
Kevés fiatal ment el szavazni

Városunk is uniópártinak bizonyult

A vártnál jóval kevesebben vet
tek részt szombaton az Európai 
Unióhoz való csatlakozás ügyé
ben kiírt népszavazáson. A vá
lasztásra jogosult polgárok 
mindössze 45,62 %-a járult az 

urnákhoz. A népszavazás min
denesetre érvényes, egyben jel
zésértékű. Mutathatja azt, hogy 
a polgárok megcsömörlöttek a 
közélettől, de azt jelentheti, a 
többség eleve lefutottnak gon
dolta az ügyet. Ezt a teóriát az 
eredmény is igazolhatja, hiszen 
a 45,6 %-ból 38% az igenek ará
nya, s csupán 7,37% a nem vok- 
soké.
A városunkban született ered

mény nem lóg ki a sorból. A 
4554 választásra jogosult aszó
diból 2.118-an járultak az urnák
hoz, vagyis a szavazók aránya 
nem érte el az 50%-ot. A voksok 

ugyanakkor azt jelzik, Aszód is 
uniópárti. Az igenek száma 
1757, a nem szavazatoké 352, 
vagyis az ellenzőknél közel öt
ször többen váiják a csatlako
zást.
Abban is hasonlított az aszódi 
népszavazás a többi településen 
tapasztaltakhoz, hogy itt is a hu
szonévesek többsége maradt tá
vol. Viszont igen aktív volt az 
idős korosztály, akinek több tag
ja úgy nyilatkozott, neki már 
édes mindegy, hogy belépünk -e 
az unióba vagy sem, de azt 
szeretné, hogy az unokáinak 
jobb sora legyen.

Lapzárta után:

Üzlet köttetik?
Megállapodás született a város 

és a Javítóintézet között a Fesz
tivál új helyszíneként szánt te
rület ügyében. Bár a szóban for
gó 22 hektár állami tulajdonban 
van, kezelője a Javítóintézet,és 
a vagyontörvény értelmében a 
vételár - amit a város a Kincstári 
Vagyonigazgatóságnak fizet - 
fele, adott esetben az egész - az 
intézményt illeti. A volt szovjet 
laktanya mögötti terület csak 
egy része szolgálja a Fesztivált, 
nagyobb hányadát ipari park cél
jára kívánja hasznosítani az 
önkormányzat. A témáról má
jusban bővebben írunk. R.Z.

Két egyetemi kar indítását tervezik

Felsőfokú oktatás Aszódon?
tudományi, illetve társada
lomtudományi - karai kapná
nak helyet
A Podmaniczky-kastély egye

lőre csak a tulajdoni lap szerint 
van az Evangélikus Egyház bir
tokában, hivatalosan még min
dig nem történt meg az ingatlan 
átadása. Az épület immáron két 
telet vészelt át fűtés nélkül, s ro
hamosan romlik az állaga. A 

Széchenyi-kastélyból tavaly 
költöztek ki a Petőfi gimnázi
um kollégistái.

A műemlék hasznosításával 
kapcsolatban korábban néhány 
elképzelés már napvilágot lá
tott, de ezek elméleti síkon ma
radtak. A mostani elképzelés 
megvalósításának első lépése 
viszont napokon belül megtör-

(Folytatás a 3. oldalon)

Vajon más képet mutathatunk-e jövő áprilisban?
A Podmaniczky-kastély sorsát nagyban meghatározhatja az 

a törekvés, amelyet az Evangélikus Gimnázium igazgatója, dr. 
Roncz Béla és egy evangélikus vállalkozó képvisel. A kezdemé
nyezők elképzelése szerint az egykori főúri rezidenciában egy 
budapesti székhelyű evangélikus egyetem új - állam-és jog
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Húsz ár né Zsemberovszky 
Erzsiké néni kérelmének meg
tárgyalásával kezdődött a képvi
selő-testületi ülés. Mint arról ko
rábbi számunkban beszámol
tunk, a kérelmező azt kérte a 
grémiumtól, érje el Aszód a PE- 
MÁK-nál, hogy újra legyen gya
logátkelőhely felfestve a Posta 
előtt.
Egyelőre türelmet kért a kép

viselő-testület a Liget u. 2., 4.6., 
8. szám alatti lakosoktól az ál
taluk benyújtott területvásárlási 
kérelem ügyében. Az ülésen is 
megjelent polgárok a telkük vé
gében lévő földterületet kí
vánják megvásárolni. Beadvá
nyukban azt kérték az önkor
mányzattól, lehetőleg úgy ke
rüljenek ezek a területek kiala
kításra, hogy a későbbiekben 
építeni lehessen rá. (Többen a 
gyermeküknek, unokájuknak 
szeretnének itt helyet biztosíta
ni.

Fehér Endre, a Műszaki Iroda 
vezetője arról tájékoztatta a kép
viselő-testületet, az önkormány
zat 2001 -ben megkereste a Liget 
utcai lakókat a telkük végében 
található földterület megvásár
lásának lehetőségével. Akkor 
mindössze egy tulajdonos jelzett 
vissza, hogy élni kíván vele, a 
többi tulajdonos válasza nemle
ges volt. Mostani kérelmük be
érkeztére alaposan megválto
zott a helyzet. Folyamatban van 
a településszerkezeti terv készí
tése és a telekalakítások is meg
kezdődtek. Éppen ezért a Kör
nyezetvédelmi és Városfejlesz
tési Bizottság azt javasolta, hogy 
a kérelem elbírálását függessze 
fel a képviselő-testület a tele
pülésszerkezeti terv, a helyi épí
tési szabályzat és a szabályozási 
terv elkészültéig. Fehér Endre 
úgy saccolta, június végére tud
nak válaszolni az érintetteknek. 
Búzás János viszont úgy véleke
dett, a kérdésről most is dönthet
nek, mivel a testület 2001. de
cemberében már határozatot ho
zott arról, hogy ezt a területet el
adja, sőt, az árat is megszabta. 
Valamennyi kérelmező az álta
luk most is folyamatosan rend
ben tartott területet építési te
lekként kívánja hasznosítani.

Kovács Tamás alpolgármester 
ugyanakkor éppen emiatt java
solta a körültekintő műszaki elő
készítést.
Elfogadta a képviselő-testület a 

Helyi környezet védelméről 
közterületek és ingatlanok rend
jéről, a település tisztaságáról 
szóló rendeletet, amelyet la
punkban, - a képviselő-testület 
kérésére - teljes teijedelmében 
leközlünk.
Jóváhagyta a grémium az ön

kormányzat 2002. évi pénzma
radványának és vállalkozási 
eredményének előzetes elszá
molásáról és felosztásáról szóló 
előterjesztést.
Ugyancsak zöld utat adtak a 
képviselők a Közművelődés 
Otthona azon kérésének, hogy 
az önkormányzat biztosítson 
200 ezer Ft önrészt az érdekelt
ségnövelő pályázat benyújtásé- szolgáló bérlemények bérleti dí-

Figyelem, ebzárlat!
A Földművelésügyi és Vidék

fejlesztési Minisztérium Állate
gészségügyi és Élelmiszer El
lenőrző Főosztálya elrendelte a 
rókák és egyéb vadonélő raga
dozók veszettség elleni szájon 
keresztüli immunizálását. Vak- 
cinázott csalétek került kihelye
zésre, mely miatt a Pest Megyei 
Állategészségügyi és Élelmiszer 
Ellenőrző Állomás Aszód város 
területén 2003. április 12. és má
jus 3. között ebzárlatot, vala
mint legeltetési tilalmat rendelt 
el.

Ennek értelmében az adott 
időszakban minden macskát és 
kutyát a tartási helyén elzárva, 
illetve a kutyákat megkötve úgy 
kell tartani, hogy azok más 

Felhívás tüdőszűrésre
Értesítjük Önöket, hogy váró-

sunkban április 22. és június 3. 
között tüdőszürést végzünk. A 
szűrés a 30. életévüket betöltött 
polgároknak különösen aján
lott, de érdemes a vizsgálatot el
végeztetnie a fiatalabb korosz
tály tagjainak is. A vizsgálatot 
hétfőnként 12 és 18 óra, ked- 

hoz.
Pénz volt a témája a következő 

napirendi pontnak is, nevezete
sen a kimutatás a takarékossági 
intézkedés zárolására javasolt 
tételeiről. A témával előző szá
munkban részletesen foglalkoz
tunk. Csupán emlékeztetőül: az 
önkormányzat cirka 25 millió 
Ft-ot zárolt mindaddig, amíg 
kiderül, milyen eredményt 
hozott az úgynevezett önhiki 
pályázat.
Elfogadta a képviselő-testület a 
szociális igazgatás-és ellátás 
helyi szabályairól szóló ren
deletét, amelynek néhány feje
zetét a jogszabályi változások 
miatt máris módosítania kellett. 
A rendelet az interneten, Aszód 
honlapján (www.aszod.hu) ol
vasható.
Változnak a nem lakás céljára 

állattal vagy emberrel ne érint
kezhessenek. Zárt udvarban a 
kutyák elzárását vagy megköté
sét mellőzni lehet, ha azok on
nan ki nem szökhetnek. Kutyát 
tartási helyéről csak pórázon ve
zetve és szájkosárral lehet ki
vinni. A város területéről kutyát 
vagy macskát csak a hatósági ál
latorvos kedvező eredményű 
vizsgálata után és engedélyével 
szabad kivinni.
Az ebzárlat idején az önkor
mányzat köteles a szabadon ta
lált kutyák és macskák befogá
sáról gondoskodni.
A szervezett eboltások az eb
zárlat idején zavartalanul foly
tatódnak.

Polgármesteri Hivatal 

denként, szerdánként és csütör
tökönként 8 és 12 óra között vé
gezzük a Tüdőbeteg-gondozó 
Intézetben.
Törődjön saját és mások egész
ségével! A tbc fertőző, ugyan
akkor időben felfedezve gyó
gyítható betegség!

dr. Simorjay Zsuzsa főorvos

jai. A témával részletesen, külön 
cikkben foglalkozunk, csakúgy 
mint a Kossuth Lajos u. 62. szám 
alatti önkormányzati ingatlan 
egyik megüresedett lakásának 
további sorsáról.
Újabb vevő jelentkezett, aki az 
ipari területből szándékozik egy 
kisebb részt megvásárolni. A 
képviselő-testület a polgár
mestert bízta meg a tárgyalás 
lefolytatásával, kikötve, hogy az 
önkormányt 1100 Ft/négyzet- 
méter összeg alatt nem kíván üz
letet kötni az érdeklődővel. A 
napirend tárgyalása során kide
rült, hogy az ipari park egy je
lentős része régészeti lelőhely
ként van számon tartva. Ennek 
lehetséges következményeivel 
külön írásban foglalkozunk.

Három személyt - Szabó 
Imrénét, Konkoly Mihálynét és
Lakatos Máriát-a Pest megyei 
Munkaügyi Bíróság területi 
munkaügyi ülnökének válasz
tott a képviselő-testület.

Jóváhagyták a képviselők a 
Csengey Gusztáv Általános Is
kola alapító okiratának módo
sítását. Erre egyes tevékenysé
gek pontosítása miatt volt szük
ség.
Pályázatot nyújt be a város a 

Művelődés Háza bővítésének 
megvalósításához. A témával 
külön cikkben, részletesen fog
lalkozunk.
A képviselő-testület elfogadta a 
Közművelődés Otthona vezető
jének, Rácz Zoltánnak azon 
kérelmét, hogy az esküvők után 
az intézmény szolgáltatási 
díjként bruttó 3000 Ft-ot szám
lázzon az érintetteknek. Az in
tézmény ráadásként kapta a fel
adatot, és a költségvetésében 
nincs külön keret a plusz ta
karításokra.
A képviselő-testület jóváhagyta 
a március 15-ei városi ünnepség 
programtervezetét, végül jelen
tést hallgatott meg a lejárt határ
idejű határozatok végrehajtásá
ról, a két ülés között tett intéz
kedésekről, majd a közérdekű 
bejelentések, javaslatok megté
telére került sor. A jegyzőkönyv 
teljes teijedelmében elolvasható 
a Városi Könyvtárban.

R.Z.

http://www.aszod.hu
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Afég lejjebb vannak a piaci tarifáktól

Emelkednek az önkormányzati ingatlanéit bérleti díjai
A képviselő-testület döntése 

értelmében a megüresedett, 
meghirdetésre kerülő bérle
mények díjára irányuló induló 
licit 1500Ft/négyzetméter + 
ÁFA lesz. 15 %-kal többet 
kell fizetni azoknak a vállalko
zóknak is, akik folyamatosan 
bérelnek önkormányzati tu
lajdonban lévő, nem lakás célú 
ingatlant A Fáma könyves
bolt, valamint a Kossuth Lajos 
u. 59-ben található irodák dí
jai 10%-kal emelkednek.
Az infláció mértékénél maga

sabb emelést szavazott meg a 
képviselő-testület a nem lakás 

Két egyetemi kar indítását tervezik
Felsőfokú oktatás Aszódon?
Folytatás az 1. oldalról

ténik: az Országos Evangélikus 
Egyház és a vállalkozó együtt
működési szerződést köt mely 
szerint a beruházó felújítja a két 
kastélyt - a Széchenyiek egykori 
rezidenciájának tulajdonjogát 
szeretné megkapni az egyház a 
magyar államtól - átalakítja 
egyetem céljára, sőt, még a he
lyiségeket is berendezi. Az egy
ház az egyetem megszervezését 
vállalja.
Az első becslések a felújítás 

költségét mintegy 2,5 milliárd 
Ft-ra saccolják. Dr. Roncz Béla 
szerint a tervezett hallgatói lét
szám mellett - a posztgraduális 
képzéssel együtt évfolyamon
ként mintegy 1000 fő - az intéz
mény gazdaságosan működtet
hető. A tervek megvalósítása új 
- 150-200 - munkahelyet is 
teremtene a városban.
Az új karok indításának a kor

mány és a szaktárca általi jóvá
hagyása szintén hátravan még. 
Ha zöld utat kap az elképzelés, 
akkor következhet a kiviteli ter
vek elkészíttetése és a szükséges 
szakhatósági engedélyek beszer
zése. A munkálatok indításának 
tervezett időpontja 2004. márci
us, befejezése pedig 2005. au
gusztusa. Szeptemberben pedig 
megindulna a képzés. A tanév
kezdésre felépülne az apartman 

célú önkormányzati bérlemé
nyek bérleti díjai esetében. A 
döntés kétszeri tárgyalás után 
született meg, mivel a március 
7-ei ülésen csak abban álla
podtak meg a képviselők, hogy 
megvizsgálják valamennyi 
bérleti szerződést.
A pénzügyi bizottság már az 

első alkalommal is 15 %-os 
emelést javasolt, viszont el
hangzott olyan képviselői véle
mény, hogy közelíteni kellene a 
bérleti díjakat a piacon alkalma
zottakéhoz. (Az önkormányzati 
ingatlanokban jelenleg 600-800 
Ft/ m2 a jellemző ár) Ekkor a 

rendszerű kollégium is, amely
ben néhány tanári lakás szintén 
helyet kapna.

Az Evangélikus Gimnázium 
területén most is folyik egy épít
kezés. A napokban befejezték az 
új kollégium alapozását, rövi
desen a falazás kezdődik. Az 
épületet várhatóan szeptember 
elején vehetik birtokukba a kö
zépiskolakollégistái. R.Z. 

Az Aszód Ifjúságért Alapítvány 
pályázati felhívása

A PYRUS-Rumpold Környezetvédő Szolgáltató Rt. 2003-ban 
600 ezer Ft támogatást nyújt az alapítvány részére. A személyi jöve
delemadó 1%-ából befolyt összeg 202.295 Ft, melynek felhaszná
lására szintén 2003-ban kerül sor. Ennek szétosztására pályázatot 
írunk ki az alábbi témakörökben:
■ Környezetvédelem. Öntevékeny csoportok kömyezetszépítő és 
környezetvédő tevékenységének támogatása.
■ Helyi hagyományok (néprajzi, zenei, népi játékok, szokások) 
ápolását, felkutatását célzó programok, rendezvények.
■ Ifjúsági klubok, közösségteremtő programok támogatása. Helyi 
szabadidős programok, táborok anyagi segítsége.
■ Sportversenyek, tömegsport rendezvények.
■ Az ifjúság bekapcsolódása az időskorúak karitatív jellegű segí
tésébe.
A kiírásnak megfelelő pályázatokat egyének és kollektívák Polgár
mesteri Hivatal „Aszód Ifjúságért Alapítvány” 2170 Aszód, Sza
badság tér 9. címzéssel adják fel két példányban. Pályázni pályázati 
űrlapon lehet. Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 
titkárságán, a Városi Bölcsődében és a Városi könyvtárban. A 
pályázat beérkezési határideje 2003. április 25. A pályázat 
elbírálásáról, a kuratórium döntéséről a pályázók április 30-ig 
írásban értesítést kapnak. Az alapítvány kuratóriuma

grémium úgy döntött, a követ
kező ülésig megvizsgáltatja az 
érvényben lévő szerződéseket. 
Kiderült, hogy ezekben a hatá
rozott időre kötött megállapo
dásokban az szerepel, hogy az 
önkormányzat évente az infláció 
mértékével emeli a bérleti díjat. 
Igaz, van egy másik lehetőség is, 
hogy abérbeadó apiaci értéknek

A Kossuth 62-ben maradnak szolgálati lakások

Elállni vagy nem eladni?
Néhány hónappal ezelőtt az ön
kormányzat értékesítette a Kos
suth Lajos utca 60- és 62. szám 
alatti ingatlanokat. Mindössze 
három lakás maradt az önkor
mányzat tulajdonában: az állat
orvosi szolgálati lakása, a zene
iskola egyik tanárának lakása, 
amelyet a képviselő-testület 
nem kívánt eladni, és egy gar
zonlakás, amelyet a bérlője nem 
kívánt megvásárolni. Erről az 
alig 30 négyzetméteres ingatlan
ról kellett dönteni a képviselő
testületnek. Három javaslat állt a 
képviselők előtt: 1. Adják el a 
lakást, lehetőleg piaci árfolya
mon. 2. A Szociális Bizottság 

megfelelően egyezséget köt a 
bérlőkkel.
A testület ezt követően szavazott 
és elfogadta a 15%-os emelést. 
Kérdés, hogy mit szólnak ehhez 
a bérlők. Bár az is lehet, hogy ez 
még mindig méltányosabb ár, 
mintha a piaci értéknek megfe
lelő megállapodást kell kötni a 
várossal.

tegyen javaslatot szociális bérla
kást igénylőre. 3.Szolgálati la
kásként hasznosítsák a további
akban is, és döntsenek a két 
igénylő - a Csengey iskola egyik 
tanárnője, illetve a Petőfi Gim
názium nevelőtanára - között. A 
három javaslat közül a szociális 
bérlő elhelyezésének lehető
ségével nem különösebben fog
lalkozott a grémium, inkább az 
eladni vagy nem eladni dilem
mára kereste a megoldást. Ko
rábban a képviselő-testület 
olyan határozatot hozott, hogy 
az épület valamennyi lakását el
adja az állatorvos által használtat 
kivéve. A március 7-ei ülésen vi
szont markánsan jelentkezett az 
a vélemény, hogy egy olyan is
kolavárosnak, mint Aszód, meg 
kell tartani néhány szolgálati la
kást, hogy ezzel pedagógusokat 
lehessen idevonzani. Ez a sza
vazás során is megmutatkozott, 
mivel ha szorosan is, de a meg
tartást támogató döntés született. 
Ezt követően már „csak” a két 
igénylő között kellett választani. 
A képviselők hosszas latolgatás 
után a Petőfi Gimnázium peda
gógusát részesítették előnyben.
______________________R.Z.

Köszönet
Köszönjük mindazon résztve

vőknek, akik Édesanyám teme
tésén osztoztak bánatunkban.

Hálával: a Gabai család 
Köszönjük mindazoknak, akik 

szeretett férjem, édesapám, 
Mankovics László temetésén 
fájdalmunkban osztoztak.

Mankovics család
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A Közigazgatási Hivatal állásfoglalása

Nem összeférhetetlenek a polgármester tisztségei a munkakörével
Megkönnyebbüléssel vette tudomásul az Ügyrendi és Va
gyonnyilatkozatot Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság a 
Pest Megyei Közigazgatási Hivataltól a minap megérkezett 
állásfoglalást, mely szerint Bugyin József polgármesteri 
tisztsége nem összeférhetetlen a vízgazdálkodási- valamint 
ezen belül a vízi közmű társulat intézőbizottságának elnöki 
tisztével. A bizottság kérésnek megfelelően Önök most rész
letesen megismerhetik a dr. Petrik János hivatalvezető által
írt szakmai indoklást.

