
Aszódon átrakótelep működne

Kartal befogadja a regionális hulladéklerakót?
Befolyásolja -e a kartaliak 

döntését, hogy ha ők is nemet 
mondanak a regionális hul
ladéklerakónak a határuk
ban történő megépítésére, ak
kor az ország elesik 3 milliárd 
forint ISPA támogatástól? 
Akár ez is lehetett volna a 
rendezők fő kérdése azon a 
falufórumon, amelyet a minap 
tartottak a szomszédos telepü
lésen. A megjelent polgárokat 
viszont az érdekelte, milyen 
kockázattal és kompenzáció
val jár, ha igent mondanak a 
beruházásra. Mindenesetre az 
biztosnak látszik, ha a hatás
tanulmány Kartal határát al
kalmasnak tartja a szemétle
rakó befogadására, a lakosok 
népszavazáson dönthetnek.
Ami tény: Az Észak-Kelet Pest 
megyei regionális hulladék
kezelési rendszer megépítésére 
3 milliárd Ft európai uniós

Túrán már létjogosultságot nyert a szelektív hulladékgyűjtés
támogatást kapott Magyaror
szág. A tavaly novemberben 
jóváhagyott ISPA-pénz azonban 
könnyen elúszhat, mivel eddig 
nem akadt olyan település, 
amely befogadná a régióba tar
tozó 99 település szemetét. 
Lehetséges helyszínként először 

Püspökszilágy neve merült fel, 
ám az ott élők népszavazáson 
nemet mondtak a beruházásra. 
Aztán - a hatástanulmányok sze
rint befogadásra alkalmas - 
Sződ következett, de itt is nagy a 
lakossági ellenállás, és valószí- 

(Folytatás a 3.oldalon) 

Intézkedési terv készült 
a költségvetéshez 

Lehet 110 millióval 
kevesebb?

Pontosan a címben szereplő 
összeg hiányzik a város 2003. 
évi büdzséjének bevételi oldalán 
ahhoz, hogy a kiadási előirány
zatok teljesíthetőek legyenek. A 
rekordösszegű hiány nyilván 
csökkenni fog a város által most 
is megigényelt önhiki pályáza
ton elnyerendő pénzzel, ám en
nek pontos mértéke csupán má
jus végén, június elején válik is
mertté. A képviselő-testület el
fogadta a könyvvizsgálók által 
számszakilag jóváhagyott és jó
nak talált költségvetést, amely
hez ezúttal egy, a város költség
vetési egyensúlyának megőrzé
sét célzó intézkedési terv is tar
tozik. A részletekről márciusi 
számunkban olvashatnak.

R.Z.

Számos év a számok között

Nváry Pál-dijjal jutalmazták 
a Pénzügyi Iroda vezetőjét

A köztisztviselők munkáját elismerő Nyáry Pál-díjat vehette át 
a közelmúltban Szolnoki Ferencné, a Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi irodájának vezetője Szabó Imrétől, a Pest megyei 
Közgyűlés elnökétől A sokak által csak Margitkaként ismert 
pénzügyi szakember 1966 óta dolgozik Aszódon, s bár többször 
hívták máshová dolgozni, mindvégig kitartott a város, a köz
szolgálati tevékenység mellett Elsőként éppen ezért arról kér
deztük, miért nem csábult át a nagyobb keresettel kecsegtető 
üzleti szférába.

(Folytatás a 7. oldalon)
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inkormányzati hírek Január 22.

Első napirendi pontként a város 
településfejlesztési koncepció
jával foglalkozott a képviselő
testület. Mint az már ismeretes, 
Aszód megrendelte a település
szerkezeti terv elkészítését, enél- 
kül ugyanis 2004-től nem vehet 
részt pályázatokon. A terv elké
szítését megelőzi a település
szerkezeti koncepció kialakítá
sa, amelyet a képviselő testü
letnek el kell fogadnia. A fela
dattal az önkormányzat a tervet 
készítő KASIB Kft-t kérte fel. 
Az egyeztetés a Településfej
lesztési Bizottsággal megtörtént, 
melynek tagjai több javaslatot is 
tettek, így például azt, hogy a 
Páskomban szükséges volna egy 
üdülőövezet vagy szabadidő
központkialakítása, a veszélyes- 
hulladék-lerakó mellett pedig 
egy védőerdő-sáv kialakítása. A 
testület tagjai közül javasolták, 
hogy a kartali kerékpárút meg
hosszabbításaként az önkor
mányzat jelöljön, illetve alakít
son ki sávot a lakótelepen ke
resztül a biciklisták részére. így 
lehetséges volna a városközpont 
drótszamárral való biztonságos 
megközelítése. Fehér Endre, a 
Műszaki Iroda vezetője jelezte, 
jelentkezett olyan befektető, aki 
a Falujárók útja 5/8-s épületet 
magastetővel látná el. Jelenleg 
ez nem lehetséges, mivel a terü
let kisvárosias lakóövezetnek 
van nyilvánítva, az OTÉK erre 
pedig korlátozza az építmény
magasságot (12,5 méter). Ko
vács Bea, a kft tervezője jelez
te, nincs akadálya, hogy a kép
viselő-testület bizonyos terület
részeket nagyvárosias lakóterü
letté nyilvánítson. Ezt a lehető
séget a képviselő-testület nem 
vetette el, és a településszerke
zeti koncepció kiegészítésekkel 
való elkészítésén túl szükséges
nek mondta ki a Helyi Építési 
Szabályzat elkészítését, amelyre 
előzetes árajánlatot kért a KA- 
SIBKft-től.

Etalonnak is tekinthető a Városi 
Bölcsőde Szervezeti és Műkö
dési Szabályzata, amelyet „csont 
nélkül”, megelégedését kifejez
ve fogadott el a képviselő-tes
tület.

Módosította a képviselő-testület 
az iparűzési adórendeletét. A 
témával külön cikkben foglalko
zunk, csakúgy, mint a 2002. évi 
gyermekjóléti és gyermekvé
delmi feladatok ellátásával, az 
Aszód FC tevékenységéről szó
ló tájékoztatóval, a házasság
kötő terem áthelyezésével és a 
településen végzendő kisjaví
tási, felújítási munkák pályáz
tatásáról szóló szabályzattal.

A grémium jóváhagyta dr. 
Jólesz József vállalkozó házior
vosnak a Misszió Egészségügyi 
Központ Kht. által szervezett 
modellhez való csatlakozási ké
relmét. A modell lényege, hogy 
a családorvos a betegeket minél 
hamarabb, minél lelkiismere
tesebben, és lehetőség szerint 
minél olcsóbb gyógyszerekkel 
gyógyíthassa meg. A cél, hogy a 
beteg ne kívánkozzon ki ebből a 
kezelési körből, amely ráadásul 
költségkímélő is. 2002-ben a 
Misszió Egészségügyi Kht-hez 
való csatlakozással a mintegy 80 
háziorvos, 4 szakorvosi rendelő
intézet és 3 kórház közel egy- 
milliárd forintot takarított meg. 
Ez részben fedezi a családor
vosok által működtetett klubsze
rű összejövetelek költségeit (fo- 
gyiklub, cukorbetegek klubja 
stb.) másrészt a megtakarításból 
részesedtek a háziorvosok és a 
kórházakis.

Elutasította a grémium a ME- 
GÜ Bt. Iskolaorvosi Szolgálat 
beadványát. Dr. Horváth Anna 
azt kérte, hogy a korábban az 
egyik védőnői álláshoz biztosí
tott lakást a 60 km-ről bejáró is
kolaorvos használhassa. A kére
lembenjelezte, a szolgálat akkor 
is fizeti a lakás bérleti díját, il
letve fenntartási költségeit, ha az 
éppen üresen áll. Az ingatlanra 
az időközben alkalmazott védő
nőnek nincs szüksége, mivel az 
egyik közeli településen lakik. A 
képviselők azért nem támogat
ták városunk gyermekorvosá
nak kérelmét, mert igen sokan 
várnak szolgálati lakásra. A bér
lakás kijelölésének visszavoná
sával egyidejűleg azonban ki
mondta azt is a testület, hogy 

amennyiben dr. Horváth Anná
nak ismét szüksége volna szol
gálati lakásra, akkor tárgyalnak 
a szolgálati férőhely biztosításá
ról.

Elengedte az Aszódi Csator
namű Társulat bérleti díját - havi 
30 ezer Ft-ot - a képviselő-tes
tület. A cég a Kossuth u. 59-ben, 
a GAMESZ épületének három 
helyiségében végzi munkáját.

Egyhangúlag elfogadták a 
képviselők a közbeszerzési 
eljárások helyi szabályairól 
szóló rendelet módosítását.

Visszaigényli az önkormányzat 
a Szontágh lépcső 4. szám alatti 
ingatlant a város. Az OTP és az 
egyház közötti egyeztetések 
folytán utóbbi kárpótlást kapott 
a területért, de az ezt igazoló ok
mányok és az ingatlan a magyar 
államhoz kerültek. Amennyiben 
sikeresnek bizonyul a visszai
génylés, a szóban forgó épületet 
közművelődési, közraktározási 
célokra hasznosítja a város.
Az Ügyrendi és Vagyonnyilat

kozatot Nyilvántartó és Ellenőr
ző Bizottság javaslatára a kép
viselő-testület a Pest megyei 
Közigazgatási Hivatalhoz fordul 
állásfoglalásért, hogy kiderül
jön, összeférhetetlennek kell-e 
tekinteni Bagyin József polgár
mesteri tisztségét a két gazda
sági társaságban vállalt feladat
körével. Mint arról már koráb
ban beszámoltunk, a város első 
embere az Aszódi Csatornamű 
Társulatban, illetve a Galgamen- 
ti Víziközmű kft-ben végez fel
adatokat, amelyekért nem része
sül tiszteletdíjban.

100 ezer Ft-ot biztosított pá
lyázati önrészként a képviselő
testület a Csengey Gusztáv Álta
lános Iskola részére. A tanintéz
mény vezetése könyvtárkezelő 

Szedik a füstadót
Aszódon január 27.és április 30. között arcképes igazolvánnyal 
ellátott kéményseprők csöngetnek be hozzánk, hogy elvégezzék a 
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó fela
datokat, illetve hogy beszedjék az esedékes éves díjat.

szoftver vásárlására pályázott és 
250 ezer Ft-ot nyert.
Jóváhagyta a képviselő-testület 
azt a Búzás János képviselő által 
benyújtott kérelmet, hogy a Mű
szaki Iroda egy digitális fény
képezőgépet vásároljon. A be
rendezés különösen helyszíni 
szemlék, bírságolások esetén te
het jó szolgálatot, mivel a digitá
lis fénykép azonnal áttölthető 
számítógépre, nincs szükség 
filmelőhívásra, így rövidülhet az 
ügymenet. A gépet a műszaki 
iroda vezetője szerezheti be. 
Hogy mekkora összegre lesz 
szüksége, egyelőre nem tudni, 
mivel a kínálat igen bőséges, a 
képviselő-testület viszont nem 
szabott meg értékhatárt. (Hasz
nálható, optikai zoomos gépet 
már lehet vásárolni 70 ezer Ft-ért 
is, ugyanakkor a Canon D60-as 
típusa 700 ezer Ft körüli össze
gért vehető meg- a szerk. meg
jegyzése).
Gyorsítani kívánja a képviselő

testület az iparterület eladását, 
amely egyelőre még nagyon 
kezdeti stádiumban. Eddig öt he
lyi, illetve környékbeli vállal
kozó jelentkezett be lehetséges 
vevőként, velük a közeljövőben 
egyeztető tárgyalásra kerül sor, 
hogy kiderüljön, fenntartják-e 
még vételi szándékukat. Egyez
tetni kíván a város azzal a 3 
ingatlantulajdonossal - nekik a 
telkük az iparterület részét képe
zi - is, akikkel korábban nem 
sikerült megállapodni a vételárat 
illetően. Amennyiben ez most 
sem sikerül, a város kisajátítási 
folyamatot indít el.

A képviselő-testület végül 
kamatmentes kölcsönre vonat
kozó kérelemről döntött, majd 
jelentést hallgatott meg a lejárt 
határidejű határozatokról és a 
két ülés között tett intézkedé
sekről, végül közérdekű bejelen
tések megtételére került sor.R.Z.



TÜKÖR 3

Aszódon átrakótelep működne

Kánál befogadja a regionális hulladéklerakót?
(Folytatás az 1. Oldalról) 

nű, hogy az ez ügyben március 
2-án tartandó népszavazáson 
nemleges válasz születik.
A képbe legutoljára Kartal ke

rült. A település képviselő-tes- 
tülete januárban elvi hozzájá
rulását adta a hulladéklerakó 
megépítésére, és ezt nyíltan fel
vállalta a nemrégiben megren-

Jelszavuk: Tegyük széppé környezetünket1.

Újabb feladatkört vállaltad a polgárőrök
A körzetükhöz tartozó tele

pülések határainak szeméttől 
való megtisztítását tűzte ki cé
lul a regionális polgárőr szer
vezet környezetvédelmi tago
zata. Első lépésként feltérké
pezik, hol vannak nagyobb il
legális szemétlerakatok, majd 
felveszik a kapcsolatot az ön
kormányzatokkal és az illeté
kes szervekkel, hogy megtör
ténhessen a környezetnek ár
tó, azt elcsúfító hulladék el
szállítása.
Mint arról korábban már be

számoltunk, a régióba tartozó 22 
polgárőr egyesület - melyek 
munkáját Szenoráczki Ferenc 
koordinálja - környezetvédelmi 
tagozatot hozott létre annak ér- 

Hagyományteremtő hál 
a Csengey isfcolálian

Segíts magadon, az Isten is megsegít! Akár ez is lehetne jelmondata 
annak a törekvésnek, amely mostanában tapasztalható a város ok
tatási intézményeiben. A szülői munkaközösségek egyre-másra 
fordulnak szülőtársaik és a vállalkozók felé annak érdekében, 
hogy segítsenek be az óvodák, iskolák állagmegóvásába, eszköz
fejlesztésébe. Március 8-án a Csengey iskola épületében a szülők 
hálóznak. A rendezvény nem öncélú, az est bevételéből hangosí- 
tóberendezést és egy szintetizátort kívánnak vásárolni. Az SZMK a 
bál fövédnökének Búzás Jánost kérte fel, aki már többször is segítő 
kezet nyújtott az intézménynek.
A rendezvény 19 órakor meglepetésműsorral kezdődik, majd a va
csora és tánc következik. Zenél a Patkós zenekar. 23 órakor tom
bolahúzásra kerül sor. A belépőjegy 2000 Ft/fő. Aki nem akar há
lózni, az is segíthet, mivel 500 Ft-os támogatói jegyek is kibocsá
tásra kerültek. Ajegyek az SZMK elnökségi tagjainál, az iskola tit
kárságán és az osztályfőnököknél vásárolhatók meg. Kikiáltásra 
került egy Ladócsy-festmény- 20 ezer Ft -, valamint egy Varga 
Zoltán által dedikált mez és labda -15 ezer Ft - is, melyekre már le
het a 06 30 941-3563-as telefonszámon licitálni egészen a tombola
húzásig.

dezett lakossági fórumon is. (Az 
estén a képviselők közül egye
dül a korábbi polgármester, Or
bán Imre hiányzott. - a szer
kesztő megjegyzése.) A képvi
selők állásfoglalásuk indoka
ként azt hozták fel, hogy min
denképpen megoldást kell talál
niuk a falu lakói által termelt sze
mét elhelyezésére - mivel az 

dekében, hogy sikerüljön elérni 
a célt: megszabadítani telepü
léseinket az illegálisan lerakott 
szemétkupacoktól. A tagozat 
legutóbb Aszódon ülésezett. Az 
összejövetel legfontosabb napi
rendi pontja a minden érintett 
településre érvényes munkaterv 
megvitatása volt, amelynek elő
zetes tervezetét Subáné Halmos 
Éva, az aszódi környezetvédel
mi tagozat vezetője és négy se
gítője készített el. Az egyes cso
portoknak májusig helyi tervet is 
kell készíteni, annak érdekében, 
hogy az akcióikat össze tudják 
hangolni.
A legfontosabb feladat, hogy 
minden városra, községre elké
szüljön egy úgynevezett szemét

aszódi telep 2004. januárjában 
bezár -, és érdemes volna nem 
kiszolgáltatott, hanem irányító 
helyzetbe kerülni. Csábítónak 
tűnhet számukra a telep működ
tetése után járó jelentős - évi 50- 
60 milliós - iparűzési adó, vala
mint az, hogy néhányan munka
lehetőséghez jutnának. Érvként 
hangzott el az is, hogy kevésbé 

térkép, amely pontosan tartal
mazza, hogy az illegális szemét
lerakók hol helyezték el „időzí
tett bombáikat.” Ezt követi a 
kapcsolatfelvétel az egyes ön
kormányzatokkal, illetékes szer
vekkel annak érdekében, hogy 
megtörténjen a határt vagy 
éppen belterületet elcsúfító, ne
tán szennyező anyagok elszál
lítása. A környezetvédelmi tago
zat mindezek mellett természe
tesen tervez összehangolt sze
métgyűjtési akciókat is. Felme
rült kérdésként, hogy mi legyen 
az összegyűjtött veszélyes hul
ladékokkal, szárazelemekkel 
stb. Az összejövetelen részt ve
vő Bagyin József polgármester 
jelezte Aszódnak jogosultsága 
van arra, hogy az ilyen hulladé
kait a galgamácsai telepen in
gyen helyezhesse el, vagyis el
kerülhető az, hogy a polgárőr
szervezeteknek fizetni kelljen a 
lerakásért.
A tanácskozáson Szenoráczki 

