
Most már Kartalon a sor

A sződiek nemet mondtak a hulladéklerakóra
Amint az várható volt a sző

diek többsége a regionális hul
ladéktároló elhelyezése ügyé
ben kiírt népszavazáson nem
mel voksolt. Ez azt jelenti, 
hogy immáron a második te
lepülés utasítja el a tervezett 
lerakó településük mellé törté
nő elhelyezését. A következő 
lehetséges helyszín Kartal, ám 
egyelőre nem tudni, a kisze

melt hely megfelel-e a szakha
tósági előírásoknak.

Amint arról korábban beszá
moltunk, egyelőre nincs meg
felelő helyszíne a 99 település 
kommunális hulladékát befo
gadó hulladéklerakónak. Püs
pökszilágy lakói után március 2- 
án a sződiek nyilatkoztak úgy, 
köszönik, de nem kémek a beru
házásból, amely Északkelet Pest 

megye 300 ezer lakosának hulla
dékát kezelné a legkorszerűbb 
körülmények biztosítása mel
lett, s amely megvalósításához 
az Európai Unió - időponthoz 
kötött feltételekkel - 3 milliárd 
Ft-os támogatást szavazott meg 
tavaly novemberben.
Kartal idén jelentkezett hely

színként. A képviselő-testület
(Folytatás a 3. oldalon)

Kábeltévé: 
lesz?

Nem lesz?
(leldal)
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Minden eddiginél “húzósabb ” költségvetés

A takarékossági Intézkedés 
részeként zárolták a szabad pénzeket

15 év
Idén ünnepli 20. születés

napját a Vécsey Kamarateát
rum Társulata. Az április ele
jén tartandó ünnepség egyben 
egy új darab bemutatója is. A 
lelkes csapat ezúttal Joseph 
Heller: Isten tudja című regé
nyének dramatizált változatát 
mutatja be a közönségnek. Ba
rabás Tamás, a csapat motorja, 
az új darab dramaturgja, re
ndezője az elmúlt húsz évet rö
viden így foglalta össze:
- A csoport 1983. márciusában 
lépett először közönség elé egy 
ünnepi műsorral. Az azóta eltelt 
20 esztendőben nyertünk né
hány színészi díjat, játszottunk 
szerte az országban, és a határon 
túl is. A legfontosabb azonban 

(Folytatás a 20.oldalon)

Harmadik olvasat után fo
gadta el a képviselő-testület a 
város 2003. évi költségvetését, 
amelynek hiánya 21 millióval 
több, mint tavaly, összesen 
110,6 millió Ft Az esztendő 
átvészelését az önkormányzat 
ezúttal is az eredményes ön- 
hiki pályázattól reméli. A 
pályázat eredményének meg
ismeréséig befagyasztották a 
város nem lekötött pénzeit, 
mintegy 25 millió Ft-ot

Mint azt már előző szá
munkban jeleztük, minden eddi
ginél nagyobb összeg hiányzik a 
város büdzséjének bevételi ol
daláról ahhoz, hogy a költség
vetés egyensúlyba kerüljön. A 
helyzet azért különösen aggasz
tó, mert az szinte bizonyos, hogy 
az önhiki pályázaton ekkora ösz- 
szeget nem tud érvényesíteni a

város. Csupán emlékeztetőül: tét, hogy ezúttal a bevételi ol- 
tavaly 89 millió Ft volt a forrás- dalon nincs számottevő bevételi

A főtér befejezése még várat magára
hiány összege, melyből az önhi
ki pályázattal csak 56 millió Ft- 
ot sikerült érvényesíteni. 32 mil
lió Ft-ot a város a többletbevé
teléből pótolt. Nehezíti a helyze- 

tartalék.
Mi okozza az ily mértékű hi

ányt? Elsősorban az, hogy az ok
tatási, egészségügyi valamint

(Folytatás a 3.oldalon)
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Önkormányzati hírek Február 12.
A Csengey Gusztáv Általános 

Iskola Szülői Munkaközös
ségének kérelmével megtárgya
lásával kezdődött a februári kép
viselő-testületi ülés. Az SZMK a 
március 8-án megrendezett jó
tékonysági bálhoz kért anyagi 
segítséget az önkormányzattól. 
Tekintettel a város anyagi hely
zetére, a képviselő-testület úgy 
határozott, hogy külső szponzor 
bevonásával igyekszik támo
gatni az iskola fejlesztését szol
gáló rendezvényt. Az ez ügyben 
megkeresett Pyrus Rt. 60 ezer 
Ft-ot biztosított az est sikeres le
bonyolításához, egy képviselő, 
Huszár László pedig egyhavi 
tiszteletdíját ajánlotta fel. Á szü
lök által szervezett bálokról- 
március elsején a Szivárvány 
Óvoda rendezvényére került 
sor- külön cikkben számolunk 
be.

2002-ben a korábban elfogadott 
ütemterv szerint több városi 
költségvetési szervnél is pénz
ügyi ellenőrzésre került sor, így 
a Szakorvosi Rendelőintézetben 
átfogó gazdasági, a GAMESZ 
esetében pedig célirányos vizs
gálatra. A képviselők elé került 
revizori jelentés szerint a pénz
ügyi gazdálkodás előírásszerű 
volt, bár kisebb, gyakorta visz- 
szatérő hibák még mindig elő
fordulnak. A jelentés tartalmazta 
az ez évi menetrendet is, eszerint 
idén a GAMESZ esik át min
denre kiterjedő revizori vizsgá
laton, míg a Szakorvosi Rende
lőintézetben kisebb ellenőrzések 
várhatók.

Elfogadta a grémium a pénz
ügyi átcsoportosításokról szóló 
javaslatot. Ezzel lezárultak a ta
valyi évi átcsoportosítások.

Több olyan téma is napirendre 
került, amelyről mindenképpen 
bővebb terjedelemben kell szól
junk. így külön cikkben olvas
hatnak a 2003. évi költségve
tésről, a város középtávú fejlesz
tési programjáról, a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások
ról, valamint azok igénybevéte
léről szóló rendeletről, a szociá
lis igazgatás-és ellátás helyi 

szabályairól szóló rendelet mó
dosításáról, az önkormányzat ál
tal kínált telkek új árairól. A 
Kossuth 62. egyik lakásának 
bérlőkijelöléséről következő 
számunkban számolunk be.

Mind a szennyvízcsatorna-be
ruházás, mind a szennyvíztisz
tító telep bővítésének befejezése 
után megmaradt céltámogatási 
keretösszegről le kellett monda
nia a városnak. A 36,3, illetve 
22,2 millió Ft annak köszönhe
tően nem került felhasználásra, 
hogy a település részére megpá
lyázott és megkapott beruhá
zások nettó kiviteli összege a 
közbeszereztetés után jóval ala
csonyabb lett. Arra a képviselői 
kérdésre, hogy a megmaradt 
pénzből miért nem lehet a még 
nem csatornázott utcákban 
megvalósítani a beruházást, Bu
gyin József polgármester azt a 
tájékoztatást adta, hogy az állam 
által biztosított támogatási 
formát csak olyan területen lehet 
alkalmazni, ahol az építési tel
kek beépítésre kerültek és az in
gatlanokat lakják. A szóban for
gó területekre még nincs rende
zési terv, emiatt a vízügyi enge
délyezési tervbe sem kerülhettek 
bele. Az önkormányzatnak 
ugyanakkor megvan az a lehe
tősége, hogy a rendezési terv el
készülte után ezen területek 
csatornázására pályázatot nyújt
son be.

Jóváhagyta a képviselő-testület 
Juhász Attila kérelmét, amely
ben az érintett vállalkozó kérte, 
hogy a folyamatban lévő, Kos
suth Lajos utca 24.szám alatti, 
általa az önkormányzattól meg
vásárolandó ingatlan telekhá
nyad! bejegyzését módosíthas
sa.

Egyelőre nem vesznek részt az 
önkormányzati képviselők az 
Önkormányzati Oktató Központ 
Kht. által kínált továbbképzé
seken , tekintettel annak magas 
költségére - 39.100 Ft/fő a há
rom napos kurzus díja -, illetve a 
város anyagi helyzetére.

Egyetértett a képviselő-testület a 

Művelődési, Közoktatási, Ifjú
sági és Sportbizottsága szabad
idősport egyesület létrehozására 
irányuló elképzeléseivel. Erről 
szintén külön cikkben olvashat
nak.

25 milliós önkormányzati ön
rész vállalását mondta ki a kép
viselő-testület, amely az Észak- 
Kelet Pest megyei regionális 
hulladékgazdálkodási ISPA pro

A piaci árakhoz közelít az önkormányzat

Emelkedő telekárak
10 és 20 %-os áremelésekre tet

tek javaslatot a képviselők az 
önkormányzati telkek vételárát 
illetően. Elhangzott olyan ötlet 
is, hogy a testület az ármeghatá
rozás során vegye figyelembe a 
IX. Portfolió által kínált telkek 
árait. A kft. 5000Ftúiégyzet- 
méter áron kínál közművesített 
telkeket, amelyhez a burkolt uta
kat is biztosítják. Összehason

Régi ár

2.200 Ft/m2
2.750 Ft/m2
3.300 Ft/m2
3.850 Ft/m2

A Fesztivál tér telekárait egyelőre nem módosította a képviselő
testület.

Értesítés eboltásról
A Polgármesteri Hivatal és a körzeti állatorvos értesítik a lakos
ságot, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása ebben 
az évben Aszódon az alábbi időpontokban és helyen lesz:

Március 26. szerda 8-11 óra Kondoros tér
Március 27. csütörtök 
Április 1. kedd 

14-17óra
14-17 óra

Az oltás alkalmával kell megfizetni az oltási illeték, oltóanyag és 
egyéb anyagok költségét, mely ebenként 1000 Ft.
A 81/2002.IX.4 FVM rendelet értelmében az oltással egyidejűleg 
kötelezően el kell végezni az ebek féreghajtó szerrel való kezelését 
is. Az oltáshoz az eb oltási igazolványát szíveskedjék magával 
hozni. A szervezett oltások befejezése után - az előző évekhez ha
sonlóan - lehetőség lesz az ebek tartási helyén történő oltásra is.

Dr. Németh Mihály
Körzeti állatorvos

jekthez való csatlakozással jár. 
A regionális hulladéklerakó 
létesítésével kapcsolatos legú
jabb fejleményekről lapunkban 
szintén részletesen olvashatnak. 
A képviselő-testület végül je
lentést hallgatott meg a lejárt ha
táridejű határozatokról és a két 
ülés között tett intézkedésekről. 
Az ülésről készített jegyző
könyv a Városi Könyvtárban el
olvasható.

lításként: a Fesztivál tér melletti 
ingatlanokat 4.400 Ft/négyzet- 
méter áron kínálta eddig a város. 
Az emeléssel a képviselők 
mindegyike egyetértett, ezért 
hamar megszületett a 20%-os 
drágítást magába foglaló határo
zat. Eszerint az önkormányzati 
telkek árai a közművesítés mér
tékétől függően a következő
képpen alakulnak:

új ár

2600Ft/m2
3.300 Ft/m2
4.000 Ft/m2
4.600 Ft/m2

Szabadság tér 
Kondoros tér
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A sződiek nemet mondtak a hulladéklerakóra
(Folytatás az 1. oldalról)

erről elvi nyilatkozatot fogadott 
el, majd közmeghallgatáson tá
jékoztatta a lakosságot. A szödi 
eredmény megismerése után a 
képviselő-testület a napokban 
újabb szándéknyilatkozatot jut
tatott el az illetékes szaktárcá
nak, kérve, adjanak meg minden

Minden eddiginél “húzósabb ” költségvetés

A takarékossági intézkedés 
részeként zárolták a szabad pénzeket

(Folytatás az l.oldalról) 
térségi feladatok ellátására adott 
állami támogatás nem fedezi a 
valós költségeket. Sajnos a je
lenlegi kormány nem biztosítot
ta a közalkalmazottak meg
emelt bére miatti különbözeiét 
az idei költségvetéshez, illetve 
az úgynevezett bérhikit irreális 
feltételekhez kötötte. Aszód erre 
a célra például csak valamivel 
több, mint 2 millió Ft-ot tud ér
vényesíteni.
Felvetődik a kérdés, mit lehet 

tenni ebben a helyzetben. A tes
tületi ülésen elhangzott, az 
önhiki lehetőségével természete
sen él a város. Lehetőség van ar
ra is, hogy a települések az 
önhiki mellé rendkívüli önhikit 
kéijenek. Aszód már többször élt 
eredményesen ezzel a lehető
séggel, s most nagy valószínű
séggel újra igénybe kívánja ven
ni, csakúgy, mint az egyéb pá
lyázati lehetőségeket. Ezekhez 
azonban mindig szükséges némi 
önrész biztosítása is. Idén a 
forráshiány csökkentésére for
dítják a kamatbevételeket is. 
(Korábban a rövid távra lekötött 
önkormányzati vagyon hozadé- 
ka fejlesztésre, kisjavítási mun
kák elvégzésére stb. fordítódott). 

szükséges támogatást ahhoz, 
hogy a lakosság részleteiben is 
megismerhesse a regionális hul- 
ladékkkezelési programot- tájé
koztatta lapunkat Kovács László 
polgármester.

Bár még a hatástanulmányi 
vizsgálatok el sem kezdődtek, 
máris új területet kellett lehet-

Az intézményvezetők a költ
ségvetés elfogadása előtt tartott 
érdekegyeztetési fórumon azt a 
tájékoztatást kapták, hogy nem 
kívánja az önkormányzat lefa
ragni a költségvetésüket, már 
csak azért sem, mert jószerével 
nincs is miből. Az iskolák, óvo
dák stb. 3%-kal emelhették meg 
a dologi kiadásaikat, de már 
most látszik, hogy az infláció 
mértéke ennek mintegy kétsze
rese lesz. Reálértékben tehát 
körülbelül 3%-os csökkenésről 
beszélhetünk.
A roppant nehéz helyzet ellenére 
a képviselő-testületi ülésen cél
ként fogalmazódott meg, lehe
tőség szerint törekedni kell arra, 
hogy a város ne élje fel va
gyonát. Ezt eddig sikerült elke
rülni, mint ahogy azt is, hogy ne 
kelljen működési hitelt felvenni. 
Éppen ezért az idei költségvetés 
mellé egy komoly megszorító 
intézkedési terv is készült, amely 
pontosan tartalmazza a részben 
önállóan vagy önálló gazdálko
dó szervek részére a megfelelő 
útmutatót. Ennek egyik legfon
tosabb eleme a nem lekötött pén
zek zárolása, ami mintegy 25 
millió Ft átmeneti tartalékolását 
jelenti. R.Z. 

séges helyszínként kijelölni. 
Kiderült ugyanis, hogy az első
ként kiszemelt terület közigaz
gatásilag Galgahévízhez tarto
zik, s vélhető volt, hogy a légvo
nalban igen közeli település 
megvétózza a kartaliak szándé
kát. Ezt megelőzendő, a kartali
ak módosítottak a helyszínen.
Hogy végül Kartalon megvaló
sulhat-e a beruházás, egyelőre 
megjósolni sem lehet. Vannak 
külső ellenzői, akik azt kifogá
solják, hogy a kijelölt helyszín 
túlságosan az érintett térség szé
lén fekszik. Göd, Nagymaros és 
a Galga menti települések- köz
tük Aszód is - ugyanakkor már 
jelezték, hogy elfogadnák a 
helyszínt. Többet lehet majd 
tudni a hatástanulmányi vizsgá
latok elkészülte után, de a döntő 
szót a lakosság mondhatja ki, és 
az ő megnyerésükre különösen 
nagy súlyt kívánnak fektetni az 
illetékesek.
Tóth Gábor országgyűlési kép

Főhajtás a hősök előtt
A szokott helyszínen, a Petőfi 
Múzeum előtti téren ünnepeltek 
mindazok, akik úgy érezték, 
aszódi honfitársaikkal közösen 
emlékeznek az 1848-as forra
dalmi eseményekre. A155 évvel 
ezelőtti eseményeket a Csengey 
iskola diákjai elevenítették fel, 
majd Detre János esperes lépett 
mikrofonhoz, aki beszédében az 
Európai Unióhoz való csat

viselő szerint éppen a korrekt tá
jékoztatás elmaradása volt a leg
főbb oka a püspökszilágyi és a 
sződi lakosok elutasító vélemé
nyének, de hiányoztak a testületi 
felhatalmazások is. A honatya 
azt is elmondta, vizsgálatot kez
deményez annak kiderítésére, 
hogyan adhatta be a regionális 
lerakó létesítését kezdeményező 
galgamácsai székhelyű társulás 
úgy be az európai uniós pályáza
tát , hogy közben már kezében 
volt a helyi lakosság elutasító 
véleménye.
A képviselő kihangsúlyozta, a 

Galga mentére akkor kerülhet a 
lerakó, ha tisztázottá válnak a 
társulás jogi viszonyai, ismertté 
és rendezetté válik az újonnan 
kiszemelt terület tulajdonviszo
nya, a hatástanulmány megerő
síti, hogy a talaj szerkezete al
kalmas akiszemelt célra, és nem 
utolsósorban a lakosság hozzá
járul a lerakó megvalósításához.

R.Z.

lakozásunkkal kapcsolatban ki
hangsúlyozta, ennek megtör
ténte után sem szabad megfeled
kezni arról, hogy magyarok va
gyunk. A Városi Nyugdíjasklub 
Hagyományőrző Csoportjának 
katanadalai után a mintegy 100 
fős tömeg a 48-as emlékműhöz 
vonult, ahol koszorúzásra került 
sor. Az ünnepség a Szózat elé- 
neklésével zárult. R.Z.

