
A Galga mente legnagyobb rendezvénye elsőséget élvez

A következő testület dönthet a Fesztivál tér sorsáról
Soron kívüli napirendben foglalkozott a képviselő-testület a 

Fesztivál tér ügyével. A téma Búzás János képviselő beadványa 
nyomán került terítékre, aki ebben azt kérte, mivel az új terület 
megvásárlásában nem sikerült előre lépni, a Fesztivál tér sor
sáról már ne a j elenlegi, hanem az új képviselő-testület döntsön.

A Galga mente legnagyobb évi lesz az utolsó, amelyre a 
rendezvényével kapcsolatban Fesztivál téren kerül sor. Az ese- 
többször elhangzott már, a 2001. mény új helyre kerülését azért 

Felszentelték az új ravatalozót 
Egyszerűségében is méltó
épület az utolsó út elején

Az ember természetes igénye, erkölcsi kötelessége, hogy sze
retteinek megadja a végtisztességet Ennek nemcsak a koporsó, a 
díszes szemfedő a tartozéka, hanem a méltó környezet is. Az erre 
való igény több környékbeli település után Aszódon is jelentkezett 
(Kartalon, Galgahévízen néhány évvel korábban már felúj itatták 
a ravatalozót).

Június 23-án 11 órakor rekke- 
nő hőségben került sor az új 
épület felavatására, megszente
lésére. Az ökumenikus istentisz
telet a Szentháromság katolikus 
kórus énekei és Kovács Ferenc- 
né szavalata után Bagyin József 

polgármester méltatta a közös 
cél megvalósításáért mutatkozó 
társadalmi összefogást.

„Az életünk minden jelentős 
állomásához épületek tartoznak. 
A születéshez, a tanuláshoz, a 

(folytatás a. 6. oldalon) 

szorgalmazta az önkormányzat, 
mivel fontos a lakosság létszá
mának növelése, az itt felosz
tandó telkekből tekintélyes be
vételt remél, ráadásul a közvet
len közelben lakóknak is nagy 
terhet jelent a négy-öt napig tartó 
vigasság.

A képviselő-testület négy év
vel ezelőtt döntött úgy, hogy az 
építési telkek iránt érdeklődők
nek a gimnázium mögötti terü
letet, illetve a Fesztivál tér telkeit 
egyaránt megkínálja. Az eredeti 
előterjesztésben csak a gimná
zium mögötti terület szerepelt, 
ám az Együtt Aszódért válasz
tási koalíció képviselői furcsál- 
lották, hogy a város nem a már

Előnytelen az IPD-vel kötött szerződés?
Újabb aszódi jelentkezők 

az ipari parknak szánt területre
A legutóbbi testületi ülésen 

ismét újabb helyi vállalkozók
nak az ipari park számára kijelölt 
területen való letelepítéséről 
döntött a képviselő-testület. 
Ezzel a 7,5 hektár fele már 
elkelt. Valószínűleg ez a tény is 
felerősítette azt a kételyt a képvi
selőkben: érdemes volt-e két év
vel ezelőtt a terület hasznosítá
sával kapcsolatos szerződést 
kötni az Első Magyar Ipari Park 
Szervező Kft-vel, amely nem
régiben az önkormányzat szá
mára kedvezőtlennek tűnő aján
lattal állt elő.

Bár lapunk is többször hasz

közművesített részt ajánlja fel 
elsőként megvételre. Érvként 
hangzott el részükről az is, hogy 
nem a város széléről kell a cent
rum felé terjeszkedni, hanem 
fordítva. Ilyen előzmények után 
született meg a döntés, amely 
egyben meghatározta a két terü
leten kínált telkek árait is.

Időközben a Fesztivál tér beé
pítése ellen Sztán István ezredes, 
a 40. Galga Vezetésbiztosító Ez
red parancsnoka, a rendezvény fö 
szervezője aláírásgyűjtési akci
óba kezdett, kérve a képviselőket, 
hagyják meg a teret, mivel Aszó
don ez az egyetlen alkalmas te
rület, ahol nagyobb események 

(folytatásai, oldalon)

nálta már az Ipari Park kifeje
zést, tudni kell, hogy az aszódi 
terület nem rendelkezik e minő
sítéssel. Megszerzéséhez na
gyon komoly szakmai előírá
soknak kell megfelelni. A ta
pasztalatok azt mutatják, a cégek 
elsősorban ilyen minősített 
helyen szeretnek letelepedni.

Az Első Magyar Ipari Park 
Szervező Kft-vel 2000-ben kö
tött szerződés a szóban forgó te
rület értékesítése érdekében szü
letett meg. Az eltelt két évben a 
cég igen sok érdeklődőt hozott a 
területre, akik udvariasan meg- 

(Folytatás a 10. oldalon)



2 ASZÓDI

Önkormányzati hírek Június 12.
18 napirendi pont várt a ké

pviselőkre, akik emiatt viszony
lag későn 22 óra után fejezték be 
ülésüket. A maratoni hosszúsá
gú tárgyalás annak is köszönhe
tő volt, hogy egy-két téma nagy 
vitát hozott a tagok között.
Gyorsan döntött a képviselő

testület az óvodák sorsát illető
en. A grémium korábban hatá
rozott úgy, hogy Balogh János
áé nyugdíjba vonulásakor a két 
óvodát összevonja. A vezetői 
pályázatot már a két óvoda kö
zös vezetésére írták ki, s ennek 
alapján öt évre Nagy Lászlónét 
bízták meg a feladattal. A mosta
ni döntés értelmében 2002.július 
1-től Városi Óvoda néven új 
intézmény alakul két intézmény
egységgel. A székhely a volt 
Szivárvány Óvoda lesz. Az in
tézményegységek továbbra is 
használhatják a szülők körében 
ismert korábbi nevüket. A jog
előd óvodák kondícióit változat
lanul hagyta a képviselő-testület, 
csupán a Napsugár Óvoda ve
zetői álláshelye szűnik meg. 
Nagy Lászlóné helyettese - az ő 
kérésére - Oláh Károlyné lesz. A 
két intézményegység a koráb
ban elfogadott és bevezetett 
óvodai program szerint dolgo
zik.
A képviselő-testület- figyelem

be véve az Ügyrendi Bizottság 
javaslatát -, nem fogadta el a 
Gyermekélelmezési Intézmény 
Szervezeti és Működési Sza
bályzatát. A szabályzat a szük
séges kiegészítésekkel rövide
sen újra a képviselő-testület elé 
kerül. Jóváhagyta ugyanakkor a 
grémium az intézménynek a 
HACCP rendszerű konyha kia
lakításához szükséges pótelői
rányzatot. Az intézmény a kért 
és kapott 337 ezer Ft-ot eszköz
beszerzésre fordíthatja.

A szűkös keretek ellenére 
nyáron néhány kisjavítási mun
kát feltétlenül el kell végeztetnie 
nie az önkormányzatnak. A 
részleteket külön cikkből tudhat
ják meg. Ugyancsak külön írás
ban foglalkozunk a képviselő
testület III. negyedéves munka
programjával, a működési for
ráshiány központi támogatással 
nem biztosított összegének 

önkormányzat általi kezelésé
vel, valamint az ipari park hasz
nosításával.
Nagy vitát hozott a digitális 

térkép elkészítésével kapcsola
tos két napirendi pont. Mivel 
ezek augusztusban újra vissza
kerülnek a képviselő-testület elé, 
a témával a későbbiekben fog
lalkozunk részletesen.
Elkészült az a jelentés, amelyet 

a képviselő-testület kért a ciklus 
alatt hozott oktatási-közműve
lődési határozatairól. Eszerint az 
elmúlt négy esztendőben a szak
terület a költségvetésben sze
replő eredeti összegen túl to
vábbi 51 millió 103 ezer 864 Ft 
önkormányzati támogatásban 
részesült.
A következő napirendi pontban 
Kissné Kulybus Gizella jegyző 
tartott tájékoztatót az önkor
mányzati rendeletekről, illetve 
azok hatályosulásáról. Beszá
molójából kiderült, évente 
átlagosan 30 rendeletet alkotott 
a képviselőtestület. A 4 év alatt 
ezek közül egy sem volt jog
szabálysértő. Az elkövetkezen
dő időszakban a már így is feszí
tett tempón túl tovább nehezíti 
az önkormányzatok dolgát, 
hogy az európai uniós csatlako- 
zás miatt valamennyi rendeletét

Az intézményektől már nem vonnak el pénzt

Hogyan csökkenthető a forráshiány P
A kiadások lefaragásával, 

néhány kisjavítási és felújítási 
munka elhagyásával, vala
mint a bevételek növelésével 
kívánja az önkormányzat azt 
a várhatóan 29 millió Ft hi
ányt pótolni, amely az önhiki 
pályázat elnyerése után to
vábbra is fennmarad. Az in
tézményeinek költségvetését 
nem tervezi tovább kurtítani a 
város.

Mint arról már korábban be
számoltunk, Aszód idei műkö
dési forráshiánya majdnem eléri 
a 90 millió Ft-ot. A város be
nyújtotta ugyan a hátrányos 
helyzetű településeknek kiírt, ál
lami támogatás igénylésére vo
natkozó pályázatát, ám a TÁ- 
KISZ előzetes számításai szerint 

át kell vizsgálnia, azok meg
felelnek -e a jogharmonizációs 
követelményeknek.

Módosították a képviselők az 
önkormányzat lakásrendeletét, 
mivel ez korábban nem rendel
kezett egy megüresedett önkor
mányzati lakás értékesítése 
esetében kiírt licitálás lebonyolí
tásáról, a licit emeléséről. A kie
gészítés szerint az elidegenítésre 
kijelölt bérlakás pályázat útján 
történő értékesítése esetén - 
amennyiben több pályázó van - 
a licit a lakás forgalmi értékének 
3%-ával emelkedik.

Bár csak augusztusban dől el, 
hogy a város végül mennyi álla
mi támogatást kap az önhibáján 
kívül hátrányos települések szá
mára kiírt és benyújtott pályáza
tára, a képviselő-testület ismét 
foglalkozott a hiány orvoslásá
val. Erről külön cikkben olvas
hatnak.

A képviselő-testület döntése a 
KASIB mérnöki Iroda készítheti 
el a város településszerkezeti 
tervét. Az önkormányzat pályá
zatára három árajánlat érkezett, 
és ezek közül a budapesti cégé 
volt a legkedvezőbb. A munka 
elvégzése bruttó 2,8 millió Ft-ba 
kerül.

Elképzelhető, hogy mégsem 

legföljebb 60 millió Ft-ra szá
míthat településünk. A pénzügyi 
szakemberek most azon dolgoz
nak, hogy hitel felvétele nélkül 
sikerüljön betömni a rést. Elő
zetes javaslatukkal a legutóbbi 
képviselő-testületi ülésen foglal
koztak a döntéshozók.

A pénzügyi bizottság két 
irányból javasolta leküzdeni a 
hiányt Egyfelől javaslatot tett 
néhány költségvetési tétel el
hagyására. így például a kisjaví
tási munkákra szánt összegből 2, 
2 millió, a lakásépítőknek szánt 
támogatásból 4,4 millió Ft-ot ja
vasolt lecsippenteni. A vissza
vonni kívánt kiadások összege 
12 millió Ft. A bizottság arra is 
számít, hogy 17 millió Ft több
letbevétele lesz a városnak, ipar

rombolják le a lakótelepen a volt 
szivattyúház épületét. A témáról 
részletesebben is olvashatnak 
lapunkban.
A Breda patak újabb szakasza 
mentesülhet az iszaptól. A fenn
tartási munkákra a Galgamenti 
Vízgazdálkodási Társulat nyúj
tott be pályázatot. A kért 4, 1 
millió Ft helyett a Földművelés
ügyi és Vidékfejlesztési Minisz
térium csupán 1, 5 millió Ft-ot 
adott, ami az önrésszel együtt 2 
millióra növekszik. A társulat az 
önkormányzathoz fordult segít
ségért- a belterületi árok tisztí
tása egyébként a város feladata - 
annak érdekében, hogy a patak 
felső, legelhanyagoltabb részét 
is ki lehessen iszapolni. A képvi
selő-testület biztosította a kért 
1,9 millió Ft-ot, amely összeg 
190 méter hosszú szakasz iszap
mentesítésére és a földkihordás 
miatt megbontott burkolat hely
reállítására elegendő.
A képviselő-testület végül te

lekvásárlási kérelemről döntött, 
majd jelentést hallgatott meg a 
lejárt határidejű határozatokról, 
és a két ülés között tett intézke
désekről, majd közérdekű beje
lentések, javaslatok megtételére 
került sor.

R.Z.

űzési adóból például 10 millió Ft 
pluszra számítanak. ( Tavaly ez 
az összeg 15 millióval haladta 
meg a tervezettet.
A képviselő-testületi ülésen 
elhangzott, a város nem tervezi 
intézményei költségvetésének 
további lefaragását. Az intéz
ményvezetők kaptak ugyan egy 
levelet az önkormányzattól, 
hogy jelezzék, tudnak-e költ
ségvetésükből felajánlani pénzt 
a működési forráshiány csök
kentése érdekében. A felhívást 
követően mindössze a Városi 
Bölcsőde tudott 70 ezer Ft ér
tékű megtakarítást felmutatni, 
viszont több intézmény jelezte, 
igyekszik többletbevételekhez 
jutni. R.Z.
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A következő testület dönthet a Fesztivál tér sorsáról
(folytatás az 1. oldalról)

helyet kaphatnak. A képviselő
testület tudomásul vette a kezde
ményezést, és a több, mint 1200 
aláírást, de nem tartotta ügydön
tőnek. A képviselők tavaly ősszel 
úgy határoztak, hogy megkezdik 
a volt szovjet laktanya mögötti te
rület megvásárlásának előkészí
tését. Ez jelenleg a magyar állam 
tulajdona, kezelője pedig a Javí
tóintézet. A tárgyalások azonban 
nem a megfelelő ütemben halad
tak, az országgyűlési választások 
közeledtével pedig az intézmény 
vezetése azt kérte, hogy várják 
meg ennek eredményét, mert 
nem tudni, a Javítóintézet mely 
minisztériumhoz tartozik majd. 
Az egyeztetéseket nagyjából 
most lehetne folytatni.

A képviselő-testület azonban 
most már Búzás János javaslatát 
támogatta, több okból is. Egy
részt nem érez kényszerítést a tel
kek eladását illetően, mivel az élet 
az eredeti előterjesztés létjogosu
ltságát igazolta. Ezt mostani fel
szólalásában Asztalos Tamás 
képviselő is elismerte. A vevők 
nem az összközműves drágább, 
hanem az alapközművel ellátott, 
de olcsóbb telkeket részesítették 
előnyben, és továbbra is ezek 
iránt mutatkozik nagyobb érdek

Cél a jobb tájékozódás megoldása

Pótolják a hiányzó 
utcanévtáblákat

A Műszaki Iroda felmérése 
szerint első ütemben összesen 
179 utcanév és 13 házszámtáb
lát kell pótolni a városban. Az 
iroda több cégtől is kért aján
latot, de közülük csak kettő - 
egy dunakeszi és egy monori 
vállalkozó - adott meg árat is.

Nyertesnek az utóbbi kisipa
ros tűnik. A tűzzománcos le
mezből készült táblák legyártá
sát 380 ezer Ft-ért vállalná. Az 
összeg azonban valószínűleg 
nőni fog, mivel a képviselők 
egyetértettek azzal a javaslattal, 

lődés. A valós képhez viszont az 
is hozzátartozik, hogy a Fesztivál 
tér mindegyik telkére van jelent
kező, akik csupán arra várnak, 
hogy szeptemberben kijelöljék 
azok határait. Másrészt a jelenlegi 
grémium nem szeretné az új kép
viselő-testületet kellemetlen 
helyzetbe hozni, vagyis úgy elad
ni a tér telkeit, hogy nincs új

Zöldklub kaphatna helyet benne

Megmenekül a lebontásra ítélt épület?
Korábbi számunkban arról 

tudósítottuk Önöket, hogy a 
Falujárók úti lakótelepen rö
videsen lebontják a sok éve 
használaton kívül lévő, illeték
telen személyek által olykor 
nem kívánatos cselekmények
re használt volt szivattyúhá
zat. A hírre felfigyelt az egyik 
vállalkozó, és beadványban 
tett ajánlatot a képviselő-tes
tületnek az épület megmenté
sére.

Bála Sándort már régóta fog
lalkoztatja az a gondolat, hogy 
városunkban is létre kellene 
hozni egy a környezet védelmé
vel foglalkozó polgári csoporto
sulást, mely fő céljának közvet
len környezetünk élővilágának 

hogy az utcák csatlakozásánál 
kihelyezendő táblákon ne csak 
az utca neve, hanem a házszá
mok növekedésének jelölése is 
szerepeljen. Éppen ezért a vál
lalkozótól egy pontosító áraján
latot kértek.