Tisztelt Jegyző Asszony!
Hivatalomhoz intézett, a képvi

selői összeférhetetlenség vizs
gálatára vonatkozó megkeresé
sére válaszolva - egyetértve a 
Belügyminisztérium Önkor
mányzati Tájékoztatóban kifej
tettekkel az alábbiakról tájékoz
tatom.
A helyi önkormányzatról szóló 
1990. évi LXV. törvény (a továb
biakban: Ötv.) 33/A§-a rendel
kezik a polgármesteri tisztség 
összeférhetetlenségi eseteiről.
Eszerint a polgármester (egye
bek mellett) nem lehet:
- a képviselő-testület által ala
pított költségvetési szerv veze
tője, vezetőhelyettese, gazdasági 
vezetője, továbbá olyan közal
kalmazott, aki kinevezését, meg
bízását a képviselő-testülettől 
kapja,
- aki, illetve akinek a személyes 
közreműködésével működő gaz
dasági társaság önkormányzati 
feladatot a képviselő-testülettel 
vagy a képviselő-testület szer
vével kötött vállalkozási, megbí
zási szerződés vagy munkaszer
ződés alapján lát el,
- kuratóriumi tagság kivételével 
a képviselő-testület által létreho
zott közalapítvány kezelőszervé
nek tisztségviselője,
a képviselő-testület által alapí
tott önkormányzati vállalat ve
zérigazgatója, vezérigazgató
helyettese, igazgatója, igazgató
helyettese, igazgatótanácsának, 
vezető testület ériek tagja,
- az önkormányzat tulajdoni ré
szesedésével működő gazdasá
gi társaság vezető tisztségvise
lője, igazgatótanácsának, igaz
gatóságának vagy vezető testü
letének valamint a társasággal 
munkaviszonyban vagy munka
végzésre irányuló más jogvi
szonyban álló vezetője (vezéri

gazgatója),
- az önkormányzat tulajdoni 
részesedésével működő gazda
sági társaság által alapított gaz
dasági társaság vezérigazga
tója, vezérigazgató-helyettese, 
igazgatója, igazgatóhelyettese, 
igazgatótanácsának igazgató
ságának vagy vezető testületé
nek tag a,
A főállású polgármester a kép
viselő-testület hozzájárulása 
nélkül nem lehet:
- vállalatnak vezérigazgatója, 
vezérigazgató-helyettese, igaz
gatója, igazgatóhelyettese, igaz
gatótanácsának vezető testüle
tének és felügyelő bizottságának 
tagja,
- gazdasági társaság vezető 
tisztségviselője, igazgatótaná
csának igazgatóságának vagy 
vezető testületének felügyelő bi
zottságnak tagja, valamint a tár
sasággal munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló 
más jogviszonyban álló vezetője 
(vezérigazgatója),
■ szövetkezet tisztségviselője, 
■alapítvány kezelő szervezetének 
tagja, tisztségviselője.
Tájékoztatom arról, hogy a víz

gazdálkodási-, ezen belül a vízi 
közmű társulat intézőbizottsá
gának elnöki tisztsége azonban 
nern esik az Ötv. 33/A.§-ában 
megfogalmazott összeférhetet
lenségi okok egyike alá sem. 
Ennek indokai a következők: 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVI1. törvény (a továbbiak
ban: Vízgazd. tv) IX fejezete 
rendelkezik a vízgazdálkodási 
társulatokról. A Vízgazd. tv. 34. 
§(1) bekezdése alapján a vízgaz
dálkodási közfeladatok vízgaz
dálkodási társulatok útján is 
elláthatók, mely társulatok jogi 
személyiséggel rendelkező gaz
dálkodó szervezetek; közfela

dataik jellegétől függően vízi- 
közmű-társulatok, illetvevízitár- 
sulatok A társulatok létrehozá
sára, szervezetére, működésére, 
megszűnésére, egyesülésére, il
letve szétválására, valamint vá
lasztott tisztségviselőinek fele
lősségére - a Vízgazd. tv. eltérő 
rendelkezése hiányában - a gaz
dasági társaságokról szóló 
1997. évi CXL1V. törvény (a to
vábbiakban: Gt.) általános ré
szének rendelkezéseit kell alkal
mazni.
Bár a vízgazdálkodási társula

tok jogi személyiséggel rendel
keznek, egyikük sem minősül a 
Gt. által nevesített gazdasági

Elődökhöz méltó győzelem Isaszegen

Aszódon lárt a tavaszi hadiárat
Az 1849. évi tavaszi hadjárat a 
Habsburg császári önkény által 
fegyveres szabadságharcra 
kényszerített magyarság törté
netének egyik legfényesebb fe
jezete volt. Görgey Artúr veze
tésével a magyar sereg sorra vív
ta győztes csatáit - Hatvan, Tá- 
pióbicske, Isaszeg, Vác, Nagy
salló- az osztrák császáriak el- József polgármester átvette az

len. Komárom erődjének vissza
foglalása után Buda felszabadí
tása következett. Bem tábornok 
Erdélyt tisztította meg az ellen
től. Május végére az ország te
rületének 90 %-a szabad lett.
15 esztendeje a dicsőséges had

járat útvonalán a szerveződő ka
tonai hagyományőrző cso-por- 

társaságoknak. Ezt támasztja 
alá a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény 685.§ 
c) pontja is, ami a gazdálkodó 
szervezetek fogalma alatt külön 
nevesíti a gazdasági társaságot 
és avízgazdálkodási társulatot. 
Fentiekre tekintettel a polgár
mesteri tisztség nem összefér
hetetlen a vízgazdálkodási-, 
valamint ezen belül a vízi közmű 
társulat intézőbizottságának 
elnöki tisztségével.
Kérem tájékoztatásom szíves tu
domásul vételét.
Budapest, 2003. március 10. 
Üdvözlettel:

Dr. Petrik János

tok felidézték a hadjárat esemé
nyeit, megkoszorúzták emlék
helyeit. Az évek során egyre 
több csoport kapcsolódott be az 
emléktúrába. Két éve az aszódi 
emlékhelyeket is felkeresik. 
Április 6-án a hagyományőrzők 
városunkban meg-koszorúzták a 
48-as emlékművet, majd Bagyin 

önkormányzatok részére ez al
kalomból készíttetett lobogót 
(képünkön). A résztvevők ezt 
követően Miskolczi honvéd
kapitány sírja előtt tisztelegtek, 
majd Isaszegre siettek, hogy 
részt vegyenek a délután kez
dődő csatában. Az ütközetet 
ezúttal (is) a magyarok nyerték.
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ASZÓDI

Ami segít a talpon maradásban: “Tanulni, tanulni, tanulni”

Európa kapujában - az Akadémia záróestje
Bár ez a cikk még az Európai 

Unióhoz való csatlakozás kérdé
sében ügydöntő népszavazás 
előtt született, a fenti címen 
meghirdetett kerekasztal-be- 
szélgetés szereplői - dr. Skultéty 
Csaba független publicista, 
Bagyin József polgármester és 
az őket kérdező dr. Asztalos 
István történész - szinte biztosra 
vették, hogy Magyarország pol
gárai a csatlakozás mellett dön
tenek. Az est - amely egyben az 
Aszódi Honismereti Akadémia 
záró rendezvénye volt - folya
mán felmerült kérdések egy 
részére azonban csak a csatla
kozást követő egy évtizeden be
lül kapunk választ.
Dr. Skultéty Csaba azon em

berek közé tartozik, akik jól 
ismerik az általunk most válasz
tott közösség mindennapjait, 
hiszen több évtizeden keresztül 
Németországban élt és dolgozott 
- 33 évig a Szabad Európa 
Rádió munkatársa volt. Bemu
tatkozásából kiderült, egy kü
lönös véletlen folytán került 
kapcsolatba Aszóddal. Szabadi
dejében a müncheni antikváriu
mokban Pest-Buda metszeteket 
gyűjtögetett. (Hazatérte után a 
Széchényi könyvtár az anyagai- 
bój Pest -Buda egyesülésének 
125. évfordulója alkalmából 
kiállítást rendezett.) Egy alka
lommal az egyik antikvárius egy 
poros mappát nyújtott át neki 
azzal, hogy ezt valaki 20 évvel 
ezelőtt hagyta nála, ha gondolja, 
lapozza át. Kiderült, hogy az 
anyag a Podmaniczkyak aszódi 
irattárából való, és főleg XIX. 
századi dokumentumokat tartal
maz. A publicista potom áron 
megvásárolta, majd, amikor ha
zatért, az egyik útja városunkba 
vezetett. Itt tudta meg, hogy a 
nemesi család levéltára a n. vi
lágháború idején leégett. Úgy 
érezte, a dokumentumokkal se
gít az aszódiaknak történelmük 
megismerésében, ezért azokat a 
múzeumnak adományozta.
Arra a kérdésre, hogy milyen 
viselkedést vár el a most csatla
kozó országok állampolgáraitól 
az Európai Unió, a publicista 

úgy vélekedett, az egyik legfon
tosabb az őszinteség, ami mind 
az egyén, mind egy adott közös
ség jellemzője kell legyen. Ne
gatív példaként egy magyar 
cégnek egy olasz vállalattal való 
„együttmüködéséf’említette. A 
közös megállapodás után az 
olasz partner elkészítette az üz
leti tervét, míg a magyar erre a 
mai napig nem válaszolt. Az 
ilyen viselkedés képes lerom
bolni minden korábbi ered
ményt.

A magyarok megítélése jó 
Európában, és ez az 1956-os 
forradalomnak is köszönhető, 
annak hogy ez a kis nép képes 
volt szembeszállni a Szovjetu
nióval. A 2004-es csatlakozás 
óriási esély, és kizárólag rajtunk 

Dr. Skultéty Csaba nem titkolta: vesztesek is lesznek 
múlik, hogy hogyan vagyunk uniós elvárásoknak, de a nyelv
képesek élni ezzel a lehető
séggel. Vesztesei lesznek egy 
ideig a csatlakozásnak, ám né
hány éven belül minden bi
zonnyal gazdasági fellendülést 
fogunk tapasztalni. A belépés 
erkölcsi, nemzeti vonatkozását 
illetően az újságíró úgy foglalt 
állást, nem szabad, de nem is kell 
a nemzeti értékeinket feladni. 
Nyilván a polgárok felfogása is 
kell, hogy változzon, például 
abban, hogy ne csak a házát 
érezze otthonának, hanem a szű- 
kebb környezetét is, és mindent 
megtegyen azért, hogy az szeb
ben nézzen ki.
Bagyin Józsefet dr. Asztalos Ist

ván többek között arról kérdezte, 
hogyan készül Aszód a csatla
kozásra, illetve mi vár az itt élők
re. A város első embere úgy vé
lekedett, hogy az utóbbi néhány 
év fejlődési üteme felülmúlta a 
várakozást, de ez korántsem je
lenti azt, hogy minden téren elé
gedettek lehetünk, elég csak a 
hulladékkezelés nehézségeit 
említeni. Mivel az elkövetke
zendő időszakban egyre na
gyobb szerepet kapnak a -főleg 
európai uniós - pályázatok - a pá
lyázatírás szinte már külön szak
mának számít - az önkor
mányzat is kíván olyan szakem
bereket alkalmazni, akik képe
sek pályázati pénzeket nyerni a 
városnak. A köztisztviselői kar 
szakmai munkája megfelel az 

tudásnak ezeken a munkahe
lyeken is egyre nagyobb szerep 
kell jusson.
A beszélgetőpartnerek egyön

tetűen úgy foglalták állást, ha 
Magyarországon néhány év, év
tized múlva elégedett, kiegyen
súlyozott polgárok élnek majd, 
sikert hozott a csatlakozást.

A rendezvény szép gesztusa
ként dr. Asztalos István A Mú
zeumért emlékplakettet ajándé
kozott dr. Skultéti Csabának és 
Detre János esperesnek.

R.Z.

Ilyen estékre 
igényvan

Köztudott, hogy az aszódiakat 
elég nehéz kimozdítani ottho
nukból. Éppen ezért számít 
különösen nagy sikernek az 
Aszódi Honismereti Akadé
mia előadás-sorozata, amely
nek átlagosan 50-60 fő körüli 
látogatottsága azt jelzi, az igé
nyes, értéket hordozó isme- 
retteijesztő előadásoknak még 
ebben a rohanó világban is van 
létjogosultságuk.

A Petőfi Múzeum és a Városi 
Könyvtár vezetői tavaly ősz
szel határozták el, hogy kö
zösen pályáznak a Művészeti 
és Szabadművelődési Ala
pítvány felhívására, amely fo
lyamatos jelleggel megva
lósuló képzési programok tá
mogatásával kecsegtetett. Dr. 
Asztalos Istvánt és •Sáhóné 
Bordás Évát az sem tántorí
totta el céljától, hogy az igé
nyelt 150 ezer Ft helyett mind
össze 50 ezer Ft-ot nyertek. 
Kesergés helyett számba vet
ték a lehetőségeket, és meg
vizsgálták, hol lehet kiváltani 
összefogással, társadalmi 
munkával a költségként jelent
kező tételeket. így született 
meg végül a hat előadásból és 
egy közös sétából álló sorozat, 
amely Aszód múltjával, jele
nével és lehetséges jövőképé
vel ismertette meg az érdek
lődő polgárokat.

A kívülállók - akik az elő
adásoknak köszönhetően most 
mégis „bennfentesek” lettek- 
csak elismeréssel szólhatnak a 
kezdeményezésről, és abban 
bíznak, lesz folytatás. Addig 
pedig van idő tanulmányozni 
az akadémia látogatásáért 
ajándékba kapott Ráday Ge
deon könyv-és műgyűjteménye 
a XVIII. században című ki
adványt, amellyel a szervezők 
egy oklevél kíséretében is
merték el a közönség együtt
működését.

-rázós-
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Balsai István leginkább a termelőszövetkezeti tagokért aggódik

A női munkavállalóknak lesz elég EU-nályázat
- Általában azt mondhatjuk, az 
unióban minden pályázat azt a 
célt szolgálja, hogy az ilyen 
vagy olyan szempontból hátrá
nyos helyzetű rétegek felzár
kóztatása megtörténhessen” - 
jelentette ki Balsai István, az 
Országgyűlés foglalkoztatási bi
zottságának MDF-es elnöke, 
egykori igazságügy-miniszter. 
A politikus azt tartja az egyik 
legnagyobb problémának, hogy 
az egykori termelőszövetkezeti 
dolgozók jogi helyzete rendezet
len. „Ugyanakkor azt jósol
hatom, hogy a nagyobb arányú 
foglalkoztatottság, azon belül is 
a nők alkalmazásának elősegí
tése érdekében lesz pályázat, ha 
nem is ilyen direkt módon” - 
tette hozzá Balsai István.
-Lesz olyan európai uniós for
rás, amely kifejezetten a kis
településeken tapasztalható 
foglalkoztatási problémákra 
ad megoldást?
- A foglalkoztatással összefüg
gő, munkahelyteremtő pályáza

Barbara Sichtermann: 

lAjÁNLATfi] 50 híres nő
- Még mindig férfitársadalomban élünk-jegyzi meg keserűen aján
lati könyvünk előszavában a szerző. Állításával aligha lehet vitat
kozni, elég, ha csak arra gondolunk, a magyar parlamentben mennyi 
a képviselő hölgyek száma az urakhoz képest. Persze a klasszikus 
mondás manapság is érvényes: “Keresd a nőt!”- vagyis a férfiak 
cselekedeteinek “mozgatórugója” sok esetben a háttérben maradó, 
és onnan irányító “oldalborda.”
A Sichtermann könyvében szereplő hölgyek előtérbe kerülve 

igyekeztek megváltoztatni a világot, és mindent elkövettek azért, 
hogy végre a szebbik nem teljesítményeit is elismeijék, figyeljenek 
fel végre művészeti alkotásaik erejére, s ne csak a szexszimbólumot 
lássák bennük.
A szerző segítségével igazi időutazást tehetünk. A sort Hatsepszut 
nyitja, aki félje korai halála miatt 20 évesen került az egyiptomi 
trónra, fáraóvá koronáztatta magát és több, mint két évtizeden át irá
nyította a kezei alatt felvirágzó Egyiptomot. A képét szemlélve, el
sőre talán észre sem vesszük, hogy a gyengébb nemhez tartozott, 
mivel - az egyiptomi hagyományok sem számoltak női uralkodóval
- férfiviseletet és műszakállat hordott. Királynő a maga nemében a
sort záró Madonna is, csak nem a politika, hanem a popzene szín
padán viselte egy ideig az egyes számot. Az olasz édesanya szülte 
fiatal lány hamar rájött, hogy miné botrányosabb egy termék, annál 
nagyobb a sikere, akkor is, ha a termék maga az ember. Bejött neki: 
lehet ugyanis őt szeretni vagy gyűlölni, csak egyet nem: nem törőd
ni vele. Ez egyébként ajánlati könyvünkre is igaz. R.Z.

tok lehetősége a csatlakozás 
után szélesebb lesz, mint jelen
leg. Lesz EU-s forrás, de a kis
települések önállóan nem tud
nak pályázni ezekre. Helyette 
térségi pályázatokat vesz szíve
sen az Európai Unió.
- Kell ezekhez majd felmutatni 
önrészt is?
- Többségükben igen. A pályá
zatok általában csak akkor lehet
nek sikeresek, ha a pályázó bizo
nyítani tudja, hogy kormányzati 
vagy más támogatás is áll mö
götte. Az önkormányzatok ezt a 
szükséges összeget aligha tudják 
saját keretből fedezni, főleg ha a 
kistelepülések siralmas gazdasá
gi helyzetét nézzük. A szűkös 
központi forrásokra részben ma
gyarázatot jelenthet, hogy uniós 
elvárás az államháztartási hiány 
csökkentése. A több szigorú 
csatlakozási feltétel közül az ál
lam nyilván annak igyekszik el
ső helyen megfelelni, ami az 
EU-s tárgyalásokon előfeltétel 
volt. Ugyanakkor az már most 

látszik, hogy az idei évre vonat
kozó költségvetési törvény ve
szélyezteti a kistelepülések mű
ködését, az intézmények fenn
tartását téve ezzel szinte lehetet
lenné. Ráadásul a települések
nek most kell szembenézniük a 
közalkalmazotti béremelés kö
vetkezményeivel, azzal, hogy 
azt a központi költségvetés nem 
finanszírozza.
- Tegyük fel, hogy az önkor
mányzatoknak sikerül meg
szerezni a szükséges központi 
támogatást. Vajon milyen 
megoldást kínál az EU a fog
lalkoztatás szempontjából 
hátrányos helyzetben lévők, 
például az ötven év feletti 
munkavállalók munkaerő
piacba történő bevonására?
- Általában azt mondhatjuk, az 
unióban minden pályázat azt a 
célt szolgálja, hogy az ilyen 
vagy olyan szempontból hátrá
nyos helyzetű rétegek felzár
kóztatása megtörténhessen. 
Ugyanakkor azt jósolhatom, 
hogy a nagyobb arányú fog
lalkoztatottság, azon belül is a 
nők alkalmazásának elősegítése 
érdekében lesz pályázat, ha nem 
is ilyen direkt módon. Úgy vé
lem, pályázható lesz majd pél
dául az otthoni munkavégzés, a 
részmunkaidős, illetve a kö
tetlen munkaidős foglalkoztatás.
- Az Országgyűlés foglalkoz
tatási bizottságának elnöke
ként mi a véleménye a magyar 
kormány leszakadó rétegek 
felzárkóztatását célzó foglal
koztatáspolitikai programjai
ról?
- Verbális felzárkóztatás folyik. 
Ezt nem én fogalmaztam meg 
így, hanem egy mára sajnos 
foglalkoztatás szempontjából 
elmaradottnak számító Fejér 
megyei település polgármestere. 
Azt tartom a legfőbb gondnak, 
hogy az átképzési programok és 
az állítólag több milliárdos for
rások nem érik el a rászorultakat. 
Például az előbb említett Fejér 
megyében a 16 ezer munkanél
küli 43 százaléka nem végezte el 
az általános iskola nyolc osztá
lyát. Vajon milyen programokba 

lehet őket beilleszteni? Azzal 
együtt, hogy én nem kételkedem 
a kormányzati igyekezet őszin
teségében, a legnagyobb jóindu
lattal is csak azt mondhatom, a 
gyakorlati megvalósítás akado
zik. Nemcsak azért kérdéses 
ezeknek a programoknak a ha
tásfoka, mert maguk az érde
keltek nem vesznek benne részt, 
hanem azért is, mert nem azokra 
a célokra összpontosít, amire a 
munkaerőpiacnak szüksége van.
- Mi lehet ön szerint a megol
dás az egykori termelőszövet
kezeti dolgozók helyzetére, 
akiket most többnyire feketén 
foglalkoztatnak mezőgazda
sági munkásként?
- Ez a legsúlyosabb probléma. 
Nemcsak azért, mert ők vannak 
a legelesettebb helyzetben, hi
szen a termelőszövetkezeti rend
szer áldozataiként, annak fel
bomlása és úgymond privatizá
lása után kerültek mostani hely
zetükbe, hanem azért is, mert a 
foglalkoztatásnak egy jelenleg 
hiányzó jogi garanciát is jelentő 
jogszabálya hiányzik. Jelenleg a 
munkaügyi szabályozás kizáró
lag a nagyon régen kialakult, a 
munkásságra, nevezhetjük úgy 
is, hogy a kékgallérosokra, a 
közalkalmazottakra és a köz
tisztviselőkre épül. Nincsen vi
szont kitalálva az a jogszabály, 
amit a modem világ, a kénysze
rítő helyzetek diktálnak, ami vé
di a munkavállalókat,és csök
kenti a jelenlegi több százezer 
kényszervállalkozó számát. Erre 
egyelőre csak ígéreteket hallot
tunk, még a jogszabály terveit 
sem láttuk. A foglalkoztatás 
szempontjából a kormány még a 
saját bevallása szerint is gyen
gén teljesít. Hiszen legutóbb a 
Medgyessy-kormány jelentése 
alapján marasztalta el a kabine
tet az EU brüsszeli illetékes bi
zottságának vezetője. Kijelent
hetem, hogy a foglalkoztatás
politika szempontjából a ma
gyar kormány egyelőre nem ké
szült fel teljesen az uniós csat
lakozásra.

