
Kezelhető maradt a költségvetés hiánya
Rekord összegű támogatást nyert a város az önhiki pályázaton

A városnak az év elején még 
több, mint 110 millió Ft-os költ
ségvetési hiánya mára 17 millió 
Ft-ra apadt. Ez az összeg kezel
hető a felhalmozási többletbe
vételből, illetve néhány most ho
zott megtakarító intézkedéssel.
Lassan 10.éve hogy év elején a 
pénzügyi szakemberek azzal szem
besülnek, a bevételi oldal összege 
kisebb a kiadási oldal számánál. A 
hozzáértők szerint ennek oka, hogy 
a város intézményhálózatának 
fenntartása többe kerül, mint 
amennyi normatívát az állam bizto
sít a működtetéshez, az önkor
mányzatnak pedig nincs annyi helyi 
bevétele, hogy a hiányt kompen
zálni tudja. Az állam egyébként elis
meri ezt a hiányosságot, ezért azok 
a települések, akik megfelelnek az 
úgynevezett “önhiki” feltételrend
szerének, pályázhatnak további 
állami támogatásra.

Idén több, mint 1100 település re
mélt plusz központi támogatást. 
Közülük 1074 pályázott eredmé
nyesen, 74 kérelmet elutasítottak.
A nyertesek között Aszód rekorder
nek mondható a maga 86 millió Ft- 
jával. Ekkora összeget az egyéni te
lepülések közül egy sem kapott., 
csupán néhány megyei önkor

Jel mutatja gyökereink eredetét
Aszód első kőkeresztje került felállításra

Szent Kereszt Felmagasztalásá- 
nak Ünnepén, szeptember 14-én 
a Szentkereszt-dűlőben került 
felállításra az a kőkereszt, amely 
Aszód egykori előd-településére, 
templomára emlékezteti az arra 
járókat. Az emlékhelyet Pálos 
Frigyes hatvani apát áldotta meg. 
Néhány éve a XII-XIII. század fordu

mányzat tehetett zsebre hasonló 
nagyságrendű forintmennyiséget.
Aszód ezen felül azt is bizonyítani 
tudta, hogy 19 millió Ft-tal kap keve
sebbet a szükségesnél a területi iro
dák működtetésére, ezért élt az 
egyszeri önhiki pályázat lehetősé
gével is. A sok igénylő miatt ezen a 
szinten csak 4 millió Ft-ot ismertek 

lóján épült templom maradványá
nak régészeti feltárását a Petőfi Mú
zeum munkatársai elvégezték. 
Pénz híján azonban a falak jelképes 
megjelenítésére, rekonstruálására 
nincs lehetőség. Ebben az esetben 
a tárgyi emlék megőrzésének leg
biztosabb módszere, ha visszate
metik. A múzeum igazgatója, dr 

el. A megmaradt 17 milliós hiányt a 
felhalmozási többletbevételből állja 
a település, de itt-ott faragni is kel
lett. így például a képviselő-testület 
visszavonta a lakásépítési támoga
tásra vonatkozó önkormányzati 
rendeletet. Az erre a célra szánt 6 
millió Ft szintén a hiányt pótolja.

RZ.

Asztalos István történész szerette 
volna, ha legalább egy jel, egy köke- 
reszt emlékezteti a ma emberét: 
egykor itt laktak elődeink. A szép 
gesztus gyakorlati megvalósítását 
elősegítette, hogy a terület tulajdo
nosa, dr. Kovacsik Erzsébet térítés
mentesen biztosított helyet az em
lékműnek. Kép és szöveg: R.Z.

Tovább üzemel a helyi 
szemétlerakó?

A környezetvédelmi tanulmány dönthet
Ügydöntő lehet a kommunális 

hulladéklerakó önkormányzat ál
tal kötelezően elvégeztetendő 
környezetvédelmi felülvizsgála
ta. Ha bebizonyosodik, hogy a je
lenlegi technológia nem szeny- 
nyezi a környezetet - elképzel
hető, hogy a város módosítja a te
lep bezárásának határidejét. A je
lenlegi helyzet szerint ugyanis 
csak a Gyálra, Csömörre történő

szállítás jöhetne szóba, ám ez a 
jelenlegi lakossági szemétdíjak 
legalább 100%-kal történő meg
emelését eredményezné.
Néhány hónappal ezelőtt arról szá
molhattunk be, hogy a képviselő
testület döntött: 2003. december 
31 -én bezárja a hulladéklerakót, ad
dig pedig megoldást keres, a to
vábbiakban hová hordja Aszód

(Folytatás a 3. oldalon)



ASZÓDI

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület elsőként az 

Aszód FC támogatási kérelmével 
foglalkozott. A sporthoz kapcsoló
dott a második téma is nevezetesen 
pályázat benyújtása a kiszolgáló lé
tesítmények felújítására. Ezekkel a 
napirendi pontokkal részletesen 
foglalkozunk, csakúgy, mint a kép
viselő-testületnek történő szoftver
vásárlás ügyével, valamint a Gyer
mekétkeztetési Intézmény jelenlegi 
helyzetéről, korszerűsítéséről szóló 
beszámolóval és a hulladék-keze
lésről szóló tájékoztatóval.
A képviselő-testület támogatta a 

Tüdőbeteg-gondozó Intézet azon 
kérelmét, hogy a röntgengépben 
tönkrement képcsövet pótolhassák. 
Az alkatrész mintegy 700 ezer Ft-ba 
kerül, melyből 200 ezer Ft önrészt 
az intézmény vállalt. A hiányzó 500 
ezer Ft-ot az önkormányzat állja a 
felhalmozási többletbevétel terhére.

Emelkedő illetmény és tiszteletdíjak
A 60-70%-os emelés így is elmarad a maximumtól

Július elsejével jelentős mértékben 
változott a polgármester illetménye, 
valamint az alpolgármester és a 
képviselő-testületi tagok tisztelet
díja. Az átlagosan 60-70 % közötti 
emelkedés annak köszönhető, 
hogy a fent említett dátumtól életbe 
léptek a 2003.évi XLV. törvény költ
ségtérítésre, díjazásra vonatkozó 
módosításai.
2002-ben az új képviselő-testület 

bruttó 264 ezer Ft-ban határozta 
meg a polgármester illetményét, akit 
egyéb, a tisztség ellátásával össze
függő, számlával igazolandó költ

E napirendi pont keretében döntött 
a grémium arról is, hogy a Szakor
vosi Rendelőintézetben történt cső
törés helyreállítási munkái esetében 
eltekint a közbeszerzési eljárástól.
Döntött a képviselő-testület arról, 

milyen kisjavítási munkák végezhe
tőek el a 2003. évben. A feladatokra 
összesen 11 mill-ió Ft-ot szánhat a 
város. Főként az utak, hidak, járdák, 
átereszek javítása történik meg, de 
lesznek vegyes munkák is, pl. kor
látcsere a Hatvani út járdája mellett. 
A sürgősen elvégzendő javítások 
közé bekerült a Berek út felső sza
kaszának kőszórása is.
Jóváhagyta a képviselő-testület a 
Falujárók útja 1. szám alatti volt bér
lő felhalmozódott tartozásának több 
részletben történő megfizetését. A 
tartozás azért keletkezett, mert a 
bérlő saját költségén elvégeztetett 
néhány átalakítási munkát, amely

ségtérítés is megillet, amely azon
ban nem haladhatja meg az illet
mény 30%-át vagyis 79.200 Ft-ot.
A törvény jelenleg úgy rendelkezik, 
hogy a polgármesterek illetménye 
azokon a településeken, amelyben 
10.000 főnél többen laknak, vala
mint amelyek körzetközponti fela
datokat látnak el, a köztisztviselők 
jogállásáról szóló törvényben meg
állapított illetményalap - 33.000 Ft - 
12,5-13,5-szörös szorzata (412.500 
-445.500 Ft) lehet. A képviselő-tes
tület a határozati javaslatban meg
jelölt két változat közül az alsó érté

nek költségét be kívánta számíttatni 
a bérleti díjba. Az önkormányzat vi
szont úgy foglalt állást, hogy az áta
lakítás a vállalkozás részének te
kinthető.

Idén is csatlakozik az ön-kor
mányzat a Bursa Hungarica felső
oktatási önkormányzati ösztöndíj
rendszerhez. A pályázati felhívást 
az érintettek lapunknak ebben a 
számában megtalálják. Idén egyéb
ként az önkormányzat 27 felsőokta
tásban részt vevő diákot támogatott 
havi 2500 Ft-tal.
Továbbra is a Raiffeisen Bank ve
zetheti az önkormányzat és intéz
ményei számláját. A témával rész
letesen foglalkozunk.
Elutasította a képviselő-testület a 
Riva-Lux Kft fellebbezését. A ház- 
tartási-és vegyi árut forgalmazó bolt 
tulajdonosa áprilisban 6 négyzet
méter közterületet kért az áruja ki

ket képviselő összeget fogadta el.
A törvénymódosítással változott az 
alpolgármesternek, illetve a képvi
selőknek adható tiszteletdíj is. Ko
vács Tamásnak korábban 66 ezer 
Ft-ot szavazott meg a képviselő-tes
tület. A módosítás után akár 
148.500 Ft is adható lett volna. Az 
előterjesztésben ugyanakkor az a 
javaslat szerepelt, hogy - figyelem
mel a képviselői tiszteletdíjak bér
beállására - 44%-kal emelkedjen a 
tiszteletdíj.
A képviselő-testület tagjai sem az 

adható legmagasabb összeget

- augusztus 27.
pakolásához. Ezt a képviselő-tes
tület elutasította, csakúgy mint a 
mostani fellebbezést. Az előter
jesztés szerint a kérelmező ez ügy
ben a Közigazgatási Hivatalhoz kí
ván fordulni.

Ismét napirendi pontja volt az 
ülésnek az építési telekre történő 
vevőkijelölés. Ezúttal egy gödöllői 
és egy bakonykuti család adta be 
igényét építési telekre.
Egy francia cég szeretné megvenni 
a Kossuth Lajos utca 24. alatti 
önkormányzati ingatlant. Ennek 
előzményeit lapunk Hírek röviden 
című rovatunkban olvashatják.
A képviselő-testület végül jelentést 
hallgatott meg a lejárt határidejű ha
tározatokról és a két ülés között tett 
intézkedésekről. A jegyzőkönyvet 
teljes terjedelmében olvashatják a 
Városi Könyvtárban.

kapták. Ez ugyanis 92.400 Ft/hó lett 
volna. Ehhez képest szerénynek 
mondható az elfogadott 41.200 Ft, 
ám így is mintegy 70 %-os az emel
kedés. (Korábban a képviselők 24 
ezer Ft tiszteletdíjban részesültek 
havonta.)

Akad néhány olyan összeg is, 
amely változatlan maradt. így pél
dául a bizottsági elnököknek az 
előkészítő munkáért továbbra is 
ülésenként 5000 Ft tiszteletdíj jár. A 
képviselők a bizottsági üléseken 
való rész-vételért 2000 Ft/ülés 
összeget kapnak, míg a külsős 
tagokat 4000 Ft illeti meg ugyan
ezért.

R.Z.

Rendőrségi felhívás!
A Gödöllői Rendőrkapitányság 

elkötelezte magát a rendőri tevé
kenység minőségének fejlesztése 
mellett, ezért nagy hangsúlyt he
lyez arra, hogy napi munkáját a la
kosság minél nagyobb megelége
dettségére végezze.
A lakosságközpontú rendőri tevé
kenység magasabb színvonalú 
megvalósítása érdekében a Gö
döllői Rendőrkapitányság az ille
tékességi területén élő állampol
gárok körében felmérést végez ar

ról, hogy mennyire vannak megelé
gedve a rendőrök munkájával, 
milyen elvárásaik vannak a ható
sággal, milyen pozitív illetve negatív 
tapasztalataik vannak/voltak egy- 
egy rendőri intézkedés során.
A felmérés 2003. szeptember 
15.és október 17. közötttörténik.
A kérdőívek kitöltésére a rendőrség 
épületében az alkalmazottak, utcán 
és egyéb helyen megbízólevéllel 
ellátott polgári személyek kérhetik

fel a lakosokat. Az ívet természe
tesen önként, név nélkül tölthetik ki. 
Az összegyűjtött vélemények és 
észrevételek nagy segítséget 
nyújthatnak abban, hogy rendőre
ink a hatályos törvények betartása 
mellett a lakosság érdekében és 
védelmében hatékonyabban, ru
galmasabban végezzék a mun
kájukat.
Együttműködésüket köszönöm!

Papp György
Rendőrségi főtanácsos, 

kapitányságvezető



TÜKÖR

Tovább üzemel a helyi szemétlerakó?
A környezetvédelmi tanulmány dönthet

(Folytatás az 1.oldalról)

kommunális hulladékát. Csakhogy 
semmi sem úgy alakult, mint amire 
számított a grémium. Azt boríté
kolni lehetett, hogy a megépítendő 
regionális hulladéklerakó kapacitá
sára csak a későbbiekben lehet 
számítani. Ennek megvalósítási 
határideje egyre csúszik, mivel az 
eddig befogadásra vállalkozó 
települések lakossága elutasította a 
tervet. Kartal esetében még nem 
lehet tudni a végeredményt, ám az 
eddig történt események lakossági 
fórumok, képviselő-testületi azt va
lószínűsítik, a kartaliakat sem győzi 
meg a kompenzációs ígéretek sora. 
Kézenfekvő volt, hogy Aszód a leg
közelebbi lerakóhelyre, Gödöllőre 
szállítsa a szemetet. A szomszé
dos település hajlandónak mutat
kozott a befogadásra, ám azóta ki
derült, csak egy újabb bővítést 
követően tudja ezt vállalni, és je
lenleg partnereket keres a beruhá
zásához.
Két másik helyszín jöhet még szó

ba: Csömör és Gyál. Tolmácsi 
Miklós GAMESZ vezető a képvise
lő-testületet tájékoztatva elmondta,

Rendőrségi hírek
Van, akinek kellemetlen emléke marad augusztus 20-ról
Bár a Fesztivál viszonylag ese

ménytelenül telt, a rendőröknek a 
rutinfeladaton - a forgalom irányí
tása - túl azért más dolga is akadt. 
Három férfi ellen kellett eljárniuk, 
akik alaposan helybenhagyták ne
gyedik társukat. Ellenük csoporto
san elkövetett garázdaság jogcí
men indult eljárás.

Jónásfalván szeptember elején 
szintén egy verekedés adott mun
kát a rendőrőrs dolgozóinak, mivel 
az egymás ütlegelése késelésbe 
torkollt. Szerencsére az ijedelem 
nagyobb volt, mint a kés okozta seb. 
Több, vagyon elleni bűncselekmény 
is történt az elmúlt időszakban. Egy 
besurranó tolvaj az Ősz utca egyik 
házából autórádiót, mobiltelefont és 
karórát lopott. A kár mintegy 120 
ezer Ft. A Csengey utcában egy zárt 
garázst tört fel ismeretlen tettes. Va- 

a Ker-Hu kezelésében lévő csömöri 
telep ajánlata szerint egy fő ese
tében éves szinten 7.122 Ft a díj, 
vagyis egy háromtagú családnak 
21.366 Ft-ot kellene fizetni. Az aszó
di átrakótelep megépítésével - ami 
gazdaságosabb szállítást tenne le
hetővé, az összeg 18.718 Ft-ra 
csökkenne.
A gyáliak ajánlata nem személyre, 
hanem mennyiségre vonatkozik. A 
jelenlegi begyűjtött hulladék meny- 
nyiségét figyelembe véve egy csa- 

Eredményes volt a GAMESZ „gyűjtősziget” pályázata, így szep
temberben kihelyezésre kerülhetnek a város hat pontján azok a 
konténerek, amelyek a szelektív hulladékgyűjtés első lépcsőjét je
lentik. A kukákon jelzés mutatja majd, melyikbe kell az üveget, a pa
pírt, illetve a műanyag hulladékot elhelyezni.
A GAMESZ még egy újítás bevezetését tervezi a plusz szemét el
szállításának mikéntjét illetően. Ezt a közeljövőben kizárólag GA- 
MESZ-feliratú zsákokban vinnék el, A zsákokat a cég pénzért áru
sítaná, az ár pedig tartalmazná a szemétszállítás költségét is. A 
módszert Gödöllőn mintegy 10 éve alkalmazzák, az ottani illetékes 
szakemberek szerint sikeresen. Igaz, hozzáteszik, a lakossággal 
való elfogadtatása kezdetben nekik sem volt zökkenőmentes.

