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A közönség közé repültek a rakéták Szent István-napi ünnepség

T ű z i j á t é k
két könnyebb sérülttel

Hiába kerülték el a felhők 
Aszódot augusztus 20-án, nem 
sikeredett felhőtlenre a IX. 
Aszód Fesztivál zárása. A borús 
arcokat a félresikeredett tűzi
játék okozta. A közönség meg
döbbenve vette tudomásul, 
hogy a rakéták közül néhány 
nem az ég felé indul, hanem 
őket veszi célba.

Az első célt tévesztett piro
technikai eszköz becsapódása 
után többen futva próbáltak 
menekülni, mások a földre ve
tették magukat, hogy így ke
rüljék el a sérülést. Szerencse

volt a szerencsétlenségben, hogy 
a színpad mellett állt a nyárád- 
szeredai küldöttség autóbusza, 
és a jármű felfogta az eltévedt 
rakéták egy részét. A tűzijátékot 
időközben sikerült leállítani, 
majd rövid szünet után - ezalatt 
megtörtént a szerkezet átvizsgá
lása - újra folytatni. A közönség 
közül ezt két fiatalember már 
biztosan nem élvezte, ugyanis a 
pirotechnikai eszközök okozta 
lábsérüléseiket látták el a mentő
sök.

folytatás a 6. oldalon

Bizottsági tagságot követel a döntés?

Kossuth u. 2.: a becsüs értékelt, 
a bizottság mérgelődött

A képviselő-testület döntése 
ny om án net tó  négy és 
félmillió forintért veheti meg 
a Kossuth Lajos u.2 számú 
ingatlant jelenlegi bérlője, az 
Artwind Kft. Az eladási ár - 
amelyet a bérlő ajánlott meg 
- számtani középértéknek is 
tekinthető, ugyanis az ingat
lan felértékelésével megbí
zott LA-Lupa Kft. csupán 
három millióra taksálta az 
ingatlan értékét, míg a pénz
ügyi bizottság hat millió fo
rintos eladási árat javasolt.

A döntéshozók számára már 
többször okozott fejtörést,

hogy mi történjen az önkor
mányzati ingatlanokkal. Ezek 
többsége köztudottan rossz 
állapotban van, felújításukra a 
városnak nincs pénze. Két 
megoldás lehetséges: vagy ma
rad minden a régiben és az ön- 
korm ányzat hagyja tovább 
romlani az állagukat vagy 
megpróbálja azokat addig ér
tékesíteni, amíg némi piaci ér
tékkel bírnak.

Az érdekek az elmúlt idő
szakban találkoztak, hiszen az 
önkormányzati, nem lakás célú 
bérlemények bérlői sorban

folytatás a 3. oldalon

Em lékm űavatás, kitüntetések
Nem a megszokott helyen és 

időpontban kezdődött idén a 
Szent István napi ünnepség. 11 
órakor az evangélikus temp
lomhoz vezető lépcsősornál 
felállított és felújított Millen
niumi kapu avatásával vette 
kezdetét az esemény. Az év

képviselő beszélt, majd ezt kö
vetően Detre János evangélikus 
esperes szentelte meg a kialakí
tandó millenniumi emlékpark 
első elkészült objektumát.
A program a kastély kertjében 
ökumenikus istentisztelettel és 
az új kenyér megáldásával

Koncz István felvétele
tizedek óta a Podmaniczky- folytatódott, majd Tóth Gábor 
kastély kertében funkciótlanul országgyűlési képviselő ünne- 
állt kerti kapu felújításáról, át- pi beszéde után a díszpolgári 
helyezéséről ennek kezdemé- címek átadása következett, 
nyezője, Asztalos Tamás mú
zeumigazgató, Önkormányzati folytatás a 4. oldalon
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Önkormányzati hírek Augusztus 09.

Újabb csúcsot döntött a kép
viselő-testület. Hat óra hosszat 
tartó ülésén ugyanis nem 
kevesebb, mint 27 napirendi 
pontról tárgyalt. A leghosz- 
szabb időt az oktatási intéz
mények szerkezeti, szervezeti 
korszerűsítésével, illetve a 
Kossuth Lajos utca 2.szám 
alatti bérlemény eladásáról 
szóló napirendi pontok tárgya
lása vette igénybe. Ezekről kü 
lön cikkben számolunk be, 
csakúgy, mint a Fesztivál tér 
beépítése elleni lakossági tilta
kozásról.

A képviselő-testület döntése 
értelmében a nappali ellátást 
biztosító intézmények gazda
ságosabb üzemeltetése érde
kében napi 1000 adag megfő- 
zésére is alkalmassá teszik a 
Csengey Gusztáv Általános Is
kola konyháját. Ennek elké
szülte után a két óvoda és a böl
csőde konyhája csak tálaló- 
konyhaként szolgál majd. Az 
átalak ításokhoz szükséges 
összeget az ÁPV Rt. privati
zációs bevételéből (3 millió 
861 ezer Ft) és a 2001. évi fel
halmozási kam atbevételből 
fedezik.

Az önkormányzat megpá
lyázta a Gazdasági Miniszté
rium által meghirdetett, önkor
mányzati bérlakás állomány 
növelése érdekében meghir
detett lehetőséget. A megpá
lyázott összeget (4 6  millió Ft, 
a teljes költség 7 1% -a) kiegé
szítve a saját erőforrásokkal 
felújítható lenne a Falujárók 
úti nyolc lakásos épület.
A döntéshozók tájékoztatót 
hallgattak meg Asztalos Ta
más m úzeum igazgatótól a 
Millenniumi kapu restaurálá
sáról és környezetének kialakí
tásáról. Az emlékmű augusz
tus 20-án felavatásra került.
200 ezer forint előleget kapott 

az Aszód FC a II.félévi műkö
désének elindításához. Arról, 
hogy az elkövetkezendő hó
napokban mekkora összegű tá
mogatásra számíthat a futball- 
klub, a forráshiány végleges 
elszámolásakor dönt a képvi
selő-testület. A képviselők

ugyanígy határoztak a sakk 
szakosztály által benyújtott 
kérelem esetében is.