Figyelem! Közmeghallgatás!
Aszód Város Képviselő-testülete közmeghallgatást tart már
cius 28-án pénteken 18 órától a Csengey Gusztáv Általános 
Iskola aulájában. Az est fö témája a város településrendezési 
terve. A képviselők - tekintettel a napirendi pont fontosságára - 
minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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A 2003-as költségvetés legnagyobb vesztesei a települések

Megszorításra kényszerülő önkormányzatok
Egyelőre nehéz lenne megbe

csülni a hatását annak a törvény
javaslatnak, amely a Magyar 
Köztársaság 2003. évi költség
vetéséről szól, s amely igen ne
héz évet hozhat a települési 
önkormányzatoknak. Az or
szággyűlés csak némileg módo
sított azokon a bevételi és kia
dási előirányzatokon, amelyeket 
a kormány tegesztett a parla
ment elé. Az eredetileg tervezett 
hiány nem is változott a költség
vetési végszavazásig: csaknem 
569 milliárd forint deficitet ha
gyott jóvá a kormánytöbbség. 
Az összes kiadás 5310,6 milliárd 
forintot tesz majd ki, míg a ter
vezett bevételek 4741,6 milliárd 
Ft körül alakulhatnak majd. A 
bevételi előirányzatot amúgy a 
kabineten kívül mindenki túl
zottan optimistának tartja, mint
hogy a gazdasági növekedés 
várhatóan alacsonyabb lesz a 
kormány általjósoltnál, és ennek 
megfelelően az adóbevételek is 
elmaradhatnak a tervezettől.
A törvényjavaslat ügyelt arra, 

hogy az államháztartás konszo

A Pest Megyei Páholy hírességeket vár

Nyitott Megyeháza a cél
Pest Megyei Páholy címmel 

új fórumot indított a Pest Me
gyei Közgyűlés. A kezdemé
nyezés célja, hogy bizonyos 
szakterületek neves képviselői 
kötetlen beszélgetés során 
cserélhessék ki gondolataikat 
az érdeklődőkkel. Az együtt
gondolkodás vezérfonala ter
mészetesen az, hogy a térség
nek milyen fejlődési lehető
ségei vannak a gazdaság, a 
kultúra, a művészetek terüle
tén.

A sorozat már megkezdődött, 
február 27-én az első vendég 
Kosáry Domokos, a Magyar 
Történelmi Társulat elnöke 
volt, akit Fodor János annak 
apropóján faggatott, hogy 
tavaly két kiadvány is meg
jelent, amely a megye törté

lidált egyenlege ne haladja meg 
a GDP, a hazai össztermék 
4,5%-át. A kabinet 4-4,5 száza
lékos GDP növekedésre és 5 
százalékos éves átlagos infláció
ra állította össze a büdzsét. A 
2002. évi költségvetést azonban 
módosította a december végén 
ülésező parlament. Néhány té
telt, amely idén fejti ki hatását, 
még az előző évi büdzsébe épí
tettekbe.
A Medgyessy-kormány minden 
bizonnyal azért folyamodott ef
féle praktikákhoz, mert a 2002- 
es hiány kezdett csillagászati 
méreteket ölteni, és ekkor már 
nem igazán számított néhány 
tízmilliárdos tételt (összesen 95 
milliárdos) ide elkönyvelni.

Ami az önkormányzatoknak 
járó összes költségvetési részt il
leti, mindez két nagyobb részre 
bontható, és összességében 
több, mint 1100 milliárd Ft-ot 
tesz ki. A költségvetés Belügy
minisztériumra vonatkozó feje
zetében 726, 36 milliárd Ft sze
repel a „helyi önkormányzatok 
támogatására”. Ezen kívül a 

netét és irodalmát dolgozta fel. 
Mindkét mű főszerkesztője az 
est vendége volt.

Az első félévben még két 
fórumra kerül sor. Áprilisban 
dr. Somody Imre, az Európai 
Unió Kommunikációs Közala
pítvány Kuratóriumának alel- 
nöke lesz a vendég, míg júni
usban Pest megye nyári szín
házainak vezetőit várják egy 
kis beszélgetésre. A Pest Me
gyei Páholy rendezvényeinek 
pontos időpontjairól folyama
tosan tájékoztatjuk majd Önö
ket.

R.Z. 

költségvetési törvény 4. számú 
melléklete a helyi önkormány
zatokat megillető személyi jö
vedelemadó megosztása címet 
viseli, és ebből kiderül, hogy az 
önkormányzatok további 405,1 
milliárd Ft-hoz juthatnak hozzá 
a 2001. évre bevallott szja-bevé- 
telek 40%-ából. Ebből 101,275 
milliárd az úgynevezett helyben 
maradó összeg. Ez azt jelenti, 
hogy a települési önkormány
zatot a közigazgatási területére 
kimutatott személyi jövedelem
adó 10 %-a illeti meg. Mindez az 
előző évekhez képest elmozdu
lást jelent, hiszen korábban 5% 
volt a helyben maradó szja ará
nya.
A 2003. évi költségvetés vitá

jának középpontjában a helyi 
önkormányzatok jövő évi finan
szírozása állt. Az ellenzék állás
pontja szerint a helyhatóságok a 
2003-ban nem tudnak elegetten- 
ni a közalkalmazotti béremelé
sekből adódó kötelezettségeik
nek, mert a kormány nem bizto
sít fedezetet ezekre a kiadásokra. 
A parlament ugyanakkor nemré
giben 6,2 milliárd Ft többlettá
mogatást szavazott meg az ön
kormányzatoknak, és a bérintéz
kedések terheinek enyhítésére 
egy felülről nyitott keretet irá
nyoz elő a büdzsé.
Az idei költségvetésről szóló 

törvénytervezet eredeti javasla
tában a kormány 23 5 milliárdFt- 
ról beszélt, mint olyan kiadásról, 
amely a 2002. szeptemberi köz
alkalmazotti béremelésből fa
kad, s amely ténylegesen az ön
kormányzatoknál merül fel. 
További 50 milliárdos pluszkia
dás is jelentkezik 2003-ban a te
lepüléseknél (ebből 28 milliárd 
szintén bér jellegű). Az önkor
mányzatok forrásai ennél na
gyobb mértékben bővülnek: az 
állami többlettámogatások és 
hozzájárulások 183 milliárddal 
gyarapodnak, a lakóhelyen ma
radó szja arányának változása 
pedig 59 milliárdos pluszt jelent 
a településeknek. Összessé
gében a kormányzat előrejelzése 
szerint a helyhatóságoknak 354 
milliárddal több jut 2003-ban.

Ebből 100 milliárd nem a köz
ponti költségvetéshez kapcsoló
dik. (Ilyen például a helyi ipar
űzési adóból származó pénzek 
bővülése, az illeték-és gépjár
műadó bevételek gyarapodása.
Az idei költségvetés is tartalmaz 
olyan szabályokat, amelyek az 
önhibáján kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányza
tokat segítik. E települések ren
delkezésére álló összeg 11,5 mil
liárd Ft-ot tesz ki. Azok a tele
pülések, amelyek már tartósan 
fizetésképtelenek, 300 millió Ft- 
os keretből igényelhetnek állami 
támogatást.

Hogy a költségvetés milyen 
helyzetbe hozza az önkormány
zatokat, az jelenleg még nem lát
ható előre. Az azonban bizo
nyos, néhol már most igen ko
moly gondok tapasztalhatók: az 
előző években néhány település 
hatalmas fejlesztésekbe kezdett 
- a megnövelt kormányzati in
frastrukturális támogatásokat ki
használva. Ezek a támogatások 
azonban csak akkor voltak 
igénybe vehetők, ha megfelelő 
nagyságú önrésszel rendelkezett 
az önkormányzat. Ezt általában 
hitelből teremtették elő. Nem 
véletlen, hogy immár idén érke
zett a hír: Mezőtúron az új pol
gármester gyakorlatilag beruhá
zási stopot léptetett életbe, mert 
annyira eladósodott a Jász- 
Nagykun-Szolnok megyei tele
pülés. Budapest XI. kerületében 
az új vezetés leállított egy bérla
kás-építkezést a túlzott költsé
gekre hivatkozva.
Mindez azt bizonyítja, hogy az 

önkormányzatok megszorítá
sokra, de legalábbis megfontol
tabb gazdálkodásra készülnek, 
ami nem indokolatlan: a köz
ponti költségvetés ugyanis 
2002-t úgy zárta, hogy a hiány 
túllépte az 1200 milliárd Ft-ot, és 
ez azt jelenti, hogy az elköltött 
közpénzeknek mindössze 80%- 
át fedezték a bevételek, a többi 
az eladósodottságot növelte. 
Márpedig az államadósság nö
vekedése sohasem jó jel, és en
nek negatív következményeit 
nem biztos, hogy idén, lehet, 
hogy csak jövőre, 2004-ben ér
zékelik majd az önkormány
zatok. ..
Localinfo-Szegő István Miklós
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www.voikswagen.hu

Egy Golf és más semmi...

Új Golf modellek akár 746 000 Ft árelőnnyel.

Egyedülállóan gazdag Golf alapfelszereltség - 4 légzsák, ABS, szervokormány, elektromos 
ablakemelők és külső tükrök, Béta rádió 4 hangszóróval, központi zár, ködfényszóró, 4 irány
ban állítható kormány - különleges extrákkal kiegészítve: Golf Óceán és Pacific.

■ Golf Óceán már 3 399 000 Ft-tói Golf Pacific már 3 499 000 Ft-tői
• Mechanikus klímaberendezés • Metál/gyöngyház fényezés
• Állítható magasságú első ülések • Fényezett lökhárítók és díszlécek
• Egyedi üléshuzat • Állítható magasságú sportülések elöl
• 205/55 R16-0S • 205/55 R16-os gumiabroncsok

gumiabroncsok • 16"-os könnyűfém keréktárcsa
• Egyedi dísztárcsa • Sötétített hátsó lámpabura
• Sötétített hátsó lámpabura • Krómkeretes műszerek
• Krómkeretes műszerek • Bőrborítású kormány, kézifék és váltókar

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Autócentrum Gödöllő Rt.
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. I Tel.: 28/515-510 Fax: 28/515-520

E-mail: vwertekesites@autocentrumgodollo.hu www.autocentrumgodollo.hu

Az ajánlat a 2003. január 6-i árlista alapján, visszavonásig érvényes. A WV Golf motorizállságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,3-11,1 l/100km, CO2 kibocsátása: 143-266 g/km.

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


ASZÓDI

Március közepétől újra postázzák a “behívókat”

Újra indult a mellrákszűrési program
lasztják a vizsgálatot. A szakem
berek tapasztalatai szerint a má
sodik szűrésre való felszólítás - 
miután az nyomatékosabbnak 
tűnhet - általában már eredmé-

Majd két hónapos szünet 
után az ország valamennyi 
szűrőállomásán ismét bein
dulhatott az Egészségügyi Mi
nisztérium egyik legfonto
sabbnak tartott megelőzési 
vizsgálatsorozata az emlőszű
rés. A tárca kiemelten kezeli a 
programot, hiszen az időben 
felfedezett mellrák ma már 
szinte száz százalékban gyó
gyítható. Mindez azt jelenti: 
több ezer nő még ma is élne, ha 
időben megjelenik a szűrésen.
Csaknem nyolc hetes átmenet 

után a kijelölt egészségügyi ál
lomások ismét átvehették azt a 
szaktárca által kézbesített adat
bázist, amely azoknak a 45 és 
65 év közötti asszonyoknak a 
nevét és címét tartalmazza, akik 
a szűrés célszemélyei. Az érin
tettek március 10-től kapják meg 
a vizsgálat helyéről és időpont
járól szóló értesítéseket. A 
komplett lista a napokban érke
zett meg az ország különböző 

megyei tisztiorvosi szolgálata
ihoz, ahonnan az adatokat azon
nal továbbították az illetékes 
szűrőállomásoknak.
A precíziós vizsgálatokat végző 
állomások száma a település 
nagyságától illetve annak 
egészségügyi infrastrukturális 
hátterétől függ. Pécsett például - 
ahol számos kórház, klinika , 
rendelőintézet és az ország egyik 
orvostudományi egyeteme is 
működik, összesen három ál
lomást jelöltek ki az emlőtumort 
megelőző vizsgálatok elvégzé
sére. A szakemberek szerint az 
elkövetkező napokban több 
százezer asszony számíthat az 
úgynevezett behívó levelek 
megérkezésére. Akik számára 
az elsők között postázzák az 
egyébként tetszetős formátumú, 
és az emlőrákkal kapcsolatos rö
vid felvilágosítást is tartalmazó 
„küldeményt”, azok előrelátha
tólag március második felére 
kapnak vizsgálati időpontot.

Az eddigi statisztikai adatok 
azonban azt mutatják, hogy az 
első alkalommal behívottak kö
zül sokan nem reagálnak a 
megkeresésre, Baranyában - az 
adatok szerint - például több 
mint 15 ezer asszony dobta ki 
papáját. Őket ezért néhány hé
ten belül újabb időpontról érte
sítik. A szűréseken meg nem je
lent nők közül sokan vannak 
olyanok, akik azért nem szere
pelnek a szűrési adatbázisban, 
mert beutalóval jutottak el a 
mammográfiás vizsgálatra. 
Ugyanakkor több ezren lehetnek 
olyanok is - akik nem törődve 
azzal, hogy az időben felfedezett 
daganat maradéktalanul gyó
gyítható - egyszerűen elmu- 

Intézkedési terv a nagy 
összegű forráshiány 

ellentételezésére

nyesebb az első próbálkozásnál. 
Az útiköltséggel kapcsolatban 
azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 
az ingyenes utazást biztosító 
igazolást az ország egyes szű
rőállomásai már a behívóval 
együtt kipostázzák, más állo
mások pedig a szűrésen megje
lenteknek adják oda az utazást 
igazoló nyomtatványt. Az 
egészségügyi tárca illetékesei 
szerint ezen a területen is idővel 
egységes gyakorlatot alakítanak 
majd ki: eszerint a jövőben a há
ziorvostól kell kérnie a szűrő
vizsgálatokra behívott asszo
nyoknak az igazolást. Erre azon
ban egyelőre várni kell.

Localinfo

ÍKFiqyeLecn!
* Egyedülálló lehetőség a 

t 7' irtván.
Magán

Autósiskola
Képzésében 

Segédmotor-kerékpár (MOPED) 
tanfolyam indul az Autósiskolában. 

Elméletiképzés és vizsga, 
gyakorlati képzés, járműkezelési vizsga, 

valamint forgalmi vizsga egy helyen: 
ASZÓDON!

Nem kell messzire utazni, időben, 
biztonságosan hazaérszIMinden érdeklődőt 
szeretettel várunk! Ingyenes oktatócsomag! 

Jelentkezni lehet: Kartal, Deák F. U 18. 
Aszód, Kossuth L. u.. 72. Művelődés Háza gondnoka 

Tel: 28 437-548; 06 30 9917-106; 06 30 477-5148

A Pénzügyi-gazdasági Bizottság a nagy összegű forráshiány miatt 
javasolja, hogy a gazdálkodás biztonságáért felelős Képviselő
testület, az alábbi intézkedések megtételét mondja ki:
1. A forráshiányos pályázat benyújtásáig, illetve annak elbírálásáig 
nem tervezett feladatokra kötelezettség nem vállalható.
2. A karbantartási, kisjavítási, eszközbeszerzési és támogatási kere
teket (a rendszeres szociális támogatások kivételével) zárolja
3. Az intézmények a kötelező személyi juttatások, élelmezési kia
dások és üzemeltetési szolgáltatások kivételével kifizetéseket nem 
teljesíthetnek. Fentiekért felelős: GAMESZ vezetője, gazdasági ve
zetője,rRészben önálló intézmények vezetői, polgármester, jegyző 
Határidő: 2003. augusztus 15.
4. A területi irodák központi támogatással nem fedezett kiadásainak 
ellentételezéséhez be kell nyújtani az egyszeri forráshiányos pályá
zatot.
5. Az intézmények az évközben realizált többletbevételeik terhére 
kötelezettséget nem vállalhatnak, mivel a 2002.évi LXIL.sz. költ
ségvetési törvény 6.sz. melléklet 1.7.2. pontja az alábbiak szerint 
rendelkezik: "Amennyiben a helyi önkormányzat tárgyévben 
teljesített működési célú intézményi bevételei és önkormányzati 
sajátos - SZJA nélküli - működési bevételei meghaladják a támoga
tásnál e jogcímeken figyelembe vett működési bevételeket, úgy a 
működési célú intézményi bevételi többlet 30%-át meghaladó be
vétel összegével megegyező támogatást, a központi költségvetés ja
vára vissza kell fizetnie."
6. A Képviselő-testület mondja ki, hogy a felhalmozási kamatbe
vételt a forráshiány megszűntetéséhez használja fel.
7. A felhalmozási bevételekből a pályázat benyújtásáig, illetve an
nak elbírálásáig kötelezettséget nem vállal.
§. A Képviselő-testület a folyamatos működési kiadások felhal
mozási bevételből történő finanszírozását,- a vagyonfelélést- nem 
vállalja fel. Felelős: polgármester, jegyző. Határidő: 2003 .augusz
tus 15.
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Biztató jelek a Falujárók úti lakótelepen

Kábeltelevízió: lesz? Nem lesz?
szorították a franciák, akik a ká-A két kereskedelmi csatornán 

párhuzamosan futó valóság- 
show-k nézésében megfáradt 
polgárok ismét élénken érdek
lődnek: mikor lesz végre való
ság a régóta ígért kábeltévéből, 
amely a fogható tévécsatornák 
tucatjaival normális vételi kíná
latot hozna? Utánanéztünk, de a 
reménykedők információéhsé
gének csillapítására nem sok 
újattudtunkmeg. Pedigakörzeti 
kábelhálózat a polgárok szóra
kozási lehetőségeinek bővülése 
mellett Aszód számára is újabb 
kapcsolatot jelentene...