Localinfo
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A győztes lecsúsztathatja a tavaszi szünetben esedékes elfoglaltságát

Zrínyi matematikaverseny: minden eddiginél nagyobb siker
Két megilletődött fiúcska volt a 

vendége a minap Bagyin József 
polgármesternek. Lee Marcell és 
Erdélyi Levente korántsem rossz 
fát tett a tűzre, ellenkezőleg. 
Mind a ketten azzal dicsekedhet
nek, hogy a Zrínyi Miklós mate

Lee Marcell és Erdélyi Levente

A tiszta bevétel több, mint félmillió Ft

Sikeres volt a jótékonysági bál
Mint arról már korábban be

számoltunk, jótékonysági bált 
rendezett a Csengey Gusztáv Ál
talános iskola szülői munkakö
zössége. A március 8-án meg
tartott esemény bevétele várako
záson felül alakult: a támogatá
sokból, támogatói jegyekből, 
tombola árusításból befolyt 
tiszta bevétel 534.420 Ft lett. A 
pénzből az iskola már megvá
sárolta a kiszemelt eszközöket: 
egy komplett hangosító beren
dezést és egy digitális zongorát.

A szülői munkaközösség ezúton 
mond köszönetét az alábbi 
szponzoroknak:

Huszár László képviselő, Jor
dán Imre képviselő, ifi. Jordán 
Imre képviselő, Szamosvölgyi 
István vállalkozó, Pásztor Attila 
(Hévízcoop Bt.,) Rósenberger 
József (Rósenbrot pékség), 
Kaputa Júlia vállalkozó, Giriti 
Sándor vállalkozó, Molnár Jó
zsef'(Épkomplex Kft.) Péter La- 

matika verseny megyei fordu
lóján az első tíz helyezett között 
végeztek.
A két csengeys diák- mindketten 
a Rákóczi úti tagiskolába jár
nak -, nem először remekel ezen 
a versenyen: Levente harmadi- 

josné (Lakótelepi tapétabolt), 
Zsoltéz Tibor (Torssá Plussz 
Kft), Brhlik Erzsébet Tünde 
(Megaprint számítástechnika 
bolt), Búzás János képviselő, 
Horváth Józsefné vállalkozó, 
Rácz Zoltán vállalkozó, Pyrus 
Rt. (az önkormányzat kérésére), 
GAMESZ.

Tombola ajándékokkal segítet
ték a rendezvényt:

Török István -Peta háztartási és 
vegyi áru bolt, Masznyiklstván- 
Virágbolt, Szűcs Tibor - Zöld
ség-gyümölcs, Csilla Arany - 
ékszerbolt, Rőfös méterárubolt, 
Cseri Béláné divatvarázs, Pálya 
Mária-N\rá$>azár, Borkesz Ti
bor -Divatáru, Szabadság téri 
patika, Hatalyák Optika, Kapu
vári Tiborné, Hronyeczné Pálin
kás Erzsébet, Rózsahegyi Edit, 
Válóczi Istvánné-Pávtúw. Kft, 
Berkesdi Józsefné - Virágbolt, 
Delfin Sportbolt, Gála Ruházati 
Bt., Lenke Menyasszonyi Ruha

kos korában 5., negyedikes ko
rában 3. helyezést ért el. Tavaly 
betegség miatt „csak” 47. lett, s 
idén a 899 induló között a 7. he
lyen végzett. Marci harmadikos 
korában az első 100 között volt, 
tavaly 5. lett, idén pedig meg
nyerte a megyei fordulót.
- Tulajdonképpen nem voltak 
nehezek a feladatok - mondják 
szinte egyszerre a fiúk. Nem tu
dom. Elmondásuk szerint 25 
példát kellett megoldaniuk 75 
perc alatt. Ez azt jelenti, hogy 
egy feladatra mindössze 3 perc 
jutott. Marci és Levente persze 
rutinos versenyző, tudják, hogy 
ha egy feladat nem megy elsőre, 
tovább kell menni a többire, és - 
feltéve, ha marad rá idő - a ké
sőbbiekben vissza kell térni rá. 
(A nehézséget fokozta, hogy 
rontott feladat esetén a verseny
zők nemcsak 0 pontot kaptak a 
példára, hanem a megszerzett 

kölcsönző, Varga-ker 2000 Kft., 
Patina Ruhásbolt, Kiss méter
áru, AQUATHERMA Víz-gáz- 
fűtésszerelvény szaküzlet, 
Aszódi Tükör

Külön köszönjük az élemezés- 
vezető segítségét és munkáját, 
valamint a konyhán dolgozók 
társadalmi munkáját (egynapi 
munkabérük felajánlását.

További köszönet a büfében dol
gozóknak ( Tóth Attila, Pallagi 
Zsolt, Szabó Réka), a Polgárőr
ség tagjainak (Szenoráczki Fe
renc, Sára Gábor, Bogárdi Ist
ván), valamint az iskolai takarí
tóknak.

Mindenki segítségét nagyon 
köszönjük!

Hronyeczné és Kapuváriné
SZMK

Búzás János fővédnök 

pontokból még le is vontak.) 
Mivel a fiúkból elég nehéz volt 

kiszedni, hogyan élték meg a 
Ráckevén megtartott eredmény
hirdetést, ahová a legjobb 25 
versenyzőt hívták meg, két kísé
rőjük - matematikatanáruk, 
Nagy Erzsiké - és Acsné Tóth 
Beáta igazgató szolgált informá
cióval. Az igazgatónő így emlé
kezett vissza a történtekre:
- Én főként Marci arcát figyel
tem. Amikor kiderült, hogy az 
első tíz hely egyike az övé, át
suhant egy mosoly az arcán. 
Amikor tudni lehetett, hogy az 
első ötben van, megkönnyeb
bülés látszott rajta, mert ez azt 
jelentette, hogy valószínűleg 
jobb az eredménye, mint tavaly. 
Amikor már biztos volt, hogy 
dobogós, magasra emelte a 
kaiját, amikor pedig megtudta, 
hogy megnyerte a versenyt, 
örömtáncot kezdett lejteni. A 
hatodikosok és a hetedikesek 
eredményhirdetésén pedig már 
nem lehetett bírni vele.
Marci persze a város első em
bere előtt jóval visszafogottab
ban viselkedett, és egy kicsit 
bosszakodott is. A matematika
verseny országos döntője - ame
lyen mintegy 70 társával mér
kőzik meg, s amely ráadásul há
rom napig tart - a tavaszi szü
netre esik. Ezt pedig még egy jól 
tanuló diák sem díjazza. Akkor 
viszont megenyhült, amikor az 
igazgatónő megígérte neki, eze
ket a napokat a későbbiekben 
„lecsúsztathatja”.
Levente és Marci úgy érzi, az 
osztálytársaik egyszerre irigy
kednek rájuk, ugyanakkor büsz
kék is az elért eredményeikre. A 
matematikaórán nekik sincs ki
váltságuk, a feladatokat szigo
rúan megköveteli Erzsiké néni. 
A polgármesteri audencián sok 
mindenről szó esett, így többek 
között a fiúk jövőjéről. Persze, 
ahogy az ilyenkor lenni szokott, 
még nincs konkrét elképzelésük, 
Levente is csupán egyet tud biz
tosan: tanár nem szeretne lenni. 
A matematika azonban nagy va
lószínűséggel későbbi tanulmá
nyaikban fontos szerephez jut. 
Sok sikert, fiúk! R.Z.
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Legyen erős!

Használja ki az LT erejét! 158 LE, 331 Nm, 2.8 TD1 motor, 13,4 m3 raktér, 3,5 t össztömeg. 
Most három különlegesen, előnyös lehetőség közül választhat:

• 0%-os finanszírozás, vagy
• klímaberendezés, felár nélkül, vagy
• már nettó 4 876 000 Ft-tói.

A részletekről érdeklődjön, márkakereskedésünkben!

LT. Kompromisszumok nélkül. Haszonjárművek
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Rendelet a helyi környezet védelméről, 
a közterületek és ingatlanok rendjéről, 

a település tisztaságáról
Aszód Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a helyi ön
kormányzatokról szóló módo
sított 1990. évi LXV. Törvény
16.§  (1) bekezdésében, az 
1995. évi LÜLtv. 46.§ (1) be
kezdés c.) pontjában, és a hul
ladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLm. Törvény 23. § 
és 31.§ (2) bekezdésében ka
pott felhatalmazás alapján a 
város tiszta, esztétikus képé
nek, valamint a környezet 
rendjének és tisztaságának ki
alakítása, fenntartása és védel
me érdekében, a helyi körül
ményeket figyelembe véve, az 
alábbi rendeletét alkotja, s 
jogérvényesnek mondja ki; 
figyelemmel a 242/2000. (XII.
23.)  Korm. rendeletre, a 213/
2001. (XI.14.) Korm. rendelet
re, valamint az 1/1986 (11.21) 
ÉVM-EÚM együttes rendelet 
előírásaira.

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

l-§
(1) A rendelet célja, hogy Aszód 
Város közigazgatási területén a 
köztisztaságot fenntartsa, az 
ezzel kapcsolatos feladatokat, 
kötelezettségeket és tilalmakat a 
helyi sajátosságoknak megfele
lően rendezze.
(2) A rendelet hatálya a város 
közigazgatási területén állandó 
vagy ideiglenes jelleggel tartóz
kodó, illetve tevékenységet 
folytató magánszemélyekre, jo
gi személyekre, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező 
egyéb szervezetekre egyaránt 
kiterjed. Nem terjed ki a rendelet 
hatálya a veszélyes hulladékok
ra, a települési folyékony hul
ladékokra és az azokkal össze
függő tevékenységre.
(3) A köztisztaság és a települési 
környezet fenntartása elsőrendű 
közegészségügyi érdek, ezért 
ennek előmozdításában min
denki köteles hathatósan közre
működni, a szennyeződést, fer
tőzést eredményező tevékeny

ségtől, illetőleg magatartástól 
tartózkodni.
(4) Az egyes ingatlanok tisz
tántartásáról az ingatlan tulaj
donosának, használójának (ha
szonélvezőjének, másnak a 
használatában lévő ingatlanok 
tisztántartásáról pedig a hasz
nálati joggal rendelkező bér
lőnek) kell gondoskodni.
(5) A település egész területén a 
szervezett szemétszállításról az 
önkormányzat gondoskodik.

2-§

A rendeletben nem szabá
lyozott alapfogalmakra a be
vezető részben felsorolt jogsza
bályokban rögzített fogalmi 
rendelkezések az irányadók.

II. Fejezet
Az ingatlanok és közterületek 

tisztántartása

3.§

(1) A város területén lévő in
gatlanok tisztántartásáról az in
gatlanok tulajdonosai, tényle
ges használói kötelesek gon
doskodni, továbbá kötelessé
gük, hogy ingatlanukat meg
műveljék, rendben tartsák, 
gyomtól, gaztól megtisztítsák.
(2) Az önkormányzati tulajdo
nú közterületek szervezett, rend
szeres tisztántartásáról, portala
nításáról, általános jellegű ta
karításáról, szeméttárolók kihe
lyezéséről, ürítéséről az önkor
mányzat a GAMESZ útján gon
doskodik.
(3) Magánszemélyek, jogi sze
mélyek, jogi személyiséggel 
rendelkező egyéb szervezetek 
tevékenysége következtében 
közterületen keletkezett szeny- 
nyeződés megszüntetése, a 
szennyeződést okozó szerv, il
letve személy feladata.
(4) Köztisztasági szempontból 
járdának minősül az a gyalogos 
közlekedésre rendelt kiépített és 
kiépítetlen útterület, amely az 

ingatlan telekhatárától az úttest 
széléig (szegélyéig) teljed.
(5) Az ingatlan előtti járda tisz
tántartása az ingatlan tényleges 
használójának, illetve tulajdono
sának kötelessége.
(6) Intézmények, kereskedelmi 
és vendéglátó-ipari egységek és 
más elárusítóhelyek előtti jár
daszakaszt a tényleges haszná
lónak kell tisztántartani függet
lenül attól, hogy a szemét üzleti 
tevékenységből származik-e. Ez 
a kötelezettség kiteljed a hóel
takarítással, a síkosság meg
szüntetésével kapcsolatos fela
datokra is. Továbbá a tényleges 
használó köteles gondoskodni 
az üzlethelyiség előtt városkép
be illő hulladéktároló kihelye
zéséről, papír és dohány hulla
dék elhelyezése céljából.
(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól, sí
kossá vált járdát a szükségeshez 
képest naponként többször fel 
kell hinteni. A felhintésre bom- 
ló, szerves anyagot nem tartal
mazó szóróanyagot (homok, ha
mu, furészpor, kőporliszt) kell 
használni. E célra tüzelés után 
visszamaradt darabos, sérülést 
okozó anyagot használni nem 
szabad. A szóróanyag beszer
zéséről a tisztántartásra kötele
zettnek gondoskodnia kell.
(8) A járda és közút síkosság
mentesítését a tisztántartásra 
kötelezettnek úgy kell elvégez
ni, hogy abból ne származzon 
baleset.

4-§

(1) A közterületen lévő árkok, 
nyitott csatornák, folyókák, át
ereszek tisztántartása, a csapa
dékvíz akadálytalan elfolyásá- 
nak biztosítása - az ingatlan előt
ti szakaszra teijedően - az ingat
lan tényleges használójának, 
illetve tulajdonosának köteles
sége.
(2) Járműbehajtók átereszeinek 
építése, jó karban- és tisztántar
tása minden esetben az ingatlan 
használójának, illetve tulajdo

nosának kötelessége.
(3) Az ingatlanon keletkező csa
padékvíz saját területen történő 
elhelyezéséről, illetőleg kiépített 
csapadékcsatorna esetén az 
abba történő bevezetésről - 
előzetes bejelentés alapján - az 
ingatlan tulajdonosa gondos
kodik.
(4) A csapadékelvezető árokba 
szennyezett (olajos, vegyszeres 
stb.) vizet bevezetni tilos! 
Eldugulás vagy rongálódás oko
zására alkalmas anyagot (sze
metet, iszapot, papírt, törmelé
ket, tűz- és robbanásveszélyes 
anyagot) a csapadékvíz-elvezető 
árokba bármilyen módon elhe
lyezni tilos!

5.§

(1) Építési területen és az épít
kezés közvetlen környékén (az 
építkezés előtti területen) az 
építést végző kivitelezőnek kell 
biztosítani a tisztaságot.
(2) Beruházások esetén a birtok
bavételtől a kivitelezés megkez
déséig a beruházónak (bonyolí
tónak), ezt követően a kivite
lezés befejezéséig a kivitele
zőnek kell gondoskodni az általa 
elfoglalt terület tisztántar
tásáról.
(3) Építésnél, bontásnál vagy 
tatarozásnál a munkálatokat úgy 
kell végezni, az építési és bontási 
anyagokat, a kiásott földet úgy 
kell tárolni, hogy por és egyéb 
szennyeződés ne keletkezzen.
(4) Közterületen építési, bontási 
anyagot a polgármester által ki
adott közterület-használati enge
délyben meghatározott terüle
ten, az engedélyben megjelölt 
módon és időtartamig szabad tá
rolni. Magánterületen engedély 
nem szükséges, de csak olyan 
anyagot szabad tárolni, amely 
közegészségügyi szempontból 
veszélytelen.
(4) Közterületen bárminemű 
burkolat (úttest, járda stb.) fel
bontása csak a jegyző, az orszá-

(Folytatás a II. oldalon)
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gos közúthálózatba tartozó utak 
tekintetében a közút kezelőjének 
hozzájárulásával lehetséges.
(6) Amennyiben a munkálatok 
végzése során építési törmelék, 
illetve hulladékanyag keletke
zik, úgy azt folyamatosan, 
legkésőbb a munka befejezésé
től számított 48 órán belül a ki
vitelezést végző szervnek vagy 
személynek el kell szállítani és a 
közterületet helyre kell állítani, 
illetőleg meg kell tisztítani.
(7) Tilos közútra, útpadkára sa
lakot, építési törmeléket, illetve 
szemetet szállítani és helyezni! 
Közterületre kihordott szemetet 
vagy építési törmeléket az érin
tett ingatlan tulajdonosa köteles 
felszólításra 24 órán belül saját 
költségén összetakarítani, illetve 
elszállítani.

6.§

(1) Közterületen szennyező 
anyagot (szemetet, rongyot, 
egyéb hulladékot) csak olyan 
módon szabad szállítani, hogy a 
szállításból semmi ki ne hulljon, 
por és csepegés ne keletkezzen. 
Ha a szállítás közben a terület 
szennyeződnék, a szennyeződés 
előidézője köteles azt eltávo
lítani és a további szennyeződés 
megakadályozásáról gondos
kodni.
(2) Ha bármilyen szállítmány 
fel- vagy lerakásánál, a köz
vagy magánterület szennye
ződik, a szennyeződés elői
dézőjének azt a fel- vagy lerakás 
elvégzése után nyomban meg 
kell tisztítani.

7-§

(1) A város közterületén tilos 
járművet mosni, olajcserét vagy 
más olyan tevékenységet végez
ni, amely szennyeződést okoz. 
Lakóházhoz tartozó udvarban 
ilyen munkákat úgy kell vé
gezni, hogy a szennyeződés köz
területre ne kerüljön.
(2) A gondozott zöldterületre 
járművel ráhajtani, azon parkol
ni, azt bármi módon károsítani 
tilos!

8. §

(1) Közterületen hirdetményt, 
plakátot csak az e célra rendsze
resített helyen szabad elhelyez
ni. Tilos az építményeket, 
kerítéseket, élőfákat bármilyen 
felirattal megrongálni. A köz
szemérmet és közízlést sértő fel
iratokat a tulajdonos a tudomás
ra jutást követő legrövidebb 
időn belül maximum 15 napon 
belül köteles saját költségén el
távolítani.
(2) Épületen (kapun, ablakon 
stb.) egyéb létesítményben lévő, 
idejétmúlt hirdetményt az el
helyező köteles eltávolítani, leg
később a felhívás kézhezvé
telétől számított 3 napon belül, 
köteles továbbá az így keletke
zett hulladék összegyűjtéséről és 
elszállításáról is gondoskodni.
(3) Hirdetmények, plakátok el
helyezésével kapcsolatos továb
bi részletes szabályokat a 
4/1994(111.22) ÖR szabályozza.

9. §

(1) A közterületek, a játszóterek, 
parkok, a sportolás céljára szol
gáló területek beszennyezése 
tilos! A köztisztaság megóvása 
és a balesetek elkerülése érde
kében az említett területen sze
metet, hulladékot (üveg, papír 
stb.) szennyező vagy egészségre 
ártalmas anyagot kiönteni, 
elszórni vagy eldobni tilos!
(2) Szemetet, hulladékot csak 
arra a célra rendszeresített és fel
állított szeméttárolóba lehet el
helyezni.
(3) Aki közterületet valamint az 
itt elhelyezett felszerelési, beren
dezési tárgyakat beszennyezi, 
köteles annak megtisztításáról 
azonnal gondoskodni.
(4) Állati hullát, valamint olyan 
anyagot, amely a környék leve
gőjét szennyezi, az egészséget 
veszélyezteti, vagy élősdiek ré
szére táptalajt nyújthat, sem 
közterületen, sem magánterü
leten elhelyezni vagy elhagyni 
nem szabad. Köz- vagy magán
területet fekáliával (emberi ürü
lékkel) szennyezni tilos!

(5) Az állattartással kapcsolatos 
köztisztasági feladatokról külön 
rendelet rendelkezik.
(6) Elhullott állat tetemét a tulaj
donos köteles haladéktalanul a 
dögtemetőbe szállítani. Közúton 
történt állat elhullását—ha annak 
tulajdonosa ismeretlen - a 
GAMESZ-nál azonnal be kell 
jelenteni

1O.§

(1) Vállalkozói tevékenység 
ellátásához, magángazdálko
dáshoz szükséges gépek, jármű
vek tárolása közterületen tilos!
(2) Alkalmi jelleggel közterület 
engedély alapján igénybe vett 
terület és az azt körülvevő 10 
méteres területsáv tisztántartása 
az alkalmi használó kötelessége.
(3) Az árusításból keletkező hul
ladék gyűjtésére zárható edényt 
kell kihelyezni és azt saját költ
ségen elszállítani.