A táblák pótlása várhatóan két 
ütemben történik. Az elsőben a 
tábláknak az utak-útkeresztező- 
dések jobb oldalára történő kihe
lyezése valósul meg, míg a má
sodik ütemben mindkét oldal 
táblásítására kerül sor.

-erzé- 

helyszíne a rendezvénynek. Már
pedig ennek létjogosultsága-ez a 
napirend tárgyalása során több
ször is elhangzott - nem megkér
dőjelezhető.

Sztán István ezredes örömmel 
nyugtázta a döntést. Hozzászó
lásában elmondta, ő már megba
rátkozott azzal a gondolattal, 
hogy a Fesztiválnak esetleg új 

megóvását, védelmét tűzné ki. A 
civil szervezet székhelye az em
lített épület lehetne.

A vállalkozó azt kérte a város
tól, hogy térítésmentesen vagy 
jelképes összegért adja birtokába 
a házikót a hozzá tartozó telek
résszel. Cserében vállalná az épü
let renoválását és átalakítását, 
amely ezt követően nemcsak a 
szervezet székhelyének lenne al
kalmas, hanem olyan ismeretter
jesztő gyűjtemény elhelyezésére 
is, amely segítené az óvodás és 
kisiskolás korúak oktatását, a ter
mészet megszerettetését.

Bár a képviselő-testület mél
tányolta a vállalkozó ajánlatát, a 
kérelem egyelőre parkolópályá
ra került. Kiderült ugyanis, hogy 
a tulajdoni lapon nem a város 
neve szerepel a terület birtokosa
ként, hanem az állam, kezelője

Képviselő segítette ki a várost

Kisjavítások kevés pénzből
A nyári leállások minden év

ben módot adnak arra, hogy 
az intézményekben a legszük
ségesebb javítások, tisztasági 
meszelések megtörténhesse
nek Idén mindössze 1,5 millió 
Ft fordítható erre a célra, és ez 
nem fedezné valamennyi össze
írt munka költségét

Búzás János képviselő ezt 
hallva tett egy felajánlást a leg
utóbbi képviselő-testületi ülé
sen: cége 460 ezer Ft értékben 
ingyen elvégez néhány fontos 
javítanivalót.

A javítások során a legna

helyszíne lesz, de kérte a képvi
selőket: gondolják át még egy
szer a tér kínálta lehetőségeket 
és bölcsen döntsenek.

A XI. Aszód Fesztivál tehát 
idén a szokott helyén lesz, de le
het, hogy a XII. is. A sort nem 
folytatom. A döntés a következő 
grémium kezében van.

R.Z.

pedig a műszergyár. Bagyin Jó
zsef polgármester tájékoztatás
ként elmondta, csupán arról van 
szó, hogy a vagyonátadás még 
nem került átvezetésre, de min
den ezzel kapcsolatos irat az ön
kormányzat birtokában van. 
Természetesen azt meg kell vár
ni, amíg a Földhivatal utoléri 
magát. Ellenérvként az is el
hangzott: nézzék meg, hogy a 
rövidesen elkészülő település
szerkezeti terv milyen szerepet 
szán a területnek.

A képviselők egyébként sem 
a birtokbaadást, hanem a tartós 
használatbavételt támogatnák.

Az épület sorsa tehát nem dőlt 
el, ugyanakkor érdemi válto
zásnak tekinthető, hogy a kép
viselő-testület visszavonta a mű
tárgy lebontására korábban ho
zotthatározatát. R.Z.

gyobb tételt a Csengey iskola 
Rálóczi úti épületében a tanter
mek parkettáinak csiszolása és 
lakkozása adja. Ez egymaga 
több mint 900 ezer Ft-ba kerül, a 
melegburkolat rendbetétele 
azonban már nem odázható el 
tovább. A többi intézményben a 
mellékhelyiségek, vizesblokkok 
csempéinek javítására és tiszta
sági meszelésekre, csövek má
zolására kerül sor. A munkákat 
a legjobb ár-érték arányú pályá
zatot benyújtó Kim kft. végez
heti.

R.Z.
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Fókuszban a bizottságok

Szociális bizottság: munka mindig bőven akad
A Szociális bizottság valószí

nűleg akkor is találna magá
nak háromhetente elfoglaltsá
got, ha nem lenne előre kidolgo
zott munkaterve, annyi kére
lem érkezik az egyes ülések 
közötti időszakokban. Termé
szetesen ez a bizottság is terv
szerűen dolgozik, a segítségké
rés sok esetben ráadás az ere
detileg meghatározott teendők 
mellé.

Dr. Bodó Zsoltnak, a bizottság 
elnökének véleménye szerint az 
aszódiak 15-20 %-a rendszeres 
támogatásra szorul. Nemcsak az 
idősebbek, hanem a fiatalok és a 
középkorúak is igénylik a sok 
esetben nem túl magas, számuk
ra mégis jelentős összegeket

A főorvos a beszélgetés során 
elmondta: az önkormányzat év- 
ről-évre növelte a támogatás ke
retét. Ami viszont nem változott, 
az az érintettek egy részének 
hozzáállása.

- Sokan nem azzal törődnek, 
hogy az ő kérésük mennyire jo
gos, hanem azt figyelik, a másik 
mennyi segélyben részesült. Az
tán megállítják az utcán a bi
zottság egy-egy tagját, és nekik

Az Okmányiroda felhívása

A vállalkozói igazolványok
kötelező megújításáról

A kormány 2002. évi XII. 
törvényével módosította az 
egyéni vállalkozó igazolványok 
kötelező cseréjének határide
jét

A 2000. november 1. előtt kia
dott vállalkozói igazolványokat 
kötelező kicserélni 2003. febru
ár 15-ig. Az az egyéni vállal
kozói igazolvány, melyet nem 
újítanak meg, 2003. február 15- 
én érvényét veszti.

A regisztráció ingyenes (a 
fenti határidőig).

A szükséges adatlapok átve
hetők az okmányirodán, melyet 
kitöltve személyi igazolvánnyal, 
vállalkozói igazolvánnyal kell 
igényelni az új vállalkozó enge
délyt. 

mondják el a panaszaikat. Saj
nos arra nincs mód, hogy egy
szerre találkozzunk velük, és el
magyarázzuk, hogyan, milyen 
szempontok alapján döntöttünk.

A segélyben részesülők köré
ről és a segély mértékéről való 
reális döntést elősegíti, hogy a 
külsős tagok összetétele 12 éve 
jószerével állandó, és a segítők 
kiválasztásakor mindig figyel
tek arra, hogy lehetőleg minden 
szakterület és korosztály képvi
seltesse magát. így van közöttük 
óvodapedagógus, védőnő, or
vos, időseket gondozó stb.

Pályázati felhívás
Aszód Város Önkormány

zata pályázatot ír ki a 2002. évi 
kisjavítási és felújítási mun
kák elvégzésére:
1. Utca-házszám táblák készíté
se 192 db
2. Aszfalt burkolatú utak kátyú
zása 263 négyzetméter
3. Szent Imre útjárdaépítés
4. Szent Imre út makadám útpá
lyaépítése 770 négyzetméter
5. Berkes út aszfalt kátyúzása
6. Régész út lépcsős járda öntött

Kéijük a vállalkozókat, hogy 
a feltorlódott anyag miatt lehe
tőleg szeptembertől jelentkez
zenek regisztrációra irodánknál. 
Okmányirodánkhoz tartoznak 
az alábbi településen székhellyel 
vagy telephellyel rendelkező 
egyéni vállalkozók: Hévízgyörk, 
Bag, Domony, Iklad, Galga- 
mácsa, Váckisújfahi, Vácegres, 
Galgagyörk, Püspökhatvan, 
Aszód, Kartal, Verseg.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8-15- ebédidő 12-13
Kedd-8-12
Szerda: 8-15- ebédidő 12-13
Péntek: 8-12

Telefon: 28 500-660

Az utóbbi két év megszorítási 
intézkedései a szociális bizott
ságtól is vontak el pénzt, így az 
egyes segélyfajták összegeit te
kintve vegyes a kép. Van, ame
lyik kerete csökkent, másoké vi
szont nőtt. A rendszeres szociá
lis keret összege például a tava
lyi 1,4 millió Ft-ról 1,7 millióra 
emelkedett. Közgyógyellátásra 
tavaly 1,9 millió Ft-ot fordíthat
tak, idén 2,7 milliót. Az átmeneti 
segély kereken 1 millióval, 2,4 
millió Ft-ra emelkedett tavaly
hoz képest. 400 ezer Ft-tal csök
kent viszont a lakásfenntartási 

aszfalt burkolása
7. Berek út rakott kőburkolat új- 
rahézagolása
8. Nyár út rakott kőburkolat új- 
rahézagolása
9. Petőfi út 6 fin korlát elhelye
zése
10. Berek út lépcsős gyalogjárda 
átépítése 150 fin
11. Hatvani út 1. járda, lépcső át
építése, babakocsi feljáró kialakí
tása
12. Temetőben a feljáró lépcső 
javítása, átépítése
13. Horváth István út gyalogjár
da korlát meghosszabbítása
14. Falujárók út gyalogjárda kí
sérő védőkorlát javítása
15. Falujárók út INO teraszlép
cső átépítése
16. Széchenyi út felső járda áté
pítése 115 négyzetméter
17. Berek út gréderezés, korrek
cióskátyúzás
18. Síklaki hely felső szakasz 
gréderezés, korrekciós kátyúzás
19. Síklaki hegy alsó szakasz 
gréderezés, korrekciós kátyúzás 
Beadási határidő: július 23. 
Helyszíniszende: igény szerint

A pályázatot zárt borítékban a 
munka megnevezésének feltün
tetésével a Polgármesteri Hiva
taljegyzőjének kell leadni.

A kiírásban szereplő határidő 
elmulasztásajogvesztö.

A pályázatok felbontása a pá
lyázók jelenlétében a Közbe
szerzési Bizottság ülésén, elbí
rálása képviselő-testületi ülésen 
történik. 

támogatás összege, 2 millióról 
1,6 millió Ft-ra.

- A lakásépítési támogatásnál 
is ki szokta kérni a bizottság vé
leményét a képviselő-testület, de 
alapvetően a grémium dönt. A 
többi esetben a bizottságunknak 
hatósági jogköre van a pénzek 
kifizetésére.

Az elnök szerint törekedtek 
arra is, hogy néha azok is kapja
nak támogatást, akik nem szok
tak kérni, például szemérmes
ségből, vagy azért, mert egysze
rűen nem jutott eszükbe. Éppen 
ezért a bizottság még az első cik
lusban kezdeményezte, hogy ka
rácsonykor a 70 éven felüliek 
kapjanak egy kis segélyt. Álta
lában három évente kerül sor 
ugyanarra a személyre.

Sajnos elég ritkán fordult elő, 
hogy a bizottság a kereten felül 
jutott volna pénzhez. Néhány 
alkalommal a telefonszolgáltató 
által az önkormányzatoknak a 
forgalom után juttatott jutalék
ból részesültek, és 5-6 embernek 
tudtak terven felül segíteni be
lőle.

Egy ideig problémát jelentett, 
hogy néhány személy esetében 
az önkormányzati segély nem 
arra a célra fordítódott, amire ad
ták. A bizottság erre is megtalál
ta a megoldást: ezek a családok 
nem pénzt, hanem élelmiszer
csomagot kapnak, amely nem 
tartalmaz élvezeti - alkohol, ká
vé, cigaretta - cikkeket. Persze 
az emberi találékonyság kifogy
hatatlan, így előfordult, hogy a 
segélyezettek az élelmiszercso
magot adták el, hogy más igé
nyeik kielégítésére pénzhez jus
sanak.

A bizottság III. negyedévi 
munkáját jelentősen nehezíti az 
önkormányzati választás, mivel 
ez abban az időszakban történik, 
amikor bizonyos fajta segélye
ket kell osztani. Bodó főorvos 
arról tájékoztatta lapunkat: az 
nem fordulhat elő, hogy a jelen
legi bizottság még októberben 
kioszt mindent, a következőnek 
pedig nem lesz mit adnia. A se
gélykeret felhasználása mindig 
is időarányosan történt, s erre 
most is ügyelni fognak. R.Z.
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Wagon R+ klímával már 253.000 Ft-ért az Öné lehet!
1.6 Lianák extrákkal 3.193.000 Ft-tól!

Raktárkészleten lévő autóink 100.000 Ft értékű ajándékcsomaggal! *
Műszaki vizsgáztatás és környezetvédelmi vizsga a hét minden napján. 

Hatvan, Móra F. u. 8.
Bejelentkezés a 37/344-392-es telefonszámon.

Eredetiségvizsgálat, átírás, biztosításkötés, karosszéria-javítás, fényezés. 
Hatvan, Rákóczi u. 95.

Bejelentkezés a 37/349-409-es telefonon.

Használt autók kiárusítása. Keleti típusok már 50.000,- Ft-tól megvásárolhatók.
Használt autók részletre Casco és kezes nélkül 14 éves korig!

2.0 TDI GRAND VITARÁK BEVEZETŐ ÁRON! 
VÁRJUK A HÉT MINDEN NAPJÁN

SZALunl JAINKBAN* *Min.1000.000 Ft hitel felvétele esetén
**A kedvezmények nem vonhatók össze!

$

SUZUKI 
—////-----

Hatvan, Móra F. U. 6. T./F.: 37/342-353
M3 Bag, Dózsa Gy. u. 6. T./F.: 28/504-110

SUZUKI A mi autónk.
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Felszentelték az új ravatalozót 
Egyszerűségében is méltó 
épület az utolsó út eleién

(Folytatás az 1.oldalról) 
házassághoz éppen úgy, mint a 

halálhoz is. A gyászhoz, annak 
méltó kifejezéséhez a ravatalo
zó. A halál porig sújtja az élő
ket. De az élet, ez az állandó kör
forgás, megy tovább, s csak an
nak áll meg, aki elment közü
lünk. A gyász közvetlenül a csa
ládot a barátokat érinti elsősor
ban. Ezzel a közösen épített ra
vatalozóval jelképesen az egész 
közösségünket. így tisztelgünk 
élők a közülünk eltávozottak 
emléke előtt.

Goethe szerint "az építészet 
megfagyott zene"! A zene az 
emberi hangulat nagyon fontos 
és nagyon pontos kifejezője. 
Mégis a dallam, a melódia el
hangzása után az "elmúlik, eltű
nik"! Visszaidézhető, újra el
játszható, de az már mégsem 
ugyanaz. Kétszer egyformán 
ugyanazt a muzsikát, ugyanúgy 
eljátszani nem lehet. Az épület 
pedig egy hosszú ideig tartó me
lódia, zenei pillanat. Ez mindig 
ugyanazt az érzést, ugyanazt a 
hangulatot idézi fel az emberek
ben.
Jánosi János több aszódi épü

letet tervezett már. Ravatalozót 
most először. Ez az épület az 
egyszerűségében is nagyon ösz- 
szetett. A kápolnát idéző torony 
a hitet jelképezi, és a lélek
harangnak ad helyet. Az egy
szerű nyeregtető alatt a kupola a 
végtelenséget jelképezi. Azt, 
ami az ember születése és halála 
közötti véges után vár ránk. Az 
épülethez szervesen illeszkedő 
előtető pedig a halottaink és az 
élők közötti kapcsolatot teszi 
szimbolikussá és valóságossá. 
Az összetartozást jelképezi, de 
megvéd az időjárás viszontag
ságaitól is, naptól, esőtől egya
ránt.

A közösségnek kötelessége 
törődni tagjainak az életével. Az 
életnek azon állomásaival, amit 
mindnyájunknak be kell jár
nunk. Ez az önkormányzatiság 
nyelvén a kötelező és a vállalt 

feladatok teljesítését jelenti. 
Ezekhez emberek és építmé
nyek tartoznak. Az önbecsü
lésünk jele az, hogy ezeknek mi
lyen színvonalon, milyen körül
mények között teszünk eleget. 
Ma már az emberek - hála Isten
nek - egyre igényesebbek önma
gukkal és a közösséggel szem
ben is. Ez pedig már nem csak a 
követelődző igényesség, hanem 
az áldozatot hozni is hajlandó 
igényesség! Ennek a ragyogó 
példájaez amai avatás!
A tiszai árvíz okozta kataszt

rófa egyik áldozatán segítettünk 
néhány éve. Ott Tiszavárkony- 
ban bebizonyosodott, hogy van
nak Aszódon önzetlen emberek, 
akik hajlandóak és képesek 
voltak innen 120 km-re ingyen 
felépíteni egy családi házat. A si
ker ízén fellelkesülve került szó
ba a ravatalozó megépítése. Ez is 
összefogással, ingyen! Építési 
vállalkozók, cégek, magánem
berek ajánlották fel segítségüket 
és felépítettünk egy 11,6 millió 
Ft-ba kerülő gyönyörű és kor
szerű ravatalozót. Az épület ér
téke nagyon közel van a 20 mil
lió Ft-hoz. A különbség pedig 
azok munkájának az értéke, akik 
itt önzetlenül dolgoztak. A pénz
ügyi fedezetet mindannyiunk 2 
éves kommunális adójából 
biztosítottuk.