Iád éves dija 17.732 Ft lenne. Az lezték a kezelőt, aminek eredmé- 
összegek az ÁFA kulcs változása nyeként többek között az M3-asautó- 
miatt 3%-kal nőnek. Az aszódi telep pályán közlekedők elé lényegesen

lószínűsíthetűen a gépkocsi volt a 
célpont, de ezt nem sikerült elvinni, 
a központi zár viszont annyira meg
rongálódott, hogy ki kellett cserélni. 
A kár 250 ezer Ft. A Falujárók úti 
lakótelepen az egyik éjszaka egy 
Suzukit bakoltak fel, és elvitték mind 
a négy kerekét. A rendőrség arra kér 
mindenkit, fokozottabban ügyeljen 
az értékeire.
Néhány kisebb baleset is történt, 

közülük az egyik személyi sérülés
sel járt. A Falujárók útja-Arany 
János utca kereszteződésében egy 
személygépkocsi kerékpárost ütött 
el. Elsőbbség meg nem adása miatt 
szaladt egymásnak két autó a Kon
doros téri körforgalomban. Úgy lát
szik a gépkocsivezetők egy része 
még mindig nincs tisztában azzal, itt 
mikor, kinek van elsőbbsége. Szin
tén az elsöbbségadás elmulasztása 

további fenntartása esetén jövőre a 
szemétdíjat mindössze ugyanennyi 
%-kal kellene növelni.

A hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény előírja a mű
ködő hulladéklerakók teljes körű 
vizsgálatát. Júliusban a Környezet
védelmi Felügyelői Aszódon jártak, 
és megtekintették a hulladéklerakót, 
és - Tolmácsi szerint - igen elége
detten nyilatkoztak az időközben 
bekövetkezett változásokat (Koráb
ban technológiai változtatásra köte- 

miatt történt baleset a Posta épülete 
előtt. Itt egy Wartburg egy Seattal 
ütközött, s ennek egy ott parkoló 
Ford személygépkocsi is kárát látta.

Többen farkast kiáltottak szeptem
ber 19-én, amikor látták, hogy a 
rendőrség lezárta az OTP utcájának 
torkolatát.
Szerencsére nem újabb bankrablás 
történt, hanem a Pest Megyei Ren- 
dörfökapitányság munkatársai tar
tottak helyszíni szemlét. A cél az 
volt, hogy pontosan rekonstrálják, 
mi és hogyan történt azon a májusi 
hétfőn, amikor több álarcos férfi arra 
kényszerítette a bankfiókhoz érke
ző pénzszállító gépkocsi személy
zetét, hogy adják át nekik a pénzes
zsákokat. A rendőrség néhány 
napon belül elfogta a tetteseket. 

kulturáltabb látvány tárul a szemét
lerakónál. - a szerk. megj.)
A GAMESZ vezető azóta áraján
latot is kért a törvényileg előírt felül
vizsgálatra, azzal a nem titkolt szán
dékkal, hogy ha bebizonyosodik, a 
telep nem szennyezi a környezetet, 
és további működési engedélyt kap
hat, akkor csak a regionális hul
ladéklerakó megépülte után, de leg
később 2009-ben zárja be a város.
A Pénzügyi Bizottság egyetértett a 
javaslattal, viszont a következő hoz
zászóló, Puskás Péter ellenezte. A 
képviselő több dologgal is érvelt, 
többek között azzal, hogy a képvi
selő-testület korábban már hatá
rozatot hozott a telep bezárásáról, 
és erről a lakosságot tájékoztatták. 
Nem tartotta megalapozottnak a 
GAMESZ vezető által a testület elé 
tárt számokat sem. Véleménye sze
rint a lakosság jelenleg is csak egy 
becsült, feltételezett mennyiség 
után fizeti a szemétdíjat, holott ezt 
pontos számításokkal kellene alá
támasztani. A telep ráadásul már 
most telített, ezért fordul elő, hogy 
sokszor begyullad. Javasolta azt is, 
hogy a Környezetvédelmi és Város
fejlesztési Bizottság is foglakozzon 
ezzel a témával.
Tolmácsi válaszában cáfolta azt, 
hogy a számítások nem pontosak 
és konkrétak. Azt is elmondta, a 
Környezetvédelmi és Városfejlesz
tési Bizottság idöszűke miatt nem 
foglalkozott a kérdéssel, ám ettől 
még a képviselő-testület kompeten
sen dönthet. Külön kihangsúlyozta, 
a felülvizsgálatot a törvény értelmé
ben mindenképpen el kell végeztet
nie a városnak, akkor is, ha a telep 
bezárása mellett dönt (ez a rekul
tiváció első állomása). A vizsgálatra 
két ajánlat érkezett, amelyek közül a 
Gazdász KK KFt. által benyújtott 
munka tűnik kedvezőbbnek, így ezt 
javasolja elfogadásra.
A képviselő-testület ezt követően 

határozott, mégpedig úgy, hogy ha 
a környezetvédelmi felülvizsgálat 
lehetővé teszi, az aszódi hulladékle
rakó működtetése kerüljön meg
hosszabbításra. (Aszavazás során 
8 és 1 nem voks született 2 tartózko
dás mellett.) A felülvizsgálatot a 
Gazdász KK Kft. végezheti el.

RZ
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fejlesztés a tanácsteremben
Magnó helyett számítógép rögzíti az ülések hanganyagát
Az utóbbi időben jelentősen fej

lődött a képviselő-testületi ülésen 
elhangzottak rögzítésének mód
szere. Amelynek alapján a jegyző
könyv is készül. A magnót egy szá
mítógépes berendezés váltotta fel, 
a városatyáknak egy szoftvervá
sárlásnak köszönhetően pedig arra 
is lehetőségük lesz, hogy akár ott
hon is meghallgassák az ülésen el
hangzottakat.

A nemrégiben vásárolt új 
berendezés egyik részét azok a

Bűnmegelőzési szabadegyetemet 
indít a polgárőrség

Cél a polgárok kiszolgáltatottságának csökkentése
A Galga Aszód Polgárőr Egyesület 
mindig is híres volt kezdeményező
készségéről. Ennek bizonyítéka
ként elég csak az általános isko
lában beindított drogmegelőzési 
oktatóprogramjukat vagy a határ
őrséggel kötött megállapodásukat 
említeni. A szervezet most előadás
sorozat segítségével a felnőtteknek 
igyekszik bűnmegelőzési ismerete
ket átadni.
- Manapság információhalmazok 
tömkelegé ér bennünket. Ez nem 
csak a jól tájékozottságot eredmé
nyezheti, hanem azt is, hogy az ér
tékes híradások egy része elsikkad, 
nem jut rájuk elegendő figyelem. 
Éppen ezeket kívánjuk egy csokor
ba gyűjteni, és eljuttatni a célközön
séghez: azoknak, akik már voltak 
bűncselekmények áldozatai, és 
azoknak, akik még nem - árulta el az 
országban egyedülálló kezdemé
nyezés mozgatórugóit Subáné Hal
mos Éva. -h programsorozat kere
tén belül hat fő témával foglalko
zunk, amelyeket ismert előadók ve
zetnek föl, de természetesen arra is 
lesz mód, hogy a résztvevők más 
témakörben is kérdezzenek. Azok
nak, akik egy-egy kényesebb té
mában kilétüket nem fölfedve akar
nak érdeklődni, minden alkalommal 
elhelyezünk egy kis ládikát, amely
be természetesen egyéb ötleteket, 
javaslatokat is várunk.

Az egyes előadások témakörei és 
időpontjai: 

mikrofonok alkotják, amelyet a ta
nácsteremben helyeztek el, míg a 
felvevő rész a titkársági számító
gépbe került beépítésre. A Diktafon 
2000 névre hallgató számítógépes 
program ráadásul kevesebbe ke
rült, mint a hasonló szolgáltatást 
nyújtani tudó analóg berendezések. 
A programnak azonban van egy 

hibája: nevezetesen egy kevéssé 
használatos fájlformátumban tö
mörít. Ez akkor derült ki, amikor Bú
zás János képviselő egy lemezen

Októberö.
Családon belüli erőszak, család-, 
gyermek- és ifjúságvédelem

November3.
Áldozatvédelem, áldozattá válás

Decembert
Kábítószer-fogyasztás

Január 12.
Fiatalkorú bűnözés, felnőtt bűnözés 

A Városi Nyugdíjasklub hírei
Nyárádszeredára készül 

a Hagyományőrző Csoport
Szeptember 20-án beköltözött új, remélhetőleg hosszú távon otthont 
biztosító helyiségébe a Városi Nyugdíjasklub. A költözést azt tette le
hetővé, hogy megüresedett a Falujárók útja 1. szám alatti, korábban 
ékszerboltként működő önkormányzati bérlemény, és ezt követően a 
képviselő-testület megajánlotta a város nyugdíjasainak. A helyiség né
mi felújításra szorult és a gázt is be kellett vezetni, hogy télen fűteni le
hessen. Néhány vállalkozó a klub segítségére sietett, így minden aka
dály elhárult a birtokbevétel elöl. A kis ünnepségnek díszvendégei is 
voltak, mégpedig Bagyin József polgármester és Tamás Jánosné, az 
Életetaz éveknek Pest Megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke.
Szép sikert ért el a Hagyományőrző Csoport a Vass Lajos Népdal
éneklési versenyen. A kis közösség Tóth Gézáné Sárika vezetésével 
bronzfokozatú oklevelet nyert. (Még egy aszódi indulója volt a ver
senynek, mégpedig Balázsné Mayer Zsuzsa, akit a zsűri ezüstfoko
zatú oklevéllel jutalmazott.)
A Hagyományőrző Csoport Nyárádszeredára készül, ugyanis meg-hívást 
kapott testvérvárosunk szüreti ünnepségére. A fellépésre október 18-án 
szombaton kerül sor. Az erdélyi útra korlátozott számban “külsősöknek” is 
lehet jelentkezni Rácz Zoltánnál a 20 974-3040-es telefonszámon.

készült másolatot otthon kívánt 
meghallgatni. A városatya a követ
kező ülésen éppen ezért azt a ja
vaslatot tette, hogy a város sze
rezzen be annyi kiegészítő - otthoni 
meghallgatást lehetővé tevő - prog
ramot, amennyit képviselőtársai 
igényelnek. Érdekes módon erre 
igen kevés igénylő akadt, az önkor
mányzatnak mindössze két plusz 
szoftvert kell megvásárolni.

Február 9.
Vagyonvédelem, SZEM-mozgalom

Márciusi.
Közlekedési kultúra, baleseti 
helyzetelemzés
Az előadások 18 órakor kezdődnek 
a Művelődés Háza Kamaratermé
ben kivéve az október 6-ai előadást, 
amelyre a Helyőrségi Klubban kerül 
sor. R.Z.

Városgazda rója 
az utcákat

A képviselő-testületi üléseken 
többször elhangzott az a javaslat, 
hogy - más településekhez hasonló
an - Aszód is foglalkoztasson köz
terület-felügyelőt annak érdeké
ben, hogy városunk rendezettebb 
képet mutasson. A státusz létreho
zásáról a közelmúltban döntött a 
testület. Afeladatot Szenoráczki Fe
renc vállalta.
- Az első napok tapasztalata alapján 
látom, nagy fába vágtam a fejszé
met - nyilatkozta lapunknak az új
donsült rendész. - Igen sokrétű az 
elvégzendő munka, másrészt az el
ső hetek - az elfogadtatás időszaka
- talán vitáktól sem lesznek mente
sek. Bízom a konfliktusmegoldó ké
pességemben és a lakosság józan 
ítélőképességében. Acélunk közös: 
tisztább, rendezettebb városban az 
itt élők, az átutazók egyaránt jobban 
érezhetik magukat.
Szenoráczki Ferenc úgy véli, nincs 
olyan területe Aszódnak, ahol ne 
akadna az önkormányzati rende
letbe ütköző szabálytalanság. Ren
geteg például a közterületen tárolt 
autóroncs, sitt, szeméthegy. Divat
tá vált a főutcán, hogy a boltosok a 
járdára is kirakják portékáikat, nehe
zítve ezzel a parkolást, a járdán való 
közlekedést.
- Először nem figyelmeztetni, kérni 
fogok- válaszolta a rendész arra a 
kérdésre, hogyan jár el a szabályta
lankodókkal szemben. - A követke
ző lépés a figyelmeztetés lesz, 
amelynek hatástalansága esetén 
teszek feljelentést. Igyekszem tole
ráns lenni, hagyni némi türelmi időt.
A városgazda azokra a problémák
ra is a felhívja a figyelmet, amelynek 
megoldása a város feladata. így 
például sürgetni fogja az intézke
dést abban az esetben, ha nem ég 
a közvilágítás, ha a közterületen el
végzett munkákat nem-vagy hiá
nyos helyreáll ítás követte.
- Kérek mindenkit, lehetősége 
szerint segítse a munkámat. Várok 
minden olyan, a munkakörömmel 
összefüggő jelzést, problémát, 
amely megoldásra várnak. Hívjanak 
a 06 70 387-4690-es vagy a 06 70 
210-6099-es telefonon, illetve hagy
janak üzenetet a Polgármesteri Hi
vatal Műszaki Irodáján is. Se
gítségüket előre is köszönöm.
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SKODA. VÁLTSON VELÜNK

MIRE MEGY VELE?

SkodaAuto

számítjuk új Skoda vá
sárlásakor.

Nem sokra, hacsak nem 
hozza be hozzánk.
Mindegy, hogy milyen 
típusú, az sem számít, 
hogy milyen állapotú a 
használt autója, ha van 
forgalmi engedélye, mi

Az Ön Skoda-márkakereskedője:
Patócs Autóház • 2100 Gödöllő, Rigó u. 10. 
Tel.: (28) 515-710, Fax: (28) 515-720 
www. patocsauto. h u
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Támfaltörténet
Hogyan kisebbedhet meg egy telek eladás nélkül?

Nemrégiben egy aszódi polgár 
kért segítséget szerkesztősé
günktől. Kerényi Katalin az első 
telefonbeszélgetésünk során ar
ról panaszkodott, a Kossuth La
jos u. 48. alatti telke végén lévő, 
mára alaposan megroggyant 
támfal kimaradt a felújításból. 
Véleménye szerint az önkor
mányzat előbb hitegette őt, majd 
arra hivatkozva, hogy magánte
rületről van szó, nem hajlandó 
megcsináltatni a támfalat. Atéma 
körüljárása azonban megmu
tatta, korántsem ilyen egyszerű a 
helyzet.

