
Hulladéklerakó-ügy: 
Keszeg is 

nemet mondott
November 15-én Keszegen tar

tottak népszavazást arról, befo- 
gadja-e a település az ISPA által 
3,2 milliárd forinttal támogatott re
gionális hulladéklerakó-telepet. A 
falu szavazó lakóinak mintegy 85 
%-a nemet mondott a tervre. Az il
letékes szaktárca most két újabb 
települést próbál rávenni arra, 
hogy éljen a befogadással járó 
előnyökkel: december 6-án a val- 
kóiak szavaznak erről, majd rá két 
hétre a vérségiek. Ők korábban 
egy kistérségi lerakó megvalósí
tásának szándékát jelezték. A 
népszavazás tárgya azonban állí
tólag nem ez, hanem a regionális 
lerakó befogadási szándéka. 
Újdonság a dologban, hogy a le
rakó mellett egy plazmaégető is

(Folytatás a 3. oldalon)

Harmadik helyen zárt az Aszód FC
Az elnök továbbra is reális célnak látja a feljutást

10 győzelem, 4 döntetlen és 1vere- osztályú labdarúgó-bajnokságba 
ség. Ez a mérlege a megyei első idén felkerült Aszód FC-nek. Az

A Táborfalva ellen csak a kapu előteréig jutottak csatáraink

Fesztivál: Jövőre már tényleg új helyen
A laktanya mögötti terület a nyerő

Áldását adta a Honvédelmi Minisz
térium arra a - város által a 40. Gal- 
ga Vezetésbiztosító Ezreddel közö
sen benyújtott - kérelemre, hogy a 
soron következő fesztiválok a lakta
nya mögötti kiképző és sportbá
zison kerülhessenek megrende
zésre. A terület - amely természe
tesen megtartja eredeti funkcióit is - 
viszonylag kis ráfordítással alkal-

Kábeltévé: 2OO4-re teljes lefedettség?
Az engedélyeztetés lassúsága hátráltatja a munkát

Az aszódiak többsége egyelőre 
csak irigykedhet arra a mintegy 
160 ingatlantulajdonosra, akik
nek a budapesti székhelyű 
AMOZI Kft. már kábeltelevíziós 
szolgáltatást nyújt. Mezei Jó
zsef, a kft ügyvezetője szerint 

mássá tehető nagyobb rendezvé
nyek megtartására. A víz és a villany 
a terület határán van. Várhatóan 
szükséges egy vizesblokk megépí
tése, valamint a bevezető útsza
kasz kiszélesítése, illetve szilárd 
burkolattal történő ellátása. A terület 
jelenlegi talaja viszont nem igényel 
különösebb kezelést. A hely nagy 
előnye, hogy megoldható a rendez- 

jövő év végére valamennyi in
gatlan igénybeveheti az általuk 
kínált szolgáltatást.
Az építkezés egyelőre csúszás

ban van az eredeti ütemtervhez 
képest. Ennek legfőbb oka a Hír
közlési Felügyelet meglehetősen 

együttes csupán az őt jelenleg meg
előző, nagy rivális Bagtól kapott ki, 
s alapjában véve mindvégig egyen
letes teljesítményt nyújtott. A gárda 
védelmének tagjai még azzal is 
büszkélkedhetnek, hogy a listave
zető Tápiógyörgye után ők kapták a 
legkevesebb gólt, 14-et. Mindezek 
alapján remek tavaszban remény
kedhetnek a szurkolók, no meg ab
ban, hogy megvalósul a Búzás Já
nos klubelnök által továbbra is re
álisnak tartott cél, miszerint a csapat 
megnyeri a bajnokságot és feljut az 
NBIII-ba.

(Folytatás a 25. oldalon) 

vényre érkező járművek parkolása 
is. Értesüléseink szerint az új terü
letre nemcsak évi egy rendezvényt 
szánnak a Fesztivál előkészítői, így 
valószínűsíthető az is, hogy az új 
színpad - ennek megépítése szin
tén hátra van még -fedett lesz.

R.Z.

lassú engedélyeztetési eljárása. 
A Falujárók úti lakótelepen végé
hez közelednek a munkálatok, de 
közben folynak a Városréti út kör
nyékének telepítési előkészüle
tei. Az ÉMÁSZ-szal már sikerült 
megállapodni, itt kifejezetten a 
HIF engedélyek késése nem teszi 
lehetővé a kezdést. Az Újtelepen 
viszont már ez is megvan, itt rövi
desen húzzák a kábeleket. Az 
ügyvezető arról tájékoztatta la-
púnkat, hogy a munka télen sem 
fog leállni, és továbbra is megvan 
az esélye annak, hogy 2004. vé
gére teljesen lefedjék Aszódot a 
várva várt szolgáltatással.

(Részletek a 10. oldalon)
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Önkormányzati hírek
A képviselő-testület elsőként a hul

ladékgyűjtő-szigetek kialakításának 
kérdésével foglalkozott. Erről - mi
vel a módszer elterjesztésével első 
alkalommal próbálkozik a város - 
részletesen, külön cikkben olvas
hatnak.
Tájékoztatót hallgattak meg a kép

viselők a 2003-as Aszód Fesztivál 
önkormányzati támogatásának fel
használásáról. A város 524 ezer Ft- 
tal, - ebből 215 ezer Ft pályázaton 
nyert pénz volt - szállt be a költsé
gekbe, továbbá térítésmentesen 
bocsátotta a teret a rendezők szá
mára. Az árusok által fizetett hely
pénz 1 millió 62 ezer Ft-ra rúgott, az 
összeg az esemény büdzséjébe 
folyt be. A rendezők ezen pénzekből 
fedezték a tűzijáték, a hang-és fény
technika valamint a világítás költ
ségeit, valamint a produkciók szer
zői jogdíját.

Pénz volt a következő napirendi 
pont témája is, mégpedig a költség
vetés III. negyedéves pénzügyi át
csoportosítása. A Pénzügyi Iroda 
199 millió 199 ezer Ft-tal javasolta 
megemelni az előirányzatot. Az in
doklás szerint azért ilyen magas 
összegről van szó, mert a keret 
tartalmaz egy kincstárjegy-vásárlási 
és visszavásárlási tételt. Ezzel a vá
ros költségvetésének végösszege 1 
milliárd 387 millió 506 ezer Ft-ra nö
vekedett.
A Fesztivál téren történő telek

kijelölésről előző számunkban ír
tunk, csakúgy, mint a zsidó teme
tőben történt rongálásról. Utóbbival 
kapcsolatban csak annyi informá
ciónk van, hogy a rendőrség nyo
moz az ügyben.

Módosításra került a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola alapító ok
irata. Erre azért volt szükség, mivel 
az iskola a 2003/2004. tanévtől a 
tanintézmény megszüntette az is
kolaotthonos oktatást és visszatért 
a klasszikus oktatási rendszerhez, 
vagyis a délelőtt a tanóráké, délután 
pedig napközis pedagógusok felü
gyelik a diákok tanulását.
Biztosította a képviselő-testület a 

Hagyományőrző Csoport Nyárád- 
szeredába történő utazásához 
szükséges anyagi támogatást. Utó
lag kiderült, hogy mindhiába: test
vérvárosunknak vissza kellett mon
dani a meghívást, mert a román kor

mány az alkotmánymódosítás 
ügyében kiírt népszavazásra hivat
kozva megtiltott minden nagyobb 
rendezvény megtartását. Csopor
tunk a Nyárádszeredában ilyenkor 
tartandó Gyöngykoszorús Napon 
lépett volnafel.

Az építési telkek voltak a témái a 
következő napirendi pontoknak. El
sőként az Evangélikus Gimnázium 
mögötti részre jelölte ki az új tu
lajdonosokat a képviselő-testület. A 
jelentkezők jelenleg Bagón, Erdő
kertesen, Budapesten, Püspök
hatvanban és Aszódon élnek.
Városképi szempontból igen rom

boló hatásúnak bizonyul egy adott 
sorházas beépítésnél foghíjasán 
hagyott telek. Éppen ezért javasolta 
a képviselő-testület a 21/79-es in
gatlan kapcsán, hogy a tulajdonos 
értékesíthesse a telkét. A grémium 
arról is döntött, hogy kezdeményezi 
a város által jegyzett jelzálogjog tör
lését. Ugyanakkor állásfoglalást kér 
az önkormányzat által foglalkozta
tott ügyvédtől, hogy a jelzálogjog 
vagyoni értékű jognak minösül-e. 
Amennyiben a Ptk. erre lehetőséget 
ad, úgy a telekár 20%-át (5.600 Ft/ 
négyzetméter áron számolva) kéri a 
jegyzett jelzálogjog törlésének el
lenértékéül.
Jóváhagyta a képviselő-testület a 

IX. Portfolió Kft. Közműfejlesztési 
hozzájárulás költségmentességére 
vonatkozó kérelmét. A cég arra hi
vatkozott, hogy a kútépítésbe, vízto
ronyépítésbe és az összekötő ve
zeték megépítésébe befizeti telken
ként a 192 ezer Ft+ ÁFA közműfej
lesztési hozzájárulást. Ha ezen fe
lül - az eredeti szerződés szerint - 
víziközmű fejlesztésbe is be kell 
szállnia, akkor már kettős fizetés tör
ténik. A képviselő-testület ugyanak
kor kikötötte, hogy a hozzájárulás 
nem fizetése esetén nem adnak ön
kormányzati hozzájárulást a telek új 
tulajdonosának nevére történő átí
rásához.

Egyetlen árajánlat érkezett a 
Hatvani út járda melletti korlátjának 
cseréjére. A testület ezt elfogadta, 
így Szamosvölgyi István vállalkozó 
cége végezheti el a munkát össze
sen 2,5 millió Ft értékben.
Ugyancsak egy ajánlat érkezett a 

korábban kijelölt útépítésekre. Az 
ajánlat összege jócskán meghalad

ta az erre szánt keretet, így ezt 1,34 
millió Ft-tal ki kellett egészíteni a te
lekeladások bevételeinek terhére. A 
kivitelező az AKVÍZ KFT, amely fel
újítja a Síklaki hegyi út középső sza
kaszát 2,7 millió, a Baross tér bejáró 
útjának egy részét 812 ezer Ft-ért, 
valamint megjavítja a sportpálya 
melletti vegyes szerkezetű utat 529 
ezer Ft-ért.
A képviselő-testület végül jelentést 
hallgatott meg a lejárt határidejű 
határozatokról, és a két ülés között 
tett intézkedésekről.

2003. október 29.

A testületi ülés első napirendi pont
jaként a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybe
vételéről és a fizetendő térítési dí
jakról döntöttek a képviselők. Erről 
részletesen olvashatnak, csakúgy, 
mint a Művelődési Ház tevékeny
ségéről tartott beszámolóról, az Ál
lami Számvevőszéknek az önkor
mányzat szennyvízközmű fejlesz
tési és működtetési feladatainak el
látásáról készített jelentésről és a 
Nevelési Tanácsadó önálló intéz
ménnyé válásáról.
Módosította a képviselő-testület az 

önkormányzat tulajdonában lévő la
kások és helyiségek bérletére, va
lamint elidegenítésükre vonatkozó 
szabályokról szóló rendeletét. Erre 
azért volt szükség, mert a Kossuth 
Lajos u. 24. szám alatti bérlemény 
pályáztatása során kiderült, a ren
delet néhány pontja nem egyértel
mű a pályázók számára. A módosí
tott rendelet teljes egészében elol
vasható a város honlapján (www. 
aszod.hu), mi most csak néhány 
módosítást emelünk ki. Eszerint a 
pályázóknak 100 ezer Ft+ÁFA bá
natpénzt kell befizetniük. A nem 
nyertes pályázóknak ezt az össze
get a versenytárgyalást követő 20 
napon belül visszautalja a város. A 
versenytárgyalás során a minden
kor érvényben lévő bérleti díj jelenti 
az alapot, amit a licit kezdetén az 
eddigi nettó 500 Ft helyett nettó 
1000 Ft-tal kell megemelni. A pályá
zók közül - azonos feltételek esetén 
- továbbra is a helyi pályázó élvez 
előnyt, ezt az önkormányzat ked
vezményként biztosítja a helyben 

október 8.

lakók munkahelyteremtése érde
kében. A liciten nyertes pályázónak 
a szerződéskötéssel egyidejűleg a 
versenytárgyaláson elnyert bérleti 
díj összegével számolt bruttó 4 havi 
díjjal megegyező óvadékot kell le
tennie.

Elutasította a grémium a város 
egyik pedagógusának lak-bérhát- 
ralék - mintegy 10 ezer Ft - eltör
lésére vonatkozó kérelmét. A közal
kalmazott a Kossuth Lajos u. 99. 
alatti ingatlan egyik lakását vette 
meg önrész, illetve hitel segítségé
vel. Az önrészt még februárban be
fizette, a lakás teljes vételárának ki
fizetését pedig három hónapon be
lül vállalta. Ezt azonban nem tudta 
teljesíteni, mivel a földhivatal kés-le- 
kedése miatt a pénzintézet nem 
utalta át az összeget.
Bagyin József polgármester hoz

zászólása szerint az adásvételi 
szerződések következetesen úgy 
készültek el, hogy lakásvásárlás 
esetén a vevőt a vételár teljes kifize
téséig terheli a lakbér-kifizetési köte
lezettség. Ez pedig azt jelentette, ha 
a kérelmező kérelmének helyt ad a 
testület, akkor a többi lakásvásárló
val szemben megkülönböztetően 
jár el. A képhez hozzátartozik, hogy 
a kérelmező nem a város által fog
lalkoztatott ügyvéddel, hanem má
sik jogi szakemberrel készíttette az 
adásvételi szerződést, és az ő 
szerződéséből kimaradt a fent em
lített kitétel. A kérelmező ezzel kap
csolatban elmondta, felelősséget 
vállalt azért, hogy az utolsó ese
dékes lakbér összegét megfizeti a 
vételárral együtt. A szükséges ira
tokat - amelyet a Polgármesteri Hi
vatal állított össze - még aznap be
vitte a Földhivatalba. Mintegy három 
hét múlva érdeklődött, mire az ügy
intéző arról tájékoztatta, nem történt 
érdemi előrelépés, mivel hiányos az 
irat, nincs ellenjegyeztetve az ön
kormányzat ügyvédjével. Vele csak 
egy hét múlva találkozott, aki közöl
te, nem neki, hanem a szerződést 
készítő jogi szakembernek kell az 
irat ellenjegyeztetését elvégezni. 
Összességében ez több, mint egy 
hónapos csúszást okozott az ügy
intézésben. A felelősséget illetően 
megoszlottak a vélemények: a ké
relmező szerint az önkormányzat is

(Folytatás a 3. oldalon)

aszod.hu
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Drágul a közétkeztetés térítési dija
>Az infláció mellett az ÁFA kulcs változása is oka az emelésnek

Elfogadta a képviselő-testület a 
2004. évre javasolt nyersanyag
norma emelésére tett javaslatot. Ez 
5%-os emelkedést jelent. Ter
mészetesen ilyenkor nőnek a térí
tési díjak is, mégpedig 8%-kal. Itt 
ugyanis figyelembe kellett azt is 
venni, hogy a közétkeztetés ÁFA 
kulcsa 12 százalékról 15 száza-lék- 
ra emelkedik.

Ajavaslat elfogadása előtt a testület 
foglalkozott azzal a bizottsági 
ülésen felvetett javaslat-tal, hogy az 
aszódi óvodás gyerme-kek 
étkezését 3 Ft-tal támogassa az 
önkormányzat A képviselők ezt vé

gül elvetették, mivel nem kívánták 
növelni a várhatóan 2004-ben is je
lentkező forráshiány összegét.

Az önkormányzat eddig csupán 
étkezési kedvezménnyel támogat
ta a közalkalmazottai!. Ez havi vi
szonylatban mintegy 4 ezer Ft-ot je
lentett. Egy korábbi testületi ülésen 
felvetődött, hogy azok a közintéz
ményi dolgozók, akik nem élnek ez
zel a lehetőséggel, étkezési utal
ványban részesüljenek. A képvi
selők felmérették ezen igénylők 
számát az intézményvezetőkkel. 56 
fő jelezte, hogy inkább a 2000 Ft-os 
étkezési utalványt venné igénybe. 

Ennek 12 havi költsége 1 millió 344 
ezer Ft, amit 2004-re a GAMESZ 
működési kiadásainál tervezni kell 
Külön csoportot képeznek a kötele
ző étkezők, ők ugyanis csak az ét
kezési kedvezményt vehetik igény
be.
A kötelező étkezők körét az intéz
ményvezetők határozzák meg. A 
körbe azok a személyek tartoznak, 
akik munkakörüknél fogva (dadák, 
gondozónők, étkeztetést felügyelő 
pedagógusok) étkeztetéssel foglal
koznak.