Ferenc nagy megelégedésére a 
régió szinte valamennyi polgá
rőr egyesülete képviseltette ma
gát, így a környezetvédelmen túl 
más, a térséget érintő témák is 
szóba jöhettek. Az elnök például 
arról tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy a határőrség azzal kereste 
meg őt, amennyiben lehetséges, 
a polgárőrség segítsen be az ide
genrendészeti akciókba. Mindez 
egy mintegy 15 főből álló, bár
mikor bevethető akciócsoport 
létrehozását jelenti, amelynek 
tagjait a rendőrség szakemberei 
képezikki. R.Z. 

veszélyes egy jól kezelt, a leg
szigorúbb előírásokat is teljesítő 
szeméttelep az illegális leraka- 
toknál.
A hozzászólásokból kiderült, 
rengeteg információra van még 
szükség ahhoz, hogy a lakosság 
felelősségteljesen tudjon ez ügy
ben dönteni. Az estén ugyanis 
elhangzott, ha a hatástanulmány 
alkalmasnak tartja a Kartaltól 
2,8 km-re lévő kiszemelt helyet 
a hulladéklerakó létesítésére, itt 
is a polgárok mondják ki a vég
ső szót.
Decker László, az illetékes szak
tárca főosztály vezetője nem 
rejtette véka alá azon vélemé
nyét, nem szerencsés, hogy Kar
tal éppen a régió szélén található, 
így az ugyancsak ide tartozó 
Szentendrének, Pomáznak ne
hézkes lesz áthordani a hulladé
kot. Persze az is előfordulhat, 
hogy a mostani régió határai a 
későbbiekben megváltoznak.
Szabó Imre, a Pest megyei köz
gyűlés elnöke arra tett ígéretet, 
hogy messzebbről nem a má
sod- vagy harmadrendű utakon, 
hanem a településeket kikerülve, 
az M3-as autópályán szállítják 
majd a teherautók a szemetet, és 
a kerekharaszti lejárónál térnek 
le róla. Ezzel Aszód is megme
nekülne a még nagyobb teher
gépjárműforgalomtól. A fóru
mon ugyancsak jelen lévő Tóth 
Gábor országgyűlési képviselő 
szerint érdemes volna szállítás
kor a vasút által kínált lehe
tőségeket is figyelembe venni.
Az ígéretek alapján Aszódnak 
annyiban kedvezne, ha a kizá
rólag kommunális hulladékot 
befogadó telep hulladéklerakó 
Kartalon épülne meg, hogy an
nak elkészülte után a GAMESZ 
igen közeire hordhatná a hulla
dékot, ezáltal relatíve alacso
nyan tarthatná a szemétdíjat. 
Emellett az ISPA támogatás - 
kiegészülve az állami támoga
tással és az önkormányzatok 
által befizetendő lakosságará
nyos önrésszel - fedezné a je
lenlegi hulladéklerakó teljes 
rekultiválásánakköltségeit is.

R.Z.
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Módosította a képviselő-testület a helyi iparűzési adórendeletet

A vállalkozó háziorvosok mégiscsak kedvezményezettek
Részben törvénymódosítás, 

részben a háziorvosok bead
ványa miatt módosítani kellett 
az önkormányzat 2002. de
cemberében elfogadott iparű
zési adórendeletét a képviselő
testületnek A napirend tár
gyalása során arról kellett ha
tározniuk a képviselőknek 
adómentességet adjanak-e az 
ideiglenes jelleggel iparűzési 
tevékenységet végzőknek, 
illetve arról, hogy helyt ad
janak-e a vállalkozó háziorvo
sok azon kérelmének hogy 
2007. december 31-ig részleges 
helyi iparűzési adómentessé
get élvezzenek.
Aszódon az állandó jelleggel 
végzett ipari tevékenység után 
az adóalap 2%-át kell iparűzési 
adóként fizetni az adórendelet 
szerint, amely eddig nem tartal
mazta az ideiglenes (1 hónapon 
túl tartó, de 6 hónapot meg nem 
haladó) tevékenységet végzőkre 
vonatkozó adókötelezettséget. 
A törvény időközben módosult, 
így az önkormányzatoknak dön
teniük kellett, hogy adómen
tesnek nyilvánítja vagy mega
dóztatja ezt a tevékenységet is. 
(A nem helyi vállalkozó a befi
zetett összeget levonhatja a 
székhely, illetőleg telephely sze
rinti önkormányzatnak befize
tendő iparűzési adójából.) A na
pirend tárgyalása során több ja
vaslat is elhangzott, mekkora 
összeget is állapítsanak meg. 
Nyilvánvaló ugyanis, hogy egy 
kiskereskedelemmel foglalko
zó árust másként érint a napra 
meghatározott összeg, mint azt a 
vállalkozót, aki nagyberuházást 
végez a településen, és esetleg 
több hónapig is itt dolgoznak a 
munkásai. A javaslatok 1000 és 
5000 Ft ( utóbbi a törvény által 
kiszabható összeghatár) között 
mozogtak, végül a testület 2500 
Ft/napban határozta meg az adó
átalányt.
Egységesen kérték a vállalkozó 
háziorvosok és vállalkozó gyer
mekorvosok, hogy a képviselő
testület változtassa meg az előző 
ülésén hozott döntését, és biz
tosítsa számukra a törvényben 

megszabott határidőig (2007. 
december 31.) a helyi iparűzési
adómentességet a kártyapén
zekből származó jövedelem 
után. Az orvosok nemcsak írás
ban kérelmeztek, hanem egysé
gesen részt vettek a képviselő
testületi ülés őket érintő napi
rendjének tárgyalásán. Nem tud

Szubjektív

Presztízsveszteség
Három hétig bosszankodhattak dául attól, hogy az orvosnak in
vállalkozó háziorvosaink azon, 
hogy a képviselő-testület meg
fosztotta őket a részleges ipar
űzési adómentességtől. Aztán 
példamutatóan összefogtak, 
mindegyikük írt egy logikus
nak tűnő beadványt, majd részt 
vettek a képviselő-testületi ülé
sen. Az ö szempontjukból tel
jesen igazuk van: kár veszni 
hagyni azt az összeget, amelyet 
eddig megkaptak. A képvi
selő-testületet kell meggyőzni, 
mivel a törvény rájuk bízza, 
megadják-e 2007-ig folytató
lagosan az iparűzési adómen
tességet a kártyapénzek után 
vagy megszüntetik.

A képviselő-testület tagjai 
dilemmába kerültek, főleg 
amiatt, hogy szemtől szemben 
kellett állást foglalniuk a ké
relemről Nem lehetett könnyű. 
Az orvosi rendelőben szinte 
mindenki kiszolgáltatott, hi
szen a doktoron is múlik, meg
gyógyul-e, időben felfedezik-e 
a betegségét stb. Ráadásul 
hogyan lehet annak az orvos
nak a kérelmét elutasítani ak
kor, amikor az éppen előző 
éjszaka becsülettel kiment 
hozzájuk és könnyített szen
vedő gyermekén?
A képviselők egy érvvel tudták 
volna megvédeni a korábbi 
mentesség megszüntetését: a 
város minden eddiginél nehe
zebb anyagi helyzetével.
Az orvosok ütőkártyája az volt, 
hogy a vállalkozásuk nem nye
reségorientált. A kártyapénz 
összege állandó, független pél

ni, hogy ez volt-e az oka annak, 
hogy a képviselők közül többen 
rögtön javasolták az enged
mény megadását, de tény, hogy 
dr. Jólesz József szóbeli kiegé
szítése után nem hangzott el el
lenérv a kérelemmel szemben, 
és 11 igen szavazattal, 2 tar
tózkodás mellett a grémium 

fluenzajárvány időszakában 
nem 50, hanem 100 beteget kell 
ellátnia naponta.
Az OEP-től kért és kapott tájé
koztatás szerint jelenleg átlago
san két pont jár egy beteg után. 
Egy pont 166,3 Ft-ot hoz. Egy 2 
ezer leadott betegkártyával bíró 
orvos havonta tehát mintegy 
660 ezer Ft-ot kap. Természete
sen egyéb bevétele is lehet, 
ügyeleti díj, üzemorvosi, iskola
orvosi feladatok ellátása után já
ró pénz stb.
Az orvosok beadványa szerint a 
vállalkozó háziorvosnak a praxi
sára kell költeni az OEP által ka
pott finanszírozást, és az önkor
mányzattól átvállalt feladat teljes 
költségét ebből a keretből kell 
kifizetnie. Ha megadóztatja az 
önkormányzat, akkor ezt a pénzt 
gyakorlatilag az alapellátásra 
fordítandó összegből veszi el. A 
helyzet sajátos, mivel a több 
munka nem eredményez maga
sabb jövedelmet
Vajon hogyan látja ezzel szem

ben egy átlagos kisvállalkozó, 
akinek nem jár kedvezmény? 
Valószínűleg - az orvosok által 
írt beadvánnyal szemben - nem 
tartja egyszerűbbnek a helyzetét. 
A vállalkozását, ha talpon akar 
maradni, folyamatosan kell fej
lesztenie - új eszközök, jobb 
nyersanyag használata, stb. Az 
alkalmazottait fizetnie kell, és az 
ő béremelésükhöz nem kap álla
mi támogatást. A verseny nagy, 
és kizárólag a piac dönti el, hány 
azonos tevékenységet végző 
vállalkozót bír el. Átalányt a 

megváltoztatta korábban hozott 
döntését. A mentesség csak az 
önkormányzati alapellátási kö
telezettség erejéig érvényes, va
gyis a jogosítvány, fegyvervise
lési engedély stb. kiadásánál a 
páciensek által befizetett összeg 
után természetesen a doktorok 
továbbra is fizetnek helyi adót.

legritkább esetben kapnak, 
szemben az orvossal, aki akkor 
is megkapja betege után a kár
tyapénzt, ha az tíz éve nem nyi
totta rá az ajtót. A hálapénz fo
galmát nem ismeri a vállalko
zó, a megállapodott összegpél 
a kuncsaft rendszerint nem ad 
többet. A sort lehetne bőven 
folytatni, de aligha érdemes, 
valószínűleg mindenki a saját 
helyzetét tartja a legnehezebb
nek.
Az orvosok kérelmével kap

csolatban ellenérv nem hang
zott el, és néhány képviselő 
arról is elfeledkezett, hogy sze
mélyes érintettséget jelentsen 
be. Az erre való figyelmeztetés 
nem történt meg az ügyrendi 
bizottság részéről sem.
Hogyan lehetett volna elkerülni 
ezt a véleményem szerint 
presztízsveszteséggel is járó 
procedúrái? Három módon: 1. 
Már az első körtren jóváhagyni 
a törvény biztosította lehető
séget, elkönyvelni, hogy az or
vosok kedvezményben része
sülhetnek. 2. Az első módosí
tás előtt egyeztetni velük, meg
hívni őket a képviselő-testületi 
ülésre, hogy elmondhassák ér
veiket, majd ezt követően dön
teni. 3. Kitartani a három héttel 
ezelőtt hozott változtatás mel
lett
A felek megelégedettségének 

záloga nyilván annak a támo
gatási rendszernek a létrejötte 
lesz, amikor az OEP finan
szírozás megközelíti az euró
pai uniós szintet, és mind a 
praxisra fordítandó összeg, 
mind az orvos jövedelme ma
gas szintű alapellátást tesz le
hetővé. Már csak az a kérdés, 
erremennyitkellvámi. -rázós-
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Enyhült a szabályozás

Mekkora összeg fölön kelljen pályáztatni?
Izgalmas témának ígérkezett és 

heves vitát is hozott a települé
sen végzendő kisjavítási, felújí
tási munkák pályáztatásáról szó
ló szabályzat módosítása. Mint 
ismeretes, az előző képviselő
testület igen alacsony pénzügyi 
határt húzott meg annak érde
kében, hogy a lehető legjobb 
áron lehessen elvégeztetni az 
adott munkát A tendencia az 
volt, hogy 100 ezer Ft alatti 
munkára két árajánlatot kellett 
bekérni, 100 ezer Ft fölött pedig 
minden kisjavítási, felújítási
munkát és beszerzést meg kellett 
pályáztatni. Az erős kontrollálás 
szándéka azonban visszafelé 
sült el. A vállalkozók többsége 
ilyen kis összeg esetében egy idő 
után már nem is pályázott, il
letve adott be ajánlatot, a pályá
zati eljárás procedúrájának le
zajlásáig pedig nem lehetetthoz
zákezdeni a munkához. A kép
viselő-testület elé tett új javaslat 
úgy szólt, hogy 100 ezer Ft alatt 
ne kelljen árajánlatot bekérni, 
100 és 300/600 ezer Ft között (a 
képviselő-testület döntésétől 
függően ) meghívásos árajánla
tot kérjenek be, 300/600 ezer Ft 
fölött pedig zárt borítékban 
meghirdetés nélkül kell az ára- 
j ánlatokat bekérni.

Ismét Aszódiak 
az aszódiaknak I
A Közművelődés Otthona és a 

Vécsey Károly Helyőrségi Klub 
április 11-én ismét megrendezi 
az Aszódiak az aszódiaknak cí
mű gálaműsort. Várjuk olyan 
csoportok, egyéni előadók, 
illetve kézművességgel szívesen 
foglalkozó polgárok jelent
kezését, akik produkcióikat, al
kotásaikat bemutatnák a nagy
közönség előtt is. Jelentkezni 
április 1-ig lehet Rácz Zoltánnál 
a 400-117-es üzenetrögzítős te
lefonszámon vagy személyesen 
a Vécsey Károly Helyőrségi 
Klubban Győrfi Jánosnál.

A vita az összeghatár megál
lapításakor alakult ki. Az Ügy
rendi és Vagyonnyilatkozatot 
Nyilvántartó és Ellenőrző Bi
zottság állásfoglalása az volt, 
hogy mind a beszerzések, mind 
pedig a felújítások, kisjavítások 
esetében 300 ezer Ft+ÁFA le
gyen a határérték. Ezen összeg 
alatt legalább két árajánlatot ja
vasolt a bizottság bekérni, me
lyek közül a legjobb ajánlatot 
benyújtó vállalkozót választja ki 
az intézményvezető. A javasolt 
összeg fölötti értékekbe kerülő

EU-sarok

Uniós tagság, magyar csatlakozás
Magyarország és az Európai 

Unió közötti tárgyalások 1998. 
március 31-én indultak meg. A 
tárgyalásokban fordulópontot 
jelentett az EU 2000. decembe
rében Nizzában elfogadott bőví
tési terv, amely 2002. közepéig 
meghatározta, mely kérdéseket 
mikor kell megvitatni és lehető
ség szerint lezárni.
Hazánk számára kedvező volt e 
tárgyalási menetrend meghatá
rozása. 2001. első felében har
minc tárgyalási témakörből hu
szonkettőt sikerült lezárni. Kö
zöttük a leglényesebbek a kör
nyezetvédelem, a személyek és 
a munkaerők szabad mozgása, 
valamint a tőke szabad áramlása 
témaköre.
A tárgyalások során sikerült el
érni, hogy Magyarország átme
neti mentességet kapjon néhány 
uniós követelmény alól, ame
lyek azonnali teljesítése hátrá
nyosan érintette volna az orszá
got (pl. külföldiek a csatlakozást 
követő 7 év elteltével vásárol
hatnak termőföldet).