A kelet-pest megyei kábelfej
lesztési elképzelések 1991-ben 
kezdődött története sajnos több 
olyan fordulatot tartalmaz, 
amely évekkel távolabb vitte a 
megvalósítás időpontját A je
lenlegi helyzet ismeretében csak 
remélhetjük, hogy az utolsó 
ilyen fordulatot évekkel ezelőtt 
magunk mögött hagytuk. A gö
döllői és a váci kistérség önkor
mányzatai már 1991-ben elhatá
rozták egy korszerű telekom
munikációs hálózat megépíté
sét. A kívánságlista élén a tele
fon állt; a tervezett kábelhálózat 
teljes informatikai kihasználása 
(kábeltévé, internet, vagyonvé
delmi szolgáltatás) tőke híján 
csupán távoli lehetőség volt. Az 
önkormányzati elképzeléseket 
támogató hazai és nemzetközi 
telekommunikációs cégek hely
cseréi és néhány, az átlagember 
számára felfoghatatlan jogi csűr
csavar következtében sorra jöt
tek létre, majd alakultak át a cél 
érdekében munkálkodó rész
vénytársaságok: Digitel 2000, 
Digitel 2001, ÉSZTÁV, Digitel 
2002. E cégekben eleinte nem 
kis részvényhányadot szerzett 
egy ugyancsak többször átala
kult izraeli cég (Tal-Kashti, majd 
Tal-Giltek néven), amely a ká
beltévé-hálózatok építése és 
üzemeltetése terén világszerte 
jelentős referenciákkal bírt. Ám 
az izraeli befektetőket (s egyút
tal a tőke híján gyenge önkor
mányzatokat) fokozatosan ki- 

beltévét nem tartották elég jól 
jövedelmező üzletnek. Aztán 
jött az ÉSZTÁV Rt., amely 
1995. őszén a cégbírósági be
jegyzés kézhezvétele előtt kez
dett telefonfejlesztésbe Gödöl
lőn és környékén. Egy, a bejegy
zéshez szükséges okirat kése
delmes beadása következtében e 
cég néhány hónap múlva meg
szűnt, s ekkor már az is veszély
be került, hogy a hírközlési 
tárcától elnyert koncessziónak 
megfelelően 1996. végéig meg- 
csörrenjenek a készülékek Ke
let-Pest megye otthonaiban. A 
befektetők folyamatosan tár- 
gyalgattak-hol Budapesten, hol 
Hollandiában, hol pedig az 
USA-ban. A helyzet eléggé fe
szült lehetett: az egyik túlhajtott 
ügyvéd állítólag egy ilyen tár
gyalás végén ugrott ki az első 
emeleti ablakból.

A telefonhálózat végül - mint azt 
már megszokhattuk: további 
huzavonákkal terhelve - min
den településen kiépült. Az alé
pítmények úgy készültek, hogy 
azokban utólag bármilyen adat
kábelt - így a kábeltelevízióét is - 
elvezethessenek az igénylők
höz. Közben az éppen Digitel 
2002 néven futó telefontársaság 
ismét gazdát és nevet cserélt: az 
ugyancsak francia érdekeltségű 
Vivendi Telecom Hungary Kft. 
(VTH) tulajdonába került.

A Vivendi tulajdonosi köre is 
képviselteti magát a fóti szék
helyű Cablenet Telekommuni
kációs Rt.-ben, amely 2000. 
nyarán alakult azzal a céllal, 
hogy végre megvalósítsa a gö
döllői és a váci telefonkörzét 
több, mint hatvan településének 
kábeltelevízió- és Internet-ellá
tottságát. Miután 2001-ben Fo
ton, a volt Digitel-székházban 
négyszázmilliós beruházással 
Európa egyik legkorszerűbb ká
beltévé-fejállomását építették 
meg, nem kis luxustjelent, hogy 
a tervezett 35-40 ezer helyett 
mindössze 3 ezer előfizető él

vezheti a kiváló minőségű tévé- 
és rádióműsorokat. (A Cablenet 
szolgáltatásai eddig hét települé
sen - Foton, Gödön, Gödöllőn, 
Isaszegen, Csömörön, Kisnéme- 
din és Püspökszilágyon - elérhe
tők). A cég tavaly ősszel 
Aszódra is bejelentkezett, hogy 
megkezdje a lakossági igények 
felmérését, ám tőkehiány miatt 
mindeddig városunkban is adós 
maradt ahálózatfejlesztéssel.

A telekommunikációs forrada
lom évtizedében tehát tartósnak 
bizonyult patthelyzet alakult ki 
Pest megye északi és keleti ré
szében. Egységes kábelszolgál
tatói fellépés híján számos cég 
fogott elszigetelt (s így a befek
tetés megtérülése szempontjából 
rizikósabb) kábeltévé-fejlesztés
be, pl. Bagón és Hévízgyörkön 
is. Hiába jelentett kézenfekvő 
megoldást, a Cablenetet leszá
mítva a VTH egyetlen cégnek 
sem adta bérbe üres kábelcsator
náit, viszont a kábeltévé-hálózat 
fejlesztésére sem jutott pénze és 
ideje: 2000-ben az 1800 MHz-es 
mobiltelefon-tenderen való 
részvétel, 2001-ben pedig a cég 
belső átalakítása kötötte le a fi
gyelmét. Tavaly viszont meg
roggyant a Vivendi világcég, 
miután akkori elnöke, Jean- 
Marie Messier túlzásba vitte a 
médiacégek felvásárlását. Emel
lett csupán apró közjátéknak mi
nősül a VTH 2002. decemberé
ben történt eladása.

Egyes vélemények szerint akár 
egy évbe is beletelhet, míg az új 
tulajdonosok - az amerikai AIG 
és a brit GMT Communications 
- teljesen átveszik az irányítást. 
Ez a Cable-net-et is igen érzé
kenyen érinti, mert hiába készít
tette el minden településre a ki
viteli terveket, egyelőre nem áll 
rendelkezésére a megvalósítás
hoz szükséges tőke. Az idő 
megy, a több mint egy évtizede 
kábeltévére váró lakosok türel
metlenek. Nem sok optimiz
musra ad okot, hogy az angol
amerikai befektetők már a vá

sárláskor bejelentették: öt év 
múlva várhatóan eladják a 
VTH-tól megvásárolt cégcso
portot. (A kábeltévés befektetés 
megtérülési ideje hét-kilenc év.) 
Bár az új tulajdonosok képvi
selői még nem jártak a Cablenet- 
nél, Székely Lajos kereskedelmi 
igazgató azt reméli, hogy április
ban folytathatják a félbeszakadt 
beruházást. Ebben az esetben 
mind a gödöllői, mind váci kör
zetben idén befejezik a hálózat
építést.

Közben Aszódon, a Falujárók 
úti lakótelepen csöndben elin
dult egy kábeltelevíziós hálózat 
kiépítése. A Galga Kábelteleví
zió visszalépése után a buda
pesti székhelyű A-Moziplusz 
Hírközlési Kft. kért és kapott te
rülethasználati engedélyt az ön
kormányzattól. Az internetezési 
lehetőséget is - ezt a szolgáltatást 
a későbbiekben teszi hozzáfér
hetővé a cég - biztosító hálózat 
kiépítése folyamatosnak mond
ható. Lapunk megkeresésére 
Mezei József, a cég ügyvezetője 
úgy nyilatkozott, alapvetően a 
tervezés stádiumában vannak, 
jelenleg is folyik az egyeztetés 
az ÉMÁSZ-szal és a Hírközlési 
Felügyelettel. A tervek egyéb
ként nemcsak az Újtelepre és a 
lakótelepre, hanem Aszód egé
szére készülnek, vagyis szeret
nék lefedni szolgáltatásaikkal a 
várost. A munkálatok várhatóan 
áprilisban felgyorsulnak, és ha 
minden az elképzeléseik szerint 
alakul, akkor év végére a ge
rincvezetékeket a városon belül 
mindenütt sikerül kiépíteni. A 
kft. az általa kínált csomagok 
mellett - amennyiben az önkor
mányzat kéri - egy csatornát az 
esetlegesen készülő helyi műso
roknak is biztosít.
Nem tudom, Olvasóink ezek 

után nehezebben vagy könnyeb
ben tudják eldönteni, várnak- e 
újabb hónapokat, vagy élnek az 
egyik, égi úton szolgáltató cég 
ajánlatával. Mi mindenesetre fo
lyamatosan figyelemmel kísér
jük a kábeltelevíziós fejleszté
seket és beszámolunk a legújabb 
fejleményekről.
Hídi Szilveszter-Rácz Zoltán
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Somody a 181-es forródrót hívására bíztat

EU-kampány: flz idő és pénz Is fcewés
„Fontos, hogy az emberek be

lássák, felelősségük van abban, 
hogy a lehető legtájékozottab- 
bak legyenek az őket érintő, az 
unióval összefüggő kérdések
ben” - véli Somody Imre, az Eu
rópai Unió (EU) Kommuniká
ciós Közalapítvány kuratóriu
mának alelnöke. Megítélése sze
rint az uniós tájékozódásnak egy 
interaktív folyamatként kell mű
ködnie, nem pedig egy olyan ré
gi rendszert idéző módszer alap
ján, amelyben a hatalom szabja 
meg, kinek, mikor és mit kell 
tenni. Hozzátette: sem elég idő, 
sem elég pénz nem áll rendelke
zésükre egy központosított és 
mélyre ható tájékoztatásra, pár
beszédre.
- Mikor kezdte meg a műkö
dését az EU Kommunikációs 
Közalapítvány?
- A felkérést 2002 novemberé
ben kaptuk és januárban láttunk 
hozzá a tényleges munkához.
- Mennyi, az uniós csatlako
zással összefüggő megkere
sést, érdeklődést regisztráltak 
eddig a közalapítványnál?
- Sok, úgymond téves megke

resés érkezett hozzánk. Többen 
úgy gondolták ugyanis, hogy az 
EU Kommunikációs Közalapít
ványtól pénzt, EU-s támogatást 
szerezhetnek. Legtöbben azon
ban valóban az információszer
zés céljával keresnek meg min
ket, azt tudakolva, miben vál
tozik az életük, a munkájuk, mi
lyen lehetőségek nyílnak meg 
előttük, miután Magyarország 
csatlakozik az Európai Unióhoz.
- Összesítették-e azt, hogy a 
közalapítvány központi infor
mációs vonalán a bejelentke
zők között milyen számban 
vannak a kistelepüléseken 
élők?
- Van erről felmérésünk, bár a 
pontos számokat nem tudom. 
De nagyon fontos volna, hogy a 
falvakban, kisvárosokban élő 
emberek is hívjanak minket a 
181-es telefonszámon és tegyék 
fel az EU-csatlakozással össze
függő kérdéseiket. Emellett 
minden megyében támogatjuk a 
meglévő európai információs 

pontokat (EIP) is, amelyek több
nyire a megyeszékhelyen mű
ködnek. Ezeken a helyeken le
hetőség nyílik az adott térségre, 
településre jellemző speciális 
információk megszerzésére is.
- Terveznek-e olyan kampány
elemet az uniós tájékoztatás
ban, amely kifejezetten a fa
lun, kisvárosban élőket szólí
taná meg?
- Az EU Kommunikációs 
Közalapítvány az átfogó tájé
koztatási feladatokat külső, 
szakértő cégekre bízta, de 
emellett pályázatot írtunk ki a 
megyék számára is, amelyen ke
resztül helyi és országos civil 
szervezetek kaphatnak támoga
tást az uniós tudnivalók közvetí
tésére. Az a helyzet ugyanakkor, 
hogy sem elég idő, sem elég 
pénz nem áll rendelkezésünkre 
egy központosított és mélyre ha
tó tájékoztatásra, párbeszédre. 
Ezt egy politikai párt, ame
lyiknek minden településen van 
saját szervezete, megteheti. Ám 
ehhez több ezer emberre van 
szükség, ugyanis hihetetlen lo
gisztikai feladat több miihó em
ber személyes megszólítása. A 
közalapítványnak még nincs 
szerves kapcsolódása az egyes 
településekhez, nem kötelez

Tájékoztató
Szeretnénk köszönetét mondani azok részére, akik az Alapítvány 
adószámára, amely 18665006-1-13 adójuk 1%-át felajánlották.
Az ebből befolyt összeg 417.924 Ft volt.
2002-ben a következő pályázatokat, támogatásokat nyújtottuk a 
hozzánk beérkezett kérelmek közül.

11 .A osztály részére- francia tanulmányútra 
Nyelvvizsgadíjak térítése 6 fő részére 
5 tanulónk pályázatára
Diáksportkörre
Tanulmányi versenyek nevezési díjai 
Művészeti pályamunkák díjazása 
Összesen:

hetjük például a polgármes
tereket arra, hogy működjenek 
velünk együtt. Ráadásul szerin
tem ez a központi utasításon 
alapuló működés nem is volna 
helyes. Ezért mi úgy döntöttünk, 
hogy két szintű párbeszédet 
folytatunk. Ennek egyik része a 
közvetlenül a közalapítvány 
által kézben tartott országos 
szintű tájékoztatás, amely a 
hétmillió választópolgár meg
szólítását célozza. Ez a központi 
tájékoztatási rendszerből, a 181- 
es telefonvonal működtetéséből 
áll, illetve a rádión, televízión, 
írott sajtón közvetített informá
ciókból. Az egyes társadalmi 
csoportok tájékoztatása viszont 
nem országos szinten, hanem 
célcsoportok mentén, annak 
intézményeivel együttműködve 
történik. Például a kisvállalko
zások tájékoztatását a kereske
delmi kamarával karöltve ol
dottuk meg. Ami azt jelenti, 
hogy a kamara már amúgy is or
szágszerte létező helyi szerve
zetei segítségével fórumokat 
rendezünk, így juttatva el a 
szükséges információt az em
berekhez.
- Eszerint a rendszer azon ala
pul, hogy az állampolgár "ma
ga megy az információk

230.000 Ft
57.000 Ft
42.000 Ft
40.000 Ft
20.000 Ft
24.000 Ft

413.000 Ft
Frajna Miklós
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után".
- Igen, mert nem akarjuk a vég
telenségig centralizálni a tájé
koztatást. Szerintem nagyon 
fontos, hogy az emberek belás
sák, felelősségük van abban, 
hogy a lehető legtájékozottab- 
bak legyenek az őket érintő, az 
EU-val összefüggő kérdések
ben. Ez a tájékoztatás nem mű
ködhet úgy, hogy bekopogta
tunk az emberek ajtaján: te nem 
akarsz Európába menni? Ha az 
emberek tudnak arról, márpedig 
szerintem a legtöbben igenis 
tudnak, hogy Magyarország az 
unióba tart, akkor kíváncsivá 
kell válniuk arra, miben változ
nak például a tanulási lehető
ségeik. Azt gondolom, hogy az 
uniós tájékozódásnak egy inter
aktív folyamatként kell működ
nie, nem pedig egy olyan régi 
rendszert idéző módszer alapján, 
amelyben a hatalom szabja meg, 
kinek, mikor és mit kell tenni.
- Üzletemberként, hogyan 
látja, az elmaradott térségek
ben élő kisvállalkozókat ho
gyan érinti majd az ország 
uniós csatlakozása?
- Azt mondhatom, hogy a csat
lakozás az eddiginél több le
hetőséget kínál majd nekik, 
egyebek mellett támogatások 
megszerzésére, képzésre. Ez 
nem egy rendszerváltásszerű 
megrázkódtatás lesz, de az bi
zonyos, ha én kisvállalkozó len
nék, a következő években több 
időt szánnék tanulásra, több 
pénzt konferencialátogatásra és 
nem utolsósorban a kapcsolati 
tőke megszerzésére. Megtérül.
- Mikor jön létre az az állami 
szerv, ami az EU-s pályázatok 
elkészítésében segítségére lesz 
a támogatásra váró vállalko
zóknak, vagy éppen kiste
lepülési önkormányzatoknak?
- Szerintem ezt még ez évben 

létre kell hozni, de hozzáteszem, 
nekem erről pontos információm 
nincs. Mi Veresegyházán az ön
kormányzattal éppen most csi
nálunk egy olyan pályázati iro
dát, amit azok a vállalkozók 
kereshetnek fel, akik az uniós 
pénzek megszerzését célzó pá
lyázatok elkészítésében segít
ségre szorulnak. Ez az üzlet pél
dául szerintem egy ideig jó pénzt 
hoz majd.

