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ASZOD VAROS HAVILAPJA 60,- Ft

írott és íratlan történelem
Aszód térségi szerepben
I hí a történelem folyamatosságát veszem alapul, akkor azt a követ-

S/lctést kell levonnom, hogy térségi szerepét tekintve és annak hi- 
Inlos elismerését látva Aszód labilis város. De azt is le kell vonni a 

löi u nelmi párhuzamokból, hogy az aszódiak mindig kitalálták a mód- 
iát, és megvaló- 
illo tták  azt,

I hogy város le- 
I  llessen. Mindig 
1 voltak embe- 
I |vk, akik vál- 
I jlikra vették a 
I kiépülést és el- 
I élték azt a célt,
1 (unit Aszód kö-

Kssége jogos- 
k vélt.

I Többek között 
l l t ' r ö l  s z ó l t  
I  Iúgyin József 
; mlgármester azon az ünnepsé- 
|  gén, amelyet Aszód várossá nyil

vánításának 10., első írásos emlí- 
I étiének 600. évfordulóján tartot

ok az Evangélikus Gimnázium 
I  aulájában. Az est résztvevői a kö- 
I  s/öntések mellett képet alkothat- 
I  N' Aszód kulturális és művészeti 
I  közösségeinek teljesítményéről,
I  Ugyanakkor a Budapesti Helyőr- 
I "V. p ancsnokság fúvószeneka- 
I  lm .játszott.

(folytatás az 5. oldalon)

Az ünnepség díszvendége Kara Pál államtitkár volt
Balázs Gusztáx’felvétele

Megszületett a költségvetés
Kevesebb hiány, 

kevesebb támogatás
Immáron érvényes költség- 

vetése van erre az évre váro
sunknak. A képviselő-testület 
legutóbbi ülésén 10 igen sza
vazattal, 2 tartózkodással fo
gadta el az erre vonatkozó elő
terjesztést, amely a korábbi 
tervezethez képest nemigen 
változott.
A város 2001-ben I milliárd 187 
millió 608 ezer bevétellel és ki
adással számolhat. Az önkor
mányzat továbbra sem rendel
kezik tartalékkal, viszont to
vábbra is működési forráshi
ánnyal küszködik. A hiány mér
téke 56 millió 460 ezer Ft. Ez az

268 milliót ad a megye 
a kollégium megépítésére
A város 10. születésnapja alkalmából tartott ünnepségen szót 

kért Tóth Gábor, a térség országgyűlési képviselője. A honatya 
bejelentette: Pest megye önkormányzata 268 millió forinttal tá
mogatja a Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépis
kola kollégiumának építését. A Hajnóczy utcára nyíló intéz
ménynek 2002. márciusára el kell készülnie.

A hírhez kapcsolódik, hogy az kiköltöztek a Podmaniczky-
állami középiskola mar

Rendben folyik 
a népszámlálás

Aszódon 22 számlálóbiztos és 
öl felülvizsgáló végzi a február 
ilsején megkezdett népszám
lálást. A számlálóbiztosoknak 
U lenként több mint száz ingat- 
Imil kell felkeresniük, és ki

kérdezniük az ott lakókat. A 
munkával a mintakörzetekben 
február 21-ig, a többiben 24-ig 
kell végezniük.

(folytatás az 5. oldalon)

kastély szobáiból, s csak a Szé- 
chenyi-kastélyt lakják. Csúszik 
viszont a Pest Megyei Levéltár 
kiköltözése, ugyanis az itt tárolt 
iratokat csak a fertőtlenítésük 
után szállítják el. Az archívum 
várhatóan júniusra kerül el innen. 
A Delre János esperestől kapott 
tájékoztató szerint az evangélikus 
egyház ezt követően foglalkozik 
a műemlék további hasznosításá
nak kérdésével.

összeg 20 millió forinttal keve
sebb az előző évj hiánynál. 
Ugyanakkor szinte biztos, hogy 
az állami támogatás 15-20 millió 
forinttal kevesebb lesz a hiány
nál. Ez pedig azt vetíti előre, 
hogy az esztendő második felé
ben újabb takarékossági intéz
kedéseknek kell következnie.
A szűkös lehetőségek azért né

mi fejlesztést is lehetővé tesz
nek. A felhalmozási kiadás leg
nagyobb tétele természetesen a 
csatornázás, amelyre 286 millió 
forint jut. A második legna
gyobb - 120 millió forintos - tétel 
a szennyvíztisztító telep építése. 
Az útépítésre 60 millió forintot 
fordíthat a város, s ez az összeg 
az évközben elszámolt kama
tokkal tovább növekedhet. A 
központi konyhára szánt összeg 
6,7 millió forint, ám biztos, hogy 
nem lesz elég, ugyanis a kialakí
tásra adott legjobb ajánlat is 30 
millió forint körül mozog.
A képviselő-testületi ülés előtt 

egy nappal az intézményveze
tőkkel is egyeztetett az önkor
mányzat, akik elmondhatták vé
leményüket, problémáikat. Az 
egyik legnagyobb gondot a GA- 
MESZ jelezte. A közfeladatot 
ellátó dolgozók besorolású al
kalmazottaik körében a 40 ezer 
Ft-os minimálbér bevezetése 
máris bérfeszültséget teremtett, 
a bértáblázat keretei - egy 30 éve 
munkaviszonyban álló szak
munkás bruttó 48 ezer forintot 
kap - pedig nem teszik lehetővé 
ajó szakemberek megtartását.



Önkormányzati hírek

ASZÓDI

január 10.

Víz-és csatornadíj megálla
pítással kezdte meg III.évez
redbeli munkáját városunk 
képviselő-testülete. Az ármeg
állapítás mikéntjéről részlete
sen, külön cikkben foglalko
zunk. Döntöttek a képviselők a 
Bursa Hungarica pályázatokat 
illetően. Eszerint 8 tanuló szá
míthat havi 2500 Ft-os önkor
mányzati támogatásra, ami ter
mészetesen kiegészül ugyan
ennyi állami, illetve megyei 
önkormányzati támogatással.

A gyermekek életkörülmé
nyei volt a témája a következő 
napirendi pontnak is, ugyanis a 
gyermekjóléti és gyermekvé
delmi feladatok ellátásáról 
hallgattak meg beszámolót a 
képviselők. A témával külön 
írásban foglalkozunk. A kép 
viselő-testület elfogadta a feb
ruár 9-én rendezendő városi 
ünnepség előkészületéről ké-

2001-ben átlagosan 6,7%-kal 
növekszik a vízdíj azon a 11 te
lepülésen, ahol a Galganienti 
Víziközmű szolgáltatja a vizet. 
6 mJ/2hó alatti fogyasztás ese
tén a fenti százaléknál na
gyobb, a 6 mJ/2hó fölötti fo
gyasztás esetén kisebb mér
tékben kúszik felfelé az ár. 
Változik a csatornahasználati 
díj ármegállapítása is. Téli 
időszakban a fogyasztó a fel
használt vízmennyiség után fi
zeti a díjat, míg a nyári idő
szakban - hat hónapon keresz- 
tül-a vízfogyasztás 80%-a 
után kell térítenie a díjat. A 
kedvezmény ezentúl csak a 
kertes családi házakban la- 
kóknakjár.

Az ármegállapítás 2001.évi 
alapelve az volt, hogy az önkor
mányzati tulajdonú cég a vár
ható inflációnál kisebb mérték
ben emelje az ivóvíz árát -  tá
jékoztatta a képviselő-testületet 
Ritecz György, a Galganienti Ví- 
ziközmű Kft.ügyvezető igazga
tója, aki a cég tavalyi ered-mé- 
nyeiről is beszámolt. A Kft. nem 
számított arra, hogy az infláció 
mértékejelentös mértékben eltér

szített beszámolót, egyben 
döntött arról, hogy az ünnep
ség helyszíne nem a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola tor
naterme, hanem az Evangéli
kus Gimnázium aulája lesz. 
A grémium módosította a szoci
ális igazgatás helyi szabályairól 
szóló rendeletét. A változtatás 
szigorítást jelent, az ápolási díjra 
vonatkozó, korábbi, pozitív 
megengedő szabály hatályon kí
vül helyezését, és csak az 1993- 
as szociális igazgatásokról és 
szociális ellátásokról szóló tör
vényben meghatározott ösz- 
szegek alkalmazását. A módo
sítás városunkban egy szülőt 
érint. A képviselőtestület a 
szennyvíztisztító-telep építés 
céltámogatási összegéből 39 
millió Ft-ot lemondott, hogy 
visszaigényelhesse az ÁFA-t 
Egy darab, 10 ezer forint név
értékű Digitel részvény volt még

a kormány által beharangozott 
értéktől. Á működést végül az 
tette rentábilissá, hogy egyrészt 
állami támogatást nyertek a 
vízdíjhoz, másrészt - a nyári 
aszály miatt -1999-hez képest 
mintegy öt százalékkal több víz 
fogyott. Idén viszont nem számí
tanak számottevő növekedésre.

A 2001 .évi vízdíjak megállapí
tásánál arra törekedtek, hogy a 
nagyobb létszámú, többgyer
mekes családok terhei alig növe
kedjenek. Ezért az alábbi alter
natívát dolgozták ki, amit vala
mennyi érintett település képvi
selő-testülete elfogadott.

A közüzemi vízműből szolgál
tatott ivóvíz hatósági ára február 
l-től egységesen 240 Ft/m', 
amelyet az önkormányzat tulaj
donában lévő vagyon használati 
díjával csökkentve kell a fo
gyasztóknak megfizetni. A la
kossági fogyasztók esetében 6 
m72 hó mennyiségig a vízdíj a 
korábbi 95Ft+ÁFA/m'-ről 119 
Ft+ÁFA/m'-re növekedik. 6m' 
/2hó mennyiség fölött változat
lan marad a 150Ft+ÁFA/m'ár. A 
közületeknek az eddigi l75Ft + 
ÁFA/rn’ helyett 189 Ft +ÁFA/nf

az önkormányzat tulajdonában, 
amelyet most 13 ezer Ft-ért érté
kesített a Telholding RT-nek. 
A képviselő-testület kimondta a 
Galga-Hajta-Tápió regionális 
kerékpártú programjához való 
csatlakozási szándékát. A ke
rékpártúról előző számunkban 
már írtunk.
Egyszerre két -  a Morinform és 
a La-Lupa - cégtől kér az önkor
mányzat értékbecslést a Kossuth 
Lajos u.93.szám alatti ingatlan
ra, hogy könnyebb legyen a vá
ros számára kedvezőbb árat ki
alakítani. A képviselő-testület 
100 ezer Ft támogatást szavazott 
meg a Cukorbetegek Egyesülete 
számára. Nem támogatta viszont 
a Petőfi u.8. szám alatti ingatlan 
eladására beadott kérelmet. 
A képviselő-testület legvégül je 
lentést hallgatott meg a lejárt ha
táridejű határozatokról és a két 
ülés között tett intézkedésekről.

összeget számláznak.
A közüzemi csatornamű hasz

nálatáért idén nem kell többet 
fizetniük a már rácsatlakozot- 
taknak, vagyis marad a 90 
Ft+ÁFA/m' ár. Ennek egyrészt 
az az oka, hogy a rendszer még 
nem igényel komolyabb fenn
tartási munkákat, másrészt ezzel 
is szeretnék ösztönözni a lakos
ságot a rákötésre. A nem lakos
sági fogyasztóknak l-33Ft+ 
ÁFA/m' összeget kell téríteni.
A csatornadíjat -  a kertes csalá

di házakban lakó fogyasztók ki
vételével -  a vízfogyasztás teljes 
mennyiségére kell megfizetni. A 
kertes családi házakban lakók
nak a csatornadíját a tárgyév 
szeptember ló.és a következő év 
március 15. között a vízfogyasz
tás teljes mennyiségére, a tárgy
év március 16. és szeptember 15. 
között az elfogyasztott vízmeny- 
nyiség 80 %-ára kell megfizetni. 
A kft. idén is pályázik a lakos
sági vízdíj állami támogatására. 
A pályázatot a 11 önkormányzat 
nevében Bag nyújtja  be.

R.Z.

Csatornaépítés
A cég csődöt

jelentett, 
a munka 

folytatódik
Becsődölt a város szennyvíz

csatorna-hálózatának kivitele
zője, a Nemzeti Betonútépítő 
Vállalat. Nem hivatalos infor
mációnk szerint a cég azért ke
rült bajba, mert komoly össze
get mházott be az M3-as autó
pálya építésébe (aszfalt és beton
keverő telepek stb.), amikor ki
derült, a fő kivitelező nem szán 
nekik feladatot ebben a beruhá
zásban.

Lapunk arra volt kíváncsi, a 
csődeljárás mennyiben befolyá
solja a cég aszódi munkavégzé
sét. Bag)>in József polgármester 
szerint a munkálatok folytatód
nak. A vállalat a csődeljárásra 
engedélyt kapott, jelenleg tart a 
90 napos türelmi időszak. A cég 
ezalatt vagy teljesíti a feléje tá
masztott követelményeket vagy 
felszámolják. A város csak azo
kat a munkákat fizette ki eddig, 
amit a vállalat, illetve annak 
alvállalkozói ténylegesen elvé
geztek. Nagy az esély arra, hogy 
a három hónap alatt végeznek 
az elmaradt feladatokkal. (A ter
vezett befejezés időpontja május 
31.) Már csak az a kérdés, hogy a 
város kivel tudja majd a garan
ciálisjavításokat elvégeztetni?

Rácz Zoltán

Maradjon 
Aszódon 

az adónk!
Az Aszód Városért Alapítvány 
és az Aszód Ifjúságért Ala
pítvány kuratóriumai arra ké
rik Önöket, hogy adójuk I %-al 
e két, helyben működő alapít
vány adószámára utaltassák.
A tám ogatásokat előre is 
köszönik.
Aszód Városért Alapítvány: 

19180461-1-13

Aszód Ifjúságért Alapít
vány:

19175773-1-13

A csatornadíj változatlan maradt
Vízdíj: a kevesebbet fogyasztók fizetnek többet
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Kistérségi konferencia Aszódon

Vidékfejlesztés és közművelődés
\  vidékfejlesztés és a közmű-velődés összefüggései volt a témája 
unnak az kistérségi konferenciának Aszódon, amit a Gödöllőn és 
környékén dolgozó népművelők, könyvtárosok, valamint civil 
n/< ivezetek képviselői számára rendezett január 23-án a Pest 
Megyei Közművelődési Információs Központ, a gödöllői Petőfi 
Sándor Művelődési Központés a házigazda Művelődés Háza.

