudatos 
büszkeséget nem tudtam felfe
dezni a távozó közönségnél, de 
inkább közöny vagy csüggedt
ség benyomását keltette sok ma
gyar arckifejezése. Kölcsey Fe
renc kétségtelenül jó munkát 
végzett, amikor versbe szedte a 
magyar történelmet a himnusz 
megalkotásához. A legfonto
sabb első versszak sorai azonban 
úgy éreztem, hogy nem azokat 
az érzéseket váltják ki a legtöbb 
éneklőből, mint amire egy him
nusz hivatott lenne. Ráadásul az 
évek során az a vélemény alakult 
ki bennem, hogy a borongós 
hangulatnak nem sok történelmi 
alapja van.

Nemrégen egy könyvtárban 
kezembe került egy könyv, 
„National Anthems of the 
World” címmel. Összehasonlít
va sok nemzet himnuszának 
mondanivalóját a mienkével, rá
jöttem, hogy ezen a téren is 
egyedülállók vagyunk. A leg
több himnusz mellőzi a törté
nelmet, de annál többet mond az 
ország szépségéről, a nép jó tu
lajdonságairól, és az elért ered
ményeiről. Más szóval pozitív, 
lelkesítő érzést igyekszik kivál
tani.

Mi siratjuk magunkat. Mert 
bennünket a balsors már régen 
tép, és ezért sajnálatra méltó ele
settek vagyunk ezen a földön. 
Innen már csak egy lépés a gon
dolat, hogy a világnak emiatt tar
tozása van felénk. A legzava
róbb azonban az, hogy az ilyen 
negatív elképzelésre történelmi 
indokot nem lehet találni. Átte
kintve az európai országok tör
ténelmét évszázadokra vissza
menően - legalább a magyar 
honalapítás koráig - legtöbbje 
azoknak sokkal több viszályon, 
tragédián ment keresztül, mint a 
magyar nemzet. Nem csak ne
künk volt török hódoltságunk; a 
Balkán országaiban az 400 évig 
tartott. Lengyelország és a balti 
nemzetek államisága hosszú év
tizedekre szűnt meg a 13. század 

óta több ízben a két nagy szom
széd, Német- és Oroszország ha
rapófogójában. A pestis, a dög
halál megtizedelte Nyugat-Eu- 
rópa népeit a 14. században, míg 
hazánkat megkímélte. A közép
kor vallási háborúi nem csaptak 
át Magyarhonba, úgyszintén 
nem voltunk később érintve ké
sőbb a napóleoni háborúkban, 
nem úgy, mint Európa sok más 
országa. Az írek évszázadokon 
át vívták harcukat nagy szom
szédukkal, miközben éhínség 
pusztított országukban. Egyedül 
Trianont lehetne kiemelkedőnek 
tekintem, ha összehasonlítjuk 
sorsunkat más népekével.

Oldalakon át lehetne folytatni 
ezeket az érveket egy reálisabb 
szemlélet kialakításához. Mert 
talán mindez egy hamis elkép
zelésből indult ki, mely szerint 
az élet - egyének és nemzetek 
élete - csakis a napos oldalon 
képzelhető el, s amint egy felhő 
vagy vihar megzavarja azt, már 
balsors üldözöttje vagyunk. A 
valóság azonban az, hogy meg
botlunk, elesünk, tragédia nem 
ér mindenkit, de felállunk és 
nem hátra, hanem előre nézve 
újból járjuk az utat. A szenvedő 
szerepében élni destruktív álla
potot válthat ki. Ebben pedig 
úgy az ember, mint egy társada
lom könnyen áldozatnak képzeli 
magát, és bűnbakot keres az ing
ujja feltűrése helyett.

Nem bűnhődte már e nép meg 
a múltat és a jövendőt. Egysze
rűen azért, mert nincs mit meg
bűnhődnünk. Történelmi skálán 
mérve nem hiszem, hogy a ma
gyar népet bármikor a vádlottak 
padjára lehetett volna ültetni. Az 
emberiség vagy embercsopor
tok ellen elkövetett bűncselek
ményeknek magyar tettesét nem 
lehet találni. Az, ami ma Boszni
ában történik, elképzelhetetlen 
Magyarországon. Á rettegett 
pogromok nem egy szomszé
dunk múltjában ismeretlen fo
galmak maradtak nálunk. Tör
ténelme folyamán a magyar so
ha nem esett áldozatul vallási 
vagy politikai fanatizmusnak, 
ami olyan sok ember pusztulá
sához vezetett más országokban.

A 80-as évek elején bejárta a 
hír a világot, hogy Dél-Spanyol- 
országban egy templom reno
válása közben barlangra buk
kantak, melyben mintegy 2000 
férfi, női és gyermekcsontvázat 

találtak A modem karbonvizs
gálatokkal hamar megállapítot
ták a halál idejét és keresték az 
okát. A megadott időpontban 
háború vagy járvány nem pusz
tított az országban, de dúlt az 
inkvizíció, aminek során az 
egyik vallási csoport egyszerűen 
befalazta egy másik csoport tag
jait, mert másképpen magyaráz
ták a hittételeket. Ilyen cseleke
detekért a magyar nem fog állni 
a sorban a nagy számonkérés
kor. A két világháború kegyet
lenségeiből népünk tisztán ke
rült tó, bűn vádjára okot nem 
adva, ellentétben több más részt
vevő országgal.