Localinfo
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Közigazgatási reformra van szükség

Szent-lványl: Nem hoz radikális változást az Eli
„A mezőgazdaságból élők egy 
részének valóban nehézséget 
fog hozni az uniós csatlakozás” - 
ismerte el Szent-Iyányi István, az 
Országgyűlés integrációs bizott
ságának szabad demokrata elnö
ke. Hangsúlyozta ugyanakkor, 
hogy 2004 és 2006 között össze
sen mintegy 380 milliárd forint 
mezőgazdasági támogatás áll 
majd rendelkezésre. A politikus 
kitért arra is, hogy Magyaror
szág közigazgatási rendszere át
fogó reformra szorul, ugyanis 
nem felel meg az uniós tagorszá
gokban szokásosnak. Szent- 
Iványi hangsúlyozta: az embe
rek nyolcvan százaléka számára 
nem hoz érzékelhető, radikális 
változást 2004. május elseje.
- Mi lesz az első változás, ame
lyet a vidéki kistelepüléseken 
élők tapasztalnak az Európai 
Uniós csatlakozás után?
- Elsősorban a mezőgazdasági 
politika változását érzik majd 
meg az emberek. Például a ga
bonatermesztők azt fogják ta
pasztalni, hogy egyik napról a 
másikra a mostani kilencezer 
forint hektáronkénti támogatás 
negyvenezer forintra emelkedik. 
Az olajos magvakat termelők, a 
tejtermelők egy része, a marha
húskvótába tartozók azt fogják 
érzékelni, hogy jelentősen javul-

Közlemény
• Az Aszód Helyőrség Szociális 
és Kulturális Alapítvány Kura
tóriuma köszönetét mond 
mindazoknak, akik személyi 
jövedelemadójuk 1%-ával 
2002-ben is támogatták az ala
pítványt.
Tájékoztatjuk támogatóinkat, 
hogy az alapítvány számlájára 
beérkezett 370.158 Ft-ot - 
összhangban az alapító okirat
ban foglaltakkal - a többszö
rösen hátrányos helyzetben lé
vő sorkatonák segélyezésére 
és a VII. Laktanya Búcsú fi
nanszírozására kívánjuk fordí
tani.
Adószámunk: 18671898-1-13 

nak a termelési feltételek, növe
kednek a támogatások. Ki me
rem jelenteni azonban, hogy az 
emberek nyolcvan százaléka 
számára nem hoz érzékelhető, 
radikális változást 2004. május 
elseje. Semmilyen változást 
nem fog jelenteni a csatlakozás 
azoknak, akik nincsenek benne a 
közös mezőgazdasági politiká
ban, ilyenek a sertéstenyésztők, 
a baromfitenyésztők, a zöldség
gyümölcstermesztők nagy ré
sze. Ezeket a tevékenységeket 
ugyanis nem támogatja az Euró
pai Unió.
- Sokan figyelmeztetnek arra, 
hogy többek között a mező
gazdaságból élők lehetnek a 
csatlakozás kárvallottjai az el
ső időben.
- A mezőgazdaságból élők egy 
részének valóban nehézséget 
fog hozni a csatlakozás. Már 
csak azért is, mert bizonyos tá
mogatások megszerzéséhez pá
lyázniuk kell majd. Ennek szi
gorú feltételei vannak és meg 
kell tanulni, hogy egyáltalán mi
ként kell elkészíteni ezeket a pá
lyamunkákat. Azt sem vitatom, 
hogy nem mindenkit érint ked
vezően az uniós támogatási 
rendszer. Ám 2004 és 2006 kö
zött összesen 1,5 milliárd euró- 
nyi, azaz mintegy 380 milliárd

Számlaszámúnk: OTP Bank
Aszód 11742166-20010678
Köszönettel:

Zeher Zoltán
A kuratórium elnöke

Köszönet
Szeretném köszönetemet kife

jezni Buzgán József plébános úr
nak lelkibetegségem gyógyulá
sának megsegítéséért.
„ Van egy kicsi Templom, hol ott
honra találok,
S meglelem a falak közt: a gyer
meki világom.
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forint mezőgazdasági támogatás 
áll majd rendelkezésre. Ekkora 
támogatást ennyi idő alatt még 
nem kapott a magyar mezőgaz
daság. Ráadásul ezt majd kie
gészíti a nemzeti támogatás is. 
Azonban, ahogy említettem, az 
unió nem mindent támogat. A 
sertést, a baromfit például nem 
támogatja. A tejtermelők egy 
részének "váltania" kellene hús
marha tenyésztésre, mert az unió 
csak a minőségi tejet támogatja. 
Aki ezt nem tudja garantálni, 
nem kap egy fillért sem. Összes
ségében azt mondhatom, lesz
nek átalakulások, nehézségek, 
de az egésznek a végeredménye 
sokkal pozitívabb lesz a mosta
ninál.
- Tudna néhány példát mon
dani azokra a csatlakozással 
életbe lépő szabályokra, ame
lyeket a gazdáknak be kell 
majd tartaniuk?
- Minden ágazatra speciális jog
szabályok vonatkoznak. A ser
téstenyésztőknek például meg
szabják, hány négyzetméteres 
területet kell biztosítani az álla
tok számára, milyen erősségű 
égővel kell ezt megvilágítani. 
Ahol hatnál több sertést tarta
nak, a tenyésztőnek valamilyen 
játéklehetőségről is kell gondos
kodni a sertések számára.
- Honnan ismerhetik meg az 
érintettek tételesen, mely sza
bályok vonatkoznak majd rá
juk?
- A magyar kormány nemrégi
ben küldte vissza a csatlakozási 
szerződést, amely minden tudni
valót rögzít. Nyilván nem várha
tó el a gazdáktól, hogy az egye
lőre csak az interneten elérhető, 
angol nyelvű szerződésszöve
get böngésszék át. A kormány
zat kötelessége, hogy 2004. má
jus elsejéig célba juttassa az in
formációkat. Úgy tudom, hogy 
az agrárkamara és több mező
gazdasági szervezet a kormány
nyal, illetve az EU Kommuni
kációs Közalapítvánnyal karölt
ve tanfolyamokat indít és tájé
koztató füzeteket is kiadnak.
- Miként érinti a csatlakozás a 
fogyasztói árakat?

- El kell oszlatni egy tévhitet. So
kan azt hiszik, hogy a csatlako
zás másnapján Magyarorszá
gon árrobbanás következik be. 
Van, aki abban reménykedik, 
hogy bérrobbanás is lesz. Azt 
kell, hogy mondjam, egyikre 
sem számíthatunk. Magyaror
szág árviszonyai nagyjából 
megfelelnek az uniós áraknak. 
Bizonyos átrendeződés ugyan 
lesz, lényegében azonban nem 
lesz változás. Ami a béreket il
leti, arra számítunk, hogy meg
indul egy felzárkózás. Minden 
korábbi csatlakozó ország pél
dája ezt mutatja. De ez nem rob
banásszerűen történik majd, 
nem lesz a májusi fizetés már 
kétszer annyi, mint az áprilisi 
volt. Várhatóan valamikor öt-tíz 
év múlva közelítjük meg az uni
ós átlagot.
- Milyen változások várják a 
kistelepülési önkormányzato
kat az unióba történő belépés
sel?
- A helyhatóságokat egyelőre 
kevéssé érinti a csatlakozás. Az 
unió alapszabálya a belső te
rületi elrendezést nemzetállami 
hatáskörnek tekinti, vagyis nem 
szabályozza. Ugyanakkor szem
be kell nézni azzal, hogy Ma
gyarország közigazgatási rend
szere átfogó reformra szorul, 
ugyanis nem felel meg a tagor
szágokban szokásosnak. Az EU 
a regionális berendezkedés felé 
tart, így hát nekünk is ezt kell 
megcélozni. A megyék túl kis 
egységek, a helyi önkormány
zatok még inkább. Svédország
ban - amely lakosai számát te
kintve összevethető Magyar-or
szággal - összesen 100-150 ön
kormányzat létezik. Ezzel kikü
szöbölhető volna az a most saj
nos mindinkább általános hely
zet, hogy a kistelepülések küsz
ködnek a törvény által az önkor
mányzatokra rótt feladatok ellá
tásával, az iskolák, szociális in
tézmények fenntartásával. Az 
eredményes uniós csatlakozás 
szempontjából fontos, hogy egy 
új önkormányzati rend jöjjön 
létre Magyarországon.

Localinfo
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Vállalkozásban épülne meg az új piac?

Gazdasági program: elképzelés van, csak a pénz hiányzik
Laza keretnek vagy éven

kénti feladatokra ütemezett 
tervnek kell tekinteni Aszód 
város középtávú gazdasági 
programját? Nagyjából ez a 
két nézőpont ütközött a vá
ros fejlesztési tervének elfo
gadása előtt kialakult vita so
rán. A város pénzügyi nehéz
ségei miatt egyelőre megjó
solni sem lehet, melyik elkép
zelés mikor valósul meg.
A Kondoros téri piac ügyé
ben előrelépésnek tekinthe
tő, hogy a képviselő-testület 
szükségesnek mondta ki a 
korábban elkészült vázlat
terv alapján való elképzelés 
vállalkozás formájában tör
ténő kivitelezését.
A város középtávú gazdasági 

programjával korábban már 
foglalkozott a képviselő-tes
tület. Akkor egyöntetűen az 
volt a vélemény, hogy a szak
bizottságok a szakterületüket 
figyelembe véve tegyenek ja
vaslatokat. A februári kép
viselő-testületi ülésre ezek 
összegyűjtésre kerültek. Ba- 
gyin Józvefpolgármester külön 
kiemelte az intézményveze
tők hozzáállását, akik maxi
mális segítőkészségükről tet
tek tanúbizonyságot a prog
ram előkészítése során. A vá
ros első embere vitaindítójá
ban jelezte, ahhoz, hogy az el
képzelések megvalósulhassa
nak, fokozottan kell kihasz
nálni a különféle pályázatok 
nyújtotta lehetőségeket.
Ezt követően a különböző bi

zottságok elnökei mondták el a 
bizottságok véleményét. Kva- 
ka István, a Pénzügyi Bizott
ság vezetője jelezte, bizottsága 
egyetért a programmal azzal a 
kitétellel, hogy a konkrét fela
datok minden évben a pénz
ügyi terv készítésekor a testü
let elé kerülnek a betervezés 
érdekében. Gersei Ferenc, a 
művelődési bizottság elnöke a 
bizottság azon véleményét 
tolmácsolta,hogy az intézmé
nyek tovább már nem sújtha
tok költségmegvonással, ép
pen ezért a lakosság létszámát 
mindenképpen növelni kell a 

gazdaságosabb működés érde
kében. A Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 
öt témakörben tette meg javas
latait: közlekedés, település
rendezés, közművesítés, kör
nyezetvédelem és ipar.
A programot nyilván alakítani 
fogják a négy év során számba 
jöhető lehetőségek is, mint 
ahogy ez korábban is befolyá
solta a város fejlődésének üte
mét. 2003-ban például teljesen 
nyilvánvalónak látszik, hogy 
az ipari parknak kijelölt terü
letet nem multinacionális cé
gek, hanem helyi és környék
beli cégek veszik meg. Puskás 
Péter az ügyrendi bizottság el
nöke erre utalt akkor, amikor 
kihangsúlyozta, olyan komp
lett feltételrendszert kell kiala
kítani, hogy a helyi vállalko
zók komoly ipari tevékenysé
get tudjanak folytatni a terüle
ten. A képviselő azt is rendkí
vül fontosnak tartotta, hogy az 
érintettek pontosan ismerjék 
meg a lehetőségeiket, csakúgy 
mint a lakosság, akikkel min
denképpen meg kell ismertetni 
minden lehetséges csatornán, 

Ha azt szeretné...
...hogy adójának 1%-a helyben maradjon, akkor az érintettek 
kérésére javasoljuk Önöknek, hogy a következő kedvezményezett 
adószámok közül jelölje meg valamelyiket nyilatkozatában:

Aszód Városért Alapítvány 
19180461-1-13

Aszódi Szentháromság Egyházközség Alapítvány 
19185631-1-13

Aszód Helyőrségi Szociális és Kulturális Alapítvány 
18671898-1-13

Osváth Gedeon Emlékére Létrehozott Múzeumi 
Alapítvány 

18683253-1-13

Aszód Ifjúságért Alapítvány 
19175773-1-13

fórumon a város gazdasági 
programját, amelyet - szerinte 
- forráshiányos költségvetés 
gátjai ellenére tagolni és éves 
ütemezéshez kell komi.
A város polgármestere vi
szont erre úgy reagált, teljes
séggel bizonytalan kivitele
zési módnak tartja az éves 
szintű ütemezést. A gazdasá
gi terv viszonylag laza kereté
hez alkalmazkodva akár év 
közben is lehet megvalósítha
tó feladatot vállalni.
Búzás János abbéli aggodal
mának adott hangot, hogy va
jon a pályázatokhoz elő tudja- 
e majd teremteni a város a 
szükséges önrészt. A város
atya azt is jelezte, célszerűnek 
tartana egy beszélgetést kez
deményezni a telekvásárlásra 
jelentkezőkkel, fenntartják-e 
még az igényüket. (A tulaj
donviszonyok rendezése az 
érintett területen a vártnál jó
val tovább húzódik- a szerk. 
megjegyzése.)
Amíg a gazdasági program 
ütemezését illetően voltak né
zetkülönbségek, addig telje
sen egységes volt a vélemény 

a piac fejlesztését illetően. 
Valamennyi képviselő egyet
értett Búzás képviselő azon ja
vaslatával, hogy - mivel vázlat
tervek készültek a fejlesztésre - 
vizsgálják meg annak lehető
ségét, lehetséges -e a terület 10 
évre történő bérbe adása egy 
olyan vállalkozónak, aki ezért 
cserében vállalja, hogy elvégzi 
a piac korszerűsítését. A képvi
selők a jegyzőt kérték fel, hogy 
a pályázati kiírás feltételrend
szerét dolgozza ki.
A gazdasági programmal kap
csolatos határozat úgy szól, 
hogy a testület felhatalmazza a 
polgármestert, a megvalósítha
tó célokra kiírt pályázati lehe
tőségekre a szükséges doku
mentációt folyamatosan ké
szítse elő. Az önkormányzati 
saját forrás ütemezésével 
együtt az éves költségvetésben 
tervezni kell a kitűzött célok 
végrehajtását.

R.Z.

Fogadóóra: 
új helyen, 

új időpontban

Körzetünk országgyűlési képvi
selője, Tóth Gábor ú] helyszínen 
és időpontban váija mindazon 
állampolgárokat, akik kérdése
ikkel, kéréseikkel, gondjaikkal 
hozzá kívánnak fordulni. Te
kintettel a parlament megválto
zott munkarendjére, a honatya 
ezentúl minden héten csütörtö
kön a saját lakásában (a Csinto- 
ványi csárda mellett) 8-és 12 óra 
között fogadja a hozzá forduló
kat.
Tóth Gábor telefonszáma: 
06309325-821
Postacíme: Bag, Pf:9
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Néhány állampolgári észrevétel 
a GAMESZ értesítésével Kapcsolatban
A mai napon, azaz február 21- 

én Értesítés címmel tájékoztatást 
és befizetési csekket kaptam a 
házbéli 8 lakótársammal együtt 
a GAMESZ-től - 2003. január 
27-ei keltezéssel
Az új közszolgáltatási díj ki

emelt, vastag betűs szedéssel, - 
majd ugyanúgy lentebb az a 
mondat is, hogy „A közszolgál
tatás igénybevételéért az ingat
lantulajdonost terhelő díjhátra
lék adók módjára behajtható 
köztartozás.”
Az említett két kiemelést még 
elfogadom, jóllehet az utóbbi 
rám nem vonatkozik, elmaradás 
nélkül, minden esztendőben két 
részletben rendeztem a közszol
gáltatási díjamat.

Ami miatt észrevételeimet 
papírra vetettem, az a követke
ző:
A 2003. évre a GAMESZ által 
hivatkozott 24/2003./01.01. ön
kormányzati rendelet alapján - 
magyarázva a gyűjtő edényzet, 
ürítési gyakoriság + ÁFA- éves 
közszolgáltatási díjam: 9184 Ft 
Társasházunknak 8 lakása van. 
9.184x8 az73.472 Ft
A gyűjtő edényzet száma nem 8- 
szoros, de a díjkivetés az igen!
Ugyan győzzenek már meg ar
ról, hogy mily logika alapozza 
meg ezt az eljárást, s hogyan ad
hatta „áldását” a T.Városi Ön
kormányzat Képviselő-testülete 
a szolgáltató ebbeli javaslatára, 
mely 24/2003./01. 01. számmal 
rendeletté lett, elfogadták!
Kérdezném a T. Képviselő-tes

tületet, vajon nem a tényleges 
hulladék (szemét) mennyisége 
határozza meg a fizetendő köz
szolgáltatási díjat? Mi köze van 
ehhez a lakók, lakások számá
nak?

Amennyiben 1 családi ház 
ugyanannyi hulladékot produ
kál, mint egy 8 lakásos ház lakói, 
az egyik 1/8-ad részt fizet, míg 
az utóbbi 8-szor annyit!