A nyitóelőadást tartó di: Gémesi 
György, a Galga Menti és Gö
döllő Környéki Önkormányza- 
lok Társulásának elnöke ki- 
Icjiette: bár a települések közötti 
gazdasági és kulturális kapcso
lniuk maguktól, természetes mó
don is kialakulnak, egy-egy tér
lég sokkal könnyebben juthat 
külső forrásokhoz, ha az önkor
mányzatok is akarják az együtt
működést. Ezen a vidéken a ko- 
nperáció gyakorlata már azt 
megelőzően kialakult a polgár- 
mesterek között, hogy az ország 
lelismerte a kistérségi együtt
működés szükségességét. Neve
zetesen a telefonhiány kovácsol- 
Itt össze a közös fejlesztésben ér
dekelt vezetőket. A közművelő
dést illetően megjegyezte, hogy 
«/. e területen dolgozóknak az 
értékek őrzése mellett az aktív 
lorráskeresésre is törekedniük 
kell, és ez szerencsésen össze
kapcsolható a vendégforga
lommal.
Véget ért a városba áramlás 

kora. Ezzel egyidőben az inten
zív mezőgazdaság egyre kévé
nél >b embert képes eltartani, ki
alakul az a vidéki réteg, amely 
löld-, tudás- és informatikai esz- 
kö/tulajdon, kapcsolati tőke nél
kül versenyképtelen, állapította 
Illeg előadása elején Szendrőné 
i //: Font Erzsébet, a Földmüve-

és Vidékfejlesztési Mi
nisztérium vidékfejlesztési fő
osztályvezetője. Számukra nem 
lehet megoldás az igényeik le
szállítása, de a szociális háló 
sem. Lehetővé kell tenni bekap
csolódásukat a gazdaság vérke

ringésébe, még ha szerény is, de 
kiszámítható jövedelemmel. 
Meggyőződése és külföldi ta
pasztalatok szerint is a szegény
ségből a tudás vezet ki. Példa
ként említette a dán népfőisko
lák fejlődéstörténetét. A vidéki 
értelmiség egyik fontos mai fe
ladata a tehetséges fiatalok sor
sának egyengetése és közössé
geik erősítése. A minisztérium 
az idén sokféle módon igyekszik 
támogatni a vidéken élőket, csa
ládokat és a nagyobb közössé
geket. A természetes alapanya
gok feldolgozói, az egy-egy táj
egységre jellemző termékek elő
állítói épp úgy számíthatnak er
re, mint a falusi és agrárturizmus 
képviselői, mert ezeket az ága
zatokat ugyan nehezebb felépí
teni, mint valamilyet oda telepí
teni, de az előbbi típusú gazda
ságfejlesztés az adott település 
vagy táj sajátja marad. A tárca az 
elől sem zárkózik el, hogy mű
velődési házak átalakítását tá
mogassa. Ezzel azonban csak 
abban az esetben lehet majd élni, 
ha a korszerűsítés eredménye

ként az intézmények szerepet 
vállalnak például a gazdakép
zésben, a gazdálkodói ismeretek 
elterjesztésében.

Bugyin József aszódi polgár- 
mester elsőként települése isko
laváros jellegét hangsúlyozta. 
Naponta 2000 diák tanul a 6000 
lelkes településen. Az önkor
mányzat okmányirodája, gyám
hatósága és építéshatósága lát el 
térségi feladatokat. Bár az ön
kormányzat 10 hektáros ipari te
rületet jelölt ki, változatlan cél, 
hogy a Galga mente központja 
kulturált, jól élhető város híré
ben álljon.
Újszerű téma volt a térségi to

vábbképzésen az ifjúság számá
ra kiírt hazai és európai pályáza
tok ismertetése, amire Mokos 
Bélát, a Fiatalok a Vidékért 
Egyesület elnökét kérték fel a 
rendezők.
Bankó László, a PMKIK mun

katársa felhívta a résztvevők fi
gyelmét arra, hogy a Pest Me
gyei Önkormányzat hamarosan 
új pályázatot hirdet meg. Az 
idén is lesz vármegyefesztivál - 
természetesen a Vármegyehá
zán -június 29-től július elsejéig.

A továbbképzés februárban 
folytatódik. Balázs Gusztáv

A költségeket kommunális adóból és adományokból fedeznék
r

Uj ravatalozó építését tervezi a város
Igazán nem mindegy, hogy a 
halottnak milyen körülmé
nyek között adják meg a vég
tisztességet. Az aszódi ravata
lozó (képünkön) az ÁNTSZ 
előírásainak ugyan megfelel, 
ám a XXI. század követelmé
nyeinek már nem.
Nincs külön helyiség, 

ahol a lelkipászto
rok átöltözhetné
nek, a temetés 
ünnepélyességét 
emelő technikai 
eszközök hiá
nyoznak, az épü
let pedig egyéb
ként is tatarozásra 
szorul. A képviselő- 
testület ennek okán szük
ségesnek tartja egy új ravata
lozó megépítését. Az ehhez 
szükséges pénzügyi forrást a 
kommunális adókból és adomá
nyokból teremtené elő a város.

Az új ravatalozóra 15 évvel ez
előtt már készült egy terv, ám ez 
végül az íróasztal fiókban kötött 
ki. Korántsem biztos, hogy most 
ezt az iratot fogják leporolni.

Bugyiin József polgármester la
punk érdeklődésére elmondta: 
elsőként azt vizsgáltatják meg,

lehetséges-e a jelenlegi épület 
bővítése. Jánosi János építész 
már készített is egy új vázlatot. 
Az előzetes felmérések szerint 
az újjáépítés 20 millió forintba 
kerülne. Az összeg felét az épí
tőanyag ára teszi ki, míg a mási

kat a munkadíj. A költsége
ket természetesen tár

sadalmi munkákkal je
lentősen csökkenteni 
lehetne. Erre a kar- 
tali ravatalozó né
hány évvel ezelőtt 
elvégzett felújítása 
a legjobb példa: a 

szomszédos község
ben az önkormányzat

nak csak az anyagot 
kellett megvásárolnia, az 

építkezés társadalmi munká
ban, az ott lakók lelkes összefo
gásával valósult meg.

R.Z.
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Aszódi segítség Tiszavárkonyban

Ezer év után a kőműveskanalat kellett választani
A koronát és a kardot is választhatják a tiszavárkonyiak köz
ségi címerükbe, amit májusban terveznek avatni. Az államala
pítás évszázadában történt, hogy itteni palotájában I. András 
csapdát állíttatott öccsének, Bélának: válasszon a hercegséget 
jelképező kard és a királyságot megtestesítő korona között. A 
palotának mára se híre, se hamva, de a Szolnoktól alig 20 kilo
méterre elterülő község lakóinak manapság is gyakran kell 
választaniuk.

Mészáros Zoltán tiszavárkonyi polgármester (a képen jobbra) 
és aLőrincz család a házavntőn

E feladat elé állította a sors az 
Endre király utcában Lőrincz 
Józsefet feleséggel és két kis
gyermekkel, miután a tavaly ta
vaszi árvíz a faluban harmadik
ként összeomlasztotta vályogból 
épült, bár 1994-ben felújított há
zukat. Az állam segítségére vár
nak vagy elfogadják a bizonyta
lanabb kimenetelű társadalmi

munkát, amit az aszódi önkor
mányzat ajánlott fel a Kisalföld 
című lappal együttműködve? Ez 
a kérdés is eldőlt: a napokban 
megtartották a házavatót a köz
ségházával szemben, száz mé
terrel a Tisza medre előtt...
A földrajzi helyzet, a folyó kö

zelsége némi magyarázatot kí
ván: Tiszavárkony magaspartos 
település.
- Az állami fővédvonal a falu két 
szélén véget ér. Itt a házak között 
nyúlgáttal, ideiglenes védvona
lakkal kell védekezni, hajön a víz
- mondja Telek Ferenc falugond
nok. Es tavaly áprilisban jött. 
Úgy, mint még soha eddig, 1041 
centiméteres tetőzéssel. S van 
még egy baj a Tiszával. Ahol ma 
folyik, hetven évvel ezelőtt még 
szántottak, vetettek az emberek. 
Alattomos módon évente 2-3 mé
tert elvesz a falutól a Tisza.

- Kilencven fokos kanyart ír itt le 
a folyó, és a külső íven szaggatja a 
partot - teszi hozzá Mészáros 
Zoltán polgármester. - Eme csak 
ráerősített, hogy hihetetlenül 
gyorsan vonult le az árvíz tavaly, 
egy hét alatt 8 métert esett a 
szintje. 30^40 méter hosszúságú, 
3-5 méter szélességű darabok 
omlottak le a partfalból. Száz

éves nyárfák állva mentek bele a 
Tiszába. A partszakasz védelmé
hez 400, az állami fővédvonal 
kiépítéséhez egymilliárd forint 
kellene.

Tiszavárkonyban 166 ingatlan 
sérült meg, 11 dőlt össze. Már 
csak három háza maradt, ami 
nincsen még készen, de hamaro
san azokat is átadják. A község 
vezetője szerint a falu lakóiba is 
visszatért a bizakodás, amikor 
megtapasztalták a külső segítsé
get, így az aszódiak felajánlását.
- Az árvíz idején körbetelefonál
tam a különböző információs iro
dákat. Arról érdeklődtem, hol 
tudnánk közvetlenül segíteni a 
védekezésben, mondjuk tölteni és 
rakni a homokzsákokat - emlé
kezik vissza Búzás János aszódi 
vállalkozó, önkorm ányzati 
képviselő, aki Kovács Tamás al
polgármesterrel és Bártfai László 
építésztervezővel érkezett a ház
avatásra. - Mindenhol azt vála
szolták, hogy elegen vannak. Ez
után utaztunk ide az Aszódi Tü
kör című városi lap főszerkesztő

jével, és bizony meglepve láttuk, 
hogy elkelne még a friss erő. Úgy 
döntöttünk, hogy majd a helyreál
lításban segítünk. Fel is vetettük 
ezt a szándékunkat a képviselő- 
testület ülésén, és megkértük 
Bagyin József polgármestert, 
derítse ki, hova mehetünk, mit 
csinálhatunk. így esett a válasz
tásunk Lőrinczék családi házára, 
aminek az alapja már elkészült. 
Aszód nevében elvállaltuk, hogy 
a város vállalkozóiként szerke
zetkészen felépítjükaházat.
A munka megosztását és üte

mezését Bártfai László építész
tervező végezte, s így minden
féle összezördülés, szakmai vita 
nélkül sikerült elvégezni a fela
datot, pedig előfordult, hogy a 
falazáson három cég munkatár
sai dolgoztak együtt. A szolnoki 
vízügyi szakközépiskolában is 
tanult aszódi tervező nyugodt a 
házjövöjét illetően.
- A régi, összeomlott épületei 
széttúrták, ezáltal az udvar szint
je fél métert emelkedett. Az új 
téglaépület távolabbra is került a 
Tiszától. Megfelelő az alapozá 
sa. Ahhoz, hogy itt baj legyen, 
akkora áradásra lenne szükség a 
Tiszán, amely miatt az égés/ 
védvonalat meg kellene rnagasl 
tani a folyó teljes hosszán • 
mondja búcsúzóul.

Balázs Gusztáv 
(A szerző felvétele!) 

*

(A cikk a Népszabadság 
Pest Vidék mellékletében 

jelent meg.)

^  > JCisalfötd - ház
Spá/t a  2 0 0 0 . év i árvízben otthontalanná 
v á lt Cörincz csa lád  boldogulására a  Ceier 
M onolit.International JCft. Győr. a  Tondach 
Jamina Csorna. a  túienertm rger (Téglaipari 
Jet. Sopron, a  Sofa Mt. Söprőn, a  Tornyát; -  
Trade JCft. Győr. a z Vnitranscoop (félt. Győr. 

a Wink tor építőanyag Telep Mosonnotty/aróvar. 
a  ./Vagy építőanyag Telep Győr. a Graboplast 

.Holding Győr. a  Vagel A J\foat M átéi írni ka JCTt. 
M osonmagyaróvár. Magi/ ,/ítiiía  bádogosm ester 

Győr. a  Velux M agyarország Tertödi 
építőkomponens JCft.. á é  élsö  Győri Ciöns Club. 
a z  aszód i és a  tiszavárkonyi Önkormányzat 

jóakarata összefogásával, a  .K isalföld napilap 
koordinálásában  —  2 0 0 1  évben.

]
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írott és íratlan történelem
Aszód térségi szerepben
{folytatásai 1. oldalról)

A műsor Petőfi Galga partihoz 
dmü versének előadásával kez
dődött, amit Torda Tibor, a gim
názium és gépészeti szakközép- 
iskola diákja szavalt, majd Asz- 
Itilos István, a Petőfi Múzeum 
ny.igazgatója tartott előadást 
Aszód 600 éves írásos és több 
ezeréves íratlan történelméről. 
Az idén a Város Nyugdíjasklub 
is jubilál, de nevéhez illőn nem is 
alapításuk tizedik, hanem husza
dik évfordulóját köszöntve. Ám 
fiatalos kedvvel nyújtották át a 
közönségnek a Galga menti nép
dalcsokrot.
Mindezek után Kara Pál, a Bel
ügyminisztérium államtitkára 
(Idvözölte a várost. Kiemelte, 
hogy túl a budapesti agglomerá
ción, ennek a településnek nem 
csökkent, hanem józan mérték
ben némiképp nőtt a lakosság
száma a városi cím visszanyeré
se óta. A munkahelyek száma a 
negyedével emelkedett. Négy
száz vállalkozás tekinti székhe
lyének a Galga mente fővárosát - 
azt a települést, amely nagy gon
dot fordít a városkép fejleszté
sére. Az önkormányzat példa
mutatóan visszafogottan, racio
nálisan építette ki egy erdélyi és 
egy német településsel a testvér- 
kapcsolatot, amit nem a vezetők 
utaztatására használnak. Vissza
emlékezve az 1991. év jeles ese
ményére, Kara Pál történelmi 
Igazságszolgáltatásnak nevezte 
a város cím odaítélését Aszód
nak, amely települést nem lehe

tett a víz alá nyomni. Aszód be
bizonyította, hogy valós értékek 
alapján lett 1912-ben járási szék
hely, mert ma egy kistérség köz-

igazgatási feladatokban is meg
nyilvánuló központja.
A köszöntő után az Evangélikus 
Gimnázium énekkara és zené
szei gospel énekeket adtak elő.