A panaszos elmondása szerint 
2000 tavaszán a nagy esőzés 
következtében megroggyant a telek 
végén lévő - ahogy ő nevezi - 
pincefal és beszakadt az alatta lévő 
pince is. Ekkor az ön kormányzathoz 
fordult segítségért. Személyesen 
ment be a Polgármesteri Hivatalba, 
ám hiába, hónapokig nem történt in
tézkedés. Kerényi Katalin megunva 
a várakozást, tollat ragadott, és pa
naszával ezúttal írásban fordult a 
hivatalhoz. E levél szerint a pince- 
beomlásért a Csengey utca meg 
nem oldott vízelvezetése, illetve az 
itt zajló, súlykorlátozással nem te
hermentesített forgalom a felelős. 
Beadványában panaszkodott a 
Kossuth Lajos utca óriási forgalma 
miatti túlzott hang-és rezgéshatás 
miatt, ami az épület falán repedést 
okozott. Bár Katalin a levél végén 
leírta, egyéb fórumokhoz fordul, egy 
helyszíni szemlét leszámítva 
hosszú ideig megint nem történt 
semmi.

2001. tavaszán egyszer csak meg
jelent a Műszaki Iroda egyik mun
katársa, és közölte, hogy két hét 
múlva megkezdődik a támfalépítés. 
A megbeszélés során elhangzott, a 
pince áldozatul esik az építkezés
nek, és megváltozik a telekhatár is, 
mivel a tartószerkezet 1,5-2 méter 
szélességet vesz igénybe. Idő
közben az is kiderült, hogy a birtok
határ nem stimmel, a papírok 
szerint eredetileg 156 négyszögöles 
telek 396 négyzetméterre csökkent. 
Katalin a Gödöllői Földhivatalhoz 
fordult panaszával, és kérte, hogy 

végezzék el a területkiigazítást.
A Kossuth Lajos u. 48. szám alatti 
ingatlan támfalépítése így nem kez
dődött el.
2003. nyarán Katalin két dologgal 
szembesült. Először azzal, hogy a 
Kossuth Lajos utca 5O.szám alatt 
támfalépítés kezdődött, amiről öt 
nem értesítették. Ezt azért furcsáll
ja mivel úgy tudja, a szomszédban 
zajló építkezéshez az ö jóváhagyá
sa is szükséges lett volna. A 
súlyosabb az, hogy az önkormány
zat értesítette, az ő telke végén nem 
építi meg a támfalat, mivel magán
területről van szó.

Az önkormányzat szemszögéből 

némiképpen másképpen fest a 
történet. Az esőzés következtében 
megroggyant támfalra a képviselő
testület 2000. április 26-án pályázat 
benyújtását mondta ki. Az október 
25-ei ülésen határozott a megépí
tésről, mivel ekkorra derült ki, hogy 
5 millió Ft-ot nyert a város e célra, 
melyhez 2,22 millió Ft önerőt biz
tosított. A kivitelezéssel a GEO- 
TEAM Kft-t bízták meg. A 2001. feb
ruár 20-án tartott helyszíni szem
léről március 9-ei keltezéssel Ke
rényi Katalint tájékoztatták az 
építkezés két lehetséges változa
táról. Eszerint az első változat 
esetében a szerkezet részére 1,5- 
1,8 méteres sávot vennének 
igénybe a telekből, míg a második 
esetében a kereszt pinceszárnyat 
megszüntetnék - az első változat 

esetében ez maradna -, ám az épí
téssel az ingatlan területe 60 négy
zetméterrel növekedne. Az értesítés 
szerint mindkét változat esetében 
az ingatlanban esetlegesen oko
zott kár megtérítését vállalja az ön
kormányzat, amennyiben az ingat
lan tulajdonosa ellentételezés nélkül 
átengedi használatra az építkezés
hez szükséges területet.
Mivel ezt követően a tulajdonos a 

telekhatár módosítási, kiigazítási 
eljárását kezdeményezte a földhi
vatalnál, az építkezés meghiúsult.
A Gödöllői Földhivatal elutasította 

Kerényi Katalin kérését arra hivat
kozva, hogy az 1980. évi egységes 
térképszerkesztés során az ingatlan 

területét 396 négyzetméterben ha
tározták meg. Az indokolás szerint a 
telkeken végighúzódó támfalat ha
tározták meg itt is határként, emiatt 
lett a telek kisebb. A földhivatal sze
rint az adatokat a tulajdonosok is 
megismerték a határozatból, s mivel 
nem fellebbeztek, az új telekhatár 
számít mérvadónak.
Csakhogy Katalin nem nyugodott 
bele a határozatba, fellebbezett, 
egyben a Pest Megyei Földhiva
talhoz fordult. Itt neki adtak igazat, 
és kérték a gödöllői földhivatalt, ál
lítsák vissza az eredeti telekhatár
vonalat.
Ezzel a lépéssel Katalin telkének 
része lett az omladozó támfal. Az 
önkormányzat éppen erre való 
hivatkozással utasítja el most már 
ennek helyreállítását, mondván, a 

támfal rekonstrukcióra kapott állami 
támogatást nem használhatja fel 
magánterületen zajló építkezésre.
Katalin nemcsak a kis földdarabhoz 
ragaszkodik, ami jogilag tényleg 
megilleti őt, hanem a Polgármesteri 
Hivatal eljárását is kifogásolja. El
mondása szerint rendre elmaradt 
például az értesítés az egyes hatá
rozatokról, így például a galgamá- 
csai önkormányzat - aki a támfal 
építésügyi szakhatósága volt- 2000. 
április 26-án hozott építési enge
délye megadásáról csupán 2001. 
márciusában tájékoztatták, így 
nemhogy fellebbezni nem tudott, 
egyenesen kész tények elé állítot
ták. Úgy gondolja, ha mindezekről 
előbb szerez tudomást, lehet, hogy 
a telekhatár vita is korábban lezajlik. 
Szerinte egyébként több más tör
vénysértés is történt, ezért a Köz
igazgatási Hivatalt is tájékoztatja 
ügyéről..

A Kossuth u. 48. alatti támfal 
ügyével mostanában foglalkozik is
mét a képviselő-testület, legutóbb 
Huszár László képviselő kezdemé
nyezésére, aki részletesebb szak
bizottsági kivizsgálást javasolt. A 
Városfejlesztési és Környezetvé
delmi Bizottság legutóbbi ülésére az 
ingatlan tulajdonosát is meghívták, 
ám az álláspontok nem közeledtek. 
Az önkormányzat ebben a helyzet
ben nem vállalja fel az építkezést, 
Katalin pedig továbbra is ragasz
kodik jogos tulajdonához, és fontol
gatja a más hatóságokhoz való for
dulást.
Huszár László egyébként javasolt 
egy közbenső megoldást, miszerint 
mivel az ügy elhúzódása alatt a pin
cefal állaga tovább romlott, ennek 
helyreállítását vállalja fel a város. A 
bizottság érdemben nem foglalko
zott ezzel a felvetéssel.
Az idő múlása mindenesetre nem 
panaszosunknak kedvez. Az épít
kezés legkorábban jövőre kezdőd
hetne el, mivel az önkormányzat 
csak állami támogatásból tud tám
falat építeni. Könnyen lehet, hogy 
addig a természet dönt: ha lerom
bolja a megroggyant téglaépít
ményt, a lezúduló földtömeg még ki
sebbé teszi a telket, és a pincéhez 
sem lehet majd hozzáférni.

R.Z.
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Nem. Nem számoltuk el.

A Golf-generációk örök értékelt most finanszírozási akcióval és rendkívüli használt autó 
beszámítással tesszük még vonzóbbá. Válassza az Önnek legmegfelelőbb ajánlatot.

• Elég most a vételár felét befizetnie, hogy havi 27 264 Ft-ért legyen Volkswagen Golfja!*
• Vagy fizesse ki Golfja felét és vigye el az egész autót kamat és kezelési költség nélkül.**
• Vagy hozza be használt autóját, mely most Golf vásárlása esetén 300 000 Ft-tal 

többet ér.***

Várjuk márkakereskedésünkben!

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Autócentrum Gödöllő Rt.
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 1. Telefon: 28/515-510 Fax: 28/515-520
E-mail: vwertekesites@autocentrumgodollo.hu www.autocentrumgodollo.hu

■V tvuf (ki ! n>1)í» |J. 11'' . n <7 idu/lw!., i i.'li,;. i> ’ í'1 l'i n Ki : >■" '(um < i-,v<t|;/<ksiun-A > ÍUoJCA évi HÍM:
4.Í7 %, iirtauHÍS: TZbx. *'f* rj h.izis, vífurzó tawfo itatlo'fSX éU THSt &■& liifar.ndS.- 35 hó. *** Az nkí-sft poncx kWícívüőí Vv&wjgen ad lájéfcnziíH i«. A VW (< úf tfioicriréhságtA tewXMlt 5.3-1M V lOSkni, COj ktbor.sítósK'. M3-2fiŰ kíkto.

http://www.vo
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
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Válasz a válaszra
Képviselő Társamnak, Bagyin 
József Polgármester Úrnak!

Úgy gondolom, nem baj az, ha az 
újság olvasói néha többször elol
vasnak egy-egy témában ütközé
seket, vitákat, hogy a városvezetés 
véleménye mellett, biztos kép ala
kulhasson ki a város lapjának olva
sóiban, a szavazópolgárokban is. 
Bevallom, nem reflektáltam volna 
az Ön válaszára, ha írásának utolsó 
soraiban nem tett volna szemé
lyemre vonatkozó sértő, lejárató 
megjegyzést (de arról majd kicsit 
később).

1./ Kisjavítási munkák
Az Ön által említett 2003. január 22- 
én egységes szerkezetben meg
szavazott szabályzatról és pályá
zatkiírásról: Határozat hiteles máso
latát jegyző asszonytól kikértem, és 
Rácz Zoltán szerkesztő úrnak köz
lésre átadtam a pályázati felhívás
sal együtt. így a Tisztelt olvasó 
könnyen eldöntheti, hogy már a pá
lyáztatásba a kiírásától az elbírálá
sig, mennyi szabálytalanság csú
szott. Elismerem, a bizottság 
munkáját nehézzé tette a már a 
szabályt sértő pályázati kiírás is. To
vábbra is fenntartom: sem a pályá
zati felhívás, s emiatt az elbírálás 
sem felelt meg a polgármester 
által is említett 2003.01.22.-én a 
képviselő-testület által jóváha
gyott egységes szabályzatnak.
- Az Aszódi Tükör 2003. 7. szá

mában a pályázati felhívás egyér
telművé tette, hogy a pályázatokat a 
bizottság az ajánlattevőkkel bontja 
fel-EZ NEM iGYTÖRTÉNT I
- A pályázati felhívás a pályázatok 
leadásának helyét a jegyzői irodát 
jelölte, bár az érvényben lévé sza
bályzat előírja, hogy a pályázatokat 
a műszaki irodavezetőhöz kell 
beadni. EZ SEM IGYTÖRTÉNT!
- Minden, nem postán érkezett leve
let célszerű hivatalosan átvenni, és 
arról átvételi elismervényt adni a 
későbbi viták elkerülése végett. EZ 
SEM ÍGYTÖRTÉNT!
-Az Ön által említett érvényben lévő 
szabályzat előírja, hogy a boríték 
bontása a leadási határidő után 
legkésőbb 3 napra meg kell, hogy 
történjen - EZ SEM ÍGY TÖRTÉNT! 
A szabályzat 12. pontja írja: Az 
ajánlat akkor megfelelő, ha a kiírás 
valamennyi feltételére külön-külön 
megfelelő nyilatkozat érkezik! ■ te
hát, ha összevontan nyilatkozik va
lamelyik pályázó - AZ NEM

MEGFELELŐ!
Mint említettem, a polgármester úr 
által írt 2003. január 22-én egy
séges szerkezetben elfogadott sza
bályzatot a jegyzőtől kaptam, Hu
szár László képviselő jelenlétében, 
hogy írásomattényekre alapozzam.

2.1 Valóban zavarkeltés 179 mil
lió Ft?
Ismételten leszögezem, egyetértve 
Önnel és képviselőtársaimmal, 
nagyon fontosnak tartom azt a le
hetőséget, hogy városunkban az 
Evangélikus Egyház egyetemet ala
pítson. Ön azt íija az intézmény ön
kormányzati támogatásával kap
csolatban, hogy: „így a képviselői 
jegyzetben közölt összeg valóban 
csak zavarkeltésre alkalmas”. Azon 
a testületi ülésen amikor ezt tár
gyaltuk, elfogadtam Kvaka István 
képviselőtársam 179 millió Ft-os 
számítását. Csodálkozom viszont 
azon, hogy a Széchenyi-kastély ér
téke az Ön feltételezése szerint csu
pán 100 millió Ft, akkor, amikor vá
rosunkban már közel 30-40 millió 
Ft-os magánlakást szolgáló ingat
lanhirdetésekkel találkozhatunk. 
Azon a testületi ülésen Chugyik 
János képviselőtársam jogosan fel 
is tette azt a kérdését - hiszen itt 
többszáz millió forintról van szó - mi
ért nem lépett polgármester úr idő
ben a kastély városi tulajdonba ke
rülése érdekében? Azzal támogat
hattuk volna az egyetem, alapítását. 
Ezt a fontos kérdést Ön elbaga
tellizálta, nevetve válaszolta: "Já
nos, a szemedben valami furát lá
tok”.
Az idők szavát értjük, látjuk az EU 
csatlakozás közeledtét. Láttuk, 
hogy az ipar letelepítése sem sike
rült. Fontos szerepe lenne városunk 
életében minden műemléknek, 
amihez külföldi befektetők szívesen 
adják tőkéjüket. (Nem beszélve vár
hatóan lehetséges EU-s pályáza
tokról.). Az a kastély nemi 00 millió 
Ft-ot ér, hanem annak többszörö
sét. Akkor hol van itt a zavarkeltés? 
Állítom, ha Aszód városa visszakap
ta volna a kastélyt, a beszámolók is 
több százmilliós vagyongyarapo
dásról szóltak volna. Bárcsak meg
történne. Teljes szívemből örülnék, 
gondolom sok aszódi lakó-társam
mal együtt.

3./  Volt egyszer egy busz... Frajna 
György úr 2003. 03.11-i felajánlá
sától, 2003.05.14-ig nem méltatta 
őt polgármester úr arra, hogy tájé

koztassa a város állásfoglalásáról. 
Két hónap és három nap! Ellenben 
ez idő alatt Frajna György több 
felszólítást kapott illetékes hi
vataloktól (GAMESZ, Polgár-mes
teri Hivatal), hogy járműve útban 
van és zavarja a parkolást. Szép! Ez 
volt tehát a válasz! És ez nem csak 
a felajánlónak, hanem Aszód város 
lakosainak is szól. Igaz, nem új, 
nem klímás és munka is lett volna 
vele. Érdeklődésemre több nyugdí
jas elmondta, hogy a felajánló jó
voltából már utaztak az autóbu
szon egy kellemes kirándulásra. 
Talán utoljára!

4. /Liget úti lakók
Emlékszem, mikor testületi ülésün
ket meglátogatták a Liget utcából 
kérelmükkel, olyan ígéretet kaptak, 
hogy júniusban visszatér a testület a 
kérelmükre. Hivatalos megkeresé
sük elmaradt az ígért időpontig, ám 
az újság legutóbbi megjelenése óta 
kaptak egy térképvázlatot a lehet
séges terület kijelöléséről. Továbbra 
is támogatom kérelmüket, mivel a 
város célja a lakosság növelése, 
amiben szerintem első számú fela
dat az itt élők megtartása.