Ha én erre az épületre ránézek, 
én nem csak az építményt látom, 
hanem az embereket. Az em
bereket, akik az adót fizették, az 
embereket, akik az első hívó 
szóra eljöttek és itt dolgoztak. 
Tűző napon, esőben, szélben és 
jó időben is. Lelkesen, odafi- 
gyelőn, mert mindössze az elis
merés a köszönet a munkájukért. 
A város, a közösség köszöneté 
és elismerése.
Számomra az összefogás és a 
lelkesedés legalább olyan érték, 
mint az épület, amit létrehozott.
És most az építőkről:
Nagyon igazságtalan volnék, ha 
sorrendet állítanék fel annak 
alapján, hogy ki milyen értéket 

adott a ravatalozó felépítésé 
hez. Mindenki munkája nagyon 
értékes volt, szakszerű és 
alapos.”
A polgármester ezt követően a 

képviselő-testület nevében dísz
okleveleket adott át a ravatalozó 
felépítésében részt vállaló cé
gek, intézmények képviselői
nek, építési vállalkozóknak és 
magánszemélyeknek:

- Jánosi János építészmérnök
nek a tervezési munkáért,
- Bártfai László építészmérnök
nek a helyszíni művezetés és 
műszaki ellenőrzési munkáért,
- Pachert Károlynak a helyszíni 
szervezési munkákért,
- Szenoráczki Ferencnek az 
aszódi Polgárőrség által végzett 
őrzési tevékenységéért,
- Ritecz György ügyvezető igaz
gatónak a Víziközmű Kft. által 
végzett építési-szerelési munká
ért,
- Huszár Mihály ügyvezető 
igazgatónak a GAVIT által vég
zett alapozási és burkolatépítési 
munkákért,
- Varga János kőműves mester
nek a bontási munkálatokért,
- Búzás Jánosnak a GAALF BT 
tulajdonosának az építőmesteri 
munkák elvégzéséért,
- Molnár József ügyvezető igaz
gatónak az ÉPKOMPLEX Kft. 
tulajdonosának az építőmesteri 
munkákért,
- Sepró's István kőműves mester
nek az oszlopok építéséért,
- LiptákLászló kőműves mester
nek az építőmesteri munkáért,
- Kmetty László vállalkozónak a 
festési, mázolási munkák elvég
zéséért,
- Fekete József ügyvezető igaz

Még egyszer a 
Városi Gyermeknapról

A képviselő-testület elismerését fejezte ki a Városi Gyermeknap 
sikeres lebonyolításáért. Lapunk a jókívánságokat ezúton tolmá
csolja az előkészítésben és lebonyolításban részt vett pedagó
gusoknak, óvodapedagógusoknak, szülőknek, és minden segítőnek. 
Előző számunkból sajnálatos módon kimaradt három szponzor- 
Első Pesti Hengermalom Aszódi Malom, Aszód Körzeti Vöröske
reszt, RichardFritz Kft. - neve. Az érintettek szíves elnézését kérjük.

Rácz Zoltán

gatónak a FEBA TÜZÉP által 
végzett építőanyag-szállítási 
munkákért,
- Tolmácsi László vállalkozónak 
a burkolatok elkészítéséért,
- Kovács Tamás villamos-mér
nöknek, Havasi Tibor és Jordán 
Imre villanyszerelő mesternek a 
villanyszerelési munkák elvég
zéséért,
- Dániel János sírköves mes
ternek a lábazat műkövezési 
munkáinak elvégzéséért,
- Tóth Károly sírköves mester
nek a lépcső mükövezéséért, rt,
- Ondrik Tibor villanyszerelő 
mesternek, a lélekharang elek
tromos munkáinak elkészíté
séért,
- Nagy Béla ácsmesternek a fa
födém elkészítéséért,
- Kiss Gábor ügyvezető igaz
gatónak az építőmesteri munká
kért,
- Kiss Imre ügyvezető igazgató
nak az építőmesteri munkáért,
- Simon Károly ügyvezető igaz
gatónak a SI-MI Kft. által vég
zett burkolatépítési munkáért,
- Pásztor Attila ügyvezető igaz
gatónak a vállalkozása által 
végzett építőmesteri munkáért,

- Frajna György ügyvezető 
igazgatónak a vállalkozása által 
elkészített útépítési munkákért,
- Sóvári József villanyszerelő 

mesternek a villámhárító hálózat 
elkészítéséért,
- Kurucz Gábor ügyvezető igaz
gatónak a vállalkozása által el
készített üvegezési munkákért,
- Baranyi László asztalos mes
ternek az álmennyezet asztalos 
munkáinak elkészítéséért,
- Tolmácsi Miklósnak a 
GAMESZ vezetőjének a teljes 
beruházás lebonyolításában való 
lelkiismeretes közreműködé
séért.
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Az energiaszolgáltató némileg enyhített az üzletszabályzatán
Kálvária egy pecsét hiánya miatt

Aligha túlzás azt állítani, hogy 
ma Magyarországon mind a 
szolgáltatók, mind a fogyasztók 
bizonyos mértékig kiszolgáltat
va érzik magukat. A szolgáltatók 
az egyre növekvő kinnlevősé
geik miatt aggodalmaskodnak, 
és igyekeznek különböző szank
ciókkal csökkenteni a vesztesé
geiket, a másik fél pedig amiatt 
mérgelődik, hogy mindenkit egy 
kaptafa alá vesznek: a tényleges 
csalót a vétlen fogyasztóval. 
Ezért is jó arról hírt hallani, ha 
valamelyik szolgáltató megpró
bál igazságosabban mérlegelni.

Az Észak-Magyarországi 
Áramszolgáltató Részvénytár
saságjúniusi, Híráram című hír
levele arról tájékoztatta partne
reit, hogy a cégnek 2002. április 
17-én megújult az üzletszabály
zata. A Magyar Energia Hivatal 
által jóváhagyott módosítás 
egyik lényeges pontja a követke
zőképpen szól:
„ Amennyiben afogyasztásmérő 
ellenőrzése során a záró pecsét 
eltávolításán kívül más nem ész
lelhető, az ÉMÁSZ a mérőcsere 
és a kivizsgálás költségeit a fo
gyasztó részére kiszámlázza, a 
történteket ugyanakkor nem te
kinti szabálytalan áramvétele
zésnek ”

Németh László, az ÉMÁSZ Rt. 
kommunikációs igazgatóhe
lyettese szerint az új rendelke
zéssel éppen az „egy kaptafára 
vételt” igyekezték megszüntetni. 
Elmondása szerint a szolgálta
tónak már több, mint 2 milliárd 
Ft - vesztesége keletkezett a sza
bálytalan áramvételezésekből, 
amelynek két útja létezik: 1: a 
fogyasztó a mérést igyekszik be
folyásolni, 2. méretlen vezeté
ken viszi az energiát a lakásba. 
Az első módszernek többféle ki
finomult változata is van, me
lyeket azért nem sorolunk fel, 
mert senkinek nem akarunk ötle
ket adni, mindenesetre köztük 
van az is, amikor a záró pecsétet 
eltávolítva manipulálják az órát.
A szolgáltatók a szabálytalan 

vételezéseket természetesen 
igyekeznek felderíteni. A szó

ban forgó áramszolgáltató is lét
rehozta a maga hálózatveszte- 
ség-csökkentő menedzsmentjét, 
aki külsős cégeket bíz meg a sza
bálytalan vételezések felderíté
sével. A címeket vagy a számí
tógép dobja ki véletlenszerűen 
vagy bejelentés, feljelentés adja 
a tippet.
- A változtatást éppen azért ve
zettük be, mert több olyan eset 
volt, amikor valóban csak a pe
csét hiányzott, az ügyféllel 
szemben mégis a szabálytalan 
áramvételezéssel járó szankciót 
kellett alkalmaznunk, amely te
temes összegű büntetést szo
kott eredményezni. (Szabályta
lan áramvételezés esetén a la
kásban található összes, áramot 
fogyasztó készülék névleges

Sokba kerül a pecsét hiánya 
teljesítményét figyelembe véve 
számolják ki az éves fogyasz
tást, és ezt szorozzák meg atarifa 
négyszeresével.) Nem csoda, 
hogy számos ügy a bíróságon 
végződött - ismeri el az igaz
gatóhelyettes, aki bízik abban, 
hogy egyre kevesebb ilyen eset 
fog előfordulni.

Ezek hallatán elégedetten dől
hetnénk hátra, azt a következte
tést levonva, lám a szolgáltató 
mégiscsak mindent megtesz an
nak érdekében, hogy a vétlen 
fogyasztók ne legyenek kitéve 
fölösleges tortúrának. A követ
kező eset azonban azt mutatja, 
ahhoz, hogy ez valóban így le
gyen, mindenkinek tudnia kell 
(ene) a dolgát, a változtatásokat 
pedig minden érintettnek illene 
figyelembevenni.

Egy ismerősöm éppen egy év
vel ezelőtt felkereste az ÉMÁSZ 

Rt. akkor még működő aszódi 
ügyfélszolgálati irodáját, és kér
te az ott dolgozó munkatársat, 
emeljék fel az általuk eddig fize
tett átalánydíjat, mert rövidesen 
hazaköltözik a lánya, és egy vil
lanykályhával többet használ
nak majd. Ennek következtében 
a havi 5 ezer Ft 11 ezerre nőtt. A 
lánya időközben másként dön
tött, ezért az elfogyasztott ener
giamennyiség nem változott 
nagyságrendekkel. A szolgálati 
lakásban élő család mindezek 
után nyugodtan várta az elszá
molást. Csakhogy számla he
lyett április 17-én - éppen az új 
üzletszabályzat életbe lépésé
nek napján - az „áramkomman
dó” érkezett meg, akik közölték 
velük, hogy azért jöttek ellenő
rizni, mert valószínűleg sza
bálytalan áramvételezés törté
nik, az egyenlegük ugyanis 40 
ezer Ft pluszt mutat. Ismerősöm 
csak akkor rémült meg - bár az 
ellenséges hangnem kezdettől 
fogva zavarta -, amikor kiderült, 
hogy valóban hiányzik egy pe
csét. Az órát leszerelték és dobo
zolták, újat tettek föl, az esetről 
pedig tényfeltáró jegyzőkönyv 
készült. Ébben az ellenőrzést 
végzők is elismerték, hogy az 
órán külső behatolás nyoma 
nem látszik.

Az ÉMÁSZ Rt. Hálózatvesz
teség Menedzsment Osztályá
nak ügyintézője két hónap múl
va küldött egy levelet az alábbi 
szöveggel:

‘‘‘‘Értesítjük T. Címet, hogy ké
relme és indokai alapján 3 havi 
részletfizetést engedélyeztünk a 
közüzemi szerződésszegő vétele
zésből eredő tartozása - 44.352 
Ft- kiegyenlítésére.

A valós képhez hozzátartozik, 
hogy ismerősöm semmilyen ké
relmet nem írt az ÉMÁSZ Rt- 
nek, mivel a mai napig nem haj
landó elismerni a szabálytalan
nak titulált áramvételezést. 
Ugyanakkor lehet, hogy mégis 
csak tollat ragad, ha az ellen
őrzést végző urak elmondják ne
ki, hogy milyen további lépé
sekre van lehetősége, mielőtt 
esetleg jogi útra terelné az ügyet. 

Az ÉMÁSZ Rt. üzleti szabály
zata például azt is kimondja, 
hogy kérhet független igazság
ügyi szakértői vizsgálatot. Ha 
pedig ez azt állapítja meg, hogy 
csupán a pecsét hiányzik, akkor 
a szolgáltatónak az üzletsza
bályzatnak már korábban is
mertetett pontja szerint kell el
járnia. A tájékoztatást a levelet 
küldő ügyintéző is elmulasztot
ta megadni.

Miklósi Olivér, az ÉMÁSZ Rt. 
Központi Panaszkezelési Cso
portjának műszaki ügyintézője 
nem titkolja, előfordulhatott, 
hogy az ellenőrzést végző cég 
munkatársai, illetve a részvény
társaság ügyintézői nem min
den előírásnak megfelelően jár
tak el, és az esetet meghallva 
azonnali kivizsgálást és intézke
dést ígért. Utána járásának kö
szönhetően másnapra kiderült, a 
miskolci kollégák tévedésből 
nem az első, hanem a harmadik 
fokozatú formalevelet küldték a 
fogyasztónak. Hiba volt az is, 
hogy ügyfelüket nem értesítet
ték arról sem, az esetet csupán 
szerződésszegésnek tekintik, 
nem pedig szabálytalan vétele
zésnek, a túlfizetést pedig be
számítják a következő számlái
ba. Ugyanakkor arra is felhívta a 
figyelmet, a fogyasztóknak is ér
demes figyelmesebben elolvas
ni a szolgáltató által küldött tá
jékoztatókat.

Ismerősöm egyelőre töpreng 
azon, hogy inkább örüljön, mert 
esetére már a megújult üzletsza
bályzat vonatkozik, és befizes
se az ÉMÁSZ levelén kötbér
ként megjelölt forintokat vagy 
forduljon a Magyar Energia Hi
vatalhoz. Fizetnie jelenleg azért 
kellene, mert a megújult üzlet
szabályzat szerint- és ez a mon
dat sajnos kimaradt a Híráram 
című kiadványból -‘‘a mérő
csere és a kivizsgálás költsége
inek kiszámlázása mellett az 
ÉMÁSZ Rt. indokolt esetben köt
bért is alkalmazhat. ” A záró pe
csét hiányát a szolgáltató min
denképpen szerződésszegésnek 
tekinti, és naponta 5 kw-os fo
gyasztással, négyszeres szorzó
val, 90 napra kiszámolt ösz- 
szeggel büntet. R.Z.
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Nyílt levelBagym József 
Polgármester Úrnak!

avagy annak módszertani leírása, hogy 
hogyan lehet nem megcsinálni valamit
Helyzetleírás: Lakótelep, 1-es 

és 7-es épület közötti útszakasz. 
Az út kátyús, évről évre rosz- 
szabb. Járda van - no azért nem 
az út teljes hosszában. Kissé ta
lán jobb állapotú - köszönhetően 
annak, hogy nem lehet használni
- az autók az út keskenysége, no 
meg a szaporodó kátyúk miatt is 
a járdára állva tudnak parkolni. 
Tegyük hozzá az igazság ked
véért, hogy ez főleg az 1-es épü
letnél történik meg, mivel annak 
környezetében nincs más parko
lásra alkalmas hely.

Ki használja javarészt ezen 
útszakaszokat? A lakók nagyob
bik része itt elsősorban nyugdí
jasokból, kismamákból tevődik 
össze. Van, aki mozgáskorlá
tozott, tolószéke nem fér el a jár
dán - akkor sem, ha az autók 
nem állnak ott! -, a babakocsik
kal szintén nehéz a közlekedés. 
Aztán van rajtuk kívül, aki "csu
pán" reggel munkába indulás
kor, valamint este hazajövetel
kor "veszi észre" akátyúkat.
"Időnként" arra is gondolni kell, 
hogy a szemétszállítást ne aka
dályozzuk: ennek ékes példáját a 
napokban láttam - a 3-as épület 
előtt egy hölgy szabályosan, a 
kialakított parkolóban állította le 
autóját. Tekintettel arra, hogy 
nyugdíjas, a nap nagy részében 
otthon van. Ablakából látta, 
hogy jön a szemétszállító autó. 
Ugrik, veszi az autókulcsot és 
rohan az épület elé: el kell állnia 
a szabályosan leparkolt autóval, 
hogy a szemetet el tudják vinni... 
Nos, röviden ez a mai állapot. 
Milyen intézkedéseket kell tenni 
ahhoz, hogy megkerülhető, leg
főképpen elkerülhető legyen a 
megoldás? - természetesen, ha 
mi lennénk a polgármester he
lyében:
- Először is ne felejtsük el min
den évben megígérni, hogy a la

kókat megértjük, az útjavításá
ért mindent meg fogunk tenni - 
•ezt persze csak akkor kell- - 
lehetőleg négyszemközt meg
ígérni, ha valamely lakó első 
nagy lelkesedésében betévedne 
az irodánkba. Ezután felejtsük el 
a témát a képviselő-testület elé 
vinni. (Ezt így több évig, jelen 
példa alapján hét évig is lehet 
húzni.
A lakók egy idő után abbahagy

ják a folytonos problémafelve
tést, belefáradnak. De jöhet egy- 
egy új, lelkesedésben hiányt 
nem szenvedő egyén, aki mégis
csak elkezdi újra a probléma fir
tatását. Méghozzá kissé más 
módon: beadványát a képviselő
testülethez - mely tartalmazza az 
1-7-es épületek lakói egy részé
nek az aláírását - nem a polgár
mesteren, hanem a HAB-frak- 
ción (Huszár László, Asztalos 
Tamás, Búzás János képviselők] 
keresztül juttatja el atestület elé. 
Történt mindez 2001. őszén.

