
Szent István-napi 
ünnepség

Rónai Lajos 
len városunk 

új díszpolgára
A hagyományokhoz híven 

ökumenikus istentisztelettel 
kezdődött augusztus 20-án a 
Podmaniczky kastély parkjá
ban a Szent István-napi ün
nepség, amelynek ezúttal is 
része volt a díszpolgári cím 
adományozása. A képviselő
testület döntése értelmében 
Bugyin József polgármester 
további kitüntetéseket adott át 
a város arra érdemes sportoló
inak, illetve sportvezetőinek, 
valamint azon szervezeteknek 
és magánszemélyeknek, akik 
különösen nagy gondot fordí
tottak a város környezetének 
megóvására.

Az ökumenikus istentisztelet 
elején Kovács M. László baptista 
lelkész olvasott fel a zsoltárból 
és imádkozott, majdOefre János 
esperes hirdetett igét, aki arra 
hívta fel a jelenlévők figyelmét, 
hogy államiságunk ténye Isten 
ajándéka a magyaroknak. Ha
zánkat azért kaptuk tőle, hogy 
azt újra és újra értékelni tudjuk. 
Augusztus 20-a megünneplése 
arra ad alkalmat minden keresz
tyén embernek, hogy hálát adjon 
az államalapításért, amelynek 
ténye nemcsak a múltra való 
visszatekintést kell jelentse, ha
nem azt is, hogy ügyeljünk a je
lenre, és munkálkodásunk során 
a jövőre is tekintettel legyünk.

(folytatás a 3. oldalon)

Megtöbbszöröződött a lakásra várók száma

Átallták a 12 új szociális bérlakást
A megadott határidőre el

készült a volt szovjet laktanya 
területén az újabb 12 szociális 
bérlakás, amelyeket szeptem
ber 13-án ünnepélyes keretek 
között adtak át új lakóiknak, 
akik azóta megkezdték a be
költözést A városunkban két 
év alatt felépített 24 új otthon 
meghozta az igénylők optimiz
musát is. Amíg fél éve mintegy 
20-an vártak lakásra, addig 
ma már hetven körül szerepel
nek a várólistán.

Aszód a legsikeresebbnek 
bizonyult a térségben a szociális 
bérlakás-építési kezdeménye-

(folytatás a 3. oldalon)

Felszólítást küldtek, de a bírságolás elmaradt
A parlagfű allergia nélkül is irritálé

Mintha nagy kollektív közöny jellemezné az egész országot parlagfű ügyben. Hiába mondják az 
illetékesek minden évben, hogy irtani kell az augusztus közepén-végén virágzó gyomnövényt, 
megfelelő szankciók alkalmazása híján a felhívások rendre pusztába kiáltott szavak maradnak. 
Pedig az erre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján azokat a földtulajdonosokat, akik nem 
irtják az általuk birtokolt területen a parlagfüvet, növényvédelmi bírsággal lehet sújtani. Az ösz- 
szeg 20 ezer Ft-tól akár 1 millió Ft-ig is terjedhet Az interneten talált adatok szerint tavaly a Nö- 
vény-és Talajvédelmi Szolgálathoz befolyó összeg alig érte el a 10 millió Ft-ot
A bírságolás lehetőségével a 

helyi önkormányzatok sem él
nek. Kissné Kulybus Gizella 
jegyző tájékoztatása szerint 
Aszódon sem jutottak el eddig a 
szintig, noha felszólítást többet 
is kiküldtek. Az eredmény? 
Csak azért nem javaslom min
denkinek, hogy sétáljon el 
mondjuk a Síklaki hegyre meg
nézni, milyen a helyzet, mert az 
ottani parlagfű tenger újabb kel
lemetlen perceket szerezne az 
arra érzékenyeknek. A földtu

lajdonosok többsége - tisztelet a 
kivételnek - arra sem vette a fá
radságot, hogy legalább beszán- 
tassa a nem müveit földet.
Megyénkben a külterületek ese
tében a Gödöllőn székelő Pest 
Megyei Növény-egészségügyi 
és Talajvédelmi Állomás az 
illetékes szakhatóság. A munka 
némileg megoszlik a Megyei 
Földhivatallal, mivel a belterü
leti földterület művelési köte
lezettségének betartását az utób
bi hatóság ellenőrzi. Az állomás 

idén több, mint 3000 felszólítást 
küldött ki szerte a megyébe és a 
fővárosba. 17 esetben bírságol
tak, amelynek összege átlagosan 
60 ezer Ft volt. Dr. Winkler 
István igazgató szerint a felszó
lításra a legtöbben jól reagáltak 
és megtették a szükséges intéz
kedéseket. Arra a kérdésre, hogy 
közérdekű védekezésre van-e 
elkülönített keret, nemleges vá
laszt kaptunk. Az állomás meg
rendelheti a közérdekű védeke-

(folytaiás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek
Ezúttal is rekordmennyiségű, 

összesen 27 napirendi pont tár
gyalása várt a képviselőkre. En
nek következményeként éjfél 
felé végeztek a munkával.

Pedig az elején sikerült jó 
tempót diktálni. Gyorsan elfo
gadták a Gyermekélelmezési In
tézmény Szervezeti és Műkö
dési Szabályzatát - ez már má
sodszor került a testület elé - és 
egységesen támogatták a közin
tézmény számítógépprogram 
vásárlására irányuló kérelmét is. 
Megtorpant viszont az iram a 
Városréti út-Breda-patak menti 
lakóterület szabályozási tervé
nek tárgyalásánál. A témával 
részletesen, külön cikkben fog
lalkozunk.
Nem támogatta a képviselő

testület a Podmaniczky Művé
szeti Iskolának a Ricoh Hungary 
Kft-vel egy digitális fax és fény
másológép tartós bérletére vo
natkozó szerződés megkötését, 
mivel azt előnytelennek tartotta. 
A képviselők arra kérték az in
tézményvezetőt, szerezzen be 
újabb ajánlatokat a kért eszkö
zök beszerzésére.

Elkészült az a tájékoztató, 
amely a jelenlegi önkormányzat 
négy éves munkáját foglalja 
össze. A testület úgy döntött, az 
anyag mellékletként jelenjen 
meg az Aszódi Tükörben. En
nek e havi számunkban eleget 
teszünk.
A kért összegnél 4 millióval ke
vesebbet kap a város a működési 
forráshiány központi támoga
tásra benyújtott pályázatára. A 
hiányzó forintokat saját pénz
ügyi fedezetből kell biztosítani. 
A képviselő-testület határozata 
alapján ezt a Polgármesteri Hi
vatal keretéből kiadási megtaka
rításként pótolják.
A 2002. II.félévi kisjavítási-fel

újítási munkákra történő kivite
lezők kijelölése volt a következő 
napirendi pont. A témával előző 
számunkban részletesen foglal
koztunk, csakúgy mint a külterü
leti digitális térkép elkészítőjé
nek kiválasztásával.

Árajánlatot kért a képviselő
testület a Műszaki Irodától a te
mető főbejárati lépcsőjének áta
lakítására. Fehér Endre iroda

vezető úgy nyilatkozott, nem 
szükséges a teljes átépítés, csu
pán a vízszintes járószintek ja
vítása, amely 867 ezer Ft-ba ke
rül. (A teljes rekonstrukció ösz- 
szege megközelítette a 2 millió 
Ft-ot.)

Elvi hozzájárulását adta a 
képviselő-testület a Tavasz utca 
átalakításához, valamint a be
építési koncepcióhoz, mivel az 
utóbbi időszakban több teleka
lakításra vonatkozó kérelem is 
érkezett az építési hatósághoz. 
Határozata alapján az út széles
sége 9 m, az utcától délre eső tel
keken az élőkért minimális mé
rete 3 méter kell legyen.

A fovonalszámok után a V- 
Fon Távközlési és Szolgáltató 
Részvénytársaság minden év
ben bizonyos összeget biztosít 
az önkormányzatoknak. Aszód 
ebben az esztendőben 136 ezer 
542 Ft-ban részesül. A képvise
lők döntése értelmében ebből 
106 ezer 542 Ft-ot a Gondozási 
Központ kap üzenetrögzítős fax 
és telefonkészülék vásárlásra, 30 
ezer Ft-ot pedig a Szociális Bi
zottság oszthat szét 5 mozgás
korlátozott személy támogatása 
céljából.

240 ezer Ft-tal támogatja az 
önkormányzat a Baptista Gyüle
kezetét, amely a Petőfi utcai 
imaházat újítja fel. A korábbi 
években a város a katolikus és az 
evangélikus egyházat is támo
gatta.

Elképzelhető, hogy jövőre újra 
lesz autósmozi Aszódon, amit 
2003. április 1-től egy szurdok
püspöki vállalkozó kíván üze
meltetni. Az épületeket már 
megvásárolta az előző tulajdo
nostól, a terület bérleti díját vi
szont az önkormányzatnak kell 
fizetnie. A képviselő-testület 
úgy foglalt állást, hogy a vállal
kozónak a szerződés megkötése 
után az épületek által elfoglalt, 
szezonális időszakban pedig a 
teljes terület után kell dijat fizet
nie. A kezdő bérleti díjat három 
hónapra előre kell fizetnie.
Felértékelteti az önkormányzat a 
Kossuth Lajos u. 24. számú in
gatlanát, mivel annak jelenlegi 
bérlője bejelentette vásárlási 
szándékát. A felértékelést a hat

vani Mobil-Ing, illetve a gödöl
lői Morinform Kft végezheti. A 
testület a becslések eredményé
nek megismerését követően 
dönt az eladásról.
Kérelmet nyújtott be a Szak

orvosi Rendelőintézet a Baross 
utca 5. szám alatt megüresedett 
közérdekű célú bérlakás ren
delőintézetként történő haszno
sítására. A képviselő-testület a 
napirendi pont tárgyalását elna
polta a Falujárók u. 30. szám 
alatt épülő 12 db önkormányzati 
bérlakásba történő bérlők kijelö
léséig.

Pályázatot nyújt be az ön
kormányzat a Kossuth Lajos u. 
52. szám fölötti támfal megerő
sítésére. A stabilizáció 9,5 millió 
Ft-ba kerül, amelynek teljes ösz- 
szegét a pályázattól remélik.

Felületkezelésre szorulnak a 
Polgármesteri Hivatal nemrégi
ben kicserélt ablakai. A nyílás
zárók csak lenolajkencével van
nak átkenve, amely nem idő
járás álló. Az előzetes felmérés 
szerint az ablakok oldószeres 
lazurral való lekenése 627 ezer 
Ft-ba kerül. A testület úgy dön
tött, hogy négy vállalkozótól- 
KIM Bt., John ácsi László, 
Pásztor Attila, Király István - 
kér árajánlatot a munka elvégzé
sére.
Két olyan jogosnak tűnő la

kossági panasz is érkezett a kép
viselő-testület elé, amelyre az 
érintettek azonnali orvoslatot 
vártak. A témával részletesen, 
külön cikkben foglalkozunk.

Területvásárlási kérelemmel 
fordult az önkormányzathoz a 
Ferromechanika Ipari Szövetke
zet. A képviselő-testület a pol
gármestert bízta meg a tárgyalá
sok lebonyolításával. A szóban 
forgó 600 négyzetméteres terü
let ügyében a megegyezés kér
déses, mivel a képviselő-testület 
tárgyalási alapként 1000-4000 
Ft/ négyzetméter összeget jelölt 
meg, a Ferromechanika viszont 
csak 400 Ft/ négyzetméteres árat 
tart reálisnak. A megbízás eset
leges területcseréről való tár
gyalásra is feljogosítja a pol
gármestert.

Három gázszerelőtől is ára
jánlatot kér az önkormányzat, 

augusztus 7.
mivel a Szakorvosi Rendelőin
tézethez tartozó „Terhestanács
adó” helyiségben szükségessé 
vált a fűtőkészülék más helyre 
történő felszerelése.

Besorolta a kisjavítások közé a 
képviselő-testület a Síklaki- 
hegy hegy alsó út csapadékvíz
gyűjtő árok megépítését, mivel 
itt a nagyobb esőzések állandó 
gondot okoznak. A beadott ára
jánlat alapján a munka valami
vel több, mint 1 millió Ft-ba ke
rül.
Új tanterem kialakítására kért 

engedélyt a Csengey iskola igaz
gatónője. A testület kissé értet
lenül állt a kérés előtt, mivel ko
rábban, nagyobb létszám esetén 
sem jelentett gondot a gyerekek 
elhelyezése, ráadásul túl késői
nek tartották ezt a kérést. Az elu
tasítás mellett megbízta a mű
velődési bizottságot, egyeztes
senek a létszámot illetően. A tes
tület döntése óta Búzás János 
vállalta az átalakítás- amelyet 
végül az érintett bizottság is 
szükségesnek látott - elvégzé
sét, csupán az anyagot és a bur
kolás költségét kell az önkor
mányzatnak állnia.

A képviselő-testület - szem 
előtt tartva az esélyegyenlőség 
biztosítását - úgy döntött, hogy 
finanszírozza az Aszódi Tükör 
választási különszámát, amely 
várhatóan 2002. októberének 
elején, 2100 példányban jelenik 
meg. Az ingyenes kiadványt a 
Posta munkatársai juttatják el 
minden háztartásba.
A képviselő-testület végül jelen
tést hallgatott meg a lejárt ha
táridejű határozatokról és a két 
ülés között tett intézkedésekről, 
majd közérdekű javaslatok, 
bejelentések megtételére került 
sor.

R.Z.

A lap nyomása előtt értesültünk 
arról, hogy a Vöröskereszt nevé
ben adományokat gyűjt a Gyer
mekremény és Életút Alapítvány 
(Miskolc, Csalogány u. 51.) A Vö
röskereszt erre nem hatalmazta 
fel ezt a szervezetet, így CSA
LÓKRÓL van szó. “Aktivistáik” 
felbukkanása esetén értesítsék a 
rendőrséget!

Aszód és Gödöllő Körzeti Vk.
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Megtöbbszöröződött a lakásra várók száma

Átadták a 12 új szociális bérlakást
(folytatás az 1. oldalról)

zést tekintve, hiszen a többi, 
szintén pályázatot nyert telepü
lésen összesen 28 új otthont épí
tettek. (Dányban 20, Kartalon 6, 
Domonyban 2 lakás épült.) 
dr. Juhász István, a Belügymi
nisztérium lakásépítés-politikai 
osztályának vezetője köszöntő 
beszédében érdekességként em
lítette, hogy a várakozásokkal 
ellentétben főleg a kisebb tele
pülések pályáztak, és a tenden
cia nem állt meg. Legutóbb pél
dául egy 187 fos falucska pályá
zatának támogatásáról döntöt

Felszólítást küldtek, de a bírságolás elmaradt

A parlagfű allergia nélkül Is Irritáló
(folytatás az 1. oldalról)

zés munkáinak elvégzését, a 
költségeket pedig átháríthatja a 
mulasztó terhére, hogy aztán az 
közadók módjára behajtásra ke
rüljön, de így is kevés az esélye 
annak, hogy az összeg egy éven 
belül befizetésre kerül.
Mindez persze nem vigasztalja 
azokat, akik szenvednek a pol
lenektől.
- A betegek száma évről évre nő
tudtuk meg dr. Simorjay Zsuzsá
tól, az aszódi Tüdőbeteg-gon
dozó Intézet főorvosától, aki 
egyelőre nem tud olyan esetről, 
hogy valaki közvetett módon, az 
allergiától való befiilladás miatt 
halt volna meg, de szerinte sem 
kellene ezt megvárni. A virágzás 
okozta helyzet egyébként nem
csak az allergiásokat kínozza 
meg, hanem a még egészsége
seket is.
Mit lehet tenni ilyenkor? Az 

érzékenyebbek számára marad 
az időben elkezdett gyógyszer

Köszönet a polgárőröknek
Sződliget község Polgármesteri 

Hivatala szerkesztőségünknek is 
eljuttatta közlésre azt a levelet, 
amit a Galga Polgárőr Egyesü
letnek küldtek. 10 aszódi pol
gárőr a Fesztiválon teljesített 
szolgálat után nem hazafelé 

tek.
A most átadott 12 lakás össze
sen 21 család lakásgondját oldja 
meg. Az Épkomlex Kft által fel
épített igényes épületbe költöző 
családok régi lakásainak egy 
részébe ugyanis újabb bérlőket 
tud elhelyezni a város, a nagyon 
rossz állapotban lévő ingatlanok 
viszont lebontásra kerülnek. Az 
új lakók vadonatúj otthonai szé
pek, ízléses burkolatokkal ellá
tottak. A másfél szobás 50 négy
zetméteres lakások lakbére havi 
5.500, az 58 négyzetméteres, két 
és fél szobásaké pedig 63 80 Ft.

szedés, helyi hatású készítmé
nyekkel- pl fíijóka, orrcsepp stb. 
- kombinálva. Egyszer ki kellene 
számolni, mindez mibe kerül az 
országnak. Lehet, hogy kiderül
ne, olcsóbb volna kaszáltatásra 
félretenni egy nagyobb összeget 
a költségvetésben.
Erre idén már született kezde
ményezés. Az Orbán- kormány 
szándéka volt, hogy elkülöníti 

Az új Nemzeti Színház környéke 2002. augusztusában

indult, hanem Sződre homok
zsákokat tölteni.