A képviselők hozzájárultak 
az ISDN2 telefonvonal meg
rendeléséhez. Az új vonalakra 
történő előfizetés 150 ezer fo
rinttal terhelte meg a költség- 
vetést.

A képviselő-testület ezúttal is 
döntött ingatlan eladásokról, 
bérleti díjakról. Nem támo
gatta például a Petőfi S.u. 2. 
szám alatti ingatlan felének 
önkormányzat által történő 
megvásárlását, mivel a tulaj
donos nem jelölt meg árat, rá
adásul a házban lakónak elő
vételi joga van. A képviselők 
elutasították a Kossuth Lajos 
u.18. szám alatti ingatlan bér
lőjének az épület forgalmi ér
tékének (7 millió Ft) csök
kentésére irányuló kérelmét. 
N em járultakhozzáa Kossuth 
Lajos u .21 .szám alatti, nem la
kás célú bérlemény vételárá
nak két összegben történő 
megfizetéséhez sem. A Szent 
István u.5.szám alatti 54 négy
zetméteres ingatlant jelenlegi 
lakója 2,5 millió forintért

vásárolhatja meg. A Falujárók 
u.5/7 számú ház két lakásának 
korábban meghatározott árát 
sem csökkentette a képviselő
testület,-tekintettel az ingatla
nok forgalmi értékére.

A képviselő-testület által, a 
Korén közben található mel
léképületek felújítására kiírt 
pályázatra csupán egy jelent
kező akadt, aki 1 millió 730 
ezer forintért végezné el a 
munkát. Mivel azonban az ön- 
kormányzatnak csak 1,3 mil
liója van erre a célra, akkor 
köttetik szerződés, ha a vállal
kozó ennyiért is vállalja a fel
adatelvégzését.

A grémium a Baross utca 
aszfaltszőnyegezésére kiírt 
pályázatra érkezett ajánlatok 
közül a Csávás ÉPSZER Kft-ét 
tartotta a legjobbnak, így ezzel 
a céggel kötnek szerződést. A 
munka értéke bruttó 5 millió 
750 ezer Ft.

100 ezer forint erejéig támo
gatta a képviselő-testület az 
Osváth Gedeon emlékére lét
rehozott Múzeumi Alapítvány 
azon tö rek v ésé t, hogy a 
Szentkereszt dűlőben feltárt

Cél a közös igazgatóság alá vonás

Takaréklángon az
Szorongva várták a tan

évkezdést a város pedagógu- 
sai.Bár már hetekkel koráb
ban tudni lehetett, hogy a vá
ros a költségvetési forrás
hiány miatt kénytelen lesz az 
intézményeinek működését 
racionalizálnia, az a kérdés, 
hogy a két általános iskola és 
az óvodák ezentúl hogyan 
fognak működni, csak az 
augusztus 9-ei képviselő- 
testületi ülésen dőlt el.

A 15 órás kezdésre a szo
kottnál jóval több érdeklődő 
gyűlt össze, akik elsőként 
M akkainé F iié E ditnek, a 
Csengey iskola leköszönt igaz
gatójának a képviselők felé in
tézett köszönetét hallgathatták 
meg. Az igazgatónő azzal in
dokolta távozását, hogy az itt 
töltött egy év alatt nem sikerült

megnyugtatóan rendeznie la
kásproblém áját. Időközben 
lehetősége nyílt arra, hogy la
kóhelyén megpályázza az is
kolaigazgatói állást, amit idő
közben elnyert. Makkainé bú
csúzóul olyan döntést kívánt 
az érintetteknek, amely a leg
kevésbé csorbítja a gyerme
kek, a pedagógusok és a szülők 
érdekeit.

Frajna M iklós, a közműve
lődési bizottság elnöke Bagyin 
Jó zse f polgármester helyzet- 
értékelése után úgy vélekedett, 
a legemberségesebb megol
dást a szakértői vizsgálat első 
javaslata jelenti, vagyis olyan 
előírás-szerű órakeretet ad a 
két iskola számára, amelyek a 
csoportok megszűnése ( a 2.sz. 
iskolában 2, a Csengeyben 1 
csoport) ellenére sem okoz-

műemléket tovább restaurál
ják. Az összeg arra elegendő, 
hogy a megtalált alap köré egy 
m integy fél m éter magas 
terméskő keretet építsenek.

A képviselő-testület 150 ezer 
forint támogatást hagyott jóvá 
az Aszód Helyőrség Szociális 
és Kulturális Alapítvány ré
szére. A döntéshozók ugyan
akkor felhatalmazták a polgár- 
mestert, hogy kérjen támoga
tást arra vonatkozólag, az ala
pítványi támogatásból az arra 
illetékes aszódi lakosok mi
lyen arányban részesültek.

A polgármester kérelmére a 
döntéshozók elnapolták a vá
ros első emberének bérfej
lesztéséről szóló napirendi 
pontot. Bagyin József a város 
nehéz anyagi helyzetére hivat
kozva kérte ezt.