Ezt követően Bagyin József pol
gármester mondta el beszédét.
- Aszód város volt, lett és lesz is 
a belátható jövőben hangsú
lyozta. - Ehhez nem kell túl nagy 
tudomány, fantázia. De ennek a 
folyamatosnak látszó, hallatszó 
történetnek voltak, vannak és

lesznek állomásai, s a folyamat
ban vargabetűk is jócskán akad
nak. Nem lehet városságunkat 
összehasonlítani olyan nagysá
gokkal, városi funkciókat stabi

lan viselőkkel, mint Székesfe
hérvár, Sopron, Vác, vagy még 
legalább 100-150 "igazi" város. 
Aszód helyzetét mindig az adott 
korban kell vizsgálni. Az adott 
környezetével és az ezekből 
adódó lehetőségeivel. Példaként 
említette, hogy a múlt század- 
fordulón a gazdaság fejlődése és 
a modernizáció úgy lépett át 
Aszódon, hogy jelentősége 
csökkent. A főváros gazdasági 
erősödése elszívta azt az intel
lektuális és gazdasági potenciált, 
ami Aszódot prosperálta. 1896- 
ban megszűnt Aszód városi 
rangja. Az aszódiak ebbe úgy tö
rődtek bele, hogy sikerült "ki
lobbizniuk" az aszódi járás meg
alakítását 1912-ben.
Az ünnepség további részében 

közreműködött az evangélikus 
egyház kórusa Tarr Gábor veze
tésével, a Podmaniczky Zeneis
kola kamarazenekara és a Városi 
Vegyeskar Pál Lajos karnagy 
vezényletével, továbbá Mukk 
József operaénekes, városunk 
szülötte. Jónás Alfréd, a javító- 
intézet növendéke József Attila 
Tudod, hogy nincs bocsánat 
című költeményét tolmácsolta.
A képviselő-testület határoza

tának megfelelően Bagyin Jó
zsef köszöntötte a 93 éves Koncz 
Jánosnál, a város legidősebb 
polgárát, illetve a ajándékkal 
kedveskedett a legfiatalabbak, a 
január elsején született Kollár 
Virág és a másnap világra jött 
Lipták Patrik szüleinek.

Balázs Gusztáv 
(A szerzőfelvételei) 

(A cikk a Népszabadság 
Pest Vidék mellékletében 

jelent meg.)

A képen két csoport a fellépők közül: a Nyugdíjasklu!) Hagyomány
őrző csoportja, a Podmaniczky Zeneiskola kamarazenekara, 

és a Városi Vegyeskar Pál Lajos karnagy vezényletével

Rendben folyik a népszámlálás
(folytatás az 1. oldalról)

Kissné Kulybus Gizella jegyző 
elmondása szerint a számláló- 
biztosoknak vegyesek a tapasz
talataik. Több helyen nehezen 
engedik be őket, akadt olyan 
polgár, aki három alkalommal 
Nem tette meg ezt. A számláló- 
hi/tos ilyenkor jelez a felülvizs- 
l'.iílónak, ő pedig a jegyzőnek, 
aki kénytelen szabálysértési el
bírást kezdeni. Pedig a szám
lálóbiztosok kiválasztásánál 
luiilos szempont volt, hogy so

kan ismerjék őt, és abban a kör
zetben lakjon, ahol a népszámlá
lást végzi majd. Az idősebb kor
osztály viszont nagyobb biza
lommal van irántuk, a munkát 
inkább az lassítja, hogy a szám
lálóbiztosoknak néha egy-egy 
élettörténetet is végig kell hall
gatniuk.
A kérdőívek kérdései közül a 

munkahelyre vonatkozóakkal a 
legbizalmatlanabbak a polgá
rok. A kérdőíven ugyanis pon
tosan meg kell nevezni a munka

helyet, és nyilatkozni kell arról, 
hogy hányán dolgoznak ott. A 
jegyző asszony elmondta: sem 
szándékuk, sem idejük nincs ar
ra, adatokat gyűjtsenek ki a kér
dőívekből, amelyeken természe
tesen nincs feltüntetve a nyilat
kozó neve és lakcíme.
A Statisztikai Hivatal tájékozta
tása szerint körülbelül egy év 
múlva hozzák nyilvánosságra a 
népszámlálás összesített adatait.

R.Z.

Apróhirdetés
Igényes kivitelű, modern üzleti 
berendezés (eladópult, üveges 
szekrények, polc) eladó. 
Érdeklődni lehet: 20 9212-483

1992-es bordó Skoda Favorit 
104 ezer kilométerrel, második 
tulajdonostól eladó.
Extrák: dupla riasztó, központi 
zár, rádiós magnó, ködfényszó
ró, vezetett szervízkönyv. Irány
ár: 620 ezer Ft. Érdeklődni lehet 
a 20 9749-850-es telefonon.
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Lakossági fórum az iskolák helyzetéről

Megoldási lehetőségek kérdőjelekkel
-Tessék mondani, miért ülünk mi most itt? - hangzott el a kérdés a 
város közoktatási helyzetével foglalkozó lakossági fórumán, ame
lyet január 26-án rendeztek a Csengey iskola aulájában. Aki azt 
várta, hogy az ismert problémákra már talált konkrét megoldást az 
önkormányzat, valószínűleg csalódottan távozott, a fórum össze
hívói ugyanis inkább a kialakult helyzetet kívánták minden oldalról 
körüljárni, és vázolni néhány lehetséges kitörési pontot

Bagyin József polgármester a 
fórum bevezetőjében arról be
szélt, mi késztette az önkormány
zatot arra, hogy az oktatás racio
nalizálásával foglalkozzon. Az 
okok közismertek: az alapfokú 
oktatásra kapott központi támo
gatás kevés, a városnak az iskolák 
összköltségvetésének 30%-át 
kell hozzápótolnia. Az önhiki-pá
lyázatra kapott állami támogatás 
évről-évre kevesebb, idén például 
jó, ha a város költségvetési hiá
nyának felét fedezi majd. Gondot 
okoz a két gimnázium elszívó 
ereje is. A polgánnester beveze
tője legvégén megemlítette: a 
képviselő-testület kérte az isko
lákat, segítsék a probléma meg
oldását, ám semminemű támo
gatást nem kaptak. Ugyanezt hiá
nyolta Frajna Miklós, a művelő
dési bizottság elnöke is, aki arról 
beszélt: a nehézségek hozhatnak 
jót is. Az elnök hozzászólásában 
kiemelte: mindenképpen arra tö
rekednek, hogy a gyerekek ne 
szenvedjenek kárt a racionalizá
lás miatt.
A szülők mindenképpen azt sze
rették volna tudni, hogyan alakul 
az iskolák sorsa: marad-e a II. 
számú iskola vagy bezárják, ki 
megy, ki marad? Búzás Mária, a 
Csengey iskola nevelője arról 
faggatta a polgármestert, az ösz- 
szevonásnak megvannak-e a fel
tételei, egyáltalán készült e fel
mérés arról, hogy ez mennyibe 
fog a városnak kerülni? Király 
Gabriella ugyanebből az isko
lából azt kifogásolta, hogy a 
képviselő-testület nem veszi li- 
gyelembe a lakosság vélemé
nyét. Szerinte a lakosság létszá
ma nem igazán fog nőni, mert a 
betelepülés mellett jelentős el
vándorlásra is lehet számítani. 
JenevLászlóné, all.számú isko
la igazgatója szerint az össze
vonással a város mindössze egy 
igazgatói állást spórol meg, ez 
pedig nem oldja meg a pénzügyi

gondokat. A tanintézmény gaz
dálkodásával kapcsolatban 
megjegyezte: ezt az épületet 
sokkal takarékosabban lehet 
működtetni, mint a másikat, a 
megtakarításaikat viszont soha 
nem forgathatták vissza az okta
tásba. A Napsugár óvoda egyik 
óvónője szerint a kicsik máris 
nagyon megsínylették az őszi 
csoportmegszüntetést, a magas 
létszámok miatt nincs például 
lehetőség az egyéni foglalkozta
tásokra.
A kapott válaszokból kitűnt: az 

teljesen egyértelmű, hogy a Il-es 
iskola alsó tagozatos osztályai a 
helyükön maradnak. A képvise
lő-testület nem kíván beavatkoz
ni az ősszel egy igazgatás alá ke
rülő iskolák életébe, a helyzet

H allgattunk...
írásom előtt szeretném előrebo

csátani, hogy a város oktatási 
gondjait a kívülálló szemével, 
pártatlanul próbáltam meg vizs
gálni. Tanárként dolgozva vet
tem a bátorságot ahhoz, hogy el
mondjam véleményemet a köz
meghallgatásról.
Jót s jól, ebben ál! a nagy titok. 
Kazinczy szavai jutottak eszem
be, hallgatván egy esős januári 
este a különféle hozzászólásokat 
a közmeghallgatáson. A kívül
álló számára is hamar egyértel
művé vált, hogy milyen érdekek 
vezérelték a szembenálló fele
ket. A szülők attól féltek, hogy a 
Rákóczi úti iskolát hamarosan 
be fogják zárni. A polgármesteri 
hivatal pedig az anyagi gondok
ra hivatkozva próbált az éssze
rűbb működési módozat mellett 
érvelni.
A polgármester úr szavaiból az 

derült ki, hogy az alacsony lét
számú osztályok finanszírozása 
túl sok pénzbe kerül, ezért kelle
ne egy-két esetben osztályössze-

megoldásában az új vezetőnek 
kell oroszlánrészt vállalnia. Az 
osztályok optimális létszámának 
kialakítása során neki kell dön
tenie az összevonásokról, s ezt a 
szülőkkel el is kell tudnia fogad
tatni. Egyelőre persze az sem 
biztos, hogy lesz-e jelentkező a 
napokban megjelenő pályázatra.
A fórum nem volt mentes az 

erősebb hangvételű, politikai in
díttatású megnyilvánulásoktól 
sem. Kaáli Nagy Kálmán úgy 
vélekedett: nem az oktatásban 
dolgozók feladata a szakterüle
tükhöz szükséges pénzforrás 
előteremtése, hanem a város ve
zetőinek. A polgármesternek 
egyenesen azt javasolta, ha nem 
képes a megújulásra, akkor 
mondjon le posztjáról. Farkas 
József?rajna Miklósnak szegez
te azt a kérdést: ellenzéki kép
viselőként hogyan szavazott a 
szóban forgó témában, és azt 
kérdezte, a város vezetői a dön
tés előtt egyeztettek-e az ellen
zéki pártokkal.

vonásokat végezni. Ha őszintén 
a dolgok mögé nézünk, akkor el 
kell ismerni, hogy ebben bizony 
a hivatalnak igaza van.

Pedagógiai szempontból ter
mészetesen az lenne az ideális, 
ha minél kisebb létszámúak len
nének a csoportok, de ezt csak a 
gazdag települések iskolái en
gedhetik meg maguknak. Aszód 
városa pedig nem tartozik a gaz
dag települések közé. Vélemé
nyem szerint tehát a szándék jó, 
de a megvalósítási mód rossz.
Rossz azért, mert ha valamelyik 

szülő iskolát szeretne váltani, azt 
legkésőbb márciusig el kell dön
tenie. Ezért van az, hogy a kü
lönféle iskolák folyamatosan 
tartják a nyílt napjaikat, ahol be
mutatják iskolájukat, terveiket, 
képzési módjaikat. Az iskolák 
ezen arculatát az igazgatóság 
alakítja ki a tanári kar segítségé
vel. A szülők és gyermekeik 
meghallgatják a beszámolókat, 
majd eldöntik, mely intézményt 
fogják választani. A polgármes
ter úr állítása szerint a két iskola 
igazgatói pályázatát még ki sem 
írták, tehát ezeknek az iskolák-

Frajna Miklós arra emlékeztette 
Józsi bácsit, hogy ő MDF-es 
képviselőként nem ellenzéki
nek, hanem kormánypártinak 
számít. Bagyin József elmondta, 
a 10 ezer fő alatti településeken 
az lett képviselő, aki a legtöbb 
szavazatot kapta, éppen ezért a 
képviselő-testületnek egy-egy 
döntés előtt egyetlen párnál sem 
szükséges egyeztetnie. A hely
zetre vonatkoztatva közölte: a 
testület tagjai közül senki sem 
hozta meg jó szívvel a döntést. A 
pénzforrás megteremtése csak a 
törvényes keretek betartásával 
lehetséges. Az önkormányzat 
nem vállalkozhat, nem tőzsdéz
het. A városnak az a terve, hogy 
a későbbiekben jobban el tudja 
magát tartani, ám ez egy hossza
dalmas folyamat végeredménye 
lehet.
A közel kétórás fórum végül is 

kulturált mederben zajlott, és bé
kés hangnemben ért véget. A kí
vülálló ezt tartja a legnagyobb 
eredménynek. Mert bárhogyan 
alakul is az iskolák sorsa, az 
érintettek között további párbe
szédekre lesz szükség.

nak még nincsenek reális terveik 
a következő tanévre! Miképpen 
lehet dönteni? Sehogy! A szülők 
is megkérdezték, hogy mi fog 
történni jövőre, de választ nem 
kaptak. Majd az új igazgató el
dönti. Még az is elképzelhető, 
mondta a polgánnester úr, hogy 
az új igazgató nem fogja végre
hajtani az osztályösszevonásokat. 
Gyanítom azonban, hogy csak 
olyan ember lehet igazgató, aki 
ezeket a változásokat felvállalja. 
A szülők szavaiból az is kide

rült, hogy ha már iskolát kell vál
taniuk, akkor lehet, hogy nem a 
Csengey iskolát választják, ha
nem esetleg egy másik intéz
ményt. De megint beleütközünk 
egy akadályba, hiszen az iskola 
változtatásról márciusig dönteti 
kell. Hogyan döntsenek a szü
lők, ha semmi biztosat nem tud
hatnak?
Rossz a megvalósítás azért is, 

mert lehetetlen helyzetbe hozza 
az iskolában dolgozó pedagógu 
sokat. Bármennyire is próbálták 
elhallgatni, mindenki számai a 
egyértelmű, hogy az esetleges 
osztályösszevonások néhány pc
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Mit is ír a hogy is mondják? 
Mit is mond a hogy is hívják?