Tisztelt Elnök Úr!
Sződliget község területén 2002. 
augusztus 14 és 21. között rend
kívüli mértékű árvízzel tetőzött a 

A kínálat bővülése a keresletet 
is megsokszorozta. Több, mint 
háromszorosára nőtt ugyanis az 
új igénylők száma. Hogy ők 
mikor költözhetnek új otthonba, 
egyelőre nem tudni. A volt 
szovjet laktanya területén már 
nem épül újabb ház, a következő 
lehetséges helyszín, a Béke utca 
1., ahol egy 4 lakásos otthont kí
ván emeltetni az önkormányzat, 
amennyiben továbbra is lehető
ség nyílik pénzt szerezni lakás
építésipályázatokon. R.Z.

egy keretet a parlagfű irtására, 
ám az előterjesztés megszavazá
sára a választások miatt már nem 
került sor. Az országos sajtóban 
nemrég olvashattunk arról, hogy 
a Medgyessy-kabinet a jövő évi 
költségvetésben szintén szándé
kozik költeni a parlagfű további 
terjedésének visszaszorítására.

R.Z.

Duna. Az árvízvédelmi munká
latok igen komoly feladat elé ál
lították a település lakosságát. 
Minden lakó egy emberként állt 
ki a község védelmében.
A fentiekre való tekintettel is 
rendkívül figyelemreméltó az a 
segítökészség, amelyet az Ön 
szervezete nyújtott községünk 
lakóinak. Ezúton mondok kö-

Szent István-napi 
ünnepség

Rónai Lajos 
len városunk 

új díszpolgára
(folytatás az 1. oldalról)

Az Aszódi Malom által felaján
lott, idei őrlésű lisztből készült 
kenyeret Buzgón József plébá
nos áldotta meg. Ezt követően 
Tóth Gábor országgyűlési kép
viselő lépett mikrofonhoz és 
mondta el gondolatait, majd 
Bagyin József polgármester 
mondott beszédet. Az ünnepség 
a kitüntetések átadásával folyta
tódott. A beérkezett javaslatok 
alapján a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a díszpolgári címet 
idén Rónai Lajos, a Podmanicz- 
ky Művészeti Iskola igazgatója 
kapja. Aszód város sportjáért 
díjban részesült Juhász Attila 
testnevelő tanár, többszörös or
szágos bajnok terepíjász, vala
mint az Aszód FC labdarúgó
csapata és vezetősége, név sze
rint Agfalvi Imre, Búzás János, 
Kelemen János és TukoraJános.

Ismét díjat kaptak azok az 
intézmények, magánszemélyek, 
akik sokat tettek azért, hogy a 
város tovább szépüljön, és eszté
tikus képet nyújtson. A Tiszta 
Szép Városért díjban részesült 
Jánosi János építész, Nagy 
Tibor és felesége (Kossuth Lajos 
u. 6.), a Papföldi utca 13-17. la
kói (Kovács Tamás és családja, 
Horváth Jenő és családja, 
Koreny Pál és családja, Csitári 
István és családja, Szántó And
rás és családja), Péter Lajos és 
családja (Madách tér 12.) vala
mint az Evangélikus Egyház.
Szerkesztőségünk ezúton gra
tulál valamennyi kitüntetettnek.

Rácz Zoltán

szönetet Sződliget lakói nevé
ben, és kérem, ezt tolmácsolja 
szövetségük minden tagja felé.
Remélem, hogy a kialakult kap
csolatot ajövőben tovább tudjuk 
erősíteni. Ehhez kívánok Önök
nek további sok sikert és jó 
egészséget!
Köszönettel: Soós Gábor

polgármester



ASZÓDI

Fókuszban a bizottságok

Ügyrendi bizottság: jogászok nélkül nem megy
A nagyobb települések való

színűleg előnyben vannak, ami
kor ügyrendi bizottságot kell 
alakítani. A számok törvény
szerűsége következtében ugya
nis csaknem biztos, hogy lega
lább egy jogász végzettségű 
képviselő van a testületben, aki 
fárosz lehet a paragrafusok ten
gerében. Aszódon az ügyrendi 
bizottságnak sem az előző, sem 
a mostani vezetője nem jogász. 
A bizottság ennek ellenére jól 
működött, amit az bizonyít, 
hogy a négy éves ciklus alatt az 
önkormányzat mindössze két 
esetben kapott értesítést arról, 
hogy módosítania kell egy-egy 
rendeletén.
- A mi dolgunk az, hogy az 
egyes napirendi pontok anyagát 
jogi oldalról vizsgáljuk. Első
sorban olyan előteijesztések, 
működési szabályzatok, elide
genítési programok futnak ke
resztül a bizottságon, amelyek 
esetében különösen fontos a 
jogi, szakmai értékelés átvizs
gálás. Az üléseken próbáljuk 
feltárni azokat a hiányosságokat, 
amelyeket pótolni kell ahhoz, 
hogy jogilag, szakmailag meg
felelő határozat születhessen. Az 
anyag kijavítás után kerül a kép
viselő-testület elé. Ezzel egy
szerre segítjük a polgármester és 
a jegyző munkáját. - foglalta 
össze a feladatkört Puskás Péter 
elnök.
- Egy kívülálló számára 
furcsa, hogy' az ügyrendi bi
zottságnak úgy kell működnie, 
hogy a képviselők között egy 
jogász sincs. Feltételezem, 
hogy óriási szerep hárul a kül
sős tagokra...
- A magyar választási rendszer 
képviseleti demokrácia útján 
működik, így a választópolgá
roknak óriási a felelőssége ab
ban a tekintetben, hogy kiket jut
tatnak be egy-egy testületbe, 
milyen lesz annak az összetétele. 
Nem szerencsés, ha túlságosan 
homogén szakmai körök domi
nálnak. Minél sokrétűbb a tes
tület összetétele, annál köny- 
nyebben lehet megfelelő embert 
találni a különböző bizottságok 

élére. Bizottságunk öt főből áll, 
és mindkét külsős tagja jogász. 
Ez mindenképpen szerencsés a 
munkánk szempontjából. Külö
nösen dr. Kovacsik Erzsébetnek 
tartozunk nagy köszönettel, 
ugyanis több alkalommal egé
szen abszurd határidő megjelö
lésével kértük a segítségét, és 
ilyenkor az éjszakája is ráment, 
hogy másnapra megfelelő meg
oldást tudjon letenni az asztalra. 
A későbbiekben - ha módom 
lesz rá - mindenképpen azt tá
mogatom, hogy az összes bizott
ság külsős tagjai kizárólag szak
mai szempontok szerint kerülje
nek be. Ez ugyanis még erőtel
jesebben javítaná és hatéko
nyabbá tenné a képviselő-testü
let munkáját. Ami az elnökök 
személyét illeti: dr Jólesz Jó-zsef 
társadalmi és egyesületi megbí
zatásai révén igen jártasnak 
bizonyult a jogi kérdésekben, 
jómagam pedig kötelezettsé
gemnek éreztem a felkérés után, 
hogy áttanulmányozzam az ön
kormányzati munkával kapcso
latos jogszabályokat. Szeren
csémre a munkakörömnél fogva 
szinte naponta foglalkozom 
egyéb jogi kérdésekkel is. Jóleső 
érzés volt, hogy az utóbbi pár 
hónapban a képviselő-testület 
szinte kivétel nélkül elfogadta a 
bizottságjavaslatait.
- Mintha az utóbbi időben 
többször fordulna elő, hogy a 
bizottság az előterjesztések 
közül többet kiegészítésre ítél, 
illetve újbóli tárgyalásra ja
vasol. Példaként említem: már 
a harmadik intézmény szerve
zeti és működési szabályzatát 
tárgyalja újra a testület Eny- 
nyit változtak volna a hatályos 
jogszabályok?
- Most aktuálisak a szervezeti és 
működési szabályzatok módo
sításai, ezeket valamennyi intéz
ménynek a képviselő-testület elé 
kell terjeszteni. Alapvetően a 
segítő szándék munkálkodik 
bennünk, és remélem, hogy az 
érintett intézmények vezetői is 
így élik ezt meg. Mivel szabá
lyok rendszeréről van szó, fon
tos, hogy az SZMSZ-ek a lehető 

legjobban modellezzék és írják 
le az intézmény működését. Vi
szonylag nagy a rálátásom erre a 
témára, hiszen jómagam is ilyen 
munkahelyen dolgozom. Az 
észrevételeinkkel a hatékonysá
gon akarunk javítani. Figye
lembe kell azt is venni, hogy az 
SZMSZ mindig kétoldalú do
log. Nemcsak az fontos, hogy le- 
úja a vezetőség irányítási, veze
tési módszereit, hanem az is, 
hogy a dolgozók ezt megértsék, 
a rendelkezések számukra is 
egyértelműek legyenek.
- Elégedett lehet a bizottság a 
munkájával?
- A négy év során két alkalom
mal született olyan döntés, amit 
a Közigazgatási Hivatal kifogá
solt. A képviselő-testület ezeket 
újratárgyalta, és kijavította a hi
bákat. Azt gondolom, hogy a ha
tározatok számát tekintve ez
igazan nem rossz arany...

Városfejlesztési és
Úgy tűnik, Einstein relativi

táselmélete a településfejlesz
tések tekintetében is megállja a 
helyét. Amíg ugyanis a gödöllő
iek Veresegyházat említik a fej
lődés jó példájaként, addig az 
aszódiak Gödöllőt, a turaiak pe
dig Aszódot. Mondhatnánk azt 
is: a szomszéd fűje mindig zöl
debb.
- Nekem is van ilyen tapasz
talatom, a más településeken 
élő barátaim, ha hozzánk láto
gatnak, mindig megjegyzik, mi
lyen sokat fejlődött Aszód. 
Jómagam pedig - hasonlóan a 
többi taghoz - úgy vélekedem, 
talán lehetett volna még többet - 
árulja el Chugyik János, a Vá
rosfejlesztési és Környezet
védelmi Bizottság elnöke - Ám 
tudomásul kell vennünk, hogy a 
pénzügyi keret ennyit engedett.
- Milyen változásokra a leg
büszkébb a bizottság?
- Személy szerint az új szociális 
bérlakások megépítésére, no 
meg a csatornázás befejezésére, 
de azt gondolom, ezzel nem va
gyok egyedül. Hosszú évek után

- A következő bizottságnak 
lesz-e erről a ciklusról áthú
zódó ügye? Kell-e a most szer
zett tapasztalatok alapján sür
gősen módosíttatniuk vala
mit?
- A képviselő-testület SzMSz- 
ének módosítását mindenkép
pen szükségesnek tartom annak 
érdekében, hogy a bizottságok 
egymással és polgármesterrel 
még jobban tudjanak együttmű
ködni. Legalább ilyen fontos a 
„házi” közbeszerzési eljárás
rendünk professzionálisabbá té
tele. Olyan szabályzatnak kelle
ne elkészülnie, amelyik még 
átláthatóbbá, még tisztábbá teszi 
az eljárás rendjét, ugyanakkor 
fenntartja a versenyszellemet.

R.Z.

először adhattunk át új la
kásokat, örömet szerezve ezzel 
leendő lakóiknak, ráadásul ezzel 
elősegítjük a város főutcájának 
további szépülését is, mivel el
bontható lesz a szükséglakások 
jó része. A fejlesztés alapját az 
önkormányzati ingatlanok ela
dásából teremtettük meg. Az 
eredmény mutatja: nem feléltük, 
hanem visszaforgattuk az ösz- 
szeget.
- A pénzügyi bizottság vezetője 
kevesellte az ezekből befolyt 
összeg nagyságát...
- Teljesen egyetértek vele, né
hány ingatlan szerintem is áron 
alul kelt el. Szerencsésebb lett 
volna kezdettől fogva két in- 
gatlanbecslőt foglalkoztatni az 
árak megállapításhoz. Spórolni 
szerettünk volna, de nem biztos, 
hogy sikerült.
- Az utóbbi időben tényleg so
kat változott a városkép. De 
van egy főterünk, aminek fél
bemaradt a felújítása...
- Igaz, itt a munkák jelentős ré
sze még hátra van. Sajnos min
dig akadt olyan feladat, amellyel



TÜKÖR

Már el is készült az új kerítés

Károkozással járt a bontás
Közi elhívás a szövőlepke 

elleni védekezésre
Bár nem mondja ki jogsza

bály a kerítésépítési kötele
zettséget, a képviselő-testület 
úgy döntött, eleget tesz annak 
a lakossági beadványnak, 
melyben azt kérték, hogy a 
Béke utca 2. szám melletti 
épület önkormányzat általi 
bontása következtében meg
rongálódott kerítést a város 
építse újjá.

Korábban már beszámoltunk 
arról, hogy a város anyagi lehe
tőségeinek függvényében újabb 
szociális bérlakásokat kíván épí
teni a Béke utca 1. alatt. Mivel a 
telken álló ház állapota baleset
veszélyes helyzetet teremtett, az 
önkormányzat - bár nem tudni, 
mikor nyílik módja új lakások 
építésére - kiadta a bontási en
gedélyt, és a GAVIT-ot bízta 
meg a munkával. A bontási en
gedélyt a szomszédban lakó né
ni tudomásul vette. Arra azon
ban nem számított, hogy ennek

következtében a két telek között 
40-50 cm-es szintkülönbség ala
kul ki, amelynek következtében 
a kerítés kifelé kezd dőlni, Rá
adásul annak is kialakult a reális 
veszélye, hogy a melléképüle
teinek hátsó fala is megroggyan. 
A kialakult helyzetet több, hely
színre kilátogató képviselő is 
hasonlóképpen látta, és bead
ványban erősítette meg a néni 
kérésének jogosságát. Ebben 
nem is volt eltérés a képviselők 
véleménye között, abban vi
szont igen, hogy a telek teljes 
hosszában építsen kerítést a 
város vagy csak ott erősítsék 
meg a kerítés lábazatát, ahol az 
épületet veszélyezteti. A képvi
selők többsége a teljes kerítés
lábazat megépítése mellett tette 
le voksát. A 300 ezer Ft-ra be
csült munka elvégzését a GA- 
VIT-ra bízták. Lapunk nyomdá
ba kerüléséig már el is készült az 
új kerítés. R.Z.

A növényvédelmi előrejelzés 
szerint az amerikai szövőlepke 
II. nemzedékének károsítása 
tapasztalható. A kártevő az 
utóbbi években komoly gon
dokat okozott, így fontos, hogy 
odafigyeljünk és védekez
zünk ellene. Idén a tavaszi 
nemzedék egyedszáma ala
csony volt, de a második, nyári 
nemzedék már számottevő. 
Főleg Pest megye déli részén 
számíthatunk nagyobb mérté
kű elszaporodására. A lepke 
hernyója lombkártevő. Ked
velt tápnövényei a meggy-, 
cseresznye-, szilva-, dió-, ju- 
har-és eperfa. Veszélyeztetet
tek az utak menti sorfák, bok
rok, házikerti és szórványfák, 
valamint a közterületek lom
bos növényei.
Az 5/2001. (1.16.) FVM rendelet 
a növényvédelmi tevékenység
ről 2.§(1) bekezdés b) pontja 
kimondja, hogy a foldhasználó 

és a termelő hatékonyan köteles 
védekezni lombkárosítók nagy 
kártétel! jelentőségű fellépése 
esetén.
A védekezés legegyszerűbb 
módja a mechanikai mentesítés, 
a fák hajtásvégein kialakuló kis 
hemyófészkek időben történő 
eltávolítása és elégetése. Ilyen
kor a hernyók még egy csoport
ban vannak, a kártételük jelen
téktelen. Nagyobb felület eseté
ben (pl. utak menti sorfák, köz
területek), amikor csak permete
zéssel lehet védekezni, a környe
zetre ártalmatlan, biológiai ké
szítményeket javasoljuk: Dipel, 
Thuricide HP, Dimilin 25 WP, 
vagy rovarölő szerként a Trebon 
10F.
A közfelhívásban foglaltak vég
rehajtását a növényvédelmi fel
ügyelők ellenőrzik, és azok el
mulasztása szabálysértési eljá
rást vagy növényvédelmi bírság 
kiszabását vonja maga után.