5. / „De arra kicsit később”
Tisztelt Képviselő Úr, polgármester 
Úr! 40 éve élek Aszódon, itt fekszem 
le és itt kelek fel minden nap! „Nem
szeretem” mondatok lesznek a kö
vetkezők részemről, de ezt Ön 
kényszerítette ki belőlem írásának 
utolsó hét sorával, amivel Ön en
gem és azon vállalkozókat sértette, 
akiknek köszönettel tartozna. Én és 
az a kis vállalkozói társaság e 
szavakat kapjuk most Öntől, 
Aszód város polgármesterétől, 
őszinte, személyes köszönetül.
- Kb. 8 évvel ezelőtt a 2.sz általános 
iskola külső felújítási munkáinak 65- 
70%-át vállaltuk társadalmi munká
ban. Az igazgatónő megköszönte. 
ÖN NEM!
- A Csengey Gusztáv Általános Is
kola nagy tornatermét kétszer is 
kifestettük egy szűk társasággal, 
hogy segítsünk. Az igazgatónők 
megköszönték. ÖN NEM !
- Ugyancsak a Csengey Gusztáv Ál
talános Iskola nagy tornatermének 
világítás és rácsok javítását, felújí
tását végeztük el, sokak örömére. 
Az igazgatónő megköszönte. ÖN 
NEM!
- Az idei évben is végeztünk már 
több napos festési-mázolási mun
kákat iskolánk mindkét épületében. 
Az igazgatónő megköszönte. ÖN 
NEM!

Folytathatnám az oly jellegű tár
sadalmi munkáinkat, amelyeket 
nem képviselői feladataim közé so
rolok, de ezt a fenti néhány esetet is 
csak Ön miatt említem. Szívesen 
segítettünk és fogunk is segíteni 
(lehetőségeinkhez mérten), mert 
öröm számomra, egy jó szó, vagy 
akár csak egy őszinte mosoly, 
amikor ezekkel az Aszódon élő 
emberekkel az utcán sétálva ta
lálkozik tekintetünk. Ez sokkal 
többel gazdagít, mint az, amire 
Ön gondol. A „Belső hang” - 
képviselői jegyzetemre írt vála
szának utolsó soraiban talán Ön 
is próbált rám és munkatár
saimra „mosolyogni”? En úgy 
veszem, mintha tekintetünk nem 
találkozottvolna.

Megnyugtatom, pályázatunk meg
nyerése esetén a munkánkért ka
pott járandóság szintén a város va
lamely intézményét segítette volna. 
Felszólalásom kizárólag a szabály
talanságra hívta fel a figyelmet, erre, 
úgy érzem, képviselői esküm köte
lez. Emlékeztetem, azon a bizo
nyos testületi ülésen bejelentettem, 
cégem ajánlatát visszavonom, a 
szavazáskor pedig tartózkodtam. 
Személyes megjegyzésében nem 
tartja hitelesnek „panaszaimat’, hir
telen azt követően, hogy a kisjaví
tási munkákra adott kivitelezői aján
latomat nem támogatta a Közbe
szerzési Bizottság. Tudom, és 
mindazok, akik ismernek szintén 
tudják, hogy az Ön tükre torzít. Kö
zel hat éves képviselői munkám so
rán egyetlen alkalommal sem 
mondtam a képviselő-testületnek 
nemet olyan kérésre, amely meg
győződésem szerint városunk érde
két szolgálta. Ezért merem remélni, 
hogy Ön sem tart engem oly kicsi
nyesnek, amilyennek fenti monda
tával kívánt beállítani. Kérem, legkö
zelebb, mielőtt megjegyzéseket 
tesz olyanokra, akik a városért tesz
nek, számoljon tízig. Ilyen célokra 
támogatókat találni nagyon nehéz- 
elveszíteni viszont nagyon könnyű.
40 éve élek Aszódon, itt fekszem le 
minden nap és kezdek felébredni. 
Néha megkérdem magamtól, jó-e itt 
élni Aszódon. Remélem kicsit ké
sőbbjó lesz!
Tisztelt Olvasók! Nagyon kö

szönöm azoknak, akik az előző 
írások megjelenését követően er
kölcsi támogatásukról biztosí
tottak. BúzásJános

képviselő
Bagyin József polgármester la

punknak jelezte, a következő 
számban reagál az írásra.



TÜKÖR

Adalékok a hitelességhez
/\ Kisjavítási és felújítási közbeszerzésről szóló 

szabályzatnak az ügyet érintő kivonata
6. A kisjavítási, felújítási, karbantar
tási munkákat ún. fontossági sor
rendbe kell állítani, évenként leg
alább egy alkalommal, legkésőbb 
március Ol-ig. Ezt a sorrendet az 
újonnan érkező igények miatt, to
vábbá az időközben bekövetkező 
műszaki állapot lényeges változása 
miatt szükség szerint módosítani 
kell/lehet. A mindenkori sorrendet a 
műszaki iroda előterjesztése alap
ján a Városfejlesztési és Környezet
védelmi Bizottság javaslatával a 
képviselő-testület hagyja jóvá. A 
jóváhagyott listát az Aszódi Tükör
ben közzé kell tenni.

7. E szabályzat hatálya alá tartozó 
és 300 e Ft+ÁFA összeget megha
ladó beszerzéseket a 8., -12., pon
tok szerint kell lefolytatni.

8. A pályázati/ajánlat kérési kiírást 
legalább és elsősorban az Aszódi 
Tükörben meg kell jelentetni, kivétel
9. A pályázati/ajánlatkérési kiírás 
nem kötelezi a kiírót szerződéskö
tésre.
Amennyiben a beszerzés/munka 
sürgőssége nem teszi lehetővé a 
sajtóban történő közzétételt lega
lább 3 ajánlatot be kell kérni, majd 
rendkívüli bizottsági és rendkívüli 
testületi ülést kell összehívni.

10. Akiírónak rendelkeznie kell:
- Szükség szerinti engedélyekkel 
1 MFt + ÁFA összeget meghaladó 
beszerzés/munka esetén műszaki 
leírással és rajzzal, vagy kiviteli terv
dokumentációval
-. az érintett terület feletti rendelke
zésijoggal
- A teljesítéshez szükséges infor
mációkkal
- a teljesítés kifizetéséhez szüksé
gespénzeszközzel

11. Akiírás tartalmi követelményei:
a.)  a feladat pontos meghatározása 
teljesítési körülmények, műszaki 
előírások (adott esetben terv, leírás, 
minőség, stb.) áralkalmazás, fize
tésifeltételek,
elbírálási szempontok

b. ) a teljesítés helyének, idejének 
meghatározása
- helyi adottságok
- a határidővel kapcsolatos előírá
sok, késedelem következményei

c. ) egyéb kikötések
- árszint, árkockázat kérdései
-fix összeg, átalányár, stb.
- elszámolási módok (tételes, beha
tárolt eltérés) elölegadás és annak 
árvonzata

d. ) sajtóban történő megjelentetés 
az alábbi szempontok alapján tör
ténjen
- a munka/beszerzés megnevezé
se
- műszaki paraméterek rövid ismer
tetése
-kivitelezési határidő
- beadási határidő, beadás helye és 
formája
-elbírálási határidő
-ajánlati kiírás átvétele és konzultá
ciós lehetőség

e. ) ajánlatok benyújtása, felbontása
- a beérkező pályázatokat a 
műszaki irodavezetőhöz kell bead
ni, iktatni feloontás nélkül kell
- a kiírásban szereplő határidő jog
vesztő
- a határidő lejárta után haladéktala
nul, legfeljebb 3 napon belül a Köz
beszerzési bizottság bontja a pályá
zatokat
- az érvényes pályázatok bontásáról 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amely 
tartalmazza a sorszámot, a pályázó 
nevétés ajánlati árát
- az érvényes pályázatokat a 
Képviselő-Testület rangsorolja, fi
gyelembe véve a műszaki tartalmat 
is, majd kiválasztja a legmegfele
lőbb pályázót, amellyel szerződést 
köt

12. Az ajánlat akkor megfelelő ha:
- a kiírás valamennyi feltételére kü- 
lön-külön és megfelelően nyilat
kozik
- az ajánlott műszaki tartalom eléri 
vagy meghaladja a kiírásban meg
határozott műszaki szintet

- ha a vállalt határidő nem haladja 
meg a kiírásban szereplő határidőt

13. Az aj ánlat módosítása
tilos az ajánlatot módosítani, mivel 
ez áralku Hl. licit lehetőségét vonja 
maga után

14. Zártkörű (meghívásos) verseny
tárgyalás akkor tartható, ha a fela

Az Aszódi Tükörben 
megjelentetett pályázati kiírás

Aszód Város Önkormányzata pályázatot ír ki az intézményeiben 
elvégzendő éves halaszthatatlan karbantartási, felújítási munkák 
elvégzésére.

Beadási Határidő: 2003. Július 26.
Ameghirdetett munkákkal kapcsolatos műszaki tartalomról szóló ki
írás a GAMESZ épületében (Aszód, Kossuth Lajos u. 59.) átvehe
tő. Helyszíni szemle: igény szerint.
A pályázatot zárt borítékban a munka megnevezésével a Pol-gár- 
mesteri Hivatalban, a jegyző irodájában kell leadni. Akiírásban sze
replő határidő elmulasztása jogvesztő.
Apályázatok felbontása a pályázók jelenlétében történik, a Közbe
szerzési Bizottság ülésén, melynek időpontjáról írásban értesítjük a 
pályázókat.
A pályázatok elbírálása a képviselő-testületen történik, melynek 
eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást.

Tolmácsi Miklós
GAMESZ vezető

HATÁROZAT
KIVONAT

12/2003. (1.22.) ÖKT sz. határozat

2003. janvár 22~± 
képviselő- testületi ülésről

Bagyán József sk.

dat teljesítésére csak meghatáro
zott ajánlattevők alkalmasak, 
továbbá második fordulóként akkor 
is, ha az első fordulóban beérkezett 
érvényes és alkalmas pályázatok 
műszaki tartalma oly mértékben el
tért, hogy a kiválasztás ennek alap
ján nem történt meg. Zártkörű ver
senytárgyalás esetén 8., -12., pont 
előírásai betartandók, azzal az elté
réssel, hogy a pályázatok bontása 
az ajánlattevők jelenlétében történ
jen.
15. A Képviselő-Testület az 
elfogadott szabályzatot az Aszódi 
Tükörben közzé teszi.

Kissne Kolybv.s GizeZ



10 ASZÓDI

Tanévnyitó kol légin m-avatóval
Már több, mint 600 diák tanul az intézményben

Fennállásának 276. évében a 268. tanévét kezdte meg szeptember 
elsején az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma és Kol
légiuma. 605 diák, a mára 58 fősre duzzadt tantestület, és szülők, hoz
zátartozók vettek részt az iskola tanévnyitó ünnepségén, amelynek 
zárásaként felavatásra került az új, 60 főnek otthont adó kollégium.

Az igazgató kézfogásával fogadta a diákság soraiba a legfiatalabbakat 
D. Szebik Imre evangélikus püspök látásmódja csak így válhatott szé-
a diákokat köszöntő beszédében leskörűvé.
saját példájával hívta fel az ifjú ge
neráció figyelmét arra, hogy az 
Életnek tanulnak. Bár neki is voltak 
olyan periódusai tanulmányai so
rán, amikor úgy gondolta, olyan 
tárgyakat is kell bifláznia, aminek a 
későbbiekben nem veszi hasznát, a 
felnőttkor küszöbére megértette, 

Dr. Roncz Béla igazgató elsőként 
abból az alkalomból köszöntötte a 
püspök urat, hogy az egyházi fő
méltóság a Magyar Köztársaság és 
az egyházak közötti együttműködés 
fejlesztése érdekében végzett mun
kássága elismeréseként augusztus 
20-a, az államalapító Szent István 

király ünnepe alkalmából a Magyar 
Köztársaság Érdemérem Középke
resztje Polgári Tagozata kitüntetést 
vehette át dr. Mádl Ferenc köztár
sasági elnöktől.
Az intézmény vezetője ezt követően 
a gimnázium rendszerváltás utáni 
újraindítása óta eltelt tíz évről be
szélt. Arról az évtizedről, amelynek 
minden esztendeje kínjai, keservei 
ellenére csodálatosnak bizonyult. 
Szinte minden tanévhez jelentős 
események is kapcsolódtak: 
1994: az első tanévnyitó. 1997. Az 
iskola új épületének átadása. 1998. 
A nyolcosztályos gimnázium meg
nyitása. 2000. A millenniumi tanév.
2002. A tornaterem átadása 2003. 
Az új kollégium átadása, amelynek 
átadásával szinte teljessé váltak az 
iskola tárgyi feltételei.
- Mindezek azonban semmit nem 
érnének, ha az iskolának nem len
nének diákjai- hangsúlyozta ki 
Roncz Béla, megköszönve a szü
lőknek az intézményhez fűzött bi
zalmát.

1998-ban 26-an érettségiztek,
2003- ban már 58-an, s a 2003/
2004- es tanév végén 80-an adhat
nak számot tudásukról. Az évek so

rán jelentősen emelkedett a diákok 
tanulmányi átlaga is: a kezdeti3,65- 
röl 4,16%-ra. 2003-ban az érett
ségizettek 80%-át vették fel felső
fokú oktatási intézménybe.
Tervek bőséggel vannak erre a tan

évre is. A tanulmányi eredmények 
további javításán - ennek érdeké
ben például több új szakkör, fakultá
ció indul-, az evangélikus hagyomá
nyukon alapuló keresztyén erkölcsi 
nevelésen túl szeretnék, ha a diá
kok megismernék szülőföldjüket, a 
Kárpát-medencét, annak értékeit. 
Erdélyben már sokszor járhattak az 
iskola tanulói, most Szlovákia, a Fel
vidék az úticél. A10. tanévet ünnepi 
programmal szeretnék lezárni, töb
bek között átadni az iskolatörténeti 
múzeumot. Az anyagiak függvé
nyében megkezdődhet a gimnázi
um udvarának rendbetétele, az új 
kerítés megépítése, a főépületben 
pedig egy 50-80 férőhelyes kápolna 
kialakítása.
Az ünnepség végeztével a tanári 

kar tagjai és a kollégisták a kollégi
um bejáratához vonultak, hogy bir
tokba vegyék a D Szebik Imre püs
pök által megáldott új otthonukat.

-Tán-

Aa fáma
kiin ifi-kereskedés

ajánlata!
Moldova György:
A tékozló 
koldus 1.

“- A tékozló koldus címet viselő ri
port életem legnagyobb terjedelmű 
műve. A több, mint 900 gépelt oldalt 
lehetetlen lett volna egyetlen kiad
vány fedőlapja közé bepréselni, 
ezért három különálló, mégis egy
séges egészet alkotó kötetben lát 
napvilágot” - írja Moldova György 
könyve hátlapján.
Nagyon kíváncsi lennék, hogy a 
kedves Olvasó a cím alapján kita
lálta-e, mely nagy szakterületen 
ásott mélyre az író. Nyert, valóban 
az egészségügy helyzetét kívánja 
nekünk bemutatni. Tudom, a legtöb
bünk akár egyetlen szóval is tudná 
jellemezni a jelenlegi állapotokat, 
ám titokban mégis alig várjuk, hogy 
megismerjük ezt a rejtelmes vilá
got, amelytől egy kicsit tartunk is. 