2004.évi 
térítési díj

Bölcső 192 Ft
Óvoda 209 Ft
Iskola 3x étkezők 255 Ft 
Iskola 1x étkezők 163 Ft 
Kötelező étkezők 

3xétk.186 Ft
Pedagógus 

1x étk. 202 Ft

Ön kormányzati hírek
(Folytatás a 2. Oldalról)

hunyó, mert az ügyintézés menetét 
illetően nem adott megfelelő tájé
koztatást. Kissné Kulybus Gizella 
címzetes jegyző arról tájékoztatta 
képviselőket, az ügyvédi alapsza
bály értelmében minden esetben a 
vevő ügyvédje készíti el az adásvé
teli szerződéseket, így az eladó ügy
védjének ezt már nem kell ellen
jegyeznie. A grémium ezt követően 
döntött az elutasításról.
Elfogadta a képviselő-testület Ko

vács Tamás alpolgármester azon 
előterjesztését, hogy a város 2004. 
évi költségvetésébe tervezzenek be 
a Városháza informatikai fejleszté
sére 1 millió Ft-ot Az összegből egy 
új számítógép, egy notebook, 
nyomtatók és jogtiszta szoftverek 
vásárolhatók meg.
Ismét napirendi pontja volt az ülés

nek az igényelt új telkekre való ve- 
vőkijelölés. Az új lakók Versegröl és 
Erdőkertesről érkeznek.
Mindössze egy pályázó érkezett a 

Kossuth Lajos u. 24. alatti önkor
mányzati bérlemény versenytár
gyalására. A SALGÓ-TRIÁSZ Kft 
ügyvezetője elfogadta a feltételeket, 
így a cég rövidesen megkezdheti 
aszódi tevékenységét.
Továbbra sincs előrelépés a Kos

suth Lajos u. 50. szám alatti ingatlan 
határán megépítendő támfal ügyé
ben. Korábban külön cikkben foglal

koztunk az építést akadályozó patt
helyzettel. A Városfejlesztési és Kör
nyezetvédelmi bizottság legutóbbi 
ülésére az ingatlan tulajdonosát is
mételten meghívták, ám mindhiába, 
mivel ő a felajánlott megoldási lehe
tőséget nem fogadta el.
Egyelőre nem oldódott meg a Szent 
Imre utca egyik ingatlanjának ügye 
sem. A korábban élelmiszerboltként 
funkcionáló ingatlan kilóg a város
képből, mivel akadályozza a római 
katolikus templomra való rálátást. A 
tulajdonos korábban szóbeli aján
latot tett az önkormányzatnak, hogy 
egy építési telekért cserébe elbon
taná az ingatlant, és a kapott telken 
a bontási anyagból építkezne. Ezt 
az ajánlatát később visszavonta. 
Most újabb ajánlatot tett: az önkor
mányzat 8 millió Ft-ért vásárolja 
meg az épületet. A Műszaki Iroda 
adatai és információi szerint ez az ár 
nem reális, így a képviselő-testület 
az ajánlatot elutasította. Ugyanak
kor a tulajdonossal szemben építés
hatósági eljárás indul, mivel az Iroda 
egyfelől engedély nélküli építkezést, 
másfelől az eredeti engedélyezett 
tervektől - 1996-ban a tulajdonos 
építési engedélyt kapott, hogy ma
gastetőt építsen. A kétszer már 
meghosszabbított engedély 2003. 
február 11 -én lejárt - való eltérést ál
lapított meg. A képviselő-testület a 
napirenddel kapcsolatos határoza-

------------------ Október 29.

tában az érintett ingatlanra változta
tási tilalmat, illetve elővásárlási jogot 
rendeltei.
Földkábelek segítségével kapják a 

villamos energiát a Fesztivál tér bel
ső utcáin épülő ingatlanok. Az emi
atti többletköltséget - mintegy 3,3 
millió Ft-ot-telekeladásokból bizto
sítja a város. Aszódon egyébként 
ezek lesznek az első olyan utcák, 
amelynek képét nem csúfítják el vil
lanyvezeték oszlopok.
150 ezer Ft-ot biztosít a város az 

Aszódi Szabadidősport Egyesület 
őszi-téli programjaihoz. A tervek 
szerint asztalitenisz, tollaslabda 
villámtoma, kosárlabda bajnokság 
és Karácsony Kupa néven kispá
lyás labdarúgótorna kerül megren
dezésre.
Ugyancsak támogatta a képviselő

A Vöröskereszt felhívása
A Magyar Vöröskereszt Aszód-Gödöftö Körzeti Szervezete a Közmű

velődés Otthona támogatásával gyűjtést szervez, melyre várja felaján
lásaikat A gyűjtés országos szintű, melyet a Magyar Vöröskereszt hirde
tett meg. Mindennemű adományukat várjuk (ruha, cipő, játék, sportszer, 
műszaki cikkek stb.) december 13-án 9 és 15 óra között a Művelődés 
Háza kistermében.
Kérjük a Tisztelt Adományozókat, hogy csak használható, működő

képes adományt hozzanak, hiszen ezek kiosztásra kerülnek és nem áll 
módunkban a javíttatás.
Várjuk cégek, vállalkozók adományait is, akik részére az adományokat 

visszaigazoljuk. Az adóalapjukból az áru értékének 150% leírhatják, mi
vel a Magyar Vöröskereszt kiemelten közhasznú szervezet

testület az Aszódi Postagalamb 
Sportegyesület támogatás iránti ké
relmét. A galambászok 30 ezer Ft 
önkormányzati támogatást kaptak.
Biztosította a kért 250 ezer Ft-ot a 

képviselő-testület az Aszód FC szá
mára a működési kamatbevétel ter
hére. A város ebben az évben ösz- 
szesen 3,5 millió Ft-tal támogatta az 
egyesületet.

Problémát okoz a közterületen va
ló parkolás a vállalkozók számára, 
mióta a képviselő-testület ezt rende
letben megtiltotta. A témával kö
vetkező számunkban foglalko
zunk.
A képviselők végül jelentést hall

gattak meg a két ülés között tett in
tézkedésekről, a lejárt határidejű ha
tározatokról, majd a közérdekű be
jelentések, javaslatok megtételére 
került sor. A jegyzőkönyvek teljes 
terjedelmükben elolvashatok a Vá
rosi Könyvtárban. R.Z.
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Ülésezett a Pest Megyei Közgyűlés
Kis és nagy ügyek a napirenden

Ismét eltelt egy hónap és újból ülé
sezett Pest megye Közgyűlése. Ol
vasóim közül talán vannak akik nem 
is tudják, ilyen intézmény az amely
nek munkájáról esetenként beszá
molok.

Pest Megye Közgyűlése egy, a 
településektől független önkor
mányzat, amelynek elsőrendű 
feladata, hogy gondozza, őrizze, fej
lessze a megye vagyonát, működ
tesse intézményeit. Ezek elsősor
ban olyan iskolák, közművelődési, 
kulturális, egészségügyi és szociális 
intézmények, amelyek a megye 
számos településének lakossága 
számára nyújtanak szolgáltatáso
kat. Ugyanakkor a megye Közgyű
lésének az is feladata, hogy elő
segítse az önkormányzatok közötti 
együttműködést, a megye jövőjével 
kapcsolatos tervek összehango
lását, s újabban, az uniós felké
szülést. Ez jelent természetesen 
egyfajta erkölcsi felelősséget, szak
mai munkát, de a közgyűlés, ahogy 
ez határozatainkból ki is tűnik, szű
kös forrásaiból rendszeresen fordít 
ezekre a célokra is.

Az október 31-én tartott legutóbbi 
ülésünkön több mint húsz napirendi 
pontot tárgyaltunk. A meghozott 
döntések közül általános egyetér
tésre számíthat az a határozat, 
hogy a Pest Megyei Olimpiai Műhe
lyek, azok a sportegyesületek, ame
lyek olimpián indulókat, pontszer
zőket neveltek az országnak, más 
forrásokon kívül a megyei Közgyű
lés költségvetéséből is kapnak 
külön támogatást, segítendő az oli
mpiai felkészülést. Ez az összeg 
most 9 millió forint, melyből a Váci 
Hajó SE, a Váci Városi Evezős 
Klub, a Gödöllői EAC vívó szakosz
tálya, a Százhalombattai Városi SE 
úszói és Ceglédi VSE judózói ju
tottak 2,5-2,5 millió forinthoz.
Határozat született arról is, hogy 

azoknak a középiskolai tanulóknak, 
akik leteszik az alapfokú számító
gépes vizsgát, a megyei önkor
mányzat visszatéríti a vizsgadíjat. 
Ugyancsak az ifjúságot érinti, hogy 
jelentős támogatásra számíthatnak 
jövőre az ifjúsági civil szervezetek, 
sőt Pest megye internetes honlapjá
hoz kapcsolódva, külön vitafórumra 
teremtenek számukra lehetőséget.

Döntött a megyei Közgyűlés 
testületé a decemberi Megye
napon átadásra kerülő kitünteté
sekről. Ezekről sajnos most nem 
adhatok részletes tájékoztatást, 
ugyanis a kitüntettek személye a 
kihirdetésig, a díjak átvételéig 
nem nyilvános. Azt azonban el
mondhatom, hogy választókerü
letünk civil szervezetei, önkor
mányzatai, intézményei csak 
csekély számban küldtek javas
latokat. Jó lenne, ha figyelmet 
fordítanának településeinken 

A Cukorbetegek Egyesületének 
2002. évi 

közhasznúsági jelentése
Az 1997.évi törvény 19.§ (3) pontja alapján készült beszámolót az 

Egyesület Közgyűlése 2003. január 31-én megtárgyalta és egyhangúlag 
jóváhagyta.
- Számviteli beszámoló: lásd az egyesület teljes körű pénzügyi beszámo
lóját.
- Költségvetési támogatás felhasználása:

Önkormányzati kv-ből 
2002.szja1%
Összesen:

100.000 Ft
11.445 Ft

111.445 Ft

Önkormányzati támogatás felhasználása:
Rezsi költség: 34.632 Ft
Telefon költség: 16.000 Ft
Rendezvények: 49.368 Ft
Összesen: 100.000 Ft

2002.évi szja 1 % felhasználása: 
gyógyszerkölts. támogatás
Összesen:

11.445 Ft
11..445FÍ

- Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 
Az Egyesület saját vagyonnal nem rendelkezik

- Cél szerinti juttatások kimutatása: Lásd a-b pontot és a pénzügyi beszá
molót.
- Ahelyi önkormányzattól kapotttámogatás mértéke: 100.000 Ft
- A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások ér
téke, összege:
A szervezet vezetői társadalmi munkában tevékenykednek, nem 
részesülnek juttatásban.
- Aközhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: 
Mellékelve az egyesület teljeskörű szakmai beszámolója.

Megjegyzés: az Egyesület szakmai és pénzügyi beszámolójának teljes 
szövege betekintésre áll az Egyesület irattárában.

Búzás Pál
Elnök

erre a fontos lehetőségre. Úgy 
vélem, hogy a Galga-mentén is 
élnek olyan emberek, akik mél
tóak lennének arra, hogy elnyer
jék a Pest Megye Díszpolgára és 
számos más, a kulturális, tudo
mányos, oktatási, közbiztonsági, 
közösségszervezői és sporttelje
sítmény alapján odaítélhető ki
tüntetést.

Nagy ügyek mellett persze mindig 
vannak aprónak látszó, mégis fon
tos napirendek is. A megyei köz
gyűlés irányítja például a kémény

sepréssel foglalkozó céget, más
felől ebben a tekintetben árhatóság 
is, azaz jóvá kell hagynia a követ
kező esztendei kéményseprési 
dijakat. Ezek döntésünk értelmé
ben csak az infláció mértékével ará
nyosan emelkednek. A családi 
házak vegyes tüzelésű kémé
nyek ellenőrzésének és tisztítá
sának ára például 760 forint. Fel
hívom a figyelmüket arra, hogy a 
díjat nemcsak fizetni kell, hanem a 
munkát is meg kell követelni érte! 
Ellenőriztessék a kéményeket, hi
szen ennek elmulasztása miatt már 
számos baleset történt!
Számlavezető bankot vált a megye 
önkormányzata. Ez a döntés köz
vetlenül természetesen nem érinti a 
választópolgárokat, annyiban azon
ban mégis, hogy illusztrálhatja: 
igyekszünk jó gazdái lenni a ránk 
bízott költségvetési forintoknak. Az 
új bank pénzünk őrzése fejében 
évente néhány millióval ugyanis 
több kamatot fizet, s természetesen 
lehetőségünk nyílik ezt az összeget 
is közösségi célokra fordítani. 
Ugyanilyen céllal döntöttünk ismét 
arról, hogy eladunk néhány első
sorban a fővárosban található hasz
nálaton kívüli ingatlant.
Pest Megye Önkormányzata min

dent megtesz azért, hogy az irá
nyítása alatt működő oktatási, kultu
rális, szociális és egészségügyi in
tézmények jó karban legyenek, bő
vüljenek. Erre leginkább pályázatok 
útján van lehetőség. Ezek elnyeré
sének feltétele általában az, hogy a 
megye biztosítsa a gyakran ötven 
százalékot is elérő önrészt, s saját 
erőt. S bár a megyei költségvetés 
szűkös, erre a célra azért mindig 
megtaláljuk a forrásokat, s ilyenkor 
ellenzéki képviselőtársainkkal meg
lehetősen nagy egyetértésben sza
vazunk. Ez történt most is, így nyílik 
lehetőség a váci Cházár András 
Speciális Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola és Kollégium, a tóalmási 
Szenvedélybetegek Otthona, a gödi 
Egészségügyi Otthon esetében is, 
amelyek részben rekonstrukcióra, 
részben bővítésre kapnak lehetősé
get.
Remélem, hogy ismét sikerült be

pillantást nyújtani a Közgyűlés mun
kájába. Beszámolómmal egy hónap 
múlva ismét jelentkezem!

Gersei Ferenc képviselő
Pest Megye Közgyűlése
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Közművelődés: továbbra is takaréklángon
A bővítés elmaradása évekre konzerválja a jelenlegi állapotokat

A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a Közművelődés 
Otthona vezetőjének, Rácz Zoltánnak a beszámolóját. Ebből kitűnt, 
továbbra is nagyon kevés pénz jut programok szervezésére, s nem 
oldódott meg a színterek bővítése sem. Utóbbi helyzet úgy tűnik, több 
évre konzerválódik, mivel az illetékes szaktárca által bővítésre, felújí
tásra kiírt pályázat nem nyert. Pozitívumnak tekinthető a Városi Nyug
díjas Klub új helységének biztosítása, melynek költségei a jövőben 
ugyancsak a Közművelődés Otthonát terhelik.
Amikor 1997-ben átadták a Műve

lődés Házát, új fejezet kezdődött 
Aszód közművelődésében. Csodá
latos helyre költözhetett a Városi 
Könyvtár és a Podmaniczky

Megyei fenntartás alá kerül a 
Nevelési Tanácsadó

Az egyik legjobban felszerelt intézménynek számít
Néhány esztendeje Novak Lász- 

lóné közművelődési főelőadó kez
deményezésének és egy sikeres 
pályázatnak köszönhetően neve- 

Körzeti Petőfi 
Szavalóverseny: 

hatvaniak diadala
28. alkalommal került megrendezésre a körzeti Petőfi szavalóverseny, 
melynek ezúttal is a Vécsey Helyőrségi Klub adott helyet. Aszavalatok előtt 
a résztvevők koszorút helyeztek el a Petőfi Múzeum falán, így tisztelegve a 
költőóriás emlékének.
A Sziki Károly színművész vezette zsűri korcsoport szerint értékelte a pro
dukciókat és az első (alsó tagozat) és a harmadik (középiskolások) kate
góriában indulók között csak úgy tudott rangsorolni, hogy a második verset 
is elmondatta a versenyzőkkel. Hosszas tanakodást követően az alábbi 
eredmény született.
I. Kategória (alsó tagozat)
1. helyezett: Tóth Zsombor Hatvan
2. helyezett: Bártfai Máté Aszód, Csengey iskola
3. helyezett: Gódor Virág Hévízgyörk

II. Kategória (felső tagozat)
1. helyezett: Albert Bettina Isaszeg
2. helyezett: Gódor Nikolett Hatvan
Aharmadik helyet a zsűri nem adta ki

III. kategória (középiskolások, felnőttek)
1. helyezett: Kovács Ádám Hatvan
2. helyezett: Süveges Zoltán Aszód, Javítóintézetű
3. helyezett: Papp Nikolett Aszód, Evangélikus Gimnázium
Köszönet az alábbi szponzoroknak: Aszód Város Önkormányzata, Fáma 
könyvesbolt, Megaprínt Számítástechnikai szaküzlet, Péter Lajosné

Művészeti Iskola, bár utóbbi in
tézmény ma már ugyanazzal a 
gonddal küzd, mint a ház harmadik 
intézménye, a Közművelődés Ott
hona, a helyszűkével. A helyzet a 

lési tanácsadó kezdte meg a műkö
dését a Falujárók útja 5. szám alatt, 
az egykori II. számú Általános Iskola 
volt napközis épületében. Aszolgál- 

közművelődés szempontjából any- 
nyit módosult, hogy a kezdetekhez 
képest immáron több helyiség áll 
rendelkezésre. A korábban zártkörű 
klubként, sokak által kocsmaként 
aposztrofált Ifjúsági Klub helyisége 
ma már bárki előtt nyitva áll, s 
egyébként a legjobban kihasznált 
szoba. Itt kapnak helyet a külön
böző előadások, tanfolyamok, itt 
van lehetőség árusításokra, hétvé
gén itt üzemel a Tinidiszkó - a sort 
lehetne még folytatni. A Kamara

tatás a későbbiekben is pályázatok 
segítségével működött. Az igény 
egyre nagyobb volt iránta, előre
lépés! lehetőség - hosszabb ideig 
tartó nyitva tartás, több szakember 
foglalkoztatása - viszont ebben a 
formában nem volt lehetséges. Ép
pen ezért az önkormányzat úgy 
döntött, hogy felkínálja az erre az 
ellátásra amúgy is kötelezett me
gyei önkormányzatnak. A megyei 
szakemberek kijöttek, megnézték, 
majd miután megállapították, hogy 
ez a megyében az egyik legjobban 
felszerelt, kulturált körülményeket 
biztosító, körzeti feladatokat is ellátó 
intézmény, rábólintottak az átvé
telre. Erre egyébként hivatalosan 
decemberben adja áldását Pest 
Megye Közgyűlése.
Az önálló intézmény munkatársai a 
Nevelési Tanácsadóban eddig is 
dolgozó szakemberek lesznek, az
zal a különbséggel, hogy közülük 
hárman főállásban dolgoznak majd 
itt, egy kolléga pedig részmunka
idős feladatot vállai. Munkájukat egy 
adminisztrátor és egy részmunka
idős takarító segíti.
Az intézményvezetői pályázat ki

írása már az új fenntartó dolga lesz. 
Az igazgatói teendőkkel az átmeneti 
időszakra a képviselő-testület—No- 
vák Lászlóné javaslatára - az egyik 
szakembert, Pacs Katalint bízta 
meg.

R.Z. 

termet közösen használja a Közmű
velődés Otthona és a Művészeti Is
kola, és bizony sokszor nem könnyű 
az időpontokat egyeztetni. A helyi
ség egyébként idén új funkciót ka
pott: hétvégén házasságkötő te
remként funkcionál. Idén 26 alka
lommal mondták ki itt a boldogító 
igent. Az előző képviselő-testület 
még egy helyiséget biztosított, még
pedig egy termet a Csengey iskola 
épületének alagsorában. Jó ideig itt 
működött a kézműves szakkör, 
amely a későbbi megszorító intéz
kedések miatt megszűnt. Szeren
csére a Közművelődés Otthona ál
tal pályázaton nyert eszközök ma 
már újra kihasználtak - a Művészeti 
Iskola képzőművészeti oktatása va
lósulhat meg a segítségével. (Erre a 
két intézmény együttműködési 
megállapodást kötött). Nemrégiben 
új helyiséget kapott a Közművelő
dés Otthona: az önkormányzat által 
a nyugdíjasklubnak biztosított 
Falujá-rók útja 1. szám alatti helyi
ség működtetése az intézmény fel
adata.
A másik óriási gond a pénzszűke. A 
Művelődés Háza költségvetése 
ebben az esztendőben 4,2 millió Ft, 
amely minden kiadást kell, hogy 
fedezzen. Közösségi programokra 
évente mintegy 500 ezer Ft jut, így 
mindig a legolcsóbb lehetőséget kell 
megragadni, ez pedig az előre ter
vezést nehezíti. Csak összehason
lításképpen: a szomszédos Kartal 
művelődési háza idén több, mint 9 
millió Ft-ból gazdálkodhatott.
Az intézmények vezetői minden 

évben azt gondolják, ennél rosz- 
szabb már nem lehet. Aztán bebi
zonyosodik, hogy rosszul hitték. Az 
idei esztendő megszigorítása, hogy 
többletbevétel esetén ennek csu
pán 30%-a maradhat az intéz
ménynél, a többit az önkormány
zatnak be kell fizetnie az állami 
kasszába. Azt, hogy jövőre sem 
könnyebbedik a helyzet, jól mutatja, 
hogy a Közművelődés Otthona - 
csakúgy, mint a többi önkormány
zati intézmény - 3 százalékkal 
emelhetett a költségvetésén, miköz
ben 6-8%-os inflációról hallani.