H.§

(1) Az épület tulajdonosa gon
doskodik arról, hogy az épület 
tetőzetéről az esővíz, hóié a jár- 
dárane csorogjon.
(2) A település területén lévő 
belvízelvezető árkokba tisztítat- 
lan szennyvizet, trágyalevet le
vezetni, partjait szemét vagy 
egyéb hulladék lerakásával be
szennyezni tilos!

12.§

(1) A járdáról letakarított jeget, 
havat a közút és a járda között 
úgy kell elhelyezni, hogy se a 
gyalogos, se a gépjármű forgal
mat ne akadályozza. A busz
megálló megközelíthetőségét 
biztosítani kell.
(2) Tilos az összerakott hó 
elhelyezése:
- a gyalogos közlekedési útvo
nalon
- az útkereszteződésben
- azúttorkolatban
- a kapubejárat elé, annak szé
lességében
- a közüzemi, szolgáltatási, fel
szerelési tárgyon és annak köz
érdekű létesítményein

(4) A járdáról a havat, ha szük
séges, naponta többször is hó
esés után azonnal el kell taka
rítani.

III. Fejezet
A települési szilárd 
hulladék kezelése, a 

köztisztasági szolgáltatás

13.§

(1) A háztartási és egyéb szemét 
tárolása, kezelése céljából az ön
kormányzat megfelelő szemét
lerakóhely (továbbiakban: sze
méttelep) létesítéséről és fenn
tartásáról gondoskodik.
(2) A szeméttelep kezelője: GA- 
MESZ
(3) A háztartási és egyéb sze
metet csak a szeméttelepen sza
bad elhelyezni. A kijelölt sze
méttelepen kívül a szemét lera
kása tilos!
(4) A szeméttelepen a szolgál
tatást végző vállalkozó alkalma
zottai, valamint az engedéllyel 
rendelkezők csak szemétlerakás 
céljából tartózkodhatnak.
(5) A szeméttelepen bármilyen 
anyagot gyűjteni tilos!
(6) A szeméttelepen elhelyez
hető minden olyan termelő és 
szolgáltató tevékenységből szár
mazó hulladék, amely a tele
pülési szilárd hulladékkal együtt 
kezelhető és a szeméttelep üze
meltetését károsan nem befo
lyásolja.
(7) A szeméttelepet úgy kell 
fenntartani, hogy közegészség
ügyi és környezetvédelmi szem
pontból környezetére ártalmat 
ne jelentsen.
(8) A szeméttelepen mérgező, 
robbanó, sugárzó, fertőzést keltő 
anyagot elhelyezni nem lehet. 
Ezen anyagok megsemmisítése 
külön jogszabályban foglaltak 
szerint történik.
(9) A szeméttelepre - a város 
területén kívülről - csak azon 
településekről lehet kommunális 
hulladékot elhelyezni, melyek 
önkormányzataival (Bag, Hé- 
vízgyörk, Iklad, Domony, Kar- 
tal, Galgamácsa, Galgagyörk) az 
önkormányzat erre nézve -

(Folytatás a 12. oldalon)
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térítés ellenében - megállapo
dást kötött.
(9) A szeméttelepen a kommu
nális hulladék átvétele a telep 
működési rendjére vonatkozó 
előírásoknak megfelelően törté
nik, melyet a rendelet l.sz. mel
léklete szabályoz.

14. §

Az önkormányzat közigazgatási 
területén a települési szilárd 
hulladék összegyűjtése, elszál
lítása és ártalommentes elhe
lyezése az önkormányzat által - 
szervezett - GAMESZ által vég
zett — köztisztasági közszolgál
tatás útján történik. Az össze
gyűjtött szilárd hulladék elhe
lyezése a szeméttelepen törté
nik.
(2) A szolgáltató a háztartási 
hulladék elszállítását utcák sze
rint ütemezett napokon heti egy 
alkalommal, (lakótelepen he
tente kétszer) - zártrendszerű ku
kásautóval végzi.
(3) Lomtalanításra évi egy al
kalommal kerül sor az önkor
mányzat és a GAMESZ között 
egyeztetett időpontban, amely
ről a lakosságot előzetesen tájé
koztatni kell
(4) A szolgáltató és az ingatlan 
használója, illetve tulajdonosa 
között a közszolgáltatási szer
ződés ráutaló magatartással a 
szolgáltatás igénybevételével 
jön létre. A szolgáltató a rend
szeres szemétszállításba bevont 
valamennyi ingatlantulajdonos 
tekintetében rendszeresen köte
lesteljesíteni.
(5) Ha a teljesítés a szolgáltató 
hibájából marad el, köteles a 
szemetet a következő munka
napon elszállítani.

15. §

(1) Az ingatlan használója, il
letve tulajdonosa a hulladékot 
köteles szabványos edényben 
(cca. 120 1) a szállítás napján az 
ingatlan előtt elhelyezni, oly 
módon, hogy az elszállítható le
gyen.

(2) Minden szállítás alkalmával 
maximálisan 1 db 120 literes 
szabványméretü kuka helyezhe
tő el az ingatlan előtt. A gyűjtőe
dénynek ürítése a szolgáltatást 
végző feladata.
(3) A keletkező szemét mennyi
ségének megfelelő számú fed
hető szemétgyűjtő edény beszer
zése, pótlása, javítása, tisztán
tartása, fertőtlenítése a tulaj
donos illetve használó köteles
sége.
(7) Szemetet felhalmozni nem 
szabad, azt a megadott szemét
szállítási napon elszállítás cél
jából a szolgáltatást végző szerv 
rendelkezésére kell bocsátani.
(8) A szemétgyűjtő edénybe 
nem szabad mérgező, robbanó, 
folyékony vagy egyéb olyan 
anyagokat elhelyezni, amely 
veszélyezteti a szolgáltatást 
végző dolgozók testi épségét és 
egészségét vagy a szállítójármű
ben rongálódást okozhat.
(9) Ha a szolgáltatást végző 
szerv dolgozója azt észleli, hogy 
a gyűjtőedénybe olyan tárgyakat 
helyeztek el, amely nem minő
sül szállítható szemétnek, vala
mint ha anyesedékátmérőjea2 
cm-t, kötegelése a 70x40 cm-t 
meghaladja, annak szállítását 
megtagadhatja.
(10) A szolgáltatást végző dol
gozóknak a gyűjtőedények meg
rongálása nélkül kell a szemét
szállítással kapcsolatos feladato
kat ellátni.

16.§

(1) A szemétszállítási szolgálta
tásért az igénybevevők szolgál
tatási díjat kötelesek fizetni.
(2) A szolgáltatás ellátásáértjáró 
díjat a képviselő-testület állapít- 
jameg.
(3) A szolgáltatási díj mértéke 
2003. évben 8.200 Ft+12% ÁFA 
/háztartás 9.184 Ft/év4.592 
Ft/félév2.296 Ft/negyedév
a) Az egységnyi díjtétel egy ház
tartásban egyedül élő személy 
esetén a módosított rendelet /!/ 
bekezdésében megállapított 
díjtétel 50%-a.
b) A kötelező közszolgáltatási 
díj előírásakor az egyedül lakott 

illetve élő személy a háztartás 
/család adataiban bekövetkezett 
változást - a szolgáltatási díj 
megállapítása, módosítása miatt
- köteles bejelentem.
c) Amennyiben a hulladékszál
lítási díjkivetés alapját képező 
adatok tévesek, a kötelezett ki
fogással élhet a GAMESZ 
vezetőjénél.
d) A kötelezően fizetendő hulla
dékszállítási díjat aki anyagi és 
szociális helyzetének figyelem
bevételével nem tudja megfizet
ni, a szociális igazgatás és ellátás 
helyi szabályozásáról szóló he
lyi rendelet alapján kérhet lakás
fenntartási támogatást.
(4) Hulladék elhelyezési díjak: - 
szilárd hulladék elhelyezése: 
920 Ft/m3+ÁFA
- GAMESZ által összegyűjtött 
és elhelyezett hulladék díja: 
1.434 Ft/m3+ÁFA
- nem aszódi intézmények 
GAMESZ által szállított díja: 
1.619Ft/m3+ÁFA
A számlázás és elhelyezés m3 
után havi rendszerességgel tör
ténik.
(5) A Képviselő-testület a szol
gáltatási díjat évente felülvizs
gálja. A szolgáltatási díj besze
dését, valamint a szemétszállí
tással kapcsolatos ügyintézést a 
GAMESZ végzi.
(6) Az ingatlan tulajdonosának, 
használójának szolgáltatási díjat 
kell fizetnie negyedévente vagy 
március 15-ig és szeptember 15- 
ig a GAMESZ által küldött 
csekken.
(7) A szolgáltatási díj nem fize
tése esetén az ingatlantulajdo
nost terhelő díjhátralék adók 
módjára behajtható köztartozás.
(8) Á (3) bekezdésben meghatá
rozott díj egészének vagy egy 
részének megfizetése alól men
tes az az ingatlantulajdonos 
vagy használó, aki bizonyítható 
módon nem veszi igénybe a 
szolgáltatást (pl. nem tartózko
dik az ingatlanban).

17.§

(1) Az egyéb - nem háztartási - 
szemét összegyűjtéséről és saját 
költségen történő elszállításáról 

annak kell gondoskodni, akinél 
az keletkezett.
(2) A szolgáltatási szerződésben 
meghatározott jogi személyek
kel, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetekkel az 
egyéb - nem háztartási - szemét 
elszállítására a szolgáltatást vég
ző szerv külön megállapodást 
köt.
A települési folyékony hulladék 
gyűjtése, elszállítása a közcsa
torna hálózatba be nem kötött 
települési részekre terjed ki.
(4) A települési folyékony hul
ladék gyűjtésére, elszállítására, 
elhelyezésére a Galgamenti 
Viziközmű Kft. köt szerződést a 
vállalkozóval
a) A szennyvízleürítési díjat a 
Képviselő-testület külön rende
letében szabályozza.
(5) Az egyéb - nem háztartási - 
szemét gyűjtésére szolgáló tartá
lyok beszerzése, javítása, pótlá
sa, elhelyezése, tisztántartása és 
fertőtlenítése azt terheli, akinél a 
szemét keletkezik.
(6) Akinél rothadó vagy bűzös 
szemét, hulladék keletkezik, 
annak elszállításáról és meg
semmisítéséről haladéktalanul 
gondoskodni kell.

IV. Fejezet

Az avar és kerti hulladékok 
nyílttéri égetése

18.§

(1) Az avart és kerti hulladékot 
csak jól kialakított tűzrakóhe- 
lyen és telken szabad égetni 
minden hét péntek 16:00-19:00- 
ig úgy, hogy az az emberi egész
séget és a környezetet ne káro
sítsa, és az égetés hősugárzása 
kárt ne okozzon.
(2) Az égetendő kerti hulladék 
nem tartalmazhat más kommu
nális, illetve ipari eredetű hul
ladékot (PVC, veszélyes hul
ladék).
(3) A szabadban tüzet gyújtani, 
tüzelőberendezést használni 
csak úgy lehet, hogy az a kör
nyezetére tűz- vagy robbanás
veszélyt ne jelentsen.

(Folytatás a 13. oldalon)
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(4) A szabadban a tüzet és üze
meltetett tüzelőberendezést őri
zetlenül hagyni nem szabad, s 
veszély esetén vagy ha arra 
szükség nincs, a tüzet azonnal el 
kell oltani.
(5) A tüzelés, a tüzelőberende
zés használatának színhelyén 
olyan eszközöket és felszerelé
seket kell készenlétbe helyezni, 
amelyekkel a tűz terjedése 
megákadályozható, illetőleg a 
tűz eloltható.
(6) A hatóságilag elrendelt ál
talános tűzrakási tilalom alól a 

rendelet nem ad felmentést.

19. §

A településgazdálkodási körbe 
tartozó parkfenntartási feladat 
magába foglalja a város 
területén lévő parkok, 
játszóterek, sorfák, sövények 
gondozását.

V. Fejezet
A köztisztasági rendelkezések 

betartásának ellenőrzése

20. §

(1) Aki a rendeletben megha
tározott magatartási szabályo
kat, kötelezettségeket és tilalma
kat megszegi - amennyiben sú
lyosabbnak minősülő cselek
mény nem valósul meg - sza
bálysértést követ el, s 30 ezer 
Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható.

VI. Fejezet 
Záró rendelkezések

21.§

Ez a rendelet 2003. IV.l-jén lép 
hatályba, kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik. A rendelet 
hatályba lépésével egyidejűleg a 
szemétszállítás rendjéről szóló 
10/2000.(11.23.) ÖR-rel módo
sított 18/1996.(V.29.) önkor
mányzati rendelet valamint a 
24/2003.(1.1.) ÖR hatályát 
veszti.
Aszód, 2003. március

Kissné Kulybus Gizella 
jegyző

A Berek “megbecsülése ” változatlan

Támadás az Illegális szemétdombok ellen
Április 12-én a régió 17 településének polgárőrei koncentrált tá- méttelepre szállították.
madást indítottak a lakóhelyükön található illegális szemétlera- Pala Sándor és kis csapata az 
kóhelyek ellen. Az akció a szervezet környezetvédelmi tagoza- Evangélikus Gimnázium mel

letti és mögötti területen fát ülte
tett. A 200 darab hárs, illetve kő
risfát az önkormányzat vásárol
ta meg. Az ügyletet a tavaly az 
“Év Polgárőre címet kapott vál
lalkozó bonyolította. Hogy 
gyorsabban haladjon a munka, a 
GAVIT egy markológépet biz-

tának közelmúltban elfogadott munkaterve alapján került vég
rehajtásra. Az eredmény kézzel fogható volna, de senkinek nem 
ajánljuk. Nem igazán gusztusos.

tosítottagödrökkiásásához.
A lelkes, a szabadidejüket a köz 
javára feláldozó emberek mun
kájának köszönhetően az általuk 
megtisztított terepen legalább 
egy kis időre lélegzethez jut a 
természet. Kérdés, hogy med
dig. A tapasztalatokat látva a 
polgárőrök semmi jóra nem szá
mítanak az úgynevezett “sze- 
méttérkép” elkészítése során. 
Sokan és sok helyen terhelik 
lustaságból, tudatlanságból, 
“spórolásból a város határát. Pe
dig egyszer ezért az utódaink 
nagy árat fizetnek majd. R.Z.

Figyelem, lomtalanítási
- Azt minden helyi polgárőr 
szervezet maga dönthette el, 
hogy mely területeket igyekszik 
megtisztítani a természetet ter
helő hulladékoktól. A lényeg az, 
hogy elkezdődjön, illetve folya
matos legyen a vállalt feladat 
végrehajtása-tájékoztatta la
punkat Subáné Halmos Éva, a 
környezetvédelmi tagozat elnö
ke.
Aszódon két csoportban dol

goztak a polgárőrök. Az egyik 
csapat a szeméttel állandóan 

meghordott Berek tiszítítását vé
gezte. Elmondásuk szerint bor
zasztó kép tárult a szemük elé. A 
lakótelepi garázssor mögötti 
domboldalt ismét vastagon borí
totta a szemét. (Korábban ezt a 
területet a Nagycsaládosok 
Egyesülete kitakarította). Volt itt 
a döglött kutyától az üres festé- 
kesdobozokon át a Trabant ron
csig minden, amit el lehet kép
zelni. Az egy kupacba gyűjtött 
hulladékot a polgárőrök utánfu
tóval megfelelő helyre, a sze- 

Értesítjük Aszód lakosságát, 
hogy 2003. április 25-én és 26- 
án (pénteken és szombaton) la
kossági lomtalanítást tartunk. A 
lomtalanítás kiteljed a háztar
tásban képződő hulladékokra. 
Nem teljed ki a vállalkozásból 
képződő hulladékokra, ilyenek a 
teherautó gumi, fémfbrgács, 
nagymennyiségű göngyöleg stb. 
anyagokra.
Kéijük a lakosságot, hogy a jel
zett napokon a reggeli órákban 

tegyék ki a háztartásban már 
nem használatos hulladékokat. 
Az akkumulátorokat és a fé
meket szíveskedjenek elkülöní
teni.
Az évente megtartásra kerülő 

lomtalanítással szeretnénk elér
ni, hogy senki ne terhelje a kör
nyezetet oda nem illő hulladé
kokkal.

Tolmácsi Miklós
GAMESZ vezető
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* B H B > ■ *- ■ neked. Egy hete Péterrel látó-

Gondolatok Mankovics László temetésen ««-szemed beszelt- búcsúztál.

Egy intézet - egy közösség - 
egy ember.
Egy ember a családjával: fe
lesége és leánya.

Húsvét-életadó forrás
Ha valaki meggyújtotta már a 

távolabb elhelyezett robbanó
anyag gyújtózsinóiját, de még 
vár a bizonyossággal bekövetke
ző robbanásra, akkor ez az em
ber nem fogja egyszerűen azt 
mondani, hogy a vezetőzsinór 
meggyújtása csak a múlt ese
ménye. Mert egy olyan folya
matnak kezdeti fázisáról van 
szó, melynek kifejlődése még 
várat magára.
Ehhez hasonlít a húsvét haj

nalának eseménye is. Nem egy 
rég múlt esemény, amelyre mint 
történészek emlékezünk. Nem
csak annak szó*az Alleluja, aki 
egykor létezett, és akivel egykor 
valami történt. Húsvét kezdetet 
hirdet. Olyan kezdetet, mely a 
távoli jövőt, mindannyiunk jö
vőjét már megpecsételte. A vég
ső megdicsőülés már elkezdő
dött, hogy aztán a hosszú fej
lődés során beteljesedjék. Azon 
a húsvéti hajnalon valami elkez
dődött. Valami lángra lobbant, 
de nem a pusztító robbanás, ha
nem a beteljesülő ragyogás ked
véért.
Kis történet jut eszembe. Egy 

ember eltévedt a sivatagban. A 
kegyetlenül tűző nap kiizzasz- 
totta és megéheztette. Étel, de 
mindenekelőtt víz után sóvár
gott. A távolban meglátott egy 
oázist.
- Oh, hát már az érzékeim is 
megcsalnak? Nyilván délibábot 
látok. Majd közelebb ért az oá

Itt élt, így élt előttünk, velünk.
Majd 30 évig dolgozott a 

Javítóintézetben Mankovics 
László.
Kevesen tudhatják, hogy mit 
j elent ez az egyszerű mondat.
A Javítóintézetben dolgozott 
majd 30 évig: érti ezt a mon
datot Mankovics László fele
sége és leánya.

Kedves Laci!

Az életed, a munkád ez a javí
tóintézet volt, itt Aszódon. 
Számodra a dolgok itt kezdőd- 

zishoz , de az mégsem tűnt el a 
szeme elől. Egyre tisztábban lát
ta a datolyapálmákat és a vizet.
- Félig megörült agyam fantá

ziái - mormolta, hiszen ilyen ál
lapotban ez szokott történni az 
emberrel. Aztán hallotta, hogy 
csobog a víz.
- Már a hallásom is megcsal, hal- 
lucinálok Feljajdult: - Milyen 
kegyetlen is a természet! Kime
rültén esett össze.
Nem sokkal később beduinok 
találtakra.
- Érted ezt?- kérdezte az egyik. - 
A datolyák majdnem a szájáig 
érnek, mellette csobog a forrás, 
és ő éhen és szomjanhal?
- Ne csodáld- felelte megvetés
sel a társa. - Ez egy modem em
ber.
Ne váljunk ilyen oktalan, mo

dem emberekké, akiknek sze
mük előtt az „örök élet”, amit Jé
zus kínál a keresztségben. 
Akiknek közelében az Isten 
Országának boldogsága, de nem 
hisznek az azt megnyitó bűnbá
nat erejében.
Merítsünk az üdvösséget adó 
forrásból. Engedjük, hogy a a 
Húsvétkor elindult láng, a hit 
fénye meggyújtsa a mi szívünket 
is a hitnek, a reménynek 
fényével. Húsvétkor az „életet 
ünnepijük”. Krisztus feltámadt 
életével a mi eljövendő feltáma
dott életünket is. ( elmélkedés 
Szennay András bencés apát 
nyomán) Buzgán József

tek és itt is végződtek. Elértél 
mindent ebben a szakmában, 
amit csak lehet: Voltál gyér- bennünk: Miért Te? Miért így? 
mekfelügyelő, utógondozó, 
nevelőtanár, a vezetőség tagja. 
Mindent tudtál érről az intézet
ről, mindent tudtál a nevelői 
hivatásról.
Munkásságod utolsó idősza

kában pályakezdőket tanítot
tál, tanítottad az új generáció 
nevelőit. Sokan általad ismer
hették meg a javítóintézeti pe
dagógia gyakorlatát. Főisko
lások, egyetemisták és a legú
jabb nevelői generáció viszik
tovább gondolataidat, hivatás- ged a betegség köntösével. Mi 
tudatodat. nem láthattuk, te érezted, a fe

leséged tudta. Ő mondta, hogy
Kedves Laci! utolsó földi idődben az arco-

Olyan hirtelen történt minden. 
Rád gondolunk. Tiéd már a 
végtelen idő - mi itt marad
tunk és várunk.
Akik ismerhettek, azok most 
találkozhatnak a lelkeddel. 
Most mutatkozik meg a lélek, 
kollégáid és növendékeid min
dennapjaiban.