Mit kell tenni? Megtárgyalja a 
testület, s tekintettel arra, hogy 
kétség sem férhet a kérés jogos
ságához, megszavazza: kerüljön 
be a halaszthatatlan tennivalóik 
közé, 2002. tavaszán neki kell 
állni az útjavításnak - méghozzá 
úgy, hogy az árok lefedésével az 
út alkalmassá váljon arra, hogy 
egy sávon az autók parkolni is 
tudjanak. Tehát, a testület 
döntött.
E döntés után polgármesterként 

nincs más dolgunk, mint várni. 
Letelik a tél, jön a tavasz - az or
szággyűlési választások min
denkit lefoglalnak, hajói csinál
juk, a téma felvetése nélkül ki
húzhatjuk egészen májusig. 
Azonban májusban már vessük 
fel a témát: ne felejtsük el, ah
hoz, hogy számunkra megfelelő 
döntés szülessen, nekünk kell ja
vaslatot tenni, ne várjuk meg, 

hogy egy-egy lakó, közös 
képviselő "betévedjen" atestület 
elé - mert akkor lehet, hogy el
kezdődne az útjavítás. Nos, ves
sük fel, hogy e probléma való
ban fontos, meg kell oldani, de 
mielőtt konkrét lépéseket ten
nénk, beszélni kell a lakókkal. 
Ennyi elég - nem kell megindo
kolni, hogy mit kell megbeszélni 
velük, ejavaslatot a testület nagy 
valószínűséggel elfogadja - fi
gyelembe véve azt, hogy a tes
tület nagyobbik része évente, ha 
egyszer-kétszer fordul meg arra. 
Ha ezt elfogadják - mint ahogy a 
gyakorlatban is ez történt - újra 
kapunk néhány havi haladékot. 
Összehívni a lakókat? Kell hoz
zá legalább 1-2 hónap, ez már 
nyár közepére, végére eshet. A 
megbeszélésen újra megígér
hetjük a javítást, a megoldást - a 
testület tárgyalni fogja - ősszel. S 
ha sikerült őszre halasztani, bár
milyen döntés születik, az szá
munkra előnyös:
- ha ne adj isten, a döntés úgy 
szól, hogy azonnal el kell kez
deni az útjavítást? Nagyon jó! 
Pont itt vannak az önkormány
zati választások, csak arra kell fi
gyelni, hogy előtte megkezdőd
jenek a munkák, a sikert - jó pol
gármesterként - mi fogjuk lea
ratni...- ha a döntés úgy szól, 
hogy a 2003-as évi halasztha
tatlan tennivalók közé sorolja 
be? Ez is jó, hiszen újra csak az 
önkormányzati választásokon 
megemlíthetjük, hogy nemcsak 
"behatóan" foglalkoztunk a 
témával, de már döntés is szü
letett, s jövőre újra mindent meg 
fogunk tenni, hogy a probléma 
megoldást nyerjen...
Nos, mint látjuk, bárhogy ala

kuljon a helyzet, az számunkra 
előnyösen kihasználható.
Lehet, hogy lesz egy-egy 
kekeckedő? Igen, mondjuk ott 
van a HAB-frakció, aki a kérést 
bevitte a testület elé... Semmi 
gond - ne felejtsük el, hogy ők 
csak hárman vannak, és mi 
vagyunk A Polgármester
A fenti helyzetleírás valódi 
tényeken alapul, kivétel ez alól a 
végkifejlet: önkormányzati vá
lasztusok előtt megoldódik az 
ügy vagy újra halasztódik pénz
szűkére és a többire hivatkozva 
jövőre...

Tisztelt Polgármester Úr!

Nemrég értesülhettünk arról, 
hogy Ön javasolta: a lakókkal 
meg kéne beszélni a megoldást. 
Milyen témára gondol? Milyen 
legyen az út színe, netalántán 
díszköveket akarunk?! Vagy 
esetleg az is felmerül, hogy tu
lajdonképpen mi lakók is meg
javíthatnánk az utat: a napi mun
ka után odaállhatunk néhány 
órára (nyáron a nap úgyis későig 
fenn van)...

Nem tudom eldönteni, hogy 
pontosan minek is néznek - 
engem is, mint lakót... Ennyire 
hiszékenynek, butának .... tap
solnom kéne ahhoz, hogy lehe
tőségem lesz esetleg meghall
gatni egy újabb ígéretet?! Aztán 
megnyugodva meddig kell várni 
annak betartására?!
Elgondolkodtam azon, most, eb
ben a helyzetben lakóként mit 
tehetek:
- a Polgármester Úrhoz kár be
menni, megmagyarázná, hogy 
miért nem történt semmi, s újra 
megígérné, hogy hamarosan...
- a testület? - újra azt döntené, 
hogy halaszthatatlan - csupán 
időpont felejtődne el (2002 ősze, 
2003 tavasza, ősze...?!)

A nyílt levél az újság oldalain 
nem biztos, hogy a legmegfele
lőbb helye a problémafelvetés
nek, de mit tehetünk, ha már 
nincs más mód, ha a többit már 
megpróbáltuk...
Arra kérném Önt, Polgármester 
úr, hogy válaszában csupán egy 
dologra téljen ki: bőven elég egy 
mondat is. Csupán egy dátumot 
(év, hónap, nap fölösleges) 
foglaljon magában, de azt min
denképpen. E nélkül ugyanis 
csak megint "üresjárat" lenne a 
válasz.

Válaszát előre is köszönve tisz
telettel:

Gyárfás Zsuzsa 
aszódi, lakótelepi lakos 

Aszód, 2002. június 6.

Bagyin József polgármesternek 
e levélre adott válaszát a követ
kező oldalon olvashatják kedves 
Olvasóink.

Rácz Zoltán
Felelős szerkesztő
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Belenőtt a gyereknevelésbe

Három iévtized a kicsik között
Manapság egyre ritkább, hogy 

valaki 31 évet töltsön el ugyan
azon a pályán. Még ritkább, ha 
valaki 31 évig ugyanazon a 
munkahelyen dolgozzon. Oláh 
Károlyné, az idei Koren-díjas, 
akit ismerősei leginkább Márti
kénak ismernek és szólítanak, 
pontosan ennyi ideje óvónő a 
Napsugár- korábban I. számú - 
óvodában.
- Először nem akartam óvónő 
lenni - vallja be beszélgetésünk 
elején. - Igaz, az eredeti elképze
lésem sem állt nagyon messze 
ettől, hiszen tanítónőnek készül
tem. Hiába mondta, az osztály
főnököm, hogy én inkább óvó
nős alkat vagyok, kitartottam az 
elhatározásom mellett. Ám nem 
vettek föl az esztergomi főisko
lára. Az I-es számú óvodában 
éppen óvónőket kerestek, én

Ahogyan a polgármester látja
Kedves Gyárfás Zsuzsa!

Az útépítésről és a parkoló lé
tesítéséről megfogalmazott be
adványukat a Képviselő-testület 
megtárgyalta. A 15/2002.(1.30.) 
sz. határozatával arra kötelezte a 
hivatalt, hogy készítse el a mun
ka költségvetését és rangsorolja 
a feladatai között. Azért kell 
rangsorolni, mert a városnak 
nem telik minden feladatra 
azonnal pénze.
A képviselő-testület úgy dön

tött, hogy a parkoló építését nem 
tudja vállalni. Arról a tulaj
donosoknak az OTÉK szerint 
maguknak kell gondoskodni. 
Erre az önkormányzat közterü
letet tud biztosítani az 5/1., 5/2. 
stb. épületek körül. így nem 
kellene a házakban élő gépko
csi- tulajdonosoknak a járdákra 
parkolniuk az autóikkal. A járda 
felszabadulva azt a célt szolgál
hatná, hogy a gyalogosok, a to
lókocsival közlekedők ne a köz
úton közlekedjenek, hanem a 
járdán.

így minden a helyére kerülne 
és mindenki a saját kötelessé
gével lenne elfoglalva. A lakó
közösség a parkoló kialakításá
val és használatával, az ön- 

pedig úgy gondoltam, hogy a 
következő felvételiig ez megfe
lelő állás lesz. Éppen ekkor in
dult az új nevelési program, ami 
a korábbiaknál sokkal inkább 
figyelembe vette a kisgyerme
kek igényeit. Felvettek, és ne
kem annyira megtetszett ez a 
munkakör, hogy egy esztendő 
után már nem tanító-hanem óvó
nőképző főiskolára jelentkez
tem.

Mártika szerint ő belenőtt a 
gyermeknevelésbe. A nagyma
mája és édesanyja is ezzel fog
lalkozott, ma magánóvodának 
mondanánk azt a formát, aho
gyan ők a nappalra rájuk bízott 
kicsikkel foglalkoztak. Termé
szetes volt hát számára, hogy 
egyszerre több kisgyermek nyü
zsög a lakásban.
Arra a kérdésre, hogy a három 

kormányzat pedig járdát bizto
síthatna a gyalogosoknak.

A ragsorolt útépítési, útfelújí
tási munkákat az önkormányzat, 
ahogyan a pénze engedi, elvé
gezteti. (Negyedévente kerül sor 
a munkák sorrendjének felül
vizsgálatára és az addig rendel
kezésre álló fedezet erejéig hir
detjük meg a munkákat.)
A városban sok közösségnek 
van hasonlóan fontos problé
mája. Miután mindent azonnal 
nem tud az önkormányzat megé
píteni ezért rangsorol. Nem jó 
érzés ezt tudomásul venni. Fő
ként azoknak, akiknek későbbre 
rangsorolta a képviselő-testület 
az építést. Mégis ez így tisztes
séges, erről is szól a képviseleti 
demokrácia.

A képviselő-testületünk pedig 
ennek szeretne megfelelni az 
egész város érdekében.

A levelet végigolvasva pedig 
nekem nem arról szól, amiről 
írták.

Bagyin József
Polgármester 

évtized során nem fordult e meg 
a fejében a váltás gondolata, ha
tározott nem a válasz.
- Azt azért nem mondom, hogy 
nem szerettem volna többet ke
resni, de úgy gondolom, az a leg
jobb, ha az ember azt csinálja, 
amit szeret. Úgy látszik, mi nem

vagyunk vándormadár típusok, 
a féljem is nagyon régóta ugyan
azon a helyen dolgozik.
A családban valószínűleg mégis 
megszakad a tradíció, már ami 
az óvónői pályát illeti. A főisko
lás fiúgyermek nem kicsikkel, 
hanem számítógépekkel foglal
kozik majd. Mártika nem titkol
ja, azt azért nem bánná, ha lega
lább a menye azon a területen 
dolgozna, ahol ő.
- A kisgyermekek ma is nagyon 
aranyosak, bár az életmód meg
változása rajtuk is érződik. Egy

Lenke 
esküvői ruhakölcsönző

Minden menyasszony szeretné, ha elegáns, extrém,vidám vagy akár 
szolid ruhában telne életének egyik legszebb napja. Szívesen segítek 

ebben. Ehhez nem szükséges más, csak 
elmesélni kívánságaidat.

Kínálatom: menyasszonyi, menyecske, koszomslány 
és elsőáldozó ruhák
Figyelem! ASZÓDON meg
nyitottuk új üzletünket!
AKCIÓ! A hirdetés felmutató
jának menyasszonyi ruhákra

-20% kedvezmény aUQ. 15-ig!
A ruha mellett a menyasszony egyéniségének, ízlésének pontos 
kifejezője a csokor. Kívánságodra elkészítjük!

Aszód, Kossuth Lajos u. 1. Tel: 20 9293-842
Hévízgyörk, Ady E.u. 97. Tel: 28436-097
Nyitva: H: 8-11, K-P: 12-18, Szó: 9-13

részt sokkal önállóbbak, mint a 
korábbi generáció ilyen idős tag
jai, másrészt az első időszakban 
sokkal kevésbé igénylik a dédel- 
getést, a babusgatást. Igaz, ez az 
a ragaszkodás a későbbiekben 
mégis mindig megjelenik. Ter
mészetesen a szülők is másab- 
bak lettek, de azt gondolom, az 
óvónőn is múlik, hogy szót tud-e 
velük érteni.

A legutóbbi igazgatóválasz
táson Mártika is pályázott, ám a 
képviselő-testület nem neki sza
vazott bizalmat. A döntés hal
latán nem keseredett el, ám elá
rulja, az első ilyen határozat - 
néhány évvel ezelőtt szintén pá
lyázott a vezetői posztra - egy 
kicsit megviselte. Most csak 
annyit mond, mindennek van jó 
oldala. Elképzelhető, hogy veze
tőként esetleg jobban kiteljese
dett volna a szakmai karrieije, 
ám az is biztos, hogy sokkal ke
vesebbet lehetett volna a gyer
mekek között. Márpedig ő há
rom évtized után is ezt szereti a 
legjobban, s ha újra kezdhetné az 
életét, ugyanezt választaná. Arra 
a kérdésre, hogy mit tanácsol a 
jövő óvónőinek, azt mondja, 
mindennek nyitja a türelem, és 
az, hogy a leendő kolléga képes 
legyen beleérezni a kisgyerme
kek lelki-és gondolatvilágába. 
Szerkesztőségünk ezúton gratu
lál a díjazottnak, és még sok-sok 
boldog, gyermekekkel együtt el
töltendő esztendőt kíván!

R.Z.
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Előnytelen az IPD-vel kötött szerződés?

Újabb aszódi lelentkezők az 
ipari parknak szánt területre
(Folytatás az 1. oldalról) 

jegyezték, Aszódnak nagy esé
lye van arra, hogy ök itt teleped
jenek le, ám ezt követően többet 
nem jelentkeztek. A kft. másutt 
nagyobb eredményeket tud fel
mutatni. Nemrégiben újabb ja
vaslattal álltak elő: ők építenek 
csarnokot az aszódi területen 
egy amerikai cég számára, 
amely több éven keresztül bérel
né azt. Az ajánlatból kitűnt, a 
külső infrastruktúra megépíté

sének költségeit a városnak kel
lene állnia. ( 31 millió Ft). Az 
Első Magyar Ipari Park Kft. 
ugyanakkor kérte azt is, a város 
adja át a terület hasznosítási jo
gát a Magyar Településfejlesztő 
Részvénytársaságnak, amely 
cserében vállalná az ipari park 
cím megszerzésének ügyinté
zését. A város a terület értékesí
tése után jutna pénzhez, négy
zetméterenként 3, 75 euróhoz.

A képviselő-testület a város 

számára nemcsak rendkívül 
előnytelennek érezte az ajánla
tot, hanem egyenesen megkér
dőjelezte a kft-vel korábban kö
tött szerződés létjogosultságát. 
Az objektív képhez az is hoz
zátartozik, hogy a cégnek akkor 
is jár a vételár 30%-a, ha nem ő 
hozza a vevőt, vagyis a már a 
város által eladott3,5 hektárneki 
is hasznot hoz. A szerződés 
azonnali felrúgása azonban nem 
került szóba, több okból is. Fel
merült például a kérdés, milyen 
reális esélye van a városnak, 
hogy saját maga szerezze meg 
az ipari park címet. Ennek bir
tokában ugyanis igénybe lehet 
venni a Gazdasági Minisztérium 
pályázati támogatását a terület 
infrastrukturális beruházásai

hoz. Kovács Tamás alpolgár
mester arról tájékoztatta képvi
selőtársait, hogy a pályázat igen 
komoly előkészítő munkát, 
szakértelmet, és nem csekély pá
lyázati önrészt kíván, ezért min
denképpen szükséges tovább tá
jékozódni, az önkormányzat 
mindezt hogyan, milyen közre
működőkkel képes felvállalni.

A képviselőtestület hosszas 
tanácskozás után azt találta a 
legésszerűbb megoldásnak, 
hogy ha egyeztet a kft-vel az ipa
ri park további hasznosítása, il
letve a vitás kérdések tisztázása 
érdekében. Információink sze
rint a kft. az augusztus 28-ai kép
viselő-testületi ülésen újabb 
ajánlattal áll elő. R.Z.

Tűzvédelem aratás idején

fl gabona és a takarmány védelmében
A tároló területen és a szélső 
kazaltól számított 30 m-en belül 
dohányozni, 100 m-en belül 
tüzet rakni tilos!