2002.végén a koppenhágai 
értekezleten eldőlt, hogy hazánk 
2004. május eljese után teljes jo
gú tagja lehet az Európai Unió
nak. Magyarország lakossága 
2003. áprilisában népszavazás
sal dönt a csatlakozásról.
Az Eu-tagság esély és eszköz 

valamennyi munka Aszódi 
Tükörben való előzetes megje
lentetését is kérte a bizottság, 
hogy a vállalkozók előre lássák, 
milyen munkákra tehernek majd 
árajánlatot. A javaslat szerint az 
egyedi beszerzések (felhal
mozás esetében ) továbbra is 50 
ezer Ft marad az intézmény
vezetők által figyelembe veendő 
határ.
A Közbeszerzési Bizottság és a 
Pénzügyi Bizottság viszont a 
magasabb, a 600 ezer Ft+ÁFA 
összegig javasolta a meghívásos

Magyarország felzárkózására.
A csatlakozás döntő jelentőségű 
Magyarország jövőbeli fejlődé
se szempontjából. A globalizá
ció világában, amikor a gazda
sági élet, a pénzügyi világ és a 
távközlés egységesen terjed szét 
az egész Földön, egyedül ma 
már egyetlen ország sem lehet 
igazán sikeres, ehez társakra van 
szüksége minden államnak.
Az Európai Unió a világ legfej
lettebb, versenyképes közössége 
(integrációja). A több évtizedes 
elmaradás után Magyarország 
nem is tehet mást, mint csatla
kozik hozzá.
Milyen előnyöket kínál az in

tegráció hazánk számára?
Az uniós tagság megerősíti és 
visszafordíthatatlanná teszi a 
Magyarországon 1989 óta vég
rehajtott demokratikus és gazda
sági reformokat. A csatlakozást 
követően Magyarország igény
be veheti azokat a fejlesztési ala
pokat, amelyek célja az Unió ke
vésbé fejlett régióinak fejleszté
se. Hazánk része lesz a világ 
legnagyobb egységes piacának, 
amely számos növekedési és 
munkahely-teremtési lehetősé
get kínál.
Milyen előnyöket kínál a tagság 
az állampolgárok számára?
Folyamatosan javuló életminő
séget biztosít az állampolgára

pályáztatást. Érvek és ellenérvek 
hangzottak el. Az egyik párton 
állók a fokozatosság követendő 
elvének követésére hívták fel a 
figyelmet, a másik tábor pedig 
arra hivatkozott, ők a mostanság 
érvényes árakra vannak tekin
tettel, és a gyorsabb döntés lehe
tőségét szeretnék biztosítani a 
magasabb összeg elfogadta
tásával. A város első embere 
szintén a 300 ezer Ft+ÁFA limit
összeg elfogadását javasolta. 
Nem tudni, hogy végül ez befo
lyásolta e a képviselőket, de 
többségük (8 igen, 5 nem szava
zat) végül az alsóbb összeg
határra adta le voksát.

R.Z.

inak az élet szinte minden terüle
tén. Jobb körülményeket kínál a 
környezet, az egészségügy, a tár
sadalombiztosítás valamint a 
munkahelyi biztonság szem
pontjából.
Az EU polgárának joga van ah
hoz, hogy bármely tagországba 
utazzon, ott dolgozzon, tanuljon 
vagy éljen. Joga van a tagor
szágok bármelyikének területén 
vállalkozásba kezdeni, ott jogo
sult a társadalombiztosítási jut
tatásokra a családjával együtt. 
Szavazati joga van annak a tag
államnak a területén, ahol az ál
landó lakása van. Diplomáciai és 
konzuli védelmet élvez az Eu
rópai Unión kívüli országokban, 
ahová ellátogat.
Sikeres művelődési és képzési 

tervek segítik a különféle prog
ramokban való részvételt.
Vannak-e hátrányai a csatlako
zásnak?
Érthető módon az emberekben 
vannak bizonyos félelmek az eu
rópai integrációt illetően. Néhá- 
nyan úgy gondolják, hogy az 
integráció a szuverenitás és a 
nemzeti hovatartozás elveszté
séhez vezet. Mások attól tarta
nak, hogy a csatlakozó országok 
sebezhetőbbé válnak az egysé
ges piaci rendszerben. Az eddigi 
tapasztalatok nem ezt igazolják- 
de erről legközelebb. G.F.
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Számos év a számok között

Nyáry Pál-díjja jutalmazták a Pénzügyi Iroda vezetőiét
(Folytatás az 1. oldalról)

- 53 éve lakom Aszódon, és sze
retem ezt a települést. 1966-ban 
Kiss Károly bácsi, akkori tanács
elnök hívott ide. Iskoláimat 
mindvégig munka mellett vé
geztem. Jó közösségre találtam 
itt, s mindent, ami ebben a szak
mában szükséges, elleshettem 
Burró Irma nénitől. Egy idő után 
pedig ráéreztem a település 
pénzügyeinek intézésével járó 
örömökre. Az összegek mögött 
mindig azt láttam, hogy mi épül
het majd meg belőle, milyen fej
lesztések valósulhatnak meg.
- Akkor most kifejezetten 
bánthatja a város nehéz anya
gi helyzete...
- Aszódon sosem volt könnyű 
helyzete a pénzügyeseknek, bár 
elismerem, az utolsó 10 év külö
nösen nehéz volt, és egyelőre 
biztosan nem fog javulni a hely
zet. Rengeteget kell pályázni, és 
roppant erőfeszítést igényel a 
határidők betartása, annyi papír
munkával jár ez a tevékenység. 
Tudnia kell, hogy kevesebben 
vagyunk a kelleténél, sok-sok 
pluszteher hárul az iroda munka
társaira, és sokszor a szombatja
inkat is fel kell áldoznunk, hogy 
el tudjuk végeznie a feladatain
kat. Ezt most nem panasz
kodásként, csupán tényként em
lítettem, és természetesen to
vábbra is mindent megteszünk 
azért, hogy a város hiányát vala
milyen módon pótoljuk. Egyéb
ként pénzügyesként mondom, 
hogy az úgynevezett önhikinek 
nemcsak hátrányai, hanem 
előnyei is vannak. Nélküle leg
följebb kölcsönből vagy a tulaj
donunkban lévő vagyontárgyak 
eladásából szerezhetnénk meg 
az összeget.
- Avasson be minket, mi az oka 
a pénzszűkének?
- Aszód, mint egy kis régió köz
pontja működik, de normatívan 
nem kap annyi támogatást a te
rületi feladatok ellátásáért - ok
mányügyek intézése, műszaki és 
gyámügyi teendők elvégzése - a 
környékbeli 30 ezer lakos részé
re, mint amibe ezen feladatok 
ellátása kerül. A város iskolái, 

intézményei nagyobb lélekszá
mú települést is ki tudnának 
szolgálni, és akkor az ehhez 
szükséges bevételek is növeked
hetnének. Évről-évre a többi 
1200 önkormányzattal együtt 
pályázunk a működési bevételek 
kiegészítésére, s eddig sikerült is 
a támogatást elnyerni. Nem vé
letlen, hogy a környékbeli ön
kormányzatoknál dolgozó kol
légák hozzánk jönnek tapasz
talatcserére, mert ők is azon van
nak, hogy bekerüljenek ebbe a 
körbe.
- Említette, a számok mögött 
mindig a fejlődési lehetőséget 
látta. Mire, melyik fejlesztésre 
a legbüszkébb?
- Mindig arra, ami éppen meg
valósult, bár voltak olyanok, ami 
különösen kedves emlék ma
radt, annak ellenére, hogy ren
geteg munka volt vele. A gázbe
ruházást például a Polgármesteri 
Hivatal szervezte meg, úgy, 
hogy a munkatársak jártak meg
győzni a polgárokat, érdemes 
belefogni a beruházásba. Ha ez 
akkor nem így történik, nem biz
tos, hogy ma földgázzal fíitenek

Az Evangélikus Gimnázium tájékoztatója

Tudnivalók a felvételiről
A 8 és 6 osztályos gimnáziumi 
képzésre jelentkezők számára 
nem tartunk felvételi vizsgát. 
(Intézményünk nem vesz részt 
az általános felvételi eljárást 
megelőzően szervezett orszá
gosan egységes írásbeli vizsga
rendszerben!)
Valamennyi jelentkezőt az álta

lános felvételi eljárás keretében 
felvételi elbeszélgetésre hívunk 
be. Az elbeszélgetés időtartama 
jelentkezőként max. 20 perc.
Az elbeszélgetés időpontja: 
2003. febr. 28. péntek 14 óra 
Március 1. szombat 9 óra
A jelentkezőket írásban értesít
jük az elbeszélgetés időpontjá
ról. Akik a kijelölt időpontban 
nem tudnak eljönni iskolánkba, 
azok számára pótfelvételi el
beszélgetést tartunk 2003. 

a városban. Nagyon örültünk, 
amikor az uszoda megépült, és 
elkeserít akialakult helyzet. De 
bízom benne, hogy megegyezés 
születik a megyével, és előbb- 
utóbb kinyit ez a nagyszerű léte
sítmény.
-Önre hárul az a hálátlan fela
dat, hogy megszorító intézke
déseket javasoljon. Könnyű 
ezeket elfogadtatni a vezetők
kel, döntéshozókkal?
- Nagyon pozitív dolognak tar
tom, hogy a vezetőim hagynak 
dolgozni, sőt, segítik a munká
mat. Nyilván vannak olyan ja
vaslatok, amelyek első nekifu
tásra nem népszerűek. Azonban 
ezt sem utasítják el „zsigerből”, 
hanem végiggondolják, mint le
hetőséget. A javaslatok mellé 
mindig kell egy mérlegelést is 
készíteni, hogy láttassuk, mivel 
jár ez, és megéri-e meglépni a 
városnak. Engem mindig az ve
zérel, hogy a rossz lehetőségek 
közt megtaláljam a legkevésbé 
rossz megoldást.
- Hogyan „viseli” a család az 

Ön munkáját, illetve otthon ki 
tudja-e kapcsolni magát a szo- 

március 7-én pénteken 14 órá
tól.
Az emelt angol/német nyelvi 
képzésre jelentkezők írásbeli és 
szóbeli felvételi vizsgán vesznek 
részt, amelynek időpontja: 
írásbeli: 2003. február 21.
péntek 14 óra
Szóbeli: 2003. március 1. 
szombat 9 óra
Az írásbeli vizsga időtartama: 
120 perc
A szóbeli vizsga időtartama: 
max. 20 perc (társalgás idegen 
nyelven).
Az emelt nyelvi képzésre je
lentkezés feltétele a nyelvi elő
képzettség az adott nyelvből!
Az elbeszélgetésre és a felvételi 
vizsgára az általános iskolai el
lenőrzőt és írószerszámot kell 
hozni. Az iskola vezetősége 

rító gondokból?
- Rendezett a családi életünk. A 
féljem különösen megértő, át 
tudja érezni a munkahelyi prob
lémáimat, mivel ő is felelős be
osztásban dolgozik Bercelen, rá
adásul hozzám hasonló módon 
munkamániás. Az édesanyám 
ma is velünk él, és csak kö
szönettel tartozom neki, mert 
rengeteget segített, amikor még 
kisebbek voltak a gyerekek. 
Otthon azért igyekszem lazítani 
is egy kicsit, nagyon szeretek 
például kertészkedni, nyáron 
főként ez jelenti a kikapcsoló
dást, és szívesen olvasok is, mi
vel ez mindig megnyugtat. Saj
nos erre egyelőre kevés időm 
van, ezért csak gyűlnek a köny
vek, amiket remélem, hogy leg
alább nyugdíjasként el tudok 
majd olvasni.
- Két gyermeke van. Taszította 
vagy vonzotta őket az, hogy az 
édesanyjuk a rendre a város 
költségvetésén töpreng?
- A gazdasági pálya vonzotta 
őket, e téren tanultak tovább, de 
úgy tűnik, egyikük sem az ön
kormányzati gazdálkodás felé 
orientálódik. A lányom okleve
les közgazdász és jelenleg a 
Honvédelmi Minisztériumban 
dogozik. A fiam gazdasági főis
kolán tanul, nála még nem tudni 
igazán, hogy hol köt ki.
- A most kapott kitüntetés 
mellett - amely nyilván to
vábbi erőt ad Önnek - mi mo
tiválja, milyen beruházást sze
retne megvalósulva látni a 
városban?
- Szeretném, ha egyszer Aszó
don is létesülne nyugdíjasház. 
Szép a vidék, biztosan hamar be
népesülne az általam apartma
nosként álmodott épület. De sze
retném megérni, hogy a fiatalok
nak is épüljön egy kellemes ki
kapcsolódást nyújtó, sport- és 
szabadidőcentrum. A kitünte
téssel kapcsolatban pedig ezúton 
szeretném megköszönni mun
katársaim munkáját, mert úgy 
gondolom, a nekem ajándéko
zottdíj őket is illeti.

R.Z.
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Egyre több fiatalt küldenek a bíróságok Aszódra

A javítóintézet már megjavult
Új befogadórészleggel és négy 
növendékcsoport elhelyezé
sére szolgáló helyiségegyüt
tessel bővült egy felújítás ered
ményeként a Javítóintézet Az 
illetékes szaktárca 80 millió 
Ft-os támogatásával végrehaj
tott rekonstrukciót az indokol
ta, hogy egyre több fiatal bűn-
elkövetőt utalnak a bíróságok nak az a célja, hogy a pedagógu- 
javítóintézeti nevelésre. sok személyre szabott feljesz-

A berendezést bármelyik kollégium örömmel fogadná
A korszerűsítés a 30 ezer négy
zetméteres komplexumnak csu
pán a 10%-át érintette, a fiatalok 
egy része azonban talán nem is 
látott olyan körülményeket, mint 
amilyenek közé kerülnek ezek

Programajánló
Február 25-én kedden 16.30 
órakor az egykori Ótemető
ben Petrovics Tamásné Sal- 
kovics Zsuzsanna (Petőfi 
anyai nagyanyja) halálának 
200. évfordulója alkalmából 
sírszentelésre kerül sor.
Március 1-én 19 órakor a Ja
vítóintézet báltermében a 
Szivárvány Óvoda jótékony
sági bálja kezdődik. A belé
pőjegy 2.500 Ft, a támogatói 
jegy 500 Ft.
Március 1-én 17 és 22 óra 
között a Művelődés Háza 
kistermében: Tinidiszkó
Március 2-án 19 órakor a 
Művelődés Háza kamarater

után a Galga partján.
Az aszódi Javítóintézet tisztes 
tradíciójú nevelöintézmény; 
több, mint 100 éve végzi sajátos 
feladatát változatlan helyen. 
Jelenleg olyan 14-19 éves fiúk a 
lakói, akiket fiatalkorúak bíró
sága utal be 1-3 évig javítóinté
zeti nevelésre. Itt tartózkodásuk- 

tésükkel elősegítsék helyállásu- 
kat az életben. A növendékek
nek az intézmény falait díszítő 
munkái nemcsak a nevelők 
meg-megújuló erőfeszítéseiről 
tanúskodnak, hanem arról is, 

mében: Jazzklub. Játszik 
Bubenyák Zoltán és vendégei. 
Belépőjegy: 300Ft.
Március 3-án hétfőn 17.30- 
kor az Evangélikus Egyház 
gyülekezeti termében az 
Aszódi Honismereti Akadé
mia előadása Galga parti At
hén címmel.
Március 8-án 17-22 óra között 
Tinidiszkó a Művelődés Háza 
kistermében.
Március 8-án 19 órakor Jóté
konysági bál a Csengey 
Gusztáv Általános Iskolá
ban. Belépőjegy 2000 Ft/fő. 
Támogatói jegy: 500 Ft.
Március 12-én 16.30-kor a 

hogy az idekerülök jó része mű
vészi adottságokkal rendelkezik. 
Ezeket lélekgyógyító céllal 
hasznosítják és fejlesztik a velük 
foglalkozók.
Szabó Sándorné, az Egészségi, 
Szociális és Családügyi Minisz
térium helyettes államtitkára a 
felújított épületrész átadásán el
mondta, hogy az elmúlt évti
zedekben nőtt a fiatalkorú bűn
elkövetők száma és a velük 
szembeni előítéletek is. A bünte
tő igazságszolgáltatás bizalma 
mindeközben megszilárdult aja- 
vítóintézet jogintézményben. 
Ebben a folyamatban az a jó, 
hogy nagyobb számú krimina
lizálódott fiatal kerül pedagógi
ai, gyógypedagógiai és pszicho
lógiai gondoskodás körébe, mint 
korábban. A javítóintézeti neve
lés esély számukra a tanuláshoz, 
a szakma megszerzéséhez. Miu
tán pedig kikerülnek innen, lesz, 
aki az életben segíti őket. Az itt 
eltöltött időszak nem jelent 
büntetett előéletet, ez a személyi 
szabadságot korlátozó intéz
kedés még a gyermekvédelem 
hatáskörébe tartozik.
A javítóintézeti nevelés Aszó

don is a befogadócsoportban 
kezdődik, ahol egy hónapot töl
tenek el az újonnan érkezők. Ez-