A képviselők végül jelentést 
hallgattak meg a lejárt határ
idejű határozatokról és a két 
ülés között tett intézkedé
sekről, majd zárt ülésen dön
töttek a díszpolgári címekről, 
kitüntetésekről. Az ülés jegy
zőkönyve a Városi Könyv
tárban olvasható.

iskolák
nak csökkenést az oktatás 
színvonalában. A bizottság 
azonban távlati tervként min
denképpen a két iskola közös 
igazgatását jelölte meg, ám a- 
mennyiben a város anyagi 
helyzete hosszú távon sem ja 
vul, elképzelhető, hogy Aszó
don egy iskolában működjön 
felső tagozat.
Stork Géza szakértő, a vizs

gálat készítője szerint a határo
zatijavaslatban leírtak gyakor
latilag első lépésnek tekint
hetők, ami nem alakítja át gyö
keresen az aszódi alapfokú 
oktatást, csupán valamelyest 
csökkenti az oktatás területén 
mutatkozó pénzhiányt. A ja 
vaslatukban azonban adtak 
iránymutató elveket a követ
kező tanévre is, amelyeken az 

folytatás az 5. oldalon
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Bizottsági tagságot követel a döntés?
Kossuth u. 2.: A becsüs értékelt, 

a bizottság mérgelődött
(folytatás az 1. oldalról) 
jelentették be vételi szándéku
kat. így történt ez néhány héttel 
ezelőtt a Kossuth Lajos u. 2. 
szám alatti, Gazdaboltként is
mert, alapos felújításra szoruló 
ingatlan esetében is. A jelenle
gi bérlő, az Artwind Kft. a vételi 
szándék bejelentésekor azt is 
megajánlotta, hogy az ingatlant 
terhelő három szükséglakás la
kóit az önkormányzatnak csak 
két év múlva kell onnan elhe
lyeznie. A döntéshozók az üzlet 
nyélbe ütését az értékbecslés el
készíttetése után tartották lehet
ségesnek. Az ingatlan felértéke
lését ezúttal is a gödöllői LA- 
LUPA Kft-vel végeztették el. 
Azt azonban valószínűleg nem 
gondolták, hogy a cég mindösz- 
sze három millió forintra taksál
ja  a szóban forgó épületet.

Kvaka István, a Pénzügyi Bi
zottság elnöke felszólalásában 
elmondta, a bizottság első javas
lata az volt, hogy a megállapí
tott árat a testület ne vegye figye
lembe, illetve a gödöllői céget 
többet ne bízzák meg ilyen fela
dattal. A bizottság nem értette 
például azt, hogy a Kossuth La
jos utcai ingatlan becslése eseté
ben miért 1995-ös árakkal szá
molt a cég, továbbá hiányolta, 
hogy a forgalmi érték meghatá
rozásakor figyelmen kívül hagy
ta a bérlő befektetéseit. Az 
épület lakásainak ára, vissza
számolva a cég kalkulálását, 
7.200 Ft/négyzetméterre jön ki. 
A bizottság mindezek figyelem
be vételével azt javasolja a tes
tületnek, az ingatlan 6 millió fo
rintért cseréljen gazdát, és a vevő 
a vételárat egy összegben fizesse 
meg.
A képviselők álláspontja mind 

az ingatlanbecslő cég munkája, 
mind a javasolt vételár esetében 
eltért egymástól. Asztalos Tamás 
például - afféle gondolatébresz
tőként - úgy vélekedett, hogy ha 
az iskolák esetében a testület 
maradéktalanul elfogadta az át
világítással megbízott külsős 
cég szakvéleményét, akkor fur
csa, hogy a LA-LUPA cég

munkáját kifogásolja. Dr. Jólesz 
József és Huszár László úgy ítél
te meg, hogy hasznos volna a 
műszaki irodával is szakvéle
ményt készíttetni, és az ingatlan 
eladásánál azt is figyelembe 
venni. Chugyik János arra emlé
keztette képviselőtársait, hogy a 
Városfejlesztési Bizottság nem
régiben kapta azt a feladatot, 
hogy becsülje fel az eladásra 
szánt ingatlanok értékét. A mű
szaki irodával és a GAMESZ- 
szel közösen készített kimu
tatás szerint a szóban forgó in
gatlan nettó értéke 6,1 millió 
forint. Az e körüli vételárat dr. 
Horváth Anna elfogadhatónak 
tartotta, míg Búzás Pál - figye

lemmel az épület állagára - so- 
kallotta.
Gerlach G. Kornélné, az épület 

jelenlegi bérlője - egyben a 
Pénzügyi Bizottság tagja - 
elmondta, hogy az épület bérleti 
jogának megszerzésekor az ön- 
kormányzat kritériuma az volt, 
hogy a külső homlokzatot újít
sák fel. Mivel ez nem oldotta 
meg a problémákat, a kértnél 
jóval több feladatot is elvégez
tek. Kicserélték az elektromos 
vezetékeket, felújították a pin
cét, bevezették a gázt. Ezeknek a 
munkáknak az elvégzésével az 
épület értékét növelték, a befek
tetett összeg pedig nem került 
bérbeszámításra. A cége által 
megajánlott 4,5 millió forintos 
vételárat - tekintettel például az 
üzlet központi fekvésére - 
egyébként nem az épület valós, 
sokkal inkább eszmei értékének 
gondolták.

Kvaka István a gondolatsor első 
részére egy 1995-ös önkor
mányzati határozat ismerteté
sével reflekíált, mely szerint a 
bérlő által homlokzat-felújításra 
költött 517 ezer forint 50%-ának 
bérbeszámítását jóváhagyta az 
akkori képviselő-testület, kép
viselő-társaihoz pedig azt a kér
dést szegezte, vajon a felértéke
lésben a három lakás felbecsült 
értékeként szereplő 1 millió fo
rintból hogyan oldja meg az ön- 
kormányzat az érintett családok 
elhelyezését.
A napirendi pontról való sza

vazás igen szoros eredményt 
hozott: 5 igen született a 6 milli
ós eladási árra, 6 igen a 4,5 mil
liósra. A szavazáskor egyetlen 
képviselő sem tartózkodott.
A végeredmény megismerését 

követően Chugyik János képvi
selő bejelentette, lemond pénzü
gyi bizottsági tagságáról. R. Z.