I lazatérve a február 26-ai köz
meghallgatásról, indulataimtól 

( felvértezve, elengedhetetlen 
I './llkségét éreztem annak, hogy 
[ megoszthassam a bennem há

borgó érzelmeimet-gondolatai- 
i nat mindenkivel!
I logy miért adtam ezt a címet 

írásomnak, annak egyetlenegy 
oka van. Tulajdonképpen ha 
ezen az ominózus közmeghall
gatáson a szószólónak (Bagyin 
Józsefnek) hátat fordítva ültem 
volna le, akkor az elhangzottak
ból egyáltalán nem derült volna 
ki számomra, hogy azokat váro
sunk első embere, polgármes
tere teszi közkincsé. Ma, amikor 
mindenhol mindenkiben a szá
monkérés, a felelősség, az őszin
teség utáni vágyakozás az egyik 
legfontosabb dolog, úgy tűnik, 
ez Aszódon még nem törvény
szerű. Nem is tudom, hogyan 
bírtam végigülni azt a két órát, 
amiből az égvilágon semmi sem 
derült ki. Az elhangzottakból 
úgy tűnik, csupán a körülmé-

tlagógus munkáját feleslegessé 
teszik. Kevesebb osztályhoz ke
vesebb tanár kell. Ennyire egy
szerű. De ki dönti majd el, hogy 
melyik tanána van szükség és 
melyikre nincs? Természetesen 
az új igazgató! De hogyan dol
gozzon nyugodtan egy tanár, ha 
azon kell gondolkodnia, hogy mit 
I toz számára az új tanév?
Mi a megoldás? Több megfon

toltság, türelem a felek részéről. 
Nem szabad úgy érvelni, hogy ha 
az én gyemiekeim is le tudtak jár
ni a központba, akkor a másoké 
is. De nem szabad a hivatalt sem 
rossz szándékkal vádolni. A bi
zottság jót akar, csak rosszul csi
nálja. Fel kell készíteni az ernbe- 
i eket a váltásra, meg kell indokol
ni az intézkedések szükségessé
gét. A Csengey iskolát előbb al
kalmassá kell tenni arra, hogy az 
ember örömmel járassa a gyer
mekét abba az iskolába. De ezek
hez a dolgokhoz idő, gondos ter
vezés és sok-sok tolerancia kell. 
Ami mindenki számára egyértel
mű, hogy a közös gondokat csak 
közösen lehet orvosolni.

Homoki Gábor

nyéknek vagyunk mi Aszódiak 
az áldozatai. Hát ez is egy ma
gyarázat! Gondolom nem kell 
senkinek matematikusnak lenni 
ahhoz, hogy az eltelt 21 év mun
kásságát figyelembe véve mér
legelje az eredményt. Itt nincs 
kire mutogatni, nincs kit keresni 
a háta mögött. Vegye már min
denki tudomásul, hogy abban a 
mélységesen mély katlanban 
ülünk, amiről Bagyin József 
nem hajlandó tudomást venni. 
Kár, hogy ő nem ebben ül ve
lünk együtt, hanem 15 kilomé
terrel távolabb. Aszód nekünk az 
otthonunk, neki pedig munka
hely. Sajnálatos módon, ajó ma- 
gaviseletemből kifordulva írom 
ezeket a sorokat, de ezt már nem 
tudom szó nélkül megállni. 
Mélységesen felháborítónak és 
megalázónak tartom, hogy a je 
len helyzetért a pedagógusokat 
hibáztatja! Tudni illik: "Ha né
hány évvel ezelőtt a két iskola 
pedagógusai több párbeszédet 
kezdeményeztek volna velem és 
a testülettel, akkor ez a helyzet 
nem alakult volna ki." - mondta a 
harmadik alkalommal szabadon 
megválasztott polgármester úr -. 
Ha már megbecsülni nem tudja a 
városban élő, a városért dolgozó 
pedagógusainkat, szülőket, gye
rekeket akkor legalább ne alázná 
meg Őket. Kikérem az érintett 
személyek nevében ezt a hozzá
állást! Döntéseiket egyértelmű
en megpróbálja a pedagógusok
ra áthárítani, miszerint nekik kell 
a szülőket rábírni és meggyőzni 
arról, hogy a bizonytalanság el
lenére nyugodtan írassák be a 
gyerekeiket abba az iskolába, 
amelynek a sorsa abszolút kilá
tástalan. Elképesztő módon már 
most a leendő iskolaigazgató 
nyakába vamja a későbbi dönté
seinek a következményét. Azaz: 
ha az új igazgató úgy dönt, hogy 
bezárja a fónti iskolát, akkor 
azért kérem őt tessék majd szid
ni, mert ez az Ő döntése lesz! Te
hát épphogy csak ki mondva 
nem lett: "Mosom kezeimet, ne
kem ehhez semmi közöm". Hát 
lehet ezt még tovább fokozni?! 
Szíves figyelmébe ajánlom min
denkinek, hogy az Önkormány

zati Törvény értelmében az in
tézményvezetők munkáltatói 
jogkörét a polgármester gyako
rolja! Innentől kezdve elég nyil
vánvaló, hogy a leendő pályázó 
a végrehajtó státusát kapja "aján
dékba" sikeres pályázatának kö
szönhetően. Csak legyen kikből 
válogatni! Aki jártas a számítás- 
technikában, az pontosan tudja, 
hogy mit jelent az a szó, hogy tö
möríteni. Csupán segítségkép
pen: tömörítés alkalmával a 
program az üres, információt 
nem tartalmazó részeket kitörli 
az anyagból, és egy szűkebb for-

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

Felelősségteljes munkájukat az 
Aszódi Tükörből kísérem figye
lemmel. A decemberi számban 
olvastam, hogy a bérlakások - 
engem is érintő, a tavaszi érték- 
becslés óta húzódó - eladásáról 
döntés született, s erről a januári 
számban bővebb tájékoztatás 
fog megjelenni. Kíváncsian vár
tam hát, s bizony meglepetten 
olvastam, hogy „de Németh 
Mihály rövidesen nyugdíjba 
vonul, s ez alapján a lakást az 
önkormányzat az utódjának 
kívánj a fenntartani. " Ez azért is 
meglepett, mert tudomásom sze
rint a jelenlegi törvények alapján 
a „rövidesen” az három év. Rá
adásul a nyugdíjazásom csak a 
köztisztviselői feladatok ellátása 
alól mentene fel, az állatorvosi 
magángyakorlat végzésének 
csak a szellemi és fizikai képes
ségek csökkenése szab határt. 
Tudomásom szerint a bérlakást 
megvásárlók között nyugdíja-

mátumban tárolja el. Azt kellett 
megállapítanom, hogy ha a pol
gármester úr mondanivalóját tö
möríteni szerettem volna, akkor 
semmi nem maradt volna belőle. 
Észre kellene már vennünk! Ma 
Aszódon senki és senkinek a vé
leménye nem számít, figyelem
be sem veszik, említésre se mél
tatják. Ez van! Joggal mondhatja 
bárki, aki kívülről szemlél ben
nünket: Mindenki olyan vezetőt 
érdemel, amilyet választ!
Mit is írtam, hogy is mondjam? 
Gondolja csak végig!

Szlanka Zsolt

sok is vannak - a nyugdíjas is 
ember -, a három év múlva 
nyugdíjba vonuló kizárásának 
logikáját én nem értem. Melles
leg én remélem - és kívánom is -, 
hogy a vásárlók egykor nyugdí
jasok legyenek.

A lakást illetően: körülbelül 7 
éve kerestem meg a Polgármes
ter Urat, hogy ez a lakás nem al
kalmas állatorvosi lakásnak. (Az 
orvost keresők zavarják a lakó
kat, bár ennek jelentősége a tele
fonhálózat megépítésével csök
kent, állatot ide bevinni nem le
het, a garázs kérdése nem 
oldható meg.) Más lakást nem 
tudtak adni, de a rendelő kialakí
tására ígéretet tettek.
A lakásvásárlási lehetőség eluta
sítását a hivatal velem szembeni 
mostoha bánásmódjának sorába 
tartozónak vélem, amelyeket rö
viden ismertetek.
Állatorvosi rendelő: 1991-ben, 
idekerülésemkor a Kossuth La
jos út 29-ben egy vizesblokkal 
felszerelt rendelő volt, melyet

(folytatás a X. oliltilun)
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ASZÓDI

Egy kis eszmefuttatás

Intelligencia, műveltség, gazdagság
A három fogalom közé nem 

minden esetben tehetünk egyen
lőségjelet. Véleményem szerint 
egyre kevésbé.
A Mag>ar értelmező kéziszótár 
az intelligenciát az "értelmi fe l
fogóképesség, ítélőképesség" 
szavakkal magyarázza. .Az in
tellektuális, szó meghatározásá
nál már az "érzelmi, igényes 
szellemi életet élő" magyaráza
tot is hozzá teszi. Az intellektus 
szónál a "gondolkodó ember "je
lölést találjuk. Egyértelmű, pon
tos definíciót elég nehéz alkotni. 
Az intelligencia oly szerteágazó, 
sokrétű, sokat mondó fogalom 
ami csak hosszabb magyarázat
tal érthető meg.
Vannak emberek, akik viszony
lag kevesebb műveltséggel, de 
megfelelő intelligenciával ren
delkeznek. Jól tudják azt a keve
set is hasznosítani saját maguk 
és a közösség érdekében. Ter
mékeny munkájuk eredménye

ként - ha igénylik - meg is gazda
godhatnak. Ezek az emberek er
kölcsös életmódot folytatnak, 
embertársaikkal normális kap
csolatot alakítanak ki. Munkahe
lyüknek, valamint társadalmi 
közösségüknek építői, fejlesztői, 
előrevivői. Jó velük együtt élni.

Vitatott kérdés, hogy lehet-e 
bárki intelligens, aki sokat tanul. 
Szerintem bizonyos genetikai 
adottság is szükséges. Minden
esetre a tanulás elősegíti és fej
leszti az intelligenciát. Sok ösz- 
szetevője közül a konstruktív, a 
kreatív gondolkodás szintén 
egy-egy fontos pillére.

Akik hiányos intelligenciával 
rendelkeznek, azok a „sült 
galambot" várják a szájukba. 
Élethelyzetükön nehezen tud
nak változtatni, külső segítséget 
várnak. Helyzetükért másokat 
hibáztatnak, képtelenek saját 
problémájukat megoldani - má
sokét még kevésbé. Pesszimis

ták, pozitív érzelmeik nincsenek 
mobilizálható állapotban, ezért 
néha kompenzáló cselekedetek
hez folyamodnak. Sok esetben 
még a bűnözés sem akadály cél
jaik eléréséhez.
Az intelligens ember munkahe
lyén munkatársaival, az őt körül
vevő emberekkel szemben meg
felelő empátiával, megértéssel, 
belátással rendelkezik. Semmi 
esetre sem a magukra vett "kül
ső" (öltözködés lakás, kocsi stb.) 
határozza meg az intelligenciát. 
Még mindig vannak hivatalok, 
üzletek, szolgáltatók, ahol unin
telligens viselkedést tapasztalva 
kellemetlen a velük való kapcso
lat. Szerencsére egyre többen - 
itt Aszódon is - európai módon 
viselkednek, beszélnek az ügy
felekkel, vásárlókkal.
Ifjúságunk egy kis részére is jel
lemző az intelligencia hiánya. 
(Ennek egyik oka a nem megfe
lelő családi háttér.) A nehézsé

gektől, megoldandó problémák
tól való meghátrálás, a testi-lelki 
elpuhulás, a példaképek hiánya 
mind hátráltatja az életben való 
helytállásukat, boldogulásukat. 
A műveltség az, akinek gazdag 
ismeretei vannak, magatartása 
csiszolt. Ha ehhez a tudáshoz 
nem társul megfelelő intelligens 
gondolkodás, csak "holt tőke" 
marad.
Vannak felsőfokú végzettséggel 
rendelkező, nagyon művelt em
berek, akik tudásukat - nem ele
gendő intelligenciájuk miatt - 
nagy deficittel, nehezen tudják 
értékesíteni.
Gazdagság: Nagyon fontos a sor
rend. Tudás + intelligencia i 
munka = jó anyagi körülmények, 
"gazdagság". Fordítva nevetsé- 
ges, sőt társadalmilag nagyon ká
ros, amikor valaki - nem az előbb 
jelzett úton - meggazdagszik. A 
vasalt nadrág, a nyakkendő, a drá
ga autó(-k), az emeletes ház nem 
pótoljaaz intelligenciát.
Sajnos Aszódon is vannak ilyen 

példák. Bár ne volnának!
Kaáli Nagy Kálmán

Nyílt
(folytatás a 7. oldalról) 

később, a „Sörpatika’ terjeszke
dése miatt az kapott meg. Ekkor 
ígérték, hogy a Kussuth L. út 62- 
ben a széntároló helyén alakíta
nak ki rendelőt, ez közel is lesz a 
szolgálati lakáshoz. Ebből nem 
lett semmi, most pedig már a le
hetősége sincs meg a bérlemé
nyek eladása után. 
darázs: aki egész évben, éjjel- 
nappal az állattartók rendelkezé
sére áll, talán joggal tarthatna 
igényt egy szolgálati garázsra. 
Azt közölték velem, hogy van 
szolgálati garázs a Kossuth L. út 
27-ben, de oda autóval nem le
het bemenni. Sajátos megoldás. 
Telefon: a lakásban lévő telefon 

az elődöm nevén volt, az én ne
vemre nem hagyták átíratni, a 
Polgármesteri Hivatal nevére 
került. így közületi előfizetői dí
jat fizetek, ami a magánelőfize
tői díjjal szemben 2000-ben 
20.000 Ft-tal volt magasabb. 