Petőfi Múzeum Galériájában 
A Tápió mente természeti kin
csei című kiállítás megnyitója.
Március 13-án 15 órakor a 
Művelődés Háza kamarater
mében Kossuth-vetélkedő.
Március 15-én 10 órakor váro
si ünnepségre kerül sor a Pe
tőfi Múzeum előtti téren. Köz
reműködnek a Csengey Gusz
táv Általános Iskola tanulói és 
az Aszódi Hagyományőrző 
Csoport tagjai.
Március 15-én 9 óra, Vécsey 
Károly Helyőrségi klub: 
Március 15. Kupa - lóver
seny.
Március 16-án 10 órakor: Kis
város a Galga mentén. Séta a 
városban az Aszódi Honisme
reti Akadémia rendezvény
sorozat keretében. 

alatt megismerkednek a jogaik
kal, a kötelességeikkel, az okta
tási és képzési lehetőségeikkel, 
valamint a szokásrenddel. A 
most elkészült részleg két 12 fős 
csoport elhelyezésére alkalmas 
önálló foglalkoztatótermekkel, 
étkezővel, társalgóval, tanuló-és 
hálószobával rendelkezik. Afel- 
szerelés színvonala bármely új 
kollégiuméval versenyezhet, a 
régieket pedig lekörözi. Csak 
annyi a különbség - bár ez nem 
látszik -, hogy ide nem lehet 
jelentkezni. Négy új 12-12 fős 
növendékcsoportot is kialakítot
tak, ezeket már belakták a 
gyerekek.
Az intézet költségkímélő mó

don a hideg hónapokra ütemez
te a beruházást, amikor a kivite
lezők keresik a munkát, és haj
landóak alacsonyabb haszon
kulccsal is számolni. A 80 mil
lió Ft-ból korszerűsítették, ener
giatakarékossá alakították a fű
tést és a világítást. Megszületett 
a minta az épületegyüttes teljes 
rekonstrukciójára. A folytatásról 
egy év múlva döntenek, ami
korra kiderül, milyen változást 
hoztak a javítóintézeti nevelés
ben a jobb elhelyezési körülmé
nyek.

Szöveg: Balázs Gusztáv 
Fotó: Rácz Zoltán
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TÜKÖR

Osztályán felül

Volkswagen Passat. Egy autó, amelynek neve egyenlő a luxus fogalmával. Egye
dülálló megjelenés, kiemelkedő, mindet) eddiginél gazdagabb kényelmi és biz-

•vezető- és utasotóaíi légzsák
• függönylégzsákok és első oldallégzsákok
•ABS, EBD (elektronikus fékerűelosztó)
• EDS (elektronikus differenciálzár)
• ASR (kipörgésgátló)
•ESP (elektronikus stabilitás megőrző program)
• rádíótávirányítású központi zár
• elektromos ablakemelők elöl
♦elektromosan állítható és fűthető külső tükrök
•Deltarádió8 hangszóróval és CD-lejátszóval

(Comfortline felszereltségtől)

Volkswagen Passat már 5.113.000 Ft-tól.

-'Tűi Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Autócentrum Gödöllő Rt
2100 GödMó, Sart-Gy&gyí A. Ű.T- Tetr 28/515-510 Fax; 28/515-520
E-mwh.vwertekesitost&osifocentaffigodpflo.hu www.oufocentrumgoeollo.hu

osifocentaffigodpflo.hu
http://www.oufocentrumgoeollo.hu
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Még mindig a gázbekötés
Tisztelt Jegyzőnő!

Az előző számban megjelent, 
gázbekötéssel kapcsolatos leve
lemre adott válaszára szeretnék a 
következőkben reagálni.
Ismételten felhívom figyelmét, 

hogy Önök a hozzájárulás befi
zetésekor nem adnak felvilágo
sítást, vagy egyenesen téves in
formációt, szolgáltatnak arról, 
hogy a befizetett összeg egy bi
zonyos része visszajár az adófi
zetőknek. Sajnos mi csak egy
szerű emberek vagyunk, nem 
ismetjük a jogainkat, viszont 
Önök azért vannak, hogy erről 
tájékoztassanak. Mielőtt előző 
levelemet megírtam, Önnel el
lentétben mindennek utánajár
tam, és most is ezt tettem.
A MOL-GÁZ RT. a 3. negyed

évben befizetettek listáját 2002. 
szeptember 6-án megírta, azt 
pedig ajánlottan 2002. szeptem
ber 9-én, hétfőn a Postán feladta. 
Önöknek legkésőbb 2 nap múl
va meg kellett kapni. Úgy, ahogy 
a Domonyi Polgármesteri Hi
vatalnak, akik azt megkapták, és 
természetesen visszaigényelték 
2 befizetőjüknek a támogatást. 
Az Önök alkalmazottja viszont 
2002. november 18-án, a máso
dik telefonhívásom alkalmával 
is azt közölte, hogy ezt a levelet 
nem találja. Nem is tehette, mi
vel az egyik listán szereplő befi
zetőnek azt az információt adta, 
hogy aznap délután került az ik
tatóba. Gondolom, ezek után 
2002. november 19-én került ik
tatásra, így a dátum egy része 
megfelelt az Ön által elmondot
taknak. A baj csak az, hogy "el 
tetszett nézni?" a hónapot, hi
szen az nem szeptember volt, 
hanem november. Az újságban 
megjelent levelem óta felkere
sett telefonon egy aszódi lakos, 
hogy felvilágosítást kérjen, mi
vel ő áprilisban fizette be a hoz
zájárulást és a mai napig nem 
kapta meg a támogatást. Ezzel 
szemben Ön azt állította, hogy a 
2. negyedév már rendezve van. 
Április nem a 2. negyedévben 

van?
Végül, de nem utolsósorban en
gedje meg, hogy bemutatkoz
zak. Én vagyok az az aszódi la
kos, aki négy gyermeket nevelt 
fel, de soha nem kaphatott lak
hatásra alkalmas 3 szobás lakást, 
mert nem rendelkezett sem po
zícióval, sem összeköttetések
kel. Én vagyok az, akinek 1993-

Az érem másik oldala
Tisztelt Olvasó!

Elnézést kérek azoktól, akiknek 
az újabb levélváltás nem mond 
semmit, vagy egyes adatokat an
nak megerősítése érdekében 
megkell ismételnem.

Ritkán és inkább szükség sze
rint szólalok meg az újság ha
sábjain, elsődlegesen közérdekű 
információk ismertetése miatt, 
de jelen esetben a Rada Józsefhé 
által írt újabb cikk tartalmát iga
zítom ki tényadatokkal.
Fülöpné Pirk Csilla (Rada Jó

zsefhé leánya)/ gázközmű-fej
lesztési támogatás visszaigény
lésével kapcsolatban ismételten 
a rendelkezésünkre álló tény
adatok, bizonyítékok alapján 
adok információt.
A közműfejlesztéssel kapcso

latos tennivalók bonyolítása el
sődlegesen a tulajdonos (MOL- 
GÁZ Kft.) valamint a közművet 
fejlesztő állampolgár feladata. A 
polgármesteri hivatal dolgozói a 
MOL-GÁZ szórólapjai alapján 
adják meg - szükség szerint - a 
felvilágosítást. A MOL-GÁZ ál
tal küldött igazolások alapján 
összesítve, minden negyedév 
(III. VI. IX., Xn.)l 20.-ig küldjük 
be a Területi Államháztartási 
Hivatalnak a befizetők listáját, 
hogy a következő hónapban, 
amikor az a számlánkra megér
kezik ki tudjuk utalni azt a köz
műfejlesztők számára.
Ez jelen esetben is így volt, és 

nem néztünk el hónapot. 
Amennyiben olyan polgár akad, 
aki esetleg nem kapta volna 

ban a Polgármesteri Hivatallal 
problémája volt a lakásvásár
lással, és a temetkezési segéllyel 
kapcsolatban. Talán most már 
tisztában van vele, hogy' ki va
gyok, de ha ez még nem lenne 
egyértelmű, felkeresem és sze
mélyesen is bemutatkozom.
Időközben tudomásomra jutott, 

hogy a 2002, áprilisától befizé- 
tett összegek után járó pénzt sem 
kapták meg a polgárok, hivat
kozva arra, hogy nincs lista a 
MÓL Rt.-tői. Januárban rekla
mált is egy hölgy, aki azt a fel
világosítást kapta, hogy 2003. 
január végéig visszafizetik nekik 

vissza a közműfejlesztési hozzá
járulást, a hivatalban a MOL- 
GÁZ által küldött listából 
azonosítani tudjuk a nevét, 
amennyiben az ott szerepel.
A gázközmű-fejlesztési támo

gatás visszafizetésével kapcso
latos információn túl Rada Jó
zsefhé által említett a „Hivatallal 
való problémákkal” kapcsolat
ban az alábbi adalékokkal szol
gálunk.
- Szomorú tragédia az, amikor 
szeretteinket elvesztjük. Sajnos 
a jog alkalmazója köteles a jog
szabályok előírásait betartani. 
Temetési segély nem alanyi jo
gon jár az eltemettetönek, így 
aki a jogszabály által előirt ösz- 
szes feltételnek együttesen nem 
felel meg, annak nem állapítható 
meg.
- Rada Józsefhé és családja a 
Falujárók útja 5/22 számú két 
szobás önkormányzati lakást 
bérelte. 1990-től minőségi cse
relakás kérelme nyilvántar
tásunkban nem szerepelt.
- Az önkormányzati bérlakás el
ső körben (1993-ban) történő 
megvételének lehetőségével a 
levélíró és családja nem élt. Ezt 
követően 1995-ben, 1996-ban 
majd 1997 évben újra beadta vé
teli szándékát. A kérelmek alap
ján a képviselő-testület minden 
beadványával érdemben foglal
kozott, minden egyes alkalom
mal megerősítette eladási szán
dékát, és hatáskörében eljárva - 
figyelemmel a szakértői érték
becslésre - megállapította a lakás 

is. Csak azt nem értem, hogyan, 
amikor a lista nem volt meg, 
visszaigényelni pedig csak ne
gyedévenként lehet, azt pedig 
2002. december 20-án megtet
ték.
Ezek után az olvasókra bízom, 

hogy eldöntsék, hogy az aszódi 
Polgármesteri Hivatalban dol
gozókra jogosan írtam-e, hogy 
felelőtlenek, embertelenek, 
nemtörődöm magatartásukkal 
egyáltalán nem a közösséget 
szolgálják, és ez elgondolkod
tató.

Rada Józsefné

forgalmi értékét. Az önkor
mányzati döntésekről minden 
esetben értesítést küldtünk, de 
nevezett ezen időszak alatt nem 
jelent meg az adás-vételi szerző
dés megkötésére. Az önkor
mányzati döntések alapján a 
szerződés megkötésére csak 
1999. február 15.-én került sor. 
A város 1994-től, az új lakástör
vény alapján értékesíthette az 
önkormányzati bérlakásokat, a 
forgalmi érték megállapításánál 
pedig minden esetben figye
lembe vette az éves inflációt kö
vető mértéket.

Mindezek után tájékoztatom a 
levélírót, hogy a személyhez fű
ződő jogok védelmére vonat
kozó szabályok a jogi szemé
lyekre is kiterjednek, és "A jó- 
hímév sérelmét jelenti különö
sen, ha valaki más személyre vo
natkozó, azt sértő, valótlan tény 
állít, híresztel, vagy való tényt 
hamis színben tüntet fel."
A Polgármesteri Hivatal mun

kája során kezeli - a hatósági fel
adatokon túl - a közérdekű beje
lentéseket, panaszokat is. A 
munka során előfordul, hogy 
egy hozott döntést - elírás, vagy 
újabb bizonyítékok felderítése 
miatt ki kell javítani, módosí
tani, a törvényi keretek között. 
Elfogadja a tényeken alapuló 
jogos kritikát is, mivel a munka 
során több esetben az állam
polgár számára kedvezőtlen 
döntéseket is meg kell hozni. Az 
Ön cikkében szereplő alaptalan, 
és nem bizonyított jelzőket nem 
köteles tudomásul venni.
Tisztelettel:

Kissné Kulybus Gizella
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Még egyszer a január 5-ei 
Főtér című tévéműsorrél
Az elmúlt év decemberében 

felkeresett a MTV 1 Főtér című 
produkció szerkesztője azzal a 
kéréssel, hogy hajlandó lennék-e 
a kamera előtt néhány Aszóddal 
kapcsolatos kérdésre válaszolni, 
mert ugyanis január 5-én Aszód 
és környékét mutatják be az 
érdeklődő közönségnek. Termé
szetesen igennel válaszoltam. 
Mindazonáltal megjegyeztem a 
szerkesztő asszonynak, hogy az 
elmúlt éveket figyelembe véve 
ez lesz - tudomásom szerint - a 
harmadik Aszódot bemutató

Új elnökséget választottunk

Cukorbetegek híradója
Az Aszódi Cukorbetegek 

Egyesülete 2003. január 30-án 
tisztújító közgyűlést tartott. A 
közgyűlés a törvényekben elő
írt határozatképesség mellett az 
elnökség és az Ellenőrző Bi
zottság a 2002. évre jóváha
gyott szakmai és pénzügyi 
programterv teljesítéséről és a 
törvényesség betartásáról adott 
beszámoló jelentést.
A közgyűlés a beszámoló je

lentést és a programokban meg
határozott feladatok teljesítésé
ről szóló beszámolót elfogadta 
és azt egyhangúlag megszavaz
ta.
A 2003. évre tervezett szakmai 
és pénzügyi programtervet meg
ismerte és megvalósításra alkal
masnak találta, ezért egyúttal 
meg is szavazta.
A korábbi elnökségnek és az 
ellenőrző bizottság mandátuma 
lejárt. A Működési Szabályzat 
és az idevonatkozó törvény ér
telmében új vezetőséget kellett 
választani. A választási tör
vényben előírtak alapján a je
lölőbizottság által tett javaslatot 
a közgyűlés elfogadta és szava
zásra bocsájtotta. 

filmfelvétel, és mind a három té
len készült. Kissé méltatlan
kodva még elmotyogtam: 
Aszód nem egy hegyvidéki te
lepülés, nem egy „síparadi
csom”, amit téli képekkel kelle
ne vonzóvá tenni. Ám fel
vetésem nem talált visszhangra.

Aztán megjelent a stáb, fel
állították a kamerát, bevilágosí
tottak, mi pedig a riporterrel le
ültünk egy régi kályha mellé, és 
ő feltette a kérdéseit, amit előre 
nem beszéltünk meg, én pedig 
válaszoltam. Majd a Mély úton,

Az Elnökség elnökére és tag
jaira a közgyűlés titkos szava
zással szavazott. A választás 
eredményeként az egyesület el
nöke ismét Búzás Pál lett.
Az Elnökség tagjai: Budai Jó
zsefeié, Kozma Józsefeié, Kovács 
István, Sásdi Márta.
Az Ellenőrző Bizottság elnöke: 
Szalay László. Tagjai: Nagy 
Mihály, Vanóné Kecskeméti Má
ria.
A megválasztott vezetőség és a 
tagság azzal a felhívással fordul 
a városban élő és cukorbeteg
séggel küzdő sorstársaink felé, 

Ajánlja adóját!
Ha a környezet védelmét és az egészség megóvását fontosnak 
tartja, kéijük, támogassa személyi jövedelemadójának 1%-ával 
Magyarország egyik legismertebb környezetvédő civil szervezete,

a Levegő Munkacsoport
Országos Környezetvédő Szövetség tevékenységét.