Tartunk, hiszen a kapcsolatba ke
rülés a legtöbbször a betegséget, 
balesetet jelenti. Persze jelentheti a 
születést is, de az új kis jövevény 
okozta örömben nincs időnk az 
egészségügyben tapasztaltakkal 
hosszabban foglalkozni.
A mentőautó szirénáját hallva min

denki megborzong. Kivéve persze 
a mentősöket, akik sürgős riasztás 
esetén félreteszik gondjaikat, ke
serveiket, s csak egyetlen cél lebeg 
a szemük előtt: időben érkezni és 
segíteni embertársukon. Moldova 
jó szokásához híven “élesben” is 
velük tartott, s igyekezett mindent 
megtudni ezekről a megszállott 
emberekről. Megszállottak, mert 
aki nem az, az már régen nem eb
ben a munkakörben dolgozik... -r-

FeHiívás a Vagyonvédelmi 
Kamara Tagjaihoz!

TájékoztaJuk tagjainkat, hogy a Személy-, 
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 
Kamara Pest megyei Szervezete

2003. október 71-12-én 
tartja küldöttválasztó szavazását

6 órától 18 óráig.

A szavazás helye: 1146 Budapest, Erzsébet 
királyné útja 1/c
Kéjük, mindenkiégen választásijogával!

SZVMSZK Pest megyei Szervezet 
Választási Bizottsága
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2.0 TDGRAND VITARÁK
500.000.- Forint
értékű ajándékokkal.

LIÁN A SEDAN 1.6 GLX 
automataváltóval, klímával, 
extra felszereltséggel most 
300.000.- Forint 
árkedvezménnyel.

Suzuki JiiimyCabrio 4WD 
4.19O.OOO.-Ft-tól.

Új és használt autók 10 %-tóll' l!
1.3 GC Igiiisek azonnal átvehetők! ! 1!

Swiftek Sedanok WagonR+-ok, kamatmentes 
hiteke raktírkészletről.
(egyes mdeMajidékldtówl).

Hatvan, Móra F. U. 6. TeL/Fax: 37/344-392, 541-518 

M3 Bag, Dózsa Gy. U. I. Tel./Fax; 28/504-110,504-111 

Maii: stizuki60®axelero.hu

Eredetiség^izsgíht. karosszériajavítás. feii^zéstHatvaii Rákóczi u. 95. Tel/Fax: 349-409.541-580

IDEJE MÁSKÉPPEN GONDOLNI 
4 SUZUKIM!

lero.hu
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Bemutatkozik János Atya, a görögkeleti felekezet lelkipásztora
Édesapja hivatását folytatja

Az aszódi görög katolikusok azzal a 
kéréssel fordultak hozzám, hogy a 
helyi újságban röviden mutatkozzak 
be. Megköszönve a lehetőséget, 
örömmel teszek eleget e kérésnek.
1963-ban születtem egy hétgyer

mekes család második tagjaként. 
Édesapám szintén görög katolikus 
lelkész. A Szabolcs-Szatmár 
megyei Mándokon majd Tornyos
pálcán szolgált, illetve tevékeny
kedik mind a mai napig.
Gyermekkorom meghatározó sze

repet játszott hivatásom alaku
lásában. Édesapám, mint legidő
sebb fiúgyermekét nagyon sokszor 
vitt magával Danuvia motorkerék
párján a hozzá tartozó számos mi
sézőhely valamelyikébe. Eleven 
módon tapasztaltam meg, hogy az 
emberek - különösen a betegek - 
mennyire igénylik a szentségi Krisz
tust, s mily örömmel fogadják annak 
szolgáját.
Szüleim jóvoltából Pannonhalmán, 

a bencés szerzetes atyáknál vé
geztem középiskolai tanulmánya
imat. Míg gyerekkoromban a pap
ság gondolata természetes módon 
élt bennem, gimnazista koromban 
orvos majd tanár akartam lenni. Ha 
fölvetődött is bennem a papi hivatás 
kérdése, mindig elhessegettem a 
gondolatot, hisz én nem tudnám a 
papságomat úgy megvalósítani, 
mint ahogy azt édesapám teszi. 
Csakhogy a jó Istennek más volt er
ről a gondolata. Pál apostollal meg
értette, s velünk is meg akarja ér
tetni: az Ő ereje az ember gyenge
ségében nyilvánul meg. Harmadi
kos gimnazista voltam, amikor egy 
lelkigyakorlat olyan indíttatást adott, 
hogy végérvényesen elköteleztem 
magam a papi hivatás vállalása 
mellett. Hiszen, ha Isten fantáziát lát 
bennem, miért kétségeskedek és 
kishitűsködök én. Majd megadja 
hozzá a szükséges kegyelmet, nem 
hagyja cserben egyetlen szolgáját 
sem.
1981 -ben felvételt nyertem a hajdú
dorogi egyházmegye papnöven
dékei közé, majd másfél év katona
ság következett Lentiben. 1983-89 
között a Pázmány Péter Hittudo
mányi Akadémia növendéke vol
tam. Az Egyetemi templomban 

működött ekkor Dauner János atyá
nak közel 170 tagú kórusa, ahol is 
Benyus Hedviget, későbbi felesé
gemet megismertem. Ö maga a Ze
neművészet! Főiskola fuvola szakát 
végezte, legkisebb testvére - a ki

lencedik - pedig ekkortájt született.
1989. augusztus 20-án szenteltek 

pappá Máriapócson. Szolgálati he
lyeim: Bekecs (89-93), Debrecen 
(93-97), Penészlek (97-2000), Bak- 
talórándháza (2000-01). 2001.

A hónap műtárgya
Búcsújárás, búcsúfia tárgyi emlékei
A búcsújárás újraéledése a török 
kiűzése után a barokk korban öltött 
ismét nagy méreteket Magyaror
szágon. A bűnbocsánat reményé
ben tömegek keltek útra és zarán
dokoltak az egyház által elismert 
kegyhelyekre. A katolikus egyház 
tanítása szerint, búcsút nyer az, aki 
felkeresi a kijelölt templomot, kegy
helyet, ott meggyón, megáldozik és 
bizonyos imádságokat elmond. A 
búcsújárás megrövidíti a halál után 
a tisztítótűzben eltöltött időt.

Jeles búcsújáró napok: Gyertya
szentelő Boldogasszony (február
2.),  Gyümölcsoltó Boldogasszony 
(március 25.), Szent Kereszt felta
lálása (május 3.), Áldozócsütörtök 
(mozgó), Pünkösd (mozgó), Szent
háromság vasárnapja (mozgó), 
Sarlós Boldogasszony (július 2.), 
Kármelhegyi Boldogasszony (július 

szeptemberében püspök atya szór
ványlelkészséget alapított Gödöl
lőn, s ennek első lelkészeként 
kezdtem itteni működésemet. A 
Gödöllői Szórvány-lelkészséghez 
tartozik többek között Veresegyház,

Erdőkertes, Kerepes, Kistarcsa, 
Szilasliget, Isaszeg, Aszód, Hat
van... Gyöngyös. E területen élő 
görög katolikus híveket szeretném 
összefogni, őket egy kicsit Krisztus
hoz közelebb segíteni, Gödöllőn pe

16.), Havi Boldogasszony (au
gusztus 5.), Nagyboldogasszony 
(augusztus 15.), Kisasszony napja 
(szeptember 8.), Mária neve napja 
(szeptember 12.), Szent Kereszt fel- 
magasztalása (szeptember 14.),

Fájdalmas Anya (szeptember 15.), 
Rózsafűzér Királynéja (október 7.), 
Magyarok Nagyasszonya (október 
8.), Szeplőtelen fogantatás (decem
ber 8.).

A búcsúból hazatérők búcsúfiát 
hoztak,elsősorban a maguk, de 

dig görög katolikus központot kiala
kítani. (templom és parókia építés) 
Nem könnyű feladat, de hiszem, a jó 
Isten segítsége nem marad el. S ha 
az Ö szándékának eszközei, mun
kásai vagyunk, fáradozásaink gyü
mölcseit megadja az Úr.
Itt szeretném megköszönni a plé

bános úr jóindulatát, aki minden se
gítséget megad az itteni működés
hez.
A szórványlelkészség mellett egy 

kisebb nyáj gondját és örömét is 
ránk bízta a jó Isten. Dávid, Balázs, 
Mónika, Brigitta, Zsófi, Anna és a 
tavaly szeptemberben született Do
monkos alkotja azt a kis csapatot, 
akiknek lelki-szellemi formálásában 
különös szerepet kaptuk.
Aszódon minden hó első szom-bat- 
ján este 6-kor végzünk szentmisét. 
Örömmel várom mindazon görög 
katolikusok jelentkezését, akik bár
milyen oknál fogva még nem vették 
föl velünk a kapcsolatot. Tel: 28 423- 
837, illetve 06 30 240-34-69

Sivadó János

nem ritkán közeli hozzátartozójuk 
számára. A laikus népi vallásosság 
fontos tárgyai lettek ezek a képek, 
olajnyomatok, érmék. A lakásban, a 
házi oltár közeiében a falra akasz
tották az emlékképeket, melyeknek 
száma az évek folyamán egyre gya
rapodott.

Ezekből mutatunk be néhányat a 
Petőfi Múzeumban. A képek felirata 
egyben azt is jelzi, hogy a katolikus 
aszódiak az ország mely búcsújáró 
helyeit látogatták. Az érmék között 
van andocsi (Somogy megye), az 
Angyalok Királynéja kegyhely, 
máriabesnyöi (Pest megye) Szűz 
Mária kegyhely, máriagyűdi (Bara
nya megye) Mária-kegyhely és egy 
azonosítatlan szintén Mária-kegy- 
helyen vásárolt érme.

KlamárZottán
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Trianon-szindróma
Útépítés Pünkösdkor

Néhány évvel ezelőtt remény
séggel töltött el sokunkat az az 
esemény, hogy Dávid Ibolya akkori 
miniszter asszony közbenjárására 
„kiszabadult” hosszú rabságából az 
1848-49-es szabadságharc és a ki
végzett aradi mártírok emlékére ál
lított emlékműegyüttes, és remény 
nyílt arra, hogy belátható időn belül 
ismét felállítható lesz vagy a régi he
lyén, vagy pedig valahol máshol, de 
mindenképpen a műalkotáshoz 
méltó környezetben. Napjainkban 
ez a remény szertefoszlani látszik, 
de mindenképpen a szoborcsoport 
újbóli felállításának mindenfajta 
ürüggyel történő elodázása folyik. 
Az éppen aktuális román minisz

terelnöknek most az az ötlete tá
madt, hogy egy román-magyar 
megbékélési parkot kellene létre
hozni, s ott kellene elhelyezni az 
emlékművet más műalkotásokkal 
együtt. Csak mivel kellene meg- 
békülnünk, s kivel? El kellene feled
nünk Trianont, hogy ők megbékél
jenek velünk? Talán nekik kellene 
megbékülniük azzal, hogy Trianon 
és a második világháborút lezáró 
békekötés ellenére még mindig ott 
vannak a magyarok! És még mindig 
nem hajlandók asszimilálódni!
Aromán politikusokban még mindig 
ott munkál Trianon emléke, az az 
élmény, hogy nagyhatalmi asz- 
szisztálással ölükbe pottyant egy, a 
mai Magyarországnál tízezer 
négyzetkilométerrel nagyobb terü
let. Ezt az élményt a mai napig nem 
tudták megemészteni, mert tudják, 
hogy igazságtalan volt a nagyhatal
mak döntése. Zsigereikben most is 
ott van, hogy minden baj forrása a 
magyarok jelenléte, s ez az érzés a 
mindennapok döntéseiben is lecsa
pódik: Pünkösd idején Erdélyben 
voltunk. Ilyenkor autókaravánok tar
tanak Csíksomlyóra, s a többség a 
Királyhágón keresztül igyekszik el
jutni úticéljához. Az egyébként gyö
nyörű út egyik legérdekesebb tele
pülése a Bánffyhunyad és Kolozs
vár között található Körösfő, mely
nek főutcáján minden egyes ház 
előtt árulnak valamit. Szőttest, ab
roszt, csergét, fafaragást és sok 
minden egyebet lehet kapni. A falu 
lakossága ebből él, s számít arra 

Pünkösd idején, hogy a falun átuta
zó turista jövet vagy menet megáll 
néhány percre, remélhetőleg vásá
rol is valamit. így lett volna ez idén is, 
de ez a szándék sokak számára 
akadályba ütközött: a nagy úté-pít- 
ési lázban éppen a pünkösdi for
galom idején munkálkodtak a tele
pülés belterületén. A Pünkösdöt 
megelőző pénteken - ekkor legna-

Egy kis nyelvelés
Tétova

Mióta készülök, hogy elmondjam neked 
szerelmem rejtett csillagrendszerét;
egy képben csak talán, s csupán a lényeget. 
De nyüzsg* s áradó vagy bennem, mint a lét, 
és néha meg olyan, oly biztos és örök, 
mint k*ben a megkövesült csigaház.

Ezekkel a sorokkal kezdi Rad
nóti Miklós gyönyörű szerelmi val
lomását, a Tétova óda című versét, 
melyet 1943 májusában írt felesé
géhez, amikor munkaszolgálatra 
történő bevonulása miatt hosszabb 
ideig voltak távol egymástól.
A címben szereplő tétova szó 

szófaját tekintve melléknév, s 
valamiféle bizonytalanságra utal. A 
költő nyilvánvalóan nem érzelmei 
valódiságában bizonytalan, hanem 
abban, hogy ennek a nagyszerű és 
nagyon fontos érzésnek a formába 
öntéséhez megleli-e a megfelelő 
szavakat, hogy ez az érzés egyál
talán szavakkal kifejezhető-e. A cím 
második szava a műfajt jelöli.
Érdemes egy kicsit végiggondol

nunk, vajon miből is alakult ez a 
melléknév. Vajon eredetileg is az 
volt, vagy időközben szófajváltás 
következett be, pontosan úgy, aho
gyan nem ritka a nyelvek életében?

Magyarázatul szolgáló példákat 
korai magyar nyelvű kódexeinkben 
már találunk. Már 1372-ben, a Jó- 
kai-kódexben találunk rá példát, 
majd a későbbi magyar nyelvű szö
vegekben - bibliafordításokban - is 
előfordul, így az 1520 körül keletke
zett, akkor legteljesebb magyar 
nyelvű Biblia-szövegben is megta
lálható: „Es hogy a’ tartomant 
teetowa yamak..." (Jordánszky- 

gyobb a kifelé menő forgalom - ki
tűzték az útjavítás részleteit, hétfőn 
pedig - ekkor legnagyobb a vissza
felé tartó forgalom, s egyébként 
Pünkösd hétfője Romániában mun
kanap - a településen átvezető 
egyetlen, összesen két forgalmi sá
vot jelentő utat aszfaltozták. 
Megoldották, hogy a turisták sem 
odaútban, sem pedig visszaútban 
ne nagyon tudjanak megállni. Ko
lozsvárig még számtalan helyen 
aszfaltozhattak volna, ráadásul tele
püléseken kívül eső területeken 

kódex, Márk, 6:55). Ebben az idő
szakban még határozószóként élt 
nyelvünkben, ide-oda, illetve min
denfelé jelentésben szerepelt. Ala
kilag egy közeire mutató és egy tá
volra mutató határozói jelentésű 
szóalak összekapcsolódása, me
lyet az ide-oda szavunk jól érzé
keltet a mai napig is. A közeire mu
tató té (tee) alak eltűnt nyelvünkből, 
a tova i'towa) viszont igekötöként 
ma is él nyelvünkben, illetőleg a to
vább alak a határozói jelentést is 
megőrizte. Ugyanakkor a határo
zószóból szófajváltás következ
tében melléknév lett, éppen azért, 
mert a bizonytalan ember határo
zatlanul cselekszik, ahogyan ma 
mondjuk: tétovázik. Azaz ide-oda 
mozdul, időbe telik, amíg döntésre 
jut.

