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Születésnapját ünnepli az 

Aszódi Tükör, melynek első 
száma 1989. májusában látott 
napvilágot Dinnyés László fele
lős szerkesztő és segítői munká
jának köszönhetően.

Köszönet nekik, amiért bátrak 
voltak, amiért felismerték, hogy 
az információk áramoltatására, a 
véleménycserékre, az itt élő em
bereket érintő ügyekben hozott 
döntések közlésére egy helyi 
újság nagyon is alkalmas. 
Hasonlóan köszönet illeti a ké
sőbbi felelős szerkesztőket, 
munkatársaikat, a lelkes olva
sókat, akik tollat ragadva színe
sítették írásaikkal az újságot. 
Mindez együttesen azt eredmé
nyezte, hogy a lap másfél évti
zede szolgálja, szolgálhatja 
Önöket, Mi, jelenlegi készítők 
bízunk abban, hogy az Aszódi 
Tükör még sok-sok születés
napot ér meg - mindannyiunk 
örömére. Kérem, segítsenek 
Önök is ebben!

Rácz Zoltán 
felelős szerkesztő

Marci 7. lett!
Nagyszerű eredményt ért el a 

Zrínyi Ilona Országos Matema
tikaverseny döntőjében a Csen- 
gey iskola ő.osztályos tanulója, 
Lee Marcell, aki a legjobb 72 di
ák közül a 7. lett. Gratulálunk 
neki és felkészítő tanárának, Ka
rács ondiné Nagy Erzsikének!

Elballagtak...
Mintegy kétszáz középiskolás 

búcsúzott el május 10-én aszódi 
alma materétől, tanáraitól, diák
társaitól. A könnyek azóta ter
mészetesen felszáradtak, az is
kolába pedig még néhányszor 
betérnek, hiszen a szóbeli érett
ségi vizsgák június második har
madában érnek véget. Az írás
belik idén viszonylag könnyű
nek bizonyultak, lapunk érte
sülései szerint nem született 
elégtelen eredmény.
Kedves felnőttkor küszöbére 
érők! Minden jót Nektek!

Ót pont az előny

Most már bajnokjelöltnek 
tekinthető a focicsapat

Négy fordulóval a bajnokság vége előtt öt pont az előnye a megyei 
Il.osztályban szereplő Aszód FC felnőtt csapatának a nagy rivális-

Az Érd elleni találkozó első gólja

Az Evangélikus Gimnázium végzős diákjainak egy csoportja

sál, az Érddel szemben. Ráa
dásul a hátralévő mérkőzések 
papírforma szerint az Aszódnak 
könnyebbek, mivel csupa olyan 
csapathoz látogat, illetve olyat 
fogad, amelyek a táblázat alsó 
harmadában foglalnak helyet. 
Persze a végső győzelemhez az 
is kell, hogy a fiúk ne bízzák el 
magukat túlságosan, maximá
lisan koncentráljanak és megfe
lelő erőbedobással küzdjenek a 
hátralévő találkozókon.
Az elmúlt fordulókban az Ör- 

bottyánt idegenben verték meg 
3:0-ra. Hasonló sorsra jutott a 
Visegrád gárdája, és otthonában 
kapott ki a mieinktől a Tárnok is, 
igaz ők csak egy gólt kaptak. A 
legutóbbi hazai mérkőzésen a 
Pilisszentiván egy ötöst kapott. 
Főleg Hosszú Péter volt elemé
ben, aki ezúttal mesterhármast 
ért el. A sorsdöntő találkozó 
azonban minden bizonnyal az 
Érd elleni volt. Erről részletesen 
olvashatnak lapunk sportolda
lán. R.Z.
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Önkormányzati hírek Március 26.

Bagyin József polgármester 
egyéb kötelezettsége miatt ké
sőbb érkezett, így Kovács Tamás 
alpolgármester vezetésével kez
dődött a képviselő-testületi ülés, 
melynek első napirendi pontja a 
2002. évi önkormányzati zárszá
madásról készített beszámoló 
volt. A város második embere 
kiemelt néhány, tavaly befeje
zett beruházást, amelyek elké
szültével még komfortosabb lett 
városunk. Ilyen például a városi 
csatornamű-hálózat majdnem 
teljes kiépítése, illetve a szenny
víztisztító telep bővítése. Befeje
ződött az útépítési program, 
melynek utolsó fejezeteként a 
Csengey utca, valamint a Hon
véd utca kapott szilárd burkola
tot. A nagyobb beruházás közé 
tartozik a volt orosz laktanya te
rületén helyet kapott 12 szociális 
bérlakás megépülte. Volumené
ben kisebb, de a társadalmi 
összefogás szép példájaként em
lítette Kovács Tamás a ravatalo
zó felújítását. Az épület környé
kének rendbetétele idén befeje
ződik. Feicht Ferencné könyv
vizsgáló alaposnak és színvona
lasnak tartotta a beszámolót, és a 
pénzügyi bizottság elnöke, 
Kvaka István is pozitívan szólt a 
zárszámadásról, egyben tolmá
csolta a bizottság azon kérelmét, 
hogy a képviselő-testület része
sítse dicséretben a pénzügyi iro
dadolgozóit.
A könyvvizsgáló szóbeli kiegé
szítést tett a második napirendi 
ponthoz is, nevezetesen az ingat
lan-vagyonkataszter fölmérésé
nek előterjesztéséhez. Egy 
1992-es kormányrendelet értel
mében ezt valamennyi önkor
mányzatnak el kellett készíttet
nie 2002. december 31-ig. 
Aszód ezt a határidőt betartotta. 
A mérlegben az önkormányzat 
vagyona háromféle tételként 
szerepel: forgalomképtelen 
törzsvagyonként, korlátozottan 
forgalomképes és forgalom
képes ingatlanként. A pénzügyi 
szakember felhívta a figyelmet, 
hogy a forgalomképtelen és a 
korlátozottan forgalomképes 
ingatlanokat a tényleges bekerü
lési értéken kell nyilvántartani. 
A forgalomképes ingatlanok 

esetében a képviselő-testület 
dönthet arról, hogy piaci értéken 
vagy egy becsült értéken tartja 
-e ezeket nyilván.
A grémium mindezek figyelem
be vételével úgy döntött, hogy a 
forgalomképes vagyontárgyak 
esetében az évenkénti piaci ér
tékelést nem kell elvégezni, mi
vel ezt az ingatlanok esetleges 
értékesítése esetén úgyis elvé
geztetik. A forgalomképtelen és 
korlátozottan forgalomképes in
gatlanokat a tényleges bekerü
lési ( könyv szerinti) értéken kell 
nyilvántartásba vezetni.

Egyhangúlag fogadta el a 
képviselő-testület a Városi Óvo
da Szervezeti és Működési Sza
bályzatát, csakúgy, mint az önhi- 
ki pályázat benyújtásáról szóló 
nyilatkozatot.
Felülvizsgálta a képviselő-tes

tület a város zajártalom elleni 
védekezésről szóló rendeletét. 
Erről külön cikkben olvashat
nak, csakúgy, mint a Művelődés 
Házának bővítésére benyújtan
dó pályázatról, illetve a városi 
piac vállalkozói tőke bevoná
sával történő korszerűsítéséről.
A képviselő-testületi ülés napi
rendi pontjai között szerepelt a 
közmeghallgatás előkészítése, 
amely március 28-án megtar
tásra került. A polgármester vál
lalt tisztségei összeférhetetlen
ségi ügyében tett bejelentésről

Árván maradt árvácska...
Egy éjszaka kellett ahhoz, hogy a GAMESZ által a Városháza előtti 
virágtartóba telepített árvácskabokrokból valakik mind-össze egyet 
hagyjanak meg hírmondónak. István király idejében valószínűleg 
könnyebb volt rendet tartani, mivel az uralkodó igen szigorú tör
vénykönyvvel bírt. Tudják: akik mástól lop, vágassák le a keze...

már korábban írtunk, illetve 
előző számunkban közzé tettük 
az ezzel kapcsolatos szakmai 
állásfoglalást.
Elfogadta a képviselő-testület 
Makkai István vállalkozó hom
lokzat-felújítás ügyében benyúj
tott kérelmét, egyben arról is 
döntött, hogy az önkormányzat a 
tulajdoni hányadának megfelelő 
részben járuljon ehhez hozzá a 
bérleményi bevételeinek ter
hére, figyelemmel a műemléki 
környezetre.
A grémium döntése értelmében 
az önkormányzat pályázatot 
nyújt be a Petőfi u. 48. szám 
alatti ingatlan felett és a közút 
határán lévő vegyes szerkezetű 
támfal átépítésére. Az ehhez 
szükséges 1 millió 830 ezer Ft 
saját erőt az építési telkek el
adásából befolyt összegből fede
zi. Ugyancsak pályázik a város a 
Petőfi u 20-22. szám alatti in
gatlanok partfalvédö támfal épí
tésére. Ehhez 2 millió 665 ezer
Ft önrész szükséges, melyet 
szintén a telekeladásokból fe
dezhet az önkormányzat.
Sürgető feladat a Korén köz 7, 

Petőfi u. 20 és 42. szám alatti 
ingatlanok határában a főldpar- 
tokba vájt pincék megszünte
tése. Erre a természetbeli önré
sze a városnak 464 ezer Ft, a 
pénzbeli 1 millió 84 ezer Ft, míg 
az igényelt támogatás 3 millió

614 ezer Ft.
Megújulhat a Gyros néven mű
ködő vendéglátó-ipari egység 
épülete. Ehhez azonban a képvi
selő-testületnek hozzá kellett já
rulni a kertvárosi lakóövezetté 
nyilvánított terület kisvárosias 
övezetre való átminősítéséhez. 
A vállalkozónak ezt követően be 
kell nyújtani egy vázlattervet, 
hogy kiderüljön, az épület hány 
lakásból és üzlethelyiségből fog 
állni, és ezekhez mennyi parko
lóhely kialakítása szükséges.
Igényt tartana a Petőfi Múzeum 
az önkormányzat tulajdonában 
lévő Petőfi u,. 8. szám alatti in
gatlanra. Dr. Simon László me
gyei múzeumigazgató olyan 
kérdéssel fordult a képviselő
testülethez, van e mód arra, hogy 
a Petőfi Múzeum használatba 
megkapja az épületet, vagy az a 
tulajdonába kerüljön. A képvi
selő-testület úgy foglalt állást, 
hogy a felértékelt áron (10 millió 
Ft) megvételre felkínálja a mú-
zeumnak.
Elutasította a grémium Frajna 
György vállalkozónak a Kos
suth Lajos u. 16. szám alatti in
gatlan megvásárlására vonatko
zó kérelmét, ám nem vetette el 
végleg. Az értékesítés feltétele, 
hogy az önkormányzat megol
dást találjon az ott található négy 
lakásban lakók elhelyezésére.
Rosszul végezte el a földmérő a 
Kossuth Lajos utca 4. szám alat
ti, nem lakás célú ingatlan terü
letének felmérését, és 10 négy
zetmétert tévedett, az új tulaj
donos, Makkai István vállalkozó 
kárára. A többletvételárat visz- 
szafizeti az önkormányzat a 
2001-ben meghatározott vétel
árnak megfelelően.
A beérkezett kérelmek alapján 
vevőkijelölésről, majd kamat
mentes kölcsön elengedése 
ügyében döntöttek a képviselők. 
A vevőjelöltek zöld utat kaptak, 
a kölcsön elengedést viszont 
nem támogatta a testület, amely 
ezt követően jelentést hallgatott 
meg a lejárt határidejű határo
zatokról és a két ülés között tett 
intézkedésekről, majd a közér
dekű javaslatok, bejelentések 
megtételére került sor.
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Megszondáztatják a vállalkozókedvet

Magántőke bevonásával újul meg a piac?
Aszód főutcájának megszé- 

pülésével egyenes arányban lát
ja az ember a városi ranghoz 
méltatlannak a jelenlegi piacot. 
Másutt szebb és jobb körülmé
nyek között találhatj a meg a szá
mítását az árus és a vevő. Nem 
véletlen, hogy a képviselő-tes
tület már többször is foglal
kozott ezzel a témával, ám csak 
odáig jutott, hogy az önkor
mányzatnak nincs pénze a terü
let modernizálására. Legutóbb 
azonban felvetődött egy javas
lat: vonjanak be vállalkozói tő
két a terület újjávarázsolásába.
Évekkel ezelőtt a gödöllői kép

Néhány éve a főtér új arculata csak papíron létezett

Megalakult az aszóm IDF
Örömmel tudatom minden ked
ves aszódi lakossal, hogy mega
lakult az Ifjúsági Demokrata Fó
rum (IDF) aszódi szervezete I
Az IDF a Magyar Demokrata 

Fórum ifjúsági szervezete. Cél
ja: „Az ifjúság érdekeinek kép
viselete, a nemzeti és egyetemes 
európai értékek védelme és szol
gálata, keresztény erkölcsi ala
pon a demokratikus jogállam 
keretei között.

A helyi szervezet tagjai egy
ségesen kiállnak az IDF vallotta 
értékek mellett, és szeretnénk, 
ha ezt az aszódi fiatalok is meg
ismernék. Az egyik legfonto

viselő-testület vívódott hasonló 
gonddal. Ott annyira kinőtték a 
piacot, hogy sokan úgy véle
kedtek, a városközpontból kij
jebb kellene neki helyet találni, 
ezzel is csökkentve a városköz
pont zsúfoltságát. Végül mégis a 
hagyományt tisztelő erők győz
tek, és a piac úgy maradt a 
helyén, hogy közben építettek 
egy korszerű vásárcsarnokot, 
felújításra került Gödöllő legré
gebbi épülete, a Hamvay-kúria, 
a parkolási gondokat pedig 
mélygarázs létrehozásával eny
hítették. A több száz millió fo
rintos beruházást teljes egészé- 

sabb dolognak azt tartjuk, hogy 
tartsanak össze a városunkban 
élő fiatalok, beszélgessenek és 
ismeijék meg egymást. Hiszen 
mindannyian Aszódiak va
gyunk. Érezzük felelősnek ma
gunkat a Városért! Tegyünk 
meg mindent Aszód jobbá té
teléért. Ma még talán az tűnik a 
legfontosabbnak, hogy az itt élő 
fiatalok maradjanak helyben.