Az egyént tekintve a magyar 
nem alattomos természet. In
kább szemtől-szembe elvérzik, 
de orvul nem árt senkinek. A 
szovjet hadsereg fel volt készül
ve a partizántevékenységre 44- 
ben, de nem kis meglepetésükre 
mégcsak puskalövés vagy rob
bantás se történt. Pedig ok lett 
volna rá bőven, de az ilyen tevé
kenység nem egyezik a nép jel
lemével. Hacsak az elmúlt évti
zedek atrocitásait nézzük a vi
lágban - Vietnam, Szerbia, Íror
szág, Latin-Amerika - olyan 
hadviselésre, amit ezek az or
szágok folytattak, népünk nem 
lenne képes. Hozzátéve még eh
hez, a bosszúállás sem egyezik 
meg a magyar ember természe
tével. Történelmünk során soha 
nem vezettünk büntetőakciót 
más népek vagy kisebbségek el
len. 1956-ban láttam kiszabadult 
foglyokat, amint ávós vallatói- 
kat kísérték, de egynek sem ju
tott eszébe, hogy meghúzza a ra
vaszt, mert hát „nekik is van 
családjuk.” Voltak, akik azt hit
ték, hogy a rendszerváltás után 
felkoncolt párttitkárok fognak 
heverni az utcasarkokon. Nem 
így történt.

Merüljön hát fel a kérdés: 
Van-e okunk bűnösnek érezni 
magunkat? Mert ennek komoly 
szerepe lehet úgy az egyén, mint 
egy nép életében. Bűntudattal 
élni nem lehet, mert az bénítólag 
hat a cselekvésnél és alacso
nyabb rendűség érzését váltja 
tó. Csupán a fogalomnak a be- 
rögzött ismétlése az ünnepélyek 
alkalmával tudat alatti negatív 
hangulatot eredményezhet, a be- 
letörődöttség érzését, mintha 
már vesztett ügyről lenne szó. 
Sajnos negatív hozzáállásokban 

bővelkedünk. A szomorú emlé
kű 1947-es köztársaság indulója 
is hasonló hangnemben lett 
megírva, amit nem sok lekese- 
déssel lehetett énekelni: „ elnyo
más, szolgasors, ez volt a rend 
ezer évig... A múltba néző csupa 
sebet lát... ”etc.

Vajon ez lenne nemzeti szel
lemünk igazi megnyilvánulása, 
amiért a világ legpesszimistább 
népének kezdenek tartani ben
nünket? Nem hiszem. Az elért 
eredmények nem azt mutatják.

Hasonlóan eltorzított fogal
mak és a történelem hiányos is
merete érezhető tó valamelyik 
volt közéleti személyiségünk
nek abból a mondásából, mi
szerint a századfordulón „ kitán
torgott Amerikába másfél millió 
emberünk. ” Megintcsák mintha 
ez is balsorsunk szerencsétlen 
következménye lett volna.

Nagyon elképzelhető, ha Ár
pád apánk tenger mellett alapí
totta volna meg a hazát, kétszer 
annyi emberünk hajózott volna 
át az Újvilágba. Mint ahogyan 
sok millióan azt tették Európa 
országaiból. Mert az emberi lét 
végső értelme nem a napos ol
dalon való sütkérezés, hanem a 
törekvés, az ismeretlen megis
merése, a vállalkozás és a jobb 
keresése. Ezekben a dolgokban 
pedig a magyar nem áll az utol
sók között. Társadalmi kény
szernek pedig viszonylag kevés 
szerepe volt a kivándorlásban, 
ez az olaszok, írek, lengyelek 
esetében lényegesen erősebb 
volt. Az eltelt évek során aztán 
az is bebizonyosodott, hogy ma
radhat hazájának rendületlen hí
ve a magyar akkor is, ha távol él 
tőle. Sőt, az elért sikereivel, a jó 
hímév ápolásával és kapcsolata
inak felhasználásával sokszor 
többet tehet érte, mint a hazai 
földön.

Végezetül meg vagyok győ
ződve, hogy ha Kölcsey ma írná 
a költeményt, egy reálisabb, op
timistább hangú himnuszt adna a 
nemzetnek. Valami ehhez ha
sonlót:

Isten, áldd meg a magyart,
Jó kedvvel, bőséggel, 
Hogy szeresse szép hazáját 
Szívével és leikével.
Őserejee népnek
Meghozta már gyümölcsét: 
A népek zsongó táborában 
Büszkén állja helyét.

Cséplő Nándor
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Labdarúgás

Harmadik helyen, versenyben a fel jutásért
30 ponttal, 43:24-es gólkü

lönbséggel a bajnoki táblázat 
harmadik helyén áll az aszód 
FC felnőtt csapata.