Környezetvédelmi bizottság: Pénz, pénz, pénz
kapcsolatban be kellett látnunk, 
hogy jogos az előbbre sorolása a 
tér befejezésénél, mivel életve
szélyt kell elhárítani. Ilyen volt 
például a Polgármesteri Hivatal 
tetőszerkezetének megerősítése, 
amely már nem bírt volna ki 
még egy telet. A sort bőven le
hetne sorolni.
- Lassan elfogynak az önkor
mányzati ingatlanok. Miből 
lesz pénz a hátralévő javítá
sokat elvégezni és nem utolsó
sorban fejleszteni?
- Továbbra is az eladott ingat
lanjainkból befolyt összeg visz- 
szaforgatásából. Sajnos két terü
leten nem sikerült látványos 
eredményt elérni. Az egyik az 
ipari park eladása, bár az utóbbi 
időben megélénkült az aszódi 
vállalkozók érdeklődése. Úgy 
látszik ez a tendencia. Az ország 
egészére a gazdasági szakértők 
is azt mondják, hogy már nem 
annyira vonzó a multiknak, vi
szont a kisebb tőkével rendel
kezők továbbra is fejlesztenek. 
A másik terület, a Fesztivál tér, 
amelynek sorsáról a következő 

képviselő-testület dönthet. A kö
zeljövőben mindenképpen el 
kell dőlnie, hol lesz az Aszód 
Fesztivál. Nem kis tétről van 
szó, ugyanis a jelenleg csupán 
erre használt terület értéke 
előzetes becslések szerint 170 
millió Ft. Ebből lehetne fejlesz
teni.
-Szépen hangzik. Csakhogy a 
pénz nagy részéből közműve- 
síteni kell. Mennyi marad meg 
ebből tisztán?
- Valóban elő kell készíteni a tel
kek eladhatóságát, nem beszélve 
arról, hogy a Fesztivál esetleges' 
új helyét is alkalmassá kell tenni 
a rendezvény befogadására. 
Becslésem szerint így körülbe
lül 40-50 millió Ft szabad pénz 
marad.
- Miközben a várólistán sze
replő kisjavítások összege 
meghaladja a200milliót...
- Éppen ezért mondom azt, hogy 
a következő bizottságnak talán 
még a miénknél is nehezebb dol
ga lesz, hiszen a kisjavítás tételei 
az idő múlásával valószínűleg 
tovább gyarapodnak.

- A bizottság másik feladata a 
környezetvédelem. Ezen a te
rületen mennyire érzik sike
resnek a működésüket?
- Kevesebb időnk jutott ezzel 
foglalkozni, mint a településfej
lesztéssel. A hulladéklerakás 
problémáját jól ismeijük, és tud
juk, hogy rövidesen be kell zárni 
a telepet. Ezért is értettünk ko
rábban egyet azzal a javaslattal, 
hogy lépcsőzetesen emelked
jenek a díjak, a lakosságot ne 
sokkszerűen érje a messzebbre 
szállítás miatt szükséges díje
melés.
- Most is van egy olvasói leve
lünk a telepen történt tűzese
tek miatt....
- Közel lakom a telephez, így 
sokszor szenvedtem én is a füst
től Azt gondolom, idén a nagy 
szárazság ellenére kevesebb 
tűzeset volt, mint korábban. Ez 
valószínűleg annak köszönhető, 
hogy tavaly a környezetvédelmi 
szakhatóság utasításának meg
felelően a GAMESZ más műve
lésmódra váltott.
- Sikerekről beszéltünk az ele

jén. Mit tart a bizottság a leg
nagyobb kudarcának?
- Azt, hogy nem tudtunk előre 
lépni sem az elkerülő út megé
pítése, sem a díjmentesítés terén 
előrelépni. Óriási károkat okoz
nak a kamionok, és ezt valahogy 
meg kellene akadályozni.
- Minden bizottsági elnököt 
megkérdeztük, mennyire vol
tak aktívak a bizottság tagjai?
- Nem nagyon dicsekedhetünk. 
Elég sokszor voltak hiányzóink, 
kétszer emiatt más időpontra 
kellett áttenni a gyűlést. Ment
ségünkre legyen mondva, több 
olyan tagunk is van, aki más bi
zottságban is dolgozott, és a két 
grémium ülésének időpontjai 
többször is egybeestek. A leen
dő bizottság - amelynek munká
jához sok sikert kívánok - ebben 
is előre kellene lépnie. Ettől 
függetlenül szeretném megkö
szönni a tagok és a Polgármes
teri Hivatal dolgozóinak munká
ját.

Rácz Zoltán
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Kárt téríthet a GAMESZ
Díszcserjét nyírt a munkás gaz helyett
Ügybuzgó közhasznú mun

kások nemrégiben a közterület 
karbantartása közben a gaz mel
lett az egyik ingatlan gazdája ál
tal közterületre ültetett cseréket 
is lenyírták fűkaszájukkal. Az 
eset után a két fél nem talált 
kompromisszumos megoldást, 
így a károsult tollat ragadott és a 
képviselő-testülethez fordult. 
Az esetről Tolmácsi Miklós 
GAMESZ vezető is jelentést írt. 
A két írásból kiderül, mindket
ten másként látják az esetet. A 
grémium úgy határozott, a pol
gármesterre vár az érintettek kö
zötti párbeszéd lefolytatása és 
egy mindkét fél számára meg
nyugtatójavaslat elfogadtatása.

Búzás István építészmérnök 
szereti a tiszta, rendezett környe
zetet, és szívesen is gondozza 
azt. Az ő kezdeményezésére lett 
szép virágos a Falujárók útján

néhány éve megépített tér. A ta- Tolmácsi Miklós szintén szereti 
valy vásárolt építési telke kör- a virágokat, és szeretné elérni, 
nyékén is törekszik arra, hogy hogy ez másokra is átragadjon, 
rendezett legyen a terep. Ezért is Valóban szép nagy virágokkal 
igyekezett az ingatlanának sze- sikerült díszíteni a körforgalmat, 
rinte kényszerű feltöltése nyo- ráadásul idén először néhány 
mán keletkezett rézsűt mielőbb villanyoszlopra is kerülhetett vi- 
kúszó növényekkel esztétikai- rágcserép. A GAMESZ vezető 
sabbá tenni. Igaz, levelében elis- éppen amiatt bosszankodik, erre a 
merte, a telepítés nagy része tevékenységre idén csak 180 ezer 
közterületen történt, ráadásul Ft-javan.
egyéb irányú elfoglaltságaik Az intézmény vezetője a 
miatt-felesége szült, ő maga pe- jelentésében elismerte, a munká
dig másoddiplomát szerzett-ke- sok valóban többet is kivágtak a 
vesebb idő jutott a növényzet közterületre ültetett talajtakaró 
gondozására, így az a szokottnál növényből. Az általuk okozott 
gazosabb volt. Ugyanakkor állít- kárérték azonban szerinte nem 
ja, az eset előtt már hozzákezd- jelentős. Az eset után néhány 
tek a rézsüs rész gondozásához, nappal a kollégáival helyszínen 
a gyomtalanításhoz, és ezt a ka-tett terepszemle alapján 5-10 
szálónak is látnia kellett. Ráadá- talajtakaró kúszócserje tarvágá
sul, amíg nála tarolt a munka- sát úja a munkás számlájára. En- 
gép, addig a Vas Mór utcai köz- nek darabja 400-500 Ft között 
területen elmaradt a fűnyírás. van. Búzás István szerint a kár

ennél jóval nagyobb, legalább 
30-40 tőről van szó. Az anyagi 
kárnál azonban jelentősebbnek 
tartja az erkölcsi sérelmet, amely 
jelen esetben azt érte, aki hajlan
dó a közterületért is tenni.
A nézeteltérések mellett van 
csupán egy dologban egyeznek 
a felek: mindkettőjük szerint a 
másik erőszakos, durva hang
nemben beszélt vele.
A képviselő-testület úgy véleke
dett, ebben az ügyben nem szük
séges döntést hoznia. Minden
képpen szerette volna azonban 
megbékíteni a feleket, ezért 
megbízta a polgármestert, hogy 
folytasson párbeszédet a komp
romisszumos megoldás érdeké
ben.
Van egy régi mondásunk: Ki a 

virágot szereti, rossz ember nem 
lehet. Vajon igaz-e ez a kúszó
növények esetében is?
(Lapunk nyomdába kerüléséig 
egyébként a felek között nem 
került sor békítő megbeszélés
re.) R.Z.

Az építtető játszótér építést is felvállalt
Ismét egy lépés Aszód új lakóparfcjáhez
Lakóterületté nyilvánította a 

képviselő-testület a Városréti 
út észak felé eső oldalát, ahol a 
IX. Portfolió Kftkíván sorhá
zakat építtetni. A döntés elő
feltétele volt annak, hogy kö
vetkező lépésként elkészül
hessen a részletes rendezési 
terv.
A Portfolió Kft és az építésben 

közreműködő Közműcoop Kft 
munkatársai ez alkalommal már 
egy vázlatot is hoztak magukkal 
a testületi ülésre, amit eléggé 
vegyes érzelmekkel fogadott a 
grémium. A teraszosra tervezett 
építkezés ugyanis rögtön felve
tett egy csomó problémát.
A vázlatterv szerint a lakóterü
letet - amelyen több, mint 70 la
kás épül- egy alsó és egy felső út 
venné körbe, amely a Város-réti 
útra csatlakozik rá. Az egyes 
épületeket ugyanakkor kis - lép
csővel záródó - zsákutcákon le
hetne megközelíteni.

A terület birtokosai a lakók 
lesznek, ám az önkormányzat
nak itt is el kell végeztetnie bizo
nyos városüzemeltetési felada
tokat. Ilyen például a szemét

szállítás, a hó elkotrása. Nem 
csoda, hogy rögtön kérdésként 
vetődött fel, kié legyen a telkek 
közötti út, amelynek megépíté
sét szintén a IX. Portfolió kft vál
lalta. A cég ügyvezető igazgató
ja úgy vélekedett, hogy ennek is 
magánterületnek kell lennie, 
Fehér Endre, a Műszaki Iroda 
vezetője ugyanakkor úgy foglalt

Pályázati felhívás
Aszód Város Önkormányzata 

az Oktatási Minisztériummal 
együttműködve a 2003. évre 
ezennel kiírja a Bursa Hunga- 
rica Felsőoktatási Önkor-mány- 
zati Ösztöndíjpályázatot felső
oktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkor

mányzat területén állandó lak
hellyel rendelkező hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok (a 
2002/2003. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló közép
iskolások, illetve felsőfokú dip
lomával nem rendelkező, felső
oktatási intézménybe még fel

állást, az építési engedély kiadá
sának feltétele, hogy a lakóhá
zak közterületről megközelíthe
tők legyenek. Az ügyvezető 
igazgató szerint az adásvételi 
szerződésben ki lehet kötni, 
hogy a lakó feladata a bekötő út 
tisztán tartása és a háztartási hul
ladék gyűjtőútra való kivitele, a 
képviselők viszont attól tartót

vételt nem nyert érettségizet
tek) jelentkezhetnek, akik a 
2003/2004 tanévtől kezdődően 
állami felsőoktatási intézmény
ben, illetve az Oktatási Minisz
térium és az intézmények kö
zötti megállapodás alapján nem 
állami felsőoktatási intézmény
ben folyó nappali tagozatos, 
államilag finanszírozott első 
alapképzésben, első kiegészítő 
alapképzésben, első szakirányú 
továbbképzésben vagy első akk
reditált iskolai rendszerű felső
fokú szakképzésben kívánnak 
részt venni.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 

tak, ebből csak annyit érzékel
nek majd, hogy megszaporodik 
a panaszbejelentések száma.
A napirendi pont megvitatása 
során mindkét fél rugalmasnak 
bizonyult, a cég például vállalta, 
hogy a patakparton - két hosz- 
szabb telek terhére - játszóteret 
épít. Folytatás a javaslatok fi
gyelembevételével történő elő
zetes szabályozás átdolgozása 
után következik.

Rácz Zoltán

hónap, azaz hat egymást követő 
tanulmányi félév. Az ösztöndíj 
folyósításának kezdete: a 
2003/2004.tanév első féléve.
A támogatott pályázók szociális 
rászorultságát az önkormányzat 
egyszer felülvizsgálja. Az ön
kormányzat két tanulmányi fél
évenként jogosult a megítélt 
ösztöndíj megvonására, ha az 
ösztöndíjas rászorultság már 
nem áll fenn.
A pályázatot a Polgármesteri 
Hivatalnál írásban, egy pél
dányban 2002. október 11-ig 
kell benyújtani.
Pályázati űrlap és felvilágosítás 
Szabadiné Bartók Katalin al
jegyzőtől kérhető.
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Bizakodó márkakereskedők
Hatvanban épít új autószalont a Renault Képe Kft.

Az év első nyolc hónapjának 
adatai alapján idén az eladott 
új személygépkocsik száma 
Magyarországon meghalad
hatja a bűvös 200 ezres határt 
Ha ez a mennyiség több éven 
keresztül tartható lesz, jelen
tős előrelépés történhet a gép
járműpark fiatalodását te
kintve, amely ma még jóval a 
10 éves átlagéletkor felett mo
zog. Az autókereskedők opti
mizmusa abban is megnyilvá
nul, hogy egyre-másra nyíl
nak új, a korábbiaktól jóval 
modernebb szalonok.

Az elmúlt héten Hatvanban

A vendegeket Képe Tibor köszöntötte. Balra tőle Serge Yokoz, 
a Renault Hungária kft. igazgatója, jobbra Farkas Kálmánná,
Hatvan város polgármestere.
került sor egy alapkőletétel al
kalmából rendezett kis ünnep
ségre. A város Ipari Parkjában

Rendőrségi hírek

Trükkös tolvaloK, jószándékú eladók
A rendőrség által egyelőre nem 
ismert csapat garázdálkodik a 
város boltjaiban, akik a jóhisze
mű eladókat csapják be. Ál
talában többen mennek be a 
boltba, és amíg egyikük kéré
seivel bombázza a kereskedőt, 
addig a többiek igyekeznek min
den mozdíthatót elvinni. így lop
tak el a Fáma könyvesboltból 
130 ezer Ft-ot.

A Berek feletti garázssor volt a 
célpontja az egyelőre szintén 
ismeretlen tet-teseknek, akik 
kéziszerszámo-kat és gumikat 
loptak innen. A kár több, mint 

néhány hónap múlva a Renault 
Képe váija régi és új ügyfeleit. 
A lőrinci márkakereskedés 
ugyanis szép sikereket tudva 
maga mögött kinőtte előző 
telephelyét. Az új, valamivel 
több, mint 1700 négyzetméte
res alapterületű szalon a XXI. 
századi követelményeknek 
megfelelő eladótérrel és szerviz
zel váija majd a francia gépko
csik kedvelőinek egyre bővülő 
táborát.

Képe Tibor tulajdonos meg
nyitó beszédében többszörös ün
nepet említett. Az általa vezetett 
közel 10 évvel ezelőtt létesült 

lőrinci márkakereskedésben a 
napokban adták át boldog tulaj
donosának a 2000. náluk értéke-

300 ezer Ft. Kellemetlen 
meglepetés érte azt a 
lakástulajdonost, aki felújítás 
alatt álló ingatlanába érve azt 
vette észre, hogy valakik ellop
ták az előző nap felszerelt, vado
natúj radiátorokat.

Sajnos az automata garázska
puk sem jelentenek abszolút biz
tonságot. Ismeretlen tettesek va
lószínűleg adóvevővel hango
lódtak rá egy ilyen kapu elektro
mos egységére, és így kinyitva 
az ajtót, hatoltak be a házba, 
ahonnan 89 ezer Ft készpénzt és 
bankkártyákat loptak el. Szeren

A Renault Képe által értékesített 2000. autó egy Clió volt
sített autót, egy Renault Cliót. 
Ezzel a teljesítménnyel egyéb
ként a nagyobb márkakereske
dések többsége is elégedett 
volna. Ugyancsak jelentős for
galmat bonyolítottak a használt
autók kereskedése terén is, az el
adások száma az 1500 felé köze
lít. Nem csoda hát, hogy az ese
ményt megtisztelte jelenlétével 
Serge Yokoz, a Renault Hungária 
Kft. nemrégiben kinevezett 
igazgatója is.
- Ha most kellene kezdenem, 
valószínűleg nehezebb dolgom 
volna, mint egy évtizeddel eze
lőtt - nyilatkozta lapunknak az 
alapkő letétele után Képe Tibor. 
-Nemcsak azért, mert jóval éle
sebb a verseny az egyes márkák 
között, mint korábban, hanem 
azért is, mert ha belépünk az Eu
rópai Unióba, bennünket is érin

csére az utóbbiakat a tulajdonos
nak még időben sikerült letil
tania.

A sok rossz hír után egy jó is: 
rendőrségi szempontból egy 
kisebb verekedéstől eltekintve 
eseménytelenül zajlott a XI. 
Aszód Fesztivál. Sem bűncse
lekmény, sem baleset nem tör
tént. A rendőrség munkatársai 
ezúton mondanak köszönetét az 
aszódi és kartali polgárőröknek, 
akik segítettek a forgalom zök
kenőmentes irányításában és a 
gépkocsik őrzésében. R.Z. 

teni fog az autókereskedelem 
tervezett liberalizációja, amikor 
is gépkocsit nemcsak márkake
reskedésben, hanem mondjuk 
egy hipermarketben is lehet 
majd vásárolni. Bízom abban, 
hogy az eddig végzett munkánk 
garancia lesz arra, hogy tovább
ra is bennünket válasszanak, ta
pasztalva azt, hogy a vevő nem
csak az értékesítés megtörtén
téig, a szerződés aláírásáig fon
tos számunkra, hanem mind
addig, amíg az általunk forgal
mazott típusokat használja, elér
ve ezzel a márkahűség kialaku
lását is.
Az új, hatvani szalon a tervek 
szerint 2003. januágától váija a 
Renault Kft. régi és új ügyfeleit.