Az összetartás első jeleként sze
retnénk meghívni minden ked
ves aszódi fiatalt - és persze az 
idősebbeket is - hogy koszo
rúzzanak, és emlékezzenek meg 
velünk 1920. június 4-ről. Mint 

ben Gödöllő költségvetéséből 
fedezték.
A városi piac kialakítása Aszód 
négy évre szóló gazdasági prog
ramjában is szerepel. Vázlatterv 
korábban már készült róla, vi
szont Aszód nem rendelkezik 
megvalósításhoz szükséges saját 
tőkével. A témával kapcsolatos 
előterjesztés éppen ezért emelte 
ki azt a lehetőséget, szondázzák 
meg a vállalkozókedvet e té
mában, és adjanak fel hirdetést 
egy vásárcsarnok megépítésére.
A napirend megtárgyalása során 
ezzel kapcsolatban számos kér
dés felmerült. Leginkább az, 
hogy hogyan lehet megvédeni 
az aszódiak érdekeit a magán
tőke bevonása mellett, lehet-e 
például garantálni azt, hogy a 
helypénzek - és persze az árak - 
emiatt ne emelkedjenek a csil
lagos égig. Természetesen meg
fogalmazódott rá a válasz is: 
megfelelő feltételrendszer kiala
kításával, amit a vállalkozónak 
el kell fogadnia.
A szondázás elindítását minden
esetre elfogadta a képviselő
testület. A piac kialakítására kiírt 
pályázat feltételei olvashatók a 
város honlapján, és megjelent 
egy ezzel kapcsolatos hirdetés a 
Népszabadságban is.

tudjuk, ez a nap a magyar törté
nelem egyik leggyászosabb 
napja, ezért fontosnak tartjuk, 
hogy ne teljen el megemlékezés 
nélkül!

Találkozzunk 2003. június 4-én 
18.30 órakor a Szabadság té
ren!

Nagyon szívesen várunk min
den olyan érdeklődőt, akit ér
dekelne a helyi szervezetünk, de 
természetesen baráti beszélge
tésekre is szívesen látunk min
denkit.
Elérhetőek vagyunk a 06(20) 
545-46-40-es telefonszámon, és 
az aszodidf@,freemail.hu címen.

Urbán László Zoltán
IDF elnök

A rigó neve
Azt hiszem,hogy a gondjaink 

nagy része akkor keletkezett- 
amikor már megkülönböztettük 
egymást. Nem csak a család
tagjainkat, hanem az eddig ide
geneket is. Nevet adtunk nekik.

Másfél, két éve egy feketerigó 
költözött a kertünkbe. Az biztos, 
hogy addig nem járt felénk, mert 
jobb szárnyában furcsa módon 
pár fehér toll volt, így feltűnt 
volna ajelenléte.

Ahogy telt az idő, megszoktuk 
őt és ő is minket. Reggelente_ 
amikor kimentem az udvarra, 
már kerestem, hogy megvan- e 
még. Reggelente az ember aka
ratlanul is leltárt készít, hogy 
megvan-e minden, a tyúkok, a 
macskák, a nyulak és most már a 
fehér szárnyú rigó is.

A múlt hét egyik napján este 
megláttam, hogy az egyik macs
kánk szájában egy feketerigó
val átszalad az udvari lámpa 
fénykörében a kert felé. Túl sötét 
volt, így nem mehettem utána és 
nem is nagyon akaródzott, mert 
féltem, hogy a fehér szárnyút 
viszi és az volt a tapasztalat, 
hogy élve nem lehet elvenni tőle 
madarat.

Nehezen aludtam el, magam
nak sem mertem bevallani, hogy 
a rigó miatt, mert olyan nevetsé
gesen gyerekesnek tűnt. Reggel 
korán keltem, még alig deren
gett. A rigó nem volt sehol. Kör
benéztem, majd fel az égre és 
akkor megláttam. Leszállni ké
szült és széttárt szárnyain szinte 
vakítóan fehérlett a tollcsokor.
A megkönnyebbülés pillanatai 

után eszembe jutott, hogy igaz, 
hogy ez a rigó megvan, de egy 
másik az este elpusztult. Pon
tosan ilyen, azaz majdnem ilyen, 
mivel annak nem voltak fehér 
tollai.

Persze a macskát el lehetne za
varni a háztól..., csakhogy neki 
is mi adtunk nevet.

Pálmai Tibor

freemail.hu
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Kábeltévén is sugározzák a Mindentudás egyetemét
A vidékre is figyel az Akadémia

„A Magyar Tudományos Aka
démiának (MTA) van vidék
politikája” -jelentette ki Vízi E. 
Szilveszter. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia elnöke elmond
ta, hogy ennek jegyében már öt 
városban, Debrecenben, Szege
den, Pécsett, Miskolcon, és 
Veszprémben hoztak létre aka
démiai bizottságokat. Vizi E. 
Szilveszter szerint a vidék nem 
marad le azEU csatlakozás után, 
mert többek között a tudomá
nyos, kulturális, és gazdasági 
jellegű szerveződések, valamint 
a szakmai felkészültség hazánk
ban tartjaés idevonzzaatökét.
- Hogyan kell elképzelni a regi

onális akadémiai bizottságo
kat?
- Önálló épülettel, székházzal 
rendelkeznek, az a feladatuk, 
hogy összefogják a megye, a ré
gió értelmiségének legjobbjait, 
és a régió kultúrájában, gazda
sági életében fontos szerepet 
játsszanak.
- Ön már az akadémiai elnök
ké választásakor is hangsúlyo
san szólt a vidékről.
- A választási beszédemben el
mondtam, hogy minden évben 
egy-két elnökségi ülést vidéken 
tartunk, hogy megismerjük an
nak a tájegységnek, régiónak a 
problémáit. Tavaly ősszel Pé
csen vett részt egy nagysikerű 
találkozón az elnökség, megis
mertük a régió gazdasági veze
tőinek gondjait, a kulturális, ok
tatási problémákat, a tudomá
nyos élet gondjait. Idén június
ban pedig Veszprémbe utazunk.
- Csak ez az öt város szerepel a 
terveikben?
—Nem. További egyetemi váro

sokban is akarunk akadémiai ta
gozatot létesíteni, így Kaposvá
ron, Sopronban és Győrött. Ka
posvárott már székházat is biz
tosított Szita Károly polgármes
ter. Ott Horn Péter, a Kaposvári 
Egyetem rektora fogja össze a 
város akadémiai tagozatát, 
amely egyébként Pécshez tarto
zik. Sopron polgármestere is 
maximálisan támogatja elkép
zeléseinket. Ott egyébként van 
egy érdekesség. Felélesztették 
az 1604-ben megalakult Tudós
társaságot, amelyet már be is je
gyeztettek. Ez lesz a városban az 
akadémiai tagozat magja. Győ
rött is a jövőben szándékozunk 
erről tárgyaim.
-Mi a feladata egy ilyen cent
rumnak?
- Egyrészt a város és a régió al
kotó értelmiségét hivatott ösz- 
szefogni, emellett szimpóziu
mok, megbeszélések szervezé
sével motoija lehet az ottani kul
turális és gazdasági életnek. 
Tudni kell, hogy valamennyi 
akadémiai bizottságunknál az 
alelnökök sorában nem egy kie
melkedő gazdasági szakember 
áll. Egymást segítve működik a 
tudomány, és a gazdaság, vala
mint a kultúra. Folyóiratok, 
vagy napilapok főszerkesztői, 
szerkesztői is benne vannak 
ezekben a bizottságokban.
- Csak a Dunántúl élvez el
sőbbséget?
- A Duna-Tisza köze Szeged 
központtal működik. Gödöllő is 
készül egy ilyen centrumot létre
hozni. Budapest és vonzáskör
zete olyan hatalmas szívóhatás
sal rendelkezik, hogy ezt kíván
juk kompenzálni a vidéki akadé
miai bizottságokkal. Egyébként 
Nyíregyházán is van egy tago
zat, bár a városnak nem egyete
me, hanem főiskolája van. 
Ugyanez jellemző Szombat
helyre is. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia az ország leg
fontosabb városaiban, ahol 
egyetem, vagy főiskola létezik, 
vagy bizottságot, vagy tagozatot 
működtet, esetleg tervez létre
hozni.
Milyen kutatásokat végeznek 
a vidéki bizottságok, és tago
zatok?
- Többek között tájjellegűeket, 
de mindennél fontosabb, hogy 
kiváló kulturális légkört terem
tenek, és találkozási pontjai a 
régió politikusainak, tudósainak, 

a kulturális élet kiemelkedő 
egyéniségeinek és a gazdaság
nak. A civil szerveződésnek is 
ezek a legfontosabb bázisai. Ar
ra sajnos az elmúlt 45 év nem 
adott lehetőséget, hogy ehhez föl 
tudjunk nőni, föl tudjuk fogni 
ezeknek a helyi civil kezdemé
nyezéseknek az értelmét. A so
kakban rossz emléket ébresztő 
Népfrontnak voltak ilyen pró- 
bálkozásai...Most egy jóval ma
gasabb szintű, nem politikai in
díttatású, hanem tudományos, 
kulturális és gazdasági jellegű 
szerveződésről van szó.
- Ez mit jelent konkrétabban?
- Például az Akadémia és a Ma
táv által szervezett Mindentudás 
Egyetemének teljes videó anya
gát megkapják a 45 vidéki vá
rosban működő Tudományos Is- 
meretteijesztő Társulat (TIT) 
szervezetei. Ezeket ott a helyi 
kábeltelevízióknak átadva, a ré
gió lakosságának a kulturális 
színvonalát a tudomány és tech
nika legújabb eredményeinek a 
könnyű elsajátítását teszik lehe
tővé. Mindez a tudásalapú Ma
gyarország érdekében történik, 
hiszen egyet tudomásul kell ven
ni: az Európai Unióba történő 
belépésünk után, az fogja el
dönteni, hogy egyenrangú or
szág leszünk a többivel, vagy be
dolgozók. És azt is, hogy a ma
gyar szellemi tőkét hogyan tud
juk hasznosítani a Magyaror
szágon gyártott termékekben. 
Ehhez jól képzett munkaerőre, 
kutatásfejlesztésre, ötletességre, 
és innovációra van szükség. Ez a 
nép itt a Kárpát-medencében te
hetséges.
- Különösebb udvarlás nélkül 
kijelenthető, hogy a Minden
tudás Egyeteme fantasztikus 
siker.
- Ezt többek között az bizonyít
ja, hogy a honlapnak szep
tember óta kétmillió látogatója 
volt, nyolcmillió oldalt töltöttek 
le, de az is, hogy a napilapok és a 
vidéki hetilapok közölnek teljes 
oldalon cikkeket a különböző, a 
műsorokban felvetett témákról. 
Mindez azt jelzi, hogy az embe
rekben hatalmas az érdeklődés 
ésatudásszomj.
- Ha jól értem, ez a média kri
tikája is...
- Valóban. Eddig főleg az er
kölcsi, és egyéb szempontok 
szerint is elfogadhatatlan műso
rokkal próbálták a nézőket és a 

hallgatókat a televíziók és a rá
diók mellé ültetni. Kiderült, 
hogy értékes erkölcsiséget is 
közvetítő, komoly műsorokkal 
is oda lehet a készülékek mellé 
szögezni az embereket. A Min
dentudás Egyetemének egy- egy 
hétfői előadásán mintegy 1000- 
1500-an vesznek részt a Műe
gyetem három előadótermében, 
a hét további részében pedig leg
alább százezer ember fizet azért, 
hogy megkeresse interneten a 
műsort.
- Mi lesz, ha véget ér a Min
dentudás Egyeteme?
- Nem lesz vége. A harmadik 
szemeszter szeptemberben kez
dődik. Már megállapodtam 
Straub Elekkel, a Matáv elnök
vezérigazgatójával további sze
meszterek beindításáról is.
- Visszatérve az akadémiai 
központokra, javulhatnak-e a 
munkanélküliségi mutatók vi
déken a csatlakozás után?
- Azért van szükség ezekre a bi
zottságokra és tagozatokra, mert 
ha egy-egy régióban jól felké
szült, kutatással és fejlesztéssel 
tisztában lévő értelmiséggel, 
vagy szakemberekkel találkoz
nak, akkor oda nem csak olyan 
iparág megy, amely csak olcsó 
munkaerővel kívánja a profitot 
megtermelni. Olyan vállalatok 
érkeznek, amelyek a jól felké
szült munkaerőt kívánják mű
ködtetni.
- Tudna erre példákat mon
dani?
- Magyarországon azok a nagy 
multik, akik kutató-fejlesztő
részleget is idehoztak, mind a 
mai napig az utolsó emberig itt 
maradtak, sőt további több száz
millió dolláros beruházásokat 
csináltak. Ilyenek például az 
Ericsson, a Nokia, az Audi, a 
Volkswagen a Knorr Bremse, 
vagy a General Electrics, ame
lyeknek a profitot a jól felkészült 
szellemi tőke hozza.
- Van-e valamilyen változás a 
gazdaság szerepkörében?
- Abszolút tévedés azt hinni, 
hogy ugyanúgy folyik ma a gaz
dasági élet, mint ezelőtt 80 év
vel, amikor az anyagi tőke oda
ment, ahol a nyersanyag volt. 
Azaz a bánya mellett csináltak 
egy gyárat. Ma a gyárat, az anya
gi tőkét oda viszik el, ahol szak
mailag jól felkészült munkaerő, 
azaz, ahol szellemi tőke van. Ez 
a XXL század jelensége: az 
extraprofit ott keletkezik, ahol a 
szellemi tőke van. Jelen esetben 
itt, és most, Magyarországon.

Localinfo
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A képviselő-testület zöld utat adott a fejlesztésre kiírt pályázat benyújtására

Bővülhet -e a Művelődés Háza?
A kulturális színtér hiánya 

miatt égető szükség volna a 
Művelődés Háza megna- 
gyobbítására. A kamarate
remnek nincs színpada, meg
felelő öltöző, és több kisebb, a 
kisközösségek foglalkoztatá
sára alkalmas helyiség is hi
ányzik. Nemrégiben megje
lent egy, a művelődési házak 
bővítésére kiírt pályázat, ame
lyet, ha elnyer a város, meg
oldhatná a fenti problémát A 
képviselő-testületnek azonban 

A két szárny bővíthető volna...
még ekkor is végig kell gondol
nia, be mer-je-e vállalni a költ
ségek 20 %-át

Szinte alig hihető, de már 6 éve 
annak, hogy a város közel 70 
millió Ft-ért felújíttatta a Műve
lődés Házát, amely azóta három 

intézménynek ad helyszínt: a 
Városi Könyvtárnak, a Podma- 
niczky Művészeti Iskolának és a 
Közművelődés Otthonának. 
Közülük az utóbbi van a legna
gyobb bajban, hiszen a zeneis
kolával közösen használt ka
maratermen kívül mindössze 
egy 50 négyzetméter alapterü
letű helyiséggel bír. Csakhogy 
az utóbbi iránt mára alaposan 
megnőtt a kereslet: itt történnek 
az árusítások, itt tart tanfolyamot 
az egyik autósiskola, használják 

a termet a nyugdíjasok, a cukor
betegek, hétvégén a diszkózenét 
kedvelő fiatalok szórakoznak 
benne, és lehetne még megtol
dani a sort az alkalmi, nem rend
szeres programokkal, igénylők
kel. Az utóbbi években örven
detesen gyarapodott a ház esz

közparkja is, amelyet szintén 
fontos biztonságos helyen tárol
ni.