Fölöslegesen senki sem szeret dolgozni
Többször- többen- szóvá tették 

már, hogy a választott képvise
lők nem írnak a helyi lapba, illet
ve nem tájékoztatják választó
ikat. Eddig úgy gondoltam, hogy 
nem a képviselők beszámolóival 
kell az újság oldalait megtölteni, 
munkájukról tudósít az újságíró.

Most mégis tollat ragadtam 
annak okán, hogy a legutóbbi 
testületi ülésen a pénzügyi 
bizottsági tagságról lemondott 
képv ise lő tá rsam , C hugyik  
János, aki elődöm volt a bi
zottságélén.

Történt mindez azután, hogy 
a Pénzügyi Bizottság a Kos
suth Lajos utcai ingatlan ela
dási árát 6 millió forintban ja 
vasolta megállapítani a felérté
kelő 3,1 millió forintos árával 
szemben, ám a tisztelt képvise
lő-testület a magukat ellenzé
kinek valló képviselőtársak 
javaslatára 6:5 arányban 4,5 
m illió forintban állapította 
meg az árat. (A vevő felaján
lása alapján.)

Igaz, a testület eddig szinte 
mindig elfogadta, amit a bi
zottságunk javasolt, de ez volt a 
második eset, amikor a megál
lapított ár milliós tételben ma
radt el javaslatunktól. Az első al
kalommal - a Kossuth u. 1. szám

alatti ingatlan esetében - a bizott
ság 15 milliós javaslata helyett a 
felértékelő cég 11 millió 670 
ezer forintos ajánlata lett elfo
gadva, szintén a magukat ellen
zékinek való képviselőtársak 
kitartó árleszállító magatartása 
miatt.
Bizottságunk több tagja már 

ekkor szóvá tette, hogy fölös
leges dolgoznunk az árak meg
állapításával, ha a testület 
éppen a legértékesebb ingat
lanjainak eladásakor nem ve
szi figyelembe a bizottsági ja 
vaslatot.

Tudni kell, hogy mindkét 
épületből több családot kell ki
költöztetni egy másik lakásba, 
amit a jelzett "bevételből" le
hetetlen megvalósítani.

Mindezek a leértékelések ak
kor történnek meg, amikor a 
m űködési hiány nagysága 
miatt a testület megszorító 
intézkedéseket kénytelen be
vezetni.

Tájékoztatásul mellékelek 
néhány adatot a 2000-ben 
értékesített ingatlanok áraival 
kapcsolatban.
Kossuth L. u. 18.:
LA-LUPA javaslata: 6.413 eFt 
Pü.biz.: nincs adat 
Elfogadott ár: 7 millió Ft

Kossuth L. u. 1.
LA-LUPA javaslata: 11.670eFt 
Pénzügyi biz.: 15 millió Ft 
E lfogadott ár: 11.670 eFt 
(telekár és lakás ÁFA nélkül) 
Kossuth L. u. 12 
LA-LUPA javaslata: 994 eFt 
Pénzügyi biz.: 1.230 eFt 
Elfogadott ár: 1 millió Ft 
F alu járók  u. 5 /7 II. em. 2. 
LA-LUPA javaslata: 750 eFt 
Pénzügyi biz.: 1.500 eFt 
Elfogadott ár: 1.500 eFt 
Falu járók  u.5/7 fsz.2. 
LA-LUPA javaslata: 906 eFt 
Pénzügyi biz.: 1.800 eFt 
Elfogadott ár: 1.800 eFt 
Kossuth L.u.29.
LA-LUPA javaslata: 6.834 eFt 
Pénzügyi biz. :nincs javaslat 
Elfogadott ár:6.834 eFt (-10%) 
Szent I.u.5.sz lakás 
LA-LUPA javaslata: 1.027 eFt 
Pénzügyi biz.:2.500 eFt 
Elfogadott ár: 2.500 eFt 
A leírtakkal nem személyes

kedni akartam - ezért nem is ír
tam neveket - csupán jelezni 
szándékoztam, hogy nem min
dig könnyű "Együtt Aszódért" 
dolgozni.

Kvaka István
önkormányzati képviselő, 

a Pénzügyi Bizottság elnöke
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Szent István-napi ünnepség
Emlékm űavatás, kitüntetések

Aszód Galga 
Polgárőr Egyesület: 

tevékenyen
a polgárok nyugalmáért

(folytatás az 1. oldalról)

A beérkezett javaslatokat fi
gyelembe véve a képviselő- 
testület úgy döntött, idén Bú
zás Pál önkormányzati képvi
selőt és az Aszód Galga Pol
gárőr Egyesületet illeti a ki
tüntetés.
A képviselő-testület első al

k a lo m m al a d o m án y o zo tt 
Aszód Város Sportdíjat. Ezt 
Gazsó Pál vehette át.
Tavaly kezdődött, idén folyta
tódott a város szebbé tételéért 
munkálkodók jutalmazása. Az 
új és régi településrész adott-