R.Z.
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SKODA. VÁLTSON VELÜNK

...hogy lehet egy új SkodaFabia ára mindössze

1 999 000 Ft,
amikor szerintük jóval többet ér.

Ők már tudnak valamit.
Kombinált átlagfogyasztás: 5,9 1/100 km • CO2-kibocsátás: 144 g/km. A képen extra 
felszereltségű modell látható.

Az Ön Skoda-márkakereskedője:
Patócs Autóház • 2100 Gödöllő, Rigó u. 10.
TeL: (28) 515-710, Fax: (28) 515-720
www.patocsauto.hu

http://www.patocsauto.hu
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Pályázatírás - EL módra
Ha nyer a város, megújulhat a Csengey iskola épülete
Egy kis ízelítőt kaptunk, milyen fel

tételeknek és elvárásoknak kell 
megfelelni, ha 2004. május 1. után 
meglévő szűkös erőforrásainkat 
EU-s pénzzel szeretnénk kiegészí
teni.
Ez év júniusában pályázati felhívás 

jelent meg az Informatikai Minisz
térium honlapján. A pályázat az 
„Információs technológia az általá
nos iskolákban” címre hallgatott. 50 
% hazai, 50 % Európai Uniós pénz 
képezi a pályázat alapját, a saját 
erőt 10 %-ban szabták meg.
A maximális pályázható összeg 

mintegy 61 millió Ft.
Mit is tartalmaz a ki írt pályázat?
Nyertes pályázat esetén mód nyílik 
a szerencsés általános iskolát a 
legkorszerűbb informatikai eszkö
zökkel és technológiával felszerelni, 
természetesen a szükséges építé
szeti átalakításokkal és felújítá-sok- 
kal együtt. A pályázat tartalmazza az 
információs technológiát az okta
tásban felhasználó pedagógusok 
oktatásának, továbbképzésének tá
mogatását is.
A feladat tehát rendkívül összetett 

és bonyolult volt, hiszen ezen kere
tek között kellett „kitalálni” olyan 
komplex programot, amely a fentie
ket egyszerre tartalmazza illetve a 
program a pályázati bírálók tetszé
sét is elnyerheti.

Első lépésként un. projekt-team 
alakult, melyben minden érintett 
szakterület képviseltette magát. A 
Csengey Általános Iskola pedagó
gusai a projekt alapját képező peda
gógiai programot alkottak, erre épült 
fel a szükséges információs techno
lógia meghatározása és a technoló
gia kialakításához szükséges építé
szeti átalakítás.

Ha nyerünk, az alábbi átalakítá
sokra, felújításokra kerül sor: 16 
munkaállomásos multimédiás ok
tatásra alkalmas, a legkorszerűbb 
technikával felszerelt (digitális 
kamerák, fényképezőgépek) tante
rem. 16 munkaállomásos informa
tikai tanterem. Belső struktúráit há
lózat, vagyonvédelmi rendszer kié
pítése. Új könyvtár és új tanári kiala
kítása. Az alagsor teljes rekonstruk
ciója, szellőztető berendezés és klí
ma beépítésével, vizesblokk felújí

tással. Megvalósulhat a főbejárati 
lépcső átépítése, akadály mentesí
tése, a konyha külön bejárata. A pá
lyázati anyag elkészítéséhez külső 
tanácsadó segítségét is igénybe 
vettük. A pályázat elkészítésére 
másfél hónap állt rendelkezésünk
re, a rövid határidő ellenére időben 
elkészültünk, a pályázat benyújtás
ra került. A város képviselő-testülete 
október 29-i ülésén a szükséges ön
részt (17 millió Ft, önrész+ÁFA) ha
tározatban biztosította.
Ezúton szeretném megköszönni a 

közreműködők önzetlen társadalmi 
munkáját, amelyet a pályázat elké
szítéséhez nyújtottak:
- pedagógiai program: Ácsné Tóth 
Beáta, Lakatos Csilla, Novak Lász
lódé
- informatika: Kurucz Albert, Rácz 
Zoltán
- építészet, üzemeltetés: Bárfai 
László, Tolmács! Miklós
- adminisztráció: Tóthné Oprávei 
Beatrix
Eredményhirdetés 2004 első ne-

Még egyszer a régészeti 
emlékek védelméről

Több mint két éve lépett életbe a 
kulturális örökség védelméről szóló 
törvény, amely az eddigieknél na
gyobb súlyt ad a régészeti lelőhely
ek megőrzésének, megmentésé
nek. A korábban érvényben lévő 
múzeumi törvényhez hasonlóan 
kötelezően előírja a föld- vagy 
egyéb munkák során előkerülő 
régészeti leletek bejelentését. 
Ezzel összefüggésben célszerű az 
építkezések s egyéb, földmunkával 
kapcsolatos beruházások előtt tá
jékozódni a helyi önkormányzatnál, 
hogy a szóban forgó terület nem 
esik-e régészeti védettség alá, illet
ve nincs-e a helyszínen ismert régé
szeti lelőhely. (Az önkormányzatok 
általában már rendelkeznek mo
dern településrendezési tervvel, 
melynek része a lelőhelyeket meg
jelölő térkép is.) így elkerülhető az 
utólagos kényelmetlenség, amikor 
az alapásás során derül ki, hogy itt 
leletmentésre van szükség, amely 

gyedévében várható, ha nyerünk a 
projekt bonyolítása is a team fela
data lesz. Soha rosszabb feladatot!
A bemutatott pályázat elkészítése 

több tanulsággal is szolgált. Az első 
és legfontosabb: 2004 után való
ban széleskörű lehetőségek állnak 
majd rendelkezésre EU-s pénzek 
megszerzésére. A pályázatok be
nyújtását viszont komoly és mega
lapozott szakmai munkának kell 
megelőznie, és a pályázatnak for
mailag is kifogástalannak kell lenni- 
e. Benyújott pályázatunk terjedel
me meghaladta a 100 oldalt, mely 
többek között angol nyelvű össze
foglalót is tartalmazott. A második 
tanulság: nehezen tudom elképzel
ni, hogy kisebb települések önerő
ből képesek hasonló pályázatok el
készítésére. Pályázatok nélkül vi
szont nem részesülhetnek a rendel
kezésre álló anyagiakból, lemara
dásuk fokozódhat. A harmadik ta
nulság: jelen pályázat megírása 
másfél hónap intenzív munkáját igé
nyelte. „Ingyen" munkára egyszer- 

esetleg hátráltathatja az építkezést. 
Megjegyzem, a régészek általában 
minden igyekezetükkel azon van
nak, hogy a leletek (nem feltétlenül 
arany vagy ezüstkincseket kell el
képzelnünk, az esetek többségé
ben inkább régi edények töredé
keiről, állat- vagy embercsontokról 
van szó) előkerülése esetén minél 
gyorsabban és hatékonyabban fel
tárják a felbukkanó régészeti objek
tumokat és ne tartsák fel az építke
zőket. Az utóbbi években több jó
indulatú, nemzeti kulturális öröksé
günket tisztelő és óvó leletbejelentő 
közölte a múzeummal, hogy régisé
geket lelt a földben, így pl. Gergely 
János, aki Bagón végzett beruhá
zást, vagy Furák Róbert, aki Ikladon 
építkezett, de sorolhatnánk további 
bagi, galgagyörki, galgahévízi és 
aszódi példákat is. Minden esetben 
haladéktalanul a helyszínre sietett a 
Petőfi Múzeum régésze vagy - 
akadályoztatása esetén - az őt he- 

kétszer meg lehet nyerni az intéz
ményért, településért tenni akaró 
szakembereket, de hosszú távon 
profi pályázatírókra van szükség. Ez 
azonban szintén költséggel jár, hi
szen a pályázatírók többsége fix díj 
+ „sikerdíj” fejében dolgozik.
Mi lehet a megoldás? Érdemes len
ne végiggondolni az Aszódi kistér
séghez tartozó települések vezeté
sének, hogy összefogva, kistérségi 
szinten lehetne működtetni egy 
pályázati irodát. Az iroda működte
tésének költségeit közösen (pl. lét
szám arányosan) biztosítva, profi 
pályázatírókat alkalmazva gazda
ságosan és főleg sikeresen működ
hetne. A közös működtetést az Unió 
is támogatja, mint ahogy a kistérségi 
együttműködést is ösztönzi. Egy 
közös iroda a kistérségi szinten 
meglévő szinergia hatásokat is 
kompenzálni és kezelni tudja.
Bármilyen nehezen is megy, meg 

kell tanulnunk közösen gondolkodni 
és együttműködni itt a középső Gal- 
ga-mentén. Különben lemara
dunk...

Kovács Tamás
alpolgármester

lyettesítő Pest megyei kolléga.
Az esetek nagy részében nem 

ilyen megnyugtató a helyzet. Szo
morúan kell látnom, hogy a Galga 
mentiek többsége nem tesz eleget a 
törvény szavának, de még annak - 
az építési engedélyben meghatá
rozott - kötelezettségnek sem, hogy 
bejelentse a földmunkák kezdetét 
az illetékes Petőfi Múzeumnak 
(Aszód, Szontágh lépcső 2., telefon: 
500-650), amikor ismert régészeti 
lelőhelyen építkezik. Az előkerülő 
régészeti tárgyakról a múzeum nem 
értesül. Ezzel rengeteg olyan tárgy 
jut ebek harmincadjára, amely a 
lelőkörülmények, a lelőhely pontos 
ismeretében fontos adat lehetne kö
zös történelmünk, múltunk megis
merésében. így azonban örökre el
vész mind a tudomány, mind a helyi 
közösség számára.
Ismételten kérünk tehát mindenkit a 
törvény betartására, szűkebb ha
zánk, a Galga mente régészeti em
lékeinek a megmentésére.

KulcsárValéria
a Petőfi Múzeum régésze
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RENAULT

UJ AUTÓT ADUNK

RÉGI EMLÉKEIHEZ!

Most : be öreg autóját:
Thalia Prestíge akár 

580000 Ft árelőnnyel!

renauix Randevú
október 1 - december 31.

Akciónk ideje alatt öreg vagy értéktelen használt autóját rendkívül kedvező feltételekkel 
számítjuk be bármilyen új Renault személygépkocsi és kishaszonjármű vásárlásakor! Ha a Thalia 
Prestíge klímával felszerelt limitált szériát az akcióra speciálisan kialakított Renault Credit 
finanszírozással veszi meg, öszesen 580000 Ft* árelőnyt adunk! A részletekről és feltételekről 
érdeklődjön márkakereskedésünkben! www.renault.hu

'A limitált széria teljes árelőnye = termékelöny/akciós kedvezmény + a használtautó-beszámítás árengedménye

Fogyasztás liter/100 km: Vegyes: 4,7-7,1; Városi: 6-9,9; Országúti: 5,4-7,6; C02-kibocsátás g/km: 126-138 (változattól függően)

RENAULT HATVAN Képe Tibor KFT. 3000 Hatvan, Ring Kálmán út 3.

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

RENAULT -AUTÓKAT ALKÜTUNK

http://www.renault.hu
http://www.renault60.hu
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Szelektív hulladékgyűjtés: decemberben indulhat
A cél az, hogy a környezet kevésbé károsodjon

Korábban beszámoltunk már arról, 
hogy a város megpróbálkozik a sze- 
lektívhulladék-gyűjtés bevezetésé
vel. A „hulladékszigetek” létesítésé
re benyújtott pályázata sikeres volt, 
s lapunk utcára kerüléséig ezek már 
megépítésre is kerültek, december
re pedig a gyűjtőkonténerek is meg
érkeznek. A képviselő-testület elfo
gadta a Műszaki Iroda vezetőjének, 
Fehér Endrének azon javaslatát, 
hogy az edényzet alá ne beton
aljzat, hanem viakolor burkolat ke
rüljön. Ez ugyanis nemcsak eszté- 
tikusabb, hanem bármikor, bárhová 
elhelyezhető.
Mindezek után mi, lakosok követ
kezünk: élnünk kell a lehetőség
gel, meg kell tanulnunk a szeme
tünket úgy gyűjteni, hogy a kör
nyezetünk a lehető legkevésbé 
károsodjon, az újra hasznosítha
tó hulladék elválasztódjon a többi 
szeméttől. A főpróba már csak 
azért is fontos, mert néhány esz
tendőn belül a település hulladék
gyűjtése szelektívvé kell váljon. A 
környéken egyébként négy tele
pülésen - Túrán, Galgahévízen, 
Vácszentlászlón és Zsámbokon 
már így gyűjtik a szemetet.

A hulladékszigetekkel kapcsola
tos tudnivalók összegyűjtésére 
Tolmácsi Miklóst, a GAMESZ ve
zetőjét kértük fel, aki az alábbi 
tájékoztatót juttatta el hozzánk:

A hulladékszigetek a város hat 
pontján találhatók:
Szent Imre út - Széchenyi út 
sarok

Profi áruház parkolója

Csengey Gusztáv Általános Is
kola gazdasági bejárója előtt

Kondoros téri ÁBC parkolója

Falujárók úti Óvodával szem
ben

Hajnóczy út-Rákóczi út sarok

Egy szigeten négy darab 2 m3-es 
konténer található, amelyekben 
külön gyűjthető a(z) 
-papír
- műanyag flakon (PÉT palack) 
-üveg (színes-fehér)
- fém doboz (üdítős - sörös - 
konzerves)

Nagyon lényeges szabályok:
Ahhoz, hogy a külön gyűjtött hul
ladékot ne kelljen újra válogatni, 
csak a megnevezett hulladékot 
lehet a kijelölt helyre lerakni:

A papír hulladék gyűjtésére al
kalmazott konténerbe kerülhet:
- csomagoló papír
-kartondoboz
-hullámpapír
-újság-könyv-füzet
Nem kerülhet
- használt papír zsebkendő
- piszkos, zsíros, olajos papír
-tetrapack doboz
-fóliázott papír

Üvegeknél lehet:
-Ép, vagy törött fémmentes szín
telen vagy színes beföttes üveg,

-pohár
- palack
Nem lehet:
-tükör,
-síküveg,
-fénycső,
-villanykörte,
- kerámia,
-porcelán.

Műanyag palackoknál lehet:
- Mindennemű PÉT palack, 
lehető-leg kupak nélkül,
- tiszta fólia
Nem lehet:
- hipós, ecetes, étolajos, palack.

Fémhulladékoknál lehet:
- Konzervdobozok, üdítős, sörös, 
dobozok,
-alufólia
Nem lehet:
-nagyméretű fém,
-szék,
-fazekak,
-gépalkatrészek.

Aprobirdetesek
Albérletet keresek Aszódon és környékén december elsejétől. Tel: 06 70 
237-6475
Pénztárgépek, mérlegek adásvétele, APEH-ügyintézés, hitelesítés, 
szervízelés. Tel: 06 20 9281 -526

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik szeretett férjem, édesapám, Veselits 
Kálmán temetésén fájdalmunkban osztoztak, és utolsó útjára 
elkísérték.

Hálával: Veselits család

Veszélyes hulladékot a szige
ten elhelyezni tilos! Ilyenek az 
akkumulátorok, száraz elemek, 
elektronikai készülékek.
Legfontosabb szabály: a hulla
dékszigetek mellé tilos lerakni 
bárminemű hulladékot!

Tisztelt Polgárok!

Ez a kezdeményezés első lépés a 
szelektív hulladékgazdálkodás
nak. Nagyon fontos, hogy az újra
hasznosítható anyagokat ne a le
rakóba szállítsuk, terhelve ezzel 
környezetünket, hanem használ
juk fel alapanyagként.
A hulladékszigetekre le nem rak
ható hulladékokat természetesen 
a minden év tavaszán sorra kerülő 
lomtalanításnál elszállítjuk.
Kérünk minden aszódi Polgárt, le
gyenek segítségünkre törekvé
seinkben!

Tolmácsi Miklós
GAMESZ vezető

Hulladéklerakó-ügy: 
Keszeg is nemet mondott

NEW FRANKA SHOP Kereskedelmi és Szolgáltató BT. 
MEZŐGAZDASÁGI ÉS TEHERGÉPJÁRMŰ ALKATRÉSZBOLT

Aszód, Kossuth L. u. 71. Tel: 28 500-450

(Folytatás az 1. oldalról)

épülne, melyben az égethető hul
ladékokat semmisítenék meg, s 
ennek égésterméke kerülne lera
kásra. Az ügy pikantériája, hogy 
Verseg mellett Kartal is aktivizál
ná magát gesztorként. Meg nem 
erősített információk szerint a „V” 
betűsök sorában szerepel még 
Veresegyház is, de szerepel a

listán Püspökhatvan is. Az idő 
mindenesetre sürget, hiszen 
amennyiben a szaktárca 
december 31-ig nem talál olyan 
befogadó települést, amelynek 
lakói úgy vélekednek, az ígért 
előnyök nagyobb súllyal bírnak, 
mint a lehetséges hátrányok, az 
ISPA pénz elveszik.

28 500-451; 06 20 941 -6533
FACYAtlÜ AKGIÖ

Tömény-70 C: 1,5,10,20, 25 kg-os kiszerelésben kapható!
Akkumulátorok szenzációs árakon!:

GJONQAX amerikai, 
2 év garancia! STARTER

magyar, 
1,5 év garancia!

AGIP, PRISTA, MOGUL, Challoils [olasz] motor,hidraulika, hűtő, 
kenő, vágó -és hajtóműolajok széles választékával várjuk!

Mezőgazdasági és tehergépjármű alkatrészek nagy 
választékban kaphatók! Egyes termékekre 10-20% kedvezmény!
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PENGEVÁLTÁS

Az Aszódi Tükör előző számában 
megjelent, s városunk önkényesen 
felhasznált címerének mondaniva
lóját, kérem, értelmezze, Tisztelt 
Olvasó, legjobb belátása szerint!