Mindezeket azért sem értem, 
mert úgy éreztem, hogy a I liva- 
tallal jól együtt tudtam dolgozni 
az önálló aszódi hétvégi és ün
nepi állatorvosi ügyelet meg-

levél
szervezésében, Kómár profesz- 
szor aszódi hagyományának 
ápolásában, a kóborló kutyák 
számára biztos fedél, elhelyezés 
megoldásában, az ebek veszett
ség elleni oltásának végrehajtá
sában.
Azt is furcsállom, hogy az eluta
sításról a hivatal részéről még 
semmilyen értesítést nem kap
tam, míg a többi bérlő december 
elején megkapta a számukra ked
vező határozatot. Korábban - 
amikor mindenkit elutasítottak 
„gazdaságossági okokból'’ - én is 
időben megkaptam az értesítést. 
Bár a lakásvásárlási kérelmet 

bérlőtársaimmal közösen írtuk 
alá, tavasszal a lakás értékbecs
lési eljárását - a Hivatal kérésére 
- lehetővé tettük, a lakásvásárlást 
elutasító döntést igazságtalan
nak, az indokolást sértőnek tar
tom. Mindezek ellenére ezúton 
jelentem ki, hogy elállók a lakás- 
vásárlási szándéktól.
A képviselői munkájukhoz jó 

egészséget kívánok Önöknek! 
Üdvözlettel:

Németh Mihály
körzeti állatorvos
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TÜKÖR

Az evangélikus püspök is eljött

Csendesnap az Evangélikus Gimnáziumban
[ 2001 januárjának második 

I  l/nmbatján másodszor ren
di /(ik csendesnapot a gimná- 

[ Iliim tanárai, dolgozói és a 
környékbeli lelkészek számá- 

I  in. Ez a nap alkalmat kínál 
mindenkinek az elmélyülésre, 

I  11/ önvizsgálatra. Ezen a na- 
I |inu megállhatunk egy pilla-

I Untra, és végiggondolhatjuk 
M/l, hogy mit is jelent egyházi 

[ Intézményben tanítani, mi le- 
I In t az a többlet, amit mi adni 
l tudunk a ránk bízott gyerme- 
| löknek.
■ A nap központi témája is ezt a 
[ pniidolatot járta körül, hiszen az 
I elhangzott előadások a tanári 
I  hitvallásról szóltak. Az előadá- 
I sokat az tette különlegessé, hogy 
I  n/ előadók Amerikából, a kali- 
I fomiai Concordia egyetemről 
|  rí keztek hozzánk. Hála amerikai 
I  vendégtanárainknak, ezzel az 
I  egyetemmel lassan testvérisko- 
I Iái kapcsolat kezd kialakulni, így 
I  évi egy-két alkalommal mindig 

érkeznek vendégeink a tenge- 
I indáiról. Rendkívül érdekes 
I Volt megfigyelni, hogy több ezer 
I  kilométer távolságban ugyana

zok a gondolatok foglalkoztat

ják az ottani kollégákat, mint 
minket. Mindhárom előadásból 
azt a tanulságot lehetett leszűrni, 
hogy csak a hiteles tanárszemé
lyiség képes az igazi nevelésre. 
Nem szabad semmilyen szere
pet sem eljátszani, önmagunkat 
kell adni, hogy a diákjaink a 
tanár mögött megláthassák a hí
vő, gondolkodó embert.

A csendesnapunk rangját D. 
Szebik Imre elnök-püspök jelen
léte tette igazán rangossá. A püs
pök úr jelenleg a magyar evan
gélikus egyház első embere, 
emiatt jelenléte kitüntetés volt 
iskolánk számára. D. Szebik Im
re elmondta, hogy a XXI. szá
zadban az egyháznak az embe
rek megszólítása az egyik leg
fontosabb célja, hiszen ebben a 
kaotikus világban Isten az egyet
len biztos pont.
Külön kiemelte, hogy a temp

lom, iskola, család hármasság 
új-bóli felállítása milyen távlato
kat rejt magában, mert csak így 
lehet igazi harmóniát teremteni a 
nevelésben. Az előadás utáni kö
tetlen beszélgetésben Aszód vá
ros is szóba került. A püspök úr 
kijelentése szerint hamarosan

több konferenciát, tanácskozást 
is megrendezhet a gimnáziu
munk, hiszen erre minden felté
tel adott.

Az egyház tulajdonába vissza
került kastélyról szólva azt mon
dotta, hogy készült egy előzetes 
felmérés, amely szerint a hely
reállítási munkálatok 1,5 milli
árd forintba kerülnének, de je 
lenleg az egyház nem rendelke
zik pénzzel erre a célra. Azt a ré
gi tervet, hogy Aszódon egy fe
lekezeti főiskolát hoznának 
létre, nem tartotta valószínűnek, 
hiszen a magyar evangélikusság 
nem akkora létszámú, hogy egy 
ilyen intézményre szüksége 
lenne.
Az amerikai előadók érdekes és 
a magyar hallgatóság számára 
szokatlan stílusa, valamint püs
pök úr megnyerő emberköze- 
lisége egy nagyon jó, hasznos 
érdekes napot szerzett minden
kinek. Iskolánk a közeljövőben a 
diákoknak is rendezni fog egy 
csendesnapot, amely remélhe
tőleg legalább annyira jó  lesz, 
mint a tanároké volt.

Homoki Gábor

Teadélután a 
Magyar Kultúra 

napján

Január 22-én ünnepeltük a 
Magyar Kultúra Napját, amely 
egybeesik Kölcsey Ferenc 
Himnusz című versének szüle
tésével. A Csengey iskola ezen a 
napon irodalmi teaházat ren
dezett. A résztvevő kis közös
ségek nemcsak a költőről gyűj
töttek minden részletre kiterjedő 
anyagot, hanem a korszakot is 
bemutatták a közönségnek. Az 
ünnepre való ráhangolódás már 
az előzetes feladatok készíté
sekor megkezdődött. A diákok
nak választ kellett például 
keresniük arra, hogy miért író
dott a Himnusz, és rajzokat is 
illett készíteniük.
A délután legnagyobb megle

petése Kvák Jenő 5. osztályos 
tanuló szavalata volt, aki oro- 
szol mondta el a Himnuszt. Re
mek nyelvtudását orosz édes
anyjának köszönheti.
E sorok írója roppantul örült a 

meghívásnak. Jó volt ugyanis 
látni, hogy gyermekeinknek a 
kereskedelmi csatornák népbu
tító, egymást utánzó műsorai 
mellett egyik legnagyobb köl
tőnkre is maradt ideje. Köszönet 
érte nekik és pedagógusaiknak.

A felnőttkor küszöbére értek

Szalagavató az
Evangélikus Gimnáziumban

A végzős középiskolások már 
csak tíz hetet járnak iskolába,

Adóm acsai evangélikus lelkész 
celebrálta istentisztelet után Gál 
Tibor igazgatóhelyettes mondott 
ünnepi beszédet, majd arra a 

hagyomány 
t e r e m t ő  
g e s z tu s ra  
került sor, 
a m e l y  
e z e n t ú l  
minden sza
lagavató ré- 

lesz : 
Béla, 

a gimnázi- 
Hagyománytercmtő gesztus UI11 Igaz-

a felvételi jelent- gatója egy-egy Újszövetséget 
nyújtott át az idén 
osztály diákjainak. Az ünnepség 
a végzős és a búcsúztató osztá
lyok műsorával folytatódott.

aztán megkezdődnek az érett
ségi vizsgák. A mai közfelfogás 
szerint ez a 
próbatétel 
Jelenti a fel
nőttkor kü
szöbét, 
s/e már ez 
lélvégi idő
szak is tele 
van izga
lommal, hi
szen most 
van a sza
lagavatók, és 
kezések ideje.
Az. Evangélikus Gimnáziumban 
január 20-án tartották a szalag
avató ünnepséget. A Mekis

Csőtörés vagy pazarlás?
Tavaly több, mint egymillió fo
rintot fizetett ki vízdíjra a Csen
gey Gusztáv Általános Iskola. 
(A Szivárvány óvoda, amelynek 
konyhájában 300 diákra főznek, 
az összeg feléből kijött.) Az is
kola vezetése csőtörésre gyana
kodott, ezért kérte a G AMESZ-t, 
vizsgáltassa meg, hol folyik el a 
víz. A GAMESZ szakemberei 
nem találtak rendellenességet, y 
szerintük csupán egy módon le
het csökkenteni a számla nagy

ságát: takarékossággal. A Mű
velődés Háza gondnokának 
ezentúl naponta többször is el
lenőriznie kell, nem hagyták- e 
valahol nyitva a csapokat, és fi
gyelni a vadonatúj vízórát, nem 
jelez-e hibát. Hogy ez ered
ményre vezet-e egyelőre nem 
tudni. Lapzártánkra viszont az 
iskola vezetésének is igaza lett: 
eltört az iskolát vízzel ellátó 
vezeték.

R.Z.

Programsoroló
Február 23-án 17 órakor a Vécsey Károly Helyőrségi Klubban 
nyílik meg Balázs Gusztáv fotókiállítása Balázs István, az ács
mester címmel.
Március 15-én 10 órakor a Petőfi Múzeum előtti téren az 1848-as 
forradalom és szabadságharc emlékének tiszteletére tartandó vá
rosi ünnepségre kerül sor.
A Vécsey Károly Helyőrségi Klubban március 16-án 17 órakor 
kezdődik az Aszódiak az aszódiaknak című gálaműsor.
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Hobbijuk a vitatkozás
Nemrégiben igen érdekes vi

tára került sor a Csengey iskolá
ban. Két - egy-egy felnőttből, di
ákból és pedagógusból álló - 
csapat bizonygatta a maga igazát 
az osztályozás témakörében. Az 
egyik trió a jegyre történő érté
kelést tartotta ideálisnak, a má
sik szerint viszont a tanulók 
munkáját írott szöveggel kellene 
minősíteni. A bírók nem azt fi
gyelték, szakmai szempontból 
kinek lehet igaza, hanem azt, 
hogy a csapatok mennyire ügye
sen védik álláspontjukat, és ta
lálnak-e rést a másik gárda érv
rendszerén. A disputaverseny
nek -jelen esetben erről volt szó 
- éppen ez a lényege.
Néhány évvel ezelőtt a Petőfi 

Sándor Gimnázium és Gépé
szeti Szakközépiskolában nagy 
népszerűségnek örvendett a dis- 
putázás. Koncz István tanár úr 
vezérletével mind több diák állt

be a sorba, hogy összemérje ere
jét más középiskolák csapatai
val. Az eredmények sem késtek, 
sokáig, az ellenfelek a „Twins” 
nevet hallva már tudták, hogy 
nehéz szócsatára számíthatnak. 
Juhász Valéria, Bugyik Krisztina 
és Bugyik Piroska ugyanis igen 
hamar rálelt arra a stratégiára, 
amellyel sok szép győzelmet si
került aratniuk. A Csengey is
kola fent említett disputaverse
nyén Krisztina bíróként mü-kö- 
dött közre Valériával az olda
lán. Beszélgetni viszont ikertest
vérével érkezett.
- Be kell vallanunk, először nem 
akaródzott órák után ott marad
ni, és gyakorolni, ám egyszer 
csak azt vettük észre, hogy ez 
már nem terhet, hanem örömet 
okoz - emlékeznek vissza a lá
nyok a kezdetekre. - Hát még ak
kor, amikor az első győzelmeink 
is megszülettek.

A disputázás komoly felké
szülést igényel. A csapatok álta
lában egy hónappal korábban 
megkapják azt a témát, amelyről 
vitatkozni fognak. A témakörök 
igen változatosak, Krisztináék 
vitatkoztak már a NATO-hoz 
való csatlakozásról, a divatról, 
az eutanáziáról, csakúgy, mint a 
víz fontos szerepéről.
- Az elejére nagyon kell figyel
ni, mert ha a tételmondatot 
rosszul fogalmazza meg a csa
pat, akkor már szinte el is dőlt a 
verseny. Ha viszont ügyesek, 
akkor a tagadócsapatnak nem 
lesz könnyű dolga. Egyébként 
az ő helyzetük sem reményte
len, mert övék az utolsó szó - 
avatnak be beszélgetőtársaim a 
disputázás műhelytitkaiba.
A rendszeresen disputázók egy 
idő után már nem versenyző
ként, hanem bíróként szerepel
nek. Akárcsak taláros „kollé
gáikra”, rájuk is nagy felelős
ség nehezedik. Minden érvet, 
minden kis mozzanatot fel kell 
jegyezniük, hogy aztán ponto

san és pártatlanul dönthesse
nek. Mindig páratlan létszámú ,i 
testület, hogy az „ítélkezés" 
könnyebb legyen.
Beszélgetőtársaim arra a kél 

désre, hogy a disputázás hozott 
e hasznot a gyakorlati életben, 
egyszerre felelik, hogy igen. A/ 
évek során megtanultak figyel
ni a társaikra, tudnak uralkodni 
magukon, könnyen leküzd ik ;i 
vizsgadrukkot és persze hatáso
san, logikusan érvelnek. Utób
bi főleg most, a főiskolás évek 
ben jön jól. Érdekes módon 
egyikük fejében sem fordult 
meg, hogy jogi pályát válasz- 
szanak, Krisztina tanítóképző
be jár, Piroska pedig közgaz
dásznak tanul. A disputázásrn 
nem nagyon marad idő, legfel
jebb az egymás közötti nézetel
téréskor nosztalgiáznak egy 
kicsit. Persze, ha Aszódon újra
éledne ez a mozgalom, lehet, 
hogy ők is sűrűbben találnának 
vissza ehhez a hasznos szabad
idős tevékenységhez. R.Z.