Év elején a művelődési bi
zottság azt kérte Rónai Lajos és 
Rácz Zoltán intézményvezetők
től, írásban nyilatkozzanak, ho
gyan képzelik a ház esetleges 
bővítését. A két intézmény kö
zött hamar kompromisszum 
született, és elkészült egy vázla
tos terv. Eszerint mindkét szárny 
alapterületét 70-70 négyzetmé
terrel meg lehetne nagyobbítani, 
ami összességében - az emeletet 
bekalkulálva 210 négyzetmétert 
jelent. A földszinti rész esetében 
a jelenlegi kisterem mintegy 35 
négyzetméterrel nőne meg, mel
lette pedig egy 25 négyzetmé
teres többfunkciós helyiség és 
egy raktár kerülne kialakításra. 
Az emeletes szárny egy új lép
csőházat kapna, innen lehetne 
feljutni a kiépített színpadra ( a 
befogadó létszám a jelenlegi 70- 
ről 120-ra nőne), és az öltözők
höz. A földszinten klubhelyiség, 
stúdióhelyiség volna kialakítha
tó.

A művelődési bizottság mintha 
megérezte volna, hogy erre a 
tervre szükség lesz. Mintegy 
másfél hónappal ezelőtt ugyanis 
megjelent egy rendkívül előnyös 
feltételeket ígérő pályázat. Az 
ezen nyert összeg művelődi ház 
bővítésére fordítható, és az ön

kormányzatnak csupán a költ
ségek 20%-át kellene állnia, a 
többit az állam finanszírozza. 
Gyors számítás kezdődött, mely 
szerint az építkezés mintegy 37 
millió Ft-ból kivitelezhető, va
gyis a városnak valamivel több, 
mint 7 millió Ft-tal kellene be- 
szállnia.

Aki ezek után azt gondolja, hogy 
a dolog innentől kezdve sínen 
van, az téved. Már a mű
velődési bizottság állásfoglalása 
jelezte, a képviselők nagyon tar
tanak attól, hogy a működési hi
ányt nem lesz miből fedezni, így 
nem támogatták a kérelmet. A 
képviselő-testületi ülésen szin
tén nehezen született meg a vég
eredményben pozitívnak mond
ható döntés. Ez ugyanis összes
ségében nem utasította el a ké
relmet, ám ugyanakkor nagyon 
világosan leszögezte: a Közmű
velődés Otthona és a Podma- 
niczky Zeneiskola kérelme csak 
akkor támogatható, ha addigra 
kiderül, mennyi a város tényle
ges költségvetési hiánya az ön- 
hiki pályázat eredményének is
meretében. A pályázat végered
ménye egyelőre nem ismeretes. 
Változhat a kép akkor is, ha idő
közben más intézménytípusok 
fejlesztésére írnak ki hasonlóan 
előnyös pályázatot. Több, váro
si intézménynek helyt adó épü
letnek van ugyanis a Művelő
dés Házáénál sokkal rosszabb 
állaga... R.Z.

Apróhirdetés
Gödöllőn a János u. 11-ben, negyedik emeleten másfél szobás 
gázkonvektoros lakás 9 millió Ft-ért eladó. Telefon: 06 20 379 4908 
Pénztárgépek, mérlegek adásvétele, APEH-ügyintézés, hitelesítés, 
szervizelés. 06209281-526
Angol és francia korrepetálás diákoknak a nyári szünetben. Érdek
lődni: 06 20 432-88-67
Aszód külterületén (Páskomban) 341 m2 kert+755 m2 kert téglá
ból épült kis házzal eladó! Érdeklődni: 28 500-155(18 óra után) 
Analóg felvételeit mentse meg a következő 50 évre! VHS, Fű 8, 
Videó 8 anyagait DVD-re írom. Profi minőség, korrekt ár. Tel: 06 
20974-3040.
Vízvezetékszerelőt felveszünk teljes munkaidőre. Bérezés a Kjt sze
rint. Érdeklődni lehet Tolmácsi Miklós GAMESZ vezetőnél szemé
lyesen vagy a 28 500-550-es telefonszámon..

Üzenet
Ha megveszek egy árucikket: az enyém, eladom: máris másé. 
Vagy eltörik, és ezzel meg is szűnik létezni. Bármi módon is 
cserélődnek a gazdák, minden tárgy elporiad egészen rövid idő 
alak™

A tudás nem így működik. Például a gravitáció törvényének 
tudása enyém lesz, ha megveszem valakitől kellő óradíjért 
Csakhogy: soha az életben nem fogok tudni megszabadulni 
ettől a megvásárolt dologtól. Hiába adom el újra és újra mások
nak, hiába üvöltözöm szét a város főterén, az istennek sem vá
lik el tőlem.Sőt, minél több embernek adom el, annál több pél
dányban fog létezni, s az új tulajdonosok aztán szintén nem tud
nak megszabadulni tőle... A tudás a lehető legrosszabb fertőző 
betegség, ami létezhet a földön: semmilyen orvosság nincs el
lene. Haláláig hordozza minden ember. S ha az utolsó lehele
tével kikotyogja, ezzel már meg is fertőzte mindhalálig a körü
lötte áfidogátókatis. ( Varga Csaba filmrendező)
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Nálunk mindent megtalál!

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

gyermektől - felnőttig

legnagyobb választék!

Aszód, Kossuth L. 1.
Tel: 400-202/M4

Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-Í2

Amiben
biztos lehet!
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Közmeghallgatás

Új városlakókat vár Aszód
Bot nem, de vászon, az volt-
Nem tudom, hogy a „Csak bot 

és vászon..című írás szerzője 
melyik város, melyik postáján 
nem látott március 15-én zász
lót, mert ha az írásában említett 
Kossuth Lajos utcai épületet 
jobban megnézte volna, akkor 
láthatta volna, hogy a volt táv- 
irda ablakánál kifüggesztésre 
került a nemzeti színű zászló.
Abban igaza van, hogy az im

pozáns zászlónkkal nem volt, 
mert amióta vandálok tönkre
tették a zászlófelvonáshoz szük
séges kötélzetet, nem találok 
olyan vállalkozót, aki ezt meg
csinálná.
Tavalyig minden egyes nem

zeti ünnepen címeres selyem 
zászló díszítette az épületünk 
homlokát. Sajnos ez valakiknek

Rólunk írták

Nem mindig egyszerű és 
könnyű az igazság kimondása
A rendszerváltozással egyide

jűleg - egyes helyeken már előbb 
- a települések többségében 
megjelentek a nyilvánosság, a 
demokrácia első „fecskéi, a he
lyi újságok. Az Aszódi Tükör 
minden bizonnyal első volt a 
sorban, hiszen április 6-án már a 
15. születésnapját ünnepelték az 
aszódi Vécsey Károly Helyőrsé
gi Klubban. Az első lapszámot 
Dinnyés László, a művelődési 
ház egykori igazgatója jegyez
te, mint főszerkesztő, s fára
dozott azon, hogy hűséges kró
nikása legyen Aszódnak, s éb
resztője az őszinte szókimon
dásnak, segítője az újat akaró tö
rekvések megvalósításának.
Az elmúlt másfél évtizedben 

változtak a szerkesztők, változ
tak, cserélődtek az önkéntes se
gítők és munkatársak, de az új
ságalapítók gondolata máig él: „ 
A legnagyobb igazság mindig 
az, aminek a megfogalmazásá
hoz a legnagyobb szellemi erő
feszítés kell: az érdes, a felrázó, a 
kockázatos, a nyíltan kimondott 

megtetszett és hazavitte egy je
les ünnep éjszakáján.
Az új zászlónk már nem se

lyemből készült, ezért nem csil
loghatott a tavaszi napsütésben 
és gondolom, ezért nem tűnt fel 
az ottléte.
Az említett törvény a posta épü
letére nem vonatkozik, ezért 
nincs állandóan fellobogózva.
A cikk utolsó részére csupán 

annyiban szeretnék reagálni, 
hogy a Magyar Posta Rt. pár
toktól független állami tulajdo
nú részvénytársaság, az aszódi 
posta vezetője szintén pártoktól 
független, így nem a pártok, ha
nem az említett törvény határoz
za meg, hogy mikor kell lobogó
val feldíszíteni az épületet.

Kvaka István

igazság az igazi. Aminek nyoma 
marad...”
Mindenki tudja, aki vállalja az 
írással együtt járó gondokat, 
nehézségeket, hogy különösen 
egy helyi lapban nem mindig 
egyszerű és könnyű az igazság 
kimondása, viszont a helyieknek 
létérdeke az igazság megisme
rése. A helyben tollat forgatónak 
azt is tudnia kell, hogy az igaz
mondásnak nem a bátorság a fő 
mércéje, hanem elsősorban a 
hasznosság. Csak azt érdemes 
nagy bátran kimondani, aminek 
értelme, haszna van. A sértés is 
lehet igaz - mondhatná valaki, 
csak a sértés haszontalan.
Tizenöt esztendő! Volt okuk 
ünnepelni a lap egykori és mai 
munkatársainak, akik elsősor
ban azért vállalták és vállalják a 
munkát, mert hiszik, hogy egy 
újságírói jegyzettől is változhat 
talán valami kicsit a világ. M.F. 
Megjelent a Központi Régió 
című információs lap április 29- 
i számában.

A rendszerváltozás a városi cím 
visszaadása mellett új fejlődési 
lehetőségeket is kínált Aszód 
számára - mondta az új kép
viselő-testület első közmeghall
gatásán Bagyin József polgár
mester. Az önkormányzat a la
kosság hozzájárulásával, állami 
támogatás elnyerésével elkészí
tette azokat az alapvető közmű
veket, amelyek nélkül nincs fej
lődés. Teljes körű a víz-, a villa
mosenergia- és a földgázhálózat. 
Elkészült a város kilenctizedét 
behálózó szennyvízcsatorna
rendszer. A környékbeli telepü
lésekkel együtt felújították és 
bővítették a csatornahálózatot 
kiszolgáló szennyvíztisztító te
lepet. A közművek kapacitása 
hosszú távra elegendő. A város 
úthálózatának 92 százaléka szi
lárd burkolatú. Tavaly 22 utca 
készült el. Igaz, könnyített út
szerkezeteket építettek, de a 
pénz - a gázközművagyonért ka
pott kárpótlás - költségesebb ki
vitelezéssel csak az utak egy- 
harmadára lett volna elegendő. 
A közmeghallgatáson természe
tesen azok kértek szót, akiknek 
az utcájából még nem száműz
ték a sarat, a port. A városon át
haladó 3-as főút nagy forgalma 
miatt azonban már nem is tilta
koztak a résztvevők, mert meg
szokták.
A fejlődés ellenére Aszód ön
kormányzata évek óta forráshi
ányos. Az ebből eredő takaré
kos költségvetések következté
ben az intézmények állaga rom
lott. Magántőke bevonásával, a 
helyi ingatlanértékesítési kon
cepció alapján elkezdődött vi
szont a belváros rekonstrukció
ja, a Szabadság tér átépítése. Az 
év végéig elkészül Aszód tele
pülésfejlesztési koncepciója, 
amely meghatározza a követke
ző évtizedek városépítési irá
nyait. A város jövedelemterme
lő képességét az állandó lélek- 
szám növelésével, az adóerő-ké
pesség erősítésével, a jó va
gyongazdálkodással és a pályá
zati tevékenység fokozásával 
igyekszik fejleszteni az önkor
mányzat. Aszódon tavaly 5903- 

an laktak, ami csupán 42-vel 
több a 2001 -es adatnál. A mai la
kosságszámra vetítve - átlagát 
tekintve - túlméretezett az ön
kormányzati ellátórendszer. A 
város vezetői szerint középtávon 
7000-7500 főre célszerű növel
ni Aszód népességét. Aképvise- 
lő-testület gazdasági programja 
már ezzel is számolva előírja, 
hogy 2006-ig bővíteni kell 
mindkét óvodát és a művelődési 
házat.
Az önkormányzat azt szeretné, 
ha magasabb jövedelmű csalá
dok választanák otthonul Aszó- 
dot, s vásárolnának telkeket la
kásuk felépítéséhez. Az ö ma
gasabb jövedelmük közvetve és 
közvetlenül is - a helyi üzletek 
megnövekvő forgalma révén - 
több adóbevételt eredményez. 
Ez a gondolkodás persze nem 
nyeri el mindenki tetszését. A 
közmeghallgatáson egy Aszó
don letelepült fiatalember ne
hezményezte, hogy sem a telek
vásárláshoz, sem az építkezés
hez nem kaptak helyi támoga
tást. Bagyin József elmondta, a 
településnek erre nincsen pénze, 
ugyanakkor a péceli, gödöllői, 
veresegyházi áraknál olcsóbban 
kínálják a telkeket. A lélekszám 
növeléséhez, a városi közélet 
élénküléséhez, az idegenforga
lom fellendüléséhez vezethet a 
Podmaniczky- és a Széchenyi- 
kastély hasznosítása, felújítása. 
Az evangélikus egyház azt 
mérlegeli, hogy a tulajdonában 
lévő műemlék épületben helyezi 
el felsőoktatási intézményének 
jog- és bölcsészettudományi 
karát. Mivel az aszódihoz ha
sonló fejlődés tapasztalható a 
kistérség többi településén is, a 
központi szerep megőrzéséhez 
új, e funkciót erősítő beruházá
sokat kell megvalósítania vagy 
elősegítenie az önkormányzat
nak. Fejlesztésre vár az okmány
iroda, újraindításra a gimnázi
umi uszoda, és végleges helyet 
kell találni a hagyományossá 
vált Aszódi Fesztiválnak, amely 
jelenlegi helyét építési telkek
ként értékesítik. B. G.
Megjelent a Pestvidék c. lapban
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Az idén nem fogja megizzasztani a munka

Ezen a nyáron bármekkora erőkkel támad is a hőség, Önt nem fogja megizzasztani a 
munka. Mert a vállalkozások és céges vásárlók részére szóló új ajánlatunkban a Renault 
Trafic és Renault Master kishaszongépjárműveket ajándék klímával kínáljuk Önnek! 
A Trafic és a Master így nem csak megbízhatósága és teherbírása miatt lesz majd a kedvenc
munkatársa, hanem a még magasabb fokú kényelem miatt is. Renault Trafic vásárlása esetén 
nettó 250 000, Master esetében pedig nettó 330 000 Ft árelőnyt adunk Önnek. Céges vásár
lóinknak szóló egyéb kedvezményekről érdeklődjön márkakereskedésünkben! www.renault.hu

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

Tel: 37/544-440 37/544-450 www.renault60.hu
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Érzékenyek, fogékonyak és be akarnak mutatkozni

Költészet Napja aszódi wrsíréttal
Sokan, nagyon sokan vagyunk, 
akik valamikor megpróbál
koztunk a versírással. Ihletett 
bennünket az első szerelem, a 
bánat, az öröm. Aztán a leg
többünk a felnőttkor küszöbére 
érve letette a tollat. A kitartóak 
továbbra is papírra vetik alapo
san megrágott vagy éppen spon
tán érkező gondolataikat. Nem 
mindegyikük költő, sokan csak 
kedvtelésből, önmaguk szóra
koztatására, megnyugtatására ír
ják ki magukból a felgyülemlett 
érzéseiket, s nem is akarnak vele 
nemhogy a nagyközönség elé, 
de még a családtagjaik elé sem 
állni. Akadnak azonban, akik 
ennél tovább jutottak. Versírók
nak vallják magukat, és szőkébb 
társaságban „vállalják tettüket.”