VÁLTÁSPENGE
Következő soraimat is az Önök fan
táziájára bízom.
Budapesttől 10-15 kilométerre egy 

kisváros vezetőségi ülésén, az ülés 
vezetője mondja:

- Uraim, a víz forráspontja 90 fok. 
Egy helyi ember, aki az ülésen szin
tén részt vesz, szót kér, és jelzi:
- A víz forráspontja nem 90, hanem 
100 fok.
Az ülésen lévők többsége tudja ezt, 

ám nem szól semmit. Az ülés veze
tője pedig mérgesen rendre utasítja 
a felszólalót, majd levezeti az ülést. 
Eltelik három hét, és újra üléseznek 
a városvezetők. Az ülésvezetö fél
beszakítja mondókáját, majd meg
kérdi:
- Melyikük is volt az, aki a múltkor azt 
mondta, hogy a víz forráspontja 100 
fok? - Az illető feláll, s a vezetőre 
néz, aki a következőképpen érvel: -
- Elnézést! A múltkor igaza volt, 
utána néztem. A víz forráspontja 
tényleg 100 fok, csak én összeke
vertem a derékszöggel!
Bízom abban, hogy ez a történet 

Budapesttől 30-40 kilométerre nem 
játszódhat le, e két mondat - „Elné
zést",a múltkor igaza volt!" Kivéte
lévelt!

Válasz ifj. Jordán Imre úr 
kérdésére

SZAKÉRTŐ 1. - iíj. Jordán Imre 
Valóban látszik az, hogy ki es kinek 
a szekerét próbálja tologatni, vagy 
épp tolja, esetleg ésszel, ha nem 
megy, erővel. Tudja jól, holnap az Ő 
szekerének is jól jöhetnek a segítő 
kezek. Valóban látszik az is, hogy ki 
nem segít a másiknak, még akkor 
se, ha ez semmibe sem kerülne ne
ki, helyette inkább belerúg az építő 
munkába, és lassítja a fejlődést. 
Ifj. Jordán Imre úr „Az ingyen húsz 
ára" írásában, nagy szakértelem
mel, hosszan, kitartóan érvel a vá
ros számára felajánlott autóbusz 
üzemben tartása ellen. Több oldal-

Belső hang
Búzás János 

képviselői jegyzete 3.
rói közelíti meg a kérdést, saját szá
mításaira alapozva, úgy, mintha 
csak az Ő feladata lett volna dönte
ni, majd azt követően üzemelteim a 
szóban forgó gépjárművet. Ez idáig 
semmi gond. Bárkinek lehet véle
ménye, még jó is! Az külön megtisz
teltetés, hogy iíj. Jordán képviselő
társam is megszólal, hiszen eddig 
nem kényeztetett el bennünket fel
szólalásaival a testületi üléseken az 
elmúlt egy esztendőben. Egyéb
ként Frajna György úr elmondása 
szerint (rajtam kívül) senki sem 
vette a fáradtságot, hogy megtekint
se a felajánlott autóbuszt.
Erről a szemre nem vételezett busz
ról adott „szakvéleményt" Jordán 
Imre, majd írásának végéhez köze
ledve még egy sértő kérdést is fel
tesz azAszód FC számára:
- „Ha ez a busz annyira megérte 
volna az árát, miért nem élt a lehe
tőséggel a futballdub, hogy ezzel 
oldja meg a csapatok szállítását?"

Tisztelt Képviselő Úr!
A busz felajánlása a város nevére 
szólt! Ám ha Önnek lehetősége lett 
volna segíteni, hogy e felajánlást az 
FC megkapja, miért néni segített? 
Miért nem vitte a képviselő-testület 
elé javaslatként, miért nem keresett 
meg személyesen ez ügyben? írá
sa alapján, most azt látom, Ön volt 
megbízva a felajánlás eldöntésével, 
bár úgy gondolom a felajánlásról a 
képviselő-testületnek kellett volna 
határozni, dönteni. Ez elmaradt. 
Ezért erkölcsileg azokat a vezetőket 
tartom felelősnek, akik hatalmi dön
tésükkel maguknak tartották meg a 
döntés jogát, azaz jogtalan hatalmat 
gyakoroltak, úgy e kérdésben, mint 

Kiüntetés és jutalom 
a polgármesternek

A Magyar Köztársaság Belügyminisztere október 23 -a alkalmából a Köz 
Szolgálatáért ezüst fokozatának érdemjelével tüntette ki Bagyin József 
polgármestert. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen a város első em
berének 2003. évi jutalmazása is napirendi pont volt. A Pénzügyi Bizottság 
- tekintettel a fent említett kitüntetésre - a polgármester három havi illet
ményének megfelelő összeg megadását javasolta. A képviselő-testület - 
amely ennél a témánál Kovács Tamás alpolgármester vezetésével tár
gyalta a napirendi pontot - egyetértett az előterjesztéssel és 10 igen szava
zattal, egyhangúlag elfogadta azt. R.Z.

képviselőtársaik kihagyása terén 
egyaránt.

Megjegyzem, kérdése konfliktust 
keltő magatartásra utal, ugyanis 
olyan időben szólal meg, amikor bí
zonyos ellenvélemények kiélezését 
segíti elő, segítget pengét fene- 
getni, Polgármester úr „PENGE
VÁLTÁS" című írásához, ahol 
Polgármester úr mindent megen
gedve magának, saját céljára, mél
tatlanul használja Aszód város 
címerét lógóként.

Továbbá megkérem Önt, mint kép
viselőt, nyilatkozataival ne ossza 
meg az évek óta eredményesen 
működő ASZÓD FC vezetését, in
kább lehetőségeihez képest segítse 
az ott dolgozó sportemberek mun
káját, akik idejüket szentelik a város 
hírnevének erősítésére, a közel 
száz sportolóval egyetemben. Emlí
tett kérdése kapcsán feltételezem, 
nem túl sok fogalma van arról, hogy 
mennyi munka van azAszód FC há
za táján. Sajnálom, hogy azon 
néhány „szurkoló" közé kell sorol
nom, akik megjegyzéseikkel csak 
ártanak az egyesületnek, az aszódi 
sportéletnek. Sajnálom, hogy ezt, 
mint Aszód város képviselője teszi! 
Bármennyire is nehéz elfogadnia, a 
sport és a politika (még ha csak 
helyi is) két különböző dolog. Igaz 
mindkét helyen ellenfelek vannak, 
ám a sportban a mérkőzés után ke
zet fognak. Remélhetőleg az aszódi 
politikai életben is lehetőség nyílik 
majd egy sportszerű politizálásra, 
aminek a vége egy kézfogás lesz, 
mert akkor érezheti a város lakos
sága, hogy Ön is értük csúszik-má- 
szik a pályán, azért, hogy Aszód mi
nél előkelőbb helyen legyen elis
merve.

A személyes érintettség okán meg
kerestük Jordán Imrét, akijelezte, a 
következő számban válaszol. -R-

Amikor a 
szerkesztő 

kvinttel véd...
Amikor néhány esztendeje az a 
megtiszteltetés ért, hogy meg
hívtak előadni a helyi újságírás 
ismérveiről a Szent István Egye
tem agrár-újságíró hallgatóihoz, 
azt bizonygattam nekik, az újság
író számára ez az egyik legna
gyobb kihívás, mivel itt minden
nap találkozhat a tollforgató azzal 
az emberrel, akiről, akivel kap
csolatban írt, s azonnal szem
besül a cikk hatásával. Az orszá
gos sajtóban megjelentetett írá
sok nyomán erre jóval kisebb az 
esély.

Sajnos Búzás János képviselő 
félreértette azt a szándékomat, 
hogy egy lógóval emeljem ki az 
egyes, a várost érintő döntések
kel kapcsolatban kialakult vitá
kat, “pengeváltásokat". A lógóval 
kizárólag színesíteni kívántam 
az oldalt. Bagyin József pol
gármester nem adott címet vála
szának, emiatt a lógó kapcsán ál
talam lett Pengeváltás az írás cí
me.
A most kifogásolt lógó egyébként 
első ízben az Aszódi Tükör 1999. 
márciusi számában jelent meg. 
Akkor éppen Bagyin József pol
gármester, Asztalos Tamás, 
Búzás János képviselők “csör- 
téztek” egymással, amihez Kaáli 
Nagy Kálmán és Szianka Zsolt is 
hozzászólt. Kifogást ekkor senki 
nem emelt a lógó használata mi
att.

Összegezve: a lógóval kizáró
lag a figyelmet szerettem volna 
ráirányítani a a szóban forgó, a 
város ügyeit érintő írásokra. 
Bízom benne, hogy nem követ
tem el önkényes címerhaszná
latot. Ezt már csak azért is szív
ből remélem, mert a város cí
mere nemcsak ezen az oldalon 
szerepel, hanem a címlapon is, 
illetve valamennyi oldal fejlécé
ben. No, nem csupán a dizájn mi
att, hanem azért is, hogy erő
sítse, ez Aszód város havilapja. 
És ez hála Istennek már így 
megy 15. éve... RáczZoltán
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Ellenőrzést tartott az ÁSZ
A célirány a szennyvízközmű-fejlesztés 

és működtetés volt
Ismét Aszódon tartottak ellenőr

zést az Állami Számvevőszék szak
emberei. A 2003. június 27.és szep
tember 8. közötti vizsgálat az 1996- 
2003. évekre terjedt ki, mely magá
ban foglalja a szennyvízcsatorna 
építés és a szennyvíztisztító telep 
beruházás megvalósítását. Az el
lenőrök összességében mind a be
ruházás megvalósítását, mind a 
működtetését rendben találták. Az 
állami támogatások felhasználása 
szabályosan történt. A megvalósí
tott fejlesztések azonban még nem 
teljes körűen biztosítják a térség víz
minőség védelmi követelményeit. 
Különösen nagy gondot jelent a házi 
szennyvíztárolókban átmenetileg 
elhelyezett szennyvizek tisztításá

nak megoldása. Az üzemeltetés 
költségei a csatornadíjban megté
rülnek, ám ez a szükséges karban
tartásra, felújításra, fejlesztésre 
nem nyújt fedezetet, eá csak a 
szennyvíztisztító telep 100%-hoz 
közelítő kihasználtságával lehetne 
biztosítani.
A szakemberek éppen ezért azt 

javasolták, a polgármester kezde
ményezze, hogy az önkormányzat 
továbbra is vizsgálja a szennyvíz
tisztító telep kihasználtsága foko
zásának lehetőségét, a jegyző pe
dig kezdeményezze a bekötések 
növelését, a házi szennyvíztáro
zókban átmenetileg tárolt szennyvi
zek összegyűjtését és kezelését.

R.Z.

Javítóintézet: 
törzsgárda tagokat 

köszöntöttek
Bensőséges hangulatú ünnepség 

keretében köszöntötték a ESZCSM 
Aszódi Javítóintézetének azon 
munkatársait, akik kerek évforduló
hoz érkeztek az intézetben végzett 
munkájuk során. Atörzsgárda tagok 
a következők:

10 év:
Fristáczki János, Kónya Anett, 
Lakatos Gyula, Maldrik Pálné, 
Mikus Józsefné, Szilágyi Miklós, 
Tudja István

15 év:
Gersei Ferenc, Kiss György, Né
meth Gyuláné, Rigó László, Szabó 
Pálné I., Váradi Csaba

20 év:
Farkas János, Korpás László, Pro- 
bocskaiLászlóné, Szarka Attila,

25 év:
Csonka Józsefné, Harkai János,
Szabó Imre

30 év:
Bogárdi József, Jakab Géza, Pardi
László

35 év:
BudaiAndrás

Szerkesztőségünk ezúton kíván ki
tartó munkát és sok sikert, egész-

AJANLATA
Róbert Littel: 

Az Ártatlanság vége

“Ha Róbert Littel nem találta volna fel az amerikai kémnovella műfaját, 
akkor meg kellene rá kérni...” ...Elképesztően szórakoztató, megsem
misítőén leleplező. Nem szabad kihagyni!”...
Ilyen vélemények olvashatók a könyv hátoldalán, mint megannyi más 
köteten is. Ajánlati könyvünk azonban valamiben mégis eltér a szok
ványos kémregényektől: a CIA-nak az 1956-os forradalommal és sza
badságharccal kapcsolatos tevékenységét taglalja eddig soha nem 
publikált visszaemlékezések és dokumentumok alapján.
Ellliot Ebbitt CIA-ügynök 1956. október 16-án azért érkezik Buda

pestre, hogy találkozzon azokkal a magyar értelmiségiekkel, akik afor- 
radalmat készítik elő. Megdöbbenve tapasztalja, hogy azok szinte biz
tosra veszik, egy esetleges forradalom kitörése estén Amerika rögtön 
segítő kezet nyújt Magyarországnak. Véleményüket a Szabad Európa 
Rádióban elhangzó véleményekre alapozzák. Ebbitnek viszont éppen 
az a feladata, hogy figyelmeztesse a magyarokat, Amerika korainak 
tartja a kommunista rezsim elleni felkelést, és felhívja a figyelmet az 
ukrán határnál tapasztalható szovjet harckocsi-összevonásra. A 
feladatát nem tudja végrehajtani, mivel azÁVH lecsap rá. A börtönből öt 
is a forradalmi csapatok szabadítják ki. Innentől kezdve már csak egyet 
tud tenni: folyamatosan tájékoztatja a CÉG-et a Magyarországon tör
téntekről. Végül néhány forradalmárral együtt szökik ki az országból a 
magyar-osztrák határnál.
Róbert Little a Newsweek kelet-európai tudósítója volt. Legutóbbi 

könyve a CIA hidegháborús tetteiről szól, s hosszú-hosszú hetekig ve
zette a New York Times bestseller listáját. Az amerikaiak többségét áll í- 
tólag igen felháborította a CÉG-nek a magyar politikai eseménnyel 
kapcsolatos ténykedése.
Az eddig 13 nyelvre lefordított könyv nemcsak az 1956-os forradalom 
megítéléséről tájékoztat bennünket, hanem bepillantást enged abba is, 
vajon manapság mit gondolnak rólunk, magyarokról. R.Z.

A hónap műtárgya

A Vas család tagjainak portréit Bariai Béla bácsi festette meg. Acsaládot a 
II. világháború idején deportálták. Azauswitzi haláltáborban ölték meg őket 
1944. nyarán. A képeket a Vas család életben maradt tagjainak leszárma
zottai ajándékozták a Petőfi Múzeumnak 2003-ban.

Invitáló könyvbemutatóra
A napokban jelenik meg dr. Asztalos István: Az aszódi evangélikus köz
ségiskola története 1728-1948. című könyve. A mű hivatalos bemutatójára 
2003. december 9-én 17.30 órakor lesz a Evangélikus Gyülekezeti te
remben. A könyvet bemutatja Detre János evangélikus esperes. Ennek 
megtörténte után a szerző dedikálja legújabb munkáját.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

“Számítógépzűr” miatt sajnos néhány betervezett cikk kima
rad. Ezek természetesen decemberben megjelennek. Az érin
tettek megértését kérem. Köszönettel: Rácz Zoltán
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Hírlap, dohányára. Hagyományos és új aszódi 
képeslapok, telefonkártyák, feltöStókártyák 
postai értékcikkek árasíiása

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 

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

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

Péter Lajosné 
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT 
« (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

^Szép és egyedi karácsonyi ajándék 
gyermekéről: 2004-es vagy féléves naptár 

21 x 30-as méretben!
Karácsonyra ajándékozzon 

fotóalbumot, képkeretet, fotós és 
videóstáskát, mikroszkópot!

Illatszertár
Kerámiafigurák, plüss ajándékok, sok kis apró 

meglepetés Katalin-napra
Különlegesség: kovácsoltvas gyertyatartók, 

aroma lámpák,
gyékény kosárkák, illatszercsomagok, parfümök 

nyitva tartás: H-P.: 8-17; Sz: 8-12
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A Szeretet Ünnepe
Hűségben évtizedeken át

A Mikulás-nap elé...
Szent Miklós - Myra püspöke

2003. november 10-én az Életet 
az Éveknek Országos Szövet- 
sége Kistarcsán rendezte meg a 
Szeretet Ünnepét: köszöntöttük
azokat az özvegyeket, akik 50 Budai Józsefné és ifj. Takács La
vagy 60 évvel ezelőtt kötöttek há- josné verssel, Franka Pálné ének-

“Bebújtattál engemet talpig nehéz hűségbe...”
zasságot, de már egyedül élik 
mindennapjaikat. A Hagyomány
őrző Csoport tagjai közül özv. 
Takács Lajosnét 60., Boriska né
nit és Budai Imrénét, Erzsikét 50. 
évfordulójuk alkalmából ünnepel
tük a római katolikus templomban 
tartott szentmisén. Az erre az 
alkalomra készített emléklapot és 
mellé egy szál rózsát dr. Gémesi 

Köszönet a segítőinknek!
AVárosi Nyugdíjas Klub nevében szeretnék köszönetét mondani azoknak 
a vállalkozóknak, akik segítettek nekünk abban, hogy azt a helységet rend
be tudjuk tenni, amit a képviselő-testület döntése értelmében klubunk ka
pott.
Egy régi vágya teljesült ezeknek az idős embereknek, akik most azt mond
hatják, ez a helyiség a miénk. Úgy gondolom, aki látta az új szobát annak 
rendbetétele után, nem csalódott. Igazi otthonra találtak a nyugdíjasok. Ezt 
csak a vállalkozók jóvoltából tudtuk ilyenre varázsolni. Vannak még hiá
nyosságok, de reméljük, ezt sikerül rövidesen pótolni. Szamosvölgyi István 
az átadó ünnepségen nagyobb összeget ajánlott fel minderre.
Anyagi támogatást kaptunk Péter Lajosnétól (Festékbolt), Szilágyi György- 
nétől (Röfös), Farkas Imrétől, Búzás Jánostól, Pásztor Attilától és Rácz 
Zoltántól. A fűtés bevezetésében Frajna György, Molnár József és Bodó 
Gyula segédkezett.
Köszönet a segítőknek és azoknak a nyugdíjasoknak is, akik munkájukat 
adták, valamint sütöttek-főztek az ünnepségre.

Szilágyi Sándorné klubvezető

György országgyűlési képviselő 
adta át. Az ajándék és a mi virá-
gunk mellett egy kis műsorral is 
köszöntöttük az egybegyűlteket.

kel, a csoport pedig dalcsokorral. 
Nagy-nagy örömünkre a közön
ség körében is tetszést aratott 
produkciónk.

Kellenek az ünnepek, hogy érez
zük az összetartást, a szeretetet.