Az év közepén a mezőgazdasá
gi munkák egyik legjelesebbike 
az aratás kezdődik. Az év folya
mán eddig elvégzett munka nye
ri el értelmét vagy ha nem vigyá
zunk, veszti el azt. Ugyanis tűz 
szempontjából ez a legveszé
lyesebb mezőgazdasági munka, 
mivel igen gyúlékony anyaggal 
dolgozunk, igen sok gyújtófor
rást tartalmazó gépekkel. Éppen 
ezért a legújabb kori tűzvédelmi 
szabályozás egyik legrégibb el
ve az aratás tűzvédelme, mely
nek a mai változata a35/1996. 
XIL29.BM rendelettel kiadott 
Országos Tűzvédelmi Szabály
zat VIII. fejezete tartalmazza. 
Az ottani részletes szabályozás
ból itt csak néhány dolgot emlí
tünk meg.
A munkák megkezdése előtt 
legfontosabb teendő az erő és 
munkagépek szakműhely általi 
tűzvédelmi felülvizsgálata, me
lyet az üzemben tartónak igazol
ni kell tudni és ezt az igazolást a 
gépben el kell helyezni. A vizs
gálat a gépek elektromos üzema
nyagellátó és kipufogó rendsze
rére valamint a hajtások megfe
lelőségére teljed ki elsősorban. 
A megfelelő állapotú gépen még 
egy tűzoltó készüléket is el kell 
helyezni, valamint javasolni 
szoktuk még a tűzoltásra alkal
mas kéziszerszám elhelyezését i 

Az aratási munka megkezdése és 
lefolytatása is több lényeges in
tézkedést igényel elsősorban a 
nagyobb, esetleg több napos 
munkát adó táblák esetén. A 
munkahely kialakítására első 
lépésként a táblától és az egyéb 
ott tárolandó anyagoktól, beren
dezésektől 15 m-re, egy vizes 
edénnyel ellátott dohányzó he
lyet kell kijelölni, mivel az aratás 
során dohányozni még a gépek 
fülkéiben sem szabad. A táblától 
20 m-re pedig egy tartalék üzem
anyag és kenőanyag tárolót vala
mint a gépek számára pihenő és 
tároló helyet kell kialakítani. 
Ezek a területek az éghető anya
goktól mentesek legyenek. A ki
alakított tároló terület a kisebb 
javítások valamint a napi köte
lező átvizsgálások (kipufogó ve
zeték, szikrafogó) elvégzésére is 
alkalmas. Azonban a nagyobb 
nyílt lánggal vagy üzemanyag 
folyással járó javítások itt nem 
végezhetők.
Az előírás szerint az aratást a 
közút és vasútvonal mentén kell 
kezdeni. Javasoljuk, hogy az 
aratás megkezdésekor a na
gyobb területet szakaszoljuk oly 
módon, hogy egy szélső sáv le
vágása után azt felszántva - un. 
védőszántást - alakítsunk ki, 
melynek célja egy esetleg 
keletkező tűz egész táblára való 

átterjedésének megakadályo
zása. A közút és vasút mentén 
ilyen, legalább 3 m széles védő- 
sávot az aratás után úgyis ki kell 
alakítani. Amennyiben a szálas 
takarmány szalma, széna kazla- 
zása a mezőn történik a tároló 
területet szintén 3 m-es védő
szántással kell körülvenni.
A kazlak elhelyezésénél az aláb
bi védőtávolságokat kell figye
lembevenni:

- egymástól a nagyobb kazal 
magasságának háromszorosa, 
legalább 20 m
- vasúti vágánytól 100 m
- közúttól, lábonálló gabonától 
25 m
- villamos vezetéktől a veze
tékmagasság háromszorosa, 
legalább 20 m
- épületektől 100-200 m

Következő lapzárta: 
augusztus 3.

Következő megjelenés: 
augusztus 16.

(A Fesztivál teljes programjával)

A fent leírtak általában nagyobb 
területekre vonatkoznak, kisebb 
pár órás munkákra értelemsze
rűen alkalmazhatók.

A folyamat egy további veszé
lyes pontja a tarlóégetés. Ennek 
a szabályait egy tavaszi, a nyílt 
téri égetésről szóló cikkünkben 
már leírtuk ill. az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat 67. §-a 
is részletesen tárgyalja. Azonban 
itt ismét felhívjuk a figyelmet 
arra, hogy környezetvédelmi 
jogszabály a tarlóégetést tiltja ill. 
környezetvédelmi hatóság enge
délyéhez köti.

Media Zoltán 
tűzoltótanácsos 

gödöllői tűzoltóparancsnok
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Élvezze élőben!

RENAULT

Ráadás lóerők akár
220 000 Ft árelőnnyel!

július-augusztus

Lóerő Ráadás akciónk keretében júliusban és augusztusban több erőt 
adunk, INGYEN! Például 1.6-os, 16 szelepes, 110 lóerős Lagúna és Lagúna 
Grandtour áráért 1.8-as, 16 szelepes, 120 lóerős motorral felszerelt modellt 
adunk, ami Önnek 220 000 Ft árelőnyt jelent. Az erősebb motoron kívül já
tékunkkal még közelebb kerülhet a Forma 1 világához, hiszen amennyiben 
júliusban tesztvezetésen vesz részt, Forma 1 belépőjegyet nyerhet a Magyar 
Nagydíj augusztusi futamára is! A részletekről és feltételekről érdeklődjön 
márkakereskedésünkben! WWW.renault.hu
Fogyasztás (vegyes használat) liter/100 tan: 4,7-10,3 C02 kibocsátás g/tan: 126-240

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

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

http://WWW.renault.hu
http://www.kepetibor.hu
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MÓNI EQIÓ» 

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

Megérkezett az új 
digitális kidolgozó labor! 
^Vállalunk mindenféle digitális 

adathordozóról (cd, floppy, smart 
média stb.) papirkép készítést. 

JAkár 2O.X 30 cm-es méretben is!

Illatszeiíáí
Még tart a Ajándéktárgyak 

nyŐ r... nagyoknak és 
-napozószerek, naptejek, test- kicsiknek 

és hajápolók, tusfürdők (SOV&X’áfttí
nagy választékban kaphatók!

^Temetkezés
kellékek - szállítás - ügyintézés

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

Állandó ügyelet: Palik Ferenc 
Aszód, Béke kert 10. 
Tel.: 06-30-297-80-32

mindkét üzletünkben szeretettel várjuk Önöket! j
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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 - Lazúrok
A hirdetés felmutatója TAPÉTA vásárlás esetén 

10 % engedményt kap!

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT 

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

/'ingatlan iroda.
Aszód, Kossuth Lajos út 63. 

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

működő ingatlan irodánkban.
Keres: Kínál:

Shop
í

Dohányáru

Képeslapoh 

' Telefonkártyák 

Postai értékcikkek
A postahivatal és a shop nyitvatartása: 

Hétfő - péntek: 8.00-16.00 
Szombat: 8.00-12.00

Aszódon 8-15 M Ft-ig 
családi házat.

Aszód környékén (Bag nem 
jó) 4-5 szobás családi házat 

min. 200D-es, lovak tartására 
alkalmas telekkel.
Aszód közvetlen 

környékén beköltözhető, 
kertes családi házat kis 

telekkel, három szobával
10 M Ft-ig

Aszód 15 km-es körzetében 
100 m2-es családi házat 

(lehet vályog is) 5 M Ft-ig 
Beköltözhető családi házat 

17 M Ft-ig
Aszód 15-20 km-es 

körzetében kis családi 
házat 6 M Ft-ig

800D-es telken 12 éve épült, 120 m2 
alapterületű + tetőteres házat alápin
cézve +garázst. I.á: 9 M Ft
2 lakásos családi házat. I.ár: 20 MFt 
Kállón 400D-es telken 80m2-es vá
lyogházat: I.ár: 950 eFt
90rn-es ikerházat garázzsal I.ár: 15 
MFt.
1800 m2-es telken 90 m2-es (vályog 
+tégla) összkomfortos családi házat. 
I.á: 6,5 MFt
825 ni telken 100 m-es családi há
zat. I.ár: 12 MFt.
200 D-es telken 86 m2 összkomfor
tos családi házat garázzsal. I.ár: 14 
MFt.
5 szobás családi házat nagy telekkel. 
I.ár: 24 MFt.
Zöldövezeti 17 lakásos társasházban 
64 m2 -es 2. emeleti összkomfortos 
1+2 félszobás lakást.
300 D-e.S' telken 130 m:-es két gene
rációs összkomfortos (tégla) családi 
házat -^különálló kis házat, garázst 
melléképületekkel.
Irányár:I7MFt.
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irodaszerele
Canon rum
♦rod<rt Kedvenc állateledel

INOXCROM

J/ /Z7f PARKER

tűzitek

PIGNA*

Iskolai füzetcsomagok rendelésre!
Tel: 06-20-395-4352

rajzeszközök

LAKÓTELEPE
. ~.z...... z z ...... ... .....

PAPIR-IROSZERUZLEE

Július 15-étől ismét nyitva!

! NYITVA: H-K-Cs-P: 8-17. Szó: 8-12

Aszód, Kossuth L. u. 63Aszod, Kossuth L. u. 63. gr g 
k-aíl TeL: 06-302/670-884 3C

Nyitva: H’P: 947’ Sz0: 842 wEa
Jaofliaűsfl=«iao^ao®2Gan«0 akcfl©^

Minden termékre

10 %
Élő állatok: 

teknős, papagáj, 
hörcsög, tengeri rák stb.

Tenyésztőknek minő- éj
sági tápok, kiegészítők. ’a,
állatbarátoknak minden •••••/ 
amire a kedvencének ÖOV^Í* NI&Í 
szüksége lehet. URPIIIl

SIZE NUTRITION

2 17 0 Aszód, Kossuth Lajos ú t 3 .

éj J7 l/A liáit

Szerctette C várjuk Kedves VásárCóinkatl
Kezelje a nyarat is nálunk!

IADY-XI
Nyári pólók, 

haíásznadrágok
(sztreccg, gzövet, farrner),

kiskosztümök

Nyílva:
H-P: 9-17
Szó: 8-12

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

Tel: 
06 30 415 0368

széles választékával várjuk Kedves 
Vásárlóinkat!

Szebb a nyár, ha Ön is divatosan jár. I
A LADY-XL Önre vári

N'Vitx^dtcirtás: 
H-P: 9>-T7, Szó: 8-12 
re/.. 06-70-242-6205

NYÁRI VÁSÁRI
Bébi- és gyermeksapkák, 

pólók, body-k már
500 Ft-tól!
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Rendőrségi hírek

Úttestre zuhant a markoló
A 3-as számú főúton, pár mé

terre a Csintoványi csárda 
kihajtójától szenvedett balesetet 
Stohl András színész, az RTL 
Klub műsorvezetője. A vezető 
az árokban egy buckának hajtott, 
minek következtében Ford 
Mondeo típusú személygépko
csija háromszor is megpördült, 
majd a tetején landolt. A színészt 
súlyos, életveszélyes sérülések- 

kei mentőhelikopter szállította 
az Országos Baleseti Intézetbe. 
A gödöllői rendőrkapitányság 
vizsgálatot indított az ügyben. 
Stohl András ellen valószínűleg 
ittas járművezetés vétsége miatt 
eljárás is indul, mivel az igaz
ságügyi orvosszakértő a baleset 
után két órával vett vérvizsgá
latból megállapította, a tragédia 
bekövetkeztekor 1,9 ezrelék al-

Újabb kutyusok várnak gazdára
Lapunk felhívása nyomán 

gazdára talált az a hat kutya, 
amelyet átmenetileg - terve
zett végső elaltatásukig - a 
szennyvíztisztító telep ken
neljeiben helyeztek el. A cikk 
hatására többen itt kezdik elő
ször keresni eltűnt négylábú 
társukat.

Legutóbbi számunk megje
lenése óta egy kutyacsalád ér
kezett - a két szülő, négy kicsi
nyével. Ők is új gazdákra vár
nak. Megtekinteni őket vagy 
élelmet vinni nekik a 400-164- 
es telefonon történő egyeztetés 
után lehetséges.

R.Z. 

kohol lehetett a vérében.
Csak a vakszerencsén múlt hogy 
nem követeit emberéletet az a 
baleset, amely július 7-én vasár
nap délután történt az ikladi el
ágazásnál. Egy nagy sebesség
gel érkező, Budapest felé tartó 
trélerről lezuhant egy valószí
nűleg rosszul rögzített lánctalpas 
markoló (képünkön), amelynek 
kanala beakadt a villany vezeté

kekbe, és leszaggatta azokat. Az 
úttestben 300 ezer Ft kár kelet
kezett. A mozgásképtelenné vált 
munkagépet csak több napos 
szerelés után tudták újra szállít
ható állapotba hozni.
Az elmúlt időszakban több bűn
cselekmény is történt városunk
ban, amelyek közül két eset na
gyobb gondosság esetén való
színűleg elkerülhető lett volna. 

A Kossuth Lajos utca egyik fod
rászüzletéből a fodrász telefon
ját tulajdonította el napközben 
valaki, egy bujáki lakosnak pe
dig a MOL-kútnál való tankolás
kor lovasították meg a készülé
két. Ugyancsak mobiltelefont 
loptak el a Petőfi Gimnázium 
épülő kollégiuma mellett álló őr
bódéból, míg valaki az egyik vi
rágbolt alkalmazottjának táská
jából egy riasztófegyvert csent 
el. A fegyver értéke 8 ezer Ft.
Ismeretlen tettes vagy tettesek 

hengerzár törés módszerével 
hatoltak be a Kossuth Lajos utca 
99. számú ház egyik lakásában, 
ahonnan ékszereket, műszaki 
cikkeket, cd lemezeket zsákmá
nyoltak. A kár több százezer Ft. 
Rádiómagnó csábította azt az el
követőt, aki a Miskolczi közben 
parkoló BMW-t törte föl élrte. A 
lopási kár 70, a rongálási kár 25 
ezer Ft.
Betörés történt a Falujárók úti 

lakótelep garázssorán is. Az 
egyik garázsba ablakbetörés 
módszerével hatolt be ismeret
len személy, és onnan fúrógépet, 
az ott álló személygépkocsi 
tankjából 50 liter benzint, vala
mint egy marmonkannát lopott.
A rendőrség kérése, hogy akik 

nyaralni készülnek, kérjék meg 
szomszédaikat, távollétük alatt 
az ő házukra is fokozottabban 
figyeljenek. R.Z.

Hírek 
innen-onnan
Aszódon, a Művelődés Házá

ban tartottak kisállat-gyógyá
szati továbbképzést a Pest me
gyei állatorvosoknak a ül. Kó- 
már Emléknap keretében. A 
konferencia zárásaként a szak
emberek a Petőfi utcában meg
koszorúzták az egykor élt neves 
kolléga, dr. Kómár Gyula em
léktábláját.

Püspökszilágyi lakói eluta
sították a községük határában 
tervezett regionális hulladékle
rakó építését. A témában nép
szavazást írtak ki, és a legtöbben 
a megvalósítás ellen voksoltak. 
Értesülésünk szerint a szavazás 
eredménye nem ügydöntő, va
gyis az ott élők még nem biztos, 
hogy megmenekültek a mások 
által termelt szeméttől. A fej
leményeket az aszódi önkor
mányzat is figyelemmel kíséri, 
mivel korábban felmerült annak 
lehetősége, hogy városunk 
kommunális hulladéka is ide 
kerül majd.

Többször is kigyulladt a jelen
legi szeméttelep. Érdekes mó
don ez mindig hétvégén történik 
meg. Tolmácsi Miklós, a GA- 
MESZ vezetője szerint öngyul
ladás az ok, bár a szándékosság 
sem zárható ki. Az oltást a vá
rosnak kell megoldani a Multi- 
carra szerelt víztartályból.

Gödöllőn a Silver Klubban is
mét megrendezik a Népi ízek 
Fesztiválját. Az augusztus 4-én 
megrendezendő főzőverseny
nek ezúttal is több aszódi ind
ulója lesz. Délelőtt tradicionális 
főzőversenyre kerül sor, míg 
délután a Baráti Bográcskörök 
Társasága tagjai mutatják meg, 
mennyire mesterei a fakanálnak. 
A gyermekeket egész nap já
tékok tömkelegé várja, és lesz 
lehetőségük a kézügyességük 
kipróbálására is. A délután fo
lyamán folklórműsorra - aszódi 
fellépőkkel is - kerül sor, este 
pedig Szikora Róbert és a Pa- 
Dö-Dö ad koncertet. A napot 
tűzijáték zárja.
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Panaszok a Béke utcából
Egy fenyegetés is lehet baráti
Az egyik nap dolgom akadt a 

Béke utcában. Keservesen haj
tottam kedvenc kerékpárommal 
felfelé az embert és gépet pró
báló macskaköveken, amikor 
egy jól megtermett úriember 
rám kiáltott.
- Ugye, maga szokott írni a Tü
körbe? Na ezt úja meg! Mert ha 
nem, hát erre többet nem jöhet!

Mivel félős ember vagyok, hát 
rögtön meg is álltam egy kis 
beszélgetésre. Nemsokára ki
sebb társaság vett már körül. 
Egyik szomszéd jobban panasz
kodott, mint a másik. Ki a göd
röket sorolta fel szinte szám sze
rint, a másik az utcájuk szeme- 
tességére hívta fel a figyelme
met, de volt, aki az utca eleji ro
mos épület balesetveszélyessé
gét taglalta.
Aztán sorra vettük a felsorolt 

hibákat. A gödrök valóban ott 
voltak. Sajnos a macskakövek, 
engedve az idő és a meredek 
part nyomásának, példátlan ösz- 
szevisszaságban próbálták az út 
nyomvonalát követni.