Kéijük, rendelkező nyilatkozatába az alábbi adószámot úja be:
18226254-2-43
További felvilágosítást szívesen adunk a 209-3822 vagy 365-1365 
telefonszámon, vagy a GOTOBUTTON BM_1_ 
levego@levego.hu e-posta címen. Honlapunk: www.levego.hu

a Kastélyban megismétlődött az 
előbbi jelenet, csak most kint a 
szabadban. Hasonló esemény 
színtere volt az evangélikus 
templom, ahol Detre János es
peres úr válaszolt a kérdésekre.
Ennyi volt az aszódiak szerepe 

ebben a produkcióban. Hogy 
miért arról volt szó, ami el
hangzott, és hogy miért úgy és 
miért nem így, hogy még erről is, 
meg arról is lehetett volna tájé
koztatni a „nagyérdeműt”, hát 
bizony ehhez sem az aszódiak
nak, sem a Galga vidék más 
megkérdezettjének nem volt be
leszólása. Ez a műsor az MTV 1 
Főtér stábjának volt a produk
ciója. (Ez egyébként a stáblistán 
látható!)
S mit látott az a sok-sok aszódi 

és Galga menti érdeklődő, aki 
január 5-én leült a TV készülé
kek elé? Hát bizony egy rosszul 
szerkesztett, ütemtelen, tárgyi 

hogy JÖJJENEK közénk, együtt 
erősebbek vagyunk! Az egye
sületben folyó közhasznú tevé
kenység az egészség megőrzé
séért, a betegség elleni védeke
zés, a betegséggel való együtt
élés, az egészséges életmód 
megismertetése érdekében törté
nik.
Lehetőségeink:
A havonta tartott vércukorszint- 
mérés, vérnyomásmérés, szak
orvosok által tartott előadások, 
közös kirándulások, ingyenes 
szaklapok biztosítása.
Gyűléseinket minden hónap 
utolsó csütörtökén 15 órai kez
dettel tartjuk a Művelődés Háza 
kistermében.

Búzás Pál 
elnök 

hibával és téves információval 
teli, egyoldalú, a lényeges rés
zeknek csupán egy - kisebb - 
szeletét megtaláló és bemutató, 
szánalmasan gyenge szintű pro
dukciót.
A legnagyobb bajt abban látom, 
hogy a szerkesztő (szerkesztők) 
és a riporter nem készült fel kel
lőképpen Aszódból és a Galga 
vidékből. így történhetett meg 
az a szomorú dolog is, hogy a 
tudatlanságukat ők maguk 
leplezték le a film során (lásd 
agyaggalamb lövészet! - ám 
több példát is sorolhatnánk). 
Természetesen mindent még 
egy médiasztár sem tudhat. 
Csakhogy ha valamit nem tu
dunk, nem szégyen megkérdez
ni attól, aki esetleg tudja.

Teljesen igazat adok Szilágyi 
Sándornénak, aki a lap januári 
számában kifogásolta a gyenge 
produkciót.
Én azonban ennél egy kicsit 

tovább mennék. Ugyanis - szá
momra legalább is - nem meg
lepő a televíziók (közszolgálati, 
kereskedelmi) zömében gyenge, 
igénytelen, kapkodó, színvonal
talan, sokszor trágár, a nézőket 
idétlen hülyéknek néző, túlpoli
tizált (a jelzőket még sokáig le
hetne folytatni!) előadásai. Ahol 
az esti föműsort a Való Világ, a 
Big Brother, és a kifogyhatatlan 
kabaré és dáridó műsorok al
kotják nap, mmt nap (Eszi nem 
eszi nincsen más - ismerjük ezt a 
régen bevált mondókát!), s ahol 
a folyamatosan szöveget tévesz
tő bemondónak havonta kétszer 
annyi a fizetése, mmt Magyar
ország miniszterelnökének, és 
ezt mindenki eltűri, jónak találja 
(!!!), nos, ott a Főtér Aszód és 
környéke „fergeteges” előadása 
már talán nem is olyan borzal
mas.
De igenis BORZALMAS!! 
Mert a mi pénzünket tékozolják! 
Mert a nézőket nem tisztelik! 
Mert gyermekeinket, a jövő Ma
gyarországát igénytelenségre, 
tudatlanságra, trágárságra, er
kölcstelenségre nevelik, akik elé 
meghasonlott, műveletlen, jó
érzésű ember számára elvisel
hetetlenül alkalmatlan példaké
peket állítanak. Ez pedig több, 
mmt borzalmas, ez RETTE
NETES!

A.I.

mailto:levego@levego.hu
http://www.levego.hu
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Dávid Roberts:

Kétes dicsőség
Egy kis humor

Földrajz és más tudomány
2002. örökre emlékezetes ma
rad a magyar hegymászó társa
dalom életében. Ebben az esz
tendőben sikerült ugyanis 
Erőss Zsoltnak és hegymászó 
társainak megmászni a világ 
legmagasabb hegycsúcsát, a 
Csomolungmát (Mount Eve
restet), és kitűzni oda a magyar 
zászlót.
„ Nem azért indultunk el, mert 
még nem tűztek ki oda magyar 
zászlót, csupán nemzeti érzés
ből ezt nem lehet véghezvinni. 
A mászás nemcsak fizikai tel
jesítmény, lélekben is erősnek 
kell lenni hozzá - nyilatkozta 
nemrégiben a szimpatikus fia
talember, aki maga is olvasta 
mostani ajánlati könyvünket, 
amely az Annapuma nevű 
hegycsúcs meghódításának 
történetét írja le.
A világon összesen 14 olyan 

hegy van, amely nyolcezer 
méternél magasabb. Ebből 4 a 
Karakorumban, 10 pedig a Hi
malájában található. Ezek 
egyike az Annapuma, amelyet 
1950-ben, egy francia csoport 
sikeresen meghódított. Az ex
pedíció vezetője Maurice Her
zog könyvet írt a tragédiát is 
követelő teljesítényről, és a mű 
minden idők egyik legna
gyobb példányszámban ela
dott könyvének számít. Mosta

'----- — v ................... A

Korona Cukrászda
Aszód, Faiufárék u. 7.Tel. 401-234

Február 26-március 5. között 
Minden termékünkből 

10% Bedvezményt adunk!

ni ajánlati könyvünk szerzője 
is e könyv hatására kezdett el 
hegyet mászni. Évtizedekkel 
később jutott a tudomására, 
hogy az Annapuma meghódí
tása nem úgy történt, ahogy 
Herzog leírja. E híresztelés 
nyomán igyekezett összegyűj
teni minden olyan fellelhető 
adatot, visszaemlékezést, 
amely ezt az állítást igazolja. 
Nem az volt az indítéka, hogy 
Herzogot rossz színben tüntes
se fel, de szerette volna, ha a 
társai - három tapasztalt fran
cia hegyi vezető - legalább 
utólag szintén megfelelő elis
merésben részesülnek.
„Az Annapuma meghódításá
nak története, úgy gondolom, 
emberi jellemrajz szempont
jából is tanulságos. Meginog
nak az egykori bálványok, és 
új példaképek rajzolódnak ki 
az eljövendő hegymászóge
nerációk számára” - írja a 
könyv hátsó borítóján Erőss 
Zsolt.
Nekünk olvasóknak nem lehet 
tisztünk, hogy pálcát törjünk 
az expedíció még egyetlen élő 
tagja, Maurice Herzog felett. 
Viszont hiteles képet kapha
tunk arról, milyen keservekkel 
jár az embernek legyőznie a 
saját teljesítőképességének 
határait. R.Z. 

A Naprendszerben azért csak a 
Földön alakult ki élet, mert a 
többi bolygó nem szennyezett.
Magyarországnak azért nincs 
tengere, mert nem fémé el.
A törökök a nándorfehérvári 
csata végeredményét megóvták, 
mert szeretnének délben haran
gozni.
Magyarországon az egy főre eső 
nemzeti jövedelem kevesebb, 
mint Kuvaitban, viszont több, 
mint Bangladesben. Nem úgy, 
mint az egy főre eső eső, ami 
Kuvaitban kevesebb és Bang
ladesben több, mint nálunk.
Az ENSZ tanulmánya szerint

A Petőfi Múzeum hírei
Február 25-én, kedden 16,30 

órakor az egykori Ótemetőben, 
(Régész utca elején) Petrovics 
Tamásné Salkovics Zsuzsanna, 
(Petőfi atyai nagyanyja) halálá
nak 200. évfordulóján sírszente- 
lési ünnepségre kerül sor. A sírt 
Detre János ev. lelkész, Pest me
gyei esperes szenteli, Buzgón 
József plébános áldja meg. Em
lékbeszédet mond Dr. Asztalos 
István múzeumigazgató, az 
Országos Petőfi Sándor Társa
ság elnökségi tagja.
Március 3. hétfő 17.30: Galga 
parti Athén” címmel előadás az 
Aszódi Honismereti Akadémia 
rendezvénysorozat keretében. 
Előadó: Dr. Asztalos István. 
Közreműködik Kovács Ferenc- 
né és a Podmaniczky Zeneiskola 
növendékei. Ugyanekkor kerül 
sor a Múzeum Baráti Kör újjá
alakulására.
Március 12. szerda 16.30
A Tápió mente természeti kin
csei, időszaki kiállítás megnyi
tója a múzeum Galériájában.
Március 16. Vasárnap
Kisváros a Galga mentén. Séta a 
városban az Aszódi Honismereti 
Akadémia rendezvénysorozat 
keretében. A sétát Dr. Asztalos 
István vezeti. Segítői: Asztalos 
Tamás múzeumigazgató, Buz
gán Józsefés Detre János.
Március 24. hétfő 17.30: „Sej, 
mikor mentem Aszód váro
sába...” Előadás az Aszódi 
Honismereti Akadémia rendez

Magyarországon nem ismerik a 
haszonállatokat. Csak veszte
ségállatokat tartanak.
Magyar közlekedési szakembe
rek szerint a vasúti kereszte
ződésekben elhelyezett fényso
rompók 450 milliárd forintba 
kerültek. Lényegesen olcsóbb 
lenne, ha minden gépjárműve
zetőnek adnának egy vasúti me
netrendet.
Minden ellenkező híreszteléssel 
szemben Magyarországon is 
vannak felhőkarcolók, csak a 
kedvezőtlen altalaj és szélvi
szonyok miatt vízszintesen épül
tek. Pálmai Tibor 

vénysorozat keretében, előadó 
PhD Klamár Zoltán, a Petőfi 
Múzeum etnográfus-muzeoló
gusa. Közreműködik az Aszódi 
Nyugdíjas Hagyomány őrző 
Csoport és a Csengey Gusztáv 
Általános Iskola énekkara.

Szezonkezdés a 
régész szemével

Közeleg a tavasz, a mezőgazda
sági munkák, építkezések kez
désének ideje. A régész számá
ra is indul az ásatási szezon. 
Ahogy elolvad a hó, felenged a 
fagyott föld, lehet kezdeni, foly
tatni az ásatásokat, leletmenté
seket. A régészethez nemcsak a 
szakembernek van köze, hanem 
minden szántó-vető, kertjét mű
velő, háza alapját ásó, csatornát 
beköttető polgárnak. Ilyenkor 
várható a többezer éves tárgyak - 
cserepek, csontok, esetleg régi 
sírok, épületmaradványok - vé
letlen előkerülése. Ne mulasz- 
szuk el bejelenteni a régészeti le
leteket a Galga mentén illetékes 
Petőfi Múzeumnak (tel.: 
28/500-650) vagy a helyi jegy
zőnek! A bejelentési kötelezett
séget a Kulturális örökség védel
méről szóló 2001. évi LXIV. tör
vény írja elő, de a törvény
tiszteleten túl gondoljunk arra, 
hogy minden kicsi, akár jelen
téktelen kinézetű, régi, a múze
umnak beszolgáltatott cserép 
szülőföldünk történelmének ap
ró darabkáját jelenti!

dr. Kulcsár Valéria
a Petőfi Múzeum régésze
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TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

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

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

VISA y/szj 
Electron

glettelő segédanyagok 
■=> Festéshez, mázoláshoz 

porfestékek, színezők 
■=> Diszperzit - Héra - Limit 
■=> lábazat- és homlokzat

festékek, ecsetek, meszelők
ÁRGARANCIA!

VOLKSBANKj
Hungary!

■=> Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

ERSTEÉ

M
: ALTMÁS0S Kmkkhwwíí Bank ff; i

KESZPENZFELVETEL 
BANKKÁRTYÁVAL ITT!

Péter Lajosné 
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT
S (28) 401-691, 401-092 

Nyitva: II-P: 6-17-ig, Szó: 6-12-ig

a Te hangod Q VOŐaf^he '
-VUF ——~!>XT®S(5«Siár

Ofltf vO Híriap 
1 Vata D4*há^ru

Hagyományos 
és új aszódi

I [j képeslapok
, 'xA BjBi ■ ■ |íjiTeleffonikártyálk 

kJ 11X10 Postai 
értékcikkek

A postahivatal és a shop nyitvatartása: 
Hétfő - péntek: 8.00-16.00 
Pénztári órák: 8.00-15.30 
Szombat-vasárnap: zárva

MÓNI FOTO
Aszód, Kossuth Lajos u. 38.

NORITSU Tel: 400-957
Digitális Nyitva: H-P: 8-17, Szó: 8-12 

Labor

MÁRCIUSBAN nagyítási akció! 
21X30 CM MÉRETBEN 550 FT HELYETT 480 Ft! 
Hozzávaló képkeretek 1080 Ft-tol?
Olympus zoom 70 fényképezőgép 22.900-
Yashica zoom 70 fényképezőgép 19.900-

IHatszertár
az

Pohár-, kávés-, teáskészletek, 
ét- és evőeszközkészletek, jénai tálak 

nagy választékával várjuk 
régi és új vásárlóinkat!

nyitva tartás: H-P.: 8-17: Sz: 8-12
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Egyszeri és megismételhetetlen személy volt

Búcsú egy Embertől...

Természete folytán viharos 
gyorsasággal terjed a rossz hír. 
Az egyik este szomorú hang 
tudatta velem: meghalt Barlai 
Béla.

Az őszinte megdöbbenésen túl 
mindjárt az jutott eszembe, hogy 
emberi mércével fel nem fogha
tó módon, igazságtalanul bánt el 
a Kaszás ezzel az emberrel is. 
Béla magam korabeli középkorú 
volt. Ö testesítette meg az oda
adó szülői szeretet, a szelídség, a 
szolgálatkészség és az emberi 
együttérzés példáját.

a szebbnél-szebb virágokról. Ha 
valaki őszintén rácsodálkozott 
valamely ikre búcsúzáskor kéret
lenül is kapott egy szálat, aján
dékként.

Nem feledkezett meg az égben 
lakókról sem. A temető felé ve
zető úton csaknem mindenki is
merte, hisz nem múlott úgy el 
egy szombat vagy ünnepnap, 
hogy a virágaiból ne kaptak vol
na elhunyt hozzátartozói. Csak
nem mindegyik ismerős és is
meretlen kisgyermekhez is volt 
néhány jó szava. Sokan csak 
Öcsi bácsinak ismerték. Öt ez 
nem sértette, de még örült is 
neki, mert gyermeklelkületü 
tisztasággal közeledett feléjük.

Még sorolhatnám erényeit. 
Többek között a hivatástudatá
ról tett vallomását, amelyről 
nemrég olyan szeretettel beszélt 
nekem, hogy meg akartam írni. 
Ö azonban ezt szerényen elhá
rította.

A már nagybeteg édesapjához 
mindennap hazautazott Gödöl
lőről. Szelíd szóval nyugtatta, 
ápolta még akkor is, amikor a jó 
ismerősöknek már elfogyott a 
türelmük. Szeretetéböl, és segít
ségéből bőven jutott az édesany
jának is. Egyszer egy nagyobb 
baj utolérte a nővérét. Őt is a leg
nagyobb ügybuzgalommal ápol
ta. De nemcsak a családtagjaira 
volt figyelemmel. A szűkebb és 
tágabb környezetére is gondosan 
ügyelt. Kertje messze híres volt

Béla! Úgy érzem, hiába akartam 
Rád úgy emlékezni, amilyen 
voltál. Te, az egyszeri és megis
mételhetetlen. Sajnos ezután 
már csak az emlékeinkben leszel 
példakép. Azonban minden
képpen emlékeztetni akarom 
embertársaimat: igenis élnek kö
zöttünk ilyen emberek. Csak ezt 
ne haláluk után vegyük észre ab
ból az űrből, ami utánuk maradt!