Tóth Gézáné

Lsz. 272 táján született Patara 
városában, amely ma Törökország
ban, Anatóíiában van, de akkoriban 
a Római Birodalomhoz tartozott. 
Szülei Miklósnak, azaz Görögül 
Nikolasznak nevezték el, aminek 
jelentése: a nép vitéze, a győző. 
Nagybátyja volt a patarai püspök, 
akinek hatására maga is pap lett. 
Apja halála után nagy vagyont 
örökölt, s ekkor történt vele az a kü
lönös eset.

Egy elszegényedett potorai ne
mesember sehogy sem tudta adós
ságait kifizetni. Nemcsak három lá
nya hozomonyát költötte el, de a 
betevő falatot sem tudta nekik biz
tosítani. Elhatározta hát, hogy lá
nyai ártatlanságát áruba bocsátva 
próbál a nyomorból megmene-kül- 
ni. Miklós meghallotta ezt, s megfo
gadta, hogy segít a védteleneken. 
Egy éjszaka titokban a házukhoz 
lopódzott, s a félig nyitott ablakon 
egy erszény aranyat dobott be a 
szobába a legidősebb testvér szá
mára. Ezt még kétszer megismé
telte, hogy a másik két lány hozo
mánya is összegyűljön. Az apa sze
rette volna megismerni jótevőjüket, 
ezért a harmadik éjszaka kileste, ki 
is a titokzatos adakozó. Miután 
meglátta, mindenkinek elhíresztelte 
a nevét - amelynek nyomán tiszte
lete az egész világon elterjedt, s 
aminek emlékét ünnepeljük ma is 
Miklós napján, december 6-án.
A keresztényüldözések alatt öt is 
elfogták, éheztették, kínozták, de ki
végezni nem merték. Fogságából 
végülkiszabaduit, de hamarosan, 
327 táján meghalt. Myrában titok
ban temették el. 1087-ig nyugodott 

itt, amikor is a várost a törökök 
megtámadták, elfoglalták és lerom
bolták. A legenda szerint ekkor Mik
lós egy papnak jelent meg álmában 
az itáliai Bari városában, és kérte, 
hogy ereklyéit szállítsák ide. Bari 
polgársága három hajót küldött 
Myrába, ahol meg is találták az el
rejtett tetem maradványait, mivel 
azok csodálatos rózsaillatot árasz
tottak. 1087. május 9-én értek visz- 
sza a hajók Bariba, ahol a szent tisz
teletére megkezdődött annak a 
Nicola-templomnak az építkezése, 
amely ma is áll. Oltárán aranykopor
sóban helyezték el az ereklyéket. 
Legendái nyomán Miklós a szüzek, 
a hajósok, a vándordiákok patró- 
nusa. Tisztelete rendkívül gyorsan 
terjedt, különösen Oroszországban. 
A pravoszláv templomok ikonosz- 
tázain mindig látható ábrázolása. 
Nyugaton a 9 -10.századtól kezdtek 
számára templomokat emelni. Ma
gyarország, valószínűleg közvetle
nül Bizáncból vette át tiszteletét. 
Már 1095-ből van adatunk, hogy 
volt Miklós névre hallgató hazánkfia 
- Mikola változatban. Tudjuk, hogy 
Szent Miklós ereklyéiből Szent Ist
ván is szerzett. A nevét számos köz
ség, templom őrzi jelenleg is.
Abban bízom, hogy az aszódi gye
rekek is érezni fogják, a hagyomány 
nem szakadt meg, s ha nem is esik 
aranyeső a szobájukban, de csiz
májuk nem marad üresen az abla
kokban!
Kérem, Tisztelt Olvasók, emlékez
zenek egy gondolattal Myra püs
pökére. Tisztelettel:

Búzás János
önkormányzati képviselő

Következő lapzárta:
december 7.

Következő megjelenés:
december 16.
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www.volkswagen.hu

Egészen lenn a Bora ára!

Rendkívül kedvező áron vásárolhatja meg december 31-ig 
a Volkswagen Bora Family, Óceán és Pacific változatát!

• Bora Family 3 499 000 forinttól korlátozott darabszámban rendelhető.
Főbb szériafelszereltsége: 4 légzsák, ABS, szervokormány, Béta rádió 4 hangszóróval.

• Bora Óceán 3 899 000 forinttól mechanikus klímaberendezéssel, elektromos ablakemelőkkel, 
továbbá elektromosan állítható és fűthető külső tükrökkel, magasságállítható utasüléssel, valamint 
első könyöktámasszal.

• Bora Pacific 4 390 000 forinttól többek között elektronikus klímával, fedélzeti computerrel, 16"-os 
könnyűfém keréktárcsákkal, 205/55-ös gumiabroncsokkal, riasztóberendezéssel, 3 küllős bőr sport
kormánnyal, metál vagy gyöngyház fényezéssel.

400 nnh
Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Autócentrum Gödöllő Rt. 
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 1. Tel.: 28/515-510 Fax: 28/6515-520
E-maih vwertekesites@aufocentrumgodollo.hu Web: www.autocentrumgodollo.hu

A képen látható gépkocsi extra felszereltséget tartalmazhat. A fenti ajánlatok korlátozott darabszámú gépkocsi erejéig, a 2003, december 31-ig kötött szerződésekre, vagy visszavonásig érvényesek. 
A részletek felől érdeklődjön az Ön Volkswagen márkakereskedőjénél! A Volkswagen Bora moforizáltságfól függő, kombinált átiagfagyasztáso: 5,3-11,11/100 km,.CO2 kíbacsctáso;.143-266 g/km.

http://www.volkswagen.hu
mailto:vwertekesites@aufocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu


ASZÓDI

De ki eteti a kutyát?
Ha reggel belenézel a tükörbe és 

amit látsz megnyugvással tölt el, ak
kor naiv vagy. Ha a kép kedvezőbb 
a vártnál, akkor még nem józanodtál 
ki. Ha kedvezőtlenebb, realista 
vagy. Ha nem magad látod - próbál
kozz írással. Ha nem látsz semmit, 
akkor vagy megvakultál vagy ellop
ták a tükröt, esetleg nem a Te laká
sodban vagy. Ebben az esetben 
kérdezd meg, hogy hol a tükör ? 
Hogy mennyire megbízható ez a 
teszt ? Milyen teszt ? Csak ezt a 
tükröt szeretném eladni, haver!
J-t több hónapja körözték. Nem ke
rült elő. Különösebb bűne nem volt, 
ha csak az nem, hogy az ország kü
lönböző részein becsapott többszáz 
embert, akkor, amikor azok a leg
jobban érezték magukat. A becsa
pott emberek többnyire esküvőkön, 
keresztelőkön, bálokon, születés
napi rendezvényeken voltak és szé
lesen mosolyogtak J-re.
J ugyanis fotóriporter volt,ezt írta be 
a személyije munkahelyi rovatába. 
Az ötlet két dolog végzetszerü 
egybeeséséből adódott. Az egyik az 
volt,hogy a tanácsnál véletlenül be
ütöttek egy pecsétet az üresen álló 
"munkahely" rovatba, amikor mint 
községi mezőőr megszűnt funkci
onálni. A másik ok azért nem volt 
ennyire végzetszerű,csak az tör
tént, hogy abban a sportszatyor
ban, amit a MÁV állomáson lopott 
volt egy Praktina fényképezőgép.
Azt még tudni kell J-röl,hogy vele 
született intelligenciával volt meg
áldva, így azonnal felismerte a sors 
iránymutatását ajövőjét illetően. A 
fényképezőgép értékesítése - tekin
tettel annak gyári számára - belát
hatatlan következményekkel járha
tott volna, így ettől eltekintett. Leu
tazott Szabolcsba és ahol több em
bert látott egy csoportban,ott fela
jánlotta,hogy képeket készít róluk, 
melyeket előhívás és nagyítás után 
címükre eljuttat. Mindezekért 
csupán a teljes összeg negyven 
százalékát és a postaköltséget kér
te el, melyről szabályos nyugtát 
adott abból a tömbből, mely még 
mezőőr korából maradt meg. Annak 
idején ezen igazolta, hogy a gazdák 
kifizették neki az úgynevezett 
"csőszdijat".Egyre nagyobb 
önbizalommal csattogtatta az üres 

fényképezőgépet, örömét lelte a 
szakmában. Fényt és távolságot ál
lított, integetett,kiabált, hogy ki hová 
álljon, az arcának melyik felét for
dítsa a gép irányába, mert az az 
előnyösebb. Egyszer túlzásba is 
vitte a dolgot, mert addig-addig 
mondogatta egy keresztelőn, hogy 
álljanak közelebb egymáshoz, míg 
az egész család felborult, magával 
rántva a plébánost is, aki az egyet
len széken ült.
Igazolványt csak egy esetben 
kértek tőle, amikor a menyasz- 
szony tanúja egy országgyűlési 
képviselő volt. Ö kérte tőle jó han
gosan, hogy hallja mindenki, 
mennyire gondos képviselője az 
ország népének és szűkebb pát
riájának. Ez lett J veszte. Valaki 
megjegyezte a nevét,és amikor a 
képek nem érkeztek meg, név 
szerint feljelentették. Hát ennyit a 
vele született intelligenciáról...
Szaporodtak a feljelentések, a kár 
már meghaladta a milliót, de J ek
kor már messze járt. Somogybán 
és Zalában ütötte fel a fejét, de 
már csak az ügynöke egy csinos 
nő képében. J rájött ugyanis, hogy 
nagyon strapás a fényképezőgép 
csattogtatása. Sokkal egysze
rűbb, ha csak az ügynökét küldi el. 
Rendelje csak ö meg a fényké- 
peszkedést, vegye fel az előleget 
és adjon nyugtát. Ehhez nem kell 
fotóriporteri végzettség. "Aqvilla 
non captat muscas mondta 
volna J, ha tanult volna latinul 
vagyis a sas nem kapdos legye
ket, de mivel nem tanult, így csak 
azt mondta, hogy "Dolgozzon 
megaribancapénzért! “
Elnézést kell kérnem, hogy ennyit 
beszéltem J-ről,de ha csak 
eszembe jut, elfog az ifjonti hév és 
lelkesedés. Szinte csodálom öt, 
ahogy Borai Pál főtörzsőrmester 
is csodálta, amikor V nagyköz
ségbe került körzeti megbízott- 
nak.Leginkább azt csodálta,hogy 
több, mint egy éve nem tudták 
elkapni a helyiek, hiszen J beje
lentett lakása,egy családi ház V- 
ben volt.Ott lakott egyedül,amióta 
az anyja meghalt.
Az ellenőrző járőrök, akiknek a 

körözése ki volt adva, rendsze
resen jelentették, hogy keresték 

éjjel, keresték nappal, de nem 
találják.

Borai már az első szolgálatakor 
elment megnézni a házat.Telje-sen 
lakatlannak tűnt, ajtó-ablak zárva. 
Csak egy nagy koszos ku-tya akart 
nekirontani, de a lánc visszatartotta. 
Átment a szomszé-dokhoz 
kérdezősködni, de azok csak azt 
hajtogatták,hogy nem látták J-t és 
már nagyon unják a rendőröket. 
Borainak visszafelé menet nagyon 
furcsa érzése volt. Valami nem 
stimmelt, de nem tud-ta,hogy mi. 
Minden szolgálatában meglátogatta 
a házat. A koszos kutya már meg se 
ugatta, megis-merte. A furcsa érzés 
csak nem akart elmúlni, sőt egyre 
erősödött benne gyanú.
Már vagy tizedszer járt ott, amikor 
belehasított a felismerés... Be
ment J bal oldali szomszédjához, 
aztán a jobb oldalihoz.Több nem 
is volt, tekintve, hogy J egy dűlő
ben lakott. Ugyanazt kérdezte 
mindkettőjüktől:
-Maguk etetik J kutyáját?
- Nem - volt a válasz. - Azt a kutyát 
nem eteti senki.
- Akkor hogy lehet, hogy életben 
van?-kérdezte Borai.
- Nekünk ez eszünkbe sejutott. 
Borai elégedetten fújta a füstöt. 
Ezt a kutyát legkevesebb ötven 
rendőr látta,de csak neki egyedül 
neki tűnt fel, hogy a kutya él, tehát 
eszik. A közértbe biztos nem jár, 
mert láncra van kötve...
Mi következik ebből? Két eshető
ség van. Vagy a járőrök, akik a 
körözött személyeket ellenőr-zik, 
etetik a kutyát vagy J eteti az ebet. 
A rendőrök biztos nem etetik,mert 
a legtöbbjük fél a kutyától,tehát az 
állatot J eteti. Most először vette 
hasznát a jogi egyetem fél évig 
hallgatott logika stúdiumnak. A 
ház hátsó részén fel is fedezett 
egy ablakot, mely enyhe nyomás
ra kinyílt. Erről nem szólt senkinek 
de éjjel egy órakor visszament a 
házhoz. Csendben hátrament 
betolta az ablakot, bemászott, 
majd nagyon halkan belopózott a 
szobába.Az ágyon, ahogy a 
gyenge hold\dlágnál kivette, egy 
férfi aludt, édesdeden picit szu
szogva. Borai kivette a zsebéből a 
pisztolyt és rettenetes csattanás- 
sal csőre töltötte.Villant az elem
lámpa is..
- Jó reggelt kívánok J Ür !

Szíveskedjen nagyon óvatosan 
felöltözni. Kerülje a hirtelen moz
dulatokat, ugyanis ebben a pisz
tolyban van film, bár a fényvi
szonyokat tekintve nem tudom, 
hogy milyen éles lenne a kép.
A fotóriporter felöltözött, Borai 

megbilincselte. Már mentek ki a 
kapun,amikor J megszólalt:
- Szólhatnék a Boriska néném- 
nek.hogy amíg nem vagyok itt
hon, etesse a kutyát?
- Miért nem szólt régebben, 
amikor bujkálni kezdett ? Lehet, 
hogy sose bukott volna le...
-Hát ez eszembe sejutott!
Borai kihúzta magát,csak úgy 
feszített.
- Látja, én mindjárt átláttam a 
szitán! Ez a különbség a született 
intelligencia, meg a született ren
dőr között!

Üzenet
Valaki jár a fák hegyén 

ki gyújtja s oltja csillagod 
csak az nem fél kit a remény 
már végképp magára hagyott

én félek még reménykedem
ez a megtartó irgalom
a gondviselő félelem 
kísért eddigi utamon

valaki jár a fák hegyén 
vajon amikor zuhanok

meggyújt-e akkor még az én 
tüzemnél egy új csillagot

vagy engem is egyetlenegy 
sötétlő maggá összenyom 
s nem villantja föl telkemet 
egy megszüntető csillagon

valaki jár a fák hegyén 
mondják úr minden porszemen 
mondják hogy maga a remény 

mondják maga a félelem
(Kányádi Sándor:

Valaki jár a fák hegyén)

A Bűnmegelőzési 
Szabadegyetem 

következő előadása: 
dec 1.18 óra 

Művelődés Háza 
Téma: 

a kábítószer-fogyasztás
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Városi busz
Ha nem kell, akkor nagyon nem kell!
A mai magyar társadalmi-politikai 

életben két markánsan megkülön
böztethető gondolkodásmód ismer
hető föl.
Vannak, akik a megoldást keresik, 
és vannak, akik magyarázatokat 
adnak.
A magyarázatot adók, ügyeletes, 

mértékadónak kikiáltott szakértők 
megszólaltatásával, mindig arról 
igyekeznek meggyőzni a közvéle
ményt, hogy amit nem tesznek meg, 
azt miért nem teszik, s az miért így 
jó.
A megoldást keresők nem azt né
zik, hogy miért nem lehet megoldani 
valamit, hanem arra törekszenek, 
hogy hogyan lehetne mégis megta
lálni a jó megoldást, ami előbbre 
visz.
A magyarázatot keresők nem szí

vesen ütköztetik véleményüket, ha
nem a megrendelt szakvélemé
nyek mögé bújva, lubickolnak a lan
gyos vízben, s megelégedve, atyás
kodó mosolyokat küldenek az em
berek felé, akik közül sokan elhiszik 
mindazt, ami a kinyilatkoztatások
ban szerepel.
A megoldást keresők nem riadnak 
meg a feladat nagyságától, ha kell 
ütköztetik véleményüket, s inkább 
többszörös erőfeszítésre sarkalják 
magukat, mintsem a szürke sem
mittevés állapotába süllyedve lan
gyos lében lubickoljanak.
A magyarázatot adók felelőtlenség
gel vádolják a megoldást keresőket, 
akik szerintük kockáztatják a köz 
vagyonát, s olyan dolgokra akarnak 
költeni, aminek megtérülése, sze
rintük, nem válhat kézzel foghatóvá, 
azaz pénzzé.
A megoldást keresők nem a magya
rázatot adók száraz, technokrata, 
pénzközpontú szempontjai szerint 
döntenek, hanem számolnak azzal 
a létrehozható lelki-etikai tőkével is, 
ami akkor keletkezik, amikor a 
küzdelem végén bebizonyosodik, a 
helyes megoldást ezen az úton jár
va lehet elérni. Ekkor a dolgok lát
ványosan kimozdulnak „csipkeró- 
zsikaálmukból”, s a köz belátja, volt 
értelme a küszködésnek. A megol
dással párhuzamosan olyan kohé
ziót növelő erők szabadulnak föl a 
nevezett közösségben, amelyek 
nem mérhetők közvetlen módon, 

azaz „forintálisan”.