Miért nem lehet a közös kép
viselő számára kiküldeni az em
lített, kiemelten szedett betűkkel 
készült és kiszámított összeget 
tartalmazó csekket, aki a lakott 
személyek arányában szétbontja 
ezt a közszolgáltatási díjat, majd 
egy összegben befizeti azt?
T. GAMESZ Vezetés, T. Ön

kormányzat! Kérem, ne hozza
nak már szégyent logikátlan 
matematikai gondolkodásukkal 
egykori tanárukra!.
A másik észrevételem az Érte
sítés című levéllel kapcsolatban: 
A keltezés január 27.-e, s ma ér
kezett, február 21-én. Mit fűzzek 
hozzá - munkamorál, a címzett 
tisztelete? - ilyen alapon az újévi

Tisztelt Levélíró!
Nyílt levelében, melyet a Tükör 
újságban szánt közzé tenni, több 
pontatlanságot szeretnék he
lyére tenni:
A dátum: Az értesítés elké
szültekor a gépelési időpont dá
tuma kerül feltüntetésre, amit a 
nyomdai átfutás, a csekk nyom
tatás és a postai átfutási idő 
követ. Szerencsésebb lett volna 
nem feltüntetni a dátumot.
A díjszámítás: Az alapja nem a 
szoba vagy lakásszám, hanem az 
ürítés mennyisége és gyakori
sága. Országos átlag és ez 
Aszódra is érvényes, hogy egy 
fö mintegy átlagosan napi 4-5 li
ter hulladékot termel. Egy átla
gos 3-4 fős családnál ez heti 84- 
140 liter hulladékot jelent, ezt 
kell a szolgáltatónak elszállítani. 
Átlag számról van szó, az el
szállított mennyiség mindig e fe
lett van. A kisebb létszámú csa
lád kevesebb, a nagyobb létszá
mú család több hulladékot ter
mel. Ezért fogadta el az Önkor
mányzat Képviselő-testülete az 
egyedülállók 50%-os díjmér
séklését, ami nem kedvezmény, 
hanem hulladék termeléssel ará
nyos díj.
De szeretnék a konkrét logikát
lan matematikai gondolkodásra 
válaszolni: A Falujárók útja 20 
szám alatt egy 8 lakásos tár
sasház hulladékát kell elszál

jókívánságokat húsvétra is el 
lehet küldeni.
A manapság annyiszor emlege
tett „polgár” joggal elvárhatja, 
hogy a még oly hivatalos GA
MESZ is megszólítsa, mondjuk 
oly módon, hogy „Tisztelt 
lakótársunk!” Ami pedig a befe
jezést illeti: az utolsó mondat, 
egy kilátásba helyezett fenye
getés, mely szerint 30 ezer Ft-ig 
teijedő pénzbírsággal sújtható 
az, aki a kötelező szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos 
szabályokat megszegi. Legvé
gén egy személytelen „aláírás”, 
ami nem több, mint Aszód Vá
ros Gazdasági Műszaki Ellátó 
Szervezete, abélyegzője.

lítani. A társasház tulajdonában 
és használatában van 1 db 240 li
teres, valamint 2 db 110 literes 
edény, amit a szolgáltató kétszer 
ürít hetente. 8 lakás számított 
hulladék termelése 8 x 120= 960 
liter. Tárolóedény kapacitása: 
(240 +110x2)x2 = 920 Éter, amit 
a szolgáltató minden héten el
szállít, csakúgy, mint a tároló 
mellé helyezett dobozokat, 
zsákokat. Ez többször előfordul 
(ünnepek után, zöld hulladék).
A legmegfelelőbb módszer a 
konkrét mérés lenne. Ez úgy 
történne, hogy a gépkocsira fel
rakott hulladékot egy precíziós 
mérleg leméri, ürítés után visz- 
szameri a tároló súlyát, ezt az 
adatot egy fedélzeti számítógép 
rögzíti utca házszám névvel 
együtt, amit műszak végén a 
GAMESZ központi számító
gépén rögzít és hónap végén a 
ténylegesen elszállított súly 
alapián számlát küld. Sajnos ez a 
rendszer még nem működik, 
igen drága és jelenleg nincs meg 
a felkészültségünk. Arra a 
javaslatára, melyben kéri, hogy 
a lakóközösségek kapják egy 
összegben a csekket, válaszom 
a következő: A régebben eladott 
háztömbök (IMI lakások) lakó
házközösségei negyedévenként 
egy összegben kapták meg a 
csekket, vagy fizették be a 

Összegezve: levelem mondani
valója kettős, egyrészt reklamá- 
.lom a hulladék szállítási díjá
nak logikátlanságát, igazságta
lanságát, másrészt szerettem 
volna felhívni a figyelmet vala
mire, mely szerintem ma sem el
hanyagolható, s talán holnap 
még inkább fontos követelmény 
lesz, és ez az udvariasság!
Nagyszerű dolog számítógéppel 
szerkeszteni, - s már nem régi- 
módian írógéppel írni a levele
ket, de az udvariasság, a „stílus” 
minden esetben egyformán kö
vetelmény!
„Őrzők, vigyázzatok a strá- 
zsán!”-Ady elgondolkodtató in
telmei vonatkoztathatók arra is, 
hogy igencsak közeleg az EU- 
csatlakozásunk ideje, ketyeg a 
visszaszámlálás órája!
Biztos, hogy minden téren al

kalmasak vagyunk a csatla
kozásra?
Aszód,2003.02.21.
Maradok tisztelettel:

Stűndl Gábor
Ny. tanár

GAMESZ pénztárába. Jelenleg 
az a tendencia, hogy minden kö
zösség folyamatosan felmondja 
a szerződést, és kéri az egyéni fi
zetést, mivel így nem a közös
ségnek kell az összeget behajta
nia, hanem a szolgáltatónak. 
Amennyiben a lakóközösség ké
ri, minden további nélkül meg
kötjük a közös képviselővel a 
szerződést.
Az értesítés mondanivalójáról 
és stílusáról: Aszódon az in
formáció kevés csatománjut el a 
lakossághoz, ezért az „Értesít
ésben” megpróbálok részletes 
információt közölni a témával 
kapcsolatosan. Ehhez hozzátar
tozik a tájékoztatás, és uram bo- 
csá’, a „fenyegetés is”. Tudo
másul kell venni, hogy van a vá
rosnak egy köztisztasági ren
deleté, amit be kell tartani. Ez 
tartalmazza a fenyegetést, amit 
az értesítésben idéztem.
Végezetül, hogy az értesítés sze
mélytelen és aláírás nélkül 
szerepel. Sajnos arra nincs időm, 
hogy 2200 levelet személyesen 
aláírjak, de nem hiszem, hogy 
sokkal megfelelőbb lenne, na 
„sk” szignó kerülne a nevem 
mellé.
Tisztelt Levélíró! Örülök a nyílt 
levélnek, mert eg fontos kér
dést vetett fel. Bízom benne, 
hogy sikerült érthetően a kérdé
seire választ adnom. Tisztelettel:
Tolmácsi Miklós

GAMESZ vezető
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Másképp - más kép
Tisztelt Szerkesztő Úr! 

Kedves Zoli!
Egy aszódi lakótársam tele

fonhívására lettem figyelmes az 
Aszódi Tükör 2003. február 
XV. évf. 2. számában megjelent 
Önkormányzati hírek rovatá
ban szereplő részletre, melyet 
most felelevenítésképpen idéz
nék tájékoztató írásodból.
„Jóváhagyta a képviselő-testület 
azt a Búzás János képviselő által 
benyújtott kérelmet, hogy a Mű
szaki Iroda egy digitális fényké
pezőgépet vásároljon. A beren
dezés különösen helyszíni szem
lék, bírságolások esetén tehet jó 
szolgálatot, mivel a digitális 
fénykép azonnal áttölthető szá
mítógépre, nincs szükség film
előhívásra, így rövidülhet az 
ügymenet. A gépet a műszaki 
iroda vezetője szerezheti be. 
Hogy mekkora összegre lesz 
szükség, egyelőre nem tudni, 
mivel a kínálat igen bőséges, a 
képviselő-testület viszont nem 
szabott meg értékhatárt. ”
Aszód - 2003 - 01-22. kelt elő
terjesztésem és javaslatom nem 
egyezik az Aszódi Tükör azon 
állításával, amire a hangsúlyt 
fektetted miszerint: „A beren
dezés különösen helyszíni 
szemlék, bírságolások esetén 
tehet jó szolgálatot...” ( EZ 
NEM IGAZ)
Ezen levelemmel kívánom a 

képviselő-testület, Fehér End
re Úr, a műszaki iroda vezető
je és jómagam tisztességét vé
deni és a megjelent tájékozta
tó jellegű írást pontosítani, az 
egy általad ferdén látott elő
terjesztést és a képviselők által 
egyhangúlag meghozott dön
tést egyenes útra terelni.

Továbbá szeretném megje
gyezni, hogy a képviselő - tes
tület sem a „ bírságolások ” 
esetére bólintott, hanem egy- 
egy napirendi pont tisztánlá
tása érdekében, melyet a mű
szaki iroda vezetője a testület 
elé tár és fényképpel mellékel
het. Pld: Béke téri pincék, kis

javítási munkák, a városban 
történő garanciális munkák 
végzése, lakossági kérelmek 
segítése, intézmények állagá
nak rögzítése - a város érde
kében, városi beruházások 
rögzítése - a város érdekében, 
archiválás, stb...
Hogy mekkora összegre lesz 
szükség, szóban is elhangzott, 
de az ülésen készült jegyző
könyv is tartalmazza.
Aszód-2003-01-22.-i előterjesz- 
tésema fent említett ügyben:

Tisztelt Polgármester Úr, 
Tisztelt Képviselő- Testület!

Tárgy: Digitális fényképező
gép vásárlása

Az előző Város és Település
fejlesztési Bizottság ülésén több 
témában is jelentős segítség lett 
volna a napirendi pontok meg
tárgyalásánál, ha esetleg látha
tó lett volna az adott témáról egy 
fénykép. Az elmúlt évek során, 
testületi ülésen is sokszor ta
pasztalhattuk ennek hiányát 
Döntéseinket biztosan könnyí
tené, ha egy - egy előterjesz
tésnél rögtön láthatnánk miről 
is van szó, tehát képben len
nénk.
A műszaki iroda leterhelt mun
káján is segítenénk, sőt bizo
nyos esetekben elengedhetetlen 
számukra fénykép készítése 
Emellett a digitális fényképe
zőgép adja a legegyszerűbb le
hetőséget archiválásra, leg
gyorsabb üzemeltetése mellett 
szól még, hogy az új képek ké
szítése annak megtekintése 
nem kerül pénzbe 
Ezért kérem Tisztelt Képviselő 
- Testületet, támogassa előter
jesztésemet, és a műszaki iroda 
részére vásároljon egy digitális 
fényképezőgépet.
Jegyzőkönyv Aszód Város Ön
kormányzatának Képvi-selö - 
testületi üléséről.
19.) napirend: Digitális fény
képezőgép vásárlása

( Előterjesztés írásban csatolva) 
BagyinJózsef:
Kérdezi, hogy van-e olyan in
dok, mely megmagyarázza, 
hogy mi indokolja a jelenlegi ha
gyományos fényképezőgép ki
váltását.
Kovács Tamás
A digitális fényképezőgép elő
nyei közé tartozik, hogy nem 
kell filmet előhívatni, korlátlan 
mennyiségben használható, to
vábbá abban tudná segíteni akár 
a műszaki iroda, akár a Képvi
selő-testület munkáját, hogy 
adott esetben egy gombnyo
mással megtekinthető a helyszí
nen készített felvétel. Hosszú tá
von olcsóbb az üzemeltetése, és 
egy jó minőségű digitális fény
képezőgép már 60-70 e. Ft-ért 
megvásárolható.
Puskás Péter:
Kérdezi Rácz Zoltán vélemé
nyét, hogy adjon technikai felvi
lágosítást.
Rácz Zoltán:
A művelődési ház csak egy digi
tális kamerával rendelkezik, 
mellyel lehet ugyan fényképez
ni, de alacsony a felbontása. 
Búzás János:
Javasolja, hogy ha a képviselő
testület támogatja a digitális 
fényképezőgép megvásárlását, 
akkor a használója vásárolja 
meg és feleljen a gép állag meg
óvásáért.
BagyinJózsef:
Elmondja, hogy a műszaki iroda 
feltehetően rendelkezik bírsá
gokból adódóan olyan bevétel
lel, mely fedezetet nyújthat en
nek a digitális fényképezőgép
nek a beszerzésére.
Kérdezi a Képviselő-testületet 
van-e további javaslat, véle
mény. Megállapítja, hogy nincs. 
Kérdezi a Képviselő-testületet 
támogatja-e a digitális fényké
pezőgép megvásárlását.
A Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal egyhangúlag támo
gatja.
18/2003. (1.22.) ÖKT sz. hatá
rozata alapján:
Aszód Város Önkormányzat 
képviselő-testülete szükséges
nek mondja ki digitális fény
képezőgép beszerzését a műsza
ki iroda számára a kistérségi 
irodához befolyó többletbevé
tel terhére.

Felhatalmazza a jegyzőt a szük
séges intézkedések megtételére.

Tisztelt Olvasó!
Kötelességemnek éreztem tájé
koztatni Önöket a valós helyzet
ről,bár hiszem, hogy a cikk írója 

akaratán kívül esett hibába.
Tisztelettel: Búzás János

Önk.képviselő

Tisztelt Képviselő Úr! 
Kedves János!

Megerősíthetlek hitedben, nem 
vezérelt rossz szándék, éppen 
ezért továbbra is ragaszkodom 
az alábbiakhoz:
A képviselő-testület HATÁRO
ZATA NEM SZABJA MEG a 
digitális gép beszerzésére fordít
ható összeget, szemben azokkal 
a korábbi döntésekkel, amelyek 
az intézményvezetőknek, pol
gármesteri hivatalnak stb. pon
tosan kikötötte, mekkora ösz- 
szeget szánhat a kért eszközre. 
(Lásd musiccenter beszerzése a 
zeneiskolának) Az árról csupán 
egy képviselői hozzászólásban 
esett szó.
Távol álljon tőlem, hogy fel

tételezzem, az irodavezető azt a 
csúcskategóriájú, kimondottan 
fotóriportereknek javasolt gépet 
vásárolja meg, amelynek én, 
mint felső kategória, cikkemben 
megjelöltem az árát. Azt sem 
feltételezem, hogy a legolcsób
bat veszi meg, mert azt meg az 
idő haladta meg... Bízom a jó
zan mérlegelésében.
Nem kívántam sugallni, hogy 
Te büntetések kiszabásához ja
vasolod megvásároltami a gépet, 
sajnálom, hogy a telefonáló ezt 
így értelmezte. Talán valóban 
szerencsésebb lett volna, ha több 
olyan célt jelölök meg, amelyre 
a gép használható, és ehhez 
használhattam volna a Te elő- 
teijesztésedet is, amely korrektül 
felsorolja a lehetséges hasznosí
tást. A hasznosítások egyike 
ugyanakkor mégiscsak lehet a 
bírság: lásd a Bethlen Gábor 
utcai presszó ügye, amely épí
téshatósági bírsággal végződött, 
és atényekmegállapításáhozké- 
szültek fényképek.
Baráti üdvözlettel:

Rácz Zoltán
felelős szerkesztő



ASZÓD!

A Petőt Múzeum hírei

A hónap műtárgya:

A Petőfi Múzeum 
visszakerült 

úlkőkoii tárgyai
Az Európa-hírű Aszód-Papföl- 
deki neolit ( újkőkori ) lelőhely 
feltárása csaknem 40 évvel eze
lőtt kezdődött és kisebb megsza
kításokkal két évtizedig tartott. 
A legszebb leletek közül dr. Ka- 
licz Nándor, a feltárást vezető 
régész átadott néhányat a Ma- 
gyarNemzetiMúzeum 1970-es 
években rendezett állandó régé
szeti kiállítására. A kiállítás le
bontása után a mintegy 7000 
éves tárgyak visszajutottak ille
tékességi helyükre, a Petőfi Mú
zeumba, ahol a hazai és külföldi 
látogatóközönség után most az 
aszódi polgárok is megtekint-

Ajánlja 
adóját!

Tisztelt Honfitársunk!

Kérjük, hogy adóbevalláskor 
is gondoljon a hazai rászoru
lókra és személyi jövedelem
adójának 1%-ával legyen ré
szese humanitárius tevékeny
ségünknek.
Válassza kedvezményezett
ként a Magyar Vöröskeresztet!

Adószámunk:
19002093-2-41

Segítségét előre is köszönjük!

hetik az újkőkori kerámiamű- 
vesség remekeit, köztük egy pi
ros-fekete festéssel, illetve be
karcolt mintával díszített 
edényt, valamint a hitvilág em
lékeit: egy négylábú oltárkát, 
egy idol töredékét, valamint egy 
ismeretlen rendeltetésű kultikus 
tárgyat.

Kulcsár Valéria

Petőfi atyai nagyanyjának állítottak emléket

Sírkőszentelés - ezúttal Aszódon
Petőfi Sándor atyai nagyanyját, 
Petrovics Tamásné Salkovics 
Zsuzsannát pontosan 200 évvel 
ezelőtt, 1803. február 25-én he
lyezték örök nyugalomra az 
aszódi Ó-temetőben. A nagy 
költő és Galga mentén élő ro
konsága előtt tisztelgett Aszód 
közönsége a Petőfi Múzeum és 
az Országos Petőfi Sándor Tár
saság Aszódi Csoportja kezde
ményezésének, amely eredmé
nyeként az elmúlt esztendőben 
az 1817-ben elhunyt és a domo- 
nyi öreg temetőben eltemetett 
férjének, a költő atyai nagyapjá
nak, Petrovics Tamás mészáros 
mesternek állított emléket.
A február 25-i megemlékezésen 
Detre János, Pest megyei evan
gélikus esperes szentelte meg a 
stílusosan szép síremléket. Buz
gón József plébános latin nyelvű 
áldása után dr. Asztalos István 
múzeumigazgató, az Országos 
Petőfi Sándor Társaság elnök
ségi tagja mondott ünnepi beszé

A nagy közönségsikert aratott 
Aszódi Honismereti Akadémia 
előadássorozat befejező rendez
vényére április 7-én 17.30 órai 
kezdettel a Művelődés Háza ka
maratermében kerül sor Az Eu
rópai Unió kapujában címmel. 
A kerekasztal beszélgetés részt
vevői: Bagyin József polgár
mester, dr. Skultéty Csaba füg
getlen publicista. A beszélgetést 
vezeti: dr. Asztalos István.

$

Születésének 90. évfordulója 
alkalmából, április 24-én 17 órai 
kezdettel nyitjuk meg a Richly 
Emil Emlékkiállítást.
Richly Emil az Aszódi Evangé
likus Petőfi Gimnázium rajzta
nára volt. Szépen induló pedagó
gusi és művészi pályáját a II. 
világháború törte derékba, a 
Székesfehérvár környéki har
cokban halt hősi halált.
A kiállítás megrendezését kép

det. Közreműködött az Aszódi 
Evangélikus Énekkar. A nagy 
hideg ellenére sok aszódi eljött 
az emlékmű szentelési ünnep
ségre, mely befejezéseként ke
gyelettel helyezték el az emléke
zés virágait a Tóth Károly kő
faragó mester műhelyében ké- 

szült szép sírkő lábához. zeutn, Balogh Jánosné, Gersei
Az ünnepség méltó megrende- Ferenc, Tarr Gábor, dr. Asztalos 

zését a 40. Galga Vezetésbizto- István. Dr. Asztalos István

zőművész fia, Richly Zsolt tette 
lehetővé, amikor édesapjának 
féltve őrzött alkotásait bocsá
totta a Petőfi Múzeum rendelke
zésére.
A kiállítás megnyitójára min
denkit szeretettel várunk.