Örvendetes, hogy egyre több 
aszódi próbálkozik meg ezzel a 

Szellemi teljesítőképességünknek 
csupán 10 %-át használjuk ki!

Albert Einstein szerint szellemi teljesítőképességünknek 
csupán 10%-át használjuk ki. Dianetika: A szellemi 
egészség modern tudománya című művében L. Ron Hub- 
bardmegmutatja, miért kellett nélkülöznünk az értékes 
90%-ot. Bemutat egy módszert is, melynek alkalmazá
sával mindig többet tudunk felszabadítani szellemi tar
talékainkból. Tényleges szellemi teljesítőképességünk 
túl értékes ahhoz, hogy kihasználatlanul maradjon.

Fedezze fel tényleges szellemi 
teljesítőképességét!

Ha tudni akarja, hogy Ön valójában mire 
képes, vegye meg és olvassa el a

Dianetika: A szellemi egészség modern 
tudománya című könyvet

New Éra Kiadó Magyarország
Postacím: 1438 Budapest, Pf: 351
Tel/fax: 1 210-4613
E-mail: newera@otlcee.hu, www.fo.hu 
A könyv ára: 1650 Ft+postaköltség

műfajjal, és igyekszik zsengéit 
valamilyen úton-módon társaik
nak is megmutatni. A Városi 
Nyugdíjasklub összejövetelein 
sokszor lépnek a többiek elé új 
költeményeikkel. Tavaly hét, 
városunkban élő verselő kapott 
helyet a Szivárvány című anto
lógiában, amelyet a Nyugdíjas 
Klubok és Idősek Életet az évek
nek Országos Szövetsége által 
kiírt versíró pályázata nyomán a 
Pest Megyei Könyvtár és a Pest 
Megyei Önkormányzat jelente
tett meg.
Legutóbb Aszódon a Költészet 
Napja alkalmából 11 aszódi 
versírót hívott vendégül a Városi 
Nyugdíjas Klub és a Közműve
lődés Otthona. Sajnos közülük 
többen nem tudtak részt venni a 
jó hangulatúra sikeredett talál
kozón. A helyiek - Probocskai 

Lászlóné, dr. Rácz J. Zoltán, 
Cserni Magdolna, Takács La- 
josné, Masznyík Károly Kaszás 
Andrásné - költeményein túl 
természetesen ismert költők 
ismert és kevéssé ismert művei 
is elhangoztak, hiszen a ven
dégek nemcsak írnak verset, 
hanem szívesen olvassák, tanul
ják is azokat. Budapesti vendége 
is volt a rendezvénynek, még
pedig Juhász Sándor, akinek már 
több saját verseskötete is meg
jelent, és rendszeresen publikál 
különféle folyóiratokban.
A kellemes, kötetlen délután fo
lyamán megfogalmazódott egy 
kérés is: a Közművelődés Ottho
na próbálja megteremteni annak 
a lehetőségét, hogy a helyiek 
legjobb versei egy kis kötetben 
megjelenhessenek.

R.Z.

Tanévzáró 
hangverseny, 
bizonyítvány

osztás
A Podmaniczky Művészeti 
Iskola ezúton értesít minden 
érintettet, illetve zenét kedvelő 
polgárt, hogy június 5-én csü
törtökön a Vécsey Károly Hely
őrségi Klubban 17.30-kor az is
kola népzene, néptánc szakos 
hallgatói adnak műsort, illetve 
kiállítás nyílik a kerámia szak
körös diákok műveiből.

Június 6-án pénteken 18 órakor 
az Evangélikus Gimnázium 
aulájában a klasszikus zenét ta
nuló növendékek adnak kon
certet. Az előadások után a bizo
nyítványosztásra kerül sor.

A művészeti iskola tanárai és 
diákjai minden érdeklődőt sze
retettel várnak!

Technikatörténet

A hírközlés 
fejlődése VI.
Az eddig ismertetett távgépírók 
felépítésük és teljesítményük el
lenére a technika könyörtelen 
versenyében lemaradtak. Az 
egyik ok a, súlyuk és a teijedel- 
mük volt. Általában 30-60 kg-os 
súllyal bírtak, a hosszúságuk 
pedig az egy métert is megköze
lítette.
A lapraíró távírógép és a kép- 

távírótechnika között átmenetet 
képez a képelemekre bontó 
távírógép. Különösen a rádió
távíró üzemben teijedt el. Úgy 
működik, hogy a betűket-szá- 
mokat képpontokra bontja. Egy 
betűkép 7x7-es beosztású fis 
téglalapocskára (képelemekre) 
osztódik. Ebben foglal helyet az 
adni kívánt betű. A fekete betű
kép több fehér és fekete képele
mekből tevődik össze. A fekete 
mezők adásnál áramimpulzu
soknak felelnek meg, a fehér 
mezők pedig szünetimpulzu
soknak. Komplikált mechaniz
mus segítségével történik az 
adás és a vétel további működé
se. Az adóállomás jelei egy 900 
Hz vivőfrekvenciát szolgáltató 
oszcillátor kimenetét modulál
ják.
A képtáviratozás célja a kézzel 
írt vagy nyomtatott szövegek
nek, rajzoknak, fényképeknek 
stb. vezetéken vagy rádióhullá
mok útján való továbbítása. A 
képet, szöveget képelemekre 
(képpontokra) bontva, az egyes 
képek fényerejét elektromos jel
lé alakítva a vevőhöz továbbítja. 
Ott az adásnál történt átalakítás 
sorrendjének fordítottjával 
ismét képet kapunk. Kétféle 
rendszert különböztetünk meg. 
A faximile képtávíró-rendszer 
kevésbé igényes, kis finomsá
gú, csak fekete-fehér árnyalatú. 
A fotografikus képtávíró-rend
szer árnyalatos képek, nagy fi
nomságú rajzok továbbítására 
való. Szerkezetük bonyolultabb, 
áruk drágább.
A távbeszélő hálózaton vehető 
igénybe a telefax, a bürofax, a 
minitex és a Videotex. Telefax 
állomás létesítését minden önál
ló telefon-fővonallal rendelkező 
előfizető kérheti. Ma már egyre 
tökéletesebb típusok közül lehet 
választani. Kis méretűek és sú
lyúak. A bürofax olyan nyilvá
nos postai szolgáltatás, ahol
meghatározott díjazás ellenében 
-bárki feladhat távmásolatot.
(Folyt.) Kaáli Nagy Kálmán

mailto:newera@otlcee.hu
http://www.fo.hu
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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, 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

Reflex 
Horgászüzlet 
■kiad 
Iklad, Iskola tér 1. 
Tel: 06 30 21-047-21 
Refle Róbert

Botolt, orsóit
-proji etetőanyagolt
-éíő csaíílt: csonti, giíiszta, pinlci 

rendeíésre: etető és tűző szúnyog
- orsó és Botjavítás
- apró cíltltelt / r AKCM

Kéféombos elektromos kapásjelző 
^Wfrft helyett 3.900.-

Nyitva tartás: kedd-péntek: 7-17 
szombat: 8-12 
hétfőn zárva

Minden horgász ajándékot kap!

QgJ AUTÓSMOZI
‘feltyőtlep” szórakozás miijdep tyétep 

esütörtöktől uasárpapi^ kezdés: 20.45

Május 22. csütörtök: 
A kör

Naomi Wats, Martin Henderson

Május 23-24. péntek-szombat 
A Gyűrűk Ura- A két torony 

Esz: Lan Mckellen, Elijah Wood

Május 25. vasárnap
Elhagyatva 

Fsz: Katié Holmes,Benjámin Bratt

Május 29. csütörtök: 
Halj meg máskor! 

Fsz: Pierce Brosnan, Halle Berry

Május 30. péntek 
Mostoháin a zsánerem

"'C^Május 31-június L szombat-vasárnap 
Bazi nagy görög lagzi

* Fsz: Nia Vardalos, John Corbett

ihthtomjúz
Aszód 

Rákóczi u 22/a 
Tek 20 358-7866

Mindenkit szeretettel 
várok megújult 

fodrász üzletemben!
Nyitva tartás: 
H-P: 9-18 
szombat: 
előzetes 
bejelentkezés 
alapján
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Javában dúl a horgászszezon

Nem az aranyhal, a csend után vágyakoznak
szülni, hogy kifogása sok-sok 
türelmet, kitartást és éjszakázást 
igényel, mivel a leggyakrabban 
ekkortájt akad horogra.
Természetesen arra is kíváncsi

Ülök a stégen. Hét ágra sitt a 
nap, selymesen cirógatja a bő
röm. Csendben figyelem a víz 
fodrozódását, főleg az úszó kör
nyékén. Reggel óta kinn vagyok, 
de még nem fogtam semmit. 
Mégis nyugodt vagyok A ter
mészet szépsége, csendje telje
sen elvarázsol.
A fenti életképet sokan elfo

gadnák, sokaknak pedig mega
datik, hogy mindennapjaik egy 
bizonyos részében hódoljanak 
kedvenc időtöltésüknek, a hor
gászatnak. Akik nem űzik - én is 
e táborba tartozom - ezt a jó érte
lemben vett szenvedélyt, való
színűleg nem értik, hogy mi a jó 
a hajnali kelésekben, a tűző na
pon való aszalódásban.
- A csendesség uram, a csendes
ség, ez az, amire vágyunk a min
dennapi rohanásban. Sajnos ne
kem egész évben talán 10 alka
lommal van lehetőségem hor
gászni - mondja egy úr a Kos
suth Lajos utcai horgászüzlet
ben. Aztán gyorsan hozzáteszi: 
A pihenés mellett persze a kifo
gott hal sem mellékes.
Az aszódi Madlena György 
ugyancsak a vízpart nyugalmát 
említi, na meg az ősi vadászösz
tönt (erre a horgászás esetében 
sincs jobb szó), amit nem lehet 
kiölni az emberből. Azt, hogy 20 
éve horgászik, a barátainak kö
szönheti. Ők csalták le először a 
tópartra. Aztán annyira megtet
szett neki a dolog, hogy azóta is 
szenvedélyesen űzi ezt a tevé
kenységet.
Horgászni bárki tud - vélekedhet 
a laikus, azt gondolván, nem kell 
más hozzá csak egy bot, zsinór, 
kukac. Jómagam is emlékszem 
arra, hogy gyerekkoromban 20- 
30 Ft-ért vettünk zsebpecát és 
azzal jártunk azúrréti tóra. Más 
kérdés, hogy soha nem fogtunk 
semmit. Az említett boltba be
térve persze az e téren tapaszta
latlan is azonnal megérzi, itt 
valami másról van szó. Botok, 
orsók, zsinórok, horgok, külön
féle csalik kavalkádjajelzi, ala
pos tudás szükséges ahhoz, hogy 
valaki eredményes legyen. No 
meg némi adminisztráció.
- Elsőként horgászengedélyt kell 

beszerezni, ehhez pedig vizsgáz
ni is kell - világosít fel Konczné 
Dunai Zsuzsanna, a bolt tulajdo
nosa, aki maga is szívesen hor
gászik. - Aztán horgászenge
délyt kell kiváltania, ugyanis a 
tavak 90%-a esetében engedély 
szükséges. Nálunk a Kék Duna 
Horgászegyesületbe lehet belép
ni. Egyre több tagunk van, ami 
azt jelzi, reneszánszát éli a spor
tág.
A tulajdonos szerint elég hamar 
eldől, kiből milyen horgász lesz. 
Akadnak kifejezetten húshorgá
szok, akiknél a hal kifogása a 
legfontosabb, illetve az, hogy 
abból ízletes ételt készíthesse
nek. Mások viszont sporthor
gászokká válnak, vagyis a hal