(X)

Cédulával a 
Mnnvelwűséa ellen

- Őrizze, vigyázza értékeit! 
feliratú cédulát dobnak be a 
járőröző rendőrök oda, ahol 
olyan könnyelműségeket ta
pasztalnak, amik az alkalmi 
bűnözőket bátoríthatják tettük 
elkövetésére. Ilyen cédulára 
számíthatnak azok az autósok, 
akik a parkolás alatt lehúzva 
felejtik az ablakot, őrizetlenül 
a gépkocsi ülésén hagyják tás
káikat, irataikat stb. A lapocs
ka hátoldalán olyan követendő 
magatartásra hívják fel figyel
münket, amelyek betartásával 
elkerülhetünk bizonyos bűn
cselekményeket.
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Tisztelt Szerkesztőség!
Ezen levelemet a városi lakos

sági szemétlerakó telepen az el
múlt évek során keletkezett tü
zekkel kapcsolatban írom, mint 
olyan aszódi, aki évekkel ezelőtt 
elszármaztam ugyan, de töltök 
időt itthon szüleimnél és érzek 
felelősséget ebben a kérdésben.
Az elmúlt három nyáron figye

lemmel kísértem az aszódi sze
métlerakóban sajnálatos módon 
rendszeresen bekövetkező tüze
ket, és többen tanúsíthatják, 
hogy folyamatosan bosszankod
tam az ügyön. Idén júliusban 
Búzás Jánossal és Sztán Ist
vánná együtt néztük a másfél 
köbméteres víztartállyal rendel
kező Multicar "harcát" a több 
száz négyzetméter felületen fel
lobbanó lángokkal. (Ha jól tu
dom, másnap már honvédségi 
jármüvek is bekapcsolódtak 
volna a küzdelembe, de nem 
tudtak bejutni a telepre.)

Miközben Aszód város számos 
területen sokat fejlődött az utób
bi években, a szeméttelepi tü
zekkel kapcsolatban semmilyen 
gyakorlatilag érezhető előre
lépés nem történt, miközben 
mindenki sejti, hogy egészség
károsító az a füst, amely a sze
méttelep égésekor felszabadul 
és beborítja a Galga völgyét Tú
ra vagy Iklad irányába, attól füg
gően, hogy merről fúj a szél.

Egyes vélemények szerint Ma
gyarországon a lakossági hulla
déklerakók kb. 30 %-a felel meg 
a legalapvetőbb környezetvédel
mi előírásoknak, ez azonban 
nem segít rajtunk. A kommuná
lis hulladék 1-3 %-ban veszélyes 
hulladéknak minősülő anyago
kat tartalmaz, ilyenek a festékes, 
lakkos, hígítós dobozok, vegy
szermaradékok, akkumulátorok, 
elemek. A szemét további kb. 10 
%-a különböző műanyag, ami
nek fele polietilén és polipro
pilén, negyede polivinil-klorid 
(PVC), 20 %-a polisztirol, polia- 
mid és egyebek. Ezen műanya
gok közül a PVC-ben ólom, 
illetve kadmium tartalmú stabili- 
zátorokat, foszforsav-észter lá

gyítókat alkalmaznak, melyek 
mérgező hatásúak. A szemétte
lep égésekor a szétterjedő füst
gázok magukkal viszik a fes
tékekből, PVC-ből származó 
mérgező fémionokat. Kimutat
ták, hogy a polietilén (műanyag 
üdítős flakonok) és a PVC égés
termékeiben a genetikai károso
dás gyakoriságát növelő (muta- 
gén) alkotók vannak jelen. A 
PVC égésekor sósavgáz is kelet
kezik. De a műanyagokon túl
menően, általában a szerves 
anyagokból 300-700 C közötti 
égéskor dioxin (többszörösen 
klórozott benzolszármazékok) 
keletkezik. Ezen vegyületcso- 
port bizonyos tagjai, nevezete
sen a tetraklór-dibenzol-dioxin, 
bizonyítottan mérgező, rákkeltő 
és mutagén hatású. Az iparban a 
dioxin emisszió kérdését olyan 
komolyan veszik, hogy több év
tizedes technológiákkal hagytak 
fel, amikor kiderült, hogy a fo
lyamatban dioxin keletkezik. 
Ebből a szempontból komolyan 
vizsgálják a veszélyes hulladék 
égetőműveket, holott ott szigo
rúan kézben tartott égetési tech
nológiáról van szó. A szemét 
égetésekor a dioxinon kívül is 
több száz új vegyület keletkezik, 
melyeknek egy részét még nem 
tudták azonosítani. Fentiekkel 
nem akarok senkit riogatni, ezért 
hozzáteszem, csupán időnként 
jelentkező légszennyezésről van 
szó, a levegő füsttartalma az idő
járási viszonyoktól függően a 
szennyező forrástól való eltá
volodással csökkenhet, és a szél 
sem mindig Aszód irányába 
hozza a füstöt.

A hulladékgazdálkodási tör
vény szerint az elvárható felelős 
gondoskodás elve alapján a hul
ladék mindenkori birtokosa kö
teles a lehetőségeinek megfele
lően mindent megtenni annak 
érdekében, hogy a hulladék kör
nyezetet terhelő hatása a lehető 
legkisebb mértékű legyen. Szin
tén ebben a törvényben foglal
tatik, hogy települési hulladék
kezelési kiszolgálást az a hulla

dékkezelő végezhet, aki biztosí
tani tudja a közszolgáltatás azon 
feltételeit, amelyek garantálják 
a szolgáltatás környezetvédelmi 
szempontoknak maradéktalanul 
megfelelő ellátását.
Azt mondják, hogy aki tenni 
akar valamit, megoldásokat ke
res, aki nem akar cselekedni, ki
fogásokat keres. Az előző évek
ben az aszódi szemétlerakó tü
zek kialakulásának megakadá
lyozásában, a létrejött tűz meg
szüntetésében érdemi, érezhető 
előrelépés nem történt. Ebből 
következően csupán kifogásnak 
tekinthető az, hogy egyszer 
majd úgy is be kell zárni a tele
pet... , kifogás az is, hogy a tűz
oltóság nem vonul ki ilyen tűz
höz, kifogás az is, hogy nincs 
fold és nincs víz - csak tűz és bűz 
van. Úgy gondolom, hogy sok
kal komolyabban kellene fog
lalkozni azzal, hogy amíg mű
ködik ez a jelenlegi lerakó, ne 
következhessen be öngyulladás, 
és ha mégis tűz keletkezik, azt a 
lehető leghamarabb el lehessen 
oltani. Megoldást kellene találni 
arra, hogy honnan és hogyan 
lehetne földet hozni a szemétfe
lület megfelelő takarásához,

A szemétügy megoldására
Tisztelt Olvasó!

Ha időben visszatekintünk az 
elmúlt 3-4 évre, meg kell állapí
tani, hogy igen sok tűz kelet
kezett a hulladéklerakó telepen, 
részben öngyulladás, részben 
pedig szándékos gyújtogatás 
eredményeként.

Mint a telep kezelésével meg
bízott szervezet vezetője nem 
csak időszakosan élek Aszódon, 
hanem nap mint nap találkozom 
a felmerült problémákkal, 
melyet legjobb tudásunk és a 
meglévő eszközök segítségével 
igyekszünk megoldani. Ellen
tétben a levélíróval, aki azt állít
ja, hogy érdemi előrelépés nem 
történt szeretném egy töredékét 
bemutatni az intézkedés sornak, 
amit a hulladék elhelyezés kap
csán foganatosítottunk:

- Az első és legfontosabb intéz
kedés, hogy a gödörfeltöltéses 
művelési móddal felhagytunk. 

tűzi vizet vezetni vagy hatékony 
oltó járművet biztosítani ha ol
tás szükséges.

dr. Németh Attila 
vegyészmérnök

Tisztelt Olvasónk levelével 
alapvetően egyetértünk, az 
utóbbi években sokan és soks
zor szenvedtünk a szeméttelep
ről érkező füstgázoktól. Több
ször írtunk a környékünkön élők 
által csak “aszódi Vezúvnak” 
csúfolt lerakóhelyről, a vele 
kapcsolatos intézkedésekről. 
Nem tisztünk azonban meg
ítélni, hogy ezek megfelelnek -e 
a kezelésre vonatkozó összes 
előírásnak. Ez ügyben megke
restük Tolmácsi Miklóst, hogy 
foglalja össze az eddig történt 
változásokat. Ugyanakkor meg
győződésünk, hogy a telep 
bezárása csak akkor jelent igazi 
megoldást, ha ezzel párhuza
mosan a rekultiválására is sor 
kerül. És akkor még mindig hát
ra lesz az illegális lerakók elleni 
küzdelem, akik ellen-nem fel
mentésként írom - egyelőre má
sutt sincs apparátus.

Rácz Zoltán
felelős szerkesztő

Ennek eredményeként meg
szűnt az a kezelhetetlen hul
ladékfal, ami ha begyulladt, nem 
vagy csak nagy nehézségek árán 
lehetett oltani.

- A hulladéktelep déli oldalán 
több ezerm3 föld beszállításával 
gátat létesítettünk, melynek ket
tős hatása van. Egyrészt sík felü
leten tudjuk a hulladékot lerakni, 
amit folyamatosan tudunk takar
ni. Másrészt az M3 autópálya és 
vasút felől teljes mértékben 
elzártuk az igen rossz látványt, 
valamint megakadályoztuk a 
hulladék szél általi kihordó- 
dását.

- A már nem művelt felületet 
takarófölddel lezártuk, így aki a 
3-as úton közlekedik, nem látja, 
hogy 300 méterre hulladékle
rakóműködik.

(folytatás a 9 .oldalon)
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Olvasói kérdés

Tisztelt Szerkesztő Úr!
Szeretném észrevételemet 

Önök elé tárni. Aszódon, a Szent 
István Patika előtt körforga
lomra nagy szükség volt, de nem 
így befásítva. Kell a zöld övezet 
a levegő tisztaságáért, de nem a 
körforgalom közepén. Ugyanis 
a virágoktól látni a közlekedést, 
de a fáktól nem. Szerintem, - és

többeknek is ez a véleménye -, a 
virágot aki akarja, az elviszi a 
fák alól is. Fontosabb az emberi 
élet, mint a virágok védelme, 
lombokkal övezve.
Várom megtisztelő véleményü
ket és válaszukat.

Kaszás Andrásné

Miért nem lehet a bölcsőde felé, az elején egy sebességkor- 
melletti közbe (Dobó Katalin látozás táblával. Ma mindkét

Kedves Olvasónk!
Köszönjük, hogy észrevételét 

megosztotta velünk, bár az némi 
helyreigazításra szorul. A GA.- 
MESZ nem fákat ültetett a kör
forgalom közepébe, hanem úgy
nevezett kána virágokat, ame
lyek igen magasra nőttek, való
ban akadályozva ezzel a körfor
galmon való átlátást. Tolmácsi 
Miklósnak, a GAMESZ vezető
jének véleménye szerint ko
rántsem előnytelen ezeknek a vi
rágoknak a jelenléte, mert azon

nincs azonnali receptünk
(folytatás a 8. Oldalról)

- A nyílt levélben igencsak le
becsült Multicar gépkocsi igen 
nagy segítséget nyújt az oltás
ban. Kis terjedelme és kis 
önsúlya lehetőséget nyújt olyan 
manőverre, amit egy nagy 
gépjármű nem tud végrehajtani, 
valamint a nagy vízsugár nyo
mása igen hatékonnyá teszi az 
oltást.

Az intézkedések ellenére mégis 
előfordul tüzeset, ami az utóbbi 
időben egyre ritkább. Ilyenkor 
arra törekszünk, hogy a kis fe
lületen keletkező tüzet mielőbb 
lokalizáljuk és az eredeti álla
potot visszaállítsuk.

Jómagam személyesen nem ta
lálkoztam a levélíróval, tehát a 
kifogásokat, melyet felsorol, 
nem én terjesztettem elé. 
Vegyészeti kérdésekben nem kí
vánok vitatkozni, hiszen ez nem 
nekem, hanem a tisztelt levél

túl, hogy szépek, éppen a ma
gasságukkal okozta rálátás csök
kenésével ösztönzik az autóso
kat a lassításra. A gépjárművek 
vezetői a jelenlegi helyzetben 
ugyanis csak pontosan akkora 
útszakaszt látnak be, amennyi 
szükséges. A veszélyhelyzetet 
az autósok azzal idézik elő, hogy 
fittyet hányva a tábláknak - kör
forgalmat előjelző tábla, sebes
ségkorlátozás táblája - szágul
danak át a veszélyesnek számító 

írónak a szakmája, de a nemtö
rődömséget és a kifogáskeresést, 
amivel vádol, nem tudom elfo
gadni.

Jól tudja a levélíró, hogy az 
Önkormányzat Képviselő
testülete elfogadott egy közép
távú tervet melyben a hulladék
lerakó közeli bezárása is szere
pel. Akkor viszont már más gon
dok fogják foglalkoztatni a 
polgárokat. Ezek közül néhány: 
mi lesz a többlethulladékkal, 
amit jelenleg elszállítunk, mi 
lesz az építési hulladék sorsa, 
mit tegyünk a zöld hulladékkal? 
Ezekre a kérdésekre keressük a 
választ, és közben azon dolgo
zunk, hogy a még működő 
hulla-déklerakó minél kevesebb 
gon-dot okozzon a környék 
lakossá-gának. Tisztelettel:

Tolmácsi Miklós
GAMESZ vezető 

csomóponton.
Hasonló véleménnyel van az 
említett csomópontról Csemi 
János rendőr főhadnagy, a Gö
döllői Rendőrkapitányság Köz
lekedési Osztályának vezetője 
is, aki lapunk megkeresésére el
mondta, a körforgalom éppen 
azzal csökkenti a súlyos baleset 
lehetőségét, hogy rákényszeríti 
az autóst a tempó lassítására. 
Magyarországon is egyre in
kább kezd elteijedni az a gya
korlat, amikor is a körforgalom 
közepére szobrokat, emlékmű
veket vagy éppen befüvesített 
dombokat emelnek, amelynek 
egyik célja a beláthatóság csök
kentése, amely értelemszerűen 
együtt kell járjon az ott áthaladó 
járművek sebességének jelentős 
csökkenésével.
Jómagam úgy vélem, maga a 
körforgalom kialakítása a ke
reszteződés adottságai miatt 

/JPRÓH-IRDCTéteK
Szőnyegek, ülőgarnitúrák, kárpitozott székek, fotelek tisztítása garan
ciával. Tel: 06309599-643
Ikladon a főút mellett jelenleg is jól működő üzlethelyiség kiadó. Tel. 
napközben: 06 30 362-8860; 28 403-791 Valentinyiné.
Pénztárgépek, mérlegek, adásvétele. Hitelesítés, APEH ügyintézés. 06-20- 
928-1526.
Aszódon 1 szobás lakás eladó. Telefon: 20582-8481; 28402-533
Pénztárgép, író-számológép javítás-eladás, kellékanyagok. Kiss 
Károly. Tel: 06 30 9489-020
Aszódon, a Falujárók úti lakótelepen másfél szobás, 50 négyzetméteres 
összkomfortos lakás eladó. Telefon: 0630 4727-104; 06 47 382-274
Eladó 2 db gázpalack és 1 kempingkerékpár. Tel: napközben: 400-606, 
este: 469-055
Kiadó zöldövezeti, 2 szobás összkomfortos kis ház. Érdeklődni a 06 30 
262-1477-es telefonszámon lehet
Huzat és hideg ellen! Ablakok, ajtók (fém, fa, műanyag) hermetikus 
szigetelése német technológiával, sokéves gyakorlattal. Zárcsere és javítás, 
ablakillesztés. Tel: 06 30 9599-643
Mese diafilmeket, fanyomdákat, Boriban című mesekönyveket, 
bakelitlemezeketvásárolnék. Telefon: 06209461-123

nem lehetett optimális. Túl kicsi 
a kör átmérője, így a főútvona
lon közlekedők, illetve a Kartal 
felől érkezők nincsenek jelentő
sebb irányváltoztatásnak kité
ve. Ezért tudnak a megengedett
nél jóval nagyobb - sokszor 2-3- 
szoros - sebességgel áthajtani 
rajta, balesetveszélyes helyzetet 
teremtve ezzel.
Visszatartó erőt szerintem kizá
rólag a rendszeres rendőri jelen
lét - traffipax -, illetve forga
lomlassító eszközök kihelye
zése jelenthet, ám az utóbbiak 
télen, csúszós időben szintén 
veszélyes helyzetet teremthet
nek. Levelét mindenesetre el
juttatjuk a Gödöllői Rendőrka
pitányság Közlekedésbizton
sági Osztályára, illetve a PE- 
MÁK illetékeseinek.
Üdvözlettel:

Rácz Zoltán
felelős szerkesztő
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www.volkswagen.hu

Olyan, mintha három autója lenne

*•0

Legyen szó üzletről, vállalkozásról, vagy szabadidőről és családról, a Sharan minden téren helyt áll. 
Az Új Széria megnövelt alapfelszereltsége pedig mindenkit lenyűgöz.