❖

Vásárlás útján sikerült a történeti 
gyűjteménybe elhelyezni egy 
újabb Richly Emil akvarellt. A 
fiatalon hősi halált halt, egykori 
tanár-festőművésznek így már 
három alkotását őrzi a Petőfi 
Múzeum.
Szintén vásárlás útján került a 
néprajzi gyűjteménybe egy ha
gyományos menyasszonyi cso
kor.
Ajándékozás útján gyarapodott 
a Petőfi-gyűjtemény. Az aszódi 
születésű, de Salgótaijánban élő 
orvosnő, Budai Judit ajándéka 
egy díszkiadású Petőfi-album és 
egy 1900-ban megjelentetett 
Petőfi összes kötet. Köszönet a 
szép ajándékért.

sító Ezred parancsnoka és állo
mánya biztosította. A sírkő 
felállítását anyagiakkal támogat
ta: Aszód Város Önkormány
zata, Aszód Város Művelődési, 
Közoktatási, Ifjúsági és Sportbi
zottsága, Aszódi Római Katoli
kus Egyház, Aszódi Petőfi Mú-



TÜKÖR 15

EXTRA méretű divatáru 
és kismamaruházat 
Tavaszi árúk folyamatosan 

érkeznek
Tavaszi kosztümök 48-62-es 

méretig
Ingek, nadrágok széles 

választékával várjuk Önöket!
Nyitxscitcirtcis: 

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

Gyermekdivat 
0-128-as méretig, 

babaápolási cikkek, játékok 
Babakelengye: 

nálunk a legolcsóbb!
- bodyk 600 Ft-tól
- rugdalózók 1550 Ft-tól
- tavaszi sapkák 600 Ft-tól

Térjen be hozzánk!

MegaPrlnt
Ászód, Kossuth L út 3. Udvarház
Tel./Fax: 28/402-369 Mobil: 30/2971546 
Nyitvfltartás: H-P: 8-17, Szó: 8-12 
É-mail: megaprmt@vivamail.hw

Számítástechnika és nyomtatási kellékek

PENTIUM IP konfiguiáció
Ajándék Canon nyomtatóval 

vagy LG 48x24x48 CD íróval!

Márciusi akció
LG CD fró 
48x24x48 
12.300 Ft

LG DVD Rom 
16x48

9.900 Ft
Méta P4 alaplap 

12.600 Ft 
GeForce 2 64 Mb TV 

10.360 Ft
írható DVD 4,7 Gb 

840 Ft

mtum®®
Fejleszthető, tóvfflieffi 

NEMIJTBGRÁLT 
PentiumP4DDR/266Mliz alaplap 

1,7 Gbz Celeron processzor 
48fiBMartor ■ 
2Ö6MBDDBIUM 

ááxLGCDROM 
GeForee2FGA64Hbnont 

Sony 1,44 FDD 
fodegen ház « táp 

billentyűzet, egér
íreiijíail

pmnjiiD °®°
Fejleszthető, bővíthető 

NEM DTBGRÁLT
Gigabyte8SR333P4alaplap

Celeron 2 Gliz CPU
Megra Plliáz-táp 

M GB Maxtor HDD 
256 MB DÜH» 

16x48 LG DTD ROM
Sony 1.44 FDD

MUtatanSIIGfilGÁ
optikai Gillenlyízet * egér

Az árak az ÁFÁT nem tartalmazzák!

Pentium 4 * í Mindent tud, amire egy mai család tagjainak 
szüksége van. Szereti a legújabb játékokat, zenét hallgathatu 
filmet nézhetünk, és videokártyája képes arra, hogy a TV-tiez 
csatlakoztatva ott nézzük meg kedvenc filmjeinket.

Aszód, Ko^utpL (Udvarház)^

SIESTA CIPŐ 
HAGY VÁLASZTÉKBAN KAPRAID!

MELÁNIA, ASSO cipők 
HIRSCH BIO papucsok 
Zokni, harisnya, és kocsicipő 
nagy választékban kapható!
Nyitva: H-P: 9-17; Szó: 8-12

9ÍS2ÁUAT és ÁUArtUVfl
Új helyen: Aszód, Kossuth L.u. 2.(Samu gazda bolt mellett)

Kínálatunk: _ Hdrortápokf konzwvcki jutalom falatok
- almok, vitaminok, pórázok és egyéb kiegészítők 
~ naiaK, maaaraK, lagcsaiok es naiiOK

- papagáj, pinty
-hörcsög, tengeri malac, nyuszi
-sikló, boa, leguán
-gekko, agáma stb.° Nyitva: H-P: 9-17 Szó: 8-12

mailto:megaprmt@vivamail.hw
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Technikatörténet

A hírközlés fejlődése IV.
A korábbi évtizedek egyik 

legelterjedtebb hírközlő ké
szüléke a távgépíró, más néven 
telexgép. Az egész világra ki
terjedő telexhálózat segítségé
vel a vállalatok, intézmények 
írásos összeköttetésbe kerültek 
egymással. A nagyszámú telex
bekapcsolási igény nehéz fel
adat elé állította a Magyar Pos
tát. 1954-ben vezették be az or
szágos távközlést. 1964-ben be
indult a nemzetközi távhívás. 
1971-ben megvalósították a 
több főközpontos hurokháló
zatot, ami annak is köszönhető, 
hogy a Magyar Posta szívesen 
fogadta és alkalmazta az egyre 
korszerűsödő berendezéseket.
A távírógép a technikatörténet 

egyik csodája. Alkalmas az adó
állomáson a leírt információt 
villamos jelekké alakítani és 
továbbítani, a vevőállomáson 
pedig a jelek felvételére és írásos 
anyaggá alakítására. Billentyű
zete hasonló az írógépek billen
tyűzetéhez. A jelek átvitele (to
vábbítása) történhet vezetéken, 
ritkábban rádióösszeköttetés út
ján. A készülék moteljának mű
ködtetéséhez egy erősáramú
váltóáramú csatlakozásra van 
szükség. Az információátvitel 
egy gyengeáramú egyenáramú 
postai csatlakozáson történik. 
(40-120V) A készülékekben lé
vő relék (elektromágnesek) 40- 
60 mA áramerősséggel működ
nek.
A távírótechnika történelmileg 

jóval megelőzte vetélytársát, a 

Illetékesek flgyelméhe!
Ilyenkor tavasszal szokták az úttesten a burkolatjeleket felú- 

jítani.Idös asszonyként nehezen megyek át az út egyik oldaláról a 
másikra. Mióta zebra felfestésével jelzik az átjárót, a Posta előtt is 
volt ilyenjei. Sajnos jó pár éve ezt megszüntették. Pedig - merem ál
lítani - itt a legnagyobb így is az átjárás. Sokunk nevében is kérem 
városunk illetékeseit, hogy a közbiztonság érdekében intézkedje
nek, hogy az évek óta elmaradt felfestést, a zebra felújítását a Posta 
előtt újirtassák fel. Kérésünk figyelembe vételét kérve és köszönve, 
tisztelettel: H. Zsemberovszky Erzsébet

Apróhirdetés
1989-es Wartburg 1,3-as érvényes műszakival eladó. Tel: 06 30 
655-0149

távbeszélőt. Az első világhábo
rú után viszont ez utóbbi szo
rította háttérbe a (morse) távírót. 
A betűnyomtató, egyszerű keze
lésű távírógép feltalálása ugrás
szerű fejlődést eredményezett. 
Az egyenáramú távíró-átvitel- 
technikai berendezések 1930-tól 
kezdtek elterjedni. Az első gé
pek szalagra írták a betűket, úgy, 
mint a morse távíró a morse je
leket. A modernebbek lapra gé
pelték a szöveget. A lapnyom
tató készülékek legújabbjai már 
szalaglyukasztó gyorsadó és 
lyukasztott szalagvevő készü
lékkel is kibővültek. A távíró
gépek fejlődésének legmaga
sabb fokát a hangfrekvenciás be
rendezések alkották.

A másik állomás felhívása 
egyes készülékeknél számtár
csa segítségével történik (lásd: 
telefon). Másoknál a távgépíró 
segítségével kérték a központ
tól a kívánt előfizetőt.
A távgépírók elterjedésének 
egyik oka a leírt szöveg. A má
sik az információ gyors átvite-le. 
Ennek ellenére rövid távolsá
gon a távbeszélőkészülékek gaz
daságosabbak. A telexgépek 
hátránya a viszonylag nagy mé
ret és súly.
Az Aszódi Elektromos Gyűjte
ményben a leírt géptávírókból 
több példány látható, és bősé
ges szakirodalom is rendelke
zésre áll.

Kaáli Nagy Kálmán
Ny. tanár

Egy kis nyelvelés

Felhang
Bosszantó, amikor művelt - 

vagy legalább is műveltnek gon
dolt- ember szájából időről idő
re olyan hibás megfogalmazást 
vagy szóhasználatot tapaszta
lunk, amilyennek nem lenne 
szabad előfordulnia. Különösen 
bosszantó, ha ilyet a rádióban, 
televízióban hallunk, különösen 
akkor, ha az illető társadalmi 
szinten is „magasan kvalifikált” 
személynek tekinthető vagy 
tekintendő.Pedig a fenti körbe 
tartozó esetek újra és újra fel
bukkannak a hibalistán.

A minap valamelyik tévécsator
nánk hírműsorában hallottam - 
az egyébként örvendetesnek te
kintendő hírt -, hogy Szlovákiá
ban a közeljövőben Révkomá- 
romban létrehozandó magyar 
egyetemet Selye Jánosról, a 
stressz feltalálójáról fogják el
nevezni.

Selye János kiváló tudós volt. 
Az egész emberiség tisztelettel 
gondolhat rá, hogy a civilizáció 
ártalmait, annak kórképét leírta, 
mert így lehetővé tette az ellene 
való védekezést is. De a stresszt 
nem kellett feltalálnia sem neki, 
sem másnak. Csak felismerni, 
megfogalmazni, hogy mi az. Ha 
feltalálta volna, egyáltalán nem 
kellene hálával gondolnunk rá, 
mert akkor ő zúdította volna 
mindazt a rosszat az emberiség
re, amit a stressz jelent. Holott 
éppen az ellenkezőjéről van szó: 
rányitotta a szemünket valamire, 
ami tőlünk függetlenül is léte
zett, csak legfeljebb nem tud
tunk róla vagy nem tudtuk meg
határozni a lényegét.

Ebbe a körbe tartozik az olvasz
tótengely kifejezés is, amely eb
ben a formájában hibás, teljesen 
értelmetlen, mégis olyan embe
rek szájából halljuk időről időre, 
akikről azt hisszük, hogy helye
sen használják gyönyörű, képi 
megfogalmazásokban rendkívül 
gazdag nyelvünket. A szó helyes 
formája: olvasztótégely. Aki 
hallja, s csak egy kicsit is felsej
lenek általános vagy középisko
lai tanulmányai, rögtön tudja, 

hogy ez a szemléletes kifejezés a 
kémia - vagy ahogyan régebben 
nevezték: vegytan - szakmai 
nyelvéből került be a minden
napi nyelvhasználatba. Általá
ban a népek olvasztótengelye ki
fejezést szokták használni olyan 
országok esetében, ahol valami
lyen oknál fogva rendkívül ke
vert összetételű lakosság van. 
Leggyakrabban az USA-val 
kapcsolatban szokták emlegetni, 
de más összefüggésekben is fel
bukkan időnként. Jómagam hal
lottam már a rádióban is rosszul 
használni ezt az összetett szót, 
sőt néhány évvel ezelőtt egy 
rangos PÁNEURÓPA-rendez- 
vényen a szinkrontolmács duru
zsolta a fülünkbe az ún. 
„tolmácsgépen” keresztül. 
Nemrég pedig egy fiatal költőnk 
emlegette a Kárpát-medencével 
összefüggésben, hogy ez a te
rület a népek valóságos olvasz
tótengelye.

Ezekhez hasonló a címben 
említett felhang szó is. A Ma
gyar értelmező kéziszótárban 
azt találjuk róla, hogy főnév, a 
fizika és a zene tárgykörébe tar
tozik, rövid definíciója pedig így 
szól: „Hang megszólaltatásakor 
keletkező, de külön nem hallha
tó magasabb h.” A szótár nem 
említi - még csak nem is utal rá 

hogy irodalmi szövegekkel 
kapcsolatban is használjuk e 
szót olyan esetekben, amikor va
lamely szövegnek olyan sajátos 
áthallásai vannak, amelyeket 
csak egy kis többletmüveltség- 
gel, egy kis beleérző képesség
gel veszünk észre. Éppen ezért 
volt furcsa a Madách Színház if
jú rendezőnőjének szájából egy 
Dürrenmatt-bemutató kapcsán 
őt ért támadással kapcsolatban, 
hogy nem érti az őt támadókat, 
mert hiszen a darabnak van egy 
különös fenhangja. Először azt 
hittem, rosszul hallottam vala
mit, de néhány mondattal ké
sőbb ismét elhangzott a szó, s 
ugyancsak fenhang formában.

írásomat nem akarom minősí
téssel zárni. Döntse el a kedves 
olvasó, hogy a fenti példákat, il
letve azok használóit milyen 
körbe sorolja.

-G-l
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A Skoda slágerakciói

Megjelentek, és 2003. ( április 15-ig) 
tgényelhetőek a Skoda legfrissebb ajánSkodaAuto

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 Ratío és Superb modellekre, valamint egyszerre csak 
egy vehető igénybe. Kombinált átlagfogyasztás: 4,9-9,2 1/100 km • CO2-kibocsátás: 132-221 g/km.

Patócs Autóház
www.patocsauto.hu

2100 Gödöllő, Rigó u. 10.
Tel.: (28) 515-710, Fax: (28) 515-720
E-mail: skodaertekesites@patocsauto.hu

http://www.patocsauto.hu
mailto:skodaertekesites@patocsauto.hu
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Két intézmény a bevételből gyarapodhat Háremhölgyek a nagyhasú basa körül

Bál bált követett “Elvarázsolt” nyugdíjasok
Ha lassan is érkezett, de vissza
vonhatatlanul itt a tavasz. Az 
éledő természet láttán mi is 
egyre vidámabbak leszünk, s ha 
tehetjük, legszívesebben a kint 
az udvaron, a kertben töltjük a 
szabadidőnket.
Az ember persze nem volna 

ember, ha a sanyarú téli estékre 

szerveződött, hogy a belépők
ből, a büfé bevételéből, tom
bolaárusításból befolyt összeg 
két városi intézmény - a Szivár
vány Óvoda és a Csengey iskola 
- fejlesztését segítse elő. Mind
két rendezvény esetében a szü
lők voltak a kezdeményezők, 
akik mellé felsorakoztak a ne- 

A Városi Nyugdíjasklub idén is 
megrendezte a farsangi Bátyus
bálját. Nagy izgalommal készül
tünk a rendezvényre, amelyen 
rajtunk kívül most csak az aszó
di egyesületek képviselői és 
díszvendégek - Bagyin József 
polgármester, Sztán István ezre
des, Varga Jánosné, aGondozá- 

lenítettek meg. Feltűnt a budai 
basa háremhölgyeivel, Karádi 
Katalin, Chaplin, Lagzi Lajcsi, 
hogy csak néhányat említsünk. 
Sikerült három fiatalt is bevon
nunk: Bárdi Lilla és Bujdosó 
Nóra sziámi ikrek voltak, míg a 
kis óvodás, Fodor Peti ezúttal 
tündér volt.

A nyolcadikosok a farsangi bál mellett 
a jótékonysági estén is eltáncolták a bécsi keringőt.

nem találna magának jókedvre 
derítő programot. Kiválóan al
kalmasak erre a bálok, amelyek
ből ezúttal sem volt hiány. A 
saját szórakoztatásra megren
dezett mulatságok mellett idén 
volt két olyan este, amely azért

A bál az összefogás diadala volt

Fralna György egy buszt ajánlott lel aszódnak
„CSAK BOLDOG GYER
MEKBŐL LEHET BOL
DOG FELNŐTT, CSAK 
EZEKBŐL LEHET BOL
DOGORSZÁG.”

Kodály Zoltán 
Ez az idézet olvasható a 
Csengey Gusztáv Általános 
Iskola bejáratánál, amely gon
dolat évekkel ezelőtt megfo
gott, megragadt bennem. Az 
iskola szülői munkaközössé
gének ötlete alapján, 2003. má
rcius 8-án jótékonysági bálra 
került sor az iskola két intézmé
nyében tanuló gyermekek szá
mára.

velők és a sok-sok támogató. Az 
összesítés jelenleg még folyik, 
így csak lapunk áprilisi számá
ban tudjuk pontosan megírni, 
mekkora összegek gyűltek ösz- 
sze, s mire fordítódtak, fordí
tódnak. R.Z.

Úgy érzem, minden támogató, 
résztvevő, minden mosoly és se
gítő tekintet a „boldogság tenge
réhez” egy csepp volt, amit a 
szervezők nagy örömmel fogad
tak, hittek a jó szándékban, ami 
most is megmutatta a szeretet 
erejét.
Szeretném megköszönni az 
SZMK összes tagjának, és a 
két főszervezőjének HRO- 
NYECZNÉ PÁLINKÁS ER
ZSINEK és KAPUVÁRI TI- 
BORNÉ ERIKÁNAK a mun
káját, amit tudom, siker övez, 
ígéretünket megtartva a követ
kező ASZÓDI TÜKÖR számá

si Központ és Szenoráczki Fe
renc, a Polgárőrség vezetője - 
vettek részt.
Az ünnepi megnyitó után meg
kezdődött a maskarás felvonu
lás. Ismét bebizonyosodott, mi
lyen fantasztikus teljesítményre 
képesek az idős emberek, akik 
ezúttal is rengeteg hírességet je- 

ban közöljük, a rendezvénnyel 
kapcsolatos beszámolónkat, ám 
egy kellemes eseményről sze
retném már most tájékoztatni 
Önöket.