Itt-ott kicsinek bizonyult a bogrács

Europarty: hagyományra teremtődön?
Nemrégiben egy ismerősöm 
Aszód egyik pozitívumaként 
említette, hogy itt szívesen befo
gadják az idegent. Ennek kö
szönhető, hogy ők Kárpátalja 
után a Galga mentét választották 
új otthonuknak. Városunk tör
ténelme során többször is tárt ka
rokkal várta új lakosait. A törö
kök hódító hadjáratai következ
tében elnéptelenedett vidéknek 
az XVIII. században dolgos ke
zekre volt szükség, ezért szíve
sen befogadták a máshonnan ér
kezőket. A szocializmus alatt Ik- 
ladon létesített Ipari Műszer
gyár munkásainak itt építettek 
lakótelepet. Most, a III. évezred 
elején a város gazdasági érde
ke, hogy lélekszáma 7 ezer fölé 
emelkedjen.
A befogadást azonban követnie 
kell a közösségteremtésnek, a 
lokálpatrióta érzület kialakításá
nak. Ehhez pedig az szükséges, 
hogy az új aszódi lakosok való
ban jól érezzék itt magukat, ba
rátokra, ismerősökre leljenek. 
Ezt kívánta elősegíteni az április 
30-án a Szabadság téren meg
rendezett Europarty.
A délutánra meghirdetett föző- 

verseny remek hangulatban kez
dődött. Ebben az is közreját

egy bizonyos fajtáját szeretnék 
kifogni. Ha nem olyan akad a 
horogra, akkor azt visszadobják.
- Az mindenképpen nagyon fon
tos, hogy a megfelelő felszere
lést válassza a horgász- kapom a 
felvilágosítást. A ponty kifogása 
más eszközöket és más csalit 
igényel, mint a csukáé vagy a 
harcsáé.
A jó eszközök használata persze 
nem elég. Fontos a szakiro
dalom ismerete, és persze a sok
sok tapasztalat. Az ember egy 
idő után ráérez arra, mikor, mer
re jár a hal, mikor mit szeret 
enni, és hogyan lehet túljárni az 
eszén. A boltba érkező újabb be
szélgetőtársam szerint a harcsa a 
legrejtélyesebb hal. Fel kell ké

szott, hogy a versenyzők nem 
minden üveg sört és bort öntöt
tek ízesítésül a kondérba, itt-ott 
pedig étvágygeijesztő gyanánt 
kerítésszaggató pálinka is elő
került. A 14 csapat által készített 
étel sem biztos, hogy „euro- 
komform” volt, viszont a nyuga
tiak évtizedekig azért jártakhoz- 
zánk, hogy ilyen, igazi magya
ros étekkel terheljék gyomru
kat.
A Szabó Imre, Bagyin József, 
Tolmácsi Miklós alkotta zsűri jó 
diplomatának bizonyult: min
den csapatot első helyezettként 
kezelt és oklevéllel ismerte el az 
indulók fakanálforgató képes
ségét. Az alkalmi szakácsok te
hetségét az is igazolta, hogy 
minden főzőhelyen maradék
talanul elfogyott az étel. Jövőre 
valószínűleg a kondérok méretét 
is meg kell határozni. Az egyik 
csapat ételére ugyanis annyian 
rájártak, hogy abból a zsűri meg
érkeztére már hírmondó sem 
maradt.
A délután és az este folyamán a 
fellépő vendégeknek köszönhe
tően valamennyi zenei stílus 
képviselve volt. Klasszikus ze
nével kezdett a Podmaniczky 
Művészeti iskola barokk zene

vagyok, mennyi pénzből lehet 
elkezdeni horgászni. 30-50 ezer 
Ft közötti összeg hangzik el, 
mivel az eladó egy totális kez
dőnek nem javasol új felszere
lést. Elsőre érdemes átlagos 
minőségűt választani, a későbbi
ekben úgyis kiderül, az illető mi
lyen halakra specializálódik. 
Aztán finoman próbál a horgá
szok népes táborába csalni:
- 10%kedvezményttudokadni! 
Gyorsan döntök. A válaszom 
egyelőre nemleges, de nem a 
pénz miatt. Én ugyanis örök
mozgó vagyok. Ha halnak szü
lettem volna, akkor valószínűleg 
pisztráng lennék.

R.Z.

kara, amely a végén kiegészült 
az iskola zenekara és a Városi 
Civil Vegyeskar tagjaival, hogy 
hat órakor felcsendüljön Európa 
Himnusza: Beethoven Örömó
dája. Igazán felemelő érzés volt! 
A könnyedebb műfajt képviselő 
Csocsesz ezúttal is hozta szokott 
formáját, és sikerét látva gya
nítható, hogy az Aszód Feszti
válon is láthatjuk őt. A Városi 
Nyugdíjasklub Hagyományőrző 
Csoportja, amely galgamenti 
népdalokat énekelt. A kis közös
ség lelkesedése, színpompás vi
seleté ezúttal is nagy közönség
sikert aratott. Vérpezsdítő rock 
and roll szólt a Holiday Tánc
egyesület bemutatója alatt, míg a 
diszkóműfaj a hatvani Pulzus 
Csoport aerobic bemutatóját se
gítette.
Az este folyamán az utcabál és a 
tűzijáték sem maradt el. Előb
bihez a talpalávalót a First zene
kar szolgáltatta. Igényes zenéjük 
a rendezőknek tanulságul is 
szolgált: jövőre több padlózatra 
lesz szükség, mivel a fövön 
nem igazán lehet táncolni.

Europarty vélhetően jövőre is 
lesz, mégpedig ugyanebben az 
időpontban: 2004. május 1-jén 
csatlakozunk Európához. R. Z.
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Legfőbb céljuk a nyelvük és kultúrájuk megőrzése

Ünnepségen mutatkozott he a ruszin kisebbségi önkormányzat
Hová tűnt egy nemzet?- teszi 

fel a kérdést Lázár István tokaj- 
hegyaljai származású író a Kiált 
Patak vára című könyvében. A 
ruszin nemzetiség, amelynek 
külön fejezetet szentel művé
ben, nem tűnt el, mind nyel
vében, mind hagyományaiban 
él. Helyzete mégis sajátos, mi
vel nincs és soha nem is volt 
anyaországa.

Ha lenne - faja egyik tanul
mányában Hattinger-Klebaskó 
Gábor, akkor Kárpátalja lenne 
az, ahol jelenleg kb. 900ezerru- 
szin él. Ez a terület csaknem ezer 
évig Magyarország része volt. 
Az első világháború után Cseh
szlovákiához, a második világ
háború után pedig a Szovjetuni
óhoz tartozott. Ukrajnához soha
sem, mégis görcsösen ragaszko
dik hozzá e szovjet utódállam. 
Az 1990-es kárpátaljai referen
dum Kárpátalja autonómiáját 
követelte, de az ukrán kormány 
visszautasította a követelést.
- Az én szüleim csehszlovák ál
lampolgárként születtek, de már 
magyar szertartás szerint köt
hettek házasságot - illusztrálja 
röviden Giricz Vera, a az Or
szágos Ruszin Kisebbségi Ön
kormányzat elnöke azt, hogyan 
változott a Kárpátalján élők jog
viszonya az egymást követő po
litikai döntéseknek köszönhe
tően. Az elnökasszony 23 év óta 
városunkban él páijával a magát 
mindig is ruszinnak valló dr. Fe- 
dinecz Atanázzal. Ennek elle
nére mégis sokan meglepődtek 
azon, hogy a legutóbbi önkor
mányzati választások előtt be
jelentették, ruszin kisebbségi ön
kormányzatot kívánnak létre
hozni.
- Ez a kisváros mindig befogadó 
település volt. Rajtunk kívül 
több olyan család él Aszódon, 
akiknek kárpátaljai gyökereik 
vannak. Mi az első perctől kezd
ve itthon érezzük magunkat, és 
ezért köszönet az önkormány
zatnak, az itt élőknek. Ugyanak
kor szeretnénk, ha sikerülne 
nyelvünk, hagyományaink, mű
vészetünk megőrzését hivatalos 
formában végezni. Eddig is ezt 
tettük, csak talán jóval nehezebb 

körülmények között. A kisebb
ségi önkormányzatunk létreho
zását mi a nemzetünk túlélési le
hetőségének tartjuk.
Ma Magyarországon mintegy 

6000 fö vallja magát ruszinnak.

Az ünnepi szentmisén sor került a pászkaszen teles re is
Közülük a legtöbben Borsod- 
Abaúj-Zemplén megyében él
nek, de Pest megyében is jelen
tős a számuk. Az országban ösz- 
szesen 31 ruszin kisebbségi ön
kormányzat működik, közülük 5 
Pest megyében.

A mindenkori magyar hatalom 
pártolta a ruszinokat, így azok 
soha nem voltak magyarellene
sek. Rákóczinak erről a vidékről 
toborzott seregében például több 
ruszin katona szolgált, mint ma
gyar. Nem véletlenül nevezte a 
vezérlő fejedelem a ruszinokat 
„gens fidelissimának”, vagyis 
leghűségesebb népének. A ké
sőbbiekben az is segítette ajó vi
szonyt, hogy a tehetségeseket 
mindig kiemelték, biztosították 
a tanulmányi lehetőségeket, se
gítve ezzel is az integrációt.
A köztudatban elteijedtekkel el
lentétben a görögkeleti vallás 
nem az ortodox irányzathoz tar
tozik. 1737-ben, amikor Mára- 
maros megye utolsó ortodox 
püspöke meghalt, a Kárpátaljai 
Rusz addig fennmaradó ortodox 
egyházközségei csatlakoztak a 
Rómával korábban kötött unió
hoz. A munkácsi egyházmegye 
mindig is a római pápa alá volt 
rendelve, nem pedig Lemberg- 
be, az ottani ahercegprímáshoz.

Néhány hete már Aszódon is - 
minden hónap első szombatján - 
van görögkeleti mise a római 
katolikus templomban. Április 
30-án erre vasárnap került erre 
sor, mivel e napon volt a görög

keleti húsvét első napja. A misét 
Legeza József és Sivató János 
atya -utóbbi Gödöllőn szolgál-, 
az énekeket pedig a budapesti 
Rózsák terei Bizánci Férfikar 
adta elő Bubnó Tamás vezeté
sével. Aki ott volt, nagyszerű él
ményben volt része, annyira cso
dálatosan hangzottak a kórus 
által előadott egyházi énekek. 
Az ünnepi szentmise keretében 
sor került az ilyenkor szokásos 
pászkaszentelésre is.
A rendezvény egy kötetlenebb 

résszel folytatódott a Vécsey 
Károly Helyőrségi Klubban. Az 
ebéd alatt és utána az Ugocsa 

Polgári esték Aszódon
Mi újság Terror Háza? címmel Galántai Csaba könyvbemutatójára 
kerül sor a most induló Polgári Esték sorozat első részeként május 
29-én 19 órakor a Művelődés Háza kamaratermében. A szervezők 
mindenkit, aki a téma iránt érdeklődik, szeretettel várnak.

Következő lapzárta: 
június 7.

Következő megjelenés 
június 18.

zenekar szórakoztatta a mintegy 
150 fos vendégsereget.
-Az ünnepséggel szerettük vol
na elérni, hogy a jelenlévők egy 
kicsit többet tudjanak meg ró
lunk, ruszinokról, és reméljük, 
hogy elértük ezt a célt- mondta 
az elnökasszony. - Büszkék va
gyunk a hagyományainkra, a 
vallásunkra, kultúránkra, külö
nösen a képzőművészet és a ko
molyzene terén büszkélkedhe
tünk nagyszerű művekkel és 
művészekkel. Természetesen a 
legfontosabb feladat az anya
nyelv ápolása, megőrzése, ezt 
ugyanis a legfiatalabbak már 
nem is nagyon beszélik. Viszont 
örömmel mondhatom, hogy 
megpezsdült a kulturális éle
tünk: van már rádió-és televízió
műsorunk, egy havilapunk, 
nemrégiben pedig megjelen
tettünk egy almanachot. Minde
mellett rendszeresen szervezünk 
koncerteket, kiállításokat, mivel 
ez mind-mind remek alkalom az 
egymással, illetve a velünk ro- 
konszenvezőkkel való találko
zásra.
A ruszinok ezen a hétvégén is
mét ünnepelnek. Május 24-én 
van ugyanis a ruszin nemzeti 
nap. Ez alkalomból Mucsony- 
ban tartanak központi rendez
vényt. A Miskolc melletti kis 
település arról nevezetes, hogy 
iskolájában ruszin nyelvet is 
oktatnak.

Rácz Zoltán
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Hírlap, dohányáru, Hagyományos és új aszódi 
képeslapok, telefonkártyák, postai értékcikkek
A postahivatal és a shop nyitvatartása:

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

TAPÉTA VÁSÁR

Egész évben olcsó ár, nagy választék!

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

<=> Poszterek, szegők, bordűrök nagy válasz
tékban, valamint a tapétázáshoz szükséges 
eszközök, ragasztók, RIGIPS hézagoló és 
glettelő segédanyagok 
Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők

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

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

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT
S (28) 401-691, 401-092

Nyitva: H-P: 6-17-ig, Szó: 6-12-ig

®MÓNI FOTÓ®
Aszód, Kossuth Lajos u. 38.

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

Nyári felejthetetlen élményeit örökítse meg 
Canon fényképezőgéppel*

Canon zoom 65 22.990/ 18.990.-
Canon zoom 85 29JÉL- 26.990.-
Canon zoom 105 /S9.990.- 36.990.-

Fotókldolgozás csúcsminőségben, tavalyi árakon!
Pl. 24 kocka 9x13 1490.-

24 kocka 10x15 1790.-
Plusz indexkép+ajándékfilm

Illatszertár
_ ________
r cl

nyitva tartás: H-P.: 8-17; Sz: 8-12
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Diplomamunka Aszódról

Több-e az előnyös adottság a hátrányos feltételeknél?
Mindig érdekes és izgalmas, 

ha kívülálló szemével írnak, 
mondanak véleményt, rólunk 
lakóhelyünkről. Az ilyen véle
mények általában elfogulat
lanok, és jobban ráirányítják 
azokra a változásokra a figyel
met, amelyeket mi azért nem 
veszünk észre, mert minden 
nap vele együtt élünk. Ezért 
találtam különösen izgalmas
nak a Gödöllőn élő dr. Vinárné 
Bellász Zsuzsanna diploma
munkáját, aki ennek témája
ként Aszód fejlesztési alterna
tíváit választotta a régió-és te
lepülésmarketing szempont
rendszere alapján. A hölgy 
doktori fokozatot kíván sze
rezni a Szent István Egyetem 
Gazdaság-és Társadalomtudo
mányi karán.
A dolgozatnak köszönhetően 

számos olyan statisztikai adat 
birtokába jut az ember, amit 
így összegyűjtve legföljebb a 
Statisztikai évkönyvben olvas
hat, viszont ott külön kell még 
böngészni, ha a számokat 
egyes térségek adataihoz kí
vánjuk viszonyítani. A dolgo
zat írója ezt megtette helyet
tünk, így nagyon pontosan 
megismerhetjük Aszód helyét 
a térségen belül, illetve a két 
közeli nagyobb városhoz, Gö- 
döllőhöz és Veresegyházhoz 
viszonyítva. Nem véletlenül e 
két település a mérce: Bellász 
Zsuzsa a dolgozat bevezetésé
ben Aszódot, mint nagy vesz
test említi, holott véleménye 
szerint a fejlődésbeli lemara

dást a város múltja, adottságai 
nem indokolják.
Mint írja, a dolgozatban éppen 
arra tesz kísérletet, hogy fel
hívja a figyelmet, mely ponto
kon lehetne leküzdeni a lema
radást, realizálni a potenciális 
előnyöket és a lemaradást.
Pozitívumként említi azokat az 
intézkedéseket, amelyek az 
elmúlt időszakban születtek:
- az önkormányzat a tulajdo
nában lévő forgalomképes 
vagyontárgyak értékesítésével 
jut kiegészítő bevételhez, amit 
városfejlesztésre fordít.
- Megnyugtatóan próbálják 
rendezni a szociális gondokat
- Egyre rendezettebbé válik 
Aszód központja
- Megvalósulnak olyan szép 
gondolatok, mint a Millenni
umi fasor
- A város megbízása alapján az 
Első Magyar Ipari Park Kft. el
készítette az ipari park tanul
mány tervezetét, amellyel az 
önkormányzat fogadj a a város
ba érkező érdeklődő cégeket.
Hogyan látjuk, láthatjuk ezt 
mi, aszódiak? Valahogy így: 1. 
A kívülálló is jónak értékeli a 
képviselő-testület bizonyos 
kezdeményezéseit, döntéseit.
2. Tudjuk, hogy nem minden 
az eredeti elképzelések szerint 
alakult. Lásd Ipari Park, amely 
területét nem sikerült külföldi 
nagy cégeknek értékesíteni. 
Viszont nagyon jó, hogy a he
lyi vállalkozások egyike-mási- 
ka annyira megerősödött, hogy 
potenciális vevőként jelent

kezettbe.
Természetesen a jelen tag

lalásán túl különösen izgal
mas, hogyan látja egy kívül
álló Aszód jövőbeli lehető
ségeit, feladatait. Bellász sze
rint a városka vidékies imázsát 
egy erős vállalkozásbarát 
imázzsal kiegészítve megfele
lő reklámozás mellett érde
mes volna láttatni a település- 
és térségmarketing piacain. 
Alternatívát jelenthet a keres
kedelmi és szolgáltató szektor 
fejlesztése, mivel ennek ko
moly hagyományai vannak a 
városban, s az utóbbi időben e 
téren jelentős előrelépés tör
tént. Továbbra is nagy szerepe 
lehet a forrásnövelő ingatlan
eladásoknak, ami kielégítheti 
az agglomerációs övezet kibő
vülésével jelentkező igényt. A 
szerző ugyanakkor felhívja a 
figyelmet arra, hogy Aszódnak 
kívánatos megőrizni a nyugodt 
kisvárosi klímát, mert ez kü
lönösen fontos vonzerő a fővá
rosból kitelepülni igyekvők 

A Városi Gyermeknap 
programja, május 24.