Olyan hirtelen történt mindez. 
Két hónapja ünnepeltünk az 
intézetben: átadtunk egy új 
részleget munkatársaidnak, 
neked. Két hete a miniszter 
asszony kitüntetést adomá

nyozott munkatársaidnak és

Számtalan kérdés keletkezett

Miértmost?
Te már tudod valamennyi vá
laszt. Nekünk egyetlen tenni
valónk maradt: elfogadni a 
megváltoztathatatlant, őrizve 
emlékedet.

Olyan gyorsan történt: Leper
gett majd 30 év. Az életed, a 
munkád, ez a javítóintézet 
volt, itt Aszódon. Mi nem lát
tuk, nem láthattuk, hogy a 
Megfékezhetetlen betakart té- 

don örömöt látott, megnyug
vást, elfogadást érzett kezed 
érintésében.

Kedves Laci!

Elérkezett most az idő, elkísé
rünk. Azután visszamegyünk 
az intézetbe dolgozni, őrizni 
munkásságodat, szakmai hite
det.
Részesei lehettünk életednek, 
részesei lehettünk pedagógiai 
munkásságodnak - köszönjük.

Békében nyugodjál.
Szarka Attila
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Egy kis nyelvelés

A nyalavi nyelvről
Hiányérzet egy üres fal láttán

Csak bot és vászon...
A világ népei kb. háromezer 

nyelven beszélnek. Ebbe a há
romezres számba beletartoznak 
az élő nyelvek is, az ún. holt 
nyelvek is - mint például az ógö
rög, a latin, a szanszkrit -, s még 
a mesterséges nyelvként létrejött 
eszperantó nyelv is. Vannak, 
akik ezt a számot éppen a dup
lájára, hatezerre taksálják. Vajon 
köztük van-e a nyalavi nyelv is? 
S egyáltalán milyen nyelvről is 
van valójában szó? Létezik-e 
ilyen nyelv?

Igen, létezik, de ma már nem 
így hívjuk. S olyannyira létezik, 
hogy iskolai tanulmányai során 
mindenki találkozott vele. Ma - 
találó elnevezéssel - tolvaj
nyelvnek nevezzük nyelvünknek 
ezt a rétegét. Olyan személyek 
által használt nyelvváltozatról 
van szó, amelyet elsősorban a 
társadalomnak egy szűk rétege 
ismer nagyon jól, olyanok, akik 
a társadalmi hierarchia alsó 
rétegeihez tartoznak, s az általuk 
létrehozott nyelv lényege éppen 
az, hogy rajtuk kívül más nem 
nagyon ismeri.

Ez a nyelvváltozat valamikor a 
XVffl. század vége felé kezdett 
kialakulni. Érdekes módon nem 
lehet helyhez kötni a megjele
nését, s még az a logikus felté
telezés sem állja meg a helyét, 
hogy a városi lakosság körében 
kellene keresnünk a létreho
zókat. Valójában egy szűk cso
port nyelvhasználata volt, amely 
csoport tagjai járták a Kárpát
medencét, s vásárokon, népe
sebb összejöveteleken tolvajlás- 
sal foglalkoztak, s hogy ne ért
sék meg a közöttük folyó kom
munikációt, kitalálták ezt a 
sajátos nyelvet. Ugyanehhez a 
csoporthoz soroljuk a jassz- 
nyelv, a zsargon, az argó, a 
szleng nyelvi gyakorlatát is.

Az egészen korai időszakból 
származik például a ma is hasz
nált gagyi szavunk. Csak akkor 
mást jelentett. Ma az értéktelen, 
hitvány, silány minőségű vagy 
hamis árura alkalmazzuk, vala

mikor viszont az arany megne
vezésére szolgált. Az aranynak 
látszó, valójában réz vagy rézzel 
futtatott ékszerek árusait neve
zik gagyizóknak, akik visszaél
nek mások hiszékenységével, 
de az értéktelen, gyenge szín
vonalú műsorok tömkelegét 
bemutató kereskedelmi televí
ziókat is gyagyitévének aposzt
rofáljuk napjaink nyelvhaszná
latában.

Nem nagyon jut eszünkbe fel
tételezni, hogy igen régi tolvaj
nyelvi szavunk a ruha is, ha ve
rés értelemben használt jelenté
sére gondolunk. S ebből termé
szetszerűen következik, hogy 
akit megvertek, arra azt mond
juk már nagyon régóta, hogy 
megruházták, ruhát kapott.
Szinte mindenki számára ért

hető, hogy ha valakinek sok a 
dohánya, annak sokpénze van, s 
azt is értjük, hogy mit jelent, ha 
valami három rugóba vagy há
rom kilóba kerül. Természetesen 
szókincsünknek ez a rétege is 
változik, ugyanúgy, mint a 
több. Ezek a szavak idővel beke
rülnek a köznyelvbe, sőt még az 
irodalmi nyelvbe is beszivárog
nak. S természetesen új szavak 
is keletkeznek. Jómagam is diá
koktól tanultam a napközi sza
vunk ebbe a körbe sorolható je
lentését: kocsma.

Ez utóbbi kialakulásának a ma
gyarázata is egyszerű, hiszen 
majd minden településen volt 
vagy van napköziotthonos isko
la, s az iskolát fenntartó szer
vezet az apró hibák elhárítására 
minimum egy karbantartót is al
kalmaz. S ha valaki kérdezi, 
hogy hol a karbantartó, elég 
csak annyit mondani, hogy a 
napköziben, s a főnöke meg
nyugszik, hogy hiszen akkor jó 
helyen van és hasznos munkát is 
végez. Pedig lehet, hogy éppen a 
kocsmában múlatja az időt.

-g -1

De csak üres zászlórúd meredt 
a Kossuth Lajos utca fölé a pos
táról március 15-én. Az épületen 
nem volt egyetlen zászló sem. 
Úgy tudom, a zászlótörvény ér
telmében nemcsak ünnepen, 
hanem folyamatosan kinn kel
lene, hogy legyen. Ha tévedek, 
és a posta nem tartozik a törvény 
hatálya alá, akkor is elvárom, 
hogy a Magyar Posta tulajdonát 
képező, a város főutcáján lévő 
épületen legalább Március 15- 
én, Nemzeti Ünnepünkön lo
bogjon a magyar zászló!
Távolabbról nézve a zászlórúd 

olyan, mint egy kettős kereszt. A 
múlt század hetvenes éveiben 
egy vállalati párttitkár belekötött 
Édesapámba, hogy miért nem 
veteti le onnan, hiszen úgysem 
azon van a minden ünnepen ki
függesztett lobogó. Emlékszem, 
volt azon a rúdon zászló, de na
gyon nehéz volt a fölhelyezése, 
megfelelően nagyot se lehetett 
beszerezni, így aztán a posta 
emeletén lévő lakásunk ablaká
ból csüngött alá a mindig tiszta, 
sohasem fakult, nagy lobogó. 
Édesapám függesztette ki min
den alkalommal. Ő volt a posta
hivatal vezetője.
És most üres volt a fal. Elnéz

tem, és arra gondoltam, mennyi 

Gitározni akarók, figyelem!
2003. szeptemberében a Podmaniczky Művészeti Iskola beindítja 

a gitár tanszakot. Előzetes jelentkezés május 12-én és 13-án 14 és 17 
óra között a zeneiskolában (Kossuth Lajos u. 72.)
Várjuk minden 10 és 22 év közötti érdeklődő jelentkezését. A hang
szert minden növendéknek meg kell vásárolnia, amiben igény ese
tén szívesen segítünk.
A felvétel elsősorban rátermettség, illetve a jelentkezési sorrend 
alapján történik.

Igazgatóság

Apróhirdetések
Aszódon, óvodához, iskolákhoz, üzletekhez közel, 432 négyzet

méteres telken két szoba összkomfortos családi ház eladó. Érdek
lődni: 28 400-609; 0630 4965703
Eladó 1 db Lucznik márkájú táskavarrógép, 1 db Erika márkájú író
gép és egy számítógép (Pentium IIprocesszor, Intel MMX alaplap, 
64 MB RAM, 64 MB RAM, Sony CD-R (CDU 928E) 2x-es, Sony 
CD-ROM(CDU4821). Tel: 400-606; 400-122

mindent látott már a posta épü
lete! Aszód valószínűleg legré
gebbi zászlórúdja megvolt már a 
háború alatt is, látta az ötvenes 
éveket is, látta a lövegtoronnyal 
nekiforduló szovjet tankot, látta 
a jelvénynek is csúf, szovjet 
mintájú címer eltűnését, a Kos- 
suth-címer megjelenését majd 
kényszerű cseréjét...De ünne
pen lobogótlan üres falat nem 
nagyon.
Azt mondják, ma „európainak” 
kell lenni. A kokárdát föl kell 
cserélni az európai csillagokkal. 
Én nem hiszem, hogy magyar
ságunk, nemzeti értékeink és 
szokásaink félrevetésével euró
paiak leszünk. Jártam uniós or
szágban. Ünnepen kívül is a 
nemzet színeivel és jelképeivel 
volt tele város és falu. Nem szé- 
gyellték, büszkén vállalták az ott 
lakók!
Van mit átgondolnunk! Pártál

lástól függetlenül. És ki kellene 
tenni a nemzeti lobogót az ünne
peken! .. .És le kellene már cse
rélni azt a lobogót is, amely a 
Vécsey Károly nevét viselő 
épület falán rongyoskodik.
Vajon mit szólna mindezekhez 

Kossuth Lajos vagy a mártír 
Vécsey Károly?

Hőnigné Zádor Éva
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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-től 11-ig a személyzeti vezetőnél 

Tel: 28 400-680

Május elsején 
újra nyit az aszódi 

AUTÓSMOZI
“felnőttel)” szórakozás mipdep Ipétep 

csütörtöktől vasárpapi^

A vetítések 20.45-kor kezdődnek!
A BÜFÉBE FIATAL PULTOS LÁNYT KERESÜNK!
TEL: 06 30 2062-733

KISBÁLÁS
Aszódon

KILÓS RUHÁK
BOLTJA

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

Szó: 8-12

Téífen (e fottáhk,

Nehezen teljesíthetők 
a banki feltételek? 
Ml TUDJUK A MEGOLDÁST!

KÖLCSÖN KEZES,
•• I

JÖVEDELEMIGAZOLÁS, 
•• II I ♦♦ 

ONERO NÉLKÜL
HABAD HMASINALASRA IS J

5 %-tól ingatlanfedezetre, 
ami lehet a megvásárolandó 

ingatlan is.
1.000.000 Ft 12.S00Ft/hó-tól
Aszód, Kossuth Lajos u. 33. 

Tel: 06 30 5445-237
...‘.-te;______________ ___________________________________



TÜKÖR 17

A Skoda slágerakciói

SkodaAuto Megjelentek, és 2003. április 30-ig 

igényelhetőek a Skoda legfrissebb aján

latai!* Amennyiben új autót szeretne, válasszon egyet - ajándék könnyűfém-

Felni• kamatmentes hitel • egyedülálló beszámítási lehetőség (akár 

4-200 000 Ft) és élvezze a vezetés harmóniáját!
* Akciós ajánlatunk nem vonatkozik a Fabia Eco, Octavia Ratio és Superb modellekre, valamint egyszerre csak 
egy vehető igénybe. Kombinált átlagfogyasztás: 4,9-9,2 1/100 km • CO2-kibocsátás: 132-221 g/km.

Zk I ■’f’Fl h ^S’7’ 2100 Gödöllő, Rigó u. 10. raiULj nuiviiax Tel.: (28) 515-710, Fax: (28) 515-720

www.patocsauto.hu E-mail: skodaertekesites@patocsauto.hu

http://www.patocsauto.hu
mailto:skodaertekesites@patocsauto.hu
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Még egyszer ugyanarról...
Tisztelt GAMESZ Vezető Úr!

Megköszönöm az állampol
gári észrevételeimre adott vá
laszát - így már minden „ho
mályos”.

Elmondhatom, hogy valójá
ban privát kapcsolatunk baráti
nak nevezhető, így levélváltá
sunkat nem indulat, bántó 
szándék motiválja, annak oka, 
hogy a lap előző számában 
megjelent válaszára reflektá
lok, csupán „maradi” etikai né
zetem, természetem a magya
rázata. Ugyanis úgy vélem, il
lik megköszönni, ha valaki kap 
valamit, legyen az - mint jelen 
esetben - egy „ felvilágosító”,

Kiállítás a Petőfi Múzeumban
Április 24-én, 17 órai kezdettel 

nyitják meg a múzeum Galériá
jában aRICHLY EMIL EM
LÉKKIÁLLÍTÁST. Megnyitó 
beszédet mond Varga Kálmán a 
Kulturális Örökség Hivatal 
igazgatója. Közreműködnek a 
Podmaniczky Zeneiskola nö
vendékei. Mindenkit szeretettel 
vár a Petőfi Múzeum Igazga
tósága.
Richly Emi] életrajza:
Richly Emil 1913. március 17- 
én, Weinhara Eugénia és Richly 
Nándor cukrászmester negyedik 
gyermekeként, Sopronban szü
letett. A soproni Széchenyi Re
álgimnáziumban, 1931-ben 
érettségizett. Már VIL osztályos 
gimnazistaként dijat nyert egy 
országos rajzpályázaton. Példa
képének, a jeles akvarellistának 
-Soproni Horváth József festő
művész rajztanárnak egyik leg
kedvesebb tanítványa volt. A 
Képzőművészeti Akadémiára 
1931-ben vették fel, ám tanul
mányai megkezdése előtt az ak
kori törvények szerint, egy éves 
"önkéntes" katonai szolgálatot 
teljesített. Az Akadémián, ahol 
festőművésznek és rajztanárnak 
készült, Benkhart Ágost, Ba- 
ransky László és Megyer Meyer 

helyreigazító magyarázat!
Szeretem az igazságot, sőt ké

pes vagyok érte a „pengevál
tásra” is. Nos, az Ön válaszá
nak bekezdésében az olvas
ható, hogy „több pontatlansá
got szeretnék helyére tenni”. 
Lássuk hát, mik is voltak ezek 
a pontatlanságok?
- A kiküldött értesítés dátuma. 
( keltezés januás 27., érkezés 
febr. 21.) Saját beismerése sze
rint is „szerencsésebb lett vol
na nem feltüntetni a dátumot”. 
(Tehát pontatlanságról van 
szó?)
- Díjszámítás

Antal voltak a mesterei. Nem
csak a legjobb "ábrázolós" nö
vendékek közé tartozott, de 
nagyméretű akvarelljei, vízfes
tékkel festett portréi is kitűntek a 
többiek munkái közül. Kitűnő 
eredménnyel szerezte meg dip
lomáját. Gyakorló tanári idejét a 
budapesti Fasori Gimnázium
ban töltötte, 1937-től pedig az 
Aszódi Petőfi Sándor Evangé
likus Gimnázium rajztanárának 
választották meg. A soproni szü
letésű Bedy Mária tanítónővel 
1939-ben kötött házasságot, 
1941-ben Zsolt nevű fiuk szü
letett. Az aszódi tantestületet - 
melynek életébe bekapcsoló
dott - olyan tudós tanárok alkot
ták, mint Dr. Gyóni Mátyás, Dr. 
Gouth Kálmán, Dr. Varga Fe
renc, Zalán Frigyes.... Az éjsza
kába nyúló baráti beszélgetések 
és viták alkotó légkört terem
tettek a festőművész Richly 
Emil számára. A mindennapi ta
nítás mellett - az iskola cserkész
csapatának egyik vezetőjeként - 
hozzáértően és eredményesen 
foglalkozott a fiatalság neve
lésével. Az oktatással egyen
rangú volt művészi munkás
sága. Portréit, csendéleteit, 
tájképeit elsti és egyetlen gyűj

A kapott értesítésben a kiemelt 
tájékoztatást idézem: „A gyűj
tő edényzet egyszeri ürítési dí
ja átlagosan 1201/150 Ft/gyűj- 
tőedényzet. A fizetendő köz
szolgáltatási díj az egységnyi 
díjtétel és a gyakoriság szor
zata.” A Lakótelepen mindezt 
kétszeres szorzóval számítva, 
s mivel házunknál 1 db 240 li
teres és 2 db 110 literes edény 
van, a magam éves díja 8.200 
Ft+ÁFA=9.184 Ft.
Elnézést, hogy újból megkér
dezem - ezt a levezetett, kiszá
mított díjmeghatározást, amit 
nekem fizetnem kell - s ebben 
nincs is semmi probléma de 
miért kell ismételten fizetni 
ugyanúgy a többi házbéli tár
saimnak is! ? Lehet, hogy „a hi
ba az én készülékemben van”, 
amiért nem értem?
Ha egy csoda folytán csak 

egymagunk laknánk e házat, 
pontosan mennyit kellene fi- 

teményes kiállításán az öreg 
gimnázium rajztermében (a Pe
tőfi Múzeum Galériájában) is
merhette meg az aszódi közön
ség. E rövidre szabott életpálya 
művészi termésének szinte egé
szét egy, a házukat elpusztító vi
lágháborús bomba megsem
misítette.
Richly Emilt 1943-ban katonai 

szolgálat teljesítésére, a frontra 
vezényelték, ahonnan sohasem 
tért vissza. Részt vett az erdélyi 
harcokban, Kolozsvár küzdel
meiben, majd visszavonuláskor 
a Székesfehérvár melletti repü
lőtér védelménél, a tisztesség és 
becsületes helytállás példája
ként, harmincegy évesen hősi 
halált halt, négy beosztott ka
tonájával együtt jeltelen sírba te
mették. Özvegye áldozatos ku
tató munkája nyomán sikerült e 
sírra rátalálni, és hosszú utá
najárás után - édesapja költsé
geket nem kímélve - hazavitette 
fiának földi maradványit. Richy 
Emil festőművészt, gimnáziumi 
rajztanárt, főhadnagyot 1946- 
ban helyezték örök nyugalomra 
a soproni Evangélikus Temető
ben. 

zetni ugyanilyen számú és 
mennyiségű ürítések, szállítá
sok után? 9184 Ft-ot vagy a 
többszörösét?
Ami a zöldhulladékot, kirakott 
dobozokat illeti: előfordult 
igaz, de az is gyakori, hogy a 
gyűjtőedények csak félig tel
tek, s a háromból egy olykor 
üres is!
- Az értesítés stílusa
Megismétlem: bizony nem tel
jesen európai!
Választások előtt - voltunk, 
vagyunk T. Választópolgárok, 
tisztelettel szólított már meg 
levelében a volt és a jelenlegi 
miniszterelnök úr is. Csupán 
ennyit vártam a GAMESZ-től 
érkezett értesítéstől is, annál is 
inkább, mivel szolgáltatóról és 
nem hatóságról van szó!
Ahogyan az első alkalommal, 
most is szereznem összegezni 
az elmondottaimat.
A „pontatlanságokat”- mivel 
nem azok - szebb lett volna 
tisztességgel felvállalni, belát
ni - egy beismerés nem tesz ke
vesebbé, sőt elismerésre mél
tó!
A magam részéről - ha észre
vételeim nem egyeznének az 
olvasók többségének vélemé
nyével, miszerint az udvarias- 
ság/megszólítás, az írás, ér
tesítés végén valamilyen elkö- 
szönés, ha mindez elavult, 
szükségtelen - jóllehet nekem 
még így tanították -, fejet haj
tok, s tudomásul veszem.
Barátságosnak tervezett levél
váltásunknak mindenképpen 
azt a pozitívumát is szeretném 
megemlíteni, hogy kicsit talán 
színesítettük, de mindenkép
pen változatosabbá tettük az 
Aszódi Tükör tartalmát, hiszen 
az előző, 3. számban 7 írás je
lent meg a Szerkesztő Úr aláí
rásával. Úgy gondolom, nem 
árt a lapnak, ha az olvasók nem 
csupán olvassák azt.
Mivel az Aszódi Tükör követ
kező megjelenését követően 
két napra lesz Húsvét, minden 
kedves Olvasónak és a GA- 
MESZ-nak is kívánok nagyon 
kellemes ünnepeket!
Továbbra is tisztelettel:

Stündl Gábor
Ny. Tanár 

Tolmácsi Miklós nem kívánt e 
levélre reagálni. - aszerk.
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Nyílt levél dr. Asztalos Istvánnak, 
a Petőfi Múzeum Igazgatójának

Tisztelt Igazgató Úr!
Talán, ha elolvassa soraimat - 

amit őszintén remélek - rá fog 
jönni arra, hogy érdemes az 
alábbiakon elgondolkodni.
A Nyitott Kapu Alapítvány 
ténylegesen 1993. március 15- 
én indult útjára az aszódi Javí
tóintézetben megrendezett kiál
lítással. Ma 62 kiállítást tudunk 
magunk mögött. Megfordultunk 
többek között a keszthelyi Heli
kon Kastélyban, a budai Várban, 
a veszprémi Gizella Múzeum
ban, a Gellért Hotelben és a Gö
döllői Királyi Kastélyban. De 
már jónéhány külföldi nagyvá
ros is fogadott bennünket, elég, 
ha Stockholmot, Bécsújhelyet és 
Maribort említem. Svédország
ban még ez év első felében kiál
lításunk nyílik. Egyre több ha
zai és határon túli alkotóművész 
jelentkezik hozzánk. Ma száznál 
is többen vagyunk.