-g-i

Üzenet
Magyar, ki honát megveti, 
És mindent, ami nemzeti, 
Mindegyre szid, mindegyre 
mar:
Oh az még nem nemzetközi, 

Csak rossz magyar.
(Palágyi Lajos) 

akár! Ahhoz túlságosan öreg va
gyok, hogy elhiggyem: véletlen egy
beesésről volt szó csupán!
Meg kellene békülniük a románok

nak azzal, hogy a magyarok ott 
vannak. S valószínűleg régebben, 
mint ők. Mert bár a dákoromán el
mélet szerint immár kétezer éve ott 
élnek a románok, ez az elmélet na
gyon gyenge lábakon áll. Nem kell 
még történésznek sem lenni ahhoz, 
hogy kételyeinket megfogalmaz
zuk. A szomszédos országok törté
nészei szerint volt egy morva és egy 
dák birodalom ebben a térségben, s 
e két birodalom határait mindkét 
felfogás hívei elég messzire kiter
jesztik. Ha ez a két birodalom való
ban azonos időben létezett, hogy 
lehetséges, hogy a történelemben 
nem maradt nyoma a köztük levő 
háborúskodásnak? Pedig a törté
nelem - többek között - a háborúk 
története is! Honig Antal

Az Egészsgiigji, Szociális és 
Családügyi Minisztérium

JATOIfflZETE
azonnali belépéssel

keres
2üll adagos 
konyhájára 

folyamatos munkarendbe, 
2 műszakos beosztással 

gyakorlattal 
rendelkező' 

SZAKÁCSOT 
Jelentkezés; ürbán liméné 
gazdasági vezetőnél 
Tel.: 28/400-110/1^mellék 
2170 Aszód, Baross tér 2.
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RENAULT
MEGANE

Uj Mégane Grandtour.
Lefegyverző szépség.

A Mégane család ellenállhatatlan szépségű nagy utazója minden elődjétől a legjobb tulajdonságokat 
örökölte. így lendületet és eleganciát sugárzó külseje mellett legjellemzőbb vonása az utazások során 

nagyszerűen kihasználható sokoldalúság lett. Akik az autózásban a dinamizmust keresik, éppúgy 
örömüket lelik benne, mint azok, akik a precizitást, a biztonságot, a kényelmet vagy a praktikus megol
dásokat értékelik. Ismerje meg közelebbről Ön is márkakereskedésünkben! wwj^naulthíj

fogyasztás- liter/100 km: Vegyes: 4.6-8,0; Városi: 5,7-10,9: Országúti: 4,1-6,4; CO,-kibocsátás g/km: 122-191 (változattól függően!

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

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

http://www.renault60.hu
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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, meszelők 
*=> Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT
S (28) 401-691, 401-092

Nyitva: H-P: 6-17-ig, Szó: 6-12-ig

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

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

ff&lgnkidolgozás: 9x13 10x15
24D 1490.- 1790.-
27Ű 1590.- 1890.-
36 □ 1890.- 2190.-

+ ajándékfilm vagy album közül választhat!
Fa-és fémkeretek, albumok, 

fotós-és videós táskák nagy 
választékban kaphatók!

Még mindig tart a fényképezőgép akció!

Illatszertár
Étkészletek, különleges pohárkészletek, 

gyümölcs-és kompótoskészletek 
sok szép egyéb ajándéktárgy I 

Várjuk minden kedves vásárlónkat!
f)yitua tartás: H-P.: 8-17; Sz: 8-12
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Pályázati felhívások
Aszód Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal 

együttműködve a 2004. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Fel
sőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok (a 2003/2004. tan
évben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek) jelentkezhetnek, akik a 2004/2005 tanévtől 
kezdődően állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Mi
nisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami 
felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszí
rozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első 
szakirányú továbbképzésben vagy első akkreditált iskolai rendszerű 
felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő ta
nulmányifélév. Folyósításának kezdete: 2004/2005.tanév első félév.
A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat egy
szer felülvizsgálja. Az önkormányzat két tanulmányi félévenként jogo
sult a megítélt ösztöndíj megvonására, ha az ösztöndíjas rászorultság 
már nem áll fenn.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, egy példányban kell 
benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje: 2003. október 22.
Pályázati űriap és felvilágosítás Szabadiné Bartók Katalin aljegyzőtől 
kérhető.

Aszód Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal 
együttműködve a 2004. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot

Felsőoktatási hallgatók számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel ren
delkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik álla
mi felsőoktatási intézményben (kivéve a katonai és a rendészeti felső
oktatási intézményeket), illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmé
nyek közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézmény
ben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapkép
zésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbkép
zésben vagy első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú 
szakképzésben vesznek részt.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi 
félév. Az ösztöndíj újra pályázható. Az ösztöndíj folyósításnak kezdete: 
a 2003/2004.tanév második féléve. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a 
szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől füg
getlenül történik.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, egy példányban kell 
benyújtani. Apályázat benyújtásának határideje: 2003. október 22. 
Pályázati űrlap és felvilágosítás Szabadiné Bartók Katalin aljegyzőtől 
kérhető.

A megye pályázik 
az uszoda felújítására
Pest megye Önkormányzata pá

lyázatot nyújt be az aszódi uszoda 
felújítására az Ifjúsági és Sportmi
nisztérium által sportlétesítmény
rekonstrukció végrehajtására kiírt 
pályázatra.
Az előzetes számítások szerint 
ahhoz, hogy az uszoda meinden 
része megújuljon, mintegy 40 millió 
Ft szükséges.
Ma még nem lehet tudni, a pályázat 
eredményes lesz-e. Ha igen, akkor

már azzal is érdemes foglalkoznia 
az érintettekkel, ki, hogyan és főleg 
miből üzemelteti majd az uszodát. 
Bagyin József polgármester elkép
zelhetőnek tartja, hogy e célból a 
környező önkormányzatokkal közö
sen hozzanak létre egy gazdasági 
szervezetet, hiszen az uszodát csak 
akkor lehet gazdaságosan üzemel
tetni, ha a környékbeliek is igénybe 
veszik a szolgáltatást. R.Z.

Felhívás
szava lóversenyre

Aszód Város Önkormányzata, a 
Közművelődés Otthona, a Petőfi 
Sándor Társaság Aszódi Szerve
zete és a Vécsey Károly Helyőrségi 
Klub idén is megrendezi a Petőfi 
Sándor Körzeti Szavalóversenyt.
A verseny időpontja 2003. no
vember 8. szombat.
Nevezni három kategóriában, két 

szabadon választott Petőfi költe
ménnyel lehet.

I. kategória (alsó tagozat)
II. kategória (felső tagozat, illetve 
gimnáziumi 5-8.osztályok)
III. kategória középiskolások, 
felnőttek
A nevezés határideje: október 30.
A nevezéseket a Közművelődés 

Otthonába ( Kossuth Lajos u 72., 
Pf: 36), Rácz Zoltán nevére kell el
juttatni.

Kedves betegeim!
25 éve állok rendelkezésükre. Hogy Önök kényelmesebben és 
kulturáltabban találkozhassanak velem, kérem vegyék igény
be az előjegyzés lehetőségét. Hívják rendelési időben a 400- 
429-es telefonszámot, és - a nem égetően sürgős esetekben - 
egyeztetett időpontban, kevesebb várakozási idővel, nyugod- 
tabban beszélgethetünk, juthatnak hozzá szokásos receptjeik
hez. Rendelési idő: H :13-17 K-P: 9-13 Dr. Jólesz József

Apróhirdetések
Pénztárgépek, mérlegek adásvétele, APEH-ügyintézés, hitelesítés, 
szervizelés. 06 20 9281-526
Eladó Aszódon 1 db kukoricadaráló, 1 db oxigén palack, 1 db Lucnik 
varrógép, 1 db 50 literes üvegballon tartóval, 1 db pálmanövény. Tel: 
401-384.
Eladó 600 db egy és kétkampós bontott cserép, illetve 40 db kúpcserép. 
Tel: 401-499

Elnézést kérünk a Németh családtól, mert előző számunkban kimaradt 
a köszönetnyilvánítás mindazok felé, akik részt vettek Németh Lajos, 
lapunk első nyomdásza temetésén, és a család gyászában osztoztak. 
A dolog egyszerre kellemetlen, ugyanakkor tanulságos is: a további
akban a köszönetnyilvánítás szövegét csak írásban fogadjuk el.
Az ilyen típusú közlés megjelentetése továbbra is díjtalan. RáczZoltán
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Szeretettéi vtárj ti (s Kedves Vásárlóinkat1.

EXTRA méretű divatáru 
Megérkeztek 
őszi áruink!

<$> kosztümök 
^nadrágok, 
<$> tunikák, blúzok 

Szeretettel várjuk régi és új 
Vásárlóinkat!
N-yjtxseltartás: 

H-P: 9-17, Szó: 8-12 
Tg!.: 06-30 627-8481

NYITVA: 
H-P: 9-17 
SZÓ: 8-12

TEL 
06 30 015 0368

Gyermekdivat 
0-128-as méretig, 

Babaápolási cikkek, játékok 
Babakelengye: a környéken 

nálunk a legolcsóbb! 
Öltöztesse fel üzletünk kínálatából 

kisgyermekét! Gyermeke nem fog fázni, 
Ön pedig nem fogja bánni!

Térjen be hozzánk!
MEGAPRINT

Számítástechnika és nyomtatási kellékek
ASZÓD Kossuth út 3. UDVARHÁZ TeVFax: 06/28 402 369

Webotdal:www.megaprint-hu Emaíl:megaprint@vhíamaiLhu

Tintapatronok,tonerek)festékszaiag ok eredeti és ütángyártott kivijeiben

Rendelését kiszállítással és postai úton is teljesítjük!
Canon BCÍ24 fekete
Epson C42TO36
HP S6Í5 fekete

960.-
2600.-

5200.-

Epson St Coior 480-580 1350.-
HP LaserJet 1000 toner S800.-
Eyson szalagéi* 5Ó9--

A megnevezés  típus azonosításra szolgál!

Szervízelést kiszállással vállalunk!
A számítógépek alkatrészeire 1 év helyszíni cseregarancia

.<
P4M26SA vga,hang lan 4x AGP

és 1 év szervszgaracia jár!

VIA
USB alaplap 

Celeron í,7 Ghz Processzor 
3C GB 5400 Maxtor HDD 

128/266 Mb DDR Ram 
52XLGCDRom 

Codegen F4 tóz*300W táp 
Sony 1,44 FDD

Kölmk b&leniyőzétiCíxfegen egér

Bruttó:86.900.-

“ CSP4S5ADXalaplap 
GeForce4 64 MB DDR Tv out 
Celeron vagy AMD XP 1,9 CPU 

40 GB Maxtor HDD 
256/333 DDR Memória 

LG DVD Rom 16X 
Codegen P4 ház*láp 

Alps 134 FDD 
Billentyűzet,egér

Bruttó: 96.600.-

CIPŐBOLT 

Új helyen:
Aszód, Kossuth L. u. 2.

(Samu gazda és az Állateledel között)

' SZEZON VÉGI AKCIÓ! s
Siesta Szandik és félcipők 

20-26-os méretben 5700 Ft-értI

Őszi és téli cipők, bakancsok folyamatosan érkeznek.
Nyitva: H-P: 9-17; Szó: 8-12 

Tel: 06 20 585-1660

.............. , .....

ASUSP4$533alaplap ;cSK7sg*-PRO333DDR.hatig,lan
2.Ghz Celeron vagy AMDXP Process 2.4Ghz AMD XP+ Processzor

GeForcM 64 MB Tv out VGA GeForce4123 MS DDR Tv out VGA
80 GB Maxtor HDD 80 GB Maxtor HDD

256/333 DDR Memória 
LG 1GX DVD Rom 

P4 Ccdegen ház*3űö táp 
Alps 1,44 FDD 

Billentyűzet, codegen egér

512/333 Memória 
LG CD ÍRÓ 52X24X52 
Ccdegen P4 ház*táp 

Alps 1,44 FDD 
Multimédiás bíitentyűzetnetseroű egér

Bruttó: 117.000.- Bruttó: 129.000.-
Kívánság szerint bármilyen konfigurációt összeállítunk 2 órán belül 

az ön igényeinek megfelelőén!

Stslmetes gépek már 137.25Ö fi- tói kaphatók!

9ÍSZÁUMT ÉS ÁLIATELEDEL
Aszód^Kossuth L.u. 2.(Samu gazda bolt mellett)

A0Cam AJÁNLATUNK: 
Mp komplett akvárium

25.000 Ft!!!
Hagen komplett akvárium ,

(60x30x30 cm) 
20.000 Ft!!!Akvárium, vízálló világítással (Fénycsővel) 

vízszűrő (levegőztetéssel),vízmelegítő 
(termosztatikus), haleleség, vegyszerek, 
háttér poszter stb.

A vásárolt halak, növények, 
dekorációk árából 20% kedvezmény!

Nyitva: 
H-P: 9-17 
Szó: 8-12

http://www.megaprint-hu
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Fogyóban a Béke utcaiak türelme
Tóth Gábor akár az ombudsmanig is hajlandó elmenni 
-Reccs!
- Na, ez is fennakadt! - állapították 
meg a Béke utca lakói, amint Tóth 
Gábor országgyűlési képviselő au
tójának első „szoknyája” megkóstol
ta a hepehupás út kövezetét. A 
lakók részéről kárörvendésnek 
nyoma sem volt, csupán azt nyug
tázták, panaszuk jogosságának 
ennél ékesebb bizonyítéka nem is 
lehet. Ugyanis éppen utcájuk bur
kolata volt az egyik ok, hogy alkalmi 
fórumukra meghívták a honatyát.
- Lapunk 2002. októberi számában 
tudósított arról, hogy a Béke utca 
és környékén lakói a helyi önkor
mányzati választásokat megelőző 
utolsó képviselő-testületi ülésen 

Tóth Gábor segítségét kérték az utcabeliek
hangot adtak azon érzésüknek, a 
város őket csupán másodlagos ál
lampolgárként kezeli, holott ugyan
úgy adóznak, viselik a terheket, mint 
a többiek. Mégis elhanyagoltak a 
közterületeik, elmaradt a szenny
vízcsatorna megépítése, az útjaik 
pedig rossz időben alig járhatóak. 
Elmondásuk szerint télen többször 
előfordult, hogy a mentőautó nem 
tudott az adott házig felmenni, ezért 
a mentősök ölükben vitték le a bete
get. A jeges út miatt a szemétszál
lítás is elmaradt volna, ha nem 
húzzák le a kukáikat az utcasarokig. 
Panaszukat a HAB frakció bead
vánnyal támogatta, ezért több kép
viselő az időzítés miatt a kampány 
részének gondolta a Béke utcaiak 
megjelenését. (A Béke utcaiak a 
mostani fórumon elsőként azt szö
gezték le, eszükben sem volt a HAB 
frakció kampányát segíteni, mind
össze annak örültek, hogy végre va

lakik foglalkoznak gondjaikkal. Erre 
ugyanis szerintük 15 éve csak ígé
retet kapnak).
Az októberi testületi ülésen Bagyin 
József polgármester türelmet kért 
az ott lakóktól, mondván, 2003. vé
gére elkészül a szóban forgó terület 
részletes rendezési terve, amely lát
tatja majd, melyik közmű hová épül
het. Ezek megépítése után kerülhet 
sor az útburkolat rendbetételére. A 
lakók azt elérték, hogy a képviselő
testület határozatban mondta ki a 
Béke és a Dózsa György utca ká
tyúzását, a járdák javítását és a hi
ányzó korlátok pótlását, a GA- 
MESZ-t pedig kötelezte, hogy foko
zott gondot fordítson a környék köz

területeinek gondozására.
A lakók elmondták Tóth Gábornak, 
visszajelzésük erről a képviselő-tes
tületi ülésről azóta sincs, és a vált
ozást is kevésnek tartják. Történt 
ugyan kátyúzás, ám a télen végzett 
munka nem bizonyult tartósnak. Ta
gadhatatlan viszont, hogy a GA- 
MESZ azóta fokozottabb gondot 
fordít a közterületre.
A szóban forgó városrész a rég
múltat őrzi. Bájosak a szabálytalan, 
girbegurba utcák, a panoráma pe
dig egyszerűen pazar, A lakók emi

Köszönetnyilvánítás
Szeretném megköszönni mindazoknak, akik a férjem, Kerényi János 
temetésén részt vettek és gyászomban együttérzésüket kifejezték.