Helyszín: A Csengey Iskola Rákóczi úti épülete és 
környéke

9- 10 óra Arany János úti szakasz Közlekedésbizton-sági 
vetélkedő
10- 13 óra Sportpálya: Ügyességi feladatok, hetesrúgó 
verseny, dekázó verseny

Udvar: Kosárlabdadobó versenyjátékos 
vetélkedő, kézműves foglalkozások, Csiribiri Játszóház a 
kicsiknek, körmözés
10.30-12 Színpad: Ámokfutók tánckar, Mókatár: Ricsi bihóc 
műsora
Petőfi Gimnázium sportpályája: Kispályás labdarúgó
mérkőzések
10-14 óra Arany János utca és a környékbeli utcák: Skoda 

tesztvezetés
14 órától Arany János utca: veterán járművek bemutatója 
1 Sorától 18 óráig színpad: az általános iskolások bemutat
ója: divatbemutató, reneszánsz táncok, karatebemutató, 
tánccsoportok stb.
18 óra színpad: tombolahúzás (fődíj egy kerékpár) 
19órától 22óráig Tinidisco

számára. Fontos szerep juthat 
természetesen a turizmusnak 
is, hiszen számos látnivaló 
akad a városban és környékén.

Bellász Zsuzsa a helyzetfel
tárás, az elemzés eredménye
inek összefoglalását úgyneve
zett Swot Analízisbe (Erössé- 
gek-Gyengeségek- Lehe
tőségek - Veszélyek elemzése) 
rendezte. Ránézésre több erős
séggel, mint gyengeséggel bír 
a város, és a lehetőségek száma 
is nagyobb, mint az ezek ki
használásával esetlegesen járó 
veszélyeké.
Azt, hogy a helyzetelemzés 

mennyire volt helytálló, csak 
néhány év, évtized múlva fog
juk tudni, érezni. A dolgozat 
mindenesetre jó vezérfonal le
hetne a képviselő-testületek, a 
helyi gazdasági, társadalmi 
élet szereplői számára, csupán 
azt kellene egyeztetniük a 
szerzővel, hogyan férhetnének 
hozzá. R.Z.

Aszódi telephelyű kft 
felvesz nyílászáró 

beépítésében jártas, 
jogosítvánnyal rendelkező 

fiatal munkatársat* 
Jelentkezesd 

28 401-588-as telefonszámon
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HífóASWLT
Aszód, Kossuth Lajos u. 63. 

Tel: 06 30 905-3360 
Nyitvatartás: 

H-P: 9-17 Szó: 8-12

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

Tel.: 06-70/209-31-39 
vitva: H-P: 09-17, Szó: 08-12 Purina

Az állatbarátoknak minden, 
amire kedvencüknek 

szüksége lehet!

AKCIÓ?
Pergető botok és orsók

kedvezménnyel kaphatók!

15 kg-os Mosella bojlik 
már

1. 000 Ft-tól
megvásárolható 

üzletünkben

HOT4LCKNIN )0«W
*-.... v.Wik

Kínálatunk: .fii
- száraztápok,
- fagyasztott húsok,
- konzervek, jutalomfalatok
- rágcsáló-, madár-, haleleségek,
- pórázok, nyakörvek és egyéb kiegészítők,
- tenyésztőknek: minőségi tápok, kiegészítők

SZERETETTEL VARJUK 
ÜZLETÜNKBEN!

ILYEN SZŰRÉVÉ'VÁLJANAK!

Digitális formátumra(VCD, DVD] átírva
intMahNla

H részletekről érdeklődjön a 
20 974-3040-6S 
léietaszámeft

..

milöség!

’íí-T

Futbaiff elszerelések
4.600 Ft-tól
6.500 Ft-tól
1.500 Ft-tól

Mez+nadrág:
Gumis cipők:

Jr® .Sípcsontvédők:

^Kapusielszerelések!
Focilabdák 1.900 Ft-tól /

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

INGATLAN
IRODA

Aszód, Kossuth Lajos út 63. 
Tel.: 06-28/401-461,30 302-8803
Továbbra is várjuk kedves

Aszódi telephelyű, nyílászárókat gyártó 
kft. felvesz fiatal munkatársat 

gyártáselőkészítő munkakörbe.

Jelentkezés: a 28 401-588-as 
telefonszámon.

Elvárás: műszaki középiskolai 
vagy technikusi végzettség

Személyes találkozásra szakmai önéletrajzot, 
illetve végzettséget igazoló papírokat kérünk.
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Amy D. Shojai

[ajanlata] Kölvökmacskák
Egy kis nyelvelés

Terpeszkedő kifejezések
A macskákról számos, nem kel
lőképpen megalapozott tévhit 
kering. Ilyen például az az állí
tás, hogy a macska nem az em
berhez, hanem a lakóhelyéhez 
hűséges. Szokták azt is mondani 
rájuk, hogy kilenc életük van. 
Természetesen ez sem fedi a va
lóságot, de tény hogy igen szí
vós állatról van szó. Az sem állja 
meg a helyét, hogy a kutya és a 
macska kibékíthetetlen ellentét
tel viseltetik egymás iránt. 
Nagybátyám tacskója vígan él
degél négy macskával, kölcsö
nösen tiszteletben tartva egymás 
szokásait, mozgásterét, egyedül 
etetéskor feszültebb köztük a 
viszony.
Mindezeket alapul véve felkel
tette az érdeklődésemet az egyik 
legrégebbi háziállatunkról szóló 
könyv. (A macskák már leg
alább 5 ezer éve részesei az em
bermindennapjainak). A szerző 
szerint egyébként műve nem
csak a cicákról, hanem a cicákért 
is szól. Ezt segíti az a rengeteg 
ismeret, tudnivaló, amelyet 
könyvében megoszt velünk.
A macskák hosszú utat tettek 

meg, amíg elfoglalták jelenlegi 

Alapfcőletétel és sportnap
Év vége közeledtével megélénkül az élet az iskolákban. Nemcsak a 
dolgozatok, az év végi jó jegyekért való küzdelem hozza ezt, hanem 
az is, hogy a jó idő számos közösségi programra ad alkalmat. Az 
Evangélikus Gimnáziumban két jelentős esemény is történt: D. 
Szebik Imre püspök elhelyezte a javában épülő kollégium alap
kövét. Néhány nappal később a diákoknak rendeztek sportnapot, 
amely ezúttal is nagy sikert aratott. Az esemény egyik izgalmas 
programja afőzőversenyvolt.

helyüket az emberi társadalom
ban. Míg az ókori Egyiptomban 
istenként tisztelték őket, addig a 
középkorban szinte démonként 
üldözték őket. (Alig fordult elő 
olyan boszorkánykép, amelyen 
ne szerepelt volna fekete macs
ka. ) Ma már pozitív a vélemény 
róluk, sok egyedülálló ember
nek - akik kutyát nem tudnak 
vagy nem akarnak tartani - ők a 
leghűségesebb társai.
A könyv öt fejezetében választ 
kapunk arra, miért érdemes cicát 
tartani, milyen otthont kell és 
érdemes számukra előkészíteni, 
melyek a cicatartás alapvető sza
bályai, és hogyan lehet őket ne
velni. Emellett rengeteg aranyos 
történet, és szép kép teszi még 
érdekesebbé ajánlati könyvün
ket, amely talán kedvet csinál 
ahhoz is, hogy gyermekeinket 
meglepjük egy kiscicussal. És ha 
belegondolunk, hogy egy macs
ka nemcsak azért hasznos, mert 
megszabadítja házunkat az egér
től, hanem azért is, mert a cse
metéinket a segítségükkel ráve
zethetjük arra, hogy a másról va
ló gondoskodás nemes és szép 
feladat.

Mostani írásomhoz az ötletet 
valójában egy szerencsétlen 
üzemi -vagy inkább üzemelte
tési - baleset adta. Bizonyára 
mindannyian hallottunk róla, 
hogy Pakson karbantartás köz
ben üzemzavar keletkezett, s 
nem lehet tudni, vajon mikor 
lesz újraindítható a szóban for
gó blokk, s azt sem, hogy ez 
milyen veszteséget fog jelen
teni a cégnek. Egyelőre még 
csak latolgatják az esélyeket: 
az újraindításét is, a vesztesé
gét is. Eközben hangzott el a 
rádióban egy becsült adat, mi
szerint az árbevétel-kiesés el
érheti az 50 millió forintot is. 
Nyelvtani szempontból az ösz- 
szeg nagysága teljesen közöm
bös, a megnevezés azonban 
már nem. A bevétel és a kiadás 
szavunk párt alkot nyelvünk
ben, valójában egymás ellen
párjaként definiálhatjuk őket 
legkönnyebben. Bevétel az, 
amit valamiért pénz formájá
ban kapunk, s kiadás az, amit - 
ugyancsak pénz formájában 
-kiadunk, vagyis másnak fize
tünk. Ahhoz, hogy a minden
napi érintkezésben használjuk, 
teljesen fölösleges előtagot 
kapcsolni hozzájuk. Fenti pél
dánkban nyilvánvalóan arról 
van szó, hogy ameddig az erő
mű érintett része nem üzemel, 
addig nem termel eladható ára
mot, s ezbevételkieséstjelenta 
cégnek. Nyelvünk rendkívüli 
kifejezőképességéből adódóan 
előtag hozzátoldása nélkül is 
tudni fogjuk, hogy nem lesz 
miért árat fizetni azoknak, akik 
az erőmű által megtermelt 
elektromos áramot vásárolni 
szokták. Márcsak azért sem 
indokolt árbevételről beszél
nünk, mert amikor megkapjuk 

a fizetésünket, mi sem bérbe
vételről beszélünk, hanem tu
domásul vesszük, hogy ennyi 
és ennyi bért kaptunk a mun
kánkért.

De ne higgyék azt, hogy csak 
a fentebb említett kifejezés 
kárhoztatható ebből a szem
pontból. Ilyen szavaink a si
kerélmény és a kudarcélmény 
is. A két szó előtagja régebbi 
nyelvünkben, mint a közös 
utótag. A siker 1650-től, a ku
darc 1575-től adatolható, az 
élmény szó pedig nyelvújítás 
korabeli képződmény. Nem 
nehéz kitalálni, hogy az él
mény szó azzal kapcsolatos, 
amit érzelmileg, lelkileg átél
tünk. Lehet akár negatív, akár 
pozitív tartalmú. A siker ön
magában pozitív tartalommal 
párosul, a kudarc pedig nega
tív hatást fejez ki. Mindkettő 
önmagában képes kifejezni 
ezeket az értékeket, tehát fö
lösleges megtoldani még egy 
utótaggal is, amely lényeges 
jelentéstöbblettel nem jár 
együtt, inkább csak terpesz- 
kedővé teszi akifejezést.
Nem jelent többet, ha valaki

ről azt mondjuk: sikerélmé
nye volt, mintha azt monda
nánk: sikert aratott. S valakit 
kudarc ért, helyzetére nem 
találóbb a kudarcélmény kife
jezés, mintha azt mondanánk: 
kudarcot szenvedett vagy ku
darc érte. Annál is inkább, 
mert nyelvhasználatunkban az 
élmény szó elsősorban a pozi
tív értékekhez kötődik. Tud
juk, a sikerélmény-kudarcél
mény párost a pedagógia 
"szülte". Talán egyszer majd e 
tudományág is átlép e divat 
szülte szópáron!

-G-l

Május 23-án 17 órakor tartják a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola 
45 éve fennálló ének-zene 

tagozatának tanévzáró hangversenyét. 
Az eseménynek a Vécsey Károly 

Helyőrségi Klub ad helyet.
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Aszód Város Önkormányzatának rendelete 
a zaj elleni védekezésről

Lapunkban igyekszünk he
lyet adni azoknak a friss vagy 
módosított rendeleteknek, 
amely szinte valamennyi aszó
di polgár érdeklődésére szá
mot tarthat Ezek közé tarto
zik a csendrendelet A téma 
már csak azért is érdekes mi
vel éppen a zaj miatt folyik bí
rósági eljárás a Vécsey Károly 
Helyőrségi Klub és az egyik 
aszódi család között

A rendelet hatálya 
1§

A rendelet hatálya kiterjed 
Aszód Város közigazgatási te
rületének belterületére.
a) A kereskedelmi, vendég-látó
ipari egységekben, közösségi lé
tesítményekben, zenés szóra
kozóhelyeken történő zeneszol
gáltatásra, hangosító berendezés 
üzemben tartására.
b) A lakásokban fenntartott rá
dió, televízió, magnetofon és 
egyéb hangosító berendezés 
üzemben tartásával kapcsolatos 
indokolatlan zaj okozásra.
c) A gépjármüvek (munkagé
pek, tehergépjárművek, sze
mélygépkocsik és motorkerék
párok) üzemben tartásával kap
csolatos zajkeltésre.
(2) A rendelet szabályait be kell 
tartani a létesítmények, berende
zések rendszeres vagy alkalmi 
működtetésekor és a hangosító 
berendezések szabadban vagy 
zárt térben való működtetésekor 
is.
(3) Az üzemi létesítmények és 
berendezések létesítésének, fel
újításának és üzemben tartásá
nak, a közlekedési utak és léte
sítmények létesítésének és kor
szerűsítésének, valamint az épít
kezés végzésének zaj-és rezgés
védelmi szabályaira vonatkozó 
hatályos jogszabályi rendelke
zések előírásait kell alkalmazni.