Már készül a második rész

Könyv az ÁVH-ról
A téli könyvvásár legnagyobb 
slágere Kiszely Gábor: ÁVH - 
Egy terrorszer-vezet története 
című könyve volt, amely néhány 
hét alatt megélte a hetedik kia
dást. Január 25-én a Városi 
Könyvtár és a Közművelődés 
Otthona vendégeként a szerző 
Aszódra látogatott, hogy a mű 
létrejöttéről és fogadtatásáról be
széljen az érdeklődőknek.
A történész már harminc éve 

érlelte magában a gondolatot, 
hogy foglalkozik e témával, ám 
az ez irányú kutatásokra csak az 
elmúlt öt évben nyílt lehetőség. 
A tényfeltáró szándéknak nem 
mindenki örült, így a szerző ka
pott néhány lebeszélő és fenye
gető telefont. Szerencsére ezek 
nem befolyásolták őt, így 
mindenki megismerheti az 
ÁVH által 1945 és 1956 között 
elkövetett szörnyűségeket.
A könyv talán legnépszerűbb 

fejezete az a lista, amely az ál
lamvédelmi hatóság egykori 
munkatársainak névsorát tartal- 
mazza. A lista korántsem teljes,

csupán azok neve van rajta, akik 
az ÁVH ügyiratait kézjegyük
kel ellátták (ügykezelők, paran
csot teljesítők). Közülük mind
össze Farkas Vladimír- aki részt 
vett többek között a Rajk -ügy 
bonyolításában is - vallott színt 
Nincs mentség - Az A VH ezre
dese voltam című könyvében. A 
többiek szégyenünkben vagy 
félelmükben hallgatnak.
Kiszely Gábor már a folytatáson 
dolgozik. Mert ugyan az ÁVH 
1956-ban megszűnt, a szervezet 
más néven, más formában to
vább folytatta áldásosnak nem 
nevezhető tevékenységét. Az új 
könyv - amely várhatóan egy 
éven belül megjelenik - a forra
dalom utáni gaztettekről tudósít 
bennünket. RáczZoltán

Az Aszódi Szentháromság 
Alapítvány tisztelettel kéri 
Önöket, hogy adójuk 1%-át 

az alábbi adószámra ajánlják:

19185631-1-13

Köszönjük segítségüket!

r

A Napsugár Óvoda pályázata

Rajzold le a családod!
A Napsugár Óvoda immáron 

negyedik alkalommal hirdet 
március 15. tiszteletére rajzpá
lyázatot. Idei pályázatunk té
mája: a család.
Ebben nagy szabadságot bizto
sítunk a pályázóknak, mert a 
családdal minden kapcsolat, el
képzelés érvényesülhet ( pl. én 
és a családom, házunk tája, ki
rándulás, ünnepek, édesapám 
munkában stb.).

Kérésünk: Az A4-es nagyságú 
alkotásoknak legyenek keretei 
meghúzva vagy keretragasz
tással). Egy intézmény egyes 
csoportjai azonos színű kerettel 
legyenek kiállításra készek.
A pályázatok leadásának határ
ideje: 2001 .március 5.
Napsugár Óvoda Aszód, Szent 
Imreu.l.

Az óvoda nevelőtestülete

Felhívás
Iskolánk, a 2.számú Általános 

Iskola 2001. február 24-én ismét 
megrendezi hagyományos far
sangi karneválját.
Tisztelt Aszódi Vállalkozók, 
kedves Aszódi Polgárok! Kér
jük, amennyiben módjuk és le
hetőségük van rá, anyagi vagy 
tárgybeli juttatással támogassák 
rendezvényünk sikerességét! 
Előre is nagyon köszönjük 
segítségüket.

A Farsangi Bál szervezői

A ján lja  adóját!

Ha a környezet védelmét és az 
egészség megóvását fontosnak 
tartja, kérjük, támogassa sze
mélyi jövedelemadójának 1%- 
ával Magyarország egyik legis
mertebb környezetvédő civil 
szervezete, a Levegő Munka- 
csoport Országos Környezet-vé
dő Szövetség tevékenységét. 
Kérjük, rendelkező nyilatkoza
tába az alábbi adószámot írja be:

18226254-2-13
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Röviden a BSE-ről, avagy 
merjünk-e marhahúst enni?

Egész Európában, így nálunk is 
élénk érdeklődés kíséri a szar
vasmarhák szivacsos agysorva
dását - a bovin spongiform en- 
ívphalopáthia-i -, rövidítve a 
BSE-t. A sajtóban kergemarha- 
kómak is nevezik, de a kerge
kór juhok más kóroktanú és tü
netéi megbetegedése (a kutyák
ban élősködő Taenia multiceps 
nevű galandféreg lárvái is hó
lyagja a juh agyvelejében okoz 
nyomást: körben járás, kény- 
szemiozgás a tünete), ezért én 
ezt az elnevezést nem tartom 
szerencsésnek, a szivacsos agy
sorvadás a kórszövettani és kli
nikai képet is jól körülírja.
A szarvasmarháknak ezt a be

tegségét 1986-ban Angliában ál
lapították meg először, ott nagy 
mértékben el is terjedt, valószí
nűleg a beteg állatok feldolgo
zásából készült hús-és csont
lisztek etetésével. Azóta Európa 
más országaiban (Hollandia, 
Svájc, Portugália stb.) is felbuk
kant, viszont Magyarországon 
mégnem mutatták ki.
A betegség okozójának először 

egy vírust tartottak, ma viszont

egy kóros fehérjét, a priont te
szik érte felelőssé. A szivacsos 
agyhártyagyulladás más állat
fajokban is előfordul, pl ajuhok- 
ban a surlókór felel meg ennek. 
Ezt 1960-ban Borsod megyé
ben, egy importált állománynál 
mutatták ki, azóta viszont nem 
fordult elő ilyen megbetegedés.

Az emberek között előforduló 
szivacsos agysorvadás a Cre- 
utzfeldt-Jakob-szindróma, ame
lyet Magyarországon évente 8- 
10 ember kap meg, főleg a 60 év 
körüliek. Angliában viszont 
regisztrálták már ennek a beteg
ségek egy újabb változatát, 
amely a fiatalokat is veszélyez
teti. Ami figyelemre méltó: az 
utóbbi betegség prionja mege
gyezik a szarvasmarhák beteg
ségét okozó prionnal.
A prion elsősorban az agy- és a 
gerincvelőben fordul elő na
gyobb mennyiségben, de talál
tak már a lépben is. Az izom- 
zatban nincs fertőzőképes 
mennyiségben és a tejben sem 
mutatták ki ez idáig.
A prionokkal történő fertőződés 
általában szájon át történik. A

lappangási idő meglehetősen 
hosszú. Mesterséges fertőzés 
esetében fél év után mutathatók 
ki a bél nyirokcsomóiban, 32 hó
napra a gerincvelőben. A klini
kai tünetek legkorábban a fertő
zést követő 35.hónap után je 
lentkeznek, ám ezek kitolódhat
nak 5-10 évre is.
A kóros prion a fertőtlenítő sze

rekkel és a hővel szemben na
gyon ellenálló, biztos elpusztí
tásához legalább 20 percig tartó 
133 'C hőmérsékletre van szük
ség. A betegség tünetei a szar
vasmarháknál megváltozott vi
selkedést eredményeznek. Az 
állatok nyugtalanokká válnak, 
testtartásuk abnormálissá válik. 
Hirtelen összeesnek, majd rög
tön felállnak. Kondíciójuk rom
lik, a tehenek tejhozama csök
ken. A tünetek elég hosszadal
masak, akár több hónapon át 
tarthatnak. A klinikailag beteg 
állatok diagnózisa kórszövetta
ni vizsgálattal tisztázható. Na
gyon fontos a fertőzött, de kli
nikailag még nem beteg állatok 
diagnosztikai vizsgálata. Az 
Európai Unió országaiban július

1 -tői kötelező lesz a 30 hónapnál 
idősebb állatok vizsgálata, az 
úgynevezett prion-teszt.
Magyarországon eddig az ideg- 

rendszeri tüneteket mutató álla
tok kórszövettani vizsgálatát vé
gezték, beteg állatot még nem ta
láltak. Nálunk is szó van a levá
gott állatok vizsgálatának kiter
jesztéséről, de az ehhez szüksé
ges mintegy 3 milliárd forintot 
még nem sikerült előteremteni, 
(az állategészségügyre szánt 
éves keret 10-12 milliárd forint) 
A betegséggel kapcsolatos hely
zetet egy szaklapból átvéve így 
jellemezném:
„ A jelenlegi pánik túlzottnak 
látszik, de súlyos hiba volna a 
helyzet veszélyeinek alábecsii- 
lése”.

A betegség Magyarországon 
még nem került megállapításra. 
A bikákat 16-18 hónapos korban 
levágják, a szükséges orvosi 
vizsgálatokat hamarosan beve
zetik. Aki tehát szereti a marha
húslevest, a lábszárpörköltet, a 
hagymás rostélyost, ne fossza 
meg magát ezek élvezetétől.

Dr. Németh Mihály
körzeti állatorvos

kllAtG&vmi L f¥
Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, Galga- 

mácsa,Váckisújfalu, Kartal, Verseg) részére kialakított hétvégi és 
ünnepi állatorvosi ügyelet márciusi beosztása az alábbiak szerint 
nlakul:

március3-án 8 órától március 5-én 8 óráig:
dr. Márton János
i inlgamácsa, Kiskútu. 3. Tel: 30 9229-420

március 10-én8 órától március 12-én8óráig:
dr. Soós Endre
Aszód, Kossuth Lajos u. 5 1. Tel: 400-062

március 15-én 8 órától március 16-án 8 óráig:
dr. Soós Endre
Aszód, Kossuth Lajos u. 51. Tel: 400-062

március 17-én 8órátólmárcius 19-én 8 óráig:
di . Szőke Zsolt
Aszód, Baross u.5. Tel: 06 20 9566-529

Március 24-én 8 órától március 26-án 8 óráig:
dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth L. u 62. Tel: 30 275-4718

Március 31-én 8 órától április 2-án 8 óráig:
dl Szőke Zsolt
Aszód, Baross tér5. Tel: 209566-529

Aszód és környékének 
vásárnaptára

Aszód Gödöllő
(csakállatvásárok) márc.l 1., ápr. 8.,júl. 8., okt. 14.,

márc. 24., ápr. 21., okt. 20. dec. 9.

Túra
márc. 7., ápr. 24., máj. 2., jún. 6., 
júl. 4., aug. I., szept. 5.,okt. 3., 
nov. 7., dec. 5.

Hatvan
febr. 20., márc. 20., ápr. 17., máj. 
22., jún. 19., júl. 24., aug. 21., 
szept. 18., okt. 16., nov. 20., dec. 
18.

Dreamland
PAPLAN STÚDIÓ

Február 24-én 14 órakor 
gyapjús termékbemutatót 

tart Aszódon, a Művelődés Házában.

Kedvező árakkal 
mindenkit szeretettel várunk!
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M ounty Roberts:

Az igazi suttogó

Néhány évvel ezelőtt a köny
vesboltok listájának egyik éllo
vasa volt Nicholas Evans: A sut
togó című regénye. A híressé 
vált mű a filmipar érdeklődé
sének középpontjába került, s 
nem kisebb személyiség, mint 
Róbert Redford vállalta a film- 
változat főszerepét, amely szin
tén óriási sikert aratott.

A suttogó-nak a hőse valóban 
létezik. Monty Robertsnek hív
ják, és a lovak világhírű trénere. 
A nemes állatokhoz való von
zódása már kamaszkorában kez
dődött. 13 éves korában hosszú 
heteket töltött a nevadai fenn
síkon, és az ott élő musztángok 
életmódját, szokásait. Nagyrészt 
ennek köszönhető, hogy sikerült 
közte és a lovak között egy olyan 
kommunikációs rendszert kiépí
teni, amelynek köszönhetően az 
addig betöretlen vad lovak akár 
egy órán belül minden különö
sebb erőszak nélkül lovagol

hatok lesznek. Monty Roberts 
módszeréről 1989-ben maga az 
angol anyakirálynő is meggyő
ződhetett, amikor a trénert több 
hetes angliai bemutatóra hívta.

A könyv szerzője már egy éve
sen lovagolni tanult, ami teljesen 
érthető annak ismeretében, hogy 
a szülei lótenyésztéssel foglal
koztak. Ötéves korában a filmes 
karrierje is megkezdődött. Wes- 
temfilmekben kapott lovas epi
zódszerepeket, majd színészek 
dublőrje lett.
Az évek alatt lassan rájött, hogy 

különös hatással van a lovakra, 
és lassan a gondolkodásának 
egyik alapkövévé tette azt a 
mondatot, amely később lóido- 
m ító tevékenységét jel lemezte: 
“A jó tréner meghallja, mit 
mond neki a ló. A nagy tréner azt 
is meghallja, amit csak suttog.” 
Monty Roberts könyve ékes bi
zonyítéka annak, hogy ember és 
természet, ember és állat között 
létezhet erőszakmentes együtt
működés és párbeszéd. R .Z .

MÓNI FOTO"  W "  ^  m m m  agfa ĜYORSLABOR
A s z ó d ,  K o s s u t h  L a jo s  u .  3 8 . T e l:  4 0 0 -9 5 7

Nyitva: hétköznap 8-17 szombaton 8-12

Fotókidolqozástavaliji árakon!
A 24 kockás film hez Agfa 24+3, a 36  kockás 

film hez Agfa 36  kockás film e t adunk a jándékba! 

Fényképezőgépek nagy választékban!
- C a n o n  B F  8 0 0  1 2 . 9 0 0  F t

- C a n o n  A F  9 S  1 8 . 9 0 0  F t

- C a n o n  A F  9 S  d a t e  2 3 . 9 0 0  F t

- C a n o n  z o o m  8 5  d a t e  4 5 . 9 0 0  F t

F é n y k é p e z ő g é p  t a r t ó k  m á r  4 9 0  F t - tó l !

clffa tsgcrta r
Ili illái* a Vína|)nî iinliihinl:! fsőii?

Ajándékozza meg szeretteit illatszerekkel, parfümökkel, ,  
apró ajándékokkal, bohókás figurákkal!

Nálunk mindenki megtalálja a számára megfelelő ajándékot!
l'flindlzél üzlciünlzien szm U etiel m ijuíz ^Onükel!

Egy kis nyelvelés

Ötödfélszáz énekek
Ezzel a címmel jelent meg 

Pálóczi Horváth Adóm gyűjte
ménye 1813-ban, amely kötet a 
szövegek mellett kották közlésé
vel őrizte meg a korábbi évtize
dek dalait, többek között a kuruc 
kori költészet néhány jeles al
kotását.
A korabeli olvasó számára nem 

okozott gondot a cím, mert még 
a számnevek ilyetén használata 
abban az időben teljesen tenné- 
szetes volt. Ma viszont egyre ke
vesebben tudják, hogy valójá
ban hány éneket sejthetünk eb
ben a gyűjteményben. Tanítvá
nyaim a néhány tízes értéktől a 
több százas nagyságrendig tip
pelnek, csak igen ritkán hibáz
nak rá a helyes válaszra. Pedig 
ma is használunk olyan szám
nevet, amelyik teljesen ennek a 
szerkezetnek a nyelvi logiká
jára épül. Ilyen szavunk a más
fél.