2000-ben nemzetközi művé
szeti találkozót, kiállítást, konfe
renciát és összművészeti feszti
vált rendeztünk Gödöllőn. A 
Nemzeti Kulturális Örökség Mi
nisztériumától 2002-ben mikro- 
buszt kaptunk munkánk elisme
réseképp. Azóta kapcsolatunk 
folyamatos a Külügyminiszté
riummal, a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériumával és az 
Egészségügyi Minisztérium
mal.
Nyolc alkalommal szerepeltünk 
a Magyar Televízióban és csak a 
Jóisten tudja megmondani, hogy 
hányszor a Magyar Rádióban. 
2000. május 17-én Moszkvában 
aranydiplomát kaptam, melyet 
az új Opreházban adtak át egy 
nagy nemzetközi fesztiválon 
5000 néző jelenlétében. A fesz
tivált levélben Putyin elnök is 
üdvözölte. Amíg a kitüntetést 
átadták, a színpad hátterében 
óriás kivetítőn mutatták be a 
szobraimat a nagyközönségnek. 
Jelen volt dr. Szilánk Bertalan 
moszkvai főkonzul - aki egyben 
a Magyarok Házának igazgatója 

- és neje. A stockholmi kiállítá
sunkat dr. Éger György úr, az ot
tani magyar nagykövetség kul
turális követségi titkára nyitotta 
meg, dejelen volt a nagykövet úr 
is, valamint a követség dolgozói 
családtagjaik kíséretében.
2000. szeptemberében a Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Főis
kolával, valamint a Képzőművé
szeti Egyetemmel közösen kiál
lítást és konferenciát rendeztünk 
„Párbeszéd a művészet eszkö
zeivel az esélyegyenlőségért” 
címmel. Sebzett madár című 
kiadványunk - melyet dr. Loson- 
czi Miklós írt - ajánlott irodalom 
lett a következő tanévtől a 
gyógypedagógiai főiskolán.
Azt hiszem, tevékenységünkkel 
nem hoztunk szégyent sem ön
magunkra, sem Aszód városára, 
ahol a polgármester és a múze
um igazgatója teljes egyetértés
ben igyekezett nem tudomást 
venni rólunk.
A testvérvárosokban Aszód kul
turális értékei között mutatták be 
Ladócsy László kartali festőt és 
Pannonhalmi Zsuzsa péceli ke
ramikust. Az aszódi Rácz Zoli és 
a Nyitott Kapu valahogy kima
radt a bemutatandók és a támo
gatandók köréből.
A volt aszódi könyvtár épülete 

eladásának körülményei is ezt 
támasztják alá. Először finoman 
értésünkre adták, hogy műkö
désünk zavarná a Petőfi Múzeu
mot, azután a polgármester kö
zölte a képviselő-testülettel, 
hogy mi levélben lemondtunk az 
épület megvásárlásáról. A dolog 
szépséghibája csak az, hogy 
ilyen levél nem létezik. Végül, 
amikor mindezt szóvá akartam 
tenni az Aszódi Tükörben, akkor 
Ön, mint a múzeum igazgatója - 
aki akkortájt az Aszódi Tükör 
szerkesztője is volt - nem volt 
hajlandó átvenni tőlem az e 
tárgyban írott cikkemet. Azt 
gondolom, hogy a dolog eléggé 
egyértelmű.
Amint látják, az Önök támoga

tása nélkül is elboldogulunk va
lahogy. De nem mehettem el szó 
nélkül a történtek mellett. Meg
próbáltak bennünket madárnak 
nézni, és azt gondolták, egy-két 
éven belül a történet kifullad és 
spogyát lehet borítani az egész
re. Mivel a dolog ma már eléggé 
egyértelmű, talán meg tudják 
bocsájtani azt, hogy nem így tör

Válasz Dr. Rácz Zoltán 
lyílt 8 öveiére

Tisztelt Zoli!
Mivel mi tegezzük egymást és - 
tudomásom szerint - haragban 
sem vagyunk, ezért nem "cifrá
zom" önözéssel és magázással a 
válaszomat.
Leveled első részével nem fog

lalkozom, hiszen az nem csak 
nekem szól, hanem (elsősorban) 
az Aszódi Tükör olvasóit tájé
koztatod a Nyitott Kapu Alapít
vány megalakulásáról és műkö
déséről. Sikereitekhez őszinte 
szívvel gratulálok!
Ami a levél másik részét illeti. 

Ezt kár volt nekem címezni és - 
egyáltalán - kár volt megírnod. 
Ugyanis ez a rész több tévedést, 
csúsztatást, valótlanságot tartal
maz. Hogy ezek tudatlanságból 
vagy szándékosan keletkeztek? - 
azt nem tudom. Döntse el az ol
vasó.
Mindenekelőtt, ha problémád 

van a város polgármesterével, 
azt ne a nekem címzett levélben 
újad meg, hanem az Ő címére. 
Mivel pár évvel idősebb vagyok 
Nálad, ezért 42 évi szolgálat 
után, 1994-ben öregségi nyug
díjba vonultam, tehát attól kezd
ve nem én voltam a Petőfi Mú
zeumnak az igazgatója. (Az vi
szont igaz, hogy per most - a kö
rülmények alakulása m iatt - a fő
hatóságunk, Pest megye, más
fél éve - ideiglenes jelleggel, ez 
év december 8-ig - ismét meg
bízott az intézmény vezetésé
vel.) Mindezen kívül a rendszer
váltástól kezdve a város képvi
selő testületének, de még a bi
zottságoknak sem voltam (kül
sős) tagja. így tehát mindazok a 
"rémmesék", amiket a nyakam
ba sózol nem igazak, rám nem 
vonatkoznak. Tehát sem testvér
városi művészprogramok szer
vezése, sem épületvásárlási 

tént!?
Ha a történtekre visszagondo

lok, azt hiszem - megkockáztat
hatom a kijelentést - hogy ne
künk nincsen okunk a szégyen
kezésre. Ugye, Igazgató Úr?! 
Aszód, 2003. március 10.

Dr. Rácz Zoltán
A Nyitott Kapu Alapítvány 
kurátora 

problémák, sem egyéb "kitaláci- 
ók" nem tartoztak és nem tartoz
nak énrám. Hogy nem vettem 
tudomást a Nyitott Kapu műkö
déséről? Hát valóban sem Stock
holmban, sem a moszkvai Ope
raházban nem voltam ott, de Szi
tákra, Gödöllőre és Aszódon el
mentem a programotokra, mű
ködésetekről -lehet, hogy ez hi
hetetlen számodra - folyamato
san tájékozódtam.
Azért azt is szeretném - min

denekelőtt az Aszódi Tükör ol
vasóinak - a tudomására hozni 
(és kifejezetten csak az Olvasók
nak, mert ugyanis az alábbiakról 
Dr. Rácz Zoltán tud, csak szán
dékosan elhallgatta, hogy az 
egész szerencsétlen levelének 
egyfajta alapot adjon ), hogy pl. 
az amerikai utadról az Aszódi 
Tükör 1993 decemberi számá
ban Amerikából jöttem... cím
mel egész oldalas cikket írt a 
szerkesztő, Asztalos Tamás. To
vábbá: a Petőfi Múzeum 1995- 
ben, a Nyitott Kapu Alapít
ványba tömörülő alkotók szá
mára kiállítást rendezett az in
tézmény Galériájában. A ren
dező múzeumigazgató, Asztalos 
Tamás ez alkalommal kihang
súlyozta: a Petőfi Múzeum ka
puja a Nyitott Kapu alkotói szá
mára mindig nyitva áll.
Kedves Kurátor Úr! Ezzel a le

hetőséggel miért nem éltetek?! 
Ezek után én sem mondhatok 
mást: a Petőfi Múzeum kapuja a 
Galga mentén élő alkotók előtt 
eddig is és ezután is nyitva áll. - 
“Aki bekéredzkedik, az bebo- 
csáttatik”

Dr. Asztalos István 
nyugalmazott múzeumigazgató 
Bagyin József polgármester vá
laszát májusi számunkban kö
zöljük
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Interjú Reviczky Gábor színművésszel

Szerep helvett lottóötöst kérne az aranyhaltól
„Az utóbbi években egy kicsit 
engem is beskatulyáztak” - 
mondja Reviczky Gábor, aki 
legalább három tucat színpadi 
műben, valamint legalább 
ennyi filmben alakított drá
mai vagy komikus főhőst A 
művész, akinek jellegzetes or
gánumát Clint Eastwood is 
megirigyelte, állítja: eddigi 
legnagyobb sikerét általános 
iskolás korában egy diákda
rabban aratta. A horgászszen
vedélyéről is közismert Re
viczky Gábor mostanában 
azon töpreng; mi történhetett 
a magyar televíziókkal, hogy a 
csaknem egymillió embert 
rabul ejtő pecás társadalom
nak nincs magazinja a képer
nyőn.

- Nemrégiben zárt a magyar 
színész- és mozgóképvilág egyik 
legnagyobb rendezvénye a film
szemle. Nem emlékszem olyan 
alkotásra, amelyben felbukkant 
volna Reviczky Gábor...
- Pedig volt egy játékfilm, 
amiben orosz maffiafőnököt ala
kítok. Amúgy az utóbbi hat év
ben folyamatosan felbukkanok - 
ahogy mostanában mondani 
szokták - a bevallottan közön
ségfilm kategóriában.
- A legutolsó film a Zimmer Feri 
volt?
- Nem, a Valami Amerika.
- Jelenleg forgat?
- Lett volna egy jó kis krimi, 
Kapitány Iván rendezésében, de 
elmaradt, mert valószínűleg 
nem jött össze a pénz.
- Ahogy összeszámoltam az 
utóbbi évtizedekben legalább 
három tucat moziban és ugyan
ennyi színpadi műben meghatá
rozó- vagy főszerepet játszott. 
Szinte fele-fele a komoly drá
mai alakítás, illetve a komikus 
figura. Kollégái rendszeresen 
panaszkodnak arra, hogy egyet
len műfajba skatulyázzák őket. 
Önnél szinte ideális a képlet.
- Az utóbbi években a saját szín
házamon belül kicsit engem is 
beskatulyáztak. Kifejezetten a 
virgonc oldallal kínálnak meg. 
Szerencsére most váratlanul jött 

egy ajánlat, bár ez sem nevez
hető drámai alakításnak. Gyur- 
kovics Tibor Nagyvizitjéről van 
szó, amit a Madách Színházban 
állítunk színpadra, én meg tu
lajdonképpen beugrottam, miu
tán ketten visszamondták a 
szerepet. Szóval, ha a lexikont 
nézzük valóban igaz a kiegyen
súlyozottság, de az elmúlt idő
szakban - a filmekben is - csupa 
virgonckodás ajussom. Végül is 
ez nem baj, mert szerintem a szí
nészeten belül az úgynevezett 
könnyű műfaj a legnehezebb. 
Tudniillik a vígjátékban nem a 
színészen nevetnek az emberek, 
hanem a jó helyzeteken. Na, ép
pen ezeket kell megfogni, köz
ben pedig a művész játsszon a 
lehető legkomolyabban. Ez az 
igazán mulattató. De ehhez jó 
történet kell, jó helyzetekkel.
- A színészi pályakezdése is vi
dám történet?
- A színészetre unszolni kellett, 
de már az általános iskola első 
osztályában a tanárom meg
mondta: belőled nagy bohóc 
lesz, fiam! Ezután hosszú szünet 
következett, mígnem hetedikes 
koromban játszottam egy mese
darabban. Ezzel ajándékoztuk 
meg a nyolcadikos ballagókat. 
Egy diákot alakítottam - Tudá- 
kos Ákost - az osztálytársam, 
Pásztorik Pityu pedig Okos Do
mokost. Közös jelenetben lép
tünk a színpadra, és olyan ováció 
volt, hogy az ügyelő 3-4 perccel 
az epizódunk után visszahívott, 
mert, bár a darab közepén vol
tunk, a közönség nem hagyta ab
ba a tapsot. Na ilyen sikerem 
azóta sem volt...
- A középiskolában folytatódott 
a karrier?
- Igen, holott nem akartam szí
nész lenni, csak valahogy min
dig felfedezgettek, ajánlottak. 
Nem hagytak békén. A középis
koláról inkább a zseniális taná
rom jut az eszembe a tatabányai 
Árpád Gimnáziumban. Feren
ces rendi szerzetes volt, majd a 
bencéseknél oktatott Pannon
halmán. Ezután tizenöt évig 
Franciaországban tanított törté
nelmet és francia nyelvet több 

középiskolában. Ezt követően 
másfél évig díszlettervezőként 
dolgozott Belgiumban, utána 
visszajött Magyarországra és 
csak a mi osztályunkat vitte vé
gig. Úgy hívták, hogy Szégner 
László. Mind a harminckét nö
vendéke egyetemet végzett, 
csak egy diák hagyta abba a ta
nulmányait családi okok mi
att. Tulajdonképpen velem is va
lami ilyesmi történt, így nem itt 
fejeztem be a középiskolát. Az 
igazság az, hogy az egész csalá
domnak távoznia kellett Tatabá
nyáról, miután az édesapámat 
politikai alapon kikezdték. Raj
tam ebből csak annyi csattant, 
hogy megbuktattak matematiká
ból, bár a következő évben a 
tatai Eötvösben csupa ötösöm 
volt, végül a budapesti Árpád 
Gimnáziumban pedig jelesre 
érettségiztem.
Na, de visszatérve a szúiész- 
kedésre, Tatabányán már a 
középiskola alatt tagja voltam az 
irodalmi színpadnak. Amikor 
Pestre kerültem, elindultam a Ki 
Mit Tud-on, és a ni. kerületit 
meg is nyertem. A főiskolán sem 
voltak különösebb döccenők. 
Második kísérletre felvettek, 
majd Kazimir Károly osztá
lyában végeztem.
- Színészként rögtön visszatért 
vidékre.
- Bizony, két évig játszottam Ka
posváron, ugyanennyit Debre
cenben, egy évet Miskolcon, egy 
esztendőt Kecskeméten, 1979- 
ben aztán, hosszas unszolás után 
a Vígszínházba jöttem. Sértő
döttség miatt ugyan két évre 
elmentem a Nemzeti Színházba, 
de visszatértem, és azóta is itt va
gyok.
- A hosszú pesti évtizedek alatt 
előfordultak alkalmi vidéki 
kiruccanások, haknizások?
- Ajánlatokból most is sok van, 
de én soha nem hakniztam. 
Egyetlen kivétel volt, amikor a 
Szilágyi Tibivel és az akkori fe
leségemmel, Sír Katival egy Ör- 
kény-Csurka estet tartottunk.
- Ha valaki soha nem látta fil
men vagy színpadon előbb- 
utóbb csak beugrik, hogy ja, a 

Reviczky, aRobertdeNiro. Gon
dolom, a szinkron munkákkal to
vábbra is ostromolják.
- Igen, bár a szinkronmunkát 
mára annyira darálják, hogy 
nyugodtan nevezhető megél
hetési műfajnak. Akadnak vi
szont olyan színészek, mint pél
dául JackNicolson és az említett 
Róbert de Niro, akiket kilencven 
százalékban én szinkronizálok. 
Van viszont egy rendező, aki az 
összes nagy színészt velem 
szinkronizálja, most például a 
legújabb Clint Eastwood filmen 
dolgoztam. Egyébként egy alka
lommal, az Elefántvadász című 
mozi szinkronjára személyesen 
Eastwood választott. A hang
színünk egyáltalán nem hasonlít, 
de felteszem, ő is irigyli ezt az 
orgánumot.
- Néha mikor kiszabadul a szink
ronstúdióból, s forgatás és szín
ház sem várja, mi tölti ki a sza
badidejét?
- Ha nincs lehetőségem arra, 
hogy elmenjek horgászni, itthon 
kezelem az orsóimat. Van egy 
rakás szuper minőségű szerke
zetem, kizárólag repülőgépzsír
ral kenem őket.
- Honnan a horgászszerelem?
- Ott, ahol születtem, nem lehe
tett olyan irányba elmenni, hogy 
ne valamilyen vízfolyásba bo
toljon az ember. Ugye ez Tata
bánya és Tata, illetőleg a környé
kük, amelyeket egyébként a szo- 
cializmus rabló-bányaipara 
tönkretett. Ezért tartok a terve
zett új budapesti metrótól is. 
Ugyanis fúrunk egy lyukat, 
hogy rohangásszon a nép egy 
villanyvasúton, eközben meg 
tönkre tesszük a Gellért hegyi 
forrásokat!?
- Szóval a vizek szerelmese, és 
állítólagprofi versenyhorgász is.
- Na, ez erős túlzás, mert igaz, 
versenyzem, de azért, inkább 
mondjuk azt, hogy a konyhai 
horgászatban jó vagyok.
-A legutóbbi nagyfogás?
- Két éve januárban egy tizenöt 
kilós harcsa, a dömsödi csator
nán, de úgy, hogy közvetlen 
előtte egy óriási példány félórás

(Folytatás a 23 .oldalon)
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Egy kis humor rám csak parasztkolbászból ké
szíthető.

Bővítsük európai uniós ismereteinket!
Állattartás az Európai 

Unióban

Az uniós jogszabályok rendezik 
az egyéni és a kollektív állat
tartás szabályait. Általános sza
bály, hogy egyénileg tartható ku
tya, macska és minden olyan há-
ziállat, melynek súlya nem ha
ladja meg a 25 kilogrammot.
Gyermekek és terhes nők (a
6.hónap  után) 10 kg-ot meg nem 
haladó állatot tarthatnak csak.
Disznót 5 fő, tehenet 10 fő tart
hat, óránként 5 perc szünettel.
Ha az állattartás a délutáni (14- 
22 óra) vagy az éjszakai (22-06 
óra) időszakra esik, a tartóknak 
műszakpótlékjár.
Ha valaki már nem búja tartani 
az állatot, akkor fel kell venni a 
1211. számú nyomtatványra a 
tarthatatlansági jegyzőkönyvet 
az állat elejtése után.
Ha az állattartás közbeni leejtés 
az állat hibájából következett be, 

akkor nem kell jegyzőkönyvet 
felvenni, csak az állatot, vala
mint az uniós támogatást. Itt 
jegyzem meg, hogy uniós támo
gatás csak annak az állattartónak 
jár, aki már rogyadozik vagy 
botladozik.

Építők, építtetők 
figyelmébe!

Az Európai Unióba történő be
lépést követően az építési szab
ványok megváltoznak! Alant 
ismertetjük az EU.2321/2003. 
számú rendeletet, mely a kerí
tések építésével foglalkozik.

1. Fővárosban és a 100.000 főt 
meghaladó városokban a keríté
sek csak gyulai kolbászból ké
szülhetnek.

2. 20.000 és 100.000 fő közötti 
városokban csabai kolbászt kell 
beépíteni.

3. A 20.000 fő alatti helyiségek
ben lángolt kolbász alkalmaz
ható.

4. Szórványtelepüléseken, dű
lőkben, tanyákon még megfele
lő a lecsókolbász.

5. Háztáji gazdaságokban, állat
tartó telepeken a kerítés és a ka-

Kossuth-vetélkedő: mindenki nyert
A Csengey Gusztáv Általános 
Iskola Aranyeső nevű csapata 
nyerte a Közművelődés Otthona 
által szervezett városi Kossuth 
vetélkedőt. Az általános iskolá
sok három gimnáziumi csapatot 
utasítottak maguk mögé. Az első 
helyezett gárda 20 ezer Ft érté
kű könyvutalványt, valamint ír
ható cd-ket és kazettákat kaptak 
ajándékul. A versennyel egyéb
ként mindenki nyert, ugyanis

Figyelmeztetés!
A kerítéseket csak olyan ma

gasra szabad építeni, hogy az ne 
akadályozza a sült galambok 
repülését!
A már elkészült téliszalámi kerí
tésekre fennmaradási engedélyt 
kell kérni!

Unió
(Pálmai Tibor)

valamennyi résztvevő május 16- 
án Ceglédre kirándul, amely 
különösen fontos állomása volt 
Kossuth hadsereg-toborzó kő
rútjának.
A vetélkedő megrendezését a 

Művelődési, Közoktatási, Ifjú
sági és Sportbizottság támoga
tása tette lehetővé.

R.Z.