Fogalom meghatározás 
2-§

(1) E rendelet alkalmazásában 
veszélyes mértékű az a zaj, 
amely meghaladja a 8/ 2002. 
(111.22.) KOM-EÜM sz. együt
tes rendeletben megállapított 
zajterhelési és rezgésterhelési 
határértéket.
(2) Veszélyes mértékűnek minő

sül az a zaj is, amelyre - jellegé
ből adódóan határértéket nem le
het előírni, illetőleg a zajkeltés 
azonos körülmények között nem 
ismételhető, de érzékszervi ész
leléssel megállapíthatóan embe
rek nyugalmát jelentős mérték
ben zavaija.
(3) A továbbiakban e rendelet al
kalmazásában előforduló foga
lom meghatározásokra a vonat
kozó hatályos rendeletben rögzí
tett fogalom meghatározások az 
irányadóak.

3.§.
(1) A rendelet alkalmazásában 
közösségi létesítmények:
a) művelődési ház, klub)
b) bármely 20 személynél na
gyobb befogadó képességű ze
nés, táncos szórakozóhely.
(2) Hangosító berendezés: fo
lyamatos, ismétlődő hangkibo
csátó eszköz emberi (élő) erő al
kalmazásával vagy gépi (tech
nikai) berendezés által.

<§
(1) A zajterhelés az I.sz. mel
lékletben meghatározott értékű 
lehet a - településen lévő zajtól 
védendő területekre - figyelem
mel a 8/2002.(IIL22.) KÖM- 
EÜM sz. együttes rendeleti előí
rásokra.
(2) A rendelet alkalmazásában: 
nappali időszak 06-22 óra, éj
szakai időszak 22-06 óra.
(3) Alkalmi kulturális, szórakoz
tató, vendéglátó sport-, reklám
célú, közösségi, továbbá minden 
hangosítást igénylő rendez
vényből származó zajterhelésre 
a környezetvédelmi hatóság 
(jegyző) az üzemeltetőnek, illet
ve a rendezvény szervezőjének 
szakértői véleményével alátá
masztott kérelmére - meghatá
rozott időszakra a rendelet mel
léklete szerinti zajterhelési ha
tárértékhez képest eseti túllépést 
engedélyezhet, melynek mérté
ke legfeljebb 10 dB lehet.
(4) Az eseti engedélyezés során 
is figyelembe kell venni a terü
leti fiinkciót, a napszakot és mér
legelni kell a rendezvény jel
legét.

Hangosító berendezés üzemel
tetése kereskedelmi és vendég

látó-ipari egységekben, közös
ségi létesítményekben 

5-§
Kereskedelmi és vendéglátó
ipari egységekben, közösségi lé
tesítményekben zenét szolgál
tatni, hangosító berendezést 
üzembe helyezni és üzemben 
tartani az e rendeletben foglalt 
zajvédelmi előírások megtartá
sával szabad.
(1) Kereskedelmi és vendéglátó
ipari egységekben, közösségi lé
tesítményekben hangosító be
rendezést telepíteni és üzemben 
tartani zajvédelmi engedélyezés 
alapján lehet.
(2) A zajvédelmi engedély iránti 
kérelmet a hangosító berendezés 
telepítését és alkalmazását meg
előzően kell benyújtani.
(3) Visszatérően rendszeresen 
üzemeltetett hangosító berende
zés engedélyezése iránti kére
lemhez csatolni kell az akuszti
kai szakértő véleményét.

6.§
(1) Hangosító berendezést üze
meltető kereskedelmi és ven
déglátó-ipari egységet, közös
ségi létesítményt létesíteni, 
használatba venni csak a zajvé
delmi előírások megtartása mel
lett szabad.
(2) Új létesítmény telepítése 
előtt az építtető tulajdonos köte
les az akusztikai szakvéleményt 
beszerezni.
(3) Az engedély iránti kérelem
ben (6.§ (2) bekezdésében meg
határozott kérelemben is) meg 
kell jelölni a zajos tevékenység 
napi kezdésének és befejezé
sének időpontját, valamint a zaj
keltés módját.
(4) A zajvédelmi engedély iránti 
kérelmet az építési engedély 
iránti kérelemmel egyidejűleg 
kell benyújtani. Az építési en
gedélyben rögzíteni kell az 
akusztikai szakvéleményben 
(7.§. (2) bek.) előírt működési 
feltételeket és korlátozásokat.
(5) A létesítmény használatba 
vételi engedélye csak zajvédel
mi engedély alapján adható ki.
(6) Új létesítmények esetén az 
akusztikai szakvélemény sze
mélyes nyilatkozattal nem pó
tolható.

7-§
Kereskedelmi egység, közössé
gi létesítmény, vendéglátó-ipari 
egység zajvédelmi engedélye
zésénél figyelembe kell venni a 
forgalmához valószínűsíthető
en hozzá tartozó gépjárművek 
zajkibocsátását.

Lakásokban, lakóterületeken 
alkalmazandó előírások

8.§
(1) Lakásokban (társasházi és 
családi házas épületekben) han
gosító berendezést (rádió, televí
zió, Hi-Fi stb.) üzemeltetni úgy 
szabad, hogy a zajokozás ne ha
ladja meg az e rendelet 4. §. (1) 
bekezdésében meghatározott 
határértéket és az e rendelet 2. §.
(2) bekezdésében meghatározott 
veszélyes zaj okozásával a kör
nyező lakók nyugalmát ne za
vaija.
(2) Tilos a hangosító berende
zéseknek társasházi lakásokban 
való, nyitott ablak melletti - az 
éjszakai irányértéket meghaladó 
-üzemeltetése.
(3) Tilos az éjszakai időszakban 
kéziszerszám gépesített változa
ta, motoros fűnyíró használata.

Hatásköri szabályok 
9-§

A zajvédelmi előírásokkal kap
csolatos hatósági tevékenységet 
a jegyző hatáskörébe eljárva a 
Műszaki Irodavezetője:
- engedélyezi a hangosító beren
dezések, üzembe helyezését,
- a kiadott engedélyekről nyil
vántartást vezet,
- engedélyezi a rendelet hatálya 
alá tartozó hangosító berende
zések működését, - indokolt 
esetben megvonja az engedélyt.
- eseti engedély a zajterheléssel 
járó rendezvényekre.

Szabálysértési rendelkezések 
io.§

(1) Szabálysértést követ el és 
30.000,- Ft-ig teijedő pénzbír
sággal sújtható, aki az e rende
letben foglalt előírásokat meg
szegi.
(2) Egy éven belül ismételt 
szabálysértés esetén az engedély 
visszavonható.
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Rövidesen lejár a határidő
Tudnivalók a telephelyengedélyről

A telepengedély alapján gya
korolható ipari és szolgáltató te
vékenységekről, valamint a te
lepengedélyezés rendjéről szóló 
80/1999. (VI. 11.) Korm. ren
delet kivonata, melynek értel
mében azok, akik e rendelet ha
tálybalépésekor már működő te
lepen végzik a rendelet hatálya 
alá tartozó tevékenységet, köte
lesek 2003. június 30. napjáig te- 
lepengedélytkémi.

A Kormány a telepengedély 
alapján gyakorolható ipari és 
szolgáltató tevékenységekről, 
valamint a telepengedélyezés 
rendjéről a következőket rendeli 
el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiter
jed jogi személyekre, jogi sze
mélyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságokra, termé
szetes személyekre (egyéni vál
lalkozókra, bedolgozókra), bér
munkát, illetve aktív feldolgo
zást végzőkre, valamint a kül
földi vállalkozások magyaror
szági fióktelepeire, amelyek e 
rendelet mellékletében felsorolt 
olyan ipari, szolgáltató, raktáro
zási tevékenységet folytatnak, 
ahol a felhasznált és a technoló
gia során keletkezett anyagok, 
illetőleg üzemeltetett berendezé
sek miatt a végzett munkafo
lyamatok következményeként 
egészségártalom, tűz- és robba
násveszély, vagy zavaró környe
zeti hatásuk miatt levegő-, víz-, 
talajszennyezés, zajhatás léphet 
fel.
3. § (1) A telepengedélyt a telep 
fekvése szerint illetékes telepü
lési önkormányzat (fővárosban a 
fővárosi kerületi önkormány
zat) jegyzőjétől kell kérni.
(2) Uj telep létesítése, vagy a te
lepengedéllyel rendelkező tele
pen folytatott tevékenységi kör 
bővítése, megváltoztatása vagy 
módosítása esetén az új telep 
használatba vételét (építési tevé
kenység végzése esetén a hasz
nálatbavételi engedélyezési eljá
rást követően), illetve a tevé
kenységi kör bővítésével, meg
változtatásával, módosításával 
járó tevékenység megkezdését 
megelőzően kell a telepenge
délyt kémiJogerős telepenge
dély nélkül a tevékenységet 
megkezdeni, folytami, illetve 
módosítani nem lehet.
(4) A telepengedély jogosultja 
köteles a telepengedélyt a telep

helyen tartani, és azt az ellenőr
zések során bemutatni.
4. § A telepengedély kiadására 
irányuló kérelemben meg kell 
jelölni, illetve mellékelni kell
a) a telep címét, és helyrajzi szá
mát, helyszínrajzát, továbbá a 
közvetlenül szomszédos ingatla
nok rendeltetését
b) a telep tulajdonosát (haszná
lóját), mellékelve három hónap
nál nem régebbi tulajdoni lapot,
c) a telep használata jogcímét 
annak igazolásával együtt (saját 
tulajdon, bérlet stb.),
d) a telepen folytatni kívánt ipa
ri, szolgáltató vagy, raktározási 
tevékenységet, (TEÁOR és SZJ 
szerinti besorolás számszerű fel
tüntetésével)
e) a tevékenység végzéséhez 
szükséges - a munkavédelemről 
szóló 1993. évi XCIII. törvény 
(a továbbiakban: Mvt.) értelme
zésében használt - veszélyes 
munkaeszközöket,

a telepen lévő vagy felhasz
nálandó, illetve az alkalmazott 
technológia során keletkező hul
ladékot, egészségre vagy kör
nyezetre veszélyes anyagokat, 
azok gyűjtésének, kezelésének 
módját,
G) a létesítendő munkahelyeket 
(irodák, raktárak, műhelyek stb.) 
az Mvt. értelmezése szerint, va
lamint a telep üzemeltetésének 
(nyitva tartásának) időtartamát, 
műszakonként a napi munka
végzés idejének megjelölésével,
h) tervezett munkakörönként a 
munkavállalók számát, a szoci
ális helyiségek biztosításának 
módját és kialakítottságát,
i) ivóvíz, iparivíz-ellátást, a 
szennyvízgyűjtést és elhelye
zést, a szennyvíztisztítási megol
dásokat,
j) az üzemeltetéshez és/vagy a 
létesítendő munkahely, tevé
kenység megjelölésével az 
egészséget nem veszélyeztető 
munkavégzéshez szükséges 
mesterséges szellőztetés módját,
k) a szennyezett levegő elveze
tésének és tisztításának helyét és 
módját, az elszívott levegő után
pótlásának módját,
l) a telep üzemeltetéséhez szük
séges nőtermelő berendezés 
egyedenkénti típus futóteljesít
mény adatait,
m) a környezetre gyakorolt ha
tást (talaj, felszíni és felszín alatti 
vizek, zaj, bűz, füst, tűz- és rob
banásveszély, üzemszerű szeny- 
nyezés kibocsátása stb.) és az 

esetleges üzemzavar miatt vár
ható környezeti hatások elkerü
lésének módját,
n) a környezetre veszélyes tech
nológiák alkalmazása esetén a 
külön jogszabályban meghatá
rozott környezeti kárelhárítási 
tervet,
o) a munkavállalók egészségét 
veszélyeztető tevékenység ese
tén a külön jogszabályokban 
előírt munkavédelmi üzembe 
helyezés várható időpontját,
p) amennyiben van, a környezet
védelmi minősítés (ISO 14000) 
tényét,
r) a tevékenység végzését en
gedélyező már meglévő szakha
tósági (ÁNTSZ, építési, tűzvé
delmi, környezetvédelmi vízü
gyi, természetvédelmi stb.) hoz
zájárulásokat, engedélyeket.
5. § (1) Abban az esetben, ha a 
kérelmező nem rendelkezik ko
rábbi telepengedéllyel, illetve, 
ha a telepengedélyezési eljárást 
nem előzte meg építésügyi ható
sági engedélyezési eljárás, úgy a 
jegyző az építésügyi hatóság 
szakhatósági állásfoglalása alap
ján a telepengedély kiadására 
vonatkozó döntése előtt köteles 
meggyőződni arról, hogy a tele
pülésrendezési tervben megha
tározott övezeti besorolás alap
ján a kérelemben feltüntetett 
telepen az adott tevékenység vé
gezhető-e.
7. § (1) A jegyző a telepenge
délyt akkor adja meg, ha a szak
hatósági hozzájárulások alapján 
megállapítja, hogy a telep külö
nösen műszaki szempontból 
megfelel a munkavégzésre 
(munkahelyre) valamint a kör
nyezetvédelmi, a vízügyi és az 
építésügyi követelményekre - 
vonatkozó jogszabályi előírá
soknak, a tevékenység a telep 
környezetében élők szomszéd
jogi, birtokvédelmi értelemben 
vett nyugalmát nem zavaija, a 
dolgozók, a környezetben élők 
egészségét és a környezetet nem 
veszélyezteti.
8. § (2) Amennyiben a telepen
gedély megadását követően a 4. 
§ a)-c) és e)-r) pontjaiban meg
jelölt adatokban változás követ
kezett be, a telepengedély jogo
sultja 30 napon belül köteles a 
jegyzőt írásban értesíteni.
(3) Abban az esetben ha a telep
engedély-köteles tevékenység 
folytatója
a) tevékenységi körét engedély 
nélkül változtatta meg, illetve 
engedély nélkül további tevé

kenységgel bővítette,
b) a tevékenységére vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak nem 
tesz eleget,
c) telepe a hatályos jogszabályi, 
valamint az engedély alapját ké
pező feltételeknek nem felel 
meg, illetve az (1) bekezdésben 
előírt követelményeket nem tel
jesíti, továbbá
d) felszólítás ellenére sem teszi 
meg a szükséges intézkedéseket, 
a jegyző határozattal az észlelt 
hiányosságok megszüntetéséig, 
de legfeljebb 90 napra a tevé
kenység telephelyen történő 
gyakorlását felfüggesztheti, kor
látozhatja. (különös tekintettel a 
napi üzemeltetési, nyitvatartási 
időtartamra), vagy a telepet ide
iglenesen bezárathatja.
(4) Amennyiben a tevékenység 
folytatója a tevékenység gyakor
lását felfüggesztő, korlátozó, il
letve a telep ideiglenes bezárását 
elrendelő határozatban megha
tározott időtartam alatt sem tesz 
eleget a határozatban foglaltak
nak, a jegyző a telepengedély 
visszavonásáról határoz.
(5) A jegyző a tevékenység en
gedély nélkül történő gyakorlá
sát azonnal végrehajtható hatá
rozattal megtiltja.
9. § A telepengedély meglétét a 
jegyzőn kívül a telepengedélye
zési eljárásban résztvevő hatósá
gok és a fogyasztóvédelmi fel
ügyelőség is jogosult ellenőriz
ni, hogy a telep működése, a te
lepen végzett tevékenység foly
tatása, illetve a telep műszakilag 
megfelel-e az e rendeletben, il
letve a külön jogszabályokban 
foglalt előírásoknak, továbbá jo
gosultak hatósági jogkörüket 
gyakorolni, valamint a jegyző
nél kezdeményezni a 8. § (3) be
kezdésében foglalt intézkedések 
megtételét.
10. § (2) Azok, akik e rendelet 
hatálybalépésekor már működő 
telepen végzik a rendelet hatálya 
alá tartozó tevékenységet, köte
lesek 2003. június 30. napjáig 
telepengedélyt kérni.