57 éve é l Aszódon. Munkája 
során és magánemberként is a 
település fejlődéséért, az itt 
é lő  emberek életminőségének 
javításáért tevékenykedett.
Az 50-es évek közepén a Já

rási Tanács Építési Osztályá
nak vezetője. Dolgozott az 
aszódi székhelyű Pest Megyei 
4. sz. Építőipari Vállalatnál és 
a Költségvetési Üzemnél. Leg
nagyobb munkája a városban a 
Petőfi Sándor Gimnázium és 
Szakközépiskola építkezésé
nek és a Vécsey Károly Hely
őrségi Klub felújításának irá
nyítása. Ez utóbbi minőségi ki
vitelezéséért a Honvédelmi 
Minisztérium külön elismeré
sét fejezte ki.
Éveken át tanácstag volt, kép
viselte a körzetéhez tartozó la
kosságot, és igyezett orvosolni 
az ott lakók problémáját. Tagja 
volt a végrehajtó bizottságnak 
is. Mint a község egyik veze
tője a hetvenes évek végén sze
repet vállalt abban, hogy ne 
szüntessék meg olyan intéz
mények működését, melyek az 
itt élő és a környékbeli embe
reket szolgálják. így maradt 
meg a Tüdőgondozó Intézet, és 
elkerülte az összevonást a 
Szakorvosi Rendelő Intézet is,

ságainak figyelembevételével 
épített lakóépület és környezet 
kialakításáért a Tiszta Szép 
V árosért kitüntetést kapta 
N agy Zoltán  és családja  
(Csengey u. 1/d ). Ugyancsak 
ezt a kitüntetést vehette át 
Franko László az ipari telep
hely esztétikai megjelenítésért 
(New Franka Shop), valamint 
Pál a Sándor és családja (Ma
lom köz 10.) a zöldterületi 
környezet kialakításáért.

Az alábbiakban a kitüntetettek 
méltatása következik:

melynek felépítéséhez annak 
idején társadalmi munkájával 
is hozzájárult. Szerepe van 
abban, hogy az új iskola nem 
Kartalon, hanem Aszódon 
épült meg.

A településért végzett tevé
kenységét eddig a Honvédel
mi Minisztérium, a Pest Me
gyei Tanács, a Polgári Védelmi 
Parancsnokság és a Hazafias 
Népfront ismerte el. 68 évesen 
m ais aktív részese a város köz
életének. 1989 után kétszer in
dult az önkormányzati válasz
tásokon. Az emberek bizalma 
mindkét ciklusban a képvise
lők közé juttatta. Nem sajnálja 
a fáradságot ma sem, ha segí
teni kell. Tevőlegesen is kivet
te részét a zsidótemető és a 2. 
sz. iskola épületének felújítá
sában.

A Városi Nyugdíjas Klub 
Hagyományőrző Csoportjá
nak tagja, a városi rendezvé
nyek aktív közreműködője. 
1998-ban a településen meg
alapította a C ukorbetegek 
Egyesületét. Ennek elnöke
ként egészségügyi előadások, 
diabetikus akciók, kirándulá
sok szervezésével igyekszik 
könnyebbé tenni az aszódi 
cukorbetegek hétköznapjait.

Az egyesület elődje Önvé
delmi Csoport néven már 
1989-ben létrejött. Vezetője, 
Szenoráczky Ferenc (képün
kön) ugyanis megérezte azt, 
hogy az egyre rosszabbodó 
közbiztonság ellen tenni kell 
valamit. Az akkori viszonyok 
közepette sikerült a helyi ren
dőrállomás majd rendőrőrs ve
zetésével és személyi állomá
nyával elismertetni a csoport 
ténykedését oly annyira, hogy 
az országban elsőként együtt
működési megállapodást kö
töttek.

Az egyesület működésének 
köszönhetően - ahogy már 
több rendőrségi beszámolóban 
is olvashattuk - csökkent váro
sunkban a bűnözés. Aszód la
kosságának elismerését vívta 
ki a különböző rendezvények 
szakszerű biztosításával. Ed
dig egyedülálló kezdeménye
zés az is, hogy a hétvégi éjsza
kai ügyeletet a rendőrőrsön 
polgárőrök látják el, úgy a la-

Gazsó Pál 16 éves korától 
1956-ig futballozott Aszód csa
pataiban. Aktív sportpályafu
tása befejezése után vezető
ként tevékenykedett a település 
sportéletében. A labdarúgó 
szakosztály elnökeként kima
gasló eredményeket ért el a csa
patokkal. Az 1960-as években 
NB III-as gárdája volt Aszód
nak, s az 1970-es években több 
ifjúsági játékost adott az egye
sület a Pest megyei válogatott
ba. 1974-től az Aszód Sparta
cus, s annak jogutódja az Aszód 
KSK gazdasági vezetőjeként, 
majd ügyvezető elnökeként 
dolgozott. 1990-ben a felszá
molás alatt álló egyesület elnöki

kosság, mint a rendőrkollégák 
megelégedésére. Feladatukat 
társadalmi munkában végzik. 
Eddig több, mint 10 ezer órát 
áldoztak fel szabadidejükből a 
köz érdekében. Bár a lekötött
ség nem jár fizetséggel, mégis 
válogatni tudnak a jelentke
zők között. Az egyesület, amit 
akár baráti közösségnek is ne
vezhetnénk, hiszen tagjai 
rendszeresen összejámak, két 
alkalommal elnyerte A megye 
legjobb polgárőr egyesülete 
címet, emellett pedig mind a 
csapat, mind vezetőjük, Sze
noráczky Ferenc a Pest megye 
biztonságáért érdemérem  tu
lajdonosa. Arra is büszkék, 
hogy a Forma I-es verseny ide
jére rendre őket hívják segíte
ni. A jelenlegi lekötöttség mel
lett újabbakat is igyekeznek 
vállalni. így szervezik már a 
Szomszédok Egymásért Moz
galmat, amelytől a messzebb
ről érkező, Aszódon portyázó 
bűnbandák lefülelését várják.

posztját vállalta el, s a hálá- 
datlan feladatot lelkiismerete
sen, tisztességgel végezte el.

Az utóbbi két évben az Aszód 
FC szövetségi képviselőjeként 
a város "sportdiplomatája" 
volt a körzeti és a megyei lab
darúgó szövetségnél. 77 éve
sen kétkezi társadalmi mun
kával járult hozzá a sportpálya 
öltöző, szenes tároló és a le
látók helyreállításához.