- De ezért ne keseredjenek ne
ki!- próbáltam őket vigasztalni. - 
Hiszen nincs sár, s majd csak 
lesz egyszer itt is egyenes felü
letű út! A romos ház sem fog so
káig állni. Előbb-utóbb össze
dől... Szemetet meg hiába 
kerestünk...bizony nem talál
tunk sehol sem.
Az utcai tanácskozás végére 

egészen jó hangulatba kerül
tünk, mert felidéztük azokat az 
élményeket, amelyeket gyer
mekkorunkban közösen átél
tünk.

S amíg kedves ismerőseim 
történeteit hallgattam, eszembe 
jutott, hogy itt és most olyan 
aszódi polgárokkal beszélgetek, 
akik szeretik és féltik az utcá
jukat. S az az ember, aki így sze
reti a környezetét, a legszebbnek 
akarja látni nemcsak magának, 
hanem a másiknak a szemében 
is. Hogy ez emberi gyarlóság? 
Igen, de ilyen emberi gyarló
ságot szeretnék én látni Aszód 
minden utcájában.

AKI

A Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi 

Bizottság felhívása
Aszód Város Önkormányzat 

képviselő-testülete 8/2000. 
(III.1.) önkormányzati rendele
tében szabályozta a Tiszta szép 
városért kitüntető cím odaíté
lését, melyet augusztus 20-án ad 
át.

A cím elnyerésére bárki pályáz
hat és javaslatot tehet.
A pályázati eljárásban megva
lósult építészeti alkotások, il
letve használatba vett épületek 
pályázhatnak, melyhez fotódo
kumentáció is mellékelhető.

A rendelet hatálya alá tartozik a 
közigazgatási területen található 
műemlék, műemlék jellegű 
épület, utcarészlet, település
rész, szobor, növényegyüttes 
stb.

A képviselő-testület a rende
letben meghatározott szempont
rendszer alapján - esztétikai, 
néprajzi, történeti, építészeti - 
összességében környezeti értéke 
miatt rangsorol.

A kitüntető címet - amelyből 
évente maximum 5 adható ki - a 
Városfejlesztési és Környezet
védelmi Bizottság javaslata 
alapján bírálja el a képviselő
testület.

A javaslatokat, pályázatokat a 
Polgármesteri Hivatal címére 
(2170 Aszód, Szabadság tér 9.) 
vátjuk.

Városfejlesztési és Környezet
védelmi Bizottság

Varga László emlékére

Elment a zenész, a 
jó barát...

A nyugdíjasklub tagjai és a 
barátok nevében búcsúzom 
Tőled, Laci. Azoknak a nevé
ben, akiket megdöbbentett 
súlyos betegséged híre. Te tud
tad, érezted, mennyire súlyos a 
baj, mi azonban reményked
tünk, hogy messze vannak 
még a búcsú percei.

Erős voltál, erősnek akartál 
látszani. Nem akartad megadni 
magad. Titokban bizonyára Te 
is reménykedtél. Egy vidá

mabb nappal, egy nyugodtabb éjszaka bizakodóvá tett.
A halál mindig megdöbbent, a tehetetlenség elkeserít. Hiába a 
szeretet, hiába minden jó szándék. Sem rokon, sem barát, sem 
orvos nem tehet semmit a kegyetlen kór ellen. Az pedig nem is
mer kegyelmet.

Barátunk voltál, Laci. Segítő, megértő. Tiszteletre, szeretetre, 
megbecsülésre méltó. Segítettél, ha hívtak, és önként is, bár
mikor, bármiben. Mindenkinek. Egyszer viccesen azt mondtad: 
„Rövidaz élet, jól tennétek, ha megbecsülnétek. ” Vajon hány
szor jutott eszünkbe ez a mondat? Nem csak olyankor, ha meg
másíthatatlan, visszavonhatatlan esemény történik a közelünk
ben, és arra késztet, hogy elgondolkozzunk rajta?

Tudtad, hogy egyszer majd el kell menni, meg kell állni. Pedig 
nagyon szerettél volna még zenélni, énekelni, beszélgetni. Ve
lünk, a barátaiddal és másokkal is. Nagyon szerettél volna élni. 
Mondtad ezt. Nem kétségbeesett elkeseredéssel, csak végtelen 
vágyakozással. Ahogyan a költő, Várnai Zseni úja egy versé
ben:

„ Járunk, beszélünk, aztán megállunk. 
Megáll a szív, a kéz, a láb és nincs tovább.

Pedig szeretnék élni még, te föld, te víz, 
Csillagos ég, ti ismeretlen elemek, ti emberek, 

Ti tengerek, tanítsatok, segítsetek, hisz 
Oly kevés, mit ismerek belőletek. ”

Mi, akik mély fájdalommal búcsúzunk Tőled, reménykedjünk. 
Reménykedjünk, hogy lelked mégis él, csak földi bajtól men
tesülten, fénylőn. Mi vagyunk már, kiket siratni kell, mert itt ma
radtunk fájdalomban élőn, nélküled. Cserni Magdolna

Üzenet
Elhamvad a nyár, mire zöld 
máglyáján a színek beérnek.

De a gyümölcs meghajtja fejét, 
mert máramagvábanhordjasorsát, 

s a búza meghajtja fejét, 
kaszákat vár, hogy learassák 
csak az ember nehezül meg 
a szárnytól, mit úgy hívnak:

Szabadság
(Veress Miklós)
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Kirándulás, sportnap várt a kicsikre
Óvodába járni, jaj de csuda jó!

Május... Az óvodai életben a 
legmozgalmasabb hónap. El
kezdődik az év egyik legszebb 
ünnepével, felköszöntjük az éle
tet adó és a gyerekeket felnevelő 
édesanyákat. A Napsugár Óvo
dában már évek óta hagyomány 
az egészségnevelési hét. Ez az 
idén is a sportnappal kezdődött. 
A közösen végzett gimnasztikái 
gyakorlatok után csoportonkénti 
versenyjátékokat szerveztek az 
óvónők. Volt különböző akadá
lyokkal tarkított sorverseny, cél
ba dobás, kötélhúzás. A gyere
kek kipróbálhatták a WESCO 
mászókákat, alagutakat.
Másnap a Katica csoport Bérre, 
a Maci csoport Domonyvölgy- 
be, a Süni csoport pedig Viseg- 

rádra utazott. Nálunk a Nyuszi 
csoportban vitamin nap kereté
ben ismerkedtünk a különböző 
zöldségekkel, gyümölcsökkel. 
A gyerekek szinte felnőttes hoz
záértéssel hámoztak, vagdosták 
a különböző vitaminforrásokat. 
Készítettünk zöldségsalátákat, 
amit a tízórai és az ebéd mellé 
fogyasztottunk el. A legnagyobb 
sikert a gyümölcssaláta aratta. 
Csütörtök reggel minden Nyuszi 
csoportos óvodás izgatottan ér
kezett, hiszen a jászberényi Ál
latkertbe készülődtünk. Útköz
ben megfigyeltük a jászsági tá
jat, láttunk a szabadban bóklászó 
őzeket, fácánokat. Az Állatkert 
is sok meglepetést tartogatott 
számunkra. A különböző vadál

latok mellett láthattunk alligá
tort, kisebb-nagyobb teknősbé
kákat, szebbnél-szebb papagá
jokat, és közelről figyelhettük 
meg hazánk védett madarait is. 
A gyermekek számára a legna
gyobb élmény persze a játszótér 
birtokba vétele volt.

Pénteken gyermeknapi prog
ramokat szerveztünk az udva
ron. Volt különböző manipula- 
tív, kreativitást fejlesztő tevé
kenység - papírhajtogatás, ho
mokvár, építés, gyöngyfűzés és 
horgászos játék. Csoportunk fa
gyizással fejezte be a hét színes 
programjait.
Május 31-én elérkezett az év
záró, illetve az iskolába menő 
gyerekek búcsúnapja. Óvodánk
ban szintén hagyomány, hogy az 
udvaron közös évzáró műsor 
van. így a gyerekek érzelmileg 
nyugodtabbak, hiszen nincs 

hosszúra nyúlt verselés, éneklés. 
Csoportunk rövid kis pünkösdi 
dalcsokrot adott elő. A műsorok 
végén elköszöntek a nagycso
portosok, akiket a kisebbek bú
csúztattak. A búcsúzás a terem
ben folytatódott. Az óvodától el
köszönő gyerekeknek a nyári 
szünettel véget ér a gondtalan, 
játékkal teli gyermekkor és kez
dődik a kötöttséget jelentő tanu
lás. Kevesebb idő jut majd já
tékra, viszont megismerkedhet
nek a számok, betűk varázslatos 
világával.
Kívánunk ehhez nekik sok si

kert, és boldog éveket, a szülők
nek pedig sok türelmet és ki
tartást.

Bíróné Gazsó Judit 
Lukácsné Nagy Krisztina

A fiatalabbakat is dicséret illeti

Büszkeség
Sikert aratott a kínai étel

Ebéd, pálcikával
Az idén is, mint minden évben, 

a gyerekek, a szülök, az ország 
köszöntötte a pedagógusokat. 
Számomra kicsit meghökkentő, 
hogy vannak olyan emberek, 
akik a pedagógusokat és az óvó
nőket külön kategorizálja. Pedig 
a gyerekekkel már az óvodában 
is pedagógus foglalkozik, és ez 
az óvónő.

Városunkban már hagyomány, 
hogy Pedagógusnap alkalmából 
egy pedagógus munkája elisme
réséül Koren-díjat kapjon.
2001 -ben Balogh Jánosné, óvo
dánk vezetője, az idén Oláh Ká- 
rolyné helyettes vezető kapta a 
díjat. Büszkeséggel tölt el, 
hogy olyan intézményben dol
gozhatok, ahol ilyen kiváló pe
dagógusok dolgoznak. Bár mi- 
az intézmény többi óvónője - 
nem kaptunk kimagasló elisme
rést, díjat, mégis munkánkat be
csülettel, teljes odaadással vé
gezzük.

Bízom abban, hogy városunk
ban eljön az az idő, amikor fi
atalabb pedagógusok nevei is 
felkerülnek erre a listára. Elis
merik, hogy nem feltétlenül 
szükséges 20-30 év pedagógiai 

munka ahhoz, hogy teljesítmé
nyüket elismerjék, jutalmazzák 
ilyen magas díjjal.

Mindezek mellett hiszem és 
vallom, a legnagyobb jutalom 
és díj a gyermekek mosolya, a 
szülök meleg kézfogása, elis
merő szavaik. Mindezt meg
kaptam az elmúlt években. Ha 
gond volt a szülőknek a gyer
mekeikkel, kikérték szakmai vé
leményeimet, hallgattak sza
vaimra. Együtt tudtunk örülni a 
sikereknek, szívesen segítettek 
óvodán kívüli programok szer
vezésében. A sok vidám kedves 
percet, órát ezúton szeretném 
nekik megköszönni.

Büszke vagyok pedagógusi hi
vatásomra, és hogy ezt gyako
rolhatom évek óta. Mindkét ki
tüntetett pedagógusnak kívánok 
erőt, egészséget. Mártikénak 
további jó munkát, kitartást, Er
zsikének boldog, nyugodt nyug
díjas éveket.

Bíróné Gazsó Judit
Napsugár Óvoda 

Hat éve irigykedve figyeltük a 
7. osztályosokat, hogy május 
egyik napján hogyan eszik az 
ebédjüket - rizses húst - pálciká
val.
Idén mi következtünk. Edit néni 
32 éve tanítja a földrajzot. Ami
kor diákjai a tananyagban Kí
nához érkeznek, jön a szertar
tásos „pálcika” evés.
Borát Edit élelmezésvezetö

Jövőre is megrendezik a versenyt

Rajzok a tűzoltóság 
munkájáról

Ez év tavaszán a Gödöllő Város 
Hivatásos Önkormányzati Tűz
oltóság tűzvédelmi rajzpályá
zatot hirdetett az óvodások és az 
alsó tagozatos általános iskolá
sok részére. A pályázatra több, 
mint 300 rajz érkezett, melyek 
nagy többsége a tűzoltóságon 
tett látogatást követően készült. 
Mind a rajzok mennyisége, 
mind a kivitelezés magas szín
vonala kellemes meglepetést 
okozott számunkra, ezért - a bí
ráló bizottságba felkért pedagó
gusok javaslatára- nemcsak 3-3 
helyezettet jutalmaztunk aján

meglepett bennünket egy eredeti 
kínai specialitással, s ehhez kel
lett a pálcika. Nagyon nagy si
kere volt az ebédnek! Néhány ta
nár néni is vette a bátorságot, és 
megkóstolta a különlegességet.

Szeretnénk megköszönni a 
konyha vezetőjének és földrajz
tanárunknak ezt a meglepetést.

7.a-z osztály tanulói

dék csomaggal, illetve minden 
rajzoló kapott egy-egy tábla cso
koládét is. Aszódot a Csengey 
iskolából Fóthi Annamária és 
Kalina AlexandraYépNÍSQ\te.

A rajzverseny nagy sikere lát
tán azt a jövő évben is meg kí
vánjuk rendezni. Azért, hogy a 
gyerekek ihletet kapjanak, a to
vábbiakban is vátjuk őket - elő
zetes egyeztetés után - parancs
nokságunkon. Szeptembertől az 
ez évi pályázat rajzai is megte
kinthetők lesznek egy kis kiál
lítás keretében.

Gödöllői Tűzoltóság
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Cseréljen velünk!
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Skoda Al ltO 12 2002. június 30-ig 150 000 Ft-ért
sebb Skodáját egy új SkodaFabia Classic 1.4 árába

(üzemképes, forgalmi engedéllyel), beszámítjuk. Számoljon velünk!

Patócs 
Autóház

2100 Gödöllő, Rigó u. 10.
Tel.: (28) 515-710
Tel./Fax: (28) 515-720

www.patocsauto.hu

http://www.patocsauto.hu
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Dr Rácz J Zoltán és Cserni Magdolna közös verseskötete 
A szép sző és igaz genifolat hírnökei

A domonyi Falunap rendezői 
igazán „kitettek” magukért. Volt 
ott minden a három napban - 
sportverseny, műsor, zene, tánc, 
lovasbemutató, tűzijáték - 
ugyanúgy, akár a rangosabb, na
gyobb testvéreknél, illetve köz
ségeknél szokás szerte a Galga 
mentén. És ráadásnak ott volt a 
Klausmann Viktor riporter által 
vezetett verseny, amelyet a Gal
ga mente szépe cím elnyeréséért 
vívtak a közeli és távoli falvak
ból érkezett tizenéves - valóban 
szép-lányok.
Számomra - és rajtam kívül még 
sok érdeklődő számára, akik a 
többi község hasonló rendezvé
nyén is megjelentünk-, a domo- 
nyiak azzal nyújtották a megszo
kottól többet, értékesebbet, hogy 
egy sátorra kitették a cédulát:- 
Könyvsátor s ebben az ideig
lenes alkotásban kínálták a szer
zők:- Rácz J. Zoltán, valamint 
Cserni Magdolna - a közelmúlt
ban Kettős kereszt címmel meg
jelent közös verseskötetüket. 
Rácz J. Zoltánnak nem ez az első 
kötete. Úgy tűnik, új költemé
nyeiben egyre letisztultabban, 
sikeresebben küzd a formával, 
egyre csiszoltabbak, tudatosab
bak lesznek a sorai, mélyen 
szántóbbak a gondolatai. Ami
kor lapozzuk a kötetet, olvassuk 
a verseket, emberként jelenik 
meg előttünk, ül mellénk a térdet 
é,s fejet hajtó trubadúr, az Isten 
előtt leboruló bűnbánó, a poklo
kat járó, s annak pusztító tüzé- 
ben szenvedő, ám végül az üd
vösséget meglelő, s elnyerő em
ber, aki így biztatja gyermekeit:- 
,,Kis életed nyíló horizontján/ 
nézz körül a csillagok alatt! 
Verhet a zápor, téphet az orkán,/ 
embernek lenni a legszebb 
feladat. ”

Cserni Magdolna munkásként 
indult. Hamar megismerte a fa
lusi lánykák hajnaltól késő estig 
tartó szorgos munkálkodását, 
melynek legtöbbször a távolból 
hangzó harangszó vetett véget. 
Aztán következett a gyári kürt 
munkára sürgető sivítása. Ki, s 
mi adhatott erőt Csemi Magdol
nának, hogy leérettségizzen, 
hogy az egri tanárképző főis

kolán diplomát szerezzen, hogy 
Domonyban mindig éhes, ma- 
szatos, de szebbre vágyó gyere
keket oktasson, hogy a híres
hírhedt aszódi Javítóintézetben 
megtévedt, vagy éppen súlyos 
bűnöket elkövető inakat az igaz 
útra vezessen? Feleljen helyet
tem a kérdésekre a költő néhány 
sora: -... Hozzátok tartozom, haj
nali ébredőkhöz,/ akik mécsvi
lágnál dagasztottátok a / kenye
ret, akik karácsonyi kalácsot/ 
illatglóriájával a fejetek körül, / 
semmiből varázsoltatok, szép 
ünnepet./ Hozzátok tartozom, 
mert tőletek kaptam/ a szépet, jót 
erőt. Hiába borul áldott hant 
fölétek, úgy járom most is én a/ 
temetőt, mint régesrég a kertek 
alját,/ búzatarlókat, szérűk zu
gait, hogy / megtaláljam elve
szett örökségem, az/ emberség
nek kihűlt nyomait. Hozzátok / 
tartozom, mert az vagyok, ami
nek/ születtem. Szívós föld a 
domboldalon, fenyő a hegy
gerincen, surranó őz,/föl-földo
bott kő, nevetés-sírás. Az/ va
gyok aminek születtem, mert 
nem / lehetek más. Nem és nem. 
Hozzátok tartozom. Szívem elfá
radt dobogását,/háborgó lelkem 
csitulását figyelő/ ember va
gyok... ”

Csemi Magdolna lírájának az a 
legnagyobb értéke, hogy sok
sok kisebb-nagyobb költemény 
megírása után is változatlan ma
radt, épp abban mélyült el, hogy 
eredeti sudár röptét számtalan
szor, unos-untalan meg tudta is
mételni. Ilyen világot, aminő az 
övé csak a szenvedésekről, a 
félelmekről nagyon is sokat tu
dók képesek teremteni. Versei
nek szépsége elsősorban a sze
gények szépségévelbír, ezért oly 
kemény és tiszta. Világa nem 
holmi kitalált, kimódolt mester
séges világ, nem elfordulás a va
lóságostól - ezeket az akácfákat 
és mezőket, ezeket a vadvirágo
kat és énekes madarakat nem az 
látja és hallja, aki szemét álomra 
hunyja és elreteszeli fülét, ha
nem aki nagyon is éberré élezi 
érzékszerveit. A népdaloktól Jó
zsef Attiláig Váci Mihályig és 
Nagy Lászlóig - sok határon át - 

hány mesebeli falu mezsgyéin 
ömlik végig az ő kankalinos, pi- 
pacsos, margarétás rétje, aho
gyan a „nagymamával napos, 
tavaszi friss reggeleken” bandu
kolnak a mezőn, amikor még 
minden ragyogás volt, amikor 
Csemi Magdolna semmit sem 
tudott a most megfogalmazott 
valóságból:- Egy pillanat, csak 
ennyi volt az élet... vagy csupán 
annyi, mit egy másik költemé
nyében fogalmaz:- Tántorogsz, 
mint kóró a szélben, / Nem 
nyersz békét a vezeklésben...