A szóalak arra utal, hogy a má
sodik egység - bármiről legyen 
is szó - nem egész, hanem fél. 
Ebből következik, hogy a felet 
megelőző egység egész. Azaz a 
másfél egy egész és egy fél. E 
logika mentén könnyen eldönt
hető, hogy az ötödfélszáz négy- 
százötvennel egyenlő. Vagyis az 
ötödik százas nem egész száz, 
hanem csak a fele: félszáz. Az 
azt megelőző négy százas azon
ban egész, teljes.

Talán arra sem gondolunk,

hogy mindennapi nyelvhaszná
latunkból nem koptak ki teljesen 
az ilyesfajta nyelvi alakok, 
hogy nem csak a másfél szavunk 
őrzi ezt a korábbi hagyományt. 
Ha arra utalunk, hogy valaki az 
általános iskola negyedik vagy 
ötödik osztályos tanulója, akkor 
azt mondjuk, hogy negyedikes. 
Többé-kevésbé így mondjuk a 
középiskolások tanulmányi idő
ben eltöltött idejének meghatá
rozására szolgáló kifejezések
ben is. A felsőfokú oktatásban 
résztvevők esetében viszont ha
gyományosan a negyedéves, 
ötödéves főiskolai vagy egyete
mi hallgató megjelölést használ
juk, amivel nem arra utalunk, 
hogy az illető hallgató még csak 
egy negyed vagy egy ötöd éve 
folytat felsőfokú tanulmányo
kat, hanem azt fejezzük ki, hogy 
a korábbi évfolyamok tanulmá
nyi kötelezettségein már túl 
van, s ma belekezdett a negye
dik, illetve az ötödik év tanulmá
nyaiba is. De ugyanennek a lo
gikának a megjelenése az is, a- 
ntikor harmadfu - azaz kétéves
nél valamivel idősebb - csikóról 
beszélünk, s az idősebb - főleg 
falusi - emberek nyelvhasznála
tában felbukkanó egyszer-annyi 
kifejezés is, amely természete
sen arra utal, hogy valami még 
egyszer annyi, azaz kétszeres, 
kétszerannyi.

-g-l

li

"W ií T » á i c r TW & M
Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)

N i  F f  IEDJE!

B o t

.‘jCcfifc ///a/ Aa/rnró t’iiár/r/a/, g/ám/é/i/ia// 
SZÉLES VÁLASZTÉK K A L  

VÁRJUK Ö N Ö K E T!

Alkalmi csokrok, sírkoszorítk készítését 
vállaljuk iuinjemts kiszállítással.

-----  Tel.: 06-28401-690 -----
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Technikatörténet

A színes televíziózás kezdetei
A színes távolbalátás kérdésével 
legalább olyan régen foglalkoz
nak, mint magával a távolbalá
tással. Már 1902-ben, Németor
szágban Bronk-tó\ szabadalmat 
jegyeztek be. Ezt az eljárást 
honfitársai (Frankenstein 1904- 
ben és Andersen 1909-ben) to
vábbfejlesztették. Kísérleti be
mutatást legelőször Baird hozott 
létre 1928-ban. New-Yorkban a 
Bell Telefon Laboratórium mér
nökei -1 929-ben - továbbléptek,

újabb eljárást dolgoztak ki. 
1936-ban Dr. Babits Viktor sza
badalmi bejelentést tett az eddig 
ismert eljárások tökéletesítésére. 
Emlékeznünk kell az 1938-as 
évben előrelépést hozó Presler, 
Ardenne, Baird valamint Nemes 
Tihamér munkásságára.
A Columbia Broadcasting Sys

tem mérnökei 1940. nyarán szí
nes távolbalátó bemutatást ren
deztek. 1945. augusztusában a 
CBS a New-York-i Chrysler

Building tetejéről már naponta 
színes távolbalátó műsorszóró 
adást közvetített. A CBS kutató 
és fejlesztő osztályának vezetője 
Goldmark Páter magyar szár
mazású fizikus volt. 1946 tava
szán Angliában is megindult a 
rendszeres színes televízióadás. 
A színes televíziónak mind az 
adó-, mind a vevőrésze műsza
kilag bonyolultabb, mint a feke
te-fehér képek közvetítésére al
kalmas berendezéseké ezért az

áruk is jóval nagyobb. Igazán 
csodálatraméltó, hogy a televí
zió milyen fejlődésen ment ke
resztül, amíg eljutott a mostani 
szintre.
A működésének az az alapja, 

hogy valamennyi színérzet elő
állítható a három alapszín (kék, 
vörös, zöld) meghatározott ará
nyú keverékével. Időben egy
más után vesszük fel felváltva a 
három színnek megfelelő ké
peket elektronikus, eszközökkel 
oly módon, hogy három külön
böző képbontó és képközlő csö
vet használunk, amit egyetlen 
közös átvivövonalra kapcso
lunk. Legújabban közvetlen szí
nes képet adó képközlő csövet 
használnak. A fotócella katód- 
jának anyaga különféle lehet. 
Vörös szín: cézium, zöld: 
rubidium, kék: nátrium stb. Ezek 
más-más színre a legérzéke
nyebbek, a fény hullámhosszá
nak függvényében.
A fekete-fehér és a színes televí
ziót a híradáson, szórakoztatá
son kívül az ipar, az egészség
ügy, a vagyonvédelem, a közle
kedés stb. is alkalmazza, fel
használja.

Az Elektromos Gyűjtemény 
egyik különlegessége az a tévéké
szülék, amelybe egy rádiót is be
építettek. Kaáli Nagy Kálmán 

Az Elektromos Gyűjtemény 
házigazdája

Orvosi ügyeleti 
szolgálat Aszódon

Hétfő reggel 8 órától szombat 
reggel 8 óráig a mindenkori 
ügyeletes orvos a 06 20 9271- 
171-es rádiótelefonon érhető el. 
Az ügyelet kizárólag Aszódra 
vonatkozik.
Szombat reggel 8 órától hétfő 

reggel 8 óráig összevont ügye
leti szolgálat Aszód, Iklad és 
Domony területére Aszódon, a 
Kossuth Lajos utca 84-ben. Elér
hető a 20 9271-17l-es telefon
számon.
(A fenti rádiótelefon nem dr. 

Lóska Izabella és nem dr. Jólesz
Józseftelefonszáma.)

*

Dk Horváth Anna új helyen, a 
Malom köz 16. szám alatti ren
delőben várja betegeit.
(Tel.: 400-447)
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ír n i M i l l i ó  si iu?
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

Mezőgazdasági és Tehergépjármű-alkatrész Bolt
Aszód, Kossuth Lajos út 71. Tel./Fax: 401-460 

Tel.: 06-20-9416-533, 06-20-9376-899

F a g y á l l ó  f o l y a d é k

D ís z c s o m a g o ló  e sz k ö z ö k
íves és tekercses papírok 

tasakok és zacskók 
szaCagok és masnik

Ir o d a sze re k
mappák, irattartók 

Beír ók, fíCofaxok 
táskák, to itt art ók
I sk o la sz e r e k

írószerek, rajzeszközök 
íves papíráru 

füzetek, Borítók 
táskák, toCCtartók

I * i ’ á t l i l i k i i . ' s  i i i i t n d é k o k  
m i n d e n  k « > a - o - , y t < % l y i a < i k !

Szolgáltatásaink:

Hogyan vegyünk fel 
készpénzt a postán?

BANK
KÁRTYÁVAL!
KészpénzfeIvéte I bankkártyóva I 
több mint 3200 postán

Posta

A postahivatal 
és ashop 

nyitvatartási 
ideje:

Hétfőtől
péntekig:
8.00- 16.00

Szombat:
8 . 00- 12.00
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Értesítjük Önöket, hogy megnyitottuk Aszódon

Kronos és Reusch márkaboltunkat

. u temető 
1, sz. Általános 

f f l i . Iskola t.

©Tüdőgondozó

Erióre

Az ü z le t  s p o r t s z e r e k  é s  s p o r tr u h á z a t i  c ik k e k  

b e s z e r z é s é v e l  f o g la lk o z ik .

Nagy választékban  kaphatók:
to r n a te r m i f e ls z e r e lé s e k , s z a b a d id ő r u h á z a t ,  

p ó ló k  é s  t r é n in g  a t lé tá k , r ö v id n a d r á g o k ,  
a e r o b ic  f e ls z e r e lé s e k ,  

s p o r tc ip ő k , s z a n d á lo k , sa r u k .

S p o rten y esü le tek n ek
f 9 IS Z  6 f e l é s e k .  kapusoknak:
w sportszárak w mezek
*  nadrágok rövid- ill.
*  mezek hosszú nadrág
'a ' futballcipők (terem, salak, gumis és éles) w  kesztyűk
*  sípcsontvédők
*  sportlabdák (football-, vízi-, kézi-, kosár-, dobó-) Zo-La 2000. Kft.

Giímeh, kelyhek ill. CRófeák 

megRendelhecők!

VITALADE sportitalpor 
is kapható!

Szeretetted dóx\A-tSofcte llósárteu Jktfc!

Aszód, Kossuth L. út 71.
Qa M űvelődés H ázával szem ben} 

Tel: 401-460 06 20 9124 936

Nyitvatartási 
hétfőtől péntekig: 8.00 - 17.00

szombaton: 8.00 - 12.00
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SkodaFabia E'vezze a táv° lság legyőzésének meg
nyugtató örömét. Azt a fantasztikus

utazást az Ön igényeinek és a technikai lehetőségek felső határán, 

amely új, kellemes élményekkel fogja megajándékozni. Barátságos 
ára lesz az első kellemes meglepetés.

Skoda Fabia -  Egy új kategória a Skodától

Már 2 189 000 Ft tó i

Patócs Autóház 2 1 0 0  G ö d ö l l ő ,  R i g ó  u . 1 0 .

Tel./Fax: (28) 410-299
w w w .skoda-auto.hu

http://www.skoda-auto.hu
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S 1 7 G B5ZOG,  KOSSUTH L.SJ05 ÚT

Á > ' T £ (tusfürdő/( haj- es testáp/6  /(esz/7'menye/( arcl(ré/nel(,

'(/ oris/arice '(/ aroll es 11 Lat//lattan clel(or/(ozinetil(nmol(, hajfestá/(e/(, parJümö/(

Széles választék, különösen kedvező árak! Jöjjön, nézzen körül!
NYITVIATARTÁT. H, 13-17 K-P, 9-1Q, 13-17 SZO= 9-1Q

'L L .&  Ú JDO NSÁG ! □  zletünkben DILI-SAROK nyílik vicces és morbid cuccokkat!

HOZZÁNK ERDEMES BENÉZNI! SZELES VÁLASZTÉKKAL VARJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT

-A w y ^ t  extra méretű divatárut forgalmazó üzletünkben.

i ü A I I  JL " J U L  IÍ!)ÍI,VOI,ill'l,(i!i: IH>: !H7. ÜXII:
/ \ A megújuló és mindig bővülő árukészletünkből fog tudni választani!

Újdonságaink: harisnyák, köntösök, pizsamák, hálóingek, női zoknik és még sok más!

Kapható: babakelengye, gyermekdivatárij, babaápolási

T E R M É K E K , K IE G É SZ ÍT Ő K , JÁ T É K O K  K E D V E Z Ő  ÁRO N!

ÁLLANDÓ AKCIÓK <T>eCL6PeTéS6K!
V á r u n k  m in d e n  K e d u e s  V á s á r l ó i !

Nyitva: H-l*: ü-1", Szó: K-12.30 Tel: Öli :;o 1ii4
A Felicitcis ingyenes csomagjai kismamáknak átvehetők!!!

Nagy választékban, minden korosztály 
számára igény szerint

m ű so ro s  VH S k a z e ttá k  m ár 6 9 0 ,-  F t-tó l 
A legú jab b  W alt D isn e y  m e sek a ze ttá k  

C D -lem ezek  9 9 0 ,-  F t-tó l, MC k a ze ttá k  5 9 0 ,-  F t-tó l 
S z e r e te t te l  v á r o m  K e d v e s  V á sá r ló im a t!  

Nyitva: H: 13-18 K-P: 10-17 Szó 9-13

Négy Évszak Divat Stúdió
ruházat

kosztümök, alkalmi ruhák, öltönyök, ingek, kabátok, fehérneműk 
Csak nálunk: Felina fehérneműk nagy választékban!

Diákok, csoportok részére! Ballagásra, szalagavatóra, ünnepélyekre Nyitva: H-P: 8-17 Szó: 8-12 
egyedi elképzelések alapján kérésre méretre készítünk öltönyt, kiegészítőket! Tel.: (28) 402-218

Audio Videó CO CenterJs

VITO
ÜVEG-PORCELAN, AJANDEK ÜZLET

2001-ben is folyamatosan megújuló választékkal, kedvező 
árakkal várjuk Kedves Vevőinket!

J /a tn ím (U >  á ivu ltcu tá sf
30 DB-OS ÉTKÉSZLETEK 5.000,- FT-TOL 

KÁVÉKÉSZLETEK 1900,- FT-TOL

Vásároljon nálunk!

Tel.: 06-30-248-1613 Nyitvatartás: H-P: 8.30-17, Szó: 8-12.30
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www.volkswagen.hu,wap.volkswagen.hu

Német autó, magyar ár.

Volkswagen Classic HUF 
430 0 0 0  forint árkedvezménnyel.

•  Klasszikus limuzin, új belső tér. Volkswagen Classic HUF 430 000 Ft árelőnnyel, az extrák széles 

választékával és 4551-es csomagtérrel várja önt márkakereskedésünkben.