• mechanikus klímaberendezés
• 7 ülésig bővíthető utastér vagy akár 2,6 m3 csomagtér
• Delta rádió 10 hangszóróval és CD lejátszóval
• első elektromos ablakemelő
• ABS, EBD (elektronikus fékerőelosztó)
• vezető-, utasoldali és első oldallégzsákok
• ködfényszórók elöl

Öröm vezetni - de öröm pusztán csak utazni is benne. 
Volkswagen Sharan már 7.257.000 Ft-tól.

GCastml] Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Autócentrum Gödöllő Rt.
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 1. Tel.: 28/515-510 Fax: 28/515-520 E-m|ÍÍl: vwertekesites@autocentrumgodollo.hu

Azajamat a zuuz. augusztus s-en ktiaaott árlista alapján, korlátozott darabszámú gépkocsira érvényes.
A képen látható modell extrifeltzereltséget tartalmazhat. A VW Sharan motorizáltságtól függő kombinált átlagfogyasztása; 6,6-12.01/100 km. CO2 kibocsátása: 178-288 g/km

http://www.volkswagen.hu
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu


ASZÓDI

Boban Markovié személyében világsztárt köszönthettünk

XI. aszód Fesztivál: Minden eddiginél pazarabb tűzijáték
Tavaly alaposan feltették ma

guknak a mércét a Galga men
te legnagyobb rendezvényé
nek szervezői, sokan meg is je
gyezték, ezt már nem lehet túl
szárnyalni. Idén elmond-hat- 
juk, legalább két olyan pro
dukció volt, ami felülmúlta a 
tavalyi fellépőket.
Az első nap meglepetése a 

Boban Markovié Or késztar 
volt. Elsőre nem mindenkinek 
mondott sokat ez a név, de az
tán zenéjüket meghallva beug
rott a Macskajaj című film, és 
teljes volt a siker. A világzene 
beiktatása egyébként nagy me
részség volt a szervezők részé
ről, mivel nem mindenkihez 
áll közel ez a műfaj, viszont 
többen kifejezetten ezért láto
gattak Aszódra. A Ghymes, az 
Andodrom ma már nagy vonz
erőnek számít, de remek volt a 
feltörekvő Világfa zenekar 
koncertje is. Jövőre talán már 
kevesebben idegenkednek et
től a gyökerekhez visszanyúló 
stílustól.
Az utolsó napon a tűzijáték 

aratta a legnagyobb sikert. 
Ilyen hosszú ideig tartó, ennyi 
fajta rakétával fűszerezett,

zenei aláfestésre megkompo
nált látványosságot még nem 
tapasztalhattak a fesztivál láto
gatói.
A többi napra azt mondhatjuk, 
olyan volt, mint máskor, ám ez 
korántsem leértékelést jelent, 
sőt. Az utóbbi évek fesztiváljai 
alatt megszoktuk a gördülé
keny szervezést, és nem is gon
dolunk bele, mennyi munka , 
idegeskedés kell ahhoz, hogy a 
több tízezer ember jól szóra
kozzon. Köszönet érte!
Augusztus 20-án 58-an tudtak 
vénei segíteni embertársa
ikon. Az Aszód Körzeti Vö
röskereszt által szervezett vér
adáson összesen 70-en vettek 
részt. A segítőkészség meg
mutatkozott a képviselő-testű
det által szervezett akció eseté
ben is. Az árvízkárosultak ja
vára történő gyűjtés során 
közel 250 ezer Ft gyűlt össze. 
(Sörre azért biztos többet ál
doztak az emberek.)
Hogy jövőre mi lesz, még nem 
lehet megjósolni. Egy azonban 
biztos: akifulladni látszó Dári- 
dó helyett megint kell valami 
nagy durranás...

R.Z.

Boban nemcsak trombitált, énekelt is.

A játékok között a vízifoci volt a nyerő

Pályázati felhívás
Aszód Város Önkormányzata 

az Oktatási Minisztériummal 
együttműködve a 2003. évre 
ezennel kiírja a Borsa Hungari- 
ca Felsőoktatási Önkormányzati 
ösztöndíjpályázatot felsőokta
tási hallgatók számára
A pályázatra azok az önkor

mányzat területén állandó lakó
hellyel rendelkező hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok je
lentkezhetnek, akik állami fel
sőoktatási intézményben ( kivé
ve a katonai és a rendészeti fel
sőoktatási intézményeket), illet
ve az Oktatási Minisztérium és 
az intézmények közötti megálla
podás alapján nem állami felső
oktatási intézményben folyó 
nappali tagozatos, államilag fi
nanszírozott első alapképzés
ben, első kiegészítő alapkép

zésben, első szakirányú tovább
képzésben vagy első akkreditált 
iskolai rendszerű felsőfokú 
szakképzésben vesznek részt.
Az ösztöndíj időtartama 10 hó

nap, azaz két egymást követő 
tanulmányi félév
Az ösztöndíj újrapályázható.
Az ösztöndíj folyósítás kezde
te: a 2002/2003.tanév második 
féléve.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag 
a szociális rászorultság alapján, 
a pályázó tanulmányi eredmé
nyétől függetlenül történik.
A pályázatot a Polgármesteri Hi
vatalnál írásban, egy példányban 
kell 2002.október 11-ig benyúj
tani.
Pályázati űrlap és felvilágosítás 
Szabadiné Bartók Katalin al
jegyzőtől kérhető.

Az Aszódi Tükör választási 
különszámával 

kapcsolatas tudnivalók
Az önkormányzat hozzájá

rulásának köszönhetően 2002. 
október 10-én megjelenik az 
Aszódi Tükör ingyenes vá
lasztási különszáma.
Az esélyegyenlőség biztosí

tása érdekében minden jelölt 
az alábbi terjedelemben mutat
kozhat be:
1. Polgármester-jelöltek: 5000 
leütés (1 oldal). A szóköz is 
leütésnek számít.
2. Képviselő-jelöltek: 1200 le
ütés. (1/4 oldal)
Tisztelettel arra kérünk min
den regisztrált jelöltet, hogy 
írógéppel vagy számítógéppel 
írt anyagát egy személyi iga
zolványképpel együtt a szer

kesztőségbe (Kossuth Lajos 
utca 59.) legkésőbb szeptem
ber 30-ig eljuttatni szívesked
jen. A határidő be nem tartása a 
bemutatásból való kimaradást 
vonja maga után.

Rácz Zoltán 
felelős szerkesztő

Egy kis jazz
2002. szeptember 29-én (va
sárnap) 19 órakor a Művelődés 
Háza Kamaratermében a Bu- 
benyák Zoltán Trió lép fel.
Minden jazzkedvelőt szívesen 
látunk.

Belépődíj: 200 Ft
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SUZUKI Mobil □
Ajánlott kenőanyag

Wagon R+ 1.3 GLX 
ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL

2.457.000,- Ft helyett MOST

Sport Wagon R+ 
további extrákkal

kedvezőbb áron.

wagonFtMozgáskorlátozott
utalványok 
teljes értékű beszámítása, 
ÚJ AUTÓ 10 %-TÓL,
VAGY KAMATMENTES HITELRE.

Kétütemű autóját 
200.000 Ft-ért’beszámítjuk!

*Min. 1.000,000 ft hitel felvétele esetén, A kedvezmények nem vonhatók össze.

Hatvan, Móra F. u. 6.
M3 Bag, öózsa Gy. u. 6.

su^K) Eredetiségvizsgálat, karosszéria-javítás:

T./F.: 37/342-353,37/541-518
7./E: 28/504-110
Hatvan, Rákóczi u. 95. Tel./Fax: 37/349-409

SUZUKI A mi autónk.
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A dombok vonzották ide
“Ha az ember komolyan veszi, amit csinál, akkor az működik”

Alig hiszem, hogy van olyan 
polgára Aszódnak, aki ne hallott 
volna már Rónai Lajosról. 
Szinte alig van olyan rendezvé
nye a városnak, ahol ne játsza
nának az általa irányított Pod- 
maniczky Művészeti Iskola nö
vendékei vagy éppen ö maga is. 
Az iskola tanévzáró koncertjei 
élményszámba mennek. A Fix 
Stimm zenekar - amelynek a ki
tüntetett oszlopos tagja - orszá
gos hírnévnek örvend. Említ
hetjük még az Állami Népi 
Együttest, amelynek zenekará
ban fúvós hangszereken játszik 
Ugyanakkor sok mindent nem 
tudunk róla, például azt, hogy 
mikor, kinek a biztatására kez
dett zenélni.
- A családunkban nem volt ze
nész. Édesanyámnak viszont 
nagyon szép hangja volt és sokat 
énekelt nekem, meg a három év
vel fiatalabb húgomnak. Szolno
kon laktunk, és a környéken volt 
egy bácsi, aki házakhoz járt har- 
monikázást tanítani. Nála kezd
tem el zenét tanulni. Két év után 
javasolta a szüleimnek, hogy 
írassanak zeneiskolába. Klariné
ton kezdtem játszani, és ez any- 
nyira jól ment, hogy azt taná
csolták tanáraim, felvételizzek a 
debreceni zenei konzervatóri
umba. Ide is fölvettek, és az a sa
játos helyzet alakult ki, hogy a 
szolnoki gimnáziumban máso
dikos voltam, a „cívis” városban 
meg elsős. Emiatt aztán kétszer 
érettségiztem.
- Nagyon simának tűnik ez az 
életpálya...
- Tényleg az volt, hála Istennek 
Ugyanis érettségi után rögtön 
felvettek Debrecenbe, a Zene
művészeti Főiskolára, amelynek 

Felhívás szaualóuersenyre
Aszód Város Önkormányzata, a Közművelődés Otthona, a Petőfi Sán

dor Társaság Aszódi Szervezete és a Vécsey Károly Helyőrségi Klub 
idén is megrendezi a Petőfi Sándor Körzeti Szavalóversenyt.
A verseny időpontja 2002. október 19.10 óra, Helyőrségi Klub
Nevezni három kategóriában, két szabadon választott Petőfi köl

teménnyel lehet.
Lkategória (alsó tagozat)
ILkategória (felső tagozat, illetve gimnáziumi 5-8.osztályok )
III .kategória középiskolások, felnőttek
A nevezéseket október 12-ig kell eljuttatni aKözművelődés Otthonába 
(Kossuth Laj os u 72., Pf: 3 6), Rácz Zoltán nevére.

elvégzése után Szombathely kö
vetkezett volna. A város szimfo
nikus zenekara ekkor keresett el
ső klarinétost. Meghallgattak, 
fölvettek. Csakhogy két héttel 
később megjött a katonai be
hívóm, így ez az állás ugrott.
- Hogyan került a képbe 
Aszód?
- Én ekkor már nős voltam, így 

nemcsak magamra, hanem a fe
leségemre is gondolni kellett. 
Ekkor hirdettek meg Aszódon 
álláshelyeket szolgálati lakással. 
Emlékszem izgatottan szálltunk 
a vonatra, s ahogy néztük az ab
lakból a Gödöllői dombság me
seszép részeit - mindketten az 
Alföldön születtünk - eldöntöt
tük, ha a szolgálati lakás is meg
felelő lesz, itt telepedünk le. Éva 
rögtön itt kezdett tanítani, én 
pedig akkor, amikor leszereltem. 
Ennek most már 24 éve.
- Soha nem akartál elmenni 
innen?
- Legfeljebb eljátszottam a gon
dolatával. Néhány évvel ezelőtt 

az Óbudai Zeneiskola bíztatott, 
pályázzam meg az ottani igaz
gatói álláshelyet. Jóval nagyobb 
iskoláról van szó, ahol nyilván a 
lehetőségek is nagyobbak. Ke
csegtetőnek tűnt az ajánlat, de 
végiggondolva a dolgot, Aszód 
mellett döntöttem. Ennek két 
oka is volt: engem itt szeretettel 
fogadtak és elismerik a munká

mat. Másrészt sajnáltam volna 
itthagyni azt, amit már sikerült 
megteremteni. Örülök, hogy itt
létem alatt az egykori tagiskola 
önálló intézménnyé fejlődött. 
Az, hogy ma több, mint 400 nö
vendékünk van, egyben azt is 
jelenti, hogy jelentősen bővült a 
hangszeres tanszékek száma, 
és nekünk is több tagiskolánk 
működik.
- Igen ám, de ezek közül né
hány le akar válni Aszódról. 
Túrára és Bagra gondolok...
- Ez teljesen természetes fo
lyamat. Nagy dolognak tartom, 
hogy olyat sikerült létrehozni, 
ami lassan már önállóan is meg
állja a helyét. Az iskolánk mű
ködését az esetleges leválásuk 
nem fogja befolyásolni, hiszen 
az utánuk kapott fejkvótát eddig 
is rájuk költöttük.
- Miért éppen a népzene 
mellett döntöttél?
- Ebben nagy szerepe volt az 
egyik tanáromnak, Jób Árpád
nak, aki Debrecenben szolfézst 
tanított. Mellette zenélt a Dé
libáb Együttesben. Tetszett, 
amit csinálnak, úgyhogy egy 

idő a Csobolyó együttes - amit 
szintén a tanár úr vezetett - tagja 
lettem.
- Te most ugyanazt csinálod, 
mint egykori tanárod: taní
tasz és mellette zenélsz. Me
lyiket szereted jobban?
- A kettőt nem akarom egy
mástól külön választani. Taní-ta- 
ni és muzsikálni csak úgy lehet, 
ha szereti az ember azt, amit csi
nál. A zenélés egyébként a szin
ten tartásban segít nagyon sokat. 
Vannak nagyon tehetséges ta
nítványok, akik jóval többet tud
nak az előírtnál. Nem lenne sze
rencsés, ha a tanárt is „lemuzsi
kálnák”.
- Van merrefelé fejlődnie az 
aszódi zeneiskolának?
- Természetesen. Hiányzik né
hány tanszak, mint például a gi
tár, az ütős. Hiányzik egy korre
petitor, vagyis olyan személy, 
aki hangszeres kíséretet ad a nö
vendéknek. Ezt most a tanárok 
csinálják, akik viszont nagyon 
leterheltek. Aztán említhetném 
az eszközparkunkat. Olyan is
kola vagyunk, amelynek nincs 
sem számítógépe, sem faxké
szüléke. Nem siránkozásképpen 
mondom, csupán tárgyilagosan 
igyekszem láttatni a problémá
inkat. Van tehát még mit pótolni.
- A családodban van zenész 
utánpótlás, azonban érdekes 
módon csak Zoli zenél, Lajcsi 
a népitáncot választotta. Nem 
bánod?
- Nem, mivel Lajcsi is zenél, de 
csak idehaza. Pihenésképpen ze
nét szerez a szintetizátoijával. 
Nagyon tetszik, amit csinál.
- Mit tartasz életed eddigi 
legnagyobb sikerének?
- Nincsenek nagy sikereim, 
csupán hitvallásom. Megtanul
tam azt, hogy ha az ember ko
molyan veszi, amit csinál, akkor 
az működik. Nincs itt semmiféle 
varázslat, csak rengeteg gyakor
lás és akaraterő. A díszpolgári 
címet olyan erkölcsi sikernek, 
olyan jelzésnek érzem a város 
részéről, amellyel tudatja velem, 
hogy amit csinálok, arra szükség 
van. És ez nagyon-nagyon jó 
érzéssel tölt el.

Rácz Zoltán
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Bosco Szent János életéről vetélkedtek
Hittantábor 2002

Egyházközségünk ebben az év
ben is meghirdette hittanosai 
számára a hagyományos nyári 
táborozást. Úticélunk az idén a 
Gerecse hegységben megbújó 
búcsújáróhely, Pélifbldszent- 
keresztvolt.

Július 15-én indultunk útnak 
autóbusszal, gyerekek és kísérők 
összesen 32-en. Budapesten volt 
az első megállónk, a Margitszi
geten. Itt már meg is kezdődött a 
csapatok versenye. Mindegyik 
csoport kapott ugyanis „idegen
vezetési” feladatot. A szigeten 
Szent Margit életének és egykori 
kolostorának bemutatása volt a 
feladat. Miután a romok között 
egy kicsit beleéltük magunkat a 
középkor világába, továbbin
dultunk. Újabb egy órás buszo
zás után végre elénk tárult a tá
bor látványa: gyönyörű erdei 
környezetben templom, rend
ház, a zarándokház, és sportpá
lyák - mintha csak minket vártak 
volna. Az örömbe sajnos egy kis 
üröm is vegyült, mert azt az épü- 
letszámyat, amit nekünk ígértek, 
és aminek gondolatába már 
olyan jól beleéltük magunkat, 
sajnos már elfoglalta egy másik 
csoport. Maradt két húszágyas 
szoba, egyik a fiúknak, másik a 
lányoknak. Mit tehettünk, el- 
fészkelődtünk és hozzáfogtunk a 
csapatok megalakításához, név
és hitvallás megválasztásához, 
zászlókészítéshez. Vacsora után 
bemutatkoztak a csapatok: az 
„Istencsapásai”, a „Szentjános
bogarak”, és a „Kereszteslova
gok”. Késő este tértünk nyugo
vóra, de a hagyományos esti me
se nem maradhatott el: a fiúk 
Gárdonyi Géza: Isten rabjai c. 
regényét hallgathatták estén
ként, ami Szent Margit életét 
hozta közelebb hozzájuk, a lá
nyok pedig Eleanor H. Porter: 
Az élet játéka c. művén ringa
tóztak álomba.