Eredményekben és gondok
ban gazdag hosszú sportpá
lyafutásától 2000. augusztu
sában búcsúzott el megrom
lott egészségi állapota és 
közelgő csípőműtétje miatt.

Búzás Pál:
r

É vtizedek a köz 
szolgálatában

G azsó Pál: 
Első a város 
labdarúgása
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Cél a közös igazgatóság alá vonás

Takaréklángon az iskolák
Ladócsy László: 102 kép

Elvágyódás, mint az otthon 
melegét szító láng

(Részlet Asztalos Tamás 
kiállítás-megnyitó beszédéből)

Augusztus 20-án, az ökume-

(foly tatás a 2. oldalról) 

időközben megszerzett tapasz
talatokat figyelembe véve lehet 
módosítani.

A napirendi pont alkalmat a- 
dott Asztalos Tamás képviselő és 
Bagyin Jó zse f polgármester 
szócsatájára is. A HAB-frakció 
vezetője emlékeztetett arra, 
hogy már 1998-ban javasolta az 
iskolák racionalizálását a peda
gógusokkal közösen, ám ez nem 
került be a képviselő-testület 
1999-es évi munkaprogramjába. 
Most másfél hónap alatt, a nyári 
szünidő idején kellett változtatni 
az oktatási szerkezeten, s ez el
hamarkodott döntéseket ered
ményezhet, amit ő személy sze
rint nem tud elfogadni.

Bagyin József polgármester 
szerint a határozati javaslat el
fogadása csupán egy olyan fo
lyamatot indít el, amit a követ
kező tanévben kell végrehajtani 
ahhoz, hogy a 2001-2002-es 
tanévben az iskolaszerkezet vál
tozás megtörténhessen. Asztalos 
Tamás erre úgy reflektált, hogy a 
racionalizálás gondolata már 
1990-ben is felmerült. Az akkor 
elkövetett hibákat azonban a 
képviselő-testület 6-7 évvel ez
előtt újra elkövette azzal, hogy 
nem kezdte meg, illetve folya
matosan halogatta az ésszerűsí
tést. A képviselő arról is szólt, 
hogy az átalakítási folyamatot 
nem külső szakértői vélemé
nyekre alapozva, hanem az érin
tettek, illetve helyi szakértők be
vonásával kell megoldani. A 
város első embere válaszában 
elmondta: a 6-7 évvel ezelőtt in
dult pályázati rendszer (önhiki) 
segítségével a bevételek és a ki
adások közti különbséget fedez
ni lehetett. Az önkormányzatnak 
az volt az alapelve, hogy amíg a 
hiányt állami támogatásból pó
tolni lehet, addig nem szüksé
ges egy működőképes rendsze
ren változtatni. A pályázati rend
szer - bár évről évre kevesebb 
támogatást adott - ebben az év
ben hozott olyan helyzetet, hogy 
a működési hiány csökkentésére 
az önkormányzatnak is lépése
ket kell tennie.

Frajna Miklós szerint a testület 
mindent megtett azért, hogy a le
hetőségekhez mérten megfelelő 
mértékű támogatás jusson az 
oktatásra. Az elmúlt időszakban, 
mint a szakbizottság elnöke, 
többször is kérte a két iskola pe
dagógusait, találjanak megol
dást, mielőtt az anyagi helyzet 
más megoldásra kényszeríti az 
önkormányzatot. Ezeknek a 
kezdeményezéseknek (pl. a he
lyi alapfokú oktatásról szóló pá
lyázat meghirdetése) nem volt 
különösebb eredménye, s mára 
egy az átalakítást segítő csapat 
sem állt össze. Makkainé Fiié 
Edit nagyon hasznosnak tartotta 
a külső szakértők által végzett 
vizsgálatot, mert ez sok olyan 
hiányosságra mutatott rá, amik
ről eddig az iskolákban tanító 
pedagógusok sem tudtak (pl. jo 
gos órakedvezmények elmara
dása stb). A távozó igazgató
nőnek az volt a véleménye, hogy 
a racionalizálás csak akkor old
ható meg helyi szakemberekkel, 
ha vannak köztük olyanok, akik 
nagy gyakorlattal rendelkeznek 
a tanügyi igazgatás területén is.
A képviselők döntése - amely 

előtt a HAB frakció 10 perc szü
netet kért - nem hozott megle
petést. A jelen helyzetben a 
legemberségesebb javaslat elfo
gadása is kellemetlen helyzetbe 
hoz néhány családot. A döntés
hozók határozata alapján a Nap
sugár Óvoda csoportjainak szá
ma szeptember elsejétől az ed
digi 5-ről 4-re csökkent. Az 
óvodákba csak azok a gyerekek 
vehetők föl, akiknek a szülei 
dolgoznak, vagy családi nevelé
sük egyébként nem oldható 
meg. Mindkét iskolában a köte
lező órakeretet kellett bevezetni. 
A 2. számú általános iskolában a 
két 3. osztály egy 4. osztályként 
működik tovább. Az ének-zenei 
emelt szintű oktatást addig ga
rantálja a fenntartó, amíg az ön
álló osztályban megoldható.
A 2001-2002. tanévre a két ál

talános iskolát közös igazgatás 
alá vonják, a felső tagozatosok 
pedig ettől kezdve a Csengey 
iskolába j árnak máj d.