Ahogy sorban érkeztek a 
felajánlások, irodámba megke
resett Frajna György Úr a G Y- 
LH 9001 Kft ügyvezető igaz
gatója, és felajánlott a városnak 
egy IKARUS 211.01 típusú, ér
vényes forgalmi engedéllyel 
rendelkező, 35 férőhelyes autó
buszt. Kikötése csak annyi volt, 
hogy az aszódi intézmények és 
civil szervezetek számára az 
önkormányzat tegye hozzáfér

Szeretném megköszönni nyug
díjastársaimnak, akik segítettek, 
hogy a rendezvény jól sikerül
jön. Köszönet illeti valamennyi 
támogatónkat is. Külön kieme
lem Verőnkét, Jucikat és Bözsi
két, akik a nagy sikert arató fán
kot készítették.

Szilágyi Sándorné

hetővé a gépjárművet. Korábban 
az autóbusz kedvezményes 
megvásárlását Sztán István 
ezredesnek, a 40. Galga Veze
tésbiztosító Ezred parancsno
kának közbenjárása tette lehető
vé, aki most rávette a GYLH 
9001. Kft-t e nemes cselekedet
re.

Nekem, mint önkormányzati 
képviselőnek külön öröm, hogy 
az aszódi lakosok kezdemé
nyezéséből, munkájából Aszód 
városa gyarapodik úgy anyagi
lag, mint erkölcsileg. Jó érzés 
tudni, hogy az összefogás egy- 
egy nemes cél érdekében haté
kony fegyver.
Tisztelettel: Búzás János

fővédnök 
önk.képviselő
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Születésnapok

Vécsey Kamarateátrum: 20, Aszódi Tükör: 15 év
Folytatás az 1 .oldalról

az, hogy állandó anyagi 
támogatás nélkül, a mindenkori 
tagság lel-kesedése révén 
folyamatosan tudtunk és tudunk 
működni. Játszottunk kabaré 
műsort, klasszikus vígjátékokat, 
modern drámát, sőt saját 
magunk által írt darabot is. 
Mindig azt, ami jól-esett 
nekünk, és reméljük, hogy a 
közönségünknek is.
Az új darab merész vállalko

zásnak tűnhet, hiszen Joseph 
Heller regénye nem könnyű ol
vasmány. Ráadásul még sehol a 
világon nem mutatták be szín
padon. Barabás Tamás azonban 
állítja, a közönség remekül fog 
szórakozni, a bibliai korban ját
szódó történet ősbemutatóján.
- A csoport minden tagja nagyon 
élvezte a próbákat, ami valószí
nűleg annak is köszönhető, hogy 
mindegyikük megtalálta azt a 
karaktert, ami ráillik, ám amit a 
civil életben nem igazán mer 
felvállalni. Ezt most a színpadon 
megteheti. Bár az eredeti tör
ténet - amelyből Heller is merí
tett - a Biblia Ószövetségi részé
ben olvasható, mindmáig idő
szerű. Egyszerre van benne az 
öregedés problematikája, a 
feleslegessé válás problemati
kája, az hogy a fiatalok hogyan 
szeretnének ahhoz a pénzhez és 
hatalomhoz jutni, amely még az 
előző generáció birtokában van, 
ám ezért nem tesznek semmit.

Minden egyes jelenet külön ér
telmezhető, a párbeszédek „be
szédesek”, és valljuk be, szinte 
szóról szóra megegyezik a Bib
liáéval. A darab központi figurá
ja Dávid király, akit Isten 
kiválaszt királynak, és aki el- 
játsszaazUrbizalmát. Dávidin- 
nentől szembesül azzal a kérdés

A kép a Rokonok című előadáson készült
sel, ami ma is aktuális: lehet-e, 
érdemes-e élni Isten nélkül? 
Arra a kérdésre, hogy kell- e 
készülni a darabra, vagyis előtte 
elolvasni a Heller regényt, a Ka
marateátrum vezetője is-is vá
laszt adott, bár szerinte sokkal iz
galmasabb a Biblia Sámuel 
könyvének idevonatkozó részét 
fellapozni.
A Vécsey Kamarateátrum két 
zártkörű előadás mellett márci
us 30-án, április 3-án és 12-én 

játssza a darabot az érdek
lődőknek.
Április 5-én nemcsak a Vécsey 
Kamarateátrum ünnepel, hanem 
az Aszódi Tükör is, amelynek 
első száma 15 évvel ezelőtt, 
1988. május 2-án került az 
utcára. Az ünnepségre a kamara
teátrum és szerkesztőségünk el

vága mindazokat, akik az elmúlt 
20, illetve 15 évben tagjai voltak 
a társulatnak, támogatták műkö
dését, illetve szerkesztették a la
pot, és segítették a megjelené
sét. Természetesen az érintettek 
külön meghívót kapnak.

R.Z.

Egy kis humor

E-vel: elkerülő 
út, eu-s 

könyuszahvány
Jó hírünk van az elkerülő úttal 

kapcsolatban. Az illetékes 
minisztérium végre engedélyez
te az Aszódot elkerülő út megva
lósítását. A helyi erőforrások se
gítségével két változatról lehet 
szó:
1. Az Aszódon átvezető 3-as szá
mú utat áthelyezik a városon kí
vülre.
2. A 3-as számú út helybenha
gyásával a városnak az úttól 
jobbra eső részét áthelyezik a bal 
oldalra, (olcsóbb megoldás)

Ezúton értesítem kedves Vásár
lóinkat, hogy az európai uniós 
szabványnak megfelelően a 
könyvek oldalainak számozása 
megváltozik. Ezentúl a páros 
számú oldalak a bal oldalon, a 
páratlanok a jobb oldalon lesz
nek.
Mivel e fontos rendelkezés be

tartását ellenőrizni fogják, 
kérem, hogy nézzék át könyvei
ket és amennyiben nem a szab
ványnak megfelelő könyvet ta
lálnak, szíveskedjenek fekete 
golyós vagy filcirónnal az olda
lakat átszámozni!

További módosítás, hogy 
könyvjelzőként a lap sarkát be
hajtani csak a páratlan oldalon 
szabad, úgy, hogy a számozás 
látható maradjon. Pálmai Tibor

A Baptista Gyülekezet mentálhigénés 
programsorozata

Életállomások
1. állomás: március 30. 16 óra: Genetika-génetika Előadó: 
Ferenc Andrea
2. állomás: április 27. 16 óra: A születés csodája Előadó: dr 
Tolnai Lajos
3. állomás május 25. 16 óra Házasságápolás Előadó: dr. 
Pálhegyi Ferenc
4. állomás: június 15. 15 óra: A modern kor ártalmai 
gyermekeinkre Előadók: Dr. Meláth Viola, Egri Károly
5. állomás: október 26. 16 óra: „Szép őszi napsütés”
Beszélgetés az öregkorról. Előadó: dr. Matus István
Minden előadás helyszíne a Művelődés Háza kamaraterme
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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 áprilisban induló projekthez 
az üveg-előkészítő üzembe.
Követelmény: szakmunkás bizonyítvány.

Jelentkezés:
Aszód, Pesti út 19/a 

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

Tel: 28 400-680

KISBÁLÁS
Aszódon

__ LJEjaKMHgi

KILÓ/ RUHÁK
BOLTJA

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

Szó: 8-12

Té>fen (e fottfalc,

Nehezen teljesíthetők 
a banki feltételek? 
Ml TUDJUK A MEGOLDÁST!

KÖLCSÖN KEZES, 
JÖVEDELEMIGAZOLÁS, 

•• II I •• 

ONERO NÉLKÜL
(SZABAD FMASINAIAMA IS !l

5 %-tól ingatlanfedezetre, 
ami lehet a megvásárolandó 

ingatlan is.
1.000.000 Ft I2.500Ft/hó-tól
Aszód, Kossuth Lajos u. 33.

Tel: 06 30 5445-237
..................  :...................... T-..... , ■ .......................................... :........................
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u fáma
kön y rkiTCfikedéfi

ajánlata!
Tony Parsons

Apa és fia
Hivatalos ügyek intézése otthonról?

Aszód a világhálón
Aligha lehet cáfolni azt az 

állítást, hogy szeretünk olvasni 
magunkról. De közel állnak 
hozzánk a miénkhez hasonló 
élethelyzetben lévő emberek 
történetei is, csak mint az 
olyan esetek, amelyek esetleg 
velünk is bármikor megtörtén
hetnek. Ilyenkor bizony elgon
dolkodik az ember, mit is 
tennék, ha...
Ajánlati könyvünk szereplője 

egy népszerű talkshow alig 30 
éves producere, gyönyörű fe
leséggel és egy szép kisgyer
mekkel. Egy őrült este mégis 
megcsalja hitvesét az egyik 
munkatársnőjével. A kaland 
kitudódik, így az addigi nyu
godt élete két nap alatt megvál
tozik. Felesége elhagyja, ő ma
ga elveszti állását és gondos
kodnia kell a nála hagyott kis
gyermekéről is. Keserves idő
szak következik számára, ed
dig soha nem végzett feladatok 

Programsoroló
Március 20-án 15 órakor Kossuth-vetélkedő a nevezett csapatok 
részvételével.
Március 24-én 17.30 órakor a Művelődés Háza kamaratermében 
az Aszódi Honismereti Akadémia előadása: „Sej, mikor mentem 
Aszódvárosába... "címmel. Előadó: PhD Klamár Zoltán, az aszódi 
Petőfi Múzeum etnográfus-muzeológusa. Közreműködik az Aszódi 
Nyugdíjas Hagyományőrző Csoport és a Csengey Gusztáv 
Általános Iskola énekkara.
Március 25-én 10 órakor az Aranyszamár bábszínház előadása az 
óvodásoknak a Vécsey Helyőrségi Klubban.
Március 30-án 19 órakor a Vécsey Károly Helyőrségi Klubban: Jo- 
sephHeller: Isten tudja. A Vécsey Kamarateátrum előadása.
Április 6-án 19 órakor a Vécsey Károly Helyőrségi Klubban: A 
Vécsey Kamarateátrum 20, az Ászódi Tükör 15. születésnapja al
kalmából rendezett ünnepség. A Kamarateátrum színielőadása.
Április 7-én 17.30 órakor a Művelődés Háza kamaratermében: Eu
rópa kapujában. Az Aszódi Honismereti Akadémiazáróelőadása.
Vendég: Bagyin József polgármester és dr. Skultéti Csaba független 
publicista. A beszélgetést dr. Asztalos István vezeti.
Április 11-én 17 órakor a Vécsey Károly Helyőrségi Klubban: 
Aszódiak az aszódiaknak címmel gálaműsor.
Április 13-án 18 órakor az Evangélikus Egyház gyülekezeti 
termében Steve Taylor-Szabó, Svédországban élő pánsípművész 
hangversenye. Belépődíj: 500Ft. Jegyek a helyszínen kaphatók.
Április 14-ig látható a Petőfi Múzeum Galériájában a Tápió mente 
természeti, történeti, építészeti értékei című kiállítás.
A Művelődés Háza kistermében minden szombaton 17-től 22 óráig: 
Tinidisco.

megoldásával. A nehézségeket 
fokozza édesapjának betegsé
ge is. A sors azonban kegyes 
hozzá, megadja az újrakezdés 
esélyét egy nyugdtabb állással 
és egy új szerelemmel. Főhő
sünknek már “csak” élni kell 
tudnia az új lehetőséggel...
Ugye ismerős a képlet? Be 

kell valljam, nekem olyany- 
nyira hogy a könyvet olvasva 
de ja vu érzésem támadt. 
Mintha hasonló történetet lát
tam volna annak idején a Kra- 
mer kontra Kramer című film
ben, ahol az apát Dustin Hoff- 
man, az anyát Meryl Streep 
alakította.
Mindez azonban nem zavart 
abban, hogy kellemes időtöl
tésként egy este alatt “kivé
gezzem” a könyvet, amely szá
mos országban aratott már 
óriási sikert, s amelynek már a 
folytatása is kapható Férj és 
feleség címmel. R.Z. 

Mintegy másfél éve városunk 
honlapja is fenn van az interne
ten. Az azóta eltelt időszak alatt 
a www.aszod.hu név alatt talál
ható tartalom töretlenül bővült, 
esztétikailag pedig - nyugodt 
szívvel merem állítani más váro
sok honlapjainak tanulmányo
zása után - átlagon felülinek 
mondható. Röpke fél óra alatt 
szinte minden megtudható 
Aszódról, kezdve az önkor
mányzat terveitől egészen a 
sportéletig. Persze nemcsak a 
külső érdeklődőnek érdemes el
látogatnia a honlapra, hanem a 
helyi vagy környékbeli lakosok
nak is. Számos, olyan fontos 
tudnivaló olvasható ugyanis, 
ami az Aszódi Tükörben terje
delmi okok miatt nem vagy csak 
ritkán. Csak két példa: a Szak
orvosi Rendelőintézet vala
mennyi szakrendelésének ren
delési ideje, a Polgármesteri Hi
vatal irodáinak ügyfélfogadási 
rendje a legfontosabb telefon
számokkal.
A www.aszod a közeljövőben 

még inkább szeretne igazi szol
gáltató oldallá válni. Ennek mi
kéntjéről a honlapot gondozó 
Kovács Tamás alpolgármester
rel beszélgettünk.
- Amikor elkezdtem csinálni a 
honlapot, végiggondoltam, 
hogy milyen funkcióknak kelle
ne megfelelnie. Három fontos 
feladat megvalósítása lebegett a 
szemem előtt: 1. Adjon egy stati
kus információt a külső érdeklő
dőnek. (Elhelyezkedés, történe
lem, látnivalók stb.) Az adatok 
itt viszonylag állandóak. 2. Tu
dósítson a fontos, két frissítés 
között történt eseményekről.
3. Legyen szolgáltató jellege, 
amit a város lakói a számítógép 
és az internethasználat elterje
désével ki tudnak használni.
Ennek megvalósítása Elektro
nikus Hivatal néven folyamat
ban van. A hivatalos ügyek in
tézését kívánjuk oly módon elő
segíteni, hogy a város lakosai a 
legfontosabb tudnivalókat a vi
lághálóról megszerezhessék.
így gyakorlatilag a Polgármes

teri Hivatalban tett látogatás előtt 
már pontosan tudja, kihez kell 
fordulni, az adott iroda mikor áll 
a rendelkezésére. Előre letöltheti 
a szükséges űrlapokat annak ki
töltési útmutatójával együtt. Ha 
valamiben megakad, e-mailben 
kérdéseket tehet fel az irodave
zetőnek. Ilyen segítség mellett 
biztos vagyok benne, hogy lerö
vidül a személyes ügyintézésre 
fordítandó idő.
- Csakhogy az ügyintézés két
oldalú. Fel vannak erre ké
szülve a hivatal munkatársai?
- A szolgáltatás bevezetésének 
fokozatai vannak. Az első az ál
talános tudnivalók megszerzé
sének lehetősége. A következő, 
hogy letölthetőek legyenek az 
űrlapok a megfelelő útmutató
val. Újabb lépés, hogy a az iro
davezetők kezelni tudják a leve
lezőprogramot, és a napirend
jükbe beépítsenek olyan idősza
kot, amikor az elektronikus leve
leken érkezett kérdésekre vála
szolnak. A hivatalban tett sze
mélyes látogatás még elkerül
hetetlen, hiszen az elektronikus 
aláírás jogi kérdései nem tisztá
zottak, de az Elektronikus Hiva
tal használatával az ügyek min
denképpen kényelmesebben, 
rövidebben lesznek intézhetők.
- Mikor indul a szolgáltatás?
- A menüpont már fenn van egy 
általános tájékoztatóval. Az iro
davezetők jelenleg az ügyin
tézést segítő információk gyűj
tését végzik, ami aztán felkerül a 
hálóra.
- A képviselő-testület CD-n 
már megkapta a város összes 
érvényben lévő rendeletét. A 
lakosok ehhez hogyan juthat
nak hozzá?
- Már ez is fenn van a honlapon,
és természetesen változások, a 
képviselő-testületi döntések után 
nyomban frissítésre kerülnek. 
Olvasható például a város febru
árban elfogadott 4 éves gazda
sági programja is. A választó
polgár ezt bármikor is letöltheti, 
és 2006-ban csak elő kell vennie, 
hogy értékelje a képviselő-tes
tület 4 éves munkáját. R.Z.

http://www.aszod.hu
http://www.aszod
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•£ / HMcÁSBCtr 
w 1 Aszód, Kossuth Lajos u. 63. 
jg|] j Tel: 06 30 905-3360

/ Nyitvatartás:
H-P: 9-17 Szó: 8-12

HÚSVÉTI AKCIÓ!

Egyes botok és orsók
10-15-20 % 

kedvezménnyel kaphatók! 

Damil tekercselés!
Két dob csévéltetése esetén

10%
kedvezmény!

Az akciók március 15-től 
április 15-ig tartanak!

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

Tel: 06-70/ 209-31-39 
-a^/Nyitva: H-P: 09-17, Szó: 08-12

HÚSVÉTI AKCIÓ!
Panna

március 24-től - április 30-ig 
10 % kedvezmény minden termékre!!

RQY4LCKNIN

Kínálatunk:

Choppí
Eli ka nuba

- száraztápok,
- fagyasztott húsok,
- konzervek, jutalomfalatok
- rágcsáló-, madár-, haleleségek, 
- pórázok, nyakörvek és egyéb kiegészítők,
- tenyésztőknek: minőségi tápok, kiegészítők,
állatbarátoknak minden amire kedvencének 
szüksége lehet!

Megjelent a Olivér / ours 2003.évi 
belföldi programfüzete 

Tavaszvárás Szilvásváradon 
~rí~'k)3 nap(2éj) félpanzióval 7.950 Ft/f&y-,

Plussz
Gfyrüís 15-íg!

6 nap, 5 éjszaka félpanzió helyett TELJES 
panzióval: 16.950 Ft/fő

Bővebb felvilágosítás: ^ilver Tours Utazási Iroda

Gödöllő, Városi Piac; Tel./fax: 06 28 421-994

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.