Interjú Reviczky Gábor színművésszel

Szerep helyett lottóötöst...
(Folytatás a 22. oldalról)

fárasztás után elment. Azon a 
napon, itt a ráckevei hídnál öt 
csónakból 250 darab harcsát 
fogtak, emiatt be is tiltották a 
pergető horgászatot. Megjegy
zem, teljesen szabályosan pe- 
cáztak.
- Nem csak lelkes halfogó, ha
nem egészen a közelmúltig hor
gászműsort is vezetett. A műsor 
csendesen kimúlt. Mi történt?
- Nem csak a műsor, hanem a tv- 
csatorna - a Satelit - is megszűnt. 
Mára ott tartunk, hogy a csa
ládtagokkal együtt egymillió fő
re tehető horgász-társadalomnak 
nincsen egyetlen televíziós ma
gazinja sem. Holott azt gondolná 
az ember, hogy ez egy óriási 
piac, s még akkor is megérné a 
kereskedelmi tévéknek, ha több, 
konkurens program lenne. Arról 
nem is beszélve: elkeserítő, 
hogy a közszolgálati csatornák 
valamelyikén sincs ilyen adás.
- A horgászat szempontjából

igazán ideális helyen él itt Rác
kevén, de a napi bejárás a fővá
rosba - főleg ilyen zimankóban - 
problémásabb. A Nagykörúton 
belülre szokott kollégák nem 
tesznek csípős megjegyzéseket?
- Dehogynem. Állandóan ezzel 
piszkálnak. Nem tudják, hogy 
meg lehet ezt szokni. Áz igazság 
pedig az, hogy alig vagyok itt
hon. A hétvégén a legerősebbek 
a munkanapok, mert akkor két
szerjátszom.
- Ha itt a dömsödi csatornán 
kifogná azt a bizonyos mesebeli 
aranyhalat, amely tartok tőle, a 
korszellem miatt három helyett 
csak egy kívánságot teljesítene, 
mi lenne a színpadi álomszerep?
- A színházban vágyakozni - az 
mindig balul sül el. Tudja mit, ha 
én vettem volna ki a hárommil
liárdos lottófönyereményt, soha 
többet nem lépnék színpadra.
Localinfo

•Z. ürtfiÁsiMT 
’ágT Aszód, Kossuth Lajos u. 63.

jf) Tel: 06 30 905-3360 
• Nyitvatartás:

H-P: 9-17 Szó: 8-12

HÚSVÉTI AKCIÓ?
Bot és orsó 

együttes vásárlása esetén 

10% 
kedvezmény 

Zsinór tekercselés!
Két dob csévéltetése esetén 

10% 
kedvezmény!



24 ASZÓDI

Bulizva segítettek a szülők

Egy esemény két néretben
Közismert, milyen nehéz az 

intézmények helyzete. Na
gyon kevés pénz jut az óvo
dákra is. A legkisebb segítség 
is számít és jól esik.

Talán éppen ezért örültem, 
amikor egy beszélgetés alkal
mával egyik kis óvodásunk 
apukája, Gergely László meg
említette:
- Miért ne segíthetnénk mi, 
szülők egy jótékonysági bál 
megrendezésével?

Hogy hogyan lehet egyszerre 
jól eltölteni egy kellemes estét és 
közben segíteni óvodánknak? A 
válasz egyszerű: el kell jönni az 
óvodabálba.
Idén először került megren
dezésre a Szivárvány óvoda ha
gyományteremtő jótékonysági 
bálja. Összekötve a kellemest a 
hasznossal, mulatva, szórakozva 
lehetett segíteni óvodánknak, 
Bár tizedelt az influenza, és vi
szonylag kevesen voltunk, de a 
társaság kitett magáért, még haj
nali háromkor is roptuk a táncot. 
Külön öröm ez azért, mert több 
olyan szülő volt közöttünk, aki 
(szinte) sosem táncol. A han
gulat mindenkit magával raga
dott.
A környező falvakban már ha
gyománnyá váltak a hasonló jó

Üzenet
Sokat hibázunk türelmetlenséggel... Úgy kellene, hogy min
den beteghez jókora adag türelmet vigyünk magunkkal, és 
minden rossz hangulatunkat a betegszoba ajtaja előtt hagy
juk. Sose éreztessük a beteggel, hogy kevés időnk van szá
mára, hallgassuk meg nagyon figyelmesen szenvedéseit, és 
jegyezzük meg magunknak, amit mond, hogy mindenekelőtt 
nagy részvétünket lássa... Hiszen olyan jól esik a betegnek, 
ha gyengeségében, fájdalmában látja iránta való figyelmün
ket, amely mindenben megnyilvánul, a halk járásban, halk be
szédben és cselekvésben.
(Batthyány-Strattmann László naplójából; Batthyány-Stratt- 
man László herceget, a szegények orvosát példamutató életé
ért II. János Pál pápa 3003. március 23-án a „boldogok” sorá
ba emelte.)

2003. március 1-én megtartot
tuk a bált. Nem voltunk na
gyon sokan, de jól éreztük ma
gunkat. Bebizonyosodott, 
hogy szórakozva, mulatva is 
lehet segíteni, a jó ötlet, ha 
megvalósul, „sokat ér”! A bál
ból befolyt összeg 175 ezer Ft, 
melyet egy csoport bútorzatá
nak (asztalok, székek) seréjére 
fordítunk.
A Szivárvány Óvoda nevében 
szeretném megköszönni Ger

tékonysági rendezvények, sze
retnénk, ha nálunk is évről -évre 
népszerűbbé válna óvodabá
lunk.

Érezzük sajátunkénak gyer
mekeink második otthonait - 
gondolok itt az iskolákra is -, és 
tegyünk is azért, hogy szebb kör
nyezetben, jobb feltételek között 
nevelkedhessenek! Ne mindig 
máshonnan váljunk megoldást, 
hisz néha már az is elég, ha egy 
jót szórakozunk!
A Szülői Munkaközösség ne

vében szeretnénk megköszönni 
támogatásukat mindazoknak, 
akik részt vettek rendezvényün
kön, támogatói jegyet vásárol
tak, munkájukkal segítettek. Jö
vőre újra találkozunk!

Gergelyné Szőke Emese 

gely Lászlónak és feleségének 
a sok-sok szervező munkát, 
amely mgelőzte a rendez
vényt! Köszönettel tartozunk 
Molnárné Jurinka Tündének 
és Rácz Zoltánnak segítő mun
kájáért, a LEAR CORPORA- 
TION-nak, a Korona cukrász
dának, a Virágbazámak, Dián 
Ferencnek, a LADY XL tulaj
donosának, a Bernadett Stúdi
ónak és minden kedves Szülő
nek, aki támogató felajánlá
sával segítette óvodánkat!. 
Köszönet illeti Molnár Sándor 
- másik óvodásunk apukáját, 
aki a büfét működtette és a be
vétel hasznát felajánlotta, va

Ha nyár, akkor nyaralás és tánc
Tisztelt Szülők!

Az elmúlt évek tánctáborának 
pozitív visszhangja alapján 
úgy érzem, idén is szívesen lá
togatnak a gyerekek a Velen
cei-tó partjára. Ez év nyarán is 
tervezünk tánctábort Agárdon, 
közvetlenül a Velencei-tó part
ján. A tábor területe közvetle
nül szomszédos a Park strand
dal valamint a tornacsarnok
kal.
A tábor időpontja: július 12- 
július 18. A tánctáborba a 
kezdők mellett azokat a tanít
ványainkat várjuk, akik a Ho
liday Sporttánc Egyesület 
alap-vagy haladó tánctanfo
lyamát sikeresen elvégezték és 
szeremének tovább fejlődni. A 
tábor célja a nyaralás mellett, 
hogy a gyerekek mozgáskul
túráját, állóképességét, önfe
gyelmét fejlesszük, mely nél
kül nem lehetnek sikeres ta
nulók, sportolók, versenyzők. 

lamint a Flashe Dance és a 
Holiday tánccsoportot színvo
nalas, szórakoztató műsorá
ért! Köszönjük az Aszód Váro
sért Alapítványnak, hogy 
30.000 Ft összeggel támogatta 
a rendezvényt, a Mozaik 
együttesnek, hogy lelkesen, jó 
kedvvel zenélt hajnalig. Vé
gül, de nem utolsósorban kö
szönjük Szarka Attilának, a 
Javítóintézet igazgatójának, 
hogy mindehhez ingyen bizto
sította számunkra a hangulato
san feldíszített termet!

Kölesn éKovács Klára 
óvodapedagógus

Az előadói készség növelésén 
és a tartáshibák javításán túl a 
résztvevők ízelítőt kapnak a 
balett, ajazzbalett, a társastánc 
és a mai modem táncok anya
gából is.
A tábor helyszíne: Agárd Szál
láshely: Réz-és Vidi fogadó, 
Agárd, Chemel István u. 56.
Étkezés: Az üdülő étkezőjében 
(reggeli, ebéd, vacsora)
Utazás: Budapestig egyénileg, 
onnan autóbusszal.
Oktatók: Temes Judit, Krupp 
Teréz, Szarvas Erzsébet, Vér 
Hajnalka
Részvételi díj: 25.000 Ft/fő, 
mely tartalmazza a szállást, a 
napi 3 étkezés, a strandbérlet 
és a program - hajókirándulás, 
Pákozd, arborétum, Madár
múzeum stb.-költségeit.
Befizetés három részre osztva 
(április, május, június) 
Információ: 06 20 3900-532

Szalma István
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FOURTEL
Spart-Hn-bybDlt 
Aszód Udvarház

(húsvéti ajándék ajánlatunk:
MLO és Bio Tech termékek

- táplálékkiegészítők,
- ULTRALOSS 3 ízben
- Energia szeletek, zsírégető csoki
- MUSCLE ZIME
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labda, darts, pmgpongütő

NYITVÁN- P 9-17-IG
SZOMBAT: 9-13
HÉTFŐ: SZÜNNAP

TEL: 30 560-3044
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Divat Gála

Szeretetteljes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Original Jeans 
(eredeti farmer)

Minőség elérhető áron!
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Allergiapanaszokkal küszködök figyelmébe

Amit a parlagfűről tudni illik...
Ez a cikk tulajdonképpen a 

Kossuth-vetélkedőnek kö
szönhető. Köztudott, hogy a 
kiváló politikus remek szónoki 
képességekkel rendelkezett, s 
rendkívül magas színvonalon 
művelte e műfajt Éppen ezért 
a csapatok egyik előzetes fel
adata az volt, hogy egy aktu
ális témában készítsenek a 
műfaj jellemzőinek betartásá
val szónoklatot. Témaként a 
parlagfű irtás fontosságát je
löltük meg. Az egyik csapat 
félreértette a feladatot, s nem 
szónoklatot, hanem remek 
tudományos kiselőadást készí
tett, amelynek aprólékosságát 
igen megdicsérte a zsűri. Mi
vel a téma az elkövetkezendő 
hónapokban aktuális lesz, fel
kértük a dolgozat szerzőjét a 
némileg rövidített változat 
közzétételre.
A parlagfű 75 évvel ezelőtt még 

botanikai ritkaságnak számított, 
mára pedig a leggyakoribb nö
vények egyike Magyarorszá
gon. Ez a faj azonban nem egy
szerűen csak egy, a mezőgazda
ságnak kárt okozó gyomnövé
nyek közül, hanem hatalmas tö
megben termelt virágpora miatt 
sokaknak okoz súlyos allergiás 
tüneteket is. így a parlagfű mára 
nemcsak a mezőgazdászok, ha
nem az allergológusok és a köz
egészségügyi szakemberek sze
mében is az első számú közel
lenséggé vált.
A parlagfű eredetileg Észak- 

Amerika keleti részéből szárma
zik, ahol ajégkorszak után jelent 
meg. Csak az utóbbi 200 évben 
vált gyakorivá, ami valószínűleg 
a mezőgazdasági művelés kiter
jedésével, az erdőirtásokkal és 
az urbanizációval függ össze. 
Széles ökológiai toleranciája és 
gyors rekreációs képessége teszi 
lehetővé, hogy gyomnövény
ként meghódítsa a mezőgazda
sági területeket, és műveléssel 
felhagyott földeken, utak men
tén, üres telkeken, ipari területe
ken és más bolygatott élőhelyen 
is széles körben elterjedjen.
Európai története 1863-ban kez
dődött, ekkor fedezték fel az első 

példányokat Németországban, 
Brandenburg tartományban. A 
Kárpát-medencében minden 
bizonnyal a XX. század elején 
jelent meg, és ma már ez a par
lagfű által leginkább érintett te
rület. Emellett legalább ilyen 
gyakori a növény Franciaor
szágban a Rhone völgyében, és 
nem ritka az Al-Duna mentén 
sem.
A parlagfű által érintett területek 
közül Olaszországban, Francia
országban, Ausztriában, Szlo
vákiában és Magyarországon 
működnek aerobiológiai állo
mások, melyek a légköri pollen
koncentrációt mérik. A Magyar 
Aerobiológiai Hálózat mérése 
szerint hazánk területén belül is 
igen eltérő a helyzet. A legmaga
sabb parlagfűpollen-koncentrá- 
ciót a Dél-Dunántúlon és az Al
föld déli részén mérték. Ezeken 
a területeken kezdődik először a 
virágzás, itt a leghosszabb a sze
zonja, és itt a legtöbb az olyan 
napok száma, melyeken a par- 
lagfűpollen koncentráció magas 
szintet ér el. A legalacsonyabb 
koncentrációkat általában a mis
kolci állomás méri Ez nyilván
valóan azzal függ össze, hogy az 
ország északkeleti része még vi
szonylag kevésbé fertőzött e nö
vénnyel.
Az allergológusok és a köze

gészségügyi szakemberek egy
öntetű véleménye szerint az au
gusztusi-szeptemberi „parlagfű 
járvány” megfékezésének leg
hatékonyabb módja a parlagfű 
erőteljes visszaszorítása lenne. 
A parlagfuállomány csökkenté
se a légköri pollenkoncentráció 
csökkenését vonná maga után, 
az pedig az allergiások panasza
inak enyhüléséhez vezetne. 
Nem hallgató el azonban az sem, 
hogy akadnak, akik ellenzik a 
parlagfű irtását. Az egyik érvük 
az, hogy az allergia prevalenci- 
ájának hátterében a fokozódó 
környezetszennyezés és ennek 
következtében az immunrend
szer egyensúlyának megbomlá
sa áll, így az allergén eliminálása 
csak tüneti kezelése lenne a 
problémának. Ez többé-kevésbé 

igaz is, de ebből nem követke
zik, hogy lemondjunk erről a le
hetőségről. A másik érv szerint a 
parlagfű is része a természetnek, 
és semmilyen erkölcsi alapunk 
sincs egyetlen faj irtására sem. 
Ez az érv azért sántít, mert a 
parlagfű teijedésének feltételeit 
az emberi tevékenység, a ter
mészetes növényzet egyensú
lyának megbolygatása teremtet
te meg. Az ember által befolyá
solt területek nem képesek ön
szabályozásra, ebből adódóan az 
élővilág szabályozása nemcsak 
joga az embernek, hanem köte
lessége is.
A parlagfű elleni kampánynak 

Amerikában már vannak hagyo
mányai, Európában viszont Ma
gyarország az első olyan állam, 
ahol kormányzati szinten foglal
koznak a kérdéssel. 1996-ban a 
belügyi, a munkaügyi, a népjólé
ti és a környezetvédelmi minisz
ter nyílt levélben szólította fel az 
önkormányzatokat a parlagfű 
okozta allergia megelőzésére és 
a parlagfű mentesítésre.

Annak ellenére, hogy sokak sze
rint a jelenlegi helyzet, és az ed
digi eredményeink messze van
nak még az ideálistól, nem kell 
szégyenkeznünk más országok 
előtt. Lyon környékén is szer
veztek az utóbbi években par

Pályázati felhívás
Aszód Város Önkormányzata meghirdeti a Falujárók útja l.szám 
alatti, nem lakás célú, 40 négyzetméter alapterületű önkormány
zati ingatlan bérleti jogát.
A pályázatot Aszód Város Polgármesteri Hivatalába (2170 ASZÓD 
Szabadság tér 9.) 2003. április 30-ig kell eljuttatni.

Kíssné Kulybus Gizella

lagfű irtó akciót, de azok sem
mivel sem voltak hatékonyab
bak a magyarországiaknál. Hor
vátországban biológiai védeke
zéssel próbálkoznak: egy ameri
kai levélbogár fajt, a parlagfű 
természetes ellenségét próbál
ják meghonosítani, eddig kevés 
eredménnyel.
A parlagfű utóbbi években ta

pasztalt rohamos térnyerésében 
jelentős szerepet játszott a ter
mőföldek privatizációja, egész 
pontosan az, hogy a tulajdono
sok a földjeik egy részét parla
gon hagyták. Az idevonatkozó 
törvény elvileg lehetővé teszi, 
hogy a gondatlan gazdát megbír
ságolják, ám a földhivatalokban 
uralkodó állapotok sokszor még 
a tulajdonos kiderítését sem te
szik lehetővé. A településeken 
belüli gyommentesítésben az 
önkormányzatokra hárul, ponto
sabban csak hárulna a legna
gyobb teher: egyrészt a saját ke
zelésben lévő területeket kellene 
rendben tartani, másrészt pedig a 
többi gyomos terület tulajdono
sait is rá kellene bírniuk erre. 
Sok önkormányzatnak nincs 
pénze erre vagy éppen a hajlan
dóság hiányzik belőlük. Éppen 
ezért fontosak a civil szerveze
tek kezdeményezései, hiszen a 
lakossági nyomás sokszor cso
dákra képes. A szervezetek vi
szont csak akkor lehetnek ered
ményesek, ha szakmailag is hite
lesek, tisztában vannak a parlag
fű és az allergia mibenlétével és 
pontos információkkal rendel
keznek az aktuális parlagfű hely
zetről.
Mindenképpen szükség van az 

állami intézmények segítségére. 
Az ANTSZ egészségnevelőinek 
és az Aerobiológiai Hálózat 
munkatársainak szerepe igen 
fontos ebben a munkában.

Pópity Krisztina
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NYITVA:
H-P: 9-17
SZÓ. 8-12

EXTRA méretű divatáru 
és kismamaruházat 

<$> Tavaszi kosztümök 
<$> Alkalmi nadrágok 
<$> Blúzok, szoknyák 
<$> Rövidujjú kosztümök 

Már esküvőkre, ballagásra is 
46-62-es méretig

Nyitx/'cstcsrtás:

T&L: 06-70-242-6205

7FL
f 06 30 415 0368

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

Térjjen be feozzánkl

MoaaPrint
, ■. 1' Aszód, Kossuth L út 3. Udvarház
/í/s •’ ■ TeL/fax: 28/402-369 Mobil; 30/297 1546 
/ • I , , Nyitvatartási H-P: 8-17, Szó: 8*12

E-maih megapHnt@vivamail.hu

Számítástechnika és nyomtatási kellékeit

PENTIUM H konfigurációk RÉSZLETRE!
Fejleszthető, bővíthető

HMM-**
Asrock Gpro VGA hang 

Celeron 1,7 Ghz CPU 

40 GB Maxtor HDD
128/256 MODOR RÍM 

52x1,11 CG RDM
t’oiiegcn ház130011’ táp

Sony 1,44 FDD 

köttök billentyűzet
Codegen netsmll egér

[. . 63.520FÖ
Tintapatronok, festékkazetták, tonerek 
eredeti és utángyártott kivitelben

Pfflm*** 
lia P4/333 DDR 5.1 hangkártya 

6 csatornás alaplap 3 év garancia
60 GB Maxtor HDD
512MBDDRRAM

ATI Hatan 7500 Tl-s kártya 

52x24x52 LG CD íjó 
LG 16x24 DVD Rom

Sony 1.44 FDD 

Codegen P4 ház - 300 W táp 
multimédiás billeniyfal 
Wegen netscroll egér

L.112.000 Ft)
kis-és nagyker áron kaphatók!Az árak az ÁFÁT nem tartalmazzák!

óriási monitor vásári
LG 15 * monitor LG 17’moniu-r
23.750 Ft (3 év garancia) 31.800 Ft ( 3 év garancia)

CIPŐBOLT , 
Aszod, Kossuth L. u. 3. (Udvarhoz) 

márciustól >
SIESTA CIPŐ

NAGY KLASZTÉKBAH KAPHATÓ! ?

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

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

Kínálatunk: _ konzcrvek, jutalom falatok
- almok, vitaminok, pórázok és egyéb kiegészítők
- halak, madarak, rágcsálók és hallók
- rágcsáló-, madár-,haleleségek nagy választékban

- papagáj, pinty
-hörcsög, tengeri malac, nyuszi
-sikló, boa, leguán
-gekko, agáma stb.° 5 Nyitva: H-P: 9-17 Szó: 8-12

mailto:megapHnt@vivamail.hu
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Reflex
Horgászüzlet
Iklad 
Iklad, Iskola tér 1. 
Tel: 06 30 21-047-21 
Refle Róbert

Botolj orsóit
- profi etetőanyagolt
éíő csaíílt: csonti, giíiszta, pínící 
rendeíésre: etető és tűző szúnyog

- orsó és űotjavítás
- apró cíltltelt

HÚSVÉTI AlcClÁ
B0T ÉS ORS« VÁSÁRLÁSA ESETÉN 

UV. ENGEMAÉNY
Nyitva tartás: kedd-péntek: 7-17 

szombat: 8-12 
hétfőn zárva

Minden horgász ajándékot kap!