R.Z.

nikus istentisztelet után Csíki 
Sándor barátom, a szeredai líce
um tanára, a Bekecsalja című 
Nyárad menti lap szerkesztője, 
nekem ajándékozta az újság leg
frissebb számát. Megrendítő 
volt olvasni az 1977-ben, a Ce- 
ausescu-féle falurendezési pog
rom keretében elárasztott Bö- 
zödújfalu egykori lakóinak falu

nélküli találkozójáról. Őket már 
sosem hívja saját templomuk 
harangja, már sosem fogják é- 
rezni a Küküllő menti dombok
ról érkező vihar szelét, s már so
sem fogják békés őszi vasárna
pok délutánján kertjükből meg
csodálni az árnyékukat levető, 
dús koronájú fákat. Elgondol
kodtam, mit érezhették azok az 
augusztus első hétvégéjén talál
kozó emberek. Az otthon méla
bús, törékeny, könnyen illő sze- 
retetét érzem tekintetükben,- az 
utcákhoz, a házakhoz, az erdei 
ösvényekhez, a színekhez, a le
vegő megfoghatatlan vibrálásá
hoz vágyódok emlékezetét ér
zem bennük, s a ránk, magya
rokra oly jellemző ellentmon
dásosságot, amely egyszerre 
szólít el, s hív vissza otthonunk
hoz, miközben érzékeink tálká
ját teleméri a nosztalgia nedvé
vel a múló idő. Ez az egymásnak 
ellentmondó, mégis egymást tö
kéletesen kiegészítő összetett
ség, a nyár melege, a tavasz illa

ta, az ősz megsuvadt bája és a tél 
fagyos elzárkózása egyszerre á- 
rad LadócsyLászló akvarelljei- 
ből. S a szeretetet, az általános 
értelemben vett jót, a hegeli szé
pet érzem magam körül lengeni, 
amikor hagyom magam elcsá
bítani, hogy a képek maguk köré 
csavarják hangulatomat, s meg
szabadítsanak a földi gondoktól. 
Számomra ezek a gyönyörű kis

képek egy olyan elvágyódó em
ber mesterművei, aki egyszerre 
éli a bejárt országok szerény 
büszkeséggel mesélt belső vilá
gát, a hazatéréseket követő meg
nyugvást, békét nyújtó otthon 
melegét és a hétköznapok újra 
útra szólító magányát. Mert az 
alkotó magányos. Magányos, a 
szó hétköznapi értelmében. De 
egyáltalán nem az, ha azt az örök 
belső kényszert, azt az örök 
párbeszédre késztető türelmet
lenséget hallgatjuk, ami az alko
tóban a munka során történik. 
Egyszerre van jelen a múlt, azaz 
az útiélmény, a jelen, azaz a mű
vész pillanatnyi hangulata, alko
tói állapota és a jövő, vagyis a 
születés pillanatait átélő mű ma
ga. Ez az időtlenség, vagy talán 
ez az örök idő, eltarthat sokáig. 
Ilyenkor Laci a fotói segítségé
vel keríti hatalmába az időt, de 
ez lehet a pillanatok műve is, 
amikor a helyszínen, sistergő 
gyorsasággal kerül föl az anyag 
apapírra.



A SZÓ D I6

Ezerkétszázan írták alá az íveket

F esz tiv á l tér-ü gy:
októberben újra tárgyalják
A sikeresen megrendezett IX. 

Aszód Fesztivál után még min
dig nem tudni, hogy a jubile
umi, sorrendben tizedik ren
dezvényre a Fesztivál téren 
vagy valamilyen más helyszí
nen kerül-e sor. A város kép- 
viselő-testülete az augusztus 9- 
ei ülésen csak arról döntött, 
hogy október 25-én újra fog
lalkozik a témával.
A Szlán István ezredes által kez
deményezett aláírásgyűjtés íveit 
több mint 1200, többségében 
aszódi állampolgár látta el kéz
jegyével, jelezvén: azt szeretné, 
hogy a fesztivál maradjon a je 
lenlegi helyszínen. A képviselő- 
testületi ülésen ezúttal részt vevő 
helyőrségparancsnok hozzászó
lásában kiemelte, már nem csu
pán fesztiválról van szó, hanem 
magáról a területről, amely több 
nagyobb rendezvénynek is helyt 
ad. (Idén márciusban Bikini

koncert volt, májusban a Ma
gyar Honvédség országos futó
bajnoksága - a szerk) Az ezre
des egyébként a képviselők előtt 
azzal indokolta a kezdeménye
zést, hogy segítőivel együtt sze
retné, ha a témában párbeszédre 
kerülne sor a lakosság és a kép
viselő-testület között.
A parancsnok azonnali választ 

szeretett volna választ kapni arra 
a kérdésre, hogy a fesztivál ma
radhat-e a megszokott helyszí
nén. Bagyin József polgármester 
viszont úgy vélekedett: a testület 
éppen az 1200 aláírást látva nin
csen abban a helyzetben, hogy 
azonnal döntsön. A képviselők 
október 25-ig szabtak maguk
nak határidőt, hogy végiggon
dolják: miként lehetne a város 
gazdasági érdekeit a lakossági 
igénnyel összhangba hozni.

R.Z.

A közönség közé repültek a rakéták

T ű z i j á t é k
két könnyebb sérülttel

(folytatás az 1. oldalról)

- Őszintén sajnálom a balese
tet, ami rajtunk kívülálló okok 
miatt történt - nyilatkozta la
punknak Sztán István ezredes, 
a rendezvény főszervezője, 
aki részletes tájékoztatást 
adott az esetről. Eszerint egy 
gyári hibás rakéta idő előtt 
robbant fel, s a korai detonáció 
annyira elgörbítette a kilövő
csövek egy részét, hogy azok 
nem az ég, hanem a közönség 
felé irányultak. Mivel a raké
tákat blokkokra osztva, lánc

szerűen indítják, az eldefor
mált csövek rakétáinak kilö
vését már nem lehetett meg
akadályozni. A balesetet szen
vedett két fiatalembert a tűzi
játékot szolgáltató cég kárta
lanította, így azok nem tettek 
rendőrségi feljelentést.