Kedden a táborhely és kör
nyékének megismerése volt a 
program. Először a szalézi Ha
lász István atya beszélt nekünk a 
templomban a hely és az épü
letek történetéről. Majd egy er
dei ösvényen elindultunk a nem 
messzi tisztáson lévő „lourdes-i 

barlanghoz” és a csodatévő for
rásokhoz. Itt a „Szentjánosbo
garaké” volt az idegenvezetés 
feladata, akik Lourdes-ról be
széltek a hallgatóságnak. A ke
mény szellemi munkából kido
bóval kapcsolódtunk ki. A dél
után is a sport jegyében telt. Fel
avattuk a sportpályákat, a régi és 
az új sportszereinket. Beindí
tottuk a csocsó-, a pingpong és a 
röplabda, valamint a petáng baj
nokságot.

Táborozásunk témája egyéb
ként a szalézi rend alapítójának, 
Bosco Szent Jánosnak az élete és 
munkássága volt, akinek a képe 
úton-útfélen ránk köszönt. Min
den nap elhangzott gazdag és 
mozgalmas életéből egy tör
ténet, majd ehhez kapcsolódó 
feladatokat kellett megoldani. 
Kedd esti műsorunk, a "Ki mit 
tud?" apropóját is az adta, hogy 
szentünk a gyerekeket ügyessé
gével, akrobata, bűvész és 
zsonglőr mutatványokkal nyerte 
meg, s szinte észrevétlenül köz
ben az imádkozásra is ránevelte 
őket. A mi jövendő Don Bos- 
cóinktól is láthattunk számtalan 
bűvész és zsonglőrmutatványt, 
énekszámokat, néptáncot, vívó
bemutatót, francia-magyar 
színdarabot. István atyát is meg
hívtuk az előadásra, aki a szent 
szavait idézve biztatott minket: 
„Legyetek mindig vidámak!” 
Szerdán úticélunk az Öreg-kő 
nevű sziklacsúcs volt, s útköz
ben a Gerecsével, növény- és ál
latvilágával ismerkedtünk. Eb
ben Csizmadia Gábor volt szak
értelmével segítségünkre. A 
csúcsra elsőként a zászlóvivők 
futottak fel, versenyben. Utóbb 
azt mondták, ha tudták volna, mi 
vár rájuk... Hát, nem biztos, 
hogy nekivágnak. Végül min
denki szerencsésen feljutott a 
csúcsra, és gyönyörködhetett a 
Duna, Esztergom és a vidék pa
norámájában. Izgalmas élményt 
jelentettek a csúcs alatt megbújó 
legendás barlangok is.
Csütörtökön a tervezett eszter

gomi kirándulás helyett kézmű
ves napot tartottunk, mert ele
redt az eső. Hadd idézzem a tá
bori naplót: „Aki résztvett a kéz

műves napon, nagyon élvezte. 
Lehetett szőni, fonni, festeni, re
pülőt hajtogatni, teafilter-papír- 
ból alkotni. A fiúk is megpró
bálták a szövést, és nagyon szép 
dolgokat csináltak, jó hangulat
ban. Este szellemi vetélkedő volt 
a csapatoknak. Az eső ellenére 
ez is egy jól sikerült nap volt.” 
(Deme Gabi) Az ebédkészítés is 
része volt a kézműves napnak: 
az egészséges táplálkozás jegyé
ben mindenféle rántott zöldség: 
répa, hagyma, zeller, cukkini ké
szült, de volt szecsuáni módra, 
titkos recept szerint készült pári
zsi és rizs is. Olyan jól sikerült az 
ebéd, hogy egy morzsa nem sok, 
annyi sem maradt belőle!
Pénteken csak nekiindultunk az 
esztergomi túrának, persze nem 
úgy, ahogy eredetileg terveztük: 
gyalog és a menetrend szerinti 
buszt és vonatot igénybe véve, 
ez az időjárás miatt túl kockáza
tos lett volna. Hála a támogatá
soknak, amikről később még szó 
lesz, tudtunk bérelni egy buszt. 
Idegenvezetőnk ezúttal a Ke
reszteslovagok közé tartozó 
Asztalos Anett volt. Láttuk a Ba
zilikát és Kincstárát, a Mária Va- 
léria-hidat, külföldön is voltunk 
(Szlovákiában, a híd túlsó olda
lán!), a Keresztény Múzeumot 
és a régi belvárost is megnéztük. 
Általános vélemény szerint 
azonban a nap fénypontja a sza
bad program volt. Este vidám 
tábortűzi műsor mellett készül
tünk a búcsúra.
Szombaton még mindig esett, 

ezért az akadályversenyt is a 
házban kellett megrendeznünk. 
Az első állomás „fönöke” József 
atya volt, akinél a Gerecse növé
nyeit kellett felismerniük a csa
patoknak. A második állomás
nál Gábor a Gerecsével kapcso
latban tette próbára a nebulókat.

Hívogató sportra, játékra
A Berek szélén, az új játszó

téren (a Kondoros tér felől) 2002 
október 12-én 9 órakor sport és 
játéknapot rendezünk a Gyer
mek-Ifjúsági és Sportminisz
térium támogatásának köszön
hetően.
Díjak, nyeremények, meglepe
tés váijaarésztvevőket.
Versenyszámok: kézilabda, aka- 

A harmadik állomáson Gergely 
Anikó és KovacsikÁgi árgus sze
mei előtt kellett ügyességi fel
adatokat végrehajtani. Az utolsó 
állomásnál mindegyik csapat 
kapott egy-egy még nem hallott 
történetet Don Bosco életéből, 
amit színdarab formájában kel
lettmegeleveníteniük. Különbö
ző feldolgozásokban, lelemé
nyes eszköztárral kiváló előadá
sokat láthattunk. Farkasétvágy- 
gyal fogyasztottuk el az addig 
rémesnek tartott ebédet, majd 
következett az eredményhirde
tés! A díjak helyi specialitások 
voltak: a pilisvörösvári Szamos 
Marcipán Kft. figurái. Észre sem 
vettük, s már eljött az indulás pil
lanata. Fáradtan, de élmények
kel megrakodva zuhantunk 
végre Aszódon hozzátartozóink 
karjaiba.

Ez a tábor nem jöhetett volna 
létre, ha nincsenek támogatóink: 
magánszemélyek, a Katolikus 
Karitász, az Aszód Ifjúságért 
Alapítvány, és Aszód Város ön
kormányzata. Ez tette lehetővé, 
hogy olyan gyerekek is eljöhet
tek velünk, akiknek különben 
erre nem lett volna lehetőségük 
vagy csak nagy áldozat árán lett 
volna megoldható. A támogatá
sokból fel tudtuk újítani a tábor 
eszköztárát is: új író- és rajz
eszközöket, sportszereket tud
tunk vásárolni, amiket az eljö
vendő táborokban is tudunk 
majd használni. És mint emlí
tettem, az eső bizony az eszter
gomi kirándulást is meghiúsí
totta volna, ha nem lett volna ke
retünk a buszra. Ezúton köszö
nünk minden hozzájárulást a 
nyaralásunkhoz. Reméljük, tes
tünk-lelkünk épülése a közösség 
javára szolgál majd.

Lorencz Klára

dályverseny, asztalitenisz, kis- 
labdadobás, futás, ügyességi 
számok.
Családi, csapat és egyéni neve
zés a helyszínen!
Esőnapon a Csengey G. Álta
lános Iskolában várunk benne
teket!

Nagycsaládosok Aszódi 
Egyesülete



ASZÓDI

Ahogy egy hittanár látja
Jogbiztonság

Elöljáróban szeretnék köszö
netét mondani városunk vezeté
sének azért, hogy mióta én 
Aszódon lakom, hátrányos meg
különböztetés soha nem ért 
azért, mert hívő ember vagyok. 
A város mindig mellettünk, az 
egyházközség mellett állt, akár 
táborozásról, akár templomunk 
felújításáról volt szó. Úgy érez
hettük, része, mégpedig fontos 
és megbecsült része vagyunk a 
városnak. Amiért tollat ragadok, 
az „nagypolitika”, a nagyvilág
ban történik, de hatása nyilván 
begyűrűzik majd szűkebb pátri
ánkba.
- 1997. évi CXXIV. törvény 7§,
3. bekezdés:
"Az állami költségvetés fedezetet 
nyújt az egyházi hitoktatás tá
mogatására a mindenkori átla- 
fos pedagógus óradíj figyelem- 

evetelével."
- Új Ember, katolikus hetilap, 
2002. augusztus 4, Szalag Ist
ván, a Miniszterelnöki Hivatal 
egyházi ügyekért felelős állam
titkára nyilatkozik:
"...biztos vagyok abban, hogy a 
pedagógusok ötvenszázalékos 
fizetésemelése jelentkezik a hit
oktatók óradíjában is."
- Az egyházmegyei Gazdasági 
Hivatal közleménye, ugyanazon 
a héten:
"Tisztelettel kérem a Ft. Plébá
nos urakat, tájékoztassák a hit
oktatókat, hogy a Kormány ré
szükre nem szavazta meg a bér
emelést, így a fizetésüket a 
2001/2002 tanévre vonatkozó il
letménytábla alapján tudjuk biz
tosítani. ”
Ezek a hírek. Végül is nincs ben
ne semmi újság. Volt már olyan, 
hogy egy bizonyos rétegnek 
emelték a fizetését - a másiknak 
meg nem. Mondhatnánk olyan, 
mint a minimálbér 50 000 Ft-ra 
emelése. Fiatal dolgozók lettek 
hirtelen „egyenrangúak” az idő
sekkel. Csakhogy itt tudtuk, 
hogy ezzel nincs vége, az átren
deződés folytatódik, csak idő 
kell hozzá. Hogy egyszerre min- 
denkiétnem lehet megemelni.
A hittanárokat azonban hite

gették. Szerződések készültek a 
vallási vezetőkkel (a pápával 
is!), miszerint nem változnak az 
előző kormány által adott állami 
támogatások. Többek között a 
hittanórák állami fedezete sem. 
Most derült ki, mit is jelent: 
„nem változnak”. Nem vonnak 
vissza semmit - de nem is adnak 
semmit. S ez nem egyszeri alka
lomra vonatkozik. Ez elv, ami

hez várhatóan 4 évig tartani is 
fogják magukat, fenti törvény 
ide vagy oda.
Az infláció jelenlegi mértékét fi
gyelembe véve el lehet képzelni, 
mennyit ér majd 4 év múlva az a 
hittanári fizetés, ami ma is épp
hogy meghaladja a létminimu
mot. (A Statisztikai Hivatal in
formációja szerint 2001-ben 
Magyarországon a létminimum 
átlagosan (!) 31000 Ft/hó/fő.) 
Az átlagolvasó kedvéért néhány 
tény: a hittanárok főiskolai vég
zettséggel rendelkeznek, bérü
ket eddig a közalkalmazotti be
sorolás alapján kapták, de nem 
számítottak sem közalkalma
zottnak, sem pedagógusnak (te
hát szakmai szorzó már nem járt 
nekik). Nem járt étkezési utal
vány, ruhapénz, könyvpénz, túl
órát nem fizetnek nekik. Ké
szenlétet sem. Ha a pedagógus 
társadalmi megbecsülését ele
nyészőnek nevezzük, akkor a 
hittanáré még annál is rosszabb. 
Volna még néhány tény, ami ezt 
alátámasztja, de nem szeretném 
ezzel untatni az olvasót.
Kívülálló megkérdezheti: miért 

fizesse őket az állam? Fizesse 
őket az egyházuk!
Az egyház adományokból tartja 
fenn magát. Egyházközségünk 
havi jövedelme ezekből az ado
mányokból kevesebb, mint egy 
átlag magyar család havi bevé
tele. A hittanórákra pedig - hála 
Istennek - nagy az igény.
Kérdés, fontos-e az ország ve

zetésének, hogy kielégítse ezt az 
igényt. Szükség van-e a hívő 
emberre ma, Magyarországon? 
A népszámláláskor az ország 
több, mint kétharmada vallotta 
magát valamelyik történelmi 
egyházhoz tartozónak. Fonto
sak-e ezek az emberek a magát 
tízmillió (hazai) magyar minisz
terelnökének valló Medgyessy 
Péter és kormánya számára? 
Szükség van-e arra, hogy a fel
növő nemzedék elhivatott köz
vetítőkön keresztül sajátítsa el a 
hit alapjait? Vagy nincs - hagy
juk, hogy a hittanárok fizetése 
lassan, de biztosan a létmini
mum alá csökkenjen, s kényte
lenek legyenek pályájukat el- 
hagyni?(vö.:”LÉTBIZTON- 
SÁG!”)
Az iskolák sem a gyerekek tan
díjaiból tartják fenn magukat, 
hanem az adófizető állampol
gárok adójából. Mégpedig azért, 
mert az állam úgy ítéli meg, 
hogy saját elemi érdeke, hogy ál
lampolgárai művelt emberek le

gyenek. Ha fizetni kellene, bizo
nyára sokan nem tanulnának 
meg ími-olvasni. Ha önkéntes 
lenne, és nem lenne tankötele
zettség - megint sokan kima
radnának belőle. Az állam ezért 
ezt magára vállalta - a társada
lom érdekében. Ha egy kor
mányzat elismeri, hogy a társa
dalomnak a hit és az általa köz
vetített értékek legalább ilyen 
fontosak, akkor áldoz rá. Ha ez 
nem érdeke valamiért, akkor 
nem.
A hittanár feladata az, hogy az 
Embert, minden embert, megta
nítsa arra, hogy a világ nem csak 
azokból a dolgokból áll, ami 
szemmel látható és kézzel ta
pintható. Hogy egy irodalmi 
műből nem szavakat kell kira
gadni, mert nem az a mondani
valója. Képeket használ, hogy 
leírja ezt az érzékek fölötti 
(=transzcendens) valóságot.
A legtöbb embernek krízishely
zet kell, hogy ráérezzen saját te- 
remtményi mivoltára, vagyis ar
ra, hogy milyen kevés is ő, 
mennyire nem az ő kezében van 
az élete folyása. De arra is: van 
fölöttem valaki, aki szeret és 
gondoskodik rólam. Nevezhet
jük a krízishelyzetet háborúnak, 
árvíznek, betegségnek, egy sze
retett ember halálának. Az ese
mény külső formájában sokféle 
lehet, mögötte a JELENSÉG 
ugyanaz.
Én azért vagyok hittanár, hogy 
az embereknek ne kelljen meg
várni az ilyen krízishelyzeteket, 
hogy megtanítsam az emberpa
lántákat teremtmény! tudatban 
élni, már jóelőre. Hogy megta
nítsam arra: ez nem egy film, 
amit megnézek, aztán ha tet
szett, akkor megint, amikor is
métlik, vagy felveszem videóra, 
és ha kedvem szottyan, előve
szem megint. Hanem: ez olyan, 
mint a fogmosás. A fogamat, 
testemet is ápolom minden nap. 
A telkemet ugyanígy kell, és a 
kapcsolatot a transzcendens va
lósággal ugyanúgy.

Temetkezés 
kellékek - szállítás - ügyintézés 

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

Állandó ügyelet: Palik Ferenc 

Aszód, Béke kert 10.

Aki már megtapasztalta, tudja, 
hogy ez olyan fontos, mint a le
vegő. Hogy a társadalom elemi 
érdeke, hogy beleilleszkedjen 
ebbe az érzékek feletti valóság
ba. A vágy ez után ugyanis min
den ember telkében benne van. 
De ha nem tanuljuk meg, mi is 
ez, kielégíteni sem tudjuk, csak 
pótlékokkal próbáljuk (ciga
retta, alkohol, drog stb.).
Az ember ugye hajlamos a Profi 
parkolójában beállni a mozgás
sérültek számára fenntartott 
helyre, egészen addig, amíg 
nem tudja meg, mit is tett, amíg 
ő egyszer mozgássérült nem 
lesz, és meg nem tapasztalja, pár 
méter milyen hosszú tud tenni.
Lehet a régi kutakba szemetet 
dobálni. Könnyű megoldás, 
rend tesz a ház körül, még pénz
be sem kerül, víz meg úgyis jön a 
csapból. Magától? Ivóvízkész
leteink fogytán vannak. És a 
kutak ugyanabból a vízrétegből 
táplálkoznak. Ha a magamét 
szennyezem, szennyezem az 
összes többit. A saját ivóvizemet 
teszem tönkre és észre sem ve
szem. Nálam „rend” van.
A hittanár arra igyekszik taní

tani az Embert: te része vagy a 
világnak, amit teszel, hatással 
van nemcsak a közvetlen kör
nyezetedre, hanem az egész uni
verzumra. Vajh, szükség van-e 
őrá?
Borzasztó hőségek voltak a nyá
ron, és nem értjük, miért. Pedig 
gondolja csak ki-ki végig, egy 
átlagos nyári napon mennyit me
legített a környezeten a hűtő
szekrényével, fagyasztójával, a 
mikrobán a fagyasztott étel fel
melegítésével (pedig a meleg
ben magától is felengedne), a 
hajszárítójával (pedig a nap is 
megtenné), belsőégésű motor
jával stb., stb. De hiszen ez nem 
sok! - mondhatná bárki. Sok ki
csi sokra megy - globális fel
melegedés tesz belőle. Lehet 
magunk alatt vágni a fát. De nem 
érdemes. Lorencz Klára
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Patócs Autóház
www.patocsauto.hu

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

Fax: (28) 515-720

♦Kombinált átlagfogyasztás? 5,9 1/100 km, C02 kibocsátás: 142g/km

Cl J| r l_* r in* Megérkezett a SkodaFabia új, □ KOQaraDia tCOl.Z 1.2 literes motorja, amely lénye
gesen könnyebb és modernebb lett, mint elődei. Az új motor mellé most igen 
kedvező ár is párosul. Márkakereskedésünkben minderről személyesen is 
meggyőződhet egy ingyenes próbaút során.