A sok szomorú gondolat 
megfogalmazása ellenére arról

Egy kis nyelvelés

Martalék______
funkciója mindmáig tisztázat-Az ideihez hasonló száraz, for

ró nyárban gyakran hallunk hírt 
tűzesetekről. Ezekben a híradá
sokban többször is hallhatjuk 
azt a kifejezést, hogy ez és ez a 
lángok martalékává vált. Tud
juk, miről van szó, és eszünkbe 
sem jut, hogy a martalék szó je
lentésén gondolkodjunk.

Ha felütjük A magyar nyelv 
történeti-etimológiai szótárát, 
1527-ből már találunk írásos 
adatot: ’ffel kelee eeyel es mar- 
taleekot ada ew haza nepeenek 
es eetelth ew leánynak" (felkele 
éjjel és martalékot ada ő háza né
pének és ételt ő leányinak). 
1750-ben martalók alak jelenik 
meg a szövegekben. Az idők so
rán a jelentése is változik: 1527: 
'konc, zsákmány’, 1636: 'elő
hat?, 1790: ’rab, rabszolga’je
lentésben szerepel.

Ha a kifejezést belehelyezzük 
abba a nyelvi környezetbe, 
amelyben használjuk, talán 
eszünkbe sem jut azon tömi a fe
jünket, hogy vajon melyik jelen
tés lehet az igazi. Mert ahogyan 
az embernek lehet zsákmánya, 
ugyanúgy lehet a tűznek. Még 
azt is figyelembe véve, hogy a 
zsákmány sokszor nem tisztes
séges úton jut az ember birtoká
ba, azaz valakinek a zsákmánya, 
egyben valaki másnak a kára is.

Eredetét illetően a nyelvtudo
mány bizonytalan. Leginkább a 
mar igéből származtatják, de a 
szóban előforduló t eredete és

győznek meg engem a megis
mert versek, hogy Cserni Mag
dolna minden magánya, terhe 
ellenére csak az emberi, feleba-
ráti testvériségben érzi jól ma
gát: sohasem magányos, mindig 
megleli az emberi kapcsolato
kat, ezért érzi úgy az olvasó, 
hogy az egykori domonyi pa
rasztlányka versei mindig a kö
zösség meghitt kemence-mele
gét lehelik.

Meggyőződésem, hogy azok, 
akik elolvassák Rácz J. Zoltán és 
Csemi Magdolna verseit, ve
lem együtt reménykednek:- lesz 
erejük, hogy költészetük teljes 
erejét, minden rejtekét és értékét 
megismertessék velünk, a szép 
szót és igaz gondolatot kedvelő 
olvasókkal. Fercsik Mihály 

lan. Vannak, akik a martalóc 
szóból eredeztetik. Bár a két szó 
alakjainak és jelentéseinek ke
veredése nem zárható ki, való
színűleg helytelen a martalék
ban előforduló t származásának 
ilyetén magyarázata. Számunk
ra talán érdekesebb az a tény, 
hogy a szó úgynevezett fraze
ológiai kifejezésként fordul elő 
nyelvünkben: ha valami tűz kö
vetkeztében elpusztul, akkor 
mondjuk, hogy a lángok vagy a 
tűz martalékává vált az adott do
log. Más igével, más szövegösz- 
szefüggésben mai nyelvünkben 
már nem használjuk.

Nem ez az egyedüli ilyen kife
jezés. Csak kettőt említsünk 
szemléltetésképpen: ízzé-porrá 
zúz; miszlikbe aprít. Megérté
sük sem okoz nehézséget, csak 
adott szövegösszefüggésben 
használhatók, ugyanakkor rend
kívüli mértékben színesítik nyel
vünket, erősítik a kifejezés 
szemléletességét. Arra viszont 
ügyelnünk kell hogy ezeket a 
kifejezéseket helyesen használ
juk. Nem úgy, mint a médiabi
rodalom egyik prominens sze
mélyisége, aki ahelyett, hogy azt 
mondta volna egy tűzesetről 
szóló tudósításában, hogy ez és 
ez nem vált a lángok martaléká
vá, helytelenül így fogalmazott 
megmenekült a lángok martalé
kától.
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A két Volkswagen TransVan 
között 20 °C a különbség.

Volkswagen TransVan - 
most klímaberendezéssel, felár nélkül. 
Igen, mostantól minden a Transl/an-ben klímaberendezés gondoskodik arról, hogy a legnagyobb kánikulában is kellemes 
legyen az utazás - legyen szó munkáról vagy családi nyaralásról. A kartámlás első ülések a vezetés kényelmét teszik még 
teljesebbé, a kivehető hátsó üléssor pedig egyrészt még tágasabb raktér kialakítását teszi lehefó'vé, másrészt praktikus 
pihenőhelyet biztosít Önnek és családiának piknik vagy kirándulás közben is. A TransVan így nemcsak egy megbízható 
munkaeszköz akár 3,8 nr-es raktérrel, hanem tökéletes megoldás a családnak is.

♦ klímaberendezés
• vezető'- és utasoldali légzsák
. ABS/EDS
• hátsótér-fötés
♦ kivehető hátsó üléssor

• elektromosan állítható, fűthető külső tükrök
• elektromos ablakemelők
• gerinctámasz, két hátsó tolóablak
» rádiótávirányítású központi zár
• már 20% befizetéssel elvihető

Tesztelje Ön is próbaúton a klímaberendezéssel felszerelt TransVarrf a Volkswagen haszonjármű márkakereskedésekben!

Autócentrum Gödöllő
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 1.
Tel.; 28/515-510 Fax: 28/515-520
E-mail: vwhaszonjarmuvek@autocentrumgodollo.hu

VOLKSWAGEN
Haszonjárművek

te könatczctt aarabssam w> A kupén lafhQtp «u-ök wa*ttiszereílsege? (artöímazncjs.

mailto:vwhaszonjarmuvek@autocentrumgodollo.hu
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Falunapok a környéken

Hévízgyörki lány nyerte 
a szépségversenyt

Az elmúlt időszakban 
számos Galga menti település 
rendezett falunapot. Bag, Do- 
mony és Verseg polgárai két

Fiatalok és szépek
hete, Galgahévíz lakosai pedig 
múlt hétvégén múlatták együtt 
az időt.

A sok színes látnivaló között 
csemegének ígérkezett a Do- 
monyban sorra kerülő I. Gal- 
gamenti Szépségverseny. A 14 
vállalkozó kedvű, estélyi, 
majd fürdőruhában felvonuló 
ifjú hölgyet Klausmann Viktor 
műsorvezető mutatta be a kö
zönségnek, illetve a Tóth

Gábor országgyűlési képvise
lő vezette zsűrinek, mely tag
jainak igazán nem volt könnyű 
dolga. Döntésük értelmében 
végül Vincze Noémi és Stri- 
hovanyecz Beáta udvarhöl
gyek előtt a hévízgyörki Szabó 
Nikolett fejére került a korona. 
A mindössze 14 éves szépség
királynő a táncművészet felé 
kacsintgat, és ebben már némi 
rutint is szerzett, ugyanis sze
repelt a Dáridó műsorában.

Az ötlet megvalósítása osz
tatlan sikert aratott, csupán a 
propagálás terén mutatkozott 
hiányosság. A versenyre felhí
vó plakáttal jómagam csupán 
Aszódon találkoztam, ráadásul 
a szervezők feltételül szabták, 
hogy minden település csupán 
két versenyzőt küldhet. Ez 
pedig azt feltételezte, hogy 
minden helyen előválogató 
versenyt kell tartani. Ha ezen 
javítanak, jövőre még izgal
masabbá válhat a szépség 
környékünkön való megmé
rettetése.

Rácz Zoltán

Búcsú az Iskolától
Mint felhők az égen, z évek is elszálltak szépen! 

De nagy izgalom volt, kicsiknek, szülőknek, 
Mikor e kedves iskolába először eljöttek!

Sok várakozás, kíváncsiság volt a szemekben, 
Aztán lassan összeszoktak osztálytermükben.

Nagy szeretettel, türelemmel, fáradozással 
Kovácsolta össze tanítójuk e kis csapatot, 
És ők hol igyekezettel, hol huncutsággal 

Vették a tanulni kívánt anyagot.

Lassan, lassan teltek, múltak az évek... 
Pici kislányokból, fiúcskákból kész felnőttek lettek! 

Jó volt az évzárokon, ünnepeken részt venni, 
Szellemi, testi fejlődésüket követni.

Köszönet a kedves pedagógusoknak ezért! 
Kívánjuk, hogy továbbra is legyen erejük türelmük, 

S mindig jobb, több tanulni vágyó gyermekük!

Titeket ballagok pedig arra kérünk,
Soha ne feledjétek az itt töltött nyolc évet, 

Mely teli volt örömmel gonddal,
Míg megtanultatokjól bánni a tollal.

De biztos vagyok benne,
Hogy a csínytevések sem maradtak ki belőle!

Kívánok még egyszer a tanítóknak erőt, egészséget, 
És sok-sok örömet ajövő nemzedékhez!

H. Zsemberovszky Erzsébet

lakótelepi
Virágbolt

Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)

Alkalmi csokrok, sírkoszorúk készítését 
vállaljuk ingyenes kiszállítással

- - - - - -  Tel : 06-28-401690 - - - - - -
^Szinte vadonatúj csemegepult eladó.

______Ogyanitt családi ház eladó!
Bangó Csaba

gépjárművezető szakoktató
Kartal, Bocskai u. 11. Tel: 06 20 434-2238

TANULJON NÁLAM VEZETNI!

Ikladon, a főút mellett jelenleg is jól működő üzlethelyiség ki
adó. Telefon: napközben 06 30 362-8860,28 403-791
Ez takarékosság! Ablakok, ajtók (fa, fém, műanyag) hézagainak 
szigetelése felsőfokon. Német technológia, 10 év garancia! Sok 
éves gyakorlat, pászítás, zárcsere, javítás.
Telefon: 06 30 9599-643
Pénztárgép, író-számológép javítás-eladás. Kellékanyagok 
árusítása. Kiss Károly 06 30 9489-020.
Fiatal pár albérletet keres, minimum 1,5 szobás, egyedi fíitésest. 
Telefon: 06204852-734
Felnőttoktatás szombatonként! Budapesten, érettségizettek
nek emelt szintű 2 éves pedagógia-gyermekvédelem-gyógy- 
pedagógia asszisztens, 8 általánossal dajka-gyermekfelügyelő 
államilag elismert szakképzések indulnak ősztől. Krúdy Szer
vezés, 1071 Budapest, Bajza u.l Telefon: 06 1 321-3519, 06 1 
316-6372
1 db lapvibrátor és 1 db döngölőbéka újszerű állapotban sürgősen 
eladó. Tel: 06 20 9832-229
Családi események felvételeinek, referenciafilmek készítése 
professzionális digitális kamerával, digitális utómunkával. 
Telefon: 20 974-3040
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Techn ikdtövtéYist
Veszélyesek-e az elektromágneses terek az egészségre?

A korábbi technikatörténeti 
cikkekben az elektromos áram 
igen pozitív hatásait taglaltam 
úgy a hírközlés, mint a világí
tástechnika terén. Napjaink
ban egyre sűrűbben vetődik fel 
a címben feltett kérdés, ezért 
most megpróbálom az alapfo
galmaktól világossá tenni- 
elsősorban nem szakemberek 
számára e témakört

Elektromágneses terek. Min
den áramjárta vezeték körül 
elektromágneses erővonalak 
vannak. Az erővonalak összes
sége képezi az erőteret Az erő
tér elektromágneses hatása an
nál nagyobb, minél erősebb 
áram folyik a vezetékekben. Ha 
nem változtatjuk a vezetékeken 
keresztülfolyó áram erősségét, 
akkor a vezetékektől távolodva 
ez a hatás - a térerősség- fokoza
tosan gyengül. Jó példa erre a 
rádiózásnál tapasztalt jelenség. 
Ha a rádióadótól távolodunk, 
csökken a vétel erőssége, mivel 
csökken a térerősség.

A villanymotorok állórészé
ben az áramjárta vezetékekből 
képezett tekercs olyan elektro
mágneses hatást - erőteret - fejt 
ki, hogy a forgórészt intenzív 
forgásra kényszeríti.

Az emberi szervezet szintén 
„elektromos alapokon” műkö
dik. (elektrobiológia) Az agy
kéreg sejtjeiben történő poten
ciálváltozásokat mérni tudják. 
(EEG) A szívizom működésé
nek elektromos vizsgálata az 
EKG. A szív, de egyéb szervek 
is áramot termelnek.

Ezek után joggal merül fe a 
kérdés, befolyásolhatják-e meg- 
zavarhatják-e szervezetünk „ 
elektromos működését” a min
ket körülvevő elektromágneses 
terek? A kérdésre az elméleti vá
lasz: igen. A gyakorlati kérdés, 
hogy milyen mértékben. Ha egy 
milliárdokkal rendelkező bank 
pénzéből egy esztendőben egy
szer elveszünk egy forintot -el
méletileg-, kevesebb pénz ma
rad a bankban, de annak pénz
ügyi egyensúlyát nem borítja fel. 
Ha az egy forintot minden nap, 
minden percében kivesszük, a 
pénzügyi egyensúly egy idő után 

felborulhat. Ha rövidebb időn 
belül nagyobb összeget tulajdo
nítunk el, az szintén az egyen
súly felborulásához vezethet.

Ugyanígy vagyunk az erőte
rekkel is. Ha egy mobiltelefon 
több órán keresztül a fejünk mel
lett van, és ezt naponta rendsze
resen megismételjük, a károsító 
hatás előfordulhat, de a kockázat 
kicsi.

A tűz használatával járó koc
kázatot kb. félmillió éve vállal
juk. A mobiltelefonoknál is ezt a 
kevés kockázatot kell vállalni - 
megfelelő előírások betartásával 
- akár a tűz használatánál.

A WHO - válaszul a közönség 
aggodalmaira- létrehozta nem
zetközi elektromágneses pro
jektjét. A mobiltelefonok bázis
állomásainak környékén (ahol 
„viszonylag” a legnagyobb a tér
erősség) kb. százszorosán alatta 
marad a nemzetközi irányér
téknél. A készülék használatá
nak károsító hatása nagyobb, de 
még ez is alatta marad a nem
zetközi irányelvekben meghatá
rozott értékeknél. A kibocsájtott 
energiájuk általában 0,2- 0,6 W. 
Az erőtér nagysága rohamosan 
csökken a a fejtől néhány 10 cm 
távolságban. A WHO jelentése 
szerint az sem igaz, hogy a mo
biltelefonok használata értékel
hetően megnövelné a rák vagy 
más betegség kockázatát. Eset
leg jelentéktelenebb élettani ha
tás nem zárható ki. Valamilyen 
orvosi műszer (pacemaker, beül
tethető defibrillátor és egyes hal
lókészülékek) közelében hasz
nálva lehetséges, hogy ezek mű
ködésében zavart okoznak. Ha
sonló okokból tilos használni a 
kórházak intenzív osztályán és a 
repülőgépeken.