•  Vezető- és utasoldali légzsák

•  Szervokormány

• ”Alfa„-rádió 4 hangszóróval, tetőantennával

•  Magasságállítható kormányoszlop

•  Hlektronikus indításblokkoló

•  ISOFIX előkészítés

(biztonsági gyermekülés-rögzítési pont)

•  Fordulatszámmérő

•  Zöld hővédő üvegezés

•  Pótféklámpa

Volkswagen Classic HUF

Az Ön Volkswagen-márkakereskedője: Autócentrum Gödöllő 
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 1. Tel.: 28/515-510, Fax: 28/515-520 

E-mail: vwertekesites@autocentrumgodollo.hu

1.4 16V 75 LE motor esetén. Az árkedvezmény mértéke motortípus szerint változhat, és az 1.4 60 LE, 1.416V 75 LE és az 1.9 LE SDI-re vonatkozik. 
Az akció korlátozott darabszámú gépkocsira érvényes és 2001. február 1-től kötött szerződésekre vonatkozik.

mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
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Hugi naplójából

Életem első maratoni versenye
Egy ideje rendszeresen hírt 

inlunk Giczey Hugi hosszútáv- 
futó eredményeiről, aki tavaly 
kivívta a jogot, hogy a lissza
boni utcai futóversenyen ha
zánkat képviselje. A januárra 
tervezett verseny technikai 
okokból elmaradt, Hugi mint
egy kárpótlásként a március 
8-13. között Ferrarában  
megrendezendő futóverse
nyen kárpótolhatja magát.
Mi, olvasók addig sem mara

dunk élménybeszámoló nélkül, 
ugyanis Hugi elküldte a Futó- 
naplójában leírt feljegyzéseit 
élete első maratoni versenyéről.

ZOOO.október 1.4 óra 30 perc
I 'ölvirradt! És zuhog az eső oda- 
kinn. Ráadásul alig aludtam va
lamit az éjjel. Rémálmaim vol- 
lak, temiészetesen a mai verse
nnyel összefüggésben. Ilyen még 
nem volt! A pulzusom már most 
annyit üt, mint amikor bemele
gítek, pedig csak fogat mostam. 
Reggelizni sem bírok. Mi lesz ve
led, 42 km? Nem adhatom fel! 
íveket készültem rá, össze van 
csomagolva a versenyhez szüksé
ges holmi, és különben is várnak a 
lársaim, a barátok, az ismerősök 
és ismeretlenek.
') óra 15. Hősök tere. Hála az
égieknek, már nem esik az eső! 
futók sokasága várja, hogy elin
dítsák az első, 3,6 kilométeres 
versenyt. Pszichémnek jótt tett 
ez a fergeteges alaphangulat, 
boldogan, derűsen és önbiza
lommal telve rohanok a Széche
nyibe átöltözni.
') óra 40 perc. Hosszú tömött 
sorokban lökdösődünk a világ 
leggusztustala-abb mobilvécéje 
előtt, ahelyett, hogy bemelegíte
nénk, de hát a szükség...
') óra 53 perc. A rajtzónában 
nz.on tűnődöm, hogy Fred Le- 
bow - az utcai futóversenyek ki
ül lője - látja-e odafóntről: a me
zőnyt idén először a Hősök téré
iül indítják, vágyának megfele
lően. Hét évet kellett várnia, s 
már itt vagyok én is.
A távnak 2550 hivatalos indu- 

li>ju van - ez nevezési rekord - tá
jékoztat Kocsis Árpád főszer
vező. Közülük 501-en életük el- 
KÜ maratonijának vágnak neki. 
K őzöttük van Németh Lajos me- 
leorológus is, aki nem sokkal

mellettem készülődik. Itt tüleke
dik Nagy Bandó András humo
rista, többszörös amatőr niarato- 
nista, akit 4 perc 10 másodperc
cel fogok megelőzni, de ezt most 
még nem tudom.
10 óra. A fergeteges ritmust 
keltő dobolások közepette eldör
dül a rajtot jelző ágyúlövés, így 
végre nekilódulhatunk a kilomé
tereknek.
10 óra 5 perc. A mezőny kö

zépső szakaszában léptem az 
időmérő szőnyegre, amitől 
kezdve számolják az időmet a 
cipőmre erősített chip segítségé
vel. Végignyargalunk az And- 
rássy úton, miközben az út két 
oldalán hatalmas tömeg biztat. 
Meglepően sok skandináv lobo
gót látok. Vissza kell vegyek a 
tempóból, mert 4:50-es ezer mé
terekkel nem fogom végig bírni. 
A hőmérséklet ideális, a nap se 
nagyon süt, szellő is alig len
gedez.
10 óra 56 perc. Túl vagyok a 
tizedik kilométeren, fáradtság
nak nyoma sincs, és sikerült be- 
állnom a megbeszélt ritmusra.
11 óra 12 perc. Imádott Margit
szigetemen csörtetek keresztül, s 
a 13. kilométer megtétele után 
magamhoz veszem az első fris
sítőt. A Szentendrei úti felüljáró 
nem esett túl jól, szembeszél is 
fúj, amit három ruhásszekrény 
méretű finn mögött igyekszek 
kikerülni, ám ez mégsem jó 
megoldás, mert a finnek túl las
san futnak.
12 óra 8 perc. Rövid séta a fél
maratoni frissítő állomásnál, 
ahol kényelmesen megebéde
lek. 3-4 karika banán, 2 gerezd 
alma, 1 karika citrom, 4 szem 
szőlőcukor és 2 pohár ital csú
szik le, és kezdem a másik kört.
12 óra 30. Kezdek egy kicsit 
megroggyanni, pedig még csak 
a 25. kilométernél tartok. Kon- 
cetrálj, Hugi! Szabályosan szedd 
a levegőt és emeld a lábad, ne 
csoszogj! És persze imádkozz!
13 óra 30 perc. Mikor hosszab
bították meg az újpesti alsó rak
partot? Mert szeptember 3-án, a 
félmaratonin jóval rövidebb 
volt.
13 óra 50 perc. A 36. kilométer. 
A Margitsziget másodszor. Ha 
jönne most egy 26-os busz, ko
moly erkölcsi dilemmába keve

rednék. De nem jön. Az Árpád- 
híd emelkedőjének tetejéről egy 
fiatalember utasítgatását nehe
zen viselem, még kevésbé azt a 
benzingőzt, amit a Váci úton szí
vunk magunkba.
14 óra 10 perc. A Hősök tere 
hátoldalánál futok már, amikor 
valakik Hajrá Hugi! biztatással 
olyan erőt adnaok, hogy a cél
egyenesben több futótársamat is 
megelőzöm.
14 óra 13 perc 18 másodperc.
Péter Attila, a nagy futó feszti vá
lók nélkülözhetetlen és szeretett 
műsorvezetője ugrik le a tribün
ről, s fut be velem együtt a célba. 
Nem akarom elhinni, hogy meg
csináltam. A nézők közül a bará
taim és az edzőm kiabálnak, 
hogy ájuljak el vagy legalább 
kapjak a szívemhez, és ne néze
lődjek úgy, mint egy turista, vég
tére is 42 kilométert futottam 
egyfolytában. Nagyon bolgdog 
vagyok, és persze hogy nem 
bánt, hogyzsémbelnek velem.

Az AszódFC hírei

Megkezdődött 
a felkészülés

A hosszú teli szünet után feb
ruár 4-én megkezdődött a fel
készülés a tavaszi idényre. Az 
ifjúsági és felnőtt csapat tagjai 
együtt edzenek heti négy alka
lommal, kedden, pénteken és 
vasárnap szabadtéri tréning, 
szerdán pedig tornatermi ed
zés szerepel a program bán.

Február 11-én 11 órától a felnőt
tek az ifi csapattal mérkőznek 
meg, február 18-án a Vanyare ifi 
és felnőtt gárdája látogat Aszód
ra. A kezdési időpont 11 és 13 óra. 
A bajnokság rajtjáig - március 

vége - heti egy edzőmérkőzésen 
mérik le a trénerek a játékosok és 
az együttesek felkészültségét. A 
serdülők február 20-án kezdik az 
edzéseket, a bajnoki mérkőzé
sekre várhatóan április elejéig 
kell várni.

Turcsán István

Üzenet
Áldj meg minket, Úr Isten, a te jóvoltodból, 
Világosíts meg minket irgalmasságodból 

Orcád világosságával, lelked ajándékával,
Hogy éltünkből ez földön járjünk igazsággal!

Engedd meg ezt roinékünk, kegyelmes Istenünk. 
Hogy mindnyájan tégedet igazán esmérjünk,

Hadd az kicsiny bitükkel együtt örvendezzünk, 
Mikor megítélsz, Uram, kegyelmezz meg minekünk

Ne tántorodjünk mi el sóba, Uram, tóTed,
Ne kételkedhessünk is többé már felőled, 

Nycigbassék meg mi lelkünk igaz bittel benned. 
Válthassunk mindenekben urunknak csak téged.

No, azért dicsérjük most felszóval az Urot,
Mert lám, csak ő viseli mindenütt gondunkot, 
Uram, az te nevedben áldd meg szolgáidot,

Kiért viszontag mi is dicsérjük fiadat.

Balassi Bálint

K ö v e tk e z ő  la p z á r ta :  
2001. Mttárciíis 1. 

K övetkező m egjelenés: 
2001. március 14.
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Focisuli

Eredményes küzdelmek
Az iskolánkban ötödik éve 

működő Focisuli szabadidős 
programban edzőnk, Pallagi 
Imre két éve foglalkozik külön 
edzésen a kicsikkel (ovisok, 1- 
2. osztályosok), s külön a 3-4. 
osztályosokkal.
A gyerekek heti négy órában ta
nulják a labdarúgás alapjait. A 
tréningek fénypontja a felszaba
dult játék. A gyerekek kitartóan 
járnak edzésekre, decembertől 
pedig részesei a gyakori megmé
rettetéseknek is.
A kezdés kiválóan sikerült. Isko
lánk 2. korcsoportja megnyerte a

Diákolimpia körzeti teremfoci 
bajnokságát. A folytatás a területi 
döntőn volt januárban Tóalmá
son, itt Gödöllő és Tápiószecső 
mögött a 3. helyen végeztünk. 
Következett a Góliát Kupa Gö
döllőn, itt a rangos mezőnyben 
egy 4. hely és A torna legjobb 
játékosa cím jutott nekünk, amit 
Csórni Viktor érdemelt ki.
Február 3-án iskolánkban ren

deztünk meg a Goldstars Kupát. 
Délelőtt a kicsiké volt a pálya. 
Csapatunkból többen életük első 
„igazi” mérkőzését játszották: 
Krecsmarik Patrik óvodás, Bo-

/V<zteutiu~u<zjífi<z
Részlet Petőfi Sándor:

A szerelem, a szerelem... 
című verséből:

„A szerelem, a szerelem, 
a szerelem sötét verem;"...
(A vers folytatását lásd 

a rejtvényben!)

Vízszintes: 1. A megfejtés első 
része (zárt betű: N) 12. Ural
kodó 13. Kalapáccsal a falba 
verjük 14. Nitrogén 15. Zárt 
egynemű betűi 16. Személyes 
névmás 17. Díj, angolul (FEE) 
18. A megfejtés harmadik ré
sze (zárt betű: L) 21. Elgon
dolás 22. Ausztria autójele 23. 
Az ABC első betűje 24. Adó és 
Pénzügyi Ellenőrző Hivatal 25. 
Vízben élő állat 26. Amper 27. 
3,14 29. Nagy része 30. Rázkó
dik 32. Nemesgáz 34. Spanyol 
autójel 35. I tárom, idegen nyel
ven 37. Kettős betű 38. Ipszilon 
9. Fogoly 40. Nem jó 42. Oxigén 
43. Ázsiai hegység 45. X! 46. 
Angyalrang 48. Borókapálinka 
49. Em! 50. NMO 51. Valamit

nem vall be 53. Az egyik nagy
szülő 57. A megfejtés második 
része.

Függőleges: 1. Páratlan boci!
2. ... Tamás (a talpasok vezére)
3. Zsivaly 4. A legfényesebb 
csillag (Venus) 5. Nem az! 6. 
Végtelen sár! 7. Török autók jel
zése 8. Csapadék 9. Néma me
ző! 10. Mars a szobába! 11. A bi
kavér városa 18. Naplemente 
19. Egyik szülő 20. Ledöngöli a 
karót 2 1. Vállra akasztható táska 
28. Időszámításunk előtt 31. 
Nagy Gábor 33. Narancs, ango
lul (ORANGE) 36. RSS 41. íz 
44. A jég teszi 47. Az elején ro
pogós! 49. Medál egynemű be
tűi! 52. Visszafelé: éjfélig tart! 
53. Németh Árpád 54. Hatalom 
része! 55. Gál Hedvig 56. Félig
akar! -szr-

*
A megfejtést március 1-ig lehet 
beküldeni nyílt levelezőlapon, a 
lap aljáról kivágott és felragasz
tott rejtvényszelvénnyel együtt a 
Városi Könyvtárcímére:

zsoki Sanyika, Maródi Gytirci, 
Bitzás Lacika első osztályosok. 
Igaz, a hetedik helyen végeztek, 
de csak két góllal kaptak ki. A 
nagyobbak Vácot és Gyöngyöst 
megelőzve nyolc csapat közül a 
második helyet szerezték meg. 
A döntőben Ikladtól szenvedtek 
2:0 arányú vereséget. A legjobb 
kapus címet Rigó Milán szerezte 
meg. Köszönjük Teréki Attilá
nak (Iklad) a kiváló szervezést.
Most csendesebb időszak kö

vetkezik. Kipihenjük az izgalm
akat, leszűrjük a tanulságokat és 
barátságos mérkőzéseket ját
szunk a környékbeli települések 
csapataival.

Korpás Lászlóné szervező

Asztalifoci

Bajnokkereső
Asztalifoci-bajnokságot szer

vez a Közművelődés Otthona 
általános és középiskolás korú 
diákok számára. A kétfős csa
patoknak a nevezéseket már
cius 2-ig lehet leadni a Műve
lődés Házában Rtícz Zoltán
nak  vagy a könyvtárosoknak. 
A selejtezőkre március 9-től 

péntek délutánonként kerül sor. 
A meccsek öt gólig tartanak. A/ 
első három helyezett duó értékes 
díjakra számíthat.

2170 Aszód, Kossuth L. út 72.

A helyes megfejtést beküldők 
között a Móni Fotó 2.000 forint 
értékű, filmvásárlásra és -kidol
gozásra beváltható utalványát, 
illetve a Fáma Könyvesbolt 
2.500 Ft értékű könyvutalványát 
sorsoljuk ki.

Januári rejtvényünk megfejtése:

' ‘Egy angyal mindig készen áll, 
hogy érted jöjjön, ha szólítod. "

A szerencse Patakiné Bálik Or
solyának (Falujárók útja 5/19.) 
és Pálft Istvánnak (Kossuth La
jos út 42.) kedvezett, akiknek 
postán küldjük el a nyereményl.

\ Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait!
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