Csak 1 999 000 Ft-ért!

http://www.patocsauto.hu
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Egy utazás margójára
Erdély, Te édes testvér 2. rész

Szinte bosszantó a látkép 
Marosvásárhelyhez közeledve. 
A vegyiüzem kéményéből ké
nes sárga füst gomolyog önfe
ledten a mindenkori szélirány 
hátán. A Maros völgyét elhagy
va a Nyárodéba érkezik az uta
zó. Itt nemcsak Nyárádszereda 
nevezetes, hanem lefojtott föld
gáz kútjai is, amelyekben Eu
rópa legtisztább - 98%-os - ter
mészetes metánja váija haszno
sítását.
Útitervünk szerint Segesvárt cé
lozzuk meg. A vár szinte uralja a 
várhegyet. Felkapaszkodni hoz
zá fáradságos, a 170 lépcső ki
vette az erőmet, mint egykoron 
a tisztes magiszterekét is. A vár
ból csodálatos a kilátás a kör
nyékre. Felhőtlenül élvezném a 
táj szépségét, ha nem jutna 
eszembe Petőfi Sándor, aki a kö
zeli Héjjasfalván esett el - talán. 
Szegény Petőfi! Kőből emelt 
emlékműve valóságos csatákat 
él át minden évben, mivel ez a 
szent hely a magyarok és a 
románok kedvelt viszálykodó 
helye. Ha a románok vesztenek, 
az emlékművön töltik ki bosszú
jukat.

Néhány kilométerrel mesz- 
szebb már Hargita megyében já
runk. A kanyargós, útmenti fal
vak Mátraalját idézik. Az égbe
törő templomtornyok ezüstös 
felkiáltó jelként mutatják az utat 
az egyik istenházától a másikig. 
Megjelennek a székelykapuk is. 
Ki fiatalabb, ki öregebb, dísze
sebb vagy egyszerűbb. Ahogy a 
gazdájának az erejéből, anyagi 
tehetségéből futotta. Mindene
setre az "igazi" két részből áll. A 
nagykapuból, amelyen egy jól 
megrakott szénásszekémek is 
illett átférni, s a kiskapuból, 
amelyet bajuszszárítónak is ne
veznek. Természetesen minde
gyik mellett ott a kispad, ame
lyen egykoron olyan jól lehetett 
pödörni a férfinép a bajszát, s 
talán az asszonynép nyelvét. Ha 
valaki egyszer idetévedne,s 
megkérdeznék tőle, miből épült 
ez a kapu: "Isten segedelméből" 
legyen rá a válasz.

Székelyudvarhely előtt balra 
kanyarodunk, egy kisebb csángó 

közösség lakhelyére. Gyimes- 
középlakon csak magyar szót 
hallani. Az egyik udvarból öreg 
mama szalad ki jöttünkre. Ha 
nem tudnám, hogy hol vagyok, 
azt hinném, kartali népviselet
ben van. A H jelzés itt valóságos 
szent jel. Nemigen járnak erre 
magyarok, így hát lelkesen inte
get mindenki, aki csak meglát 
bennünket. Ösztönösen szembe
sülök Trianon gálád szerződésé
vel, s tovább gondolom: mire 
késztették ezeket az embereket. 
Itt is... !
A domboldalon a hatvani MÁV 
állomás ikertestvére üdvözöl, ható Szentegyháza, ahol 23 C 
Szinte egy időben épültek, egy- fokos vizű termálstrand várja

Székelykapu (Csíkkarcfalva) Hídi Szilveszter felvétele
forma stílusban. De ez utóbbi 
határállomásnak, nem csupán 
egyszerű megállónak. Elhanya
goltságában is monumentális és 
impozáns, méltán reprezentálja 
korának vasúti építészetét. A 
mozdonyfordító rozsdásodva 
várja végzetének beteljesülését. 
Az autóbuszban szótlan min
denki. Gondolataink megbék
lyóznak bennünket. El innen, 
minél messzebbre. Mi elme
gyünk. De ők! Belegondolni is 
rossz!

Végre itt vagyunk Csíkszere
dán. Erdély Szibériájának is ne
vezik, mert ez az ország leghi
degebb pontja, Gyergyóval 
együtt. Gyönyörű idő van. A 
Hargita tisztán mutatja finom 
körvonalú, szelíd hajlású hátát a 
szemnek. Hatalmas tömege, ma
gassága uralja fél Erdélyt. Keleti 

fele meredek, a nyugati rész lej
tői szelíden ereszkednek le. A 
tulajdonképpeni Hargitát a 975 
méter magas Tolvajos-hágó 
választja el a Hermányi hegy
ségtől. Jól kiépített úton suha
nunk felfelé. A tavaszi fényben 
tobzódnak a fenyőfák a zöld szín 
minden árnyalatában. Ágaik pa- 
rancsolóan integetnek: pihenj 
meg végre, te fáradt utazó. Á 
fennsík tetején ennek eleget is 
teszünk, tisztelegve a hármas ke
reszt előtt: a honfoglalása csík- 
somlyói búcsús Márton Áron 
emlékezetére. Közelében talál- 

vendégeit. Innen csak néhány 
kilométer, s Kisoláhfaluba 
érünk. Sajnos az eddigi ózondús 
levegő kékes színű faíusttel szí- 
neződött meg. A fafeldolgozás
ból élők a mezőre hordják ki a 
fíírészport. A füstölgő völgyet 
látva bizony elszorult a szívem. 
További búslakodásra nincs idő, 
mivel megérkeztünk szálláshe
lyünkre, Homoródfürdöre. For
rásai a legkiválóbb vasas sava
nyúvizeket adják, a Gyárfás és a 
Mikó-forrás vizét egész Erdély
ben kitűnő élvezeti italként és 
páratlan hatású gyógyvízként is
merik, amely előmozdítja az 
emésztést, erősítőleg hat a test 
idegrendszerére. A Lobogó-for
rás vize hashajtó hatású.

Korábban itt volt az ország 
legnagyobb úttörőtábora. A jel
legzetes, XX. század eleji stí

lusban épült üdülőházakat való
sággal kizsigerelték a szocializ
mus ideje alatt. Mivel elfeled
keztek rólunk, egy ilyenbe ke
rültünk. A vizesblokkot lekap
csolták a csőrendszerről. Halvá
nyan pislákolt a lámpa, már ahol 
volt. Á szobák fala piszkosszür
kén várt jobb sorára. A fapadló 
számos helyen beszakadt. A jó
lelkű gondnok megsúgta, nem is 
jöttek gyerekek ide a Kárpáto
kon túlról. A legnagyobb hatást 
a fürdőépület tette rám. Képzel
jenek el egy 30-30 méter hosz- 
szúságú, 10-10 méter szélességű 
iker termet. Külön a nőknek és a 
férfiaknak. A mennyezeten fél 
méter távolságban tartócsöve
ket, rajtuk méterenként zuhany
rózsákat. Középen a fűtő szor
galmasan pakolta fával a 8 köb
méteres kazánt. Ha már elég me
legvíz volt, egy óriás csappal 
megnyitotta annak útját. Akár 
100 ember is fürödhetett egy
szerre, mellőzve a teljes testi 
intimitást.
Közben már a másnapi csík- 
somlyói búcsún elmélkedtem. 
Ugyanis ilyenkor a katolikus 
templomhoz, majd a magasab
ban lévő nyereghez vonulnak 
azok, akik a magyarság megma
radásáért imádkoznak. A csán
gók például ősi szokás szerint 
vallásos énekkel köszöntik a 
mindent melegítő napot. Szinte 
a világ minden szegletéről el
jönnek ide. Ott voltak az aszó
diak is. Nagy volt az örömünk, 
amikor Jordán Imre, Tolmácsi 
Miklós urakkal találkoztam. De 
együtt ballagtunk felfelé Ko
vács Ferencnével, Horváth Fri- 
gyesnével is. A végén mindenkit 
üdvözölhettem a buszukban, s 
jókívánságaimmal elbúcsúztam 
tőlük. Csak később került a ke
zembe véletlenül a Maros me
gyei Népújság május 17-ei lap
száma, amely az első oldalon 
tudatta olvasóival, hogy Aszód
ról vendégek érkeztek Nyárád- 
szeredára.
Gondolom még nem búcsúztatta 
senki sem Erdélyben az aszó
diakat, és a nyárádszeredaiakat 
egyszerre. Nekem még ez is 
megadatott. Két nap múltán én is 
szerencsésen hazatértem.
Isten veled Erdély, néped legyen 
nekünk mindig édes testvér!

-AKI
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AJANLATA
Azt meséld 

el Pista!
Hamég élne Örkény István, va

lószínűleg sokat látott vendége 
lenne a televíziós talk-show mű
soroknak. Remek humora, em
berismerete, művei, életpályája 
ma is közérdeklődésre tartana 
számot.
Valószínűleg Önök közül is na
gyon sokan látták Mácsai Pál 
rendezésében az Azt meséld el, 
Pista! című darabot, amely közel 
300 előadást élt meg. A színházi 
előadás előzménye egy 1992-es 
könyvbemutató volt. A Levelek 
egypercben című kötet megjele
nésekor a színész ötlete alapján 
felolvasták a szövegeket. Az 
öreg Örkény leveleit Mensáros 
László, a középkorúét Bálint 
András, a fiatalét pedig Mácsai 
Pál. Ennek nyomán kérték fel az 
ötlet gazdáját, csináljon ebből 
színházi darabot.

Négy festményből képeslap is készült

fikvarellkiállítás Aszódról
- Mennyi szép szeglete van zrejátszottak abban, hogy igent
Aszódnak - sóhajtottak föl töb
ben Ladócsy Lászlónak a Petőfi 
Múzeum Galériájában minap 
megnyílt akvarell kiállításán, 
amelyen a festő-tanárember 80 
kisebb-nagyobb festményen 
láttatja velünk városunkat.
Dr. Asztalos István történész, 

múzeumigazgató rövid megnyi
tójában többszörös ünnepnek 
nevezte a jeles eseményt, és elá
rulta, 1959 óta vár arra a pilla
natra, hogy egy aszódi vagy leg
alábbis Aszód környéki festő
művész témául válassza telepü
lésünket. Ladócsy László min
den tekintetben megfelel ennek 
az elvárásnak, hiszen amellett, 
hogy a szomszédos Kartalon él, 
Aszódhoz is kötődik. Itt végezte 
középiskolai tanulmányait, most 
maga is itt tanít feleségével 
együtt az Evangélikus Gimná
ziumban, és már a gyermekeik 
is a mi városunkban jártak-jár- 
nak iskolába. Valószínűleg ezek 
a láthatatlan, de nagyon is valós 
érzelmi szálak mind-mind kö- 

Mácsai Pál úgy gondolta, a 
mesélés a legalkalmasabb for
ma, lévén ez egy ősi drámai ha
gyomány. Összegyűjtötte az 
egyes szám első személyben 
írott Örkény-szövegeket: novel
lákat, publikálatlan írásokat, le
írta a család által rendelkezésére 
bocsátott magnófelvételeket, 
amelyen Örkény maga beszélt. 
Bereményi Géza segítségével 
lassan összeállt az egyszemélyes 
darab, amely 1996-ban bemuta
tásra került, és zajos sikert ara
tott. 1999-ben a Magyar Televí
zió is sugározta, és CD-n is meg
jelent az anyag.
A könyv arra ad lehetőséget, 
hogy az olvasó is találkozzon 
Örkény Istvánnal. Nem kell hoz
zá más, mint egy karosszék. Ga
rantáltan két-három kellemes 
órában lesz részük.

mondott a múzeum felkérésére.
A megnyitón minden eddiginél 

nagyobb számban megjelent
közönség pedig tudta, hogy mit inek Barokk Zenekara, illetve

A Művelődés Háza az akvareliből készült képeslapon 
várhat. Nem csak azért, mert a Asztalos Tamás lírai hangvételű 
művésztől korábban is láthatott bevezetője. Aztán feltárult az 
akvarell kiállítást. 2000-ben a ajtó...
Száz kép című tárlat egyiptomi, 
itáliai, görögországi, balatoni és 
kartali ihletésű képeit mutatta 
be, míg tavaly Ladócsy László 
Arany Prágába kalauzolt min-

Egy kis nyelvelés

Hogyan fogalmazzunk?
Természetesen nagyon könnyű 

a válasz: Úgy, hogy mindenki 
megértse. De talán ennyire még
sem egyszerű a kérdés, mert az is 
magyarázatra szorulhat, hogy 
mi az, amit mindenki megért? 
Elegendő követelmény-e ez az 
elvárás, vagy pontosabban kell 
fogalmaznunk? Erre pedig csak 
azt válaszolhatjuk, hogy annyira 
pontosan kell fogalmaznunk, 
hogy az adott szöveg másnak is 
pontosan ugyanaztjelentse, mint 
a szöveg alkotójának. Ha ez a 
követelmény teljesül, akkor el
mondhatjuk, hogy fogalmazá- 
swéipontos, szabatos.

Hogy a fenti elvárásnak meg
feleljünk, nyelvünket jól kell is
mernünk, az ösztönös nyelv
használattól el kell jutnunk is
mereteink tudatos alkalmazásá
ig. Mint a most következő pél
dák mutatják, ez nem mindig és 
nem mindenkinek sikerül. „Va
dászterületem” ezúttal a sajtó, 
onnan is az apróhirdetések vilá
ga. S hogy még érdekesebb le- 
gyen, ezúttal a házassági vagy 

két. A rendkívül szépre sikerült 
meghívó azt sejttette a festé
szetet kedvelőkkel, hogy a triló
gia harmadik része ismét remek 
darabokat foglal magába. A vá-
rakozással teli hangulatot 
tovább fokozta a Podmaniczky 
Művészeti Iskola növendéke-

A kiállítás november 4-ig 
tekinthető meg.

R.Z. 

kvázi házassági hirdetéseket 
pásztáztam végig.
Már önmagában az is elgondol
kodtató, hogy ha valaki „káros 
szenvedélyektől mentes” urat 
vagy hölgyet keres. Ugyanis re
latív, hogy mi számít káros szen
vedélynek és mi nem. Tartok tő
le, hogy nem mindenki gondol 
teljesen ugyanarra ilyen megfo
galmazás olvastán.
Ennél egyértelműbb, érthetőbb 
az alábbi megfogalmazás, bár 
egyáltalán nem mondható he
lyesnek: „54/170, csinosnak 
mondott, igényes bp.-i, elvált nő 
keresi társát magas, ápolt, fíist- 
és italmentes, független úr sze
mélyében...”. Minden gond nél
kül értem a magas, ápolt, füg
getlen jelzőket, de nem feltétle
nül kell értenem a füst- és ital
mentes szavakat. Természetesen 
az embert kisegítik a társada
lomban felhalmozódott tapasz
talatok, s nem válik zavarossá a 
hirdetés szövege, csupán pontat
lan. Nem is kicsit.
Ha valaki azt gondolja, ezen 

nem lehet túltenni, téved: egy 
másik hirdetésben valaki már 
egyenesen „dohány-ital mentes” 
úrral ismerkedne. Helyesírási 
szempontból kifogásolható, 
hogy a mentes szót egybe kelle
ne írni az előtte lévő szóval. Bár
ha így lenne, akkor sem kifo
gástalan a megfogalmazás. Ter
mészetesen tudjuk, hogy a hir
detés feladója olyan személyt 
keres, aki nem dohányzik és 
nem iszik, nem pedig arra céloz 
a „dohánymentes” jelzővel, 
hogy nem baj, ha pénze, vagyo- 
nanincs is az illetőnek.
Néhanem könnyű eldönteni azt 

sem, hogy valóban társat keres a 
hirdető személy vagy pedig 
„üzleti ajánlat” hirdetésének a 
lényege. De nem kell félteni 
ebből a szempontból a szerve
zett oktatásban résztvevő - már 
felnőtt korú - hallgatókat sem. 
Záró példám egy érettségi dol
gozatból származik. Bizonyára 
nagyon szépet akart írni a hall
gató József Attiláról, amikor ezt 
a mondatot leírta: „1905-ben 
született Budapesten egy erdélyi 
származású és egy alföldi nő 
harmadik gyermekeként”. Ha 
ennek a mondatnak a jelentés
tartalma igaz lenne, akkor már 
az első gyermek után Nobel- 
díjban kellett volna részesíteni a 
szülőket, ugyanis a megfogal
mazásban a mondatból hi-ány- 
zik a férfi. S ez ebben az esetben 
biológiai képtelenség. -g-1
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ÚJ vásárlóinkat! ü

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

TeL: 06-302/670-884 D* 
^PTNyitva: H-P: 9-17, Szó: 8-12

Élő állatok: | 
teknős,

PRO PÁC

papagáj, 
hörcsög, 
tengeri 
rákok

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

SIZE NUTRITION
nyitva tartás: H-P.: 8-17: $z: 8-12 .