Futballfelszerelések
4.600 Ft-tól
6.500 Ft-tól
1.500 Ft-tól

Mez+nadrág:
3L “* Gumis cipők:

3 r Sípcsontvédők:

Kapusielszerelések!

ZOLA 2000Kft.
Aszód, Kossuth L. u. 76
Tel: 28 500-450; 06 70 519-7869

Focilabdák 1.900 Ft-tól
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RENAULT

• • // / /

ON IS HÚS TARSRA VÁGYIK?
renauuRandevú Nálunk megtalálja: most limitált

szériák várják klímával!

A Twingo Oasis, a Thalia Oasis, a Clío Oasis, a Mégane Classic és Break Alizé limitált 
szériák klímaberendezésére a legmelegebb helyzetekben is számíthat. A Thalia Príma 
verhetetlen ára, a Clio Extrémé vagány stílusa és a Scénic Kaleido számos ajándék 
extrája is rendkívül csábító ajánlatot jelent Valamennyi limitált szériánk széles motor
választékkal, gazdag felszereltséggel és kedvező áron lehet most az Öné. 
ismerkedjen meg új limitált szériáink széles választékával.

Várjuk márkakereskedésünkben! www.renault.hu

RENAULT HATVAN
Képe Tibor KFT. 3000 Hatvan, Ring K. u. 3.

Tel: 37/544-440 37/544-450 www.renault60.hu

http://www.renault.hu
http://www.renault60.hu
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gyermektől - felnőttig

Nálunk mindent megtcdál!

Aszód, Kossuth L.u.1 Tel: 400-202 
Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szo:8-12

Új tavaszi kollekció:■* ’ .líSa.
- női nadrágok - 6 színben

(Elasztikus szövetanyag)
- férfi nadrágok - szövet és 

dril vászonanyagból 3200Ft-tól
- kosztümök - blúzok - szoknyák - pólók
- tavaszi kabátok |||| ?

Fehérnemű: TRIUMPH és FELINA nagy választékban ’ 
Férfi ingek: TED LAPIDUS - GOLDENLAND 1990 Ft-tól
Farmer: nadrágok - dzsekik: női, férfi és gyermek fazonok

Női nadrágok -szoknyák 1500 Ft~os áron ( amíg a készlet tart) 
Farmer ingek - szoknyák - ruhák 1990 Ft-o$ áron (amíg a készlet tart)

JÓ NADRÁGJA!
HOGYLEGYEMEGY ÖRÖK DIVAT

T

501-es
5O7-es férfi, 
női'.koptatott 
521-es 
582-es
Pólók, irirrek , 

8-12 dz s ekik

Tel: 400-202/M4
Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó:

Tón Taylor
Ingek, pólók, 
pulóverek

ROCCO
Koptatott trapéz 

nadrág (férfi)

Gleptov
Bő szárú nadrág

KEDVEZŐ ÁR: ALAÍKA *=> NORMÁL *=> 510© FT
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TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

Sima és habosított, mintás és szövetmin
tás, fűrészporos, mennyezet hőszigetelő 
tapéták, műstukkók megújult választéka 
Poszterek, szegők, bordűrök nagy válasz
tékban, valamint a tapétázáshoz szükséges 
eszközök, ragasztók, RIGIPS hézagoló és 
glettelő segédanyagok

■=> Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők

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

festékek, ecsetek, meszelők
■=> Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

Péter Lajosné 
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT
S (28) 401-691, 401-092 

Nyitva: H-P: 6-17-ig, Szó: 6-12-ig

MÓNI FOTÓ
P Aszód, Kossuth Lajos u. 38.

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

Labor , ,
Megérkeztek tavaszi akciós fenykepezogepeink!
Canon AF 9 s I&8ÜÍ- 16.900.-+övtáska
Canon AF 9s DATE 2M9Ű- 21.99O.-+övtáska
Canon ZOOM 65 MSfO-18.990.-+övtáska
Canon Z00M85 MSÉO- 39.990.-+övtáska
DI&ITRulS FÉWKÉPEZÖ&ÉPEK RR&V VRLRSZTÉKBRni

Tovább tart az akciós 10x15-ös filmkidolgozás!
21x30-as kép 55TÍt.- 490.°______

Illatszere
Hírlap, dohányáru. Hagyományos és új aszódi 
képeslapok, teiefonkárlyák, postai értékcikkek
A postahivatal és a shop nyitvatartása:

Hétfő - péntek: 8.00-16.00
Pénztári órák: 8.00-15.30 
Szombat-vasárnap: zárva

Pa ház-, kávés-, taáskésíHete.k,ét- ás 

eoSesíköizkészée.tak, jénai táHak. szééas választékával!, 

oázjuk zégi és új vásázüvinkát!

Locsolóinak kedveskedjen apró ajándékokkal!
Oyitva tartás: H-P.: 8-17; Sz: 8-12
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Mindenki számára nyitva az ajtó

Aszódi Szaftadidő Sportegyesiilet alakult
Az újonnan megválasztott kép

viselő testület MKIS bizottsága 
februárban áttekintette a város 
sportéletét. Megállapításra ke
rült, hogy az iskolai testnevelés, 
illetve a Futball Club mellett 
szükség lenne a városban a sza
badidősport megújítására, egy 
szabadidősport egyesület létre
hozásával.
Az egyesület megalakulása a 
következő célokat szolgálná:
- az aszódi szabadidősport 
szervezettebbé tétele
- az egészséges életmód népsze
rűsítése
- sportolási lehetőség biztosí
tása, a szabadidő hasznos eltöl
tésével
- új sportágak bemutatása, nép
szerűsítése (természetjárás, tol
laslabda, asztalitenisz, street- 
ball)
- amatőr versenyek rendezése

Ütős verseny a kártyásoknál

Aki nyert, keveset veszített
Játék, sport, szórakozás, vagy 

csupán jó alkalom arra, hogy az 
ember találkozzon a haverokkal, 
barátokkal? Ha pedig verseny, 
akkor hogyan lehet mérni a telje
sítményt? Ezeket a kérdéseket 
tettem föl magamban a városi 
ultiversenyre igyekezvén. Ha
mar kiderült, hogy a városi jelző 
nem állja meg a helyét, mivel 
ezúttal, Kartalról, Mádról és 
Domonyból is érkeztek verseny
zők a Rákóczi úti iskola napkö
zijének épületébe.
A sporttársak jó ismerősökként 

üdvözölték egymást, ami nem 
csoda, hiszen a többség minden 
szombaton együtt veri a blattot. 
Ennek ismeretében pedig már az 
is érthető volt, hogy a sorsolás 
előtt néhányan buzgón imád
koztak, hogy kivel ne hozza őket 
össze a vakszerencse.
A versenyszabály szerint négy 
-négy embert sorsolnak egy asz
talhoz. Az induló tőke összege 
200 Ft, és az a cél, hogy a partik 
során az ember minél többet 

gyermek, felnőtt, szenior kate
góriákban a legkülönbözőbb 
sportágakban
- országos amatőr szabadidő
sport rendezvényeken való indu
lás, Aszód hírnevének öregbíté
sével
- az uszoda újraindítása után, an
nak tartalmas programokkal va
ló megtöltése
- pályázati lehetőségek folya
matos figyelemmel kísérése, 
azok kihasználása
- rendszeres tájékoztatás az ese
ményekről

A bizottság támogatásával 
képviselői beadványom nyomán 
a februári testületi ülésen a város 
vezetése, illetve a jelenlévő kép
viselők egyhangúlag támogatták 
az egyesület létrehozását.
Az alakuló ülésre február 26-án 
került sor, ahol a meghívottak 
(testnevelő tanárok, sportot sze

nyeljen hozzá a másik három 
partnertől. Egy óra elteltével 
újabb sorsolás következik. A

kártyacsaták ezután új asztal
társakkal folytatódnak. A ver
seny végső győztese az, aki a 
harmadik kör befejeztével a leg
több pénz birtokosa.
Arról, hogy a 35 induló közül ki 

lesz az első, a rendezvény előtt 
megoszlottak a vélemények. 
Abban viszont mindenki egyet
értett, ahhoz, hogy valaki jó kár
tyásnak mondhassa magát, nem 
elég csupán a szerencsével jóban 
lenni. Fontos a kombinációs 
készség, és az sem baj, ha az em
ber jó memóriával bír, mert így 
vissza tud emlékezni az egyes 

rető aktivisták, civil szerveze
tek képviselői) egyetértettek az 
egyesület létrehozásának gon
dolatával, annak szükségessé
gével, valamint az előterjesztett 
alapszabály elfogadása után 
kimondták annak megalakulá
sát. Ezt követően titkos szava
zással megválasztásra került az 5 
fős elnökség, illetve az elnök 
személye.
Elnökség: Budavári Erika, Hu
szár Mihály, Kovács Tamás, 
Molnár László, Nyíry Zsolt. El
nök: Nyíry Zsolt.
Az egyesületi tagok következő 
összejövetelére március 11-én 
került sor, ahol a jelenlévők 
összeállítottak egy program
tervet az év első felére (mellék
let).
Az első félév kiemelt feladatai a 
következők:
- Aszód város támogatásával a 

lapok sorsára.
Az ultiverseny végeredménye:

1. Ecker József 815 Ft 
l.VoláhJózsef 808 Ft 
3. id Szalai László 765 Ft
A legpechesebb versenyző Ve
réb József volt, akinek a 3x200 
Ft-os indulótőkéjéből csupán 
381 Ft-jamaradt.
A rendezők ezúton mondanak 
kö-szönetet azoknak, akik támo
gatták a verseny megvalósítását: 
Aszód város önkormányzata, 
Domony község önkormányza
ta, Épkomplex Kft. (Molnár 
József), Túrái ÁFÉSZ (Oláh 
Károly), Marsall Mihály, Gersei 
Ferenc, Juhász József, id. Körösi 
József, id. Szalai László, Sza- 
mosvölgyi Bálint.

Következő 
lapzárta:

április 7-

Megjelenési

április 18.

„KIHÍVÁS NAP” színvonalas 
megrendezése, (május 28.)
- Városi Gyermeknap rendezé
sében való részvétel
- Az évszaknak megfelelő sport
programok, sportágak népszerű
sítése (természetjárás, kerékpár, 
tenisz, streetball, futás).

Az egyesületről...
Az egyesületnek bárki a tagja le
het, aki az alapszabályt elfo
gadja, illetve vállalja az egye
sületi célok megvalósításában 
való részvételt. Az egyesületnek 
lehetnek pártoló tagjai is, akik 
nem vállalják a tagsággal járó 
kötelezettségeket, csak adomá
nyokkal segítik az egyesület cél
jainak megvalósulását.
A tagok az egyesület által szer
vezett rendezvényeken kedvez
ményesen vehetnek részt. Mivel 
az egyesület bírósági bejegyzése 
még folyamatban van, így kez
detben csak a helyi rendezvé
nyeken való indulást tudjuk 
kedvezménnyel támogatni, de 
célunk ennek kiteijesztése az 
országos rendezvényeken való 
részvételre is.
Az egyesület minden hó utolsó 

péntek estéjén 18 órai kezdettel 
klubnapot tart a Közművelődés 
Otthonában, ahová minden ér
deklődőt szívesen látunk.

Nyíry Zsolt 
egyesületi elnök

Egyéb információk: 
www.5proba.hu, 
www'.bpsportiroda.hu

Programterv
Március 28. péntek: Klubnap, 
Közművelődés Otthona 18 óra 
Április:06. Vasárnap: Vivicitta 
Városvédő futás, Budapest, 
Margitsziget. ( Nyíry Zsolt, 06 
20434-3365)
Április 13.
Kerékpártúra Aszód környékén 
(Farkas Imre, 06 20 9832-316) 
Kevély alatti barangolás 
(Budavári Erika, 06 30 381- 
7217)
Olimpiai ötpróba-fiitás, Gyön
gyös. 28-14-7km.
(Nyíry Zsolt, 06 20 434-3365) 
Április 25. Péntek: Klubnap 
18 óra, Közművelődés Otthona

http://www.5proba.hu
bpsportiroda.hu
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Labdarúgás

Jól sikerült a nyitány
03.16. Aszód Városi Sporttelep 
Aszód FC - Perbál FC: 3 -1 (2 
-0)

Hideg, napfényes időben mint
egy 200 néző előtt egyperces 
gyászszünettel kezdődött a ta
vaszi idény első találkozója. Já
tékosok és nézők a közelmúlt
ban elhunyt Tolmácsi János, va
lamint Varga Attila édesapja 
emléke előtt tisztelegtek.
Az aszódi csapatban új játékost 
láthattunk, a sérült Kiss Zoltán 

helyén a télen Dunakesziről 
igazolt támadó középpályás 
Bodnár István mutatkozott be. 
Az első valamire való hazai ak
cióból (14.perc) gól született: 
egy jobb oldali beívelést követő
en az ötösről Hosszú Péter visz- 
szafejelt labdáját az újonc Bod- 
zsár pofozta a hálóba. (1-0). A 
következő nagy helyzet a per
báliak előtt adódott. Az aszódi 
kapus (Kovács Róbert) rosszul 
sikerült kifutása után a gólvonal

ról Szabó Imre tanári mozdulat
tal vágta ki a hálóba tartó labdát. 
A hazai rohamok a 34. percben 
góllá értek. Hosszú Péter nagy 
erővel vágta a léc alá a labdát. (2 
- 0). A kétgólos vezetés meg
nyugtatta a mieinket, így alapo
san visszavettek a tempóból. A 
lassuló iramot a játékvezető is 
megunta, és a 41. percben (!) Le
fújta az első félidőt.
A szünet a vendég csapatnak tett 
jót, igyekeztek felpörgetni a já
tékot, míg mi őriztük kétgólos 
előnyünket. S hogy izgalmas le
gyen a meccs, sikerült szépí-te- 
ni a perbáli csapatnak.(2 - 1). 

Mindkét oldalon ügyesen'alkal
mazták a lestaktikát, nehezen 
tudtak helyzetbe kerülni a csa
tárok. A perbáli védelem hibá
ját kihasználva a 60. percben is
mét Hosszú Péter lépett el és a 
kapust is kicselezve biztosan gu- 
rított a vendégek hálójába, be
állítva a végeredményt: 3-1.
A következő hazai mérkőzés 4 
hét múlva, április 13-án lesz. A 
megváltozott tavasz sorsolás 
letölthető a www.aszod.hu/ 
spoit'tavasz internetes oldalról.

KT.

Európai Unió
Vízszintes: 1. Az Európai Parlament hivatalos székhelye 
11. Félsz! 12. Növényevő hal 13. Mértékegység 16. Hullajtó 
18. Frissítő, tiszta 20. Szlovák autójelzés 21. Félpart! 22. Szo
morú 24. Gyorsan ide-oda mozgat 26. Takács Mária 27. Tévé! 
28. Szomszédos állam 30. Amper 31. Jég, németül (EIS) 33. 
Uzsonnázni kezd! 34. Tönkön egynemű hangzói! 35. Rét 37. 
Egy, németül (EIN) 39. Lao-ce tanítása 40. Dél-amerikai nép 
42. Öröklődő tulajdonságokat hordoz 44. Répa azonos hangzói! 
45. S 46. Eresz! 47. A máj termelte emésztő-nedv 48. Papírra 
vet 49. Rovar része! 50. Hangtalan gitár! 52. Sportfogadás 54. 
Jód 56. Eötvös Lóránt Tudomány egy etem 58. Átmérő jele 59. 
Lassan jár 61. Csenni

Függőleges: 1. Őszi 2. Tanuló vezető 3. Az ellenállás jele 4. 
Vízben élő egysejtű állat 5. Súgni kezd! 6. Az Európai 
Bizottság székhelye 7. Oxigén 8. Uránium 9. Szolmizációs 
hang 10. Gát szélei! 12. Pata része! 13. Azért 14. Szemetet 
összeszed 15. Az Európai Bizottság elnöke 17. Az Európai 
Tanács (Miniszterek Tanácsa) főtitkára, zárt betű:L 19. De
ci 20. Emelet 23.UUU 25. Nem használ 29.Belső szerveitől 
megtisztít 32. Erdei vad 36. Rőzse közepe! 38. Nemzet 41. In
gerel 43. Áfa nélküli érték 51. Az idő jele a fizikában 53. Or
szágos Egészségbiztosítási Pénztár 55. Asszonynév képző 57. 
Elek! 60. Dehogy! 62.Nitrogén

fiié 
Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: “Ő kiséri 
léptem vitázva, kérdezgetve és felelve.”
A helyes megfejtést beküldők közül a szerencse Bartók
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Jánosnénak ( Bethlen Gábor u. 26.) és Lipták Nándornak 
(Falujárók útja 28.) Kedvezett, így ők nyerték a Móni Fotó 2000 
Ft értékű, filmkidolgozásra feljogosító utalványát, illetve a 
Fáma könyvesbolt 2.500 Ft értékű vásárlási utalványát.
A Korona Cukrászda 1000 Ft értékű vásárlási utalványán levá
sárolható sütemény Blaubacher Jánosné (Kartal, József A. U. 
22.) Szája ízét édesíti meg.
Nyereményükhöz gratulálunk! Minden rejtvényfejtőnek jó szó
rakozást!
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Várjuk Olvasóink véleményét,

E-mail:
t;azos@freemail.hu

észrevételeit, írásait 
Címünk:

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

ASZÓDI TÜKÖR

Kiadó: Aszód Város Önkormányzata 
Felelős szerkesztő: Rácz Zoltán 

A szerkesztőség címe:
2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 59 Tel: 28/402-321

Fax: 28/400-117
Nyomdai előkészítés:

DIGI-Man Stúdió - Aszód, Kossuth Lajos u. 59 
T: 28/402-321; 06 20 974-3040

Készült az ARTWIND KFT. nyomdájában Gödöllőn,

http://www.aszod.hu/
mailto:azos@freemail.hu