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

, } Tel.: 06-70/ 209-31-39 TL 
/Nyitva: H-P: 09-17, Szó: 08-12

HÚSVÉTI AKCIÓ!
március 24-től - április 30-ig

- konzervek, jutalomfalatok
- rágcsáló-, madár-, haleleségek,
- pórázok, nyakörvek és egyéb kiegészítők,
- tenyésztőknek: minőségi tápok, kiegészítők,

whiskas

állatbarátoknak minden amire kedvencének 
szüksége lehet!

Digitális formátumra WCD, DUDláti 

megmarad a minőség!

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:
'* Gumis cipők:

« .Sípcsontvédők:

Kápusfelszerelések!

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

Focilabdák 1.900 Ft-tól

Gödöllői munkahelyre )l 

asztalost 
felveszünk^
Tel: 06 70 315-9128^
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Labdarúgás

Még van esély az első hely megszerzésére
A Perbál elleni (3:1) győzelem 
után, Pécelen a csúszós, mély ta
lajú gyepen is megvoltak a 
helyzetek, ám a gólok elmarad
tak, így a megszerezhető 3 pont
ból osztozkodás lett.
Pécel-Aszód FC 0:0

A következő hétvégén Gödöllő
re látogatott a gárda. A két el
lentétes félidőt az Aszód FC mu
tatta játékában. Félidőben a GE- 
AC 1:0-ra vezetett, s Vizler Vik
tor kiállítása miatt emberelőny
höz is jutottak. Szünet után 
Hosszú Péter egyenlített, majd 
huszonöt perces egykapuzás 
után Legéndi Balázs 30 méterről 
lőtt úgy a kapuba szabadrúgás
ból, hogy a labda a felső lécről a 
hálóba vágódott. Öröm megem
líteni, hogy pályára lépett 
Kecskés Zoltán és Kiss Zoltán is, 
akik sérüléseikből lábadoztak.
GEAC-Aszód FC 1:2

Programsoroló
Április 24-én 17 órakor a 
Petőfi Múzeum Galériájában 
nyílik meg Richly Emil festő
művész kiállítása. Megnyitja: 
Varga Kálmán, a Kulturális 
Örökség Hivatal igazgatója.
Április 24-én 20 órakor GÖ
DÖLLŐN a SZIE sportcsar
nokban Koncz Zsuzsa kon
certje. Jegyek kaphatók Gö
döllőn a művelődési köz
pontban és a Városi Könyv
tárban, valamint a helyszí
nen.
Április 27-én 16 órakor a 
Művelődés Háza kamarater
mében a Baptista Gyülekezet 
Eletállomások című mentálhi- 
génés sorozatának előadása A 
születés csodája címmel. Elő
adó: dr Tolnai Lajos.
Május 4-én 19 órakor a Mű
velődés Háza kamarater
mében Jazzklub Bubenyák 
Zoltán vezetésével.
Május 16-án 18 órakor a Vé- 
csey Károly Helyőrségi Klub
ban Móricz Zsigmond: Sári 
bíró című színdarabja. Előad
ják az Evangélikus Gimnázi

Nagymaroson nagyobb tétje 
volt a rangadónak, ahol a 3. he
lyezett Nagymaros fogadta a 2. 
helyezett Aszód FC-t. Mindkét 
csapat tudta, hogy egy hazai 
győzelem esetén helyet cserél
nek a tabellán. A mérkőzés a ha
talmas szél miatt élvezhetetlen 
volt, ám az időjárás kicsit ment
ségére szolgált mindkét csapat
nak. Az első félidő gól nélkül ért 
végett, de szünet után Bodzsár 
István fejesgóljával vezetést 
szereztünk, amit aNagymaros jó 
tíz percen belül kiegyenlített. 
Két-három aszódi ziccer után 
Simon Gergő erőszakosan vitte 
el a labdát bal oldalon, és a jól 
érkező Hosszú Péter előtt csak 
úgy tudott labdába érni a hazai 
védő, hogy a saját kapujába pat
tant a labda. A 85. percben egy 
ütközés után Kecskés Zoltánnak 
ajátékvezető hihetetlen, de piros 
lapot mutatott fel. Sajnálatos 

um diákjai.
A Kastélyzenekar rendha
gyó koncertjére kerül sor 
2003. május 18-án vasárnap 
18 órakor az Evangélikus 
Gimnázium aulájában.
Műsoron Pergolesi: Stabat 

Europarty Aszódon
Nagyszabású rendezvényre kerül sor a Szabadság téren április 
30-án 16 órától. A program főzőversennyel indul. 17.30-kor a 
Podmaniczky Művészeti Zeneiskola Barokk Kamarazenekara 
ad koncertet, amely a végére kibővül az iskola zenekarával és a 
Városi Civil Vegyeskarral, hogy felcsendülhessen Beethoven 
Örömódája.
18 órakor Csocsesz lép színpadra, akit újabb aszódi előadók 
kövemek majd. 22 órakor tűzijátékra kerül sor. Előtte és utána 
Utcabál. Zenél a First zenekar.

A főzőversenyre várjuk mindazon baráti közösségek, cso
portok jelentkezését, akik szívesen bemutatják főzőtudo
mányukat a nagyközönség előtt. A nyersanyagról és főző
edényről maguknak kell gondoskodniuk, a tűzrevalót a ren
dezők biztosítják. Jelentkezni április 28-ig lehet Rácz Zol
tánnál a 20 974-3040-es telefonszámon.

Ünnepeljük együtt az Európai Unióhoz való 
csatlakozást!

még, hogy Laczina Gábor meg
sérült, és ezért a következő mér
kőzést ki kellett hagynia. Az 
erős szél, a csúszós talaj ellenére 
a többet támadó Aszód FC gól
helyzetei alapján megérdemel
ten erősítette meg a 2. helyét.
Nagymaros-Aszód FC 1:2

Háromhetes vendégszereplés 
után, ismét hazai környezetben 
léphetett pályára az Aszód FC 
csapata 150-200 néző előtt. Az 
első percekben egy szabadrú
gásból szerezhettünk volna ve
zetést, ám Legéndi Balázs jól 
eltalált lövését a vendég kapus 
némi szerencsével szögletre tol
ta. Tíz perc sem telt el, amikor 
Kálmán Balázs (Baba) szemben 
a kapussal a kapu fölé lőtte az 
előtte megpattanó labdát. Ment
ségére szól, hogy előtte egy üt
közésnél tarkón ütötték, ám vál
lalta a további játékot, annak

Mater
Közreműködik a Váci Női 
Kórus. Vezényel: Farkas Pál 
Jegyek elővételben kaphatók 
a Podmaniczky Művészeti 
Iskolában (Nyugdíjas: 600, 
diák: 500 , felnőtt 800 Ft), il
letve a helyszínen ( 750, 600, 
900 Ft)
Telefon: 0630221-42-74 

ellenére, hogy percekig csak fol
tokat látott.
Mezőnyfölény jellemezte játé
kunkat, amit Bodzsár István egy 
jobboldali beadást követően 
góllal erősített meg.( 1:0)
Szünet után több gólhelyzetet 
dolgozott ki a csapat, s egy 
baloldali beadásra Hosszú Peti 
kapufája hergelte a közönséget. 
Az erőszakosan játszó ellenfél 
játékosainál gyakran elszaba
dultak az indulatok, így a máso
dikjátékrész derekán kiállították 
egyik labdarúgójukat a játékve
zetőnő megsértésért. Csapatunk 
lendületben maradt, ami ismét 
eredményhez vezetett. Hosszú 
Péter tizenhat méteres lövése a 
kapu jobb alsó sarkába kötött 
ki.(2:0)
Kiss Zoli becserélésével tovább 
élénkült játékunk, s Zoli har
mincöt méteres szabadrúgását a 
pomázi kapus nagy bravúrral há
rította szögletre. Előnyünket to
vább növelhettük volna, ám 
helyzeteink kimaradtak. Köze
pes színvonalú mérkőzésen az 
Aszód FC játékosai csapatjáték
ban tudásuk alatt teljesítettek ám 
így is megérdemelten szerezték 
meg a bajnoki három pontot. 
Jobb összpontosítással a kapu 
előtt, többgólos győzelem is szü
lethetett volna.
AszódFC-Pomáz 2:0
Következő mérkőzéseinken jó 
példa lehet a csapatnak a GE
AC elleni második félidő em
berhátrányos győzelem kihar
colása, amit 0:1-ről hozott a 
társaság. Érezni lehetett a 
nagy akarást, az elszántságot, 
azt, hogy egymásért játszanak 
a fiúk, aminek meg is lett az 
eredménye. Azt hiszem, ha a 
csapat ebben a szellemben fut
ballozna a bajnokság végéig, 
akkor szép emlékeink lenné
nek a megye H osztályából.

Nagyon jó érzés, hogy a 
három idegenbeli mérkőzésen 
több aszódi szurkolót lehetett 
látni, mint hazait Ezúton sze
retnénk megköszöni erkölcsi 
támogatásukat, és a csapat 
iránti szeretetüket.
AszódFC-Solymár 04.20.

Búzás János 
klubelnök
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Az Aszódi Szabadidősport Egyesület hírei

Streetball villámtorna Aszódon
A verseny célja:

A kosárlabdasport népszerű
sítése a lakosság körében, játék
lehetőség biztosítása a sportág 
kedvelői számára. Kultúrált 
elfoglaltság biztosítása a fiatalok 
részére.
A verseny rendezője:
Aszódi Szabadidősport Egye
sület
A verseny résztvevői:
A versenyen részt vehetnek, 
akik a nevezési határidőn belül 
szabályszerűen neveztek, és 
annak szabályait betartják.
A verseny időpontja:
2003.05.16(péntek), 16óra
A verseny helyszíne:
Aszód, Szabadság tér parkoló
Nevezési szabályok:
Előnevezés: iskolásoknak a test
nevelő tanároknál az iskolában, 
felnőtt csapatok Nyíry Zsoltnál a 
20/43-43-365 telefonszámon 
Helyszíni nevezés: a verseny 
napján a Szabadság téren a ver
senyirodában 9 óráig!
Nevezési díj: tanulók:200 Ft/fö 
szabadidősport egyesületi tagok 
(tanulók): 100 Ft/fö 
felnőttek: 400 Ft/fő
egyesületi tagok (felnőttek): 200 
Ft/fő
Egy csapatban 4 játékos 
nevezhető. Minden játékosnak 
rendelkeznie kell egy, a sze
mélyét igazoló okmánnyal (di
ák- vagy személyi igazolvány), 
amit a verseny napján a ver
senyirodában be kell mutatni!
Korcsoportok:
I. Korcsoport ált. iskola 5-8. 
osztály
II. Korcsoport középiskola 9-10 
osztály
III. Korcsoport középiskola 11- 
13 osztály
IV. Korcsoport felnőttek (nincs 
korhatár)
V. korcsoport vegyes kategória 
(nincs korhatár)
Az I-IV korcsoportban férfi/nöi 
kategóriában kerül a verseny 
megrendezésre.
A vegyes csoportban a 
mérkőzés egész ideje alatt 
mindkét nemből a pályán kell 
lenni legalább 1-1 játékosnak.
A verseny lebonyolítása:

A nevező csapatok számától 
függően kieséses, vagy körmér
kőzéses formában.
Amennyiben a nevező csapatok 
száma indokolttá teszi (korcso
portonként kevés induló), úgy a 
verseny megrendezése érdeké
ben a verseny rendezői csoport 
összevonást tehetnek!
Játékszabályok, tudnivalók:
- A találkozókat 3 játékos 3 ellen 
játssza (+1 cserejátékos) egy 
palánkra, a mérkőzések 21 pontig, 
vagy 15 percig tartanak,
- Egy kosár 1 pontot, az 5,6 mé
teres köríven túlról dobott kosár 
2 pontot ér,
- A védekező csapat labdaszer
zés után, csak az 5,6 méteres 
köríven kívülről kezdheti a tá
madást,
-Oldal/alapvonali bedobás ese
tén a labdát nem kell az 5,6 mé
teres köríven kívülre vinni,
- Csak az érvényes kosár után 
kell a támadást kezdeményező 
csapatnak kezeltetnie a labdát az 
ellenféllel, ezután egy átadás 
szükséges,
- A csapatok a mérkőzéseiket sa

Plng-pong a GflVIT területén
A városi szabadidősport egye
sület a tagok és szponzorok se
gítségével a GAVIT területén ki
alakított egy asztaliteniszezésre 
alkalmas helyiséget, ahol jel
képes összegért lehet játszani. A 
kulcsot a portán kell elkérni, és 
itt kell fizetni a használatért.
Információ: Huszár Mihály 
(30/9526-218), Nyíry Zsolt 
(20/4343-365)

A megvalósítást a következők 
támogatták:
Péter Lajosné a helyiség kifesté
séhez a festéket biztosította.
Pánczél Tibor, Kiss Attila, Far
kas Imre társadalmi munkában 
kifestette a létesítményt.
Huszár Mihály GAVIT - a 
termet bocsátotta rendelkezésre. 
Köszönjük önzetlen segítségü
ket, amellyel a város sportolási 
lehetőségeit gyarapították.

ját labdával játsszák,
- A versenyen a kosárlabdázás 
szabályai érvényesek,
- A mérkőzéseken nincs játékve
zető, a fair-play szabályi érvé
nyesülnek,

- Az eredmények, és az eset
leges viták eldöntése a pályafel
ügyelők feladata,
- Döntetlen esetén „hirtelen 
halál” dönt (első dobott kosárig 
játszanak a csapatok), ebben az 
esetben a kezdést újra kell sor
solni,

Programajánló
Április 25. Klubnap, Közmű
velődés otthona 18 óra

Május 1-4. Túra a Bakonyban

Diákolimpiái hírek
Az elmúlt hetek mozgalmasan és sikeresen teltek a Csengey iskola 
sportolóinak.A Megyei területi futóversenyen Deák Roland első 
helyezést ért el,majd megyei 3. lett, jogot szerezve ezzel, hogy az 
országos döntőn képviselje iskolánkat. Itt 250 induló közül a 125. 
helyen ért célba. A 7-8 osztályos fiú csapat 3. lett (Kulyó László, 
Pácsai Tamás, Braun István, Pácsai Zsolt, Laczik Zsolt) Az 1- 
2.osztályos lánycsapat a 4.helyezést érte el.
Focistáink a körzeti diákolimpián értek el szép sikereket. Az 5- 
ő.osztályos fiúk ( Zsíros Tamás és Dávid, Rell Dávid, Szabados 
Zsolt, Tolmácsi Tibor, Dobrovolni Adrián, Urbán János, Deák 
Roland, Budai Kornél, Hronyecz Balázs) elsők lettek, míg a 7-8. 
osztályos fiúk a harmadik helyet csípték el.

Kommárné Gerőcs Edit

- Zsákolni sem bemelegítéskor, 
sem pedig a játék során nem 
lehet. A zsákoló játékos csapatá
nak kizárását vonhatja maga 
után,
- A csapatoknak a kiírt mér
kőzésre időben kell megjelen
niük. Várakozási idő 3 perc, utá
na a mérkőzést 21-0 arányban az 
ellenfél javárakell jóváírni.
- Súlyos, ismétlődő sportsze
rűtlenség esetén a pályafelü
gyelő a vétkes csapatot köteles 
leléptetni. Ebben az esetben a 
vétlen csapat 21-0 arányban 
győztesnek tekintendő.
- A vegyes csoportban a 
mérkőzés egész ideje alatt 
mindkét nemből a pályán kell 
lenni legalább 1-1 játékosnak.

Díjazás:
Kategóriánként az első három 

helyezett csapat részesül díja
zásban . /csapatonként 4 fő/

Egyebek:
A bajnokságban mindenki saját 
felelősségére vesz részt. A ren
dezők nem vállalnak felelőssé
get semmiféle anyagi kár, vagy 
személyi sérülés keletkezéséért.

Nyíry Zsolt

Május 16. Streetball torna,
Aszód Szabadság tér

Májusi?. Olimpiai Ötpróba Ke
rékpár próba Gyöngyös

Május 24.Gyermek nap, Aszód, 
Rákóczi úti iskola udvara

Május 28. Kihívás napja
Nyíry Zsolt



32

Hosszú hétvége, tábor

Az "Erdőmesterek ajánlata
Hosszú hétvége a Bakonyban 

Zirc környékén május 1 -4. 
Napi 14-20 km megtétele a ter
vezett hossz. Szintemelkedés 
180-510 m között várható na
ponta. Várható költség: 9-11 
ezer Ft/fő (Szállásdíj, vacsora, 
reggeli és útiköltség). Túrave
zető: Budavári Erika. Jelent
kezés 2000 Ft előleggel Buda
vári Erikánál ( Hajnóczy u. 5. 
Tel:400-182;30381-7217 
Tábort szervezünk a Bükk- 
hegységben július 13-19. kö
zött 10-15 éves gyerekeknek. 
Helyszín: Kalcit Motel, Béla
pátfalva (3 személyes zuhany
zófülkés szobák, nagyon szép

A tavasz hírnökei
Vízszintes: 1. Kora tavaszi 
virágzó, évelő növény 12. Vo
natkozó névmás 13. Titkon fi
gyel 14. Hiányos csuha! 15. 
Nőstény kacsa 17. Pest megyei 
település 19. Olasz autójelzés 
20. Jód 21. Földrész 25. Erre
fele! 26. Határozott névelő 28. 
Női név 30. Tova 31. Tagadó
szó 33. Méter 34. Kliens fele! 
36. Európa Bajnokság 38. Né- 
maNéró! 39. Német névelő 41. 
Átmérő 42. Fohász 43. Liba
hang 45. Rőtvad 46. Ütös 
hangszer 48. Félelem! 49. Sze
mélyes névmás 50. Homo Sapi
ens 52. Amper 53. Hatharmad! 
54. Fogyasztásra alkalmassá 
válik 55. Gyümölcsös 57. Ma
gával hord 59. Tyúk, népiesen 
62. Szappan márka

Függőleges: 1. Női név 2. 
Rendben van 3. Kismacska 4. 
Félsz! 5. Talmi 6. Üreg közepe! 

környezet). Program: A rész
vételt azoknak a gyermekek
nek javasoljuk, akik szeretik a 
természetet, akikből később 
aktív természetjárók/ termé
szetvédők válhatnak. A részt
vevők alapszinten megismer
kednek a természetjárás alap
jaival, a turistatérképpel, az 
iránytűvel, a térképen és a te
repen való tájékozódással, az 
erdő élővilágával, elsajátítják 
az erdőben való viselkedést, 
öltözködést előadások, vetél
kedők, játékok és túrázás se
gítségével. Mindezek mellett 
szabadidős sportra és játékra is 
lesz lehetőségük.

7. Iskolakezdés! 8. Egyharmad! 
9. Pest megyei település 10. Ká
bítószer-féle 11. Lyuk közepe! 
16. Ez 18. Történés előidézője
22. Női név 23. Derengő rész!
24. Iskola, röv. 25. LME! 27. 
Hegyekben élő, kecskéhez ha
sonló négylábú állat 29. Hajít 
30. Spanyol autójel 32. Mega 
35. Római 1. 37. A magyar ten
ger 39. Deci 40. Felekezettől el
szakadt közösség 42. Int az ele
jén! 44. Dehogy! 45. Nagyon 
régi 46. Deciméter 47. Bajno
kok Európa Kupája 49. Réte
ken fellelhető évelő tavaszi vi
rágunk 50. Valakinek a bizton
ságát felügyeli 51. ... Madrid, 
spanyol labdarúgó csapat 54. 
Értelmi képesség 56. RMI 58. 
Szintén 60. Izmot a csonthoz 
rögzítő rostos képződmény 61. 
Katonai Kárház 63. Kálium 64. 
Osztrák autójelzés - fiié - 
Előző számunk rejtvényének 

Táborvezető: Budavári Erika 
Tervezett költség: 20.000 Ft/fő 
(szállás, ellátás, program, úti
költség).
Havi részletfizetési lehetőség 
van, az utolsó részlet/teljes 
összeg befizetése legkésőbb 
július 10.
Érdeklődni, jelentkezni Buda
vári Erikánál lehet, legkésőbb 
május 15-én 20 óráig. A jelent
kezéskor 5.000 Ft előleget kell 
fizetni.
Szeretettel vár minden érdek
lődőt az „Erdőmester” Termé
szetbarát Csoport 

1 23456789 10 11

helyes megfejtése: Strasbourg, 
Brüsszel, Romano Prodi, Javier 
Solana
A helyes megfejtést beküldők 

közül a Móni Fotó 2000 Ft érté
kű filmkidolgozásra feljogosító 
utalványt nyerte Paskó Pál 
(Falujárók útja 5/2,) A Fáma 
könyvesbolt 2500 Ft értékű

könyvutalványát Tasnádiné 
Bíró Judit (Szent Imre u. 10), 
míg a Korona Cukrászda 1000 
Ft-os utalványát Bagyin János- 
nénak (Szent Imre u. 8.) küldjük 
el. Gratulálunk!
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Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait 
Címünk;

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

E-mail: razos@freemail.hu

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,

mailto:razos@freemail.hu