Kerényi Jánosné

att is érzik úgy, ha az önkormányzat 
erre gondot fordítana, Aszód leg
szebb, legértékesebb városrésze 
lehetne. A múlt öröksége azonban 
egyelőre csak problémát okoz. A 
szűk utcákban parkolni szinte lehe
tetlen, nehézkes a közlekedés, s 
amint írtuk, gondot okoz a közmű
vek szabvány szerinti elhelyezése. 
Az útszélesítés a rézsű legyalulá- 
sával volna lehetséges, ám ezt 
azonnal támfal építésnek kellene 
követnie. Pénze erre egyelőre biz
tosan nincs városnak, ráadásul a 
rendezési terv sincs még kész.
A képviselő-testület tagjai közül- 
egyébként ebben a időpontban ép
pen ülésezett a grémium - Huszár 
László és Búzás János is részt vett 
az alkalmi fórumon. Utóbbi azon vé
leményének adott hangot, hibának 
tartja, hogy ez a rész a szenny
vízcsatorna beruházásból egysze
rűen kimaradt, ugyanakkor a vá
rosnak több tízmillió Ft-ot vissza kel
lett fizetnie a pályázati pénzből, mi
vel kevesebbe került a beruházás. 
(A megmaradt összeget be nem ter
vezett feladatra nem volt szabad fel
használni- a szerk. megjegyzése.) 
Tóth Gábor ezt hallva megdöbbent, 
mert szerinte az önkormányzatnak 
- tekintettel az ország anyagi hely
zetére - kevés az esélye, hogy a kö
zeljövőben ilyen célra nagyobb ál
lami segítséget kapjon.
A honatya ígérettel búcsúzott. Bár a 
fórum előtt némileg sikerült tájé
kozódnia az ügyben, a polgármes
terrel viszont nem sikerült beszélnie. 
Vállalta, hogy erre rövidesen sort 
kerít, hogy behatóbban megismerje 
a problémát és közösen találjanak 
megoldást. Ha a polgármester erre 
nem hajlandó, akkor ombudsman
hoz fordul.
Lapunk utcára kerüléséig a találko
zóra nem került sor. R.Z.

Hírek 
röviden

Továbbra is a Raiffeisen Bank 
kezelheti a város pénzét. A té
ma tárgyalása során a kép
viselő-testület kibővített pénz
ügyi bizottságának szinte min
den érintettje kifejezte a pénz
intézettel való elégedettségét.

A PEMÁK ígérete szerint szep
temberben felújítják a Széc
henyi utca megsüllyedt szaka
szát. A munkát a közút kezelője 
végzi, egyidejűleg az ikladi út- 
felújtásokkal.

Bár pénzhiány miatt komplex 
felújítást nem tudott a GAMESZ 
végezni a játszótereken, de a 
felülvizsgálás megtörtént. A bal
esetveszélyessé vált játékokat 
megjavították, illetve leszerel
ték.

Az autósok figyelmébe ajánljuk, 
hogy a Szent Imre úton kihe
lyezésre kerültek a 30-as sebes
ségkorlátozó táblák, így a ren
dőrök könnyen rajta kaphatják 
őket gyorshajtáson. A korláto
zást a környéken lakó polgárok 
kezdeményezték.

Egy francia, csomagolóanya
gokat gyártó cég kívánja meg
vásárolni a Kossuth Lajos u. 
24.szám alatti épületet. A cég itt 
szeretné berendezni bemutató
termét és irodáit. Egy üzemet is 
kíván Aszódon építeni, ennek 
kiszemelt helyszíne a volt szov
jet laktanya területe. A szóban 
forgó ingatlan eladásának le
hetőségét nehezíti, hogy csak a 
fele az önkormányzaté, ráa
dásul a város tulajdonában lévő 
részben működő könyvesbolt 
bérleti díja 2008-ig érvényben 
van, a másik helyiség bérlete 
pedig most került meghirdetés
re. A képviselő-testület min
denesetre nem zárkózott el a 
tárgyalásoktól, hogy minél job
ban megismerhesse az érdek
lődő ajánlatát.
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Az elektromosság hősei I.
Jedlik csak a találmányai levédésével maradt le

A korábbi leírásokban megismer
tük több elektroromos készülék fej
lődését ami napjainkat kényelmes
sé, szebbé és könnyebbé teszik. 
Kötelességünk megemlékezni 
azokról az emberekről akiknek 
mindezt köszönhetjük, akiket joggal 
nevezhetünk hősöknek.
Munkájukat önként, önzetlenül, 
sokszor nehéz körülmények között 
végezték. Az akkori tudomány ál
lását és az akkori munkaeszkö
zeiket figyelembe véve ember
ségből, konstruktiv-és kreatív gon
dolkodásból példát mutattak. A mai 
szakemberek előtt szinte hihetetlen, 
hogy szigetelt vezeték sem volt. 
Jedlik paszománykészitö mesterrel 
vonatta be a csupasz rézhuzalt. 
Nem csak találmányaikkal szolgál- 
bák: az emberiséget, hanem az 
utókort nevelték is felsőfokon. 
Megtanultuk, hogy a nehézségek 
előtt nem szabad megtorpanni- A 
nemesért, a jóért, azeredménye- 
kért küzdeni tudó emberek voltak. A 
kérés nélküli adni- és tenni tudás, 
egy gyönyörű szolgálat motiválta 
munká-jukat. Ilyen ember volt Jed/ík 
Ányos István 71800-1895/ az első 
magyar elektrotechnikus. Nem volt 
villamosmérnöki képesítése /akkori
ban még nem is lehetett/ de belső 
intelligenciájával, fizikai tudásával, 
tudásszomjával, végtelen kitartásá
val beírta nevét a technikatörténet
be Magyarországon és külföldön 
egyaránt. Figyelembe kell vegyük, 
hogy az ö korában kevés ismereta
nyagra támaszkodhatott. /Leideni 
palack, Franklin villámhárítója 1755, 
Galváni galvánelemei, Lictenberg- 
pozitív-negatív elektromosság, 
Volta - voltaelem és a feszültség 
mértékegysége, 1800 Oersted - 
mágneses térerősség egysége 
1820, Ampére - az elektromágnes
ségre vonatkozó elmélete és az 
áramerősség 1826, Ohm - nevéről 

elnevezett törvény 1826 és az 
ellenállás mértékegysége.
Jedlik Ányos 1800. január 11-én 
született, tehát pontosan az 
elektrotechnika kezdetével /Volta 
elem/azonos időben.
Hosszú élete során tanúja és aktív 
résztvevője volt annak a fejlesztő 
munkának, amelyet olyan korszak
alkotó találmányok jellemeznek 
mint a villanymotor és dinamó, a 
villanyvilágítás, a távíró és a telefon. 
A 19. század végére Magyaror
szágon különösen sikeres volt az 
elektrotechnikai ipar. A Ganz gyár a 
világ élvonalába tartozott.
Jedlik 1824-ben vasmagos, teker
cselt elektromágnest készített. 
Gondolta, hogy az elektromág
neses erőhatás alapján motort le
hetne készíteni. Szerkezete lénye
ge, hogy az elektromágnes által 
vonzott vasmag lengő mozgását 
forgattyús hajtómű és lendítőkerék 
alakította át forgássá. Később 
Ampére elméletét felhasználva el
készítette a "villámdelejes forgony'1- 
át 1828-ban. Ennek lényege egy 
álló-és egy forgó tekercs, amelyet 
kommutátorral egészített ki /félfor
dulatonként megfordítja az egyik 
tekercs áramának irányát/. Találmá
nya lehetővé tette a forgást. Ennek 
tökéletesített változatával már vi
llamos mozdony modellt is tudott 
hajtani. Találmányát sajnos nem 
szabadalmaztatta. A világ elsőként 
az angol Ritchie 1853-ban készített 
kommutátoros motorját ismerte 
meg, annak ellenére, hogy a Jedlik 
féle konstrukció jobb volt. Jedlik a 
motorokat hajtó galvánelemeket is 
tökéletesítette. 1855-ben nagytelje
sítményű galvánelemeit bemutatta 
a Párizsi Világkiállításon. Gyártá
sukra üzemet alapított. Optikairács- 
osztógépe finommechanikai remek
mű. Milliméterenként többszáz vo
nalat lehetett üveglapra karcolni. 95 

éves korában átadta gépét rendtár
sának, Palatin Gergelynek, aki a 
további tökéletesítés után 2000-re 
növelte a vonalak számát.
Számtalan találmánya közül közis
mertebb a feszültségsokszorozó 
kondenzátor telepe. 1875-ban a Bé
csi Világkiállításon szenzáció volt. A 
bírálóbizottság "HALADÁSÉRT 
éremmel tüntette ki. 1860 körül 
ismerte fel a dinamó elvet. Perma
nens mágnes helyett az öngerjesz- 
tésest alkalmazta. Sajnos ezt a ta
lálmányát sem szabadalmaztatta. A 
világ Wemer Siemenst tartja a dina
mó-elv felfedezőjének /1866!/ 
Magyarországon az első ipari dina-

Elment egy Ember...
A közeli napokban elment közülünk 
a „Soós doktor úri’, aki egy emble- 
matikus személyisége volt a vá
rosunknak.
Dr. Soós Endre nyugalmazott járási 
főállatorvos 1919. május 4-én szüle
tett Budapesten. Állatorvosi diplo
máját 1941-ben a József Nádor Mű
szaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen kapta meg.
Első munkahelye - miután éppen 
tartott all. világháború - a hadsereg

volt, de ott is tanult hivatását gyakorolta, vezető állatorvosként. AII. világ
háború után 1953-ig Somogy megyében dolgozott, mint körzeti állatorvos, 
1953 szeptember 17-én került Aszódra, és itt majd Gödöllőn járási föállat- 
orvosként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Szakmáját, munkáját, szor
galmát több állami kitüntetéssel ismerték el. A formai nyugdíjba vonulás 
után üzemállatorvosként dolgozott, illetve a közelmúltig is gyakorolta hiva
tását a helybeliek és a környékbeliek nagy megelégedésére.
Aszódon rögtön bekapcsolódott a közéletbe. Egészen 1990-ig az aszódi, il
letve az Aszód-Domony-lklad közös tanácsának tagja volt. A községfej
lesztés volt a kedvenc munkaterülete. Tevékenységének is köszönhető, 
hogy Aszód 1991 -ben megkapta a városi címet.
Dr. Soós Endre érdekképviseleti munkát is végzett, a Közalkalmazottak 
Szakszervezete Pest megyei Állategészségügyi Bizottságának titkára, illet
ve elnöke is volt. Köztiszteletben álló főállatorvos, mindent kritikus szemmel 
nézett, és mindent a jobbítás szándékával kezelt. Nem léteztek számára 
kis- és nagy problémák. Egyformán fontos volt számára minden, és min
dent nagyon jól szeretett megcsinálni.
Igazi egy szó- egy ember típus.
1999-ben Aszód Városért kitüntetéssel honorálta életútját, aszódi munkás
ságát a Képviselő-testület.
Tudjuk, hogy az emberi életnek törvényszerűen egyszer vége. Mégis na
gyon fáj az ember elvesztése. Soós doktor úr elvesztése különösen fáj.

Bagyin József 
polgármester 

Soós doktor temetése okt. 4-én 15 órakor lesz az aszódi temetőben.

mót Zipemowsky Károly készítette 
1878-ban. A sikeres munka folyta- 
tására alapították meg a Ganz gyár 
elektrotechnikai osztályát. Elkezd-
ték és nagy sorozatban gyártották 
az erőművek részére szükséges 
áramfejlesztőket. Ezeket nemcsak 
Magyarországon hanem külföldön 
is széles körben értékesítették.
Jedlik Ányos egyéb találmányairól 
és az ezekhez csatlakozó tovább
fejlesztésekről bőven találunk szak
irodalmat az Aszódi Elektromos 
Gyűjtemény könyvtárában. Nagyon 
szép videofilmen láthatjuk a Magyar 
Elektrotechnikai Múzeumban levő 
találmányai kiállítását.

Kaáli Nagy Kálmán 
ny. tanár

Helyesbítés
Az előző számunkban megjelentetett Füstölgés más értelemben is 
című olvasói levél utolsó bekezdésében véletlenül felcseréltünk egy 
szót, emiatt az egész mondat értelmét vesztette. Az alkalmas szó 
helyett természetesen az ártalmas szó illik oda. A levél írójától és 
olvasóink olvasóinktól elnézést kérünk. Rácz Zoltán 

felelős szerkesztő
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ÜZLET
Aszód, Kossuth Lajos u. 63. 

Tel: 06 30 905-3360 
Megváltozott nyitvatartás: 

H-P: 8-17 Szó: 8-12

Lancast
IM A III All

Márkabolt
AKCIÓS ÁRAKON Vásároljon

10-20% kedvezmény a KRONOS márkájú 
termékekből!

PÓlÓlk EBíZÓCUPÓlk FQWSWÁlk WELEGmÚk 

mm: apóik vmóik seb
ZO-LA 2000 Kft Aszód, Kossuth L. utca 71.
Tel/fax 28 500-450; 28 500-451; 70 519-7869

HORGÁSZOKNAK?
pergető bot és orsó vásárlásakor

15%
kedvezmény

CICÁNAK, KUTYÁNAK!
Fagyasztott húsok 
kedvező áron!

c

Egész zsák kutyatáp vásárlásakor 
5 % kedvezmény!

Két fekvő szolival állunk a bámulni 
vágyó vendégeink rendelkezésére!
ZO-LA 2000 Kft., Aszód, Kossuth L. utca 71. 

(A Művelődés Házával szemben) 
Tel: 20 571- 6463; 28 500-450 
Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12

SSIGtt Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
érvényes engedéllyel 

megnyitottuk 
<í?aszódi irodánkat

TEMETKEZÉS
TELJESKÖRŰ SZOLGÁLTATÁS

SZIGÜ Rt. Aszódi iroda
2170 Aszód, Kossuth L. U. 82.

INGATLAN IRODA 
(Ügyvédi iroda mellett) 

Aszód, Kossuth Lajos út 63. 
Tel.: 06 70 389-67-05

KERESÜNK:
■HÍv S'*/ «| AMf

Eladó családi házakat, lakásokat,
Telkeket ügyfeleink részére

- ingatlan értékbecslés
- vásárláshoz hitelek 

Aszódon építési teltek eladók!