AKI

Köszönetnyilvánításo
Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett édes

anyánk, szeretett gyermekünk Majorosné Fehér Erzsébet teme
tésére eljöttek, fájdalmunkban osztoztak, és a sírjára az emlékezés 
virágait helyezték.

A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetét rokonainknak, barátainknak, ismerő
seinknek, mindazoknak, akik szeretett családtagunk, Barlai Béla 
temetésére eljöttek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

A Kegyelet egészen más...
„Miután felébredt bennem a csodálkozás, azí kérdeztem, hogy 
mi az, ami tulajdonképpen van? Hiszen mindenünk tovatűnik. 
Nem voltam kezdetben és nem leszek végül Erre a kérdésre 
olyan feleletet szeretnék, amely tartást ad. Megijedek a 
gondolattól, hogy valami örökre elveszett számomra. Keresem 
azt a létet, ami nemcsak eltűnés. ”
Azt hiszem, ebben az idézetben sokunk gondolata tükröződik. A 
kérdések annyiból fontosak, hogy amennyiben a halálról, az el
múlásról és azokról a cselekedetekről beszélünk, amelyek velük 
kapcsolatosak, akkor tulajdonképpen már az életről beszélünk. 
Aligha kétes, hogy az élet végén az egyik leglényegesebb kérdés 
az elmúlás gondolata, ami felerősödik, majd kicsit elhalványul, 
de ott van. A „halálodra magadra maradsz” élmény egyre mar
kánsabb lesz, öröknek és reménytelenek tűnik. Félünk és szoron
gunk! Tehetünk-e valamit mégis ezellen?

Az ember félelme és a halállal kapcsolatos komoly személyes 
gondolatai akkor jönnek elő, amikor közvetlenül érintetté válik. A 
szó racionális értelmében megoldásról beszélni nem lehet A ha
lál fájdalmas marad elsősorban azok számára, akik elveszítenek 
valakit. Fájdalmasságának ténye tehát minden bizonnyal felold
hatatlan. Amit viszont megoldhatónak tartunk: visszaadni a halál 
méltóságát és nyugodt bölcsességét.
Együtt a halálban és a gyászban. Előbb vagy utóbb úgyis talál

kozunk a halállal és a temetővel is, eleinte csak felületesen, de az
tán eljön az idő, mikor kikerülhetetlen a találkozás. Nem a halál a 
tragikus, hanem az emberi értetlenség. Megszámlálhatatlanul sok 
halottunk után sem tartjuk természetesnek a távozást. Az elmúlás 
feletti megnyugváshoz vezető utat viszont előkészíthetjük.
Az elmúlt év őszén Csömörön megnyitott spirituális temetőben 
előre körülnézhetünk, érdeklődhetünk az árak iránt, választ- 
hatunkaszépen elkészített sírhelyekből, akárrészletre történő vá
sárlással példát mutathatunk másoknak ízlésességről és elő
relátásról, ugyanakkor oldhatjuk saját halálfélelmünket, szoron
gásunkat.
Az elmondottak ne jelentsék azt, hogy az elbúcsúzás pillanatát a 
kereskedelmi szellem gondolata uralná, hanem pontosan az el
lenkezőjét: a minőségi kegyeleti tevékenység elterjesztését. 
Szemléletváltást életről és elmúlásról, a természetes színvilág 
egyszerűségét és a hivalkodás nélküli megjelenés hangsúlyozását 
a halál életet tagadó misztikuma ellen.
Ez a temető, az itt végzett szolgáltatások a legtiszteletreméltóbb 
emberi érzelmeket szolgálják, az őszinte kegyeletet, a végső meg- 
pihenést, agyászolók fájdalmának oldásával.
E gondolatok jegyében felhívjuk a tisztelt olvasó figyelmét, hogy 
temetőnkben koporsós és umasírhelyek kedvezményes 
elővásárlással eladók, akár örökös (99év) bérletben is.
Teljes körű szolgáltatásunkkal várjuk Önöket személyesen, 
valamint a06/28-543-655 telefonszámon.

-X-

Következő lapzárta:
március 6.

Következő megjelenés:
március 18. J

................................ ....



TÜKÖR 15

Technikatörténet

A hírközlés fejlődése IV.
Tovább folytak a kísérletek a 

„drótnélküli”távírással. Hertz 
bonni tanár elektromos szikra
jeleket tudott továbbítani 1887- 
ben vezeték nélkül. A drótnél
küli távírás gyakorlati alkalma
zásának dicsősége Morcom ne
véhez fűződik. Ó volt az egyik 
tökéletesítője a Hertz-féle hul
lámok gerjesztéséhez és felfogá
sához szükséges készülékeknek. 
Kísérleteit 1896-ban kezdte 
meg. Először 90 méter távol
ságra, majd 5 km-re adott villa
mos jeleket vezeték nélkül. Ké
sőbb 14 km távolságot sikerült 
áthidalni. Kísérletezett hajók 
közötti elektromos jeladásokkal. 
Itt már 560 km-es rekordot ért el. 
A csúcs az Anglia és Amerika 
közötti 3400 km-es távolság 
volt. 1901-1902-ben érdekes 
antennát szerkesztett. Négy da
rab egyenként 76 méter magas 
fatomyot állíttatott fel négyszög
ben, egymástól 60-60 méter tá
volságra. A tornyok között tar
tódrót volt kifeszítve. A négy 
drót mindegyikéről 100-100 
méter vezeték lógott le, amelyek 
alul egy csúcsban futottak össze. 
A drótkúp csúcsáról vittek ve
zetéket a telegráf-házba.

Hazánkban az Állami Távíró
intézet 1904 végén Budapest és 
Bécs között létesített vezeték 
nélküli távíró összeköttetést. Ezt 
követően Olaszországban foly
tak kísérletek. Legrohamosab
ban teijedt a vezeték nélküli táv
író atengeijáró hajókon.
Ezekben az években a hírközlés 
két irányban fejlődött. Veze
téken és vezeték nélkül, vagyis 
sugárzás útján. Az Aszódi Tükör 
1999.februári számától 2000. 
júniusáig ismertettem a sugárzás 
útján történő hírközlés - vagyis a 
rádiózás - fejlődését.

A vezetékes hírközlés is két 
irányba fejlődött. A telefon az 
emberi beszédet továbbította, a 
géptávíró az írott szöveg közve
títésének közismert eszköze.
Alexander Graham Bell 1876- 

ban feltalálta a telefont. Ez a ké
szülék a beszédenergiát elektro
mos jelekké alakítja át, továb

bítja és ismét visszaalakítja ért
hető beszéddé. Az első telefonok 
hangja már néhány száz kilo
méter távolságra érthetetlenül 
eltorzult. Ezt a gondot az erő
sítők sorainak üzembe helyezé
sével oldották meg. így már a 
földrészek közötti telefonbe
szélgetés is lehetségessé vált. Az 
első távolsági vonalat 1884-ben 
építették ki Amerikában Boston 
és Providence között, rézhuzal
ból. Kezdetben telefonközpon
tos alkalmazottak kapcsolták a 
hívott számokat. Az automa
tikus kapcsolást 1889-ben találta 
fel egy kansasi temetkezési vál
lalkozó. Az 1940-es évektől 
kezdve a távolsági beszélgeté
sek továbbításához a kábeleket 
egyre inkább felváltotta amikro- 
hullámú, azaz magas frekven
ciájú rádióhullámokkal való 
összeköttetés. 1960-tól a mikro
hullámújeleket már a Föld körül 
keringő műholdak segítségével 
továbbítják. Ugyancsak ettől az 
évtől már a földi központok is 
teljesen elektronikus berende
zéssel működnek. Az elektro
mos vezetékek helyét időközben 
átvették a száloptikai kábelek, 
amelyekben digitalizált fényje
lek száguldanak.

Ma bármikor és bárhol nyúlunk 
zsebünkbe a rádiótelefonért, 
azonnali összeköttetés jön létre a 
hívó és a hívott fél között. 
Eszünkbe jut-e ilyenkor a 126 
éve tartó fejlődés rögös útja? A 
régi, hatalmas telefonközpon
tok, a telefon-és távíróvezetékek 
sokasága ma már csak technika
történeti emlék.

Az Aszódi Elektromos Gyűjte
ményben a fadobozos telefon
szerkezettől a legmodernebbig 
sokféle készülék, központ, kábel 
stb. mutatja a fejlődés útját.

Kaáli Nagy Kálmán 
ny. Tanár

Egy kis nyelvelés

Nemtelen
Nyelvünknek ez a szava a ritkán 
használt, s éppen ezért időnként 
bonyodalmat okozó szavaink 
közé tartozik. Pedig nem nehéz, 
nem bonyolult, könnyen fel
fogható a jelentése, de a mai 
nyelvhasználók köre már nem 
nagyon tud vele mit kezdeni.

Kétségtelen, hogy e szóalak 
forrása nyelvünk nem szava. De 
vajon melyik jelentésből ere
deztethető a forrás, illetve a ké
sőbbi jelentések köre? A magyar 
nyelv értelmező kéziszótára 
eleve két ilyen címszót tartal
maz, mindkettőnek kiterjedt a 
jelentésköre. Az egyik a bioló
giai, a nyelvtani nemek és a tár
sadalmi tagozódás eseteit tar
talmazza, a másik pedig a nyelv
tani tagadás különböző módoza
taival kapcsolatos. Az első cím
szóként szereplő nem szárma
zéka a nemes szavunk, melynek 
melléknévi és főnévi jelentése is 
van. A melléknévi jelentés ár
nyaltabb, hiszen jelenti a tár
sadalmi szempontból kiváltsá
gosakat (nemes ember), az er
kölcsileg kiváló dolgokat (ne
mes cselekedet) és a minőségük 
miatt megkülönböztetett figyel
met igénylő dolgokat (nemes 
vad, nemes gyümölcs, nemes 
bor) egyaránt.

A nemes szavunkból fosztó
képzővel képzett nemtelen sza
vunk maga is jelentésámyala- 
tokat tartalmaz: történelmi téma
körben olyan embert jelölünk 
vele, akinek nincs nemessége, 
azaz nem nemes, az irodalom

Jótékonysági bál a 
Szivárvány Óvodában

A Szivárvány Óvoda jótékonysági bált szervez, melyre szeretettel 
meghívja Önöket. A bált a Javítóintézet báltermében március 1-én 
19 órai kezdettel tartjuk. A rendezvényt a Flash Dance tánccsoport 
műsora nyitja, a jó hangulatú zenéről a Mozaik együttes gondos
kodik. A résztvevőket vacsorával, süteményekkel, különféle ita
lokkal várjuk.
Belépőjegyek ára: 2500 Ft/fö. Támogatói jegyek ára: 500Ft, a 
tombola 100 Ft/db. A bál teljes bevételét a Szülői Munkaközösség 
az óvoda elavult bútorzatának cseréjére fordítja.
Részvételüket, támogatásukat előre is köszönjük!

ban viszont az erkölcsileg ala
csonyrendű dolgokat illetjük ez
zel ajelzővel. Pl. Csokonai Vitéz 
Mihály Dorottya c. művének 
hősnője olyan nagyon vágyako
zik, hogy végre bekösse valaki a 
fejét, hogy azt mondja: „Nem 
nézném nemét!" Vagyis olyan 
emberhez is hozzámenne, aki 
nemesi címmel, származással 
nem rendelkezik. Ugyanakkor 
ha valakit méltatlan támadás ér, 
azt mondjuk: nemtelen támadás 
érte, vagy nemtelen támadást 
indítottak ellene.

Még az Aszódi Tükör megje
lenésének korai időszakában 
fordult elő, hogy a Szabadság tér 
kialakítása, illetve a korábban 
szétszedett kegyeleti emlékmű 
visszaállítása tárgyában az el
lentétes nézeteket valló felek ke
mény vitába keveredtek, s a lap 
hasábjain nem illetlen, de ke
mény megfogalmazások jelen
tek meg. Az egyik vitázó érve
lésében a nemtelen szót hasz
nálta, de a kézzel írt szöveget a 
szöveg legépelője nem ismerte 
vagy rosszul olvasta, s a gépelt 
szövegben ^szemtelen szó jelent 
meg helyette. Cikkírónk termé
szetesen kijavította a gépelési 
hibát nemtelen-xe, de az újság 
nyomdai előkészítését végző 
személy számára a szó minden 
bizonnyal szintén ismeretlen - 
és így értelmetlen is - volt, mert 
az újságban végül is a nemtelen- 
ből ismét szemtelen lett.

Pedig a két minősítés messze 
nem ugyanolyan. Sem jelen
tését, sem pedig stílusértékét te
kintve.

-g-1
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Plán Libre
Építészeti,Településtervezési, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
2170 Aszód, Falujárók útja 5.

Lakótelepi Papírbolt 
Tel/fax: 28 400-968

Búzás István építészmérnök, 
építésztervező szakmérnök

Épületek 
engedélyezési 
és kivitelezési 

terveinek 
készítése.

Építéshatósági tanácsadás, 
ügyintézés. Látványterv és 
makettkészítés. Műszaki 

vezetés, költségvetés 
készítése.

[F©r<é©^©^ ^©ssáj^ji'k

SOra-ekszer bolt
Aszód, Kossuth Lajos út 26. (régi rnoz 

Nyitvatartás: H-P: 9.00-17.00 Szó: 8.00-12.00
-___ : Tét: 06-30475,7920 .......... V
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Szeretetted várjuk Kedves VásárCóiukatl

EXTRA méretű divatáru 
és kismamaruházat

10-20% kedvezménnyel!

babakelengye, gyermekdivat 
0-128-as méretig, 

babaápolási cikkek, játékok 
FEBRUÁR! AKCIÓS TERMÉKEINK:

Szeretettel várjuk Önöket!
Nvttxsatartcis: 

H-P: 9-17, Szó: 8-12 
T&L: 06-70-242-6205

- bodyk 600 Ft-tól
- rugdalózók 1550 Ft-tól
- tavaszi sapkák 600 Ft-tól

Térjen be hozzánk!

MegaPrint
Aszód/ Kossuth L út 3. Udvarház 
Tel./Fflx: 28/402-369 Mobil: 30/297 1546
Nyitvatartás: H-P: 8-17, Szó: 8-12 
E-mail: megaprint@vivamail.hu

Számítástechnika és nyomtatási kellékek

PENTIUM IV mŐÜ! Részletre is! ____ ___ _____ ______ ■ ...  ;
PENTIUM IV,

Méta 1845 GL alaplap 
Celeron 1,7 Ghz CPU 
Codegen P4 ház 
128MBSD Ram 
Floppy 1,44 
30 GB HDD 
52x LG CD ROM 
Integrált VGA 
Integrált hangkártya 
bili.,egér, egérpad

CIPŐBOLT
Aszód, Kossuth L. u. 3. (Udvarház)

TÉLI CIPŐUÁSÁR!
10-20% KEDVEZMÉNY

Tavaszi félcipők, szandálok már kaphatók!
HIRSCHBIO papucs 23-41-es méretig

Zokni, harisnya, és kocsicipő

PENTIUM IV.
ECS P4 alaplap 
Celeron 1,7 Ghz CPU 
Codegen P4 ház 
256 MB SD Ram 
Floppy 1,44 
40 Gb HDD 
52xLG CD Rom 
GeForce 2 64 MB TV 
Integrált hangkártya 
bili., egér, egéralátét

i 90.000-i

PENTIUM**

Abit Sa7 P4 alaplap 
Celeron 1,7 Ghz CPU 
Codegen P4 ház 
256 MB DDR Ram 
Floppy 1,44 
40 Gb HDD 
16/48 LG DVD
GeForce 4 64 MB TV 
Integrált hangkártya 
bili., egér,egéralátét

PENTIUM IV

Gigabyte 8SR 533 P4 alapi. 
Celeron 2000MhzCPU 
Codegen P4 ház 
256 MB DDR Ram 
Floppy 1,44 
60 Gb HDD
16x48 LG DVD Rom 
Geforce4 64 MB TV o.VGA 
Integrált hangkártya 
48x24x48 LG CD író
56,6 Kbps modem 
bili., egér, egéralátét

nagy választékban kapható!
Nyitva: H-P: 9-17; Szó: 8-12

DÍSZÁLLAT ÉS ÁLLATELEDEL
Új helyen: Aszód, Kossuth L.u. 2.(Samu gazda bolt mellett)

Hínáldtllllh: _ SZároztápok, konzervek, jutalom falatok

- almok, vitaminok, pórázok és egyéb kiegészítők
- halak, madarak, rágcsálók és hüllők
- rágcsáló-, madár-,haleleségek nagy választékban

Az árak az ÁFÁT nem tartalmazzák!
Februári akciónk:

4.1 HANGFALSZETT FEKETE ÉS EZÜST SZÍNBEN

Folytatódik CD akciónk!
írható CD-k és kellékek nagy választékban!