10/A. § A 10. § (2) bekez
désének hatálya alá tartozók ese
tében a 8. § (3) bekezdésben fog
lalt rendelkezéseket 2003. 
október 1. napjától lehet alkal
mazni azzal, hogy a jegyző a te
vékenység engedély nélkül tör
ténő gyakorlását a 8 § (5) bekez
désében meghatározott határo
zattal megtiltja.
További bővebb felvilágosítást a 
Polgármesteri Hivatal fsz. 1. 
irodájában Fáczánné Apágyi 
Anikó főelőadótól személyesen 
vagy az 500-690-es telefonszá
mon lehet kérni.
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Amikor a részvétel a fontos

Május 28.: A Kihívás napja
A Kihívás Napja története:

A Kihívás Napja 1982-ben in
dult Kanadából, ahol két 
szomszédos város vezetői el
határozták, hogy egy egész na
pos verseny keretében döntik 
el, melyikük városa a sporto
sabb. Május utolsó szerdáján 
ezért 0 órától este 9-ig folya
matosan számolták, hányán 
végeznek aktív testmozgást 
legalább 15 percen keresztül. 
A Kihívás Napja hamar meg
honosodott szerte Európában 
és a nagyvilágban, majd 1991- 
ben Magyarországra is megér
kezett.
Aszód város 1996 után ismét 

benevezett a kihívás napi küz
delmekbe. A programok szer

Szenzációs játék, szenzációs győzelem

Az Érd is kapitulált
2003-05-04 vasárnap
Városi Sporttelep, Aszód 
Aszód FC-Érd:2-0(l-0);
Ifik: 3 - 6; Serdülő bajnokság 
: Erdőkertes - Aszód FC: 3-2 
(0-2)
A négynapos hosszú hétvége 
utolsó napján, nyári melegben 
mintegy 500 néző gyűlt össze az 
aszódi pályán. A megyei II. osz
tály első és második helyezettje 
csapott össze, és a mérkőzés a 
bajnokság végeredményét dön
tően befolyásolja.
Aszódi szempontból is a szezon 
legfontosabb meccse követke
zett: győzelem esetén megelőz
hető az Érd, elérhető közelség
be kerülhet a bajnoki cím és a 
magasabb osztályba kerülés.
A nagy tét látszott mindkét 
együttes játékosain, így óvatos 
és mindkét fél részéről bizton
sági játékkal kezdődött a mér
kőzés. A kezdeti tapogatózást a 
hála istennek a mieink unták 

vezését az újonnan megalakult 
városi szabadidősport egye
sület vállalta magára Aszód 
város képviselő-testületének 
támogatásával. A versenyki
írásnak megfelelően fontos 
lenne, hogy ezen a napon mi
nél többen vegyenek részt a 
különböző sporteseményeken, 
versenyeken, mivel a városok 
közül az a település lesz a ka
tegória-győztese, ahol a 15 
perces regisztrált sportolások 
aránya a lakosság lélekszá- 
mához képest a legmagasabb.

Tervezett programjaink:
0 óra: Zenés bemelegítés „Fák
lyás futás pizsamában” (A 
Fesztivál tér körbefutása fák
lyával megvilágított körpá

meg előbb : a 27. percben egy 
jobb oldali beadást követően az 
ötös sarkáról Labanics a hálóba 
továbbította a labdát. (1 - 0) A 
gól hatására feladta korábbi 
biztonsági játékát a vendég 
csapat. Már az aszódi térfélen le
támadással labdát szereztek, 
állandó nyomás alatt tartva a 
hazai kaput. Az aszódi védelem 
és kapus azonban állta a sarat, 
rendre megállította az érdi ro
hamokat. A szünetig nem vál
tozott az eredmény.
Szünet után még nagyobb tem
póra kapcsolt az Érd együttese, 
ám ezzel fellazult a védelmük. 
Ezt próbálták kihasználni az 
aszódi csatárok, gyors kontrák
kal a széleken próbáltak a védők 
mögé kerülni. (A nézők is 
érezték, hogy szükség van a biz
tatásra: felharsant a „hajrá 
Aszód!” kórus.) A második féli
dő 15 percében egy gyors aszódi 
támadás végén a jobb szélen 

lyán!)
-03.00 Éjszakai foci, kosár
labda, asztalitenisz a Csengey 
iskola tornatermében 
Önkormányzati képviselők 
csapata Fiúnevelő csapata 
Gimnáziumok közös csapata 
Várjuk még további felnőtt 
csapatok jelentkezését! (Ny íry 
Zsolt 20/4343-365) 
08.00-08.15 Gyülekezés a 
Szabadság téren
08.15-08.30 Zenés bemelegí
tés
08.30 - 09.00 „Fuss együtt a 
platóssal” (A felvezető „zenés 
teherautó” követése a város fő
utcáján a 48-as emlékműig, 
majd a Petőfi utcán vissza a fő
térre.)
09.00 - 16.00 Óvodák, iskolák 
különböző sportrendezvényei 
intézményükön belül.
16.00-20.00 Fesztivál téri 
programok: terepkerékpáro
zás, gyalogtúra, streetball 
(Csengey isk. Pályája) „utcai 
foci”,családi váltók, sorverse
nyek, „Ötpróba”
20.00-20.30 Aerobic bemu
tató + közös torna

Baba pontos beadásából Legén- 
di Balázs métereket csúszva 
tolta a hálóba labdát. (2 - 0). Az 
érdi csapat pontrúgásból veszé
lyeztetett: Dukon Béla szabad
rúgása a felső lécen csattant, de a 
labda szerencsére kifelé pattant. 
Hiába szorongatott az Érd csa
pata, hála Kovács Róbert kapus 
bravútjainak, az eredmény már 
nem változott. A mérkőzés vé

Házaslpáribaj
„Az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek!" (IPt 4,8)

2003. május 25.16.00 óra, Művelődés Háza 
Előadó: Dr. Pálhegyi Ferenc
“Végzettségein gyógypedagógiai tanár és pszichológus. 
Csaknem harminc éven át pszichológiát és pedagógiát ta
nítottam a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskolán. Közel tíz éve a Bibliai Házassággondozó szol
gálatban tevékenykedem feleségemmel együtt. Öt gyer
mekünk és tizenkét unokánk van. ”
Miért vannak viszályok és harcok közöttünk, noha Isten 
egységben élő házaspárrá teremtett minket, embereket? 
Nem élhetünk egymás nélkül, mégis bántjuk egymást. 
A konfliktusok ál-megoldásai és bibliai kezelése.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

20.30 -21.00 Sorsolás
21.00 -„Kihívás nap” zárása

Díjazás, értékelés:

A Kihívás Napján nemcsak a 
települések, hanem a verseny
ben résztvevő személyek is 
nyereményekben részesülhet
nek. A versenyeken indulók a 
próbák sikeres teljesítése után 
tombolát kapnak, amivel az 
esti sorsoláson értékes aján
déktárgyakat, emléktárgyakat 
nyerhetnek!
A versenyekkel, programok
kal kapcsolatban érdeklődni az 
iskolák testnevelő tanárainál, 
illetve Nyíry Zsolt (20/4343- 
365) szervezőnél lehet!

A szabadidősport egyesület 
májusi tervezett 

programjai:

- 28. Szerda: Kihívás napja
- 30. Péntek Klub nap, Köz
művelődés Otthona 18 óra
- 31.Szombat Teljesítménytú
ra „Szén patak” 

gén a szurkolók vastapssal és 
„szép volt fiúk !”kiáltással 
köszöntötték játékosainkat.
Összefoglalva: jó színvonalú, és 
iramú mérkőzést láthatott a 
szépszámú közönség. Mindkét 
csapat győzelemre tört, de az 
aszódiak jobban akarták ezt, így 
megérdemelten szerezték meg a 
három pontot.

K.T.
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Hosszú hétvége, tábor

ki "Erdőmesterek ajánlata
Egymillié) Ft a nyomravezetőnek

Nyoma veszett a rablóknak
Május 28.16 óra: Séta a Mak
kosban. A programot a „Kihívás 
napja” rendezvény keretében 
tartjuk meg. Túravezető: Masz- 
nyik Károly.
Május 31.: Kirándulás és telje
sítménytúra a Mátrában, a Szén
patak völgyében (két csoport 
indul, választási lehetőséggel a 
két kategória között). Túrave
zetők: Budavári Erika és Balogh 
László.
Június: 7-8. Hétvége a Blikk
ben. Kirándulás, túrázás Béla
pátfalva és Szilvásvárad kömyé- 
kén.Túravezető: Budavári Erika 
Június 14.: Éjjeli túra Szent
endre és Visegrád között. „Sajgó

Vízszintes: 1. Tollbóbitás éne
kesmadár, zárt betű:T 12. AT 
13. Római 52 14. Szintén ne 
15. Boka azonos hangzói! 16. 

20”éjszakai teljesítménytúra, 
nem csak teljesítménytúrázók
nak!!! Túravezető: Budavári 
Erika.
Július 13-19.: Gyerektábor a 
Blikkben. Táborvezető: Buda
vári Erika.
Bővebb információ, illetve je
lentkezés Budavári Erikánál, 
személyesen: Aszód, Hajnóczy 
u. 5., telefonon: 400-182, mobi
lon: 30/381-7217. Mindenkit 
szeretettel várunk!

Az ellenállás jele 17. Kifele! 18. 
Aromás ital készül belőle 20. 
Páratlan manó! 21. A bibliai Jó
zsef mestersége 23. Tisztelt 

Nagy erőkkel nyomoz a rend
őrség azok után a rablók után, 
akik május 12-én hétfőn reggel 
hét óra tájban kirabolták az OTP 
Bankhoz érkező pénzszállító 
jármüvet. A tettesek már várták 
a kocsit, és amikor az egyik 
pénzkisérő kiszállt, közrefog
ták, majd a gépkocsivezetőt is 
kiszállásra kényszerítették. Az 
elkövetők ezt követően kivetet
ték a pénzeszsákokat, és bepat
tanva fehér BMW-jükbe, elszá-

Címzett! 24. Cukormentes rágó
gumi márka 26. Nitrogén 27. 
Szalonnából sütik ki 29. Ez, an
golul (THIS) 30. Egyharmad! 
31. Ám 32. spanyol autójel 33. 
Farmermárka 34. A közepébe 
36. Agancs része! 38. Talál 39 
Római 1 4O.Ró41.Bé! 42. Ru
haanyag szélét levanja 43. Jön
ni, angolul (COME) 48. Tagadó 
szó 49. Tova 5O.Megrekéd 52. 
Éjfél! 53. Néma cin! 54. Tál 
szélei! 55. Zúz 56. Magam

Függőleges: 1. Víz közelében 
élő nászruhás madár, zárt be
tű: I 2. Közlekedünk rajta 3. 
Bór 4. Tüzet vízzel locsol 5. 
Gyorsan megy 6. Aruk adás-vé
telének helyszíne 7. Osztrák au
tójel 8. Sokak disznóinak cso
portja 9. Eset közepe! 10. Jód
11. Téveszt 17. Kálium, kén, 
jód 19. Kényelmes ülőbútor 20. 
Istentisztelet 22. Lop 25. Ned
ves legelők, rétek lakója, igen 
látványos a nászrepülése 26. 
Sorsoláson nyerhető pénzösszeg 

guldottak a zsákmánnyal, amely 
állítólag 300 millió Ft körüli 
volt. A lopott BMW-t Erdőker
tes határában felgyújtották és 
egy ismeretlen típusú jármüvei 
menekültek tovább.
A Pest Megyei Rendőrkapi
tányság 1 millió Ft nyomrave
zetői díjat tűzött ki annak, aki 
megfelelő információkkal tud 
szolgálni a tettesek kilétét ille
tően. Z.R

28. Reszelni kezd! 33. Füvet lé
pegetve eszi 35. Újfajta üdítőital 
37. Néma Csilla! 38.Felsőfok 
jele 44. A hét vezér egyike 45. 
Alul 46. Dunántúli víziváros 
47. Kifejlett, heréit szarvasmar
ha 50. Igekötő 51. Kar, angolul 
(ARM) 53. Akácligetek, bokr 
rosok kedvelt madara, nem 
költöző, zárt betű: I 54. Álló
víz 56. Személyes névmás 57. 
Sugár jele 58. Méter 59. Az út 
jele a fizikában 60. Dehogy!

- fné-

Előző havi rejtvényünk megfej
tése: mocsári gólyahír, tavaszi 
kankalin
A Móni Fotó 2000 Ft értékű, 

filmkidolgozásra feljogosító 
utalványát Juhász Péter (Szent 
Imre u. 15.), a Fáma könyves
bolt 2500 Ft értékű vásárlási 
utalványát Pálfi István (Kossuth 
Lajos u. 42.) nyerte. A Korona 
Cukrászda 1000 Ft-os utalványa 
Gombor Csillát (Iklad, Rajk L.u. 
17.) illeti. A nyertesek nyere
ményükről postán kapnak érte
sítést.
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,
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