Jordán Imre telephely-vezető írása, 
amelyet az előző számban közölt a 
városnak ajándékozott buszról, 
egyoldalú, technokrata megközelí
tése a dolognak, így több szempont
ból is hiányos.
A tények. Frajna György a város 
egyik intézményének, azaz a város
nak ajándékozott egy buszt, amit a 
város nem fogadott el. Jordán Imre 
nem hivatalos szakvéleményében 
2-300.000 Ft-ra becsülte az aján
déktárgyat. (Az ajándékozó ennél 
magasabb összegért sem adta el a 
buszt, pedig volt rá lehetősége, 
mert nem akarta elkótyavetyélni a 
tulajdonát, inkább fölajánlotta azon 
a gyűjtési akción, amelyet az iskola 
javára szerveztek.) Mellékesen 
megállapítható, hogy az „önkéntes’’ 
szakértői értékbecslés alábecsülte 
a busz árát.
De ez önmagában nem baj. A baj 

ennél nagyobb! Jordán Imre, miután 
nem tudott szó nélkül elmenni a 
buszkérdés mellett, nem értem, mi
ért nem arra fordította szakértelmét 
és a telephelyen lévő befolyását 
(ugyanis ők - mint írja - ilyen bu
szok felújításával is foglalkoznak), 
hogy ezt a szinte „fillérekért” meg
vehető - egyébként a szükséges 
papírokkal rendelkező, üzemképes 
- buszt segített volna eladni. Az érte 
kapott pénzt pedig segíthetett volna 
eljuttatni rendeltetési helyére, az is
kolába. (A gyűjtést az iskola meg
segítésére szervezték a szülői mun
kaközösség tagjai, Búzás János 
fővédnöksége mellett!) De javasol
hatta volna időben és a megfelelő 
helyen azt is, hogy a buszt kapja 
meg például az Aszód FC, s ha már 
a város vezetése nem lát benne kü
lönösebb fantáziát, tegyenek ők ve
le azt, amit jónak látnak. Egyiket 
sem tette meg. Ezzel szemben 
aprólékos magyarázatot adott, hogy 
miért nem gazdaságos a város szá
mára egy busz, s még arra is jutott 
ereje, hogy különböző utazással 
kapcsolatos számításokat készít
sen. Magyarázata ugyanolyan ro
gyadozó lábakon áll, mint amikor a 
Medgyessy-kormány megmagya
rázza (Bocsánat! Próbálja megma
gyarázni!), hogy miért nem kell a 

Széchenyi Terv, miért kell eladni a 
Postabankot, miért kell a gáz árát 
emelni, annak ellenére, hogy a vá
lasztásokon magabiztosan azt állí
tották, hogy nem lesz gázáremelés, 
miért is kell magyarok ezreinek 
fölmondani a munkahelyükön, ami
kor munkahelyteremtésről beszél
tek, miért is nem ingyenes az in
gyenesnek ígért tankönyv és a töb
bi, és a többi. Ezek a magyarázatok 
nem magyarázatok, hanem átlát
szó, azaz megtévesztő szakmai 
köntösbe csomagolt, elégtelen ma
gyarázkodások, amelyek a lényeg 
eltakarására hivatottak.
Jordán Imrét egy felkészült fiatal

embernek ismerem, éppen ezért 
jobban örültem volna, ha nem bo
nyolódik bele ebbe a szerecsen- 
mosdató magyarázkodásba, ha
nem legalább ekkora lendülettel 
részt vállal a megoldásban!

Miután a busszal kapcsolatos 
polgármesteri ügyintézés hagy kí
vánnivalót maga után, s a busz kér
désében maga a polgármester is 
megszólal, igaz csak a rá nem kelle
metlen részét idézi a történteknek, 
ezért közzéteszem az ügy hiányzó 
láncszemét. íme!

Frajna György aszódi vállalkozó 
2003. március 11-én ajándékként 
fölajánlotta a városnak a KFT-je 
tulajdonában és használatában lé
vő autóbuszát. Bagyin József, a hi
vatalos leveleknél is szokatlanul 
kurta köszönőlevelében kérte Fraj
na urat, hogy amíg megvizsgálják 
az autóbusz üzemeltetésének költ
ségeit, várjon türelemmel. Pontosan 
két hónapig várt az ajándékozó, 
hogy ajándékát elfogadják, s érdemi 
választ kapjon. Türelmes várakozá
sa közben hivatali emberek szóban 
jelezték neki, hogy a busz - ami 
gyakorlatilag már a városé volt - 
közterületen van, s ez engedély kö
teles! Aztán Frajna úr nem várt 
tovább, és a május 14-én kelt 
levelében visszavonta a felajánlá
sát, amelyből idézek: „Tudtunk sze
rint a buszra nagy igény volna, így 
közterület foglalási engedélyért 
nem folyamodtunk Önökhöz, vár
tuk, hogy a Képviselő-testület élni 
fog a lehetőséggel és döntésük után 
rövid időn belül választ kapunk. 
Több negatív jelzés érkezett a 
Gamesz III. a Polgármesteri Hivatal 
részéröl, hogy a busz útban van és 
sérti a közterületen a parkolás sza
bályait. Ebben nem érezzük ma
gunkat felelősnek a fent említett 
okokból. Mivel válaszát a mai napig 
nem kaptuk meg, a felajánlásunkat 
visszavonjuk.”
Kérdezem Jordán Imrét, aki egyben 
városi képviselő is, hogy a Város

fejlesztési Bizottság elnökeként tár
gyalták-e a busz kérdését, s ha 
igen, milyen bizottsági állásfoglalás, 
határozati javaslat született?
Kérdezem, hogy kivel konzultált 
Bagyin József két hónapon keresz
tül a busz üzemeltetését illetően, s a 
konzultációját követően milyen in
tézkedések történtek?
Kérdezem, hogy etikusnak tartható- 
e, hogy Frajna György, aki hangsú
lyozom, nem ügyét intéző ügyfél eb
ben az esetben, hanem egy több 
százezer forintos jármű ajándéko
zója, két hónapig nem kap érdemi 
választ (csak a kurta köszönetét és 
felkérést a türelmes várakozásra)? 
Kérdezem, helyes-e, akár szóban 
is, egy ajándékozót fölszólítani, 
hogy tüntesse el az ajándékát a köz
területről, mert ott zavaró (miközben 
várakozásra kérik)?
Kérdezem, olyan jól áll az aszódi 
„kincstár'’, hogy néhány százezer 
forint ajándékra már nincs is szük
sége?

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
így történt, hogy Aszód városának 
két hónapig majdnem volt egy autó
busza! De mint megtudtuk, a busz 
fölújítása és üzemben tartása na
gyon drága dolog. Ha nincsen bu
szunk, akár többször is elmehetünk 
Görögországba, s talán még léle
geztető gépeket is tudunk vásárolni 
a kórházakba, amelyek hiányát oly 
szomorúan konstatálták szociálli- 
berális parlamentereink az Orbán- 
kormány ideje alatt! (Érdekes! Léle
geztető gépek azóta sem sorakoz
nak a kórházakban tucatszám, a 
hiányuk jelenleg mégsem oly égető 
e könnyes szemű honatyáknak!) 
Nekünk azonban már csak arra kell 
vigyázni, hogy a nagy igyekezetben 
el ne vesszen az összes önzetlen 
ember, mert akkor úgy járunk, mint 
Magyarország a Medgyessy-kor
mány, Aszód pedig a Bagyin József 
vezette város idejében. Áramló gaz
dasági mutatók ellenére az ország 
vezetése a duplájára emelte tiszt
ségviselői fizetését, amire korábban 
sohasem volt példa, s az aszódi 
testület is jócskán megemelte a 
saját tiszteletdíjait, amire korábban 
szintén nem volt hasonló példa.
Vajon a négy év alatt hány buszt 

lehetne fölújítani a Bagyin-kabinet 
tisztségviselői megemelt fizetésé
nek fölemelt részéből? Vajon hány 
görög utat fedezne a különbözet 
(fölemelt díj—eredeti díj)?
Ebben a tárgyban is szívesen ol
vasnám a gazdaságossági szá
mításokat!

Asztalos Tamás
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Példák és képeik
Búzás János és mi kerten alkottuk 
1998-2002 között Bagyin József, s 
a mellé különböző okok miatt több
ségében fölsorakozó testület ellen
zékét, a HAB-frakciót. Mindketten 
jelen voltunk és kisebbségben küsz
ködtük végig 1999-ben azokat az 
üléseket, amikor Búzás János kép
viselőt sértések és megaláztatások 
sora érte, csak azért, mert fölajánlott 
vállalkozó társaival másfél millió 
forintot érő munkát a város javára! 
Ezt a hihetetlen és tudathasadásos 
történetet megírtuk, de Búzás Já
nos végül úgy döntött, hogy ne je
lentessük meg, mert mint adomá
nyozó számára fontosabb volt a 
névtelenség, s maga az adomány, 
mint a saját igaza. Ma, a késő nyári 
és kora őszi események ismereté
ben - amiről á Tükör is beszámolt - 
tudjuk, hogy ezt az 1999-es esetet 
(is!) meg kellett volna jelentetnünk 
az Aszódi Tükörben. (Kérdés, hogy 
terjedelme miatt megjelenhetett-e 
volna egyben a nyolc oldalas doku
mentált írás?)

Az akkori történet hasonló a jelen
legi „pengeváltás’’-hoz, mely Búzás 
János és Bagyin József között zaj
lik, ezért példaértékű. 1999-ben a 
város meghirdette az oktatási intéz
ményeinek nyári tisztasági mesze
lését. A legjobb ajánlatot képviselő 
társunk két másik aszódi vállalko
zóval, Pásztor Attilával és Tolmács! 
Lászlóval összefogva adta le, 
amelyben a következő fölajánlást 
tették: a bruttó 1.524.000 Ft vég
összegből, amennyiben elnyerik a 
pályázatot 1.219.200 Ft-ot—a szer
ződéskötés nettó összegét - befi
zetik egy helyi alapítvány számlá
jára. Az így keletkezett összeg 45%- 
a (548.600 Ft) egy új játszótér 
építését, 35%-a (426.720 Ft) az 
Aszód FC-t, 20%-a (243.840 Ft) 
pedig a Nyugdíjas Klub kirándulását 
támogatná. A munkát elvégezték, 
az ígért összeget átutalták, a ját
szótér elkészült. Hogy teljesen ért
hető legyen, hangsúlyozzuk, a 
megnevezett aszódiak a megneve
zett összeget 1999-ben közcélra 
ajánlották föl! Azért hangsúlyozzuk, 
mert 1999 nevezett testületi ülése
inek döbbenetes szelleme újra kí
sért! Búzás János majdnem ideg
összeomlást kapott attól, ahogyan 

Bagyin József levezényelte azokat 
a testületi üléseket, amelyeken né
hány képviselő elképesztő, értel
mes ember számára felfoghatatlan 
módon nyilvánult meg a fölaján
lással kapcsolatban. Az egyik kép
viselő, aki egyébként a polgármes
tert néhányszor „Elnök elvtársnak” 
szólította, addig hadakozott a „szo
katlan” felajánlás ellen, hogy a Kép
viselő-testület kis híján más kivite
lezőt választott, aki a munkát - pá
lyázóként nyilván - díj ellenében 
vállalta volna. Búzás János a tortúra 
egyes pillanataiban majdnem visz- 
szavonta a felajánlását. Végül nem 
tette meg, mert előzőleg már megí
gérte a segítséget! Tartotta a szavát! 
Még abban az érthetetlen, borzasz
tó helyzetben is. (A polgármester 
hagyta a vitát három testületi ülésen 
keresztül hömpölyögni, ahelyett, 
hogy leállította volna, például azt a 
hatvanas évek szónoklatait idéző 
képviselőt, aki tőle balra a szélen 
ült!)

Mi pontosan tudjuk, hogy képviselő 
társunk kezdeményezésére és több 
más segítő aszódi mellett az ő aktív 
munkájának, anyagi áldozatvál
lalásának köszönhetően épült föl Ti- 
szavárkonyban egy árvízkárosult 
család háza, s ennek az aszódi 
összefogásnak a példáján kezdőd
tek el a ravatalozó munkálatai, ahol 
a sok segítő ember neve mellett Bú
zás Jánosé ismét szerepel. Mi azt is 
tudjuk, hogy amikor egybe kellett 
nyitni a Csengey Iskolában két 
termet, akkor a polgármester föl
szaladt Búzás János irodájába, s 
kérte segítsen, amit ő azonnal meg 
is tett. Nem a köszönetért! A váro
sért, az iskoláért!
Mi azt is tudjuk, hogy az idei kisj

avítási munkákra sem azért pályá
zott Búzás János, hogy nyereségre 
tegyen szert, hanem azért, mert 
előzőleg megígérte a Rákóczi utcai 
iskolában, hogy valamilyen úton- 
módon elkészíttet egy első osz
tályos mintatermet, új bútorokkal, 
festéssel egyéb szükséges iskolai 
felszerelésekkel. (Aki nem hiszi, jár
jon utána!) Ezért adta be pályázatát 
a nevezett kisjavítási munkákra. Ha 
a vállalkozói nyeresége nem nyúj
tott volna kellő fedezetet a terem 
berendezésére, akkor azt segítő 

társai kiegészítették volna. Hangsú
lyozzuk, ez azt jelenti, hogy Búzás 
János - vállalkozó és segíteni szán
dékozó társaival - ingyen végezte 
volna el a munkát! A pályázat elnye
résére azért volt szüksége, hogy 
segíthessen! (Mielőtt bárki megkér
dezné, azért nem hozta mindezt 
előre nyilvánosságra, mert emlék
szik az 1999-es esetre, s fölaján
lásával nem akart különösebben 
kérkedni! Mi ezt bárki előtt tanú
sítjuk! Hogy miért nem szólt, aki tud
ta ezt? Mert kíváncsiak voltunk a 
fejleményekre! - A terem kialakítá
sáról azonban továbbra sem mond
tunk le!)

Mi történt hát? Egy vállalkozás, 
amely 1998. óta csupán néhány
szor adott be pályázatot aszódi 
munkára, idén újra pályázott. Az 
először elnyert munka munkadíját 
és nyereségét fölajánlotta a város
nak, s a többi munkájuk nyeresé
géből is jutott mindig közcélra! 
2003-ban -1999 után - újra pályá
zott. ugyanolyan jellegű munkára, 
ugyanazokkal. A Közbeszerzési 
Bizottság nem támogatta az aján
latukat. így az önkormányzat lema
radt arról, hogy a nevezett munkák 
elvégzésén túl az egyik intézménye 
kapjon egy korszerű tantermet. Ez 
az „Az egyet fizet, kettőt kap!” tipikus 
esete lehetett volna.
Ha ez így jó, akkor 1999 óta ennyit 
már előre léptünk...!

Októberi válaszában Mátétól idéz a 
polgármester: „Úgy adj alamizsnát, 
hogy ne tudja meg a bal kezed, mit 
tesz a jobb.” Szép az a gondolat, 
amit Máté ír, de az alamizsna fo
galma az eltelt hosszú századok 
alatt a közgondolkodásban átérté
kelődött, s inkább negatív csengésű 
szóvá vált. Olyan odavetett fillér-íze 
van. Búzás János és a hasonló ér
zelmű aszódi patrióták felajánlásai 
nem a városnak odavetett alamizs
nák, ahogyan azt a polgármester 
példáján keresztül sugallja, hanem 
értékes adományok, amelyekkel 
sohasem kérkedett. A fölajániások 
egy részét is csak azt követően 
sorolta föl nyilvánosan, miután a 
polgármester az augusztusi szám
ban egy rossz ízű, odavetett mon
dattal alaposan megsértette öt és 
társait. Ezt sem elsősorban önma
gáért, hanem a hozzá csatlakozó 
segítők érdekében tette.
Másrészt jó ez az idézet, hiszen 

pontosan illik rá. 2003-as pályázata 
a példa erre. A pályázat elbírálása 
előtt csak mi és néhány pedagógus 
tudtak a készülő felajánlásról. Bú
zás János kíváncsi volt, hogy a vá
ros vezetése méltányolja-e öt évvel 
ezelőtti tettét?
A történet ma már ismert, s mi 

tudjuk, hogy így jár mindenki, aki 
Aszódon melldöngetés nélkül, 
csöndben teszi vagy akarja a jót. 
(Lásd a városi busz esetét!)

A dolgok Aszódon valahogy ezidáig 
mindig úgy alakultak, hogy bárki is 
tett valamit a városban, a tett po
litikai haszonélvezője általában Ba
gyin József volt. Kétségtelenül több
ször nem érdemtelenül, de az is két
ségtelen, hogy több esetben egy jól 
működő demokráciában nem neki 
járt volna a piros pont, hanem más
nak. Tanpélda erre a legutóbbi eset 
is, amikor a Nyugdíjas Klub szá
mára megszavazott helyiséget 
egyedül ö nem támogatta, mégis ő 
volt az, aki átadta a helyiséget a 
Klub tagjainak, ezzel begyűjtve az 
érte járó politikai hasznot. A Klub 
tagjait vélhetően, nem tájékoztatta 
az átadáskor senki arról, hogy ki és 
hogyan szavazott a testületi ülésen, 
így a helyzet fonákságából adódó
an, azt sem tudta senki (akkor), 
hogy pont az adja át a termet, aki ez 
ellen a lépés ellen egyedül hada
kozott!
Hát így és ehhez hasonló módon 

lehet más adományát alamizsnává 
alacsony (tani, a tett örömét ürömmé 
változtatni, a jószándékú embereket 
megalázni, csak azért, hogy egy 
idejétmúlt rendszer fennmaradjon, 
hogy az az ember, aki ennek a rend
szernek a biztosítéka a helyén ma
radhasson.

Lassan már csak az eredeti 
kérdésre kell választ kapnunk - 
hiszen ezidáig tételes, pontos vá
lasz nem hangzott el-jelesül, hogy 
a vitatott közbeszerzés minden 
pontja megfelelt-e az előírásoknak, 
rendeleteknek, törvényben foglal
taknak (amire a pengeváltás mind
két résztvevője egyaránt hivat
kozott), mert ahogyan azt a polgár
mester írja, „a közbeszerzés szabá
lyossága alapvetően fontos. ”
Huszár László - Asztalos Tamás
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HMcASBCtT
ALLATEUOEL

ÜZLET
Aszód, Kossuth Lajos u. 

Tel: 06 30 905-3360
Nyitva tartás: 

H-P: 8-17 Szó: 8-12 
1350.-
1300.- (10 kg-os)
2200.- (15 kg-os) 
2090.-

95.-
125.-

63.

Bodri 10 kg-os
Boldog buldog krokett
Boldog buldog
Darling 3 íz 10 kg
Tészta 1 kg
Rizs 1 kg ___

ceza/i egész zsá/íta éréeneleA:/
Hoppy Píud (m) 400g I00.-
Happy Pém (kutya) í200g 220.-
Húsok: Csirkeláb 59 Ft/kg

Csirkefej 90 Ft/kg
Pulyka szárnyvég 1OO Ft/kg 
Darálékok 1OO Ft/kg

CICA és KUTYA KUCKÓK különböző színben és 
méretben kaphatók!

reu/ch

Márkabolt Lancast
AKCIÓS ÁRAKON vásároljon üzletünkben!

10-20% kedvezmény a KRONOS márkájú 
termékekből! t

P0WK SMŐcniF&R FOCmmÁSí oneimm
bwwmmágok mm síre 

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

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

AZ

Helyi képviselőt keres 
Aszód térségében!

- önálló munkakör
-15 hónapig eredménytől függő 
garantált fizetés
- iroda nyitásához céges támogatás

Jelentkezni lehet a
06 20 454-9315-ös 

telefonszámon 
Bella László 

területi igazgatónál

INGATLAN IRODA 
(Ügyvédi iroda mellett) 

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

tyfERESÜHK: Jh

Eladó családi házakat, lakásokat, 
Telkeket ügyfeleink részére

- ingatlan értékbecslés 
-vásárláshoz hitelek

Aszódon építési telkek eladók!