Szerviz, km tantartás, gyárépítés, felújítás Üá&tünkfeai hhtffcártyáw! is fizethet.

Tenyésztők, kiityaiskoliík, figyelem!

Tápok, fagyasztott húsok, konzervek 
rendelésre, házhoz szállítása hétvégén!
Nagyobb rendelésnél nagyobb Gjá) 
kedvezményt kap! !~Tai»o, e i e d e i •

Nyitva: H-P: 9-17 Szó: 8-12

mailto:megaprint@vivamail.hu
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Az érdeklődök előtt hétvégén is kitárták a kaput

Ünnep Renault módra: új szalon, új típus
10 évvel ezelőtt, amikor Képe 

Tibor autókereskedő belefogott 
a Renault autók értékesítésébe, 
60 darabot sikerült eladnia a 
nagyhírű francia márka külön
féle típusaiból. A lőrinci kis sza
lon korrekt, vevőcentrikus mű
ködésének azonban hamar híre 
kelt, és egy idő után már nem
csak a környékről érkeztek 
vásárlók, hanem jóval mesz- 
szebbről is. 2002-ben már 650 
darab új autó talált itt gazdára. A 
megnövekedett darabszám, és 

az eladott gépjárművek garan
ciális szervizelésének igénye ar
ra késztette a tulajdonost, hogy 
merész lépésre szánja el magát, 
és új szalont építsen.
- Két éve került szóba először 
egy új szalon építése, egy évvel 

ezelőtt kész voltak a tervei, a300 
millió forintos beruházás pedig 
alig öt hónap alatt készült el - 
nyilatkozta az avató alkalmából 
tartott sajtótájékoztatón a tulaj
donos. - Itt, Hatvanban, az ipari 
parkban sikerült olyan területet 
találni, amely minden szem
pontból megfelelt az elképzelé
seinknek.
A Dai-Dong és a Bosch cég 

szomszédságában felavatott, az 
európai uniós elvárásokat min
den tekintetben teljesítő márka

kereskedés alapterületét tekintve 
- 2000 négyzetméter - megfelel 
egy kisebb üzemnek. A vevője
löltek nyugodtan körbe tudják 
járni az 500 négyzetméteres be
mutatóteremben kiállított 5-6 
autót, és ugyanilyen tágas a szó

relőcsamok is. A kereskedés 
szerelői a gépjárműveknek nem
csak a szervizelését végzik, ha
nem a vizsgáztatását is, és a kö
zeljövőben nagy valószínűség
gel eredetvizsgálatot is tudnak 
majd vállalni. A törött autók a 
gyári technológia szerint, a leg
korszerűbb húzatópadon és fes
tőkamrában nyerik vissza ere
deti formájukat, illetve színüket. 
Képe Tibor elmondta, a közhie
delemmel ellentétben nemcsak 
Renault gépkocsik javítását vál

lalják, hanem más típusokét is.
Csaknem a Renault Képe - 

amelynek immáron Renault 60 a 
neve - 10 éves születésnapjával 
egy időben érkezett Magyaror
szágra a Renault új típusa, a Me- 
gane II. Az érdeklődők nyílt 

hét-végén mustrálhatták, illetve 
pró-bálhatták ki az új jövevényt, 
amely a megszokottól alaposan 
eltérő formájával, menettulaj
donságával és felszereltségével 
alaposan feladta a leckét rivá
lisainak. Már az alapnak számító 
Authentique Komfort kollekció 
is tartalmazza például az ABS-t, 
a vészfékrásegítőt, a vezető és 
utasoldali légzsákok mellett elöl 
az oldallégzsákokat, hátul pedig 
a fiiggönylégzsákokat. A kénye
lemérzést erősíti a sebességfug- 
gő elektromos szervokormány, a 
fedélzeti számítógép, az első 
elektromos ablakemelők és a 
nagy újdonság, amit eddig csak 
az Espace-ban és a Lagúnában 
alkalmazott a cég: a kulcsot he
lyettesítő, távirányítóval kombi
nált Renault kártya, amelyet elég 
zsebben tartani, és az autó felé 
közeledve máris oldanak az 
ajtózárak. A motor gombnyo
másra indul, illetve áll le. Az 
alaptípusnak még számtalan ex
tráját lehetne sorolni, de ezeket 
inkább kipróbálni érdemes. A 
próbakör ingyenes, az alapár 
ilyen felszereltséggel pedig iga
zán baráti: 3,115 millió Ft. A sok 
-sok meggyőző érvet még egy, 
szerencsére hazánkban is egyre 
fontosabb szempontnak számító 
tény erősíti: a 2003-ban az Év 
autójának választott gépkocsi 
biztonsági megoldásainak kö
szönhetően öt csillagot ért el az 
EuroNcap töréstesztjén. (X)

Az okmányiroda új feladatai szűkössé tették a Városházát

Esküvők: ezentúl a Művelődés Házában
Most már bizonyossá vált, 

hogy az idén házasulandók 
nem a korábbi házasságkötő
teremben, hanem a Művelődés 
Háza kamaratermében mond
hatják ki a boldogító igent. Az 
okmányiroda ugyanis már
ciusban újabb feladatot kap, 
ami újabb munkahelyek kiala
kítását teszi szükségessé.

A bővítés megoldásaként a 
házasságkötő terem átalakí
tása kínálkozott, és ezt a kép
viselő-testület korábban már 
jóvá is hagyta. Az átalakítás 

során a területi műszaki iroda 
költözik a volt házasságkötő 
helyére, az ő helyére pedig az 
okmányiroda. Az átalakítás
nak köszönhetően végre a 
várakozóknak is lesz módjuk 
leülni.

Az életüket összekötni szán
dékozók elhatározását a házas
ságkötő terem áthelyezése való
színűleg nem befolyásolja, bár 
kisebb kellemetlenségekkel 
meg kell majd - főleg a meny
asszonynak-küzdeniük. A Mű
velődés Háza lépcsőháza ugya

nis meglehetősen szűkös, és ne
hezen lehet közlekedni abron- 
csos szoknyában a lépcsőkön, a 
vendégek gépkocsijainak pedig 
a korábbi helyhez képest jóval 
kevesebb parkolóhely jut. Cse
rében talán a belső udvar szép
sége - ahol fotózni is lehet - 
kárpótoljamajdőket.

Üzenet
Te tünde fény! Futó reménység vagy te. 

Forgó századoknak ritka éke: 

zengő szavakkal s egyre lelkesebben 

szóltam hozzád könnyüléptü béke!

Szólnék most újra, merre vagy? Hova 

tűntél e télből, mely rólad papol 

s acélt fen szívek ellen, - ellened!

A szöllőszemben alszik így a bor 

ahogy te most mibennünk rejtezel. 

Pattanj ki hát!...

(Radnóti Miklós: Himnusz a békéről, 

részlet)
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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.

Betanított munkásokat
Nőket keresünk három műszakos 
munkarendbe márciusban induló projekthez 
az üveg-előkészítő üzembe.
Követelmény: szakmunkás bizonyítvány.

Jelentkezés:
Aszód, Pesti út 19/a 

Személyesen kedden és csütörtökön 
10-től 11-ig a személyzeti vezetőnél

Tel: 28 400-680

jelentős árkedvezményt 
adunk!

KirBÁLÁr
Aszódon

fa//y

KILÓS RUHÁK
BOLTJA

Aszód, Kossuth Lajos utca 3.
Nyitva: H-P:8-17

Szó: 8-12

Téífen íe

. ■ -ír

Nehezen teljesíthetők 
a banki feltételek? 
MI TUDJUK A MEGOLDÁST!

KÖLCSÖN KEZES,
jövedelemioazolAs,

•• II I ••

ONEKO NÉLKÜL
MASAD fELBASffiALASMA 18 9

5 %-tól ingatlanfedezetre, 
ami lehet a megvásárolandó 

ingatlan is.
1.000.000 R l2.500Ft/hó-tól
Aszód, Kossuth Lajos u. 33.

Tel: 06 20 201-3821
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A Skoda slágerakciói

SkodaAuto Megjelentek, és 2003. február 28-ig 
igényelhetöek a Skoda legfrissebb aján

latai!* Amennyiben új autót szeretne, válasszon egyet - ajándék téligu
mi • kamatmentes hitel • egyedülálló beszámítási lehetőség (akár 
+200 000 Ft) és élvezze a vezetés harmóniáját!
* Akciós ajánlatunk nem vonatkozik a Fabia Eco, Octavia Ratio és Superb modellekre, valamint egyszerre csak 
egy vehető igénybe. Kombinált átlagfogyasztás: 4,9-9,2 1/100 km • C02-kíbocsátás: 132-221 g/km.

A ■ lt Ah ^7 2100 Gödöllő, Rigó u. 10.ralUO MU tvII az. Tel: (28) 515-710, Fax: (28) 515-720
E-mail: skodaertekesites@patocsauto.huwww.patocsauto.hu

mailto:skodaertekesites@patocsauto.hu
http://www.patocsauto.hu
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HWAK84.T
Aszód, Kossuth Lajos u. 63. 

Tel: 06 30 905-3360
Nyitvatartás: 

H-P: 9-17 Szó: 8-12

2003.évi horgászengedély 
(felnőtt, ifi,gyermek) 

kiváltása folyamatosan!
Éves jegyek, napijegyek kaphatók!

Egész évben:
bot + ORSÓ 

együttes oásánlása 
esetén 

1O% 
kedvezményi

Kedvenc állateledel
Aszód, Kossuth L. u. 63.

_ TeL 06-302/670-884
Nyitva: H-P: 9-17, Szó: 8-12

Elő
állatok:
teknős,

papagáj, 
hörcsög, 
tengeri IiChoppi 
rákok

Eukanuba

Tenyésztőknek: 
minőségi tápok, )! 

kiegészítők.

Állatbarátoknak:
minden, amire **-*/ ^**9

a kedvencüknek KIIA1
szüksége lehet. URIHI

N U 0 N

Alapos számítógép-kezelői ismeretekkel 
keresünk irodai munkára munkatársat! 

( Nyugdíjas is lehet.)

Fizetés megegyezés szerint
A jelentkezést önéletrajzzal a GREX Rt.
1625 Budapest, Pf.: 100 címre kérjük. 

Felvilágosítás: Venczel Tímea
Tel: 405-4401, 405-5894

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TEHERG ÉP JÁRMŰ ALKATRÉSZBŐlY~~~ 
Aszód, Kossuth L.-.U. 71, Tel: 28 500-450 

28 500-451:06 20 941-6533

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.

NE VÁRJA MEG HOGY VIDEOFELVÉTELEI 
ILYEN SZÜRKÉVÉ VÁLJANAK!

Digitális formátumra (VCD, DVD] átírva
megmarad a minőség!

A részletekről érdeklődjön a 
20974-3040-es 
leleíonszámon.
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Vannak még “fehér ” területek

Hóhányók
A természet jóvoltából hóhá

nyók lettünk szinte valameny- 
nyien. Ha nem akartuk, hogy 
megszóljanak minket, ha azt 
akartuk, hogy ne menjen bele a 
lábbelinkbe a hó, mikor kime
gyünk az utcára vagy az udvar
ra, vagy pedig ha esetleges el
kerülhetetlen autóutunkhoz 
akartuk biztosítani a szabad ki
járást szükség esetére - lapátot 
ragadtunk, s feltomyoztuk a 
havat valahová, ahol egyálta
lán helyet találtunk neki.

Úgy tűnt, hogy a munkából 
derekasan kiveszik a részüket 
a köztisztaság felelős őrei is - 
jelen esetben a GAMESZ 
dolgozói -, hiszen az első hóe- 
séses nap reggelén végigjárta a 
GAMESZ tolólappal felszerelt 
gépkocsija a várost, s ugyanezt 
tette a második nap reggelén is. 
Harmadnapra már lankadni 
látszott a buzgalmuk, mert dél
után még olyan utcakép foga
dott a közvetlen lakókörnye
zetünkben, hogy az autó alját 
simogatta a finom porhó, mert 
csak a kerekek által alkotott 
nyomvonal volt alacsonyabb 
az utat borító hónál.

Node a kétségbeesésre sem
mi ok! A havat végül is majd
nem minden utcában letolták 
az útról - igaz, volt hely, ahol 
ennek következtében alig lehe
tett oldalirányból be- és kihaj
tani az utcából, mert azzal már 
nem törődött senki, hogy a ke
reszteződésekben mekkora 
kupacot sikerült összetolniuk - 
, s többé-kevésbé használha
tóvá vált majd minden út. Igaz, 
sok csak egyetlen nyomsávon, 
s a szembejövőknek komoly 
gondot jelentett egymás kerü
lése.

Némely utcák azonban rész
ben vagy teljesen kimaradtak a 
GAMESZ jótéteményéből. A 
Csengey utcán - ahol egyébként 
száraz és hómentes időben is 
elég nehéz kikerülni a szembe
jövő járművet - az utolsó hava
zás „eredményét” már nem tol
ták le az útról: a két kerék között 
ott maradt a bakhát. Nahát!!!

Még mostohább a helyzet a 

Szontágh lépcsőn. Igaz, klasz- 
szikus értelemben vett lakóház 
csak egy van ezen a rövid szaka
szon, ahová járművel fel lehet 
menni, de azért talán mégsem 
Detre esperes úrnak lenne a kö
telessége és feladata, hogy egé
szen a Petőfi utcáig letakarítsa az 
úttestet, ha kocsival le akar jutni. 
Szándékosan írtam az „akar”,s 
nem pedig a „szeretne” szót, mi
vel hivatásából eredően olyan
kor is mennie kell, amikor ma
gánemberként nem tenné ki a 
lábát a házból. Szolgálata van!

Ezen akkor gondolkodtam el, 
amikor láttam esperes urat havat 
takarítani az úttestről. Szépen, 
módszeresen, begyakorlottan 
végezte a műveletet, szabályos 
kockákat jelölve és vágva ki a 
hóból, hogy minél kevesebb po
tyogjon le a lapátról. Látszott, 
hogy nem először csinál ilyet. 
Igaz, erre idén már másodszor 
adott neki lehetőséget a GA

Késett a sózás

Autóbusz és kamion koccanása

Autóbusz és kamion ütközött 
egymásnak Iklad és Aszód kö
zött. A baleset akkor következett 
be, amikor a teherautó sofoije 
gázt adott, mire a hajtott kerekek 
azonnal megfaroltak a jeges 
úttesten. Balszerencsére akkor 
ért oda a Volánbusz helyközi 
járata, és a busz eleje nekiütkö
zött a kamion kitörő oldalának. 
Szerencse a szerencsétlenség

MESZ. Pedig őt is - ezen az 
utcaszakaszon egyedül gépko
csival rendelkező lakót! - meg
illeti az a jog, hogy gépjárművét 
rendeltetésszerűen használni 
tudja. Az ő feladata csak az ud
varon belüli úttisztítás lenne! Ez 
az önkormányzatiság lényege!

Ilyenkor gondolkodik el az 
ember azon, hogy hányféle név
és utcajegyzék van egy tele
pülésen. Választások idején biz
tos, hogy megtalálják az utcát is 
és a lakót is, a köztisztasági fela
datok ellátásakor viszont ez a 
jegyzék hiányos. Nem minden 
utca szerepel a nyilvántartásban. 
S annyira hiányos ez a jegyzék, 
hogy az önkormányzat tulaj
donában levő régi - ma haszná
laton kívül levő - iskolaépület 
melletti járdaszakaszt és lépcső
sort a tulajdonos elfelejti takarít- 
tatni. Pedig sokan járnak erre
felé. Nem csak a környéken la
kók, hanem az Evangélikus 
Gimnáziumba és templomba já
rók egy része is itt közlekedik.

Honig Antal

ben, hogy az autóbuszt megfogta 
a szalagkorlát, és nem zuhant le a 
több méter magas töltésről. Az 
ütközés következtében nyolcán 
sérültek meg, ketten - köztük a 
busz sofoije - súlyosabban.
A PEMÁk kezelésében lévő út 
Aszód és Galgamácsa közötti 
szakaszán ezen a reggelen 14 
gépkocsi koccant egymásnak 
vagy csúszott az árokba. R.Z.