3^ Óra-ékszer bolt
í>;íz Aszód, Kossuth Lajos út 26?(régi mozi)|

Nyitvatartás: H-P: 9.00-17.00 Szó: 8.00-12.00
_____________________ Tel.:06:3(M75£7920___________JTel : 06-30-475-7920" -........ _________

' ..Sjb .Vf. I
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KÉSZPÉNZFELVÉTEL 
BANKKÁRTYÁVAL ITT!

Postai értéhcihheh
A postahivatal és a shop nyitvatartása: 

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

TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

■=> Sima és habosított, mintás és szövetmin
tás, fűrészporos, mennyezet hőszigetelő 
tapéták, műstukkók megújult választéka

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

< Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők

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

festékek, ecsetek, meszelők
■=!> Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lázárok

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.



ASZÓDI

A Richard Fritz Kft. felvételt hirdet!
Az alábbi területekre várunk munkaerőt:

Géplakatos munkakörbe
Feladata: bonyolult hidraulikus gépek javítása 
és karbantartása
Elvárások: középiskolai végzettség, szakmai 
gyakorlat és tapasztalat.

Aszód, Falujárók útja 6. Nyitva: H-P: 9-17 
Tel: 06 20 8055-200 " Szó: 9-13

0620 9606-638 jz- 8-12

Virágboltunk új tulajdonossal 
szeretettel várja 

régi és új vásárlóit!

Betanított munkásokat
Férfiakat és nőket keresünk három műszakos 
munkarendbe
Követelmény: szakmunkás bizonyítvány

Jelentkezés:
Aszód, Pesti út 19/a 

személyesen kedden és csütörtökön 10-től 11-ig 
Tel: 28 400-680 

személyzeti vezető

- Menyasszonyi és alkalmi csokrok/ 
asztaldíszek készítése

- Kaspók és ajándéktárgyak
- Temetésre csokrok és koszorúk

[lecsengettek...
Szeptember elsejétől reggelente jóval nagyobb forgalom 
tapasztalható a gyalogjárdákon. Nem csoda, hiszen főleg a két 
középiskola diákjainak köszönhetően ilyenkor mintegy 
egyhatodával növekszik a város lakosságának száma. Jelenleg a két 
középfokú intézményben és az általános iskolában több, mint 1500 
fiatal tanul. Képünk a Csengey Gusztáv Általános Iskola 
tanévnyitóján készült, ahol a leendő elsősök is adtak egy kis műsort.

A Városi Bölcsőde nevelői immáron harmadik esztendeje egy kis 
ünnepség keretében búcsúznak a kleendő óvodásoktól. így történt 
ez augusztus végén is. A 16 kicsiny gyermeket elsőként Budai And
rás szórakoztatta énekével és gitárjátékával, majd egy bohócpro
dukció következett. Az ünnepség végén uzsonna várta a gyer
mekeket, akik ezt követően önfeledt táncolásba kezdtek szüleikkel.

Amatőr labdazsonglőrök, 
figyelem!

Amatőr teremlabdarúgó-baj
nokság indul 2002. októberében 
a Csengey Gusztáv Általános Is
kolában 8 férfi és 8 női csapat 
részvételével.
A torna a FIFA 4+1-es terem

labdarúgó játékszabályai alap
ján zajlik, módosítva azt a helyi 
viszonyokra. A torna mérkőzé
seit hivatásos játékvezetők veze
tik.
Részvételi díj: 15.000 Ft csa
patonként.

A győztesek értékes jutalmak
ban részesülnek: mezek, lab
dák, érmek, kupák stb.
Jelentkezési határidő: 2002. 
szeptember 25.
A rendezvény szervezője a 
Forrás Szabadidő Sport Egye
sület. 2170 Kartal, Deák Fe-renc 
utca 18. Telefon: 437-548 
Weboldal: www. galga-net. 
Hu/fotras-se

□ □

Üzenet
Ha én itt a nemzetemet szolgálom, és mindent meg

teszek azért, hogy ez a nemzet erkölcsi állapotában, 
tisztességében, becsületében, egészségében és min
denben, ami elvárható, javuljon, akkor a legtöbbet tet
tem azért, amit az emberiségért tenni lehet."

(Sánta Ferenc)



Labdarúgás
A magasabb osztályban Is felfelé kapaszkodik a csapat

Aszód-Pécel: 3-1 (1-1)
Pest megye II. osztály, Északi 

csoport
Aszód, Városi Sporttelep, 250 
néző.
A sikertelen bajnoki rajt után az 

aszódi csapat Perbálon vigasz
talódott, hiszen 3-1-re legyőzte 
idegenben a perbáli csapatot, és 
így két forduló után a nyolcadik 
helyen várta a folytatást. Az ide
genbeli győzelem hatására a 
szurkolók is bizakodva várták a 
hazai találkozót, szép számmal 
látogattak ki az aszódi pályára. 
Nem csalódtak...

Már a második percben „bekö
szönt” az aszódi csapat a péceli 
kapuba. Egy gyors jobboldali tá
madás után az egész mérkőzé
sen nagy kedvvel játszó Kálmán 
Balázs (Baba) éles szögből egy 
jól eltalált lövéssel gyors veze
tést szerzett az aszódi csapatnak. 
Színvonalas, gyors és küzdel
mes mérkőzést vívott egymással 
a két csapat. Kecskés Zoltán játé
kos-edző híréhez méltóan fogta 
össze és irányította a frissen 
mozgó aszódi játékosokat. En
nek ellenére az ellenfél egyenlí
tett egy távoli jobb alsó sarokba 
tartó lövéssel. Szünet után még 
nagyobb sebességre kapcsoltak 
a hazaiak, és Hosszú Péter két 
találatával bebiztosították a vég
eredményt: 3-1. A mérkőzés vé
gén végre felcsattanó taps jelez
te, a szurkolók is elégedettek 
voltak a látottakkal.
Összefoglalva: színvonalas ta
lálkozót láthattak azok az aszó
diak (és péceliek) akik vasárnap 
délutánjukon eljöttek a városi 
sporttelepre. Megérdemelten 
nyert az Aszód FC csapata, 
mely minden csapatrészében 
felülmúlta péceli ellenfelét. Ha 
ez a lendület és akarat megma
rad, még sok örömöt okozhatnak 
az aszódi futballt szerető közön
ségnek. Csak tanácsolni tudom: 
jöjjenek el és szurkoljanak...

K.T.
Az újjáéledő aszódi labdarúgó 
élet megérdemli, hogy az 
Aszódi Tükör oldalain is több 
helyet kapjon, ezért a jövőben 
igyekszünk nagyobb terjede
lemben beszámolni a pályán tör

téntekről. A bővebb információ 
hatására remélhetőleg többen 
kedvet kapnak, hogy vasárnap 
délutánjuk egy részét a városi 
labdarúgó pályán töltsék, szur
koljanak az aszódi csapatok si
kereiért. A játékosok is megér
demlik hogy hírt adjunk róluk, 
megismerjék nevüket a város
ban. A felnőtt csapat mérkőzései 
mellett az ifjúsági csapat mérkő
zéseit is bővebben fogjuk tár
gyalni, értékelni.
A mérkőzések értékelésében a 

játékosok mérkőzésen mutatott 
teljesítményét is feltüntetjük, ezt 
edzőjük véleményezi. Az "ér
demjegy" nevük után zárójelben 
található. Szeretnénk, ha ez a 
nyilvánosság minél jobb játékra 
ösztönözné a fiatalokat.

Pest megye ILoszíály , északi 
csoport ifjúsági bajnokság 
2002-08-11., Aszód Városi 
Sporttelep, 15 óra
Aszód FC Ifi - Tárnok Ifi: 3 - 
2, (2-0)
Aszód: Kovács A. (7), Szabolcsi 
J.(6), Matyóka P.(6), Varjú B. 
(6), MasznyikD.(6), Varga T.(5), 
Ondrik G.(5), Truzsi 1.(6), 
Bujdosó Z.(5), Körösi G.(5), 
Száraz T. (6)
Cserék: Körösi G. helyett Búzás 
L.(4) az 55.percben, Ondrik G. 
helyett Gabai G.(4) a 65.perc
ben.
Gólszerzők: Száraz T. - 2, Truzsi
I.

A szakadó esőben lejátszott 
mérkőzésen a helyzeteit jobban 
kihasználó aszódi fiatalok szo
ros küzdelemben megérdemel
ten szerezték meg a három baj
noki pontot.
(A mérkőzést értékelte : Pallagi 
Imre)

2002-08-18, Perbál, 15 óra
Perbál Ifi - Aszód FC Ifi 2 - 0, 
(0-0)
Aszód: Körösi G.(6), Szabolcsi
J. (5), Matyóka P.(5), Varjú B.(4), 
Masznyik D.(4), Tóth T.(3), 
Ondrik G.(3), Truzsi 1.(3), Buj
dosó Z.(3), Búzási L.(3), Száraz 
T.(3)
Cserék: Tóth T. helyett Harkai 
P.(5) az 57.percben, Búzási L. 

helyett Gabai G.(5) a 63. perc
ben.
Sárga lap: Szabolcsi J. a 71., 
Matyóka P. a 79.percben.
Alacsony színvonalú mérkőzé
sen az Aszód FC ifi csapata egy 
lesgól után szétesett, enerváltan 
játszott, és a győzelmet jobban 
akaró perbáli csapat megérde
melten nyert ilyen arányban is. 
(A mérkőzést értékelte : Pallagi 
Imre)

2002-08-25, Aszód Városi 
Sporttelep, 15 óra
Aszód FC Ifi - Pécel Ifi 2 - 2, (2 
-1)
Aszód: Kovács A. (7), Deák 
N.(6), Szabolcsi J.(6), Varjú 
B.(5), Masznyik D.(6), Varga 
T.(6), Ondrik G. (6), Truzsi 1.(6), 

Lejátszhatják az 
elmaradt meccset

A szentendreiek szombaton várták az aszódiakat, a mieink viszont 
az eredeti kiírásnak megfelő időpontban, vasárnap utaztak a Duna- 
parti városba, így elmaradt az egymás elleni meccs. A Pest megyei 
Labdarúgó Szövetség úgy rendelkezett, hogy - tekintettel arra, hogy 
egyik csapat sem hibázott - a mérkőzés eredménye a pályán dőljön 
el. A találkozó új időpontja egyelőre nem ismeretes.
A bajnoki menetrendet tekintve még egy változás történt: a GE- 
AC továbbra is ebben az osztályban játszhat, ezért újra sorsol
tak. A mezőny páratlan számú csapatból áll, ezért mindegyik 
fordulóban valamelyik együttes szabadnapos lesz. R.Z.

ÓRIÁSI KEDVEZMÉNY!

I.osztályú német és magyar

FÜGGÖNYÖK
A város legnagyobb választékával 
már 10 éve a félegyháziaktól

Aszód, Vécsey Helyőrségi Klub 
október 8. (kedd) 9-16 óra
“ Az elégedett vevő visszatér” j
Ön járt már nálunk? 1

Bujdosó Z.(6), Körösi G.(5), 
Száraz T. (4-1=3).
Cserék: Masznyik D. helyett: 
Kovács R.(5) a 46.percben, De
ák N. helyett Markai P.(7) az 55. 
percben, Körösi G. helyett Tóth 
T.(3) a óO.percben, Bujdosó Z. 
helyett Gabai G. (5) a 67. perc
ben.
Gólszerzők: Truzsi I. 17.perc- 
ben, Bújdosó Z. 32. Percben, 
Sárga lap: Kovács R. Kiállítva: 
Száraz T.
Küzdelmes mérkőzésen az aszó
di ificsapat gólhelyzetek töme
gét dolgozta ki, de a - jogos - 
kiállítás után meg kellett eléged
niük a döntetlennel.
(A mérkőzést értékelte : Pallagi 
Imre)
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Erdömester Természetjáró csoport

Rózsaszentmártonl kirándulás
Rózsaszentmártonban - amely 
a Mátra délnyugati határán 
fekszik, Hatvantól 20 km-re - 
idén is megrendezték az ilyen
kor szokásos szüreti rendez
vényeket. A jeles napon termé
szetjáró versenyt is meghirdet
tek, amelyre mi aszódi termé
szetjárók szintén meghívást 
kaptunk.
A tájnak nyolc órakor vágtunk 
neki. Nagyon élveztük a cso

dálatos vidéken való gyalog
lást, amelyet még szebbé tett a 
kellemesen meleg, napsütéses 
idő. Dél körül értünk a célba, 
ahol mindenki emléklapot és 
kitűzőt kapott ajándékba. Ez
zel is jelezték a szervezők, 
hogy csak nyertesei vannak a 
túrázásnak. Az elfogyasztott 
finom bográcsgulyás után a 
hagyományőrző csoportok fel
lépése következett, de lehetett 

régi autókban is gyönyörköd
ni. Legnagyobb örömünkre 
aszódi veteránautóssal, Sere
gély Karcsi bácsival is talál
koztunk, aki felajánlotta, hogy 
haza is szállítmányoz bennün
ket. Mindezek után nem túlzás 
azt állítani, hogy szép és kel
lemes napot tudhat maga mö
gött az Erdőmester Termé
szetjáró csoport. M. K.

Gazdira várva...
Most csak ez a fiatal, szere

tetreméltó, barátságos kutyus ár
válkodik a szennyvíz-tisztító te
lep ideiglenes tárolóhelyén.

• ( ••
’■« i ■

Megláto
gatásához 
telefonon 
történő e- 
gyeztetés 
szükséges 
Telefon: 
400-164

Vízszintes: 1. Ebben az itáliai 
városban született Gellért püs
pök 980. szeptember 24-én 8. 
Éppenhogy 12. Anikó bee. 13. 
Napszak 14. Repülő rovar 15. 
Tyé! 16.Kiejtett betű 17. Arra

felé! 19. Tanuló vezető 20. Sze
mélyes névmás 21. Hangok ka
varodása 26. Mister röv. 27. 
Amper 28. Ágy szélek! 29. 
Félsz! 30. A kecske hangot hal
lat 32. Páratlan gond! 33. Ház

rész! 35. Halvány nevetés 36. 
Erdőben állatokra lő 37. Némán 
néz! 38. Balszél! 39. Kedvelt 
olasz üdülőhely 41. Kör közepe! 
42. Knock Out 43. Római 100 
44. Téli sport 48. Kén 49. Nulla 
50. Némán tűz! 51. -mái, -nél 
angolul (AT) 52. Római 51 53. 
Utolsó magyar királyné 56. Egy 
helyben tartózkodik 58. Bajno
kok Európa Kupája 59. Irat
gyűjtemény 60. Horgászok ked
velt helye

Függőleges: 1. Pogány lázadó, 
aki 1046. szeptember 24-én a 
Kelenhegy szikláiról a mélybe 
taszította 2. ír énekesnő 3. Lí
tium 4. Spanyol autójel 5. Halk 
hang 6. Fél csík! 7.Baszkterror 
szervezet 8. Rangjelző 9. Élet 
10. Határidő rag 11. Gellért 
püspök eredeti neve a kereszt- 
ségben 16. A püspök magyar
országi fő tevékenysége volt 
18. Spanyol férfinév 22. Nán
dor becézve 23. Határozott név
elő 24. Volt 25. Remeg 26. Női 

emlő 31. Erőszakkal elvesz 32. 
Gábor becézve 34. Földet túr 
35. Méter 36. Nem oda! 40. 
Nemezt! 41. Strázsa 43. Fiatal 
ló 45. Közeire mutató névmás 
46. Beismer 47. Lét 49. Nem 
itt! 54. Ige végződés 55. Ak! 
56. Részben páhol! 57. Duplán: 
férfi becenév 58. Bór, kén 61. 
Névelő

-fné-

A megfejtést október 5-ig lehet 
beküldeni nyílt levelezőlapon, a 
lap aljáról kivágott és felragasz
tott rejtvényszelvénnyel együtt a 
Városi Könyvtár címére: 2170 
Aszód, Kossuth Lajos u. 72.
Előző havi rejtvényünk helyes 
megfejtése:./Mt/úú és a Zenema
nók, Stage On, Zanzibár, Prin- 
cess.
A szerencsés megfejtők: Sárai 
Judit (Ady E. utca 12.), Gom
bomé Herr Rozália (Iklad, Rajk 
L. u. 17. Nyereményüket postán 
küldjük el.
GRATULÁLUNK!

Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait

X rx 0 Címünk:

ÁTÜKÖR

Aszódi Tükör Szerkesztősége 
2170 Aszód, Kossuth L u. 59. 
Te!: 28402-321

\ E-mail:
raczz@rhpluszvideo.hu

ASZÓDI TÜKÖR
Kiadó: Aszód Város Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Rácz Zoltán 
A szerkesztőség címe: Városi Könyvtár 

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

RH+VIDEO BT. - Gödöllő, Fenyvesi főút 2. T/F: 28/421-825 
Készült az ARTWIND KFT. nyomdájában Gödöllőn, 

800 példányban 
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