Aszód főutcáján 
36 négyzetméteres 

üzlethelyiség 
kiadó!

Telefon: 06 70 389-6705
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A Túrái 
Takarékszövetkezet 

ünnepi nyitva tartása:
2003. Pénztár ügyfélfogadás
Dec. 22. hétfő 8-10 8-18
Dec. 23. kedd 8-15 8-16
December 24-től december 28-íg ZÁRVA 
Dec. 29. hétfő 8-17 8-18
Dec.30. kedd 8-10 8-10
December 31. szerda BANKSZÜNETI NAP

2004.
Január 1-től január 4-ig ZÁRVA
jan. 05. hétfő 8-17 8-18
Jan. 06. Kedd 8-15 8-16
Jan. 07. Szerda 8-15 8-16
Jan. 08. Csőt. 8-15 8-16
Jan. 09. Péntek 8-13 8-14
Jan. 10 szombat 8-13 8-14

^Minden kedves ‘Ügyfelünknek kellemes karácsonyi 

ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!

FOURTEL
Sport-Hobby- Táplálékkiegészrto termékek 

boltja 
Aszód Udvarház 

Új termékek 
kaphatók!

Scltec Nutrition
- Universal Nutrition
-Cytogen
-Nutrend
-AFP
- American Muscle 

kaphatók még; -makettek,súlyzók 
-kések, sportcikkek 

MLO és Bio Tech termékeket ■ ajándéktárgyak, 
új ikladi telephelyünkön lehet megvásárolni!
Cím: Mád, Iskola tér 1. (Horgászbolt)

TEL: 30 560-3044
20 3259-446

nyitva:*- p 9-17-iG
SZOMBAT: 9-12 
HÉTFŐ: SZÜNNAP

A Takarékszövetkezet Igazgatósága
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•oVVom Kuck
V 2170 Aszod, 

Kossuth Lajos u. 3.

EXTRA méretű divatáru
Babakclengye 

bibi és gyermeksapka

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

ESTÉLYIRUHÁKKALBOVÜLÁRUKÉSZLETÜNK!

Nyitva tartás: 
H-P: 9-17, Szó: 8-12 
Tat.: 06-30 627-8481

Decemberben 18 óráig tartunk nyitva!

Babakelengye, gyermekdivat
0-128-as méretig 

Babaápolási cikkek, játékok
Babakelengye: a környéken 

nálunk a legolcsóbb! 
Ősszel is öltöztesse fel gyermekét 

megújult kínálatunkból!

Nyfa: H-P: 9-17; &<,: 8-12 
Tel: 06 30 415 0368

Számítástechnika és nyomtatási kellékek

Aszód Kossi'rth út 3 UDVARHÁZ 
TelíFax: 86 23402 38$ 

email.

ÚJ NYITVA TARTÁSUNK: 9-18

SZÁMÍTÓGÉPEK RÉSZLETRE!
Az üzletünkben vásárolt számítógépekre 1 év DÍJTALAN szervizelést 

vállalunk. A garancia ideje alatt meghibásodott alkatrészeket a helyszínen 
cseréljük!

[Megaprint AMD 2000+ |

ECS K7VT3 alaplap 
AMD XP2000+MHZ pr. 
GeForce4 64 MB TV VGA 
40GB/7200 Maxtor HDD 
256/333 DDR RAM 
LG 52x CD Drive 
Sony 1,44 FDD 
Codegen ház + 300W táp 
Titánium D5TB hűtő 
Codegen bill+ netscroll egér 

86.800 Ft

[ Megaprint AMD 2200+1
ECS K7VTA3 alaplap 
AMD XP2200+MHz pr. 
GeForce 4 I28MB Tvout VGA 
60GB/7200 Maxtor HDD 
256/333 DDR RAM 
LG 52x24x52 CD író 
SONY 1,44 FDD 
Codegen ház + 300W táp 
Titánium D5TB hűtő 
Codegen bill+ egér

Megaprint AMD 2400+

ASUS A7N8X-X alapi.
AMD Xp2400+MHz pr.

ATI Radeon 128 MB TVout V( rA
80GB/7200 Maxtor HDD 
512/333 DDR RAM
LG52x CD író+DVD olvasó
SONY 1,44 FDD
Codegen ház +300W táp 
Titánium D5TB hűtő
Codegen bill+ egér

íESHH
' o a '■ o ®

■I1...i

00 Ft

Számítógép + 17''monitor+nyomtató= 137.900 Ft

További ajánlataink:
Philips 80 írható CD 180 2 db-os 80 perces CD 340
!,7 GB írható DVD 720 2.1 hangfalszett 4.600
DVD tok dupla 120

CIPŐBOLT
Új helyen:

Aszód, Kossuth L>. u. 2. 
(Samu gazda és az Állateledel között) 

jtótaposók kaphatók!
Folyamatosan bővülő 

téli készlettel váijuk Önöket I 
Állatfigurás mamuszok 18-35-ig

Nyitva: H-P: 9-17; Szó: 8-12 
Tel: 06 20 585-1660

díszállat és ÁUAnuva
Aszód, Kossuth L.u. 2.(Samu gazda bolt mellett)

NOVEMBERI AJÁNLATUNK:
ts3 Madarak kedvező áron:

iA LZ Hullámos papagáj: 750.-
Nimfa papagáj: 2.100.- ___
Énekes papagáj: 2.500.- 
Zebra pinty 750.- Y
Kanári: . 3.800.- AMM 

rendelésre hozunk! Nyitva:
A madarakhoz vásárolt kalitkák és kiegészítők H P1 9 17

20% kedvezménnyel kaphatók! . "
(Az akció a készlet erejéig tart) *
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Egy kis nyelvelés
Járva - kelve

Azt mondják, hogy az ember alap
vetően vizuális lény: az ismeretek 
túlnyomó többségét látás útján 
fogadja be. Ez minden bizonnyal így 
is van, s a reklám avatott szakem
berei erre az ismeretre építik ötle
teiket. Addig nincs is baj, amíg csak 
képekkel próbálnak meggyőzni 
minket, amikor azonban már szöve
ges ismereteket kívánnak ránk zú
dítani, kiderül, hogy a magyar he
lyesírás szabályaival kissé - néha 
nem is nagyon kissé! - hadilábon 
állnak.

Azzal minden bizonnyal egyetér
tünk, hogy a feliratnak mindig pon
tosan azt kell jelentenie, amit a ké
szítője közölni szándékozik. Sajnos 
ez nincs mindig így.
Jártában-keltében - leginkább be
vásárlás közben - az ember kény
telen feliratokat is olvasni. S a fel
iratok kapcsán olyan - talán kissé 
szokatlan - ötlet jut az eszébe, va
jon mit szólnának ennek vagy an
nak a bevásárlóközpontnak a leg
főbb vezetői, ha felajánlanánk nekik 
- természetesen üzleti alapon -, 
hogy az összes hibás feliratot kija
vítjuk.

Nekem például az jutott az eszem
be, vajon mit szólnának hozzá, ha 
megjelennék a pénztárnál kettő da
rab olyan szekrénnyel, amely alá az 
van írva: „Két ajtós szekrény... Ff.” 
s csak az ott szereplő összeget kí
vánnám fizetni, amely minden bi
zonnyal - legalábbis szándékuk 
szerint - egyetlen kétajtós szekrény 
ára. Mondom: szándékuk szerint! 
De a felirat szerint nem. Mert egybe
írva azt jelentené a tájékoztató, 
hogy olyan szekrényről van szó, 
amelynek két ajtaja van, s nem 
három. A különírt változat szerint 
viszont két olyan szekrényről van 
szó, melynek ajtajai vannak, s az 
egyik ki van téve közszemlére, hogy 
a vásárló lássa, milyen szekrényről 
is van szó. Ebben az esetben egye
dül az a szerencse, hogy a vásárló 
bölcsebb, mint gondolnánk.

Nem ritka, hogy a húsok mel- 
lett/felett (vagy éppen a csomago
lásukon lévő címkén) ilyeneket ol
vashat az ember: marha gulyáshús, 

sertés darálthús. Es még sorolhat
nám a változatokat. De nem te
szem. Csupán arra térek ki, mit is je
lentenek ebben a formában a feli
ratok, ha azok jelentéséből indulunk 
ki.

Az első esetben a marha szó min
denképpen minősítést jelent. Hogy 
a gulyáshús (értsd: gulyásnak való 
hús ) hogyan lehet marha, beval
lom, nem tudom. Az pedig éppen
séggel elképzelhetetlen, hogy le
gyen olyan marha gulyás- mármint 
szarvasmarhák őrzője aki hagyja 
magát kimérni, hogy valamelyik 
kannibál törzsnek legyen miből lak- 
mároznia.

A második eset kissé más - de leg
alább olyan szerencsétlen megol
dás. A sertés - más néven disznó - 
onnan kapta a nevét, hogy testét 
serték borítják: azaz szőrös. Úgy 
látszik, hogy a disznóhús megneve
zés nem elég előkelő, s ezért a 
hivatalos nyelvhasználatban inkább 
a sertéshús szó nyert polgárjogot. 
Nem is lenne semmi baj, ha az 
egyébként szépen csomagolt árura 
azt írnák ki, hogy darált sertéshús. 
Ebből a feliratból egyértelműen tud
nánk, hogy olyan sertéshúsról van 
szó, amelyet megdaráltak, s a fel
használásához már további aprító- 
daraboló műveletet nem kell végez
nünk. A felirat szerint azonban nem 
erről van szó. Ha szó szerint akarom 
érteni a kiírást, akkor úgy fordítha
tom le magamnak, hogy a csomag
ban olyan darálthús van, amely ser
tés, azaz: szőrös. Még szerencse, 
hogy a vevő nem nyelvészkedik 
közben.
Mondhatná minderre bárki, hogy az 
egész, amit leírtam, akadékosko
dás, kákán is csomót keresés. Vagy 
- a parlamentből kölcsönvéve a 
kifejezést - egy vállrándítással 
mondhatná valaki, hogy „Na és!?”. 
S hozzátehetné még: mi múlik 
ezen? Mi lesz ettől drágább vagy ol
csóbb? Ha innen közelítünk, valójá
ban semmi nem múlik rajta, és sem
mi nem lesz tőle olcsóbb. De úgy 
gondolom, gyönyörű nyelvünk 
TÖBBET ÉRDEMEL!

-G-l

Európai Információs Pont 
a Városi Könyvtárban

Magyarország 2004. május 1 -tői 
az Európai Unió tagjává válik, ami 
jelentős gazdasági és társadalmi 
elvárásokat támaszt mindannyi
unkkal szemben. A lakosság tájé
koztatása alapvető fontosságú, 
mert az általános ismeretek mellett 
szükséges az azonnali alkalmaz
kodás gyakorlatának megismerése.
A Városi Könyvtár egyik kiemelt 

feladatát támogatta a Külügyminisz
térium. Apályázat célja az volt, hogy 
az érdeklődő állampolgár a lehető 
legteljesebb mértékben értesüljön, 
III. megismerje az uniós csatlakozás 
számára legfontosabb folyamatát.
A nettó 200 eFt támogatás lehetősé
get adott arra, hogy egy úgyneve
zett EU-s sarkot, különgyüjteményt 
hozzunk létre. Az Eu-s gyűjteményt 
folyamatosan bővítjük.

Olvasóink figyelmébe ajánljuk a 
Városi Könyvtár felnőtt részlegében 
megtalálható Európai Unióval 
foglalkozó dokumentumokat:

•Az Európai Unióról röviden

• Az Európai Unió története

•Az Európai Unió közös kül- és 
biztonságpolitikája

•Európai integrációs intézmények

• Az európai integráció

•Az Európai Unió pénzügyi

“Az EL házhoz Jön”
E címmel tart kis-és középvállalkozások számára EU-felkészítö 
konferenciát a Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara november 26-án. 
Ezen a napon a megye több városában - a leendő kistérségi központokban 
- várják a vállalkozókat, így Aszódon, a Művelődés Házában is. A ren
dezvény 14 órakor plenáris üléssel kezdődik, majd rövid szünet után négy 
szekcióban - a vállalkozók tevékenységi köréhez igazodva - adják át a 
szakemberek az EU-csatlakozással kapcsolatos legfontosabb infor
mációkat az érdeklődőknek.

KÖZLEMÉNY
AzAszód Városért Alapítvány 2003-ban az 1 %-okból befolyt összegeket a 
célkitűzéseinek megfelelő tevékenységek támogatására használta fel.

Az Alapítvány ezúton hirdet pályázatot az alapítványhoz beérkezett 1% 
felhasználására. A pályázatra olyan oktatási, művelődési intézmények, civil 
szervezetek jelentkezhetnek, akik az Alapítvány célkitűzéseinek megfele
lően kívánják a kapott támogatást felhasználni. Beadási határidő: dec. 15. 
Cím: 2170 Aszód, Szabadság tér 15.

rendszere

•Az Európai Unió támogatási 
rendszere

•Az Európai Unió külpolitikája

• Az Európai Unió intézményei

•Az Európai Unió joga

•Regionális támogatások az EU- 
ban

•Kézikönyv az EU-ról

•Atizenötök Európái

•Európai jelentés-árnyalatok

•Európa-a nagy ábránd

•Magyarok úton az Európai
Parlamentbe

•Aharmadik évezred küszöbén

•Elméletek az európai egységről

•Az Európai egység kérdése és
Németország

•Európa

•Ezer kérdés-ezer válasz az
Európai Unióról

©Az Európa Tanács tevékenysége 
és eredményei

Sáhóné Bordás Éva
Könyvtárvezető



ASZÓDI

A serdülők is állták a sarat
A kicsik a második helyen zártak

Meghívő canicross-versenyre

Megmutattuk Isaszegnek is...

2003-11-08, Gödöllő körzeti serdülő 
labdarúgó mérkőzés
Aszód, 25 néző
Aszód FC - Isaszeg: 3 - 0 (2 - 0)
Ma az isaszegi fiatalok látogattak el 
az aszódi pályára. Meglepődve lát
tuk, a vendég csapat egyik tagja 
lány. Hiába, már a labdarúgásban is 
egyenjogúság van...
A korábbi évek sikertelen próbálko
zásai után ma már egy erős és 
ügyes serdülő csapat állt össze 
Aszódon, akik a bajnoki táblázatban 
is a második helyen tanyáznak.
Már a 4. percben bemutatót tar

tottak a foci tudományából: Geizer 
Gyuri 40 m-ről bombázott a kapu 
felé. Valószínűleg az isaszegi kapus 
még nem ébredt fel teljesen, mert 
csak nézte ahogyan a labda a há
lóba süvített. (1 - 0). Beszorult az 
Isaszeg, az aszódiak egymás után 
vezették a veszélyesnél-veszé-lye- 
sebb akciókat. A11.percben Kulyó 
Lacika lövése kipattant a védőkről, 
Kovács Kristóf közelről a hálóba 
perdített. Túl közel volt, mert a bíró 
les miatt érvénytelenítette a gólt. Az 
első vendég akcióig a 25. percig kel
lett várni: ekkor az előző leshelyzet

hez hasonló érvénytelen gólt lőttek. 
31 perc: ma csupa nagy gólt látunk. 
Csányi Viktor (Cseszka) 35 m-es lö
vése védhetetlenül hullott a jobb fel
sősarokba. (2-0)
A II.félidő 11. percében ismét 
Cseszka volt veszélyes. Két - kb 
kétszer termetesebb - védő közül 
kibújva a felső léc fölé fejelt. 24. 
perc: csere. Kulyó Laci helyett Tol
mácsi Tibi, Juhász Attesz helyett 
Bárdi Ádám (Golyó) lépett pályára. 
Jót tett a csere a csapatnak. Budai 
Kornél bal oldali beadásából a fris
sen beállt Tolmácsi Tibi talált az 
ellenfél hálójába (3 - 0). Újabb cse
rék érkeznek: Kovács Kristóf helyett 
Rácz Zolika, Masznyik Dávid (Ind) 
helyett Kovács Erik. És amire még 
nem volt példa Aszódon: pályára 
lépett az isaszegi csapatban játszó 
kislány is. (Sajnos a nevét nem tud
juk...)
A mérkőzés végéig az eredmény 

már nem változott. Ezzel a győze
lemmel sikerült megerősíteni a 
második helyet a bajnokságban. 
Még egy mérkőzés. Aztán vége az 
őszi szezonnak, szögre lehet egy 
időre akasztani a stoplis cipőket.

-KT- 

A Magyar Canicross Sport Egye
sület szeretettel vár minden futót és 
kutyabarátot immár hagyományos 
hosszútávú versenyére, 2003. de
cember 28-án vasárnap Domony- 
völgybe.
A verseny a következő kategóriák
ban kerül megrendezésre:
1. több kutyával induló versenyzők 
(fogatok)
2. kerékpárosok, síelők egy kutyá
val (bikejöring, skijöring)
3. futók egy kutyával (canicross)
4. Futók kutya nélkül
Rajtidöpontok 11 .OO-tól a Tövis ven
déglőtől a fent eml ített sorrendben.
Versenytáv: 17,3 km (Domonyvölgy 
Tövis vendéglő - Babatpuszta - Mar- 
gita-csúcs - Domonyvölgy Tövis 
vendéglő). A pályát a kutyás verse
nyeken megszokott színekkel sza
lagozzuk (kék - tovább egyenesen, 
piros - a szalag irányába kanyaro
dás, sárga - veszélyes útszakasz 
jelzése, fehér - az eső lemosta a 
szalag színét).
Nevezés a helyszínen a verseny

központban (Tövis vendéglő) 8.30- 
tói 10.30-ig.Nevezési díj szemé
lyenként 1000 és kutyánként 200 
forint. Előzetes bejelentkezést na
gyon szívesen fogad dr. Svéda 
István (tel.: 06-2Ó-965-8964) vagy 
Hárs Dénes (tel: 06-20-331-2928. 

Díjazás: kategóriánként 1., 2,3., he
lyezett, 1. női beérkező: serleg, 
érem és tárgyjutalom (kutya nélkül 
futók győztesei csak serleget kap
nak). CC kategóriában junior fiú
lány 1. helyezett (18 éves korig), ve
terán női-férfi győztes (35 ül. 40 éves 
kortól) érem + tárgyjutalom díjazás
ban részesül.
Eredményhirdetés várhatóan 14 
órakor a Tövis vendéglőben, ahol a 
versenyzőket ebédre is vendégül 
látjuk.
A verseny támogatói: Cséfai állat
eledel nagykereskedés, Budapest, 
Kutya-Ház állateledel és felszerelés 
Aszód (Hárs Dénes), Ondrík Bt. 
Nyomda, Aszód, Tövis vendéglő 
Domonyvölgy.
A kutyák rendezett oltási könyvét 

kérjük mindenki hozza magával. 
Fogatok részére „üzemképes" ku
tyazsák kötelező. A verseny egész 
területén és a pálya teljes hosszán 
kutya csak megkötve tartható. Ezt 
kérjük a legkomolyabban betartani. 
További információ: Hárs Dénes, 
teL: 06-20-331-2928, e-mail: 
harsd@freemail.hu, Dr. Svéda Ist
ván, tel.: 06-20-965-8964, e-mail:
i.svedal@chello.hu
Mindenkinek jó versenyzést és kel
lemes időtöltést kívánnak a szerve
zők!