Amennyiben a bázisállomá
sok közelében a térerősséggel 
kapcsolatban kétségek merülnek 
fel, kérhető az Országos Sugár
biológiai és Sugáregészségügyi 
Kutató Intézet ellenőrző mérése.

A transzformátorállomások il
letve távvezetékek környékén 
élők aggodalma is túlzott. A ház
tartásokban használt elektromos 
készülékek - melyekben tekercs 
van - ugyan mágneses erőteret 

hoznak létre, de ezeket nem hasz
náljuk testközelben a nap 24 órá
jában. Fontos megnyugtató té
nyező, hogy az 50 Hz hálózati 
frekvenciával működtetett ház
tartási készülékek,- illetve a szál
lításra szolgáló vezetékek ártal- 
massága gyakorlatilag nem mu
tatható ki. 230 V fe-szültségszin- 
ten a villamos erőtér a vezeté
kektől néhány mm-re már elha
nyagolható. Nagyobb árammal 
terhelt terhelt vezetékek közelé
ben a mágneses tér hat ránk. Az 
USA-ban kísérleteket végeztek a 
kisfrekvenciás villamos és mág
neses terek rákkeltő, a szaporo
dásra és a fejlődésre gyakorolt, 
valamint neurobiológiai hatására 
vonatkozóan. A vizsgálati ered
ményekből kiderült, hogy még az 
átlagosnál nagyobb hatásnak ki
tett vizsgálati csoportnál sem volt 
egyértelműen kimutatható nega
tívhatás.

A lakosságban félémét kelte
nek a nagyfeszültségű szabadve
zetékek. Figyelembe véve azok 
szabványokban meghatározott 
távolságát, semmiféle káros ha-

Az Aszód Ifjúságért Alapítvány 
pályázati felhívása

A PYRUS-RUMPOLD Kör
nyezetvédő Szolgáltató Rt. 
újabb támogatást folyósított az 
Alapítvány számlájára.
A rendelkezésre álló összeg:

700ezerFt

Ennek szétosztására pályázatot 
írunk ki az alábbi témakörök
ben:
- Környezetvédelem. Öntevé
keny csoportok kömyezetszé- 
pítő és környezetvédő tevé
kenységének támogatása.
- helyi hagyományok (néprajzi, 
zenei, népi játékok, szokások) 
ápolását, felkutatását célzó prog
ramok, rendezvények.
- Ifjúsági klubok, közösségte
remtő programok támogatása. 
Helyi szabadidős programok, tá
borok anyagi segítése.
- Sportversenyek, tömegsport 

fástól nem kell tartani.
A katódsugárcsöves moni

toroknál nem az elektromágne
ses tér káros az emberi szerve
zetre, hanem a képrezgés ideg
rendszeri kifáradást és szemká
rosodást okozhat. A világ szá
mos országában végeztek méré
seket, de a mai napig nem tudtak 
kimutatni, igazolni, bármiféle 
ok-okozati összefüggést. Ez 
esetleg hosszú távon mérhető.

Az elektromágneses terek ká
rosító hatása, ha egyáltalán lé
tezik, akkor az valószínűleg na
gyon gyenge. A gyenge hatá
sokkal szemben az emberi szer
vezet csaknem mindig képes 
volt védekezni. Ha a leírtak után 
valakinek mégis marad kételye, 
javaslom, hogy kevesebbet te
gye ki magát az elektromágne
ses tereknek.

A témával kapcsolatban az 
Elektromos Gyűjtemény bősé
ges szakirodalommal rendelke
zik.

Kaáli Nagy Kálmán
Ny. tan.

rendezvények.
- Ifjúság bekapcsolódása az 
időskorúak karitatív jellegű 
segítésébe.

A kiírásnak megfelelő pályáza
tokat egyének és kollektívák 
Polgármesteri Hivatal „Ifjúsá
gért Alapítvány” 2170 Aszód, 
Szabadság tér 9. címzéssel adják 
fel két példányban. Pályázni pá
lyázati űrlapon lehet, amely be
szerezhető a Polgármesteri Hi
vatal titkárságán, a Városi Böl
csődében és a Városi Könyvtár
ban.
A pályázat beérkezésének ha
tárideje: 2002. szeptember 15.

A pályázat elbírálásáról, a kura
tórium döntéséről a pályázók 
szeptember 3-ig írásban értesí
tést kapnak.

Az Alapítvány kuratóriuma
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Vízipólós eredmény a zárómérkőzésen
Bajnokcsapat bajnok edzővel

Szépen búcsúzott a körzeti 
labdarúgó-bajnokságtól és a 
szurkolóitól az Aszód FC már 
bajnokként pályára lépő csapata 
a záró fordulóban. A játékosok 
úgy rúgták a bőrt a vendéglátó 
jogáról kérésre lemondó Mo- 

Bajnokcsapat - a Valkó elleni sorsdöntő meccs után 
gyoród ellen, mintha még min- ni produkciókkal juthatnak
den nyitott volna a bajnokság 
végeredményét illetően. A gó
lok főleg a második játékrészben 
potyogtak, s a mérkőzés lefújá
sakor 9:4 állt volna az ered
ményjelző táblán-ha volna tábla.
Az évadzáró banketten a csapat 

menedzsere, Agfalvi Imre elége
detten nyilatkozott a csapat telje
sítményéről. Csupán egy nega
tív tényt említett: azt, hogy véle
ménye szerint az aszódi illető
ségű játékosok a könnyebbik 
utat választották: nem vállalták 
a versenyt az „idegenlégiósok
kal” szemben annak érdekében, 
hogy a csapatba kerüljenek, és a

Tenisz

A mieink nyerték 
a presztízscsatát

A megyei csatározások után az 
OB Ill-ban magasabb szinten 
játszó ellenfelekkel találkozik 
mostanában a Galga Tenisz 
Egyesület csapata, és ez az ered
ményeken is megmutatkozik. 
Szlanka Zsolt, az egyesület el
nöke szerint arra minden esély 
megvan, hogy a kitűzött célt, a 
bennmaradást teljesítse a csapat. 

még keményebb edzésmunka 
helyett a távozást választották.
A sikerről Kecskés Zoltán edző 

szerényen úgy nyilatkozott, neki 
tulajdonképpen csak annyi dol
ga volt, hogy a jó képességű játé
kosokkal megértesse, nem egyé- 

előre, hanem a csapatot kiszol
gáló teljesítményekkel. A bajno
ki címmel már büszkélkedő - 
1995-ben a Ferencváros tagja
ként akasztottak nyakába arany
érmet - fiatalember csupán azért 
szomorkodott egy kissé, mert 
rögtön az első találkozón megsé
rült, emiatt futballistaként nem 
tudott csapata rendelkezésére 
állni. A kálvária vége műtét lett, 
aminek köszönhetően végre újra 
elkezdhette az edzésmunkát, sőt 
az utolsó két fordulóban már pá
lyára is lépett.
- Senkinek nem kívánom ezt az 
utolsó kilenc hónapot. Nemcsak

Örvendetes, hogy a szomszéd
várral, a Gödöllővel vívott 
presztízscsatát ezúttal is - immá
ron harmadszor -a GTE nyerte. 
Eredmények:
Esztergom-GTE 5:4
Szentendre-GTE 0:9
GTE-Gödöllő 5:4
Budaörs-GTE 7:2
GTE-Nyergesújfalu 1:8 

a sérülés fájt, hanem az is, hogy 
néhányan azt mondták, nem 
akarok játszani. Pedig nem azért 
jöttem ide, hogy a kispadon 
ücsörögve nézzem a többieket. 
Abban bízom, hogy az őszi mér
kőzésekre már újra formába len
dülök. Bár még nem egyeztet
tem Ágfalvi Imrével, de remé
lem, hogy az aszódi csapat me
zét húzhatom magamra.
Kecskés szerint - látva a masabb 
osztályban szereplő csapatokkal 
játszott edzömérkőzéseket - a je
lenlegi keret minden bizonnyal 
megállja majd a helyét a megye 
11-ben. Ha viszont ezt is meg 
akarja nyerni, akkor - főleg a vé
delem sorában - újabb erősíté
sekre lesz szükség. Egyelőre 
azonban még azt sem tudni, a 
mostaniak közül lesz- e távozó.
A keretről Búzás János klubel

nök sem tudott még érdemben 
nyilatkozni. Véleménye szerint 
a játékosok 80 %-a biztosan ma
rad Aszódon, és természetesen

Egy kicsi mozgás 
mindenkinek kell...

Egy forró júniusi estén jó né
hány játékos kedvű, mozogni 
vágyó család gyűlt össze a Berek 
szélén álló - széleskörű összefo
gással készült, folyamatosan bő
vülő - játszótéren. A kialakítás
hoz szükséges anyagi forrásokat 
a Soros Alapítvány és az Aszód 
Ifjúságért Alapítvány pályáza
tain nyertük. Á sportnap aktu
alitását a kültéri pingpongasztal 
felavatása adta. Ezt ki kell pró
bálni, meg kell ünnepelni!
A plakátok hívó szavára ösz- 

szejött családok mindenféle já
tékban versenyeztek: kötélhú
zás, zsákban futás, pingpong
verseny, 7-es rúgás, futóverse
nyek. .. A nyeremény sem ma
radt el: fáradt lábak, kipirult ar
cok, apró ajándékoknak örül
hettek a gyerekek. Az anyukák, 
nagyik által készített sütemény
költemények folyamatosan pó
tolták az elveszített energiát.
A késő estig tartó játékos együtt-

új labdarúgók igazolására is sor 
kerül. A cél az, hogy az együttes 
a magasabb osztályban is a me
zőny első felében végezzen.
A játékosok most pihennek, a 

klub vezetése viszont nem. A 
megyei II. osztályú bajnok
ságban való részvétel ugyanis új 
követelményeket állít a pálya 
elé. A játékteret korláttal kell 
körbe keríteni, a kapuk mögé pe
dig labdafogó hálókat építeni. A 
munkák elkezdődtek, és az 
augusztus 11-ei bajnoki rajtig be 
is fejeződnek. Az első mérkő
zésre várhatóan idehaza kerül 
sor (erről plakátok tájékoztatnak 
majd, illetve a 06 30 489-0872- 
ees telefonszámon Illés Zsoltnál 
lehet érdeklődni). A klub ősztől 
5 és 10 ezer Ft-os támogatói iga
zolványokat ad ki, melyek vá
sárlói természetesen ingyen láto
gathat! ák a csapatnak a 2002- 
2003-as bajnoki szezonban itt
hon játszott mérkőzéseit. Az 
elnökség váija azon szponzorok 
jelentkezését is, akik szívesen 
támogatnák az aszódi sportot.

Rácz Zoltán

lét újra megerősített bennünket 
abban, hogy az alulról jövő kez
deményezések közösségformá
ló ereje működik, a családok kö
zös élményei szépítik a hétköz
napokat, erősítik a kapcsolato
kat. És hogy hogyan látták a 
gyerekek? íme néhány véle
mény:
„Olyan voltam, mint Kahn (a 
németek kapusa), mindent ki- 
védtem” (István, 12 éves)
„Ha nagy leszek, sportoló le
szek, ezért jó volt edzésnek ez a 
mai este ”(Bálint, 8 éves)
„ Finomságokat ettünk-ittunk, 
tüzet raktunk, mindennap csinál
hatnánk ilyet! ” (Ricsi, 9 éves) 
„ Hullahopp-karikázásban sokat 
ügyesedtem. ”(Ági, 9éves) 
„ Végre én lehettem az első futás
ban!" (Lilla, 6 éves) 
„Megnyertem a fekete verseny
autót, mert pingpongban a Mar
tint legyőztem! ” (Gergő, 4 éves)

Szervezők
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Júliusi programok

Új vezetőség az Erdőmestereknél
Június 26-án tisztújító közgyű

lést tartott az Erdőmester Ter
mészetjáró Csoport. A tagság el
sőként Budavári Erika beszá
molóját hallgatta meg, illetve fo
gadta el egyhangúlag, majd 
ugyancsak egyhangúlag válasz- 
tottamegazúj vezetőséget.
Az új vezetők és funkcióik: 
Siroki László-vezetó: magasabb 
szintű képviselet, program, kép
zés

Budavári Erika-vezetőhelyet
tes, titkár: kisebb szintű képvise
let, szervezés, információ
Szalóki Zsuzsa-gazdasági mun
ka, sajtó, napló, propaganda, 
szervezés

Júliusra tervezett 
programok:

Július 19-21: Térképolvasó tá
bor Rózsakúton

Útvonal: Ácsa-Rózsakút-Ácsa
Szállás: saját sátor. Étkezés: 
önellátás
Túravezetö: Siroki László
Jelentkezés legkésőbb 19-én 16 
és 16.15 vagy 20-án 5.15 és 5.30 
között az aszódi vasútállomá
son.

Július 26-28. Pest megyei ter
mészetjárók találkozója Saru
don (Tisza-tó)

Utazás vonattal és busszal, illet
ve saját gépkocsival.
Szállás: saját sátor. Étkezés: ön
ellátás
Költség: szállás és reggeli 
500Ft/fő/éj
Az útiköltség és program rész
vételenként 150 Ft/fő (valamint 
étkezésre)
Túravezető: Budavári Erika 
Jelentkezés legkésőbb július 20. 
20 óra

Bővebb információ a progra
mokról: Budavári Erika, Hajnó- 
czi u 5. Telefon: 400-182; 30 
3817217

HŰSÍTŐ VÍZPARTON...
Vízszintes: 1. Tiszántúli üdü

lőhely (zárt betű Z) 12. Tetejére 
13. Állatokat hajt 14. Hamis 15. 
64 kockás táblajáték 17. Görög 
autójelzés 19. Elrugaszkodó 21. 
Jód 22. Sivatagi vízforrás 24. 
EYI 25. Állatok lakhelye 27. 
Avatás része! 28. Zsuzsanna be
cézve 29. Bőr 30. Illatos fűszer 
32. Pincébe 33. Oroszlán név 35. 
Rendben van 36. Vissza: igavo
nó állat 38. Házba 40. Nagyon 
öreg 41. Kálium 42. Egyik me
gyénk 44. Erika becézve 46. Li
bahang 47. Vmit tartani, vinni 
képes 48. Elsötétítő berendezés 
ablakon 50. Római 100 51. Vi
rágtartó 52. Lekvár 53. Ketté! 
54. Szintén 55. Észak-európai 
nép 56. Tavaszi zöldségféle 59. 
Rangjelző 60. Görög Katolikus 
pap 62. A Hobo Blues Bánd 
egyik albumának címe

Függőleges: 1. Magyar autó
jel 2. Menyasszony 3. ... Vera 
(énekesnő) 4. Átmérő jele 5. 
Közlekedésre épített sáv 6. Tá
mogat 7. Némán zár! 8. SOTE 

egynemű betűi! 9. Zenei műfaj 
10. Oxigén 11. Sára becézve 15. 
Balatoni üdülőváros 16. Kof
feintartalmú fekete ital 18. Páros 
órás! 20. Tiszántúli üdülőváros 
23. Hangos 26. Házikó 28. Csí
kos emlős állat 29. Üdülőhely a 
Bükk lábánál 31. Gyógyvizé
ről híres dunán-túli üdülőhely 
32. Liter 34. Tojás, angolul 
(EGG) 37. Római 50. 39. Spa
nyol autójel 43. Papagáj fajta 
44. Elméd 45. Női hang 47. Ne
mesi rang 48. Női név 49. Utazni 
kezd! 51. Very Important Person 
54. Ilona becézve 57. Evvel 
kezd! 58. Kiejtett betű! 61. Ép 
rész! 63. Az út jele a fizikában 
64. Tonna.

- fné - 
*

A megfejtést augusztus 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 
értékű, filmkidolgozásra bevált-

ható utalványát, illetve a Fáma postán küldjük el. 
Könyvesbolt 2.500 Ft értékű 
könyvutalványát sorsoljuk ki.

*
Júniusi rejtvényünk megfejté
se: Szapporó, Riistü, Klose,Luis 
Figo, Del Piero, Zidane, Recoba 

A szerencse Vincze Zoliánné- 
nak (Bocskai út 19/A) és Harasz
ti Istvánnénak (Petőfi Sándor u. 
28.) kedvezett, akik nyereményét

GRATULÁLUNK 
nycmtsaNKfiGK!
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Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait!

Címünk:

rTÜKÖ E-mail:
raczz@rhpluszvideo.hu

Aszódi Tükör Szerkesztősége 
2170 Aszód, Kossuth L u. 59.

Tel: 28402-321
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