Ne engedjünk be 
idegeneket!

Rendőrségi 
hírek

Az elmúlt időszakban vi
szonylag kevés bűncselek
mény történt Aszódon. De 
nemcsak ez a hír örvendetes, 
hanem az is, hogy fennakadt a 
horgon egy-két bűnöző.
A legnagyobb fogás kétségkí
vül annak a betörőnek az elka- 
pása, aki az egyik Szőlő utcai 
házban javában rakosgatta 
össze a zsákmányt, amikor 
egyszer csak megjelent az 
egyik védelmi szolgálat járőre, 
majd a rendőrség munkatársai 
is. A budapesti illetőségű férfi 
nem vette észre, hogy a házban 
csendesriasztó üzemel, és a 
jogtalan behatolásról az ille
tékesek tudomást szereztek. A 
tettesről kiderült, hogy néhány 
nappal előtte egy bagi házat 
rabolt ki.
A Profi üzletében két salgó

tarjáni tolvaj bukott meg, akik 
csokikkal és illatszerekkel fel
pakolva fizetés nélkül próbál
tak kislisszanni. A bolt biz
tonsági őrének sikerült őket 
feltartóztatni a rendőrség meg
érkeztéig.
Ismeretlen elkövetők a Volán
busznak okoztak 50 ezer Ft ér
tékű kárt azzal, hogy egyik 
éjszaka betörték a vasútállo
máson parkoló autóbusz né
hány ablakát.
Trükkös módszerrel kéredz- 
kedtek be ismeretlen szemé
lyek a Falujárók úti lakótelep 
egyik lakásába, s amíg egyi
kük lekötötte a háziak figyel
mét, a társa fémedényeket, po
hárkészletet szedett össze. A 
rendőrség arra kér mindenkit, 
lehetőség szerint ne engedjen 
be idegent a lakásába. Elret
tentő példaként Budapestet 
említik, ahol egyre több tolvaj 
próbál úgy bejutni magánsze
mélyekhez, hogy gázóraleol
vasónak, díjbeszedőnek adja 
ki magát. Igazolványt is mu
tatnak, és az áldozat nem is sej
ti, hogy az csak egy közönsé
ges hamisítvány. R.Z.
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Kirakata jókedvre derít

Atitoknvltla
Teremfoci

Nem felejtettek az Old Boyok
Van Aszódon egy kirakat, 

amelyet nézegetve a járókelők 
enyhébb esetben csak elmoso
lyodnak, de igen sokan hangos 
hahotára is fakadnak. No, nem az 
üvegportál mögötti látványon 
,hanem azon, ami az üvegre van 
kiragasztva. Nem kívánom to
vább próbára tenni fantáziadús 
olvasóink idegrendszerét. Talán 
kitalálták többen is: Pálmai 
Tibor, a könyvárus írásairól van 
szó.
Aki rendszeresen figyelemmel 
kíséri a kirakat változásait, 
őszintén meglepődik a könnyed, 
eredeti humorral átszőtt íráso
kon. Talán az emberismeretem
ből fakadt, hogy kissé tartottam a 
riport elkészítése előtt városunk 
humoristájától, mert sejtettem: 
bizonyára nehéz lesz öt szóra bír
nom. Utóbb be is igazolódott a 
gyanúm.
Az egyik délután felkerestem őt 
az üzletében. A hosszúra nyúlt 
beszélgetés során megtudtam, 
hogy már kora gyermekkorában 
jó fogalmazó volt. Magyar iro
dalomból olyan kitünően érettsé
gizett, hogy az egyik tanár meg
jegyezte: életében ilyen kitűnő 
feleletet ő még nem hallott. Az is 
igaz, a kihúzott tételt igen egyéni 
felfogásban dolgozta ki.- Tudja, 
nekem mindig jó dumám volt! 
így rögtön felvettek a jogi egye- 
temre-mosolyodott el egy pilla
natra. A sikeres vizsgák ellenére 
másfél év után halasztott, és ez 
egyben az egyetemi tanulmá
nyok végét is jelentette. De nem 
az írásokét! Ugyanis ez idő alatt 
az irodalmi önképzőkörben a 
saját verseivel egy novellapá
lyázaton aranydiplomás helye
zést ért el. Már akkor többen 
megjegyezték:Öregem, te keve
set szólsz, de ha megszólalsz, a 

Apróhirdetések
Aszódi irodánkba jelzálogkölcsön ügyintézésére irodai munkatársat kere
sek. Előny: vásárlói kölcsön értékesítésében szerzett tapasztalat. 06 20 201- 
3821
Dugulás elhárítás! Falbontás nélkül garanciával kövületeknek is. Vízvezeték
szerelés, csőtörésekhibajavítása. Tel: 0620 99-43-126
Matematika korrepetálást általános-és középiskolásoknak, érettségire 
felkészítést vállalok. Tel: 06 70 261-8019.
Fajtatiszta palotapincsi kiskutyák eladók! Tel: 28 408-032

gondolataid magvasak, ugyan
akkor utánozhatatlan humorral 
szövöd át őket. Ám akkor még 
nem gondolt arra, hogy le is úja 
ezeket.
-Nem akarom magam Petőfihez 
hasonlítani, de belőle is Aszód 
varázsa hozta ki mindazokat, 
amik miatt híres költő lett. 
Csakúgy jártam a humorosnak 
szánt írásaimmal magam is. - 
Igazán nem vagyok híres, de a 
viccesnek szánt kirakati faliújsá
gomat egyre többen olvassák. 
Őszinte örömmel tölt el, amikor 
a komor utcai arcok - innen be
lülről nézve - egyre másra felde
rülnek, s jobb kedvvel mennek 
tovább az emberek.
A riport készítése közben nem 
állt meg az üzleti élet. Ennek kö
szönhetően kérdezhettem meg 
Gesztiványi Szilvia főiskolai 
hallgatót és Kovács Attila kö
zépiskolai tanulót. Mindketten 
egybehangzóan állították: szíve
sen és sokszor állnak meg olvas
ni a kirakati humoreszkeket. 
Másutt még nem láttak ilyet. A 
pillanatnyi jókedv még kedvet is 
csinál jó könyvek vásárlásához. 
Visszatérve a beszélgetésünk
höz. -A közhely szerint a téma az 
utcán hever. Itt zajlik a 3-as főút 
forgalma. Ha kinézek, rögtön 
eszembe jut, mi tilos az úton. A 
kifejtés meg már úgy megy, mint 
a levélírás.
Azoknak, akik kedvet kapnának 
e riport nyomán a humoros írás
hoz, Pálmai Tibor elárulta a 
nagy titkot.
- Kedvenceim közé tartoznak az 
áltudományos dolgok. A képlet 
szerint egy hülyeségből logiku
san kell kiindulni! Ám ezt ko
molyan kell írni úgy, mintha egy 
igazi tudományos dolgozat len
ne. AKI 

Városunkban egy baráti találko
zót szerveztünk öregedő focis
ták (klasszisok) részére. Kíván
csiak voltunk, hogy ezek a fiúk 
mit felejtettek. Meghívtuk a 
Dóra József vezette Nagybáto- 
nyi Öregfiúkat, kikkel több évti
zedes sportbarátság köt össze 
bennünket. Új színfoltként je
lentkeztek a Rigó Pál által diri
gált Váci Öregfiúk, akik szintén 
megmérkőztek az Aszód FC 
Öregfiúk gárdájával.

A találkozó rangját növelte 
Bagyin József polgármester je
lenléte, aki végigszurkolta az iz
galmas mérkőzéseket.
A mindig, mindenütt szidott já
tékvezető Kádár Bandi sípjelére 
az éppen fél évszázadot megért 
Molnár József kezdőrúgásával 
megkezdődtek a méikőzések. 
Hamar kiderült, hogy ezek a fiúk 
semmit sem felejtettek el, és 
ugyanúgy játszanak, mint akkor, 
amikor még értük jártak ki 
meccsekre a nézők. Illetve mé
giscsak felejtettek: a fájós lábat, 
derekat, az egyre gyakrabban 
jelentkező légszomjat. A kapu
sok repkedtek a levegőben, hogy 
kitomázzák a jól megeresztett 
lövéseket, a játékosok virtuóz

Labdarúgás

Megkezdték a felkészülést
Egyelőre nem igazán kedvez az 
időjárás a labdarúgóknak, akik 
január 14-én megkezdték a ta
vaszi szezonra való felkészülé
süket. Nemcsak néhány edzés, 
hanem két edzőmérkőzés is el
maradt. Pedig erre éppen az 
összeszoktatás miatt van igen 
nagy szükség. Jól példázza ezt 
az a bagi teremlabdarúgó-torna, 
amelyen az aszódiak is részt vet
tek. Az, hogy a fiúk előtte csu
pán két összetartó foglalkozáson 
vettek részt, az eredményen is 
meglátszott. A Hatvan ( Heves 
megyei bajnokság Löszt.) ellen 
6:0 arányú vereséget szenvedtek 
a fiúk, és 3:l-re alulmaradtak a 
Sőregi FC ellen is. A Zagyva

megoldásainál pedig joggal 
csettintettek a nézők: igen, ez a 
fiú még mindig a régi. Csak azt 
nem vették észre, hogy szünet 
után milyen nehéz volt egyik 
másikuknak még felállni is.
A torna befejezése után össze

gyűltünk egy fehér asztal mel
letti baráti beszélgetés keretében 
való nosztalgiázásra. Kiderült, 
hogy ezek a fiúk a harmadik féli
dőt is bóják, igaz a kezüknek a 
szájukhoz történő emelése ke
vésbé fárasztó, mint a labda 
kergetése.

A végén Bagyin József pol
gármester értékelte a tornát, ahol 
nem volt vesztes, csak győztes. 
A találkozó emlékeként minden 
csapat egy emléklapot kapott 
tőle.
Köszönetemet fejezem ki mind
azoknak, akik segítettek e baráti 
találkozó megrendezésében. 
Külön megköszönöm Laukó 
Péter Úrnak azt az önzetlen 
szponzorálását, amit e találkozó
ért tett. Neki köszönhetően a ko
rábban említett fehér asztal nem 
maradt üresen.
Bízom benne, hogy e nemes ve
télkedőnek a jövőben is lesz 
folytatása. B.J.

szántó ellen viszont sikerült 
nyerni 6:5-re, ám ez kevés volt 
ahhoz, hogy a csapat bejusson a 
döntőbe. Búzás János, az FC 
elnöke ennek ellenére nem volt 
elégedetlen.
- Ez a torna azok közé tartozott, 
ahol a részvétel volt a fontos
kommentálta röviden.

A felkészülés időszakának 
legizgalmasabb kérdése, hogy 
sikerül-e erősíteni az együttes 
keretén. Erről a vezető nem kí
vánt bővebben nyilatkozni, csu
pán azt árulta el, hogy közép
pályást és csatárt kívánnak iga
zolni. A csapat az első edző
meccsen ithon 5:2-re kikapott.

R.Z.
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Kikapcsolódás kicsiknek, nagyoknak

ta “Erdőmesterek" programajánlója
Hosszú hétvége a Bakony

ban Zirc környékén május 1- 
4. Napi 14-20 km megtétele a 
tervezett hossz. Szintemelke
dés: 180-510 m között. Várha
tó költség: 9-11 ezer Ft/fő 
(Szállásdíj, vacsora, reggeli és 
útiköltség). Túravezetö: Buda
vári Erika. Jelentkezési határi
dő: március 15.20 óra, 2000 Ft 
előleggel Budavári Erikánál ( 
Hajnóczy u. 5. Tel: 400-182; 
30381-7217

Tábort szervezünk a Bükk- 
hegységben július 13-19. kö
zött 10-15 éves gyerekeknek. 
Helyszín: Kalcit Motel, Béla
pátfalva (3 személyes zuhany
zófülkés szobák, nagyon szép 
környezet) A részvételt azok
nak a fiataloknak javasoljuk, 
akik szeretik a természetet, 
akikből később aktív termé- 
.szetjárók/természetvédők 
válhatnak. A résztvevők alap
szinten megismerkednek a 

természetjárás alapjaival, a tu
ristatérképpel, az iránytűvel, a 
térképen és a terepen való tájé
kozódással, az erdő élővilágá
val, elsajátítják az erdőben va
lóviselkedést, öltözködéstelő
adások, vetélkedők, játékok és 
túrázás segítségével. Minde
zek mellett szabadidős sportra 
és játékra is lesz lehetőségük. 
Táborvezető: Budavári Erika 
Tervezett költség: 20.000 Ft/fő 
(szállás, ellátás, program, 

útiköltség).
Havi részletfizetés lehetséges, 
az utolsó részlet/teljes összeg 
befizetése legkésőbb július 10. 
Érdeklődni, jelentkezni Buda
vári Erikánál lehet, legkésőbb 
május 15-én 20 óráig. A jelent
kezéskor 5.000 Ft előleget kell 
fizetni.

Szeretettel vár minden érdek
lődőt mindegyik programjára 
az „Erdőmester” Természet
barát Csoport.

Téma: a szerelem
Valentin-naphoz közel, miről is szólhatna e havi rejtvényünk, 
mint a legszebb érzéseink egyikéről, a szerelemről. A szeren
csés rejt vény fej tők szájízét négy hónapon keresztül nemcsak 
csók édesítheti, hanem az a sütemény is, amit a Korona Cuk
rászda által felajánlott 1000-1000 Ft értékű vásárlási utalványon
vehetnek. Jó szórakozást!
„ De bármilyen vad, s zord utak
ra törjek, el nem hagy Ámor... ” 
(F. Petrarca: Magamban lassan, 
gondolkodvajárom)

Vízszintes: 1. Az idézet foly
tatásának első része, zárt betű: 
E 12.... de Janeiro 13. Kálium 
14. Liter 15. Félelem! 16. Erdei 
17. Összeillesztésre való, fejben 
végződő fém rudacska 21. Női 
név 22. Görög istennő 24. Álló
víz 25. Pincébe 26. Ételfajta 
27. Dehogy! 28. Római 5 29. 
Tengeri emlős 32. Kevert FISZ! 
33. ZSIT 36. Angol köszöné 
s (BYE) 38. Liter 39. Spanyol 
autójel 40. Jókedvű 42. Szintén 
44. Tova 48. Francia tájszólás 
49. IEL 50. Létezik 51. Kén 52. 
Nitrogén 53. Magyar Televízió 
54. Egy! 55. Tető is készül belő
le 57. Sötét szín

Függőleges: 1. Strázsa 2. Szoba 
... (Zimmer Frei) 3. Hiányos 
dióda! 4. Es! 5. Ejfél! 6. Az el
lenállás jele a fizikában 7. Csil
lagövi jegy 8. Egyel! 9. Magá
hoz tér 10. Parkoló 11. Megter
mett, nagy darab 16. Az idézet 
második része, zárt betű: A 
17. Spéciéi, röv. 18. Zárt helyi 
(dolgozat) 19. A végén magol! 
20. Polgári 22. Rangjelzés 23. 
Az idézet befejező része 28. A 
fővároson kívüli terület 30. Ku
tya 31.Tyé! 34. Kiáltás 35. Ré
gi telefonkészülékek nélkülöz
hetetlenrésze 37. Igen betűi, ke
verve 41.MDI 43. Szintén ne! 
44.Táplálkozott 45. Szicíliai 
vulkán 46. Szárközép! 47. Idő, 
angolul (TIME) 50. Lángol 55. 
Géprész! 56. El! 57. Fluor 58. 
Egye! 59. Félek!

- faé-

Előző számunk rejtvényének 
helyes megfejtése: lan 
McKellen, Viggo Mortensen, 
Orlando Bloom.
A helyes megfejtést beküldők 
közül a Móni Fotó filmkidol
gozásra feljogosító utalványát 
nyerte: Peer Krisztina (Petőfi 
u. 10.) A Fáma Könyvesbolt 
2500 Ft értékű utalványának 

ifi. Budai András (Régész u. 
15.) örülhet, míg a Korona 
Cukrászda felajánlását Vincze 
Zoltánná ( Bocskai út 19/A) 
kapja.
A nyereményről szóló értesí
tést postán küldjük el. E levél 
birtokában kell elmenni a nye
reményt kiváltani.
Gratulálunk!
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Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait 
Címünk:

Aszódi Tükör Szerkesztősége 
2170 Aszód, Kossuth L u. 59. 
Tel: 28 402-321 ;Fax: 28 400-117

E-maíl:
_ 2Baczz@rhpluszvideo.hu
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