Felhívás asztalitenisz-versenyre
Amatőr Asztaltenisz Villámtoma
A verseny célja:
Játéklehetőség biztosításaasportág kedvelőinek a téli hónapok-ban.
A verseny rendezője: Aszódi Szabadidősport Egyesület
A verseny időpontja: november: 29. szombat 9 óra: I. - II. Kategória: 
11 óra felnőttek
A verseny helyszíne: „GAVIT’ asztalitenisz terem, Aszód Pesti út
A verseny résztvevői: akik a nevezési határidőn beiül szabályszerűen 
neveztek, és a nevezési dijat befizették.
Nevezési kategóriák: l:13-14-15évesek, li.:16-17-18évesek, Felnőttek 
Mindhárom kategóriában tehet nevezni egyéni, páros és vegyes páros 
versenyszámokban. Nevezés iskolások esetében a testnevelő taná
roknál 2003. november 27-ig! Felnőttek esetében a helyszínen délelőtt 
10 óráig. Minden játékosnak rendelkeznie kell egy, a személyét igazoló 
okmánnyal (diák- vagy személyi igazolvány).
Nevezési díj: Szabadidősport egyesületi tagok számára ingyenes! Nem 
szabadidősport egyesületi tagok számára: felnőttek: 500 Ft/fö, 
diákok:250 Ft/fő
A verseny lebonyolítása:
Anevezők számától függően kieséses, vagy körmérkőzéses formában. 
Díjazás: Kategóriánként, versenyszámonként és nemenként 1-3 
helyezettek érem díjazásban részesülnek!

Felhívás tollaslabda-versenyre
A verseny célja: A tollaslabda sportág népszerűsítése a lakosság 
körében, játéktehetőség buztosítása a sportág kedvelőinek.
Averseny rendezője: Aszódi Szabadidősport Egyesület
A verseny időpontja: December 6.,szombat 9.30 óra: felnőttek, 11 
órai.-II. kategória
Averseny helyszíne: Aszódi Fiúnevelő Intézettomaterme
A verseny résztvevői: A versenyen részt vehetnek, akik a nevezési 
határidőn belül szabályszerűen neveztek, és a nevezési díjat befizették. 
Nevezési kategóriák:l.:13-14-15 évesek, 11:16-17-18 évesek, Ili.: 
felnőttek. Nevezés iskolások esetében a testnevelő tanároknál 2003. 
december 3-ig 1 Felnőttek esetében a helyszínen délelőtt 9 óráig. Minden 
játékosnak rendelkeznie kell egy, a személyét igazoló okmánnyal (diák
vagy személyi igazolvány).
Nevezési díj: Szabadidősport egyesületi tagok számára ingyenes! Nem 
szabadidősport egyesületi tagok számára: felnőttek: 500 Ft/fő, diá- 
kok:250 Ft/fő
Averseny lebonyolítása: A nevezők számától függően kieséses, vagy 
körmérkőzéses formában.
Díjazás: Kategóriánként és nemenként 1-3 helyezettek érem díjazás
ban részesülnek!

mailto:harsd@freemail.hu
mailto:i.svedal@chello.hu
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Harmadik helyen zárt az Aszód FC 
/Az elnök továbbra is reális célnak látja a feljutást

(Folytatás az 1. oldalról)
Javuló játék, győzelem Gyomra 
ellen...Minden fronton győzelem...

2003-10-19, Aszód, 150 néző
Aszód FC - Gyömrő FC: 3 - 0 (2 - 
0); Utánpótlás mérkőzés (Ifi): 2-0;
Serdülő mérkőzés: Aszód FC - 
Mogyoród: 4-1.
Korai kezdés (fél kettő), és 6 fokos 
hidegben didergő szurkolók várták 
a mérkőzés kezetét. Ha ilyen hideg 
marad az idő, a büfé legnépszerűbb 
itala a forró tea vagy a forralt bor 
lesz.
Az aszódiak Hosszú Péter és Ne- 
nad nélkül álltak a kezdőkörbe, 
mindketten sérüléssel bajlódnak.
5.perc:  Markóczi az ellenfél tizenha
tosán háttal a kapunak levette a 
labdát, félfordulattal kapura lőtt, a 
bőr a felső lécen csattant. Folya
matosan támadott a hazai csapat 
de mezőnyfölényünket a 21 .percig 
nem sikerült gólra váltani. Ekkor egy 
lepattanó labdát Símé Gergő kapás
ból a kapu felé lőtt, a lövésbe Dejan 
„beletette” a fejét, a labda irányt vál
toztatva a hálóba perdült. (1 - 0). 
Negyed órát kellett várni a követke
ző aszódi gólra. Lénád jobb oldali 
szögletet végezhetett el, a beívelt 
labdát Nagy Tamás kapásból meg
lőtte, a kapu felé tartó labda egy 
gyömrői védőn megpattant, és a há
lóban kötött ki. (2-0).
Fordulás után is az aszódiak voltak 
aktívabbak, Nagy Tamás már a 4. 
percben gyönyörű lövéssel veszé
lyeztetett. A 20. percben csereként 
beállt a hazai közönség egyik ked
vence Kármán Balázs (Baba), aki 
az őszi szezonban betegsége miatt 
még nem léphetett pályára. Baba 
hozta tavalyi formáját, rendre meg
forgatta a gyömrői védelmet. A 3. 
percben szabadrúgáshoz jutott az 
aszódi csapat. Dejan lövése a kapu
fáról kipattant, a szemfüles Markó
czi lecsapott a ladára és fejjel beál
lította végeredményt. (3-0). Maradt 
izgalom a mérkőzés végére is. Egy 
gyors kontra támadásban Zacso- 
vics - Markóczi háromszögelés 
után Markóczi lövését a gyömrői 
kapus csak spárgázva tudta háríta
ni.
Összefoglalva: javuló forma, ma

gabiztos győzelem jellemezte a mai 
meccset. Ha ma nincs jó formában 
a gyömrői kapus, akár nagyobb 
arányban is győzhettünk volna.

2003-11 -09, Aszód, 300 néző
Aszód FC - Szigethalom: 3 -1 (1 
-0); Utánpótlás mérkőzések: Ifi: 2- 
1
Serdülő mérkőzés: Aszód FC - 
lsaszeg:3-0
Szép számú vendég szurkoló érke
zett Szigethalom csapatával, akik 
igazi futball hangulatot varázsoltak a 
nézőtérre. Színes füstköd, petár
dák, zászlók és hangos szurkolás 
mellett indult útjára a labda. Hogy 
lehűtsük a vendégszurkolókat, Ma- 
jer Péter kemény lövése szállt a 
kapu fölé már a 4. percben. Folya
matosan, lábról lábra játszottak a 
hazaiak, a levegőben volt a vezetés 
megszerzése. A18. percben a nagy 
kedvvel játszó Markóczit lerántották 
a tizenhatoson belül, 11-es. A meg
ítélt büntetőt Milovanovics rutinosan 
ajobb sarokba lőtte.
(1 - 0). A hazai vezetés meghozta a 
szigethalmiak játékkedvét, védőik 
feltolódtak a félpályáig, az első féli
dő végéig azonban igazi gólhelyze
tet nem tudtak kialakítani kapunk 
előtt. Az aszódi védelem Szabó Imi 
és Dejan vezérletével biztosan hárí
totta a vendégek próbálkozásait, 
Kovács Róbertnek (Róka) alig akadt 
védeni valója.
Paprikás hangulatban kezdődött a 
második félidő, Nenad és egy ven
dégjátékos lökdösődött, mindkét 
játékos „jutalma” sárga lap volt. A
14. percben Kálmán Balázst Nagy 
Tamás váltotta.
Két perc múlva egyenlített Sziget

halom. Amíg Róka és Kis Gábor 
egymásra várt a labda elrúgására, a 
vendégek csatára kilépett kettejük 
között és a hálóba továbbította a 
labdát.
22. perc: Kiss Gábor javította előbbi 
hibáját. Baloldali beadását Markóczi 
lőtte a hálóba.
(2-1). 28. perc: Mayer Péter helyett 
Kecskés Zoltán lépett pályára, és 
mindjárt egy kapufával veszélyez
tetett. A 39. percben az előző gólt 
kopírozták le, más szereplőkkel. 
Most Markóczi beadását Hosszú 

Peti kotorta a hálóba. (3 -1). A mér
kőzés végéig az eredmény már 
nem változott.
Összefoglalva: Egy percig sem 

volt kétséges ki nyeri a mai mér
kőzést. A minden játékrészében

AzAszód csapata akkor is játszott, 
amikor a vetélytársak már pihentek. 
November 15-én került ugyanis pót
lásra az a mérkőzés, amely a Tábor
falva edzőjének tragikus hirtelen
séggel bekövetkezett halála maradt 
el három héttel ezelőtt. Bár mivel ak
kor a három pont az ellenfél ki nem 
állása miatt az Aszódot illette volna, 
a vezetőség úgy döntött, hogy a fair 
play szellemének megfelelően egy 
későbbi időpontban azAszód kiáll a 
táborfalvaiak ellen.
A csapat számára a mérkőzés előtt 
nem kevesebb volt a tét, mint az, 
hogy győzelem esetén megelőzik a 
rivális Bagót és a második helyen 
zárják az őszi találkozót. Azt persze 
mindenki tudta, hogy ez nem lesz 
könnyű a mély talajú pályán. Az első 
20 percben alig történt valami, mind
össze egy hazai szöglet és egy ki
maradt vendég helyzet jelezte, a fő 
cél a labda kapuba juttatása. A 31, 
percben majdnem a vendégek 
szereztek vezetést egy távoli bom
bának köszönhetően, a labda azon-

Kosárlabda bajnokság indul
A verseny célja: A kosáriabdasport 
népszerűsítése a lakosság körében, já
téklehetőség biztosítása a sportág ked
velői számára. Kulturált elfoglaltság biz
tosítása a fiatalok részére.
A verseny rendezője: Aszódi Szabadi
dősport Egyesület
A verseny résztvevői: Azok, akik a ne
vezési határidőn belül szabályszerűen 
neveztek.
Nevezési kategóriák: L14-16 évesek 
(vegyes csapatok is nevezhetnek) II.: 
17-99 évesek (vegyes csapatok is ne
vezhetnek) Nevezés 2003. dec 5-ig, is
kolás csapatok esetében a testnevelő 
tanároknál, felnőtt csapatok esetében: 
Nyíry Zsolt szervezőnél a 20/9947-480 
telefonszámon.Minden játékosnak ren
delkeznie kell a személyét igazoló ok
mánnyal (diák- vagy személyi igazol
vány)
Nevezési díj: Szabadidősport egyesü
leti tagok számára ingyenes! Nem 
egyesületi tag számára: felnőttek: 1000 
Fütő, diákok:500 Ft/fő
A bajnokság lebonyolítása: 

jobb aszódi csapat megérdemelten 
nyert, ezzel a győzelemmel sikerült 
„meglépni” a bajnoki táblázatban ül
döző Szigethalom csapata elől.

Végül egy megjegyzés: megér
demelné a hazai közönség, hogy a 
mérkőzések végén megköszönjék 
a játékosok a biztatást.. Legalább 
egy szolid intés erejéig...

-KT- 

ban a lécen csattant. A 34. percben 
Baba csapta be majdnem a vendé
gek kapusát, miután a hálóőr bea
dást várt, a játékos azonban meg
próbálta átemelni fölötte a labdát. A 
gólt ezúttal is a kapufa hiúsította 
meg. 4 perc múlva a vendégek előtt 
akadt helyzet egy szögletet köve
tően, de „Róka” bravúrral mentett.
A második játékrészben nagyobb 
tempóra kapcsolt azAszód, az első 
negyedórában valósággal a kapu
hoz szegezte a vendégeket. Ered
ménytelenül. S ahogy ilyenkor lenni 
szokott, majdnem a vendégek 
okoztak meglepetést. A 41. percben 
egy védelmi hibát követően Kovács 
kapus is tehetetlenül nézte, amint a 
vendég csatár az üres kapu mellé 
gurítja a bőrt.
A gólképtelenségen a cserék sem 

segítettek, a Táborfalva pedig kiböj- 
tölte a hátralévő perceket. Összes
ségében igazságosnak mondható a 
döntetlen, mert bár a hazaiak jóval 
többet támadtak, a táborfalvai kont
rák veszélyesebbek voltak. R.Z.

A nevező csapatok számától függően 
kieséses, vagy körmérkőzéses formá
ban. A lebonyolítás rendje a jelentkező 
csapatok számától függően változhat.
A verseny időpontja:
December - február, péntek du.16-18 
óra Első játéknap: december 12. péntek 
16 óra
A verseny helyszíne: Aszód, Petőfi 
Sándor Gimnázium Gépészeti Szakkö
zépiskola és Kollégium tornaterme 
(Hatvani út 3.)
Játékszabályok, tudnivalók: A találko
zókat 4 játékos 4 ellen játssza (+1 fő 
cserejátékos) két palánkra, a mérkőzé
sek 2X20 percig tartanak. A versenyen a 
kosárlabdázás szabályai érvényesek. A 
mérkőzéseket játékvezető vezeti, A 
csapatoknak a kiírt mérkőzésre időben 
kell megjelenniük. Várakozási idő 10 
perc, utána a mérkőzést 21-0 arányban 
az ellenfél javára kell jóváírni.
Díjazás: A bajnokság végén kategó
riánként az első három helyezett csapat 
díjazásban részesül.
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Aszódi Honismereti Akadémia II.
Új sorozata kezdődött a tavalyi esztendőben nagy sikert aratott Aszódi 
Honismereti Akadémiának, amelynek előadása ezúttal a Galga menté
vel ismertet meg bennünket. A sorozat első előadására nov. 18-án ke
rült sor és a vidék régészeti emlékei volt a fő témája.
Akövetkező előadások témái és időpontjai:
Helyszín: Aszódi Evangélikus Egyház Gyülekezeti Terme

(Szontágh lépcső - PetöfiMúzeum mellett)
2. előadás: 2003.december2-án, 17 30 órakor
Emberek, falvak, templomos helyek a történelem viharában - A
Galga vidék a közép- és török korban
Előadó: Dr. Asztalos István múzeumigazgató
3. előadás: 2004. január 6-án, 17 30 órakor
Új élet kibontakozása és virágzása a Galga vidéken -A Galga men
te története a török kiűzésétől a II. világháborúig
Előadó: Dr. Asztalos István múzeumigazgató, Detre János ev. 

lelkész, Pest megyei esperes
4. előadás: 2004. január 20-án, 17 30 órakor
A föld népének élete és művészete a Galga mentén a Galga vidék 
néprajzi és népművészeti emlékei
Előadó: PhD KlamárZoltán néprajzkutató
ö.eiöadás: 2004. február 3-án, 17 30 órakor
Kastélyok, templomok, iskolák a Galga vidéken A Galga vidék 
műemléki és kulturális öröksége
Előadó: Dr. Asztalos István múzeumigazgató
6. előadás: 2004. február 17-én, 17 30 órakor Galga vidék az EU 
kapujában - Vitaest a Galga mente kistérségről
Résztvevők: Tóth István Túra város és Matejcsok János Galgagyörk 
község polgármestere
AzAszódi Honismeretei Akadémia II. záróünnepsége.

Az Opera világában
Vízszintes: 1. Georges Bizet hí
res négy felvonásos operája 7. 
Európa Kupa 9. Részvénytársaság 
11. Ibolya becézve 12. Határo
zatlan névelő 13. Alapanyaga a fa
15. Kocka közepe 17. Átmérő jele 
18,Földrész 20. Egy, angolul (ONE) 
22. KnockOut 23. Szólít 24. Gyü
mölcs 29. Bentről 30. Kén 31. Mé
ter 32. Kígyó féle 33. Kutya 34. 
Olasz és osztrák autójel 35. Oxi
génjód 37. Állami bevétel 38. Né
ma erdő! 39. Római 1 40. Tanuló 
vezető 44. Amper 45.Vízi átkelő
hely 46. Asszonynév képző 47. Se- 
cundum röv. 48. Gyengéd simoga- 
tás 51. Itt az elején! 52. Sápítozni 
kezd! 54. Szintén ne! 55.AKaiser 
is ez 56. Címer madár 58. Gyó
gyuló seb 59. Néma Zita! 60. Éj
félig tart

Függőleges: 1. Macska hívó szó 
2. Hab darab 3. Sír 4. Folyóvizé
nek helyet adó mélyedés 5. Fél 
egér! 6. Testrészünk 7. A máj ter

meli 8. Egyetemek, főiskolák 
szervezeti egysége 9. Kártyajá
ték 10. Alexandra Dumas 3 fel
vonásos operája (zárt betű:A) 
14. Pehely 16. Állatövi jegy 19. 
Puskin egyfelvonásos operája 
21. Tagadás 24. Bozay Attila 3 
felvonásos operája (zárt betű: 
N) 25. Ebéd betűi, keverve 26. 
Soós úr felesége 27. Folyadék, 
nedv 28. Itterbium 36. Egyfajta 
fogadalom 37.Arrafelé! 39. Nem 
oda! 41. Dedós 42. Nitrogén 43. 
Pest megyei helyiség 45. Darab 
47. SIS! 49. Tagadószó 50. Trom
bitahang 53. Ágnes, becézve 57. 
Rangjelző szó 58. Hélium

- fné-

Előzö havi rejtvényünk helyes 
megfejtése: Antiochia, Patara, 
Achája, Maria Maggiore

A helyes megfejtést beküldők kö
zül sorsoltunk. A szerencse Ha
raszti Istvánnénak (Petőfi S. u.

28.) és Nagyné Benedek Évának 
kedvezett. Ök nyerték a Móni Fotó 
2000 Ft értékű, filmkidolgozásra 
feljogosító utalványát, valamint a 
Fáma Könyvesbolt 2500 Ft értékű 
vásárlási utalványát. A nyeremé
nyükről szóló értesítést postán 
kapják meg.

Új rejtvényünk megfejtésének be
küldési határideje: december 6.
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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
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Kiadó: Aszód Város Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Rácz Zoltán 
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