Helyi képviselőnk: 
Lukács Barnabásné

Telefon: 28 400-080; 06 30 380-8193
Ügyeleti telefon: 06 30 3318-822

Nyitva tartás: 8-16 óráig 
Ügyelet: éjjel-nappal

a > « — zz ■ > • >Aszod főutcáján 
36 négyzetméteres 

üzlethelyiség 
október 1-től kiadó! 
Telefon: 06 70 309-6705
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DIVAT™ a GÁLA

Őszi trend:
PUHA ÉS MELENGETŐ HOLMIK 
EGYSZERŰ ÉS PUHA ANYAGOK

ORIGINflL JEANS

Ősszel is vásároljon Levis, ROCCO, AoVv Vállöv 
márkájú pólót, pulóvert, farmer nadrágot és dzsekit!

Aszód, KossuthL. 1.
Tel: 400 202/M4 M HÓV kOtel OZl

Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12
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Az önkormányzat megemelte az FC-nek 
adott támogatás mértékét

Az Aszód FC sikereinek, maga
sabb osztályba kerülésének kö
szönhetően nemcsak a néző
szám, és a fiatalabb korú játéko
sok száma nőtt meg, hanem az 
egyesület költségei is emelked
tek. Éppen ezért a legutóbbi kép
viselő-testületi ülésen az FC ve
zetősége további 1,2 millió Ft-os 
támogatást kért. A kérelmezők 
kihangsúlyozták, nem a játéko
sok javadalmazására, hanem a 
klub biztonságos működtetésére
kérnek pénzt
A környékbeliek egyre inkább árgus 
szemmel figyelik az aszódi eredmé
nyeket. Nem mindennapi dolog 
ugyanis, hogy egy kisváros csapata 
két év alatt két osztályt ugorjon elő
re, és újoncként is az élen tanyáz
zon. A helyi szurkolók most már 
bátran ülhetnek le a bagi, ikladi foci
rajongókkal, mert van mire büszké
nek lenniük. Az érdeklődés megé
lénkülése a nézőszámon jól lemér
hető, eddig minden hazai mérkőzé
sen jóval 500 fölött volt a nézőszám, 
sőt, az is előfordult, hogy az idegen
ben játszott találkozón az aszódi 
drukkerek voltak többen.
A megyei első osztályban való 

szereplés azonban nagyobb költ
ségekkel jár, ami számos tételből 
adódik. Meg kell felelni bizonyos tár
gyi feltételeknek, több csapatot kell 
indítani, fokozott gondot kell fordí
tani az utánpótlás nevelésre. A 
messzebbre való utazás miatt szin
tén mélyebbre kell nyúlni a zsebbe, 
ráadásul magasabbak a nevezési 
díjak, a bírók költségtérítése stb.
Tavaly 1,9 millió Ft-ba került a klub 
működtetése - tájékoztatta képvise
lőtársait Búzás János, az FC elnö
ke. Az összeg természetesen nem 
tartalmazza a játékosok és az edző 
javadalmazását. Az előzetes számí
tások szerint idén csupán a szinten 
tartáshoz mintegy 1/3-dal nagyobb 
pénzmennyisége szükségeltetik.
A képviselő-testület - elismerve az 
eredményeket - egyöntetűen java
solta (volna) a támogatás megadá
sát, de az is érződött, nem felejtkez
hetnek meg a hiányos költségvetés 
okozta „fékről” sem. A Pénzügyi Bi
zottság 950 ezer Ft megadását ja
vasolta, és azt kérte, hogy a klub ve

zetősége pontosan írja le, milyen 
kiadással nőtt meg a költségveté
sük, illetve eddig milyen kifizetések 
történtek. Kvaka István elmondta, a 
bizottság azt is figyelembe vette, 
hogy az önkormányzat emellett egy 
sportpályázat benyújtásához bizto
sítja a mintegy 6 millió Ft-os ön

Egyelőre nem talált legyőzőre a csapat
Hétvégén a bagi katlan következik

Papírforma győzelem 
Kiskunlacházán I

2003-08-31 vasárnap 
Kiskunlacháza
Kiskunlacháza - Aszód: 2 - 5 (0 - 
2); Ifi: 2-0
Az időjárás rácáfolva a naptárra 
őszies idővel várta az aszódi szur
kolókat Kiskunlacházán. Szakadó 
esőben, ennek ellenére jó talajú 
pályán mintegy 100 néző előtt in
dult útjára a labda.
Változatos, jó iramú játék alakult ki. 
Helyzetek mindkét kapu előtt adód
tak, de gól nem esett egészen a 38. 
percig. Jobb oldali szöglethez jutott 
az aszódi csapat, Nenad emel
kedett a legmagasabbra és hatá
rozott mozdulattal fejelt a léc alá (0—
1) . A gól meghozta az aszódiak já
tékkedvét és a félidő vége előtt egy 
bal oldalról beívelt labdával Hosszú 
Péter- szintén fejjel - ismételt (0 -
2) .
A második félidő első felében a kis- 
kunlacházaiak csak elvétve jutottak 
el Kovács Róbert kapujáig, a mieink 
viszont zsinórban vezették a szebb- 
nél-szebb akciókat. Egy lepattanó 
labdát Lénáit vágott a kapuba (0 -
3) . Szabadrúgáshoz jutott a hazai 
csapat, rosszul állt fel az aszódi 
sorfal (1 -3). Acsereként beállt Sza
bó Imi beadásból Hosszú Péter - 
már megint - fejjel volt eredményes 
(1-4). Távoli lövéssel Kis Gábor irat
kozott fel a góllövők közé (1 - 5). A 
mérkőzés vége előtt - egyébként vi
tatható - tizenegyeshez jutott Kis
kunlacháza, melyet biztosan értéke
sítettek és beállították e végered
ményt: 2-5.
Összefoglalva: az eddigi mér
kőzések legjobb játékát produkálta 

részt.
Az említett pályázaton 14 millió Ft 
nyerhető el. A városnak az a szán
déka, hogy korszerűsíti a klubépü
letet. Ennek keretében a teljes infra
struktúra felújításra kerül. Az ön
részt abból a korábban a Művelő
dés Háza bővítésére benyújtott 

az Aszód FC csapata. Szemre is 
tetszetős, gyors támadásokat ve
zettek mindkét szélen, egy percig 
sem volt kétséges a mérkőzés ki
menetele. A védelem közepén a két 
szerb idegenlégiós (Nenad, Milo- 
vanovics} szinte hiba nélkül játszott, 
a két kapott gól rögzített helyzetből 
született. A csatárok ma értékesíteni 
tudták a helyzeteket, a győzelem 
ilyen arányban is megérdemelt volt.
-KT-

2003-09-07 vasárnap
Aszód, 300 néző
Aszód - Piliscsaba 6 -1 (2 - 0); Ifi 
:1-3
Gyönyörű, késő nyári időben, szép 
számú néző előtt indult útjára a 
labda. A nézőtéren illusztris vendég, 
Varga Zoltán, a győri ETO leköszönt 
szakmai igazgatója nézte végig a 
találkozót.
Az aszódi csapat lépett fel tá
madólag, Hosszú Péter már a 8. 
percben megszerezhette volna a 
vezetést. Éles szögből a kapusba 
lőtte a labdát. Ugyanez történt a 22. 
percben is, ekkor Péter fejesét hárí
totta a csabai kapus. Sorozatban 
vezettük a gólveszélyes támadá
sokat, pontrúgásból Zacsovics Zol
tán perdítése, majd egy szögletből 
Milovanovics fejese alig kerülte el a 
vendégek kapuját. A piliscsabai vé
delem a 39. percben nem bírta to
vább a nyomást, Milo fejese utat ta
lált a kapuba (1 - 0). Beindult az 
aszódi „gólgyár”. A 42 percben sza
badrúgásból Milo mesterien indí
totta Hosszút, Péter okosan kivárt, 
visszatette Lénádnak a labdát, aki 
kapásból a jobb alsó sarokba vágta 
(2-0). Ritka szép gól!
A második félidő meghozta a csa

pályázat önrészeként megszava
zott összegből biztosítaná, amelyre 
idén már biztosan nem lesz szük
ség, mivel a bővítési pályázat nem 
kapott állami támogatást.
A grémium végül nem zárkózott el 
attól, hogy a bizottság által javasolt 
950 ezer Ft-on felül további támo
gatást kapjon az FC. Ehhez azon
ban újabb kérvényt kell benyújta
niuk. Apályázat ugyancsak zöld utat 
kapott.

baiak szépítő gólját. A 9. percben 
rövid passzos gyors akció végén 
Kovács Róbert sem tudott hárítani 
(2-1). Azt hittük szoros lesz a mér
kőzés, de az aszódi játékosok gyor
san rácáfoltak a szkeptikus szur
kolók véleményére. A 14. percben 
Lénárt pontos beadásából Nenad 
fejjel a jobb felső sarokba „köszönt” 
(3-1). Nem kellett sokáig várni a 
következő hazai találatra : az igen 
aktív Lénárt indította Szél Józsefet, 
aki nem hibázott (4 -1). Majer Péter 
kapáslövése centikkel kerülte el a 
jobb kapufát. A 25. percben egy ka
pu előtti kavarodásnál a szemfül Za
csovics lecsapott a ladára és a ka
pus orra előtt a hálóba pöckölte a 
labdát. (5-1). Alig telt el egy perc, 
és ismét Zacsovics volt eredmé
nyes: észrevette, hogy a csabaiak 
kapusa rosszul helyezkedik, és 40 
m-röl a bal felső sarokba lőtte a lab
dát (6 -1). Ez volt a meccs legszebb 
gólja!
Összefoglalva: gólgazdag mérkő
zést láthatott, aki kijött az aszódi pá
lyára. Egy percig sem volt kétséges, 
ki nyeri a meccset. Okos, érett játék, 
gólveszélyes csatárok, biztos vé
delem, határozott középpálya jel
lemezte az aszódiak játékát. Öt for
duló után továbbra is veretlenül, 
meggyőző gólaránnyal vezetjük az 
I. osztályú megyei bajnokságot.

K.T.

Lapzárta óta két mérkőzést ját
szott a csapat: a Gyál ellen ide
genben nyert 2:0-ra, majd ide-ha- 
za nem bírt a Tököl ellenében. A 
mérkőzés végeredménye 0:0 lett.



Tükör

Köszönet a táborozöknak és 
a táborozást segítőknek

Köszönetét szeretnék mondani 
azoknak akik lehetővé tették az Er- 
dőmester Természetjáró Csoport ál
tal szervezett bélapátfalvai tábor 
sikeres lebonyolítását. A szülőknek, 
kik nem csak a részvételi dijat bizto
sították, hanem a rábeszélő készsé
gükkel a létszámot is. Az anyagi 
támogatóknak, hiszen nélkülük jó
val több lett volna a részvételi díj: 
Aszód Városért Alapítványnak, 
GAVIT-nak, és több magán- 
vállalkozónak. 

A szervezésben segítséget nyújtó 
Aszód Hjúságért Alapítványnak, az 
Aszódi Szabadidősport Egyesü
letnek, az iskoláknak. Természe
tesen KÖSZÖNET illeti mind a hét 
gyermeket, kik ismét bebizonyítot
ták nekem, hogy a mostani tiniknek 
is lehet értelmes, programot kivi
telezni tévé, videó, számítógép 
használata nélkül is, csak bízni kell 
bennük, és segíteni kell nekik. 
Velük bárhová, bármikor szívesen 
elmegyek, megerősítettek abban, 

hogy meglehet valósítani a gyermek 
és ifjúsági csoportot a felnőttek mel
lett, velük együtt. Jelentkezni túráin
kon és a Művelődés Házában min
den hó utolsó péntekén este 6 óra
kor az Aszódi Szabadidősport 
Egyesület klubfoglalkozásán lehet. 
Rendezvényeinkről majd az isko
lákban plakát és szórólap fogja érte
síteni az érdeklődőket. Várjuk a 
jelentkezőket.

Budavári Erika
az Erdőmester Természetjáró 

Csoport vezetője

Meghívó
Szeretettel várjuk 

2003. október 3-án, pénteken 
12 órára az

Idősek Világnapja
rendezvényünkre.

Ebédigényeiket szeptember 30- 
ig az alábbi címeken jelezhetik: 
Aszód, Petőfi u 6/A; Falujárók 
útja 5.

Gondozási Központ

Illyés Gyula emlékére
Vízszintes: 1. Illyés legkitűnőbb 
történelmi példázata (zárt betű: 
D)12. Búzát betakarító 13. Kozme
tikaimárkanév 15. Origó 16. Iktató 
rövidítve 18. Liter 19. Nitrogén 20. 
Fogva tartott személy 23.Teleki 
László tragédiáját ebben a drá
májában írta meg 28. Hamvadó 
parázs 30. Rácz Károly 31. Tudo
mányos-fantasztikus regényiroda
lom...-fi 32. Fluor 33. Lyuk, népi
esen 35. Ruhadarab szabásának 
mintája 37. Kisgyermekek napközi 
otthona 40. Személy azonosság 
nélkülözhetetlen eleme 41. Kálium 
42. Káposzta is van ilyen 43. De- 
peche Mode 45. Tömegközleke
dési jármű 48.0ldószer 50. Tanuló 
vezető 51. Azért 52. Az út jele a 
fizikában 53. Elfele! 54. Borsod- 
Abaúj-Zemplén röv. 56. Nitrogén 
57. Amper 58. Sütemény 61. Be
járat 64. A Föld legnagyobb állóvize

Függőleges: 1. Névelő 2. Haza 
fele! 3. Ázsiai nép 4. Zavarni kezd! 
5. Országos Távirati Iroda 6. Ra

vasz állat 7. Hatharmad! 8. bán, - 
ben, angolul 9. Tabletta, angolul 
(PILL) 10.365 nap 11. Növény 14. 
Illyés szatirikus vígjátéka 17. Né
mán teker! 21. Tusa közepe! 22. 
Szín 24.Távolabbi ős 25. Évszak 
26.Nitrogén, Szén, Oxigén 27. Pest 
megyei település 29. Bérbe vehető 
34. Ká! 35. A vas is ez 36. így 
kezdődik az Ave Maria! 38. Ká
posztájáról elhíresült Pest megyei 
település 39. Molett rész! 44. Ma
gyar Nemzeti Bank 46. Kisgye
reknek mondjuk elalvásnál 47. Rá
ró azonos hangzói! 49. Fosztó
képző 50. Tetszést kifejező gesztus 
55. Idegen állatkert 58. Páratlan 
rács! 59. Személyes névmás 60. 
Sodó egynemű betűi! 62. Néma ru
ca! 63. Az ábécé eleje 65. Spanyol 
autójel 66. En!

- fné-

Előzö havi rejtvényünk helyes meg
fejtése: Regnum Marianum, Vesz
prém völgyi Apátság, Pannonhalma 
A helyest megfejtést beküldők közül 
a Móni Fotó 2000 Ft értékű, film

kidolgozásra feljogosító utalványát GaramvölgyiLajos (Kossuth Lajos utca 
60) nyerte, míg a Fáma könyvesbolt 2500 Ft értékű könyvutalványát Bénik 
Gézáné (Falujárók útja 5/13 kapja meg. A nyereményről szóló értesítést 
postán küldjük el.
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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: aszoditukor@freemail.hu

ASZÓDI TÜKÖR
Kiadó: Aszód Város Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Rácz Zoltán 
A szerkesztőség címe:

2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 59 Tel; 28/402-321
Fax: 28/400-117

Nyomdai előkészítés:
DIGI-Man Stúdió - Aszód, Kossuth Lajos u. 59 

T: 28/402-321; 06 20 974-3040
Készült az ARTWIND KFT. nyomdájában Gödöllőn,

mailto:aszoditukor@freemail.hu