A tavaszi mérleg eddig jónak 
mondható, hiszen a Szadát 2:0- 
ra, a Pécel II. csapatát 9:0-ra ver
ték a fiúk, míg a Kistarcsa ottho
nában 3:3 lett a végeredmény. A 
tabellát a Valkó vezeti 33 pont
tal. Ugyanennyit gyűjtött a 2. he
lyen álló Kerepes, míg az Aszó- 
dot követő Dánynak és Erdő
kertesnek Tl-Tl pontja van. A 
verseny tehát igen szorosnak 
mondható.

UTÓHÚJVÉT
Vízszintes: 1. A képen lát

ható állat 11. Volt 12.... a cso
dák csodája 13. Belső szerv 14. 
Fél kása! 15. Francia autójel 16. 
Ide-oda mozgat 17. Az ellenállás 
jele 18. Rí 19. Magyar borváros 
21. Rengetegszer 24. Nem sűrű 
25. Üres szék! 26. Állóvíz 27. 
Nem keserű 29. Férfinév 31. 
Kö-zépen matt! 33. Ráma 
rámája! 34. Ősi dél-amerikai 
indián 36. Fiatal csirke becézve 
38. Állatok lakhelye 39. Háttér 
része! 41. A határon áthozott 
áru után kell fizetni 42. Duplán: 
Dunántúli város 44. Lengyel fő
város 46. SAMI47. Imre becéz
ve 48. Dehogy! 49. A hét vezér 
egyike 51. Átmérő jele 52. Étel
ízesítő 53. Albánia fővárosa 56. 
Boci mondja! 57. Jód vegyjele 
58. Déligyümölcs.

Függőleges: 1. Télen ilyen 
színű a képen látható állat a 
füle hegye kivételével 2. Hatá
rozott névelő 3. Félig óv! 4. Ku
tyafajta 5. SYZ 6. Jód és oxigén 
7. Néma néma! 8. New... (ame

A csapat legközelebb az 1 
ponttal rendelkező Galgamácsa 
otthonába látogat, majd a 8. he
lyezett Vácszentlászlót fogadja.

Nem sikerült a Magyar Kupá
ban való továbblépés az együt
tesnek, ugyanis az egy osztállyal 
feljebb játszó Örbottyántól -

Érem nélkül maradtak a Foci-sulisok
Meghívásos tornát rendezett Hévízgyörk az alsó tagozatos korosztályú fiúknak. Az aszódiakat a 

Foci-suli csapata képviselte. A fiúknak ezúttal nem jött ki a lépés: az örök rivális Ikladtól elszen
vedett vereség után kikaptak Domonytól is. A Kartal ellen aratott 3:2-es győzelem sem juttatta érem
hez a kicsiket, akik rosszabb gólkülönbség miatt a 4.helyre szorultak.

rikai nagyváros) 9. Udvarias 
megszólításban a férfi 10. Liter 
11. Tűvel, cérnával ölt 14. Du
nántúli folyónk 16. Monda 18. 
Mondat eleme 20. Fiatal őz 21. 
Hagyomány 22. Autót vezetni 
tanít 23. Állj! 25. Kén vegyjele 
28. Estharmad! 30. Té! 31. 
Egyik szülőm 32. A képen lát
ható állat latin neve: LEPUS 
... 34. Ilona becézve 35. Nitro
gén 37. Folyadék fogyasztás 38. 
Óvoda rövidítve 40. Félti! 42. 
TISI 43. Szappan márka 45. 
Fölé firkál 46. Es! 49. Tanár pá
ratlan betűi! 50. Ak! 53. Tévé 
fele! 54. Rúna azonos betűi! 
55. Ankara szélei! 56. Római 
1100 58. Évvége! - fné -

*
A megfejtést 2002. május 6- 

ig lehet beküldeni nyílt levelező
lapon, 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 

amely a megyei I. osztályba tö
rekszik - 1:0 arányú vereséget 
szenvedett.

Érdemes szólni a serdülőkről 
is, hiszen nagy lelkesedéssel ké
szülnek a meccseikre. Egyelőre 
kevés esélyük van a győzelemre, 
hiszen addig amíg az ő átlagélet

értékű, filmkidolgozásra bevált
ható utalványát, illetve a Fáma 
Könyvesbolt 2.500 Ft értékű 
könyvutalványát sorsoljuk ki.

*
Márciusi számunk megfejté

se: “Mi valánk a legelsők, kik 
tenni mertünk a honért. 

koruk 11 év, addig az ellenfeleké 
15-16 év.

A tavaszi eredmények:
Aszód-Pécel 0:22
Erdőkertes-Aszód 19:1
Aszód-Galgahévíz 2:10

A szerencse ezúttal Berta Já- 
nosnénak (Pesti út 32.) és Boros 
Imrénének (Hatvani út 7.) ked
vezett, akiknek postán küldjük el 
a nyereményt.

Gratulálunk 
nyerteseinknek!

i\ Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait!
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