Sztán ezredes nagyon bízik 
abban, hogy a baleset miatt a 
IX. Aszód Fesztivál közönsé
ge nem keserű szájízzel em
lékszik máj d a rendezvényre, s 
a X. jubileumi fesztiválra is 
szívesenjönmajdel.

Aszódi Tükör Szerkesztősége
2170 Aszód, Kossuth L  u. 72. 

E-mail: raczz@moil.digitel2002.hu

/Jhogy a fesztivált látták...
"Sörsátor, rock and roll, blues-zene, történelmi lovasbemutató, kira

kodóvásár, gyermekcsúszda s még sok minden más vonzotta három 
napon keresztül az aszódi polgárokat, katonákat a kilencedik Aszód 
Fesztiválra és az ezzel együtt zajló negyedik Laktanyabúcsúra. Szép 
példája az összefogásnak, hogy immár negyedik esztendeje közösen 
rendezi meg a város és a Galga Vezetésbiztosító Ezred a Szent István 
ünnepéhez kötődő eseményt. Az idei rendezvény is - melynek fővéd
nöke Fodor Lajos vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, 
vezérkari főnök, valamint Tóth Gábor, a térség országgyűlési képvi
selője volt - programok sokaságával várta a látogatókat, akik a kánikula 
ellenére szép számmal jöttek el szórakozni, kikapcsolódni. A fő attrak
ciót jelentő színpadon a három nap során többek között fellépett az 
Animál Cannibals, aTakáts Tamás Dirty Blues Bánd, a Honvéd együt
tes művészgárdája operettgálával, Kemény Henrik bábművész, a Ma
gyar Honvédség Kulturális és Szabadidő Központ Kht. Fiatalok Szín
háza, a Kartali Asszonykórus, Karda Beáta és Komár László. Mind
három este hajnalig tartó utcabál zárta a rendezvényeket. 
Hagyományteremtő és hagyománygazdagító ez az évente ismétlődő 

aszódi rendezvény - hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében Fodor Lajos 
vezérezredes. E hagyományteremtésben - melynek legfontosabb eleme 
a honvédség és a polgári lakosság közötti kapcsolat mind szorosabbra 
fűzése - jelentős érdeme van az 1975-ben Aszódra települt vezetés
biztosító ezrednek. A polgárokkal való kapcsolattartás természetesen 
nem szorítkozik az ünnepi rendezvényekre, hangsúlyozta Fodor tá
bornok. Kiemelte, hogy e kapcsolatok révén az állampolgárok folya
matos ismereteket kapnak arról, mire költi a hadsereg az adófizetők 
pénzét." Katona M. István

Magyar Honvéd, 2000. augusztus 25. 
*

"A Galga mentén az Aszód Fesztivál volt a legtöbb látogatót vonzó 
rendezvény, péntektől vasárnapig talán 25 ezer ember is megfordult a 
négyhektáros parkban. A terület - a kisváros mindeddig beépítetlen 
tetején - kilencedik éve ad otthont a vigadalomnak. A hajdani homok
tenger mára befűvesedett, de ez semmit sem enyhített a tikkasztó hő
ségen. A fesztivál infrastruktúráját mindig is az Aszódon állomásozó 
40. Galga Vezetésbiztosító Ezred szolgáltatta, az általa felépített sátor
város ezúttal a negyedik laktanyabúcsúnak is otthont adott, igazi őr
séggel. És olyan komolysággal, hogy még a polgármesterekkel és tisz
tekkel megtelt, légkondicionált VIP-sátor parkolójának közeléből is el
tanácsolták - igaz, udvariasan - az arra tébláboló újságírót. Voltak per
sze, akik azt hitték a város foútja fölé kifeszített transzparenseket olvas
va, hogy a laktanyától búcsúzik a város. Fodor Lajos vezérezredes, a 
Magyar Honvédség vezérkari főnöke azonban nem temetni jött a hely
őrséget. Mint elmondta, nagyon örül annak, hogy az 1975-ben Aszódra 
költözött ezred szoros kapcsolatot alakított ki a környék civil társadal
mával, és felelevenítette azt a hagyományt, hogy a bevonuló és leszere
lő katonákat egyaránt köszönti a település.
Bár a téren csupán hat huszár tartott kosztümös történelmi lovasbe

mutatót - aprították a kánikulában jobb sorsra érdemes, karóba húzott 
görögdinnyéket -, a Fesztivál térért komolyabb csaták dúlnak. Úgy hír
lik, hogy az önkormányzat parcellázni szeretné a területet. Sztán István 
ezredes, helyőrségparancsnok érdeklődésünkre határozottan kijelen
tette, hogy a fesztivál itt marad, mert az aszódiaknak szükségük van erre 
a rendezvényre. Emellett több, mint ezer aláírás összegyűlt.
Bag)’in József polgármesterrel a szomszédos Ikladon tudtunk beszélni, 
ahová az erdélyi testvértelepülés, Nyárádszereda táncegyüttesét kísérte 
el, viszonozva kollégája, Madarász István aszódi vizitálását.
-A fesztivál helyszíne spontán módon alakult ki, azóta azonban a kép
viselő-testület rendezési teivet készíttetett a területére és meghirdette azt 
értékesítésre - válaszolta kérdésünkre. - Ha elegendő számú komoly ér
deklődő jelentkezik, akkor új helyet kell keresnünk a rendezvényünk
nek. Mivel az evangélikus gimnázium mögött is van értékesíthető terü
letünk, úgy gondolom, legalább 3-4 évig még a mai helyén ünnepelhet
nek és szórakozhatnak az aszódiak és mindazok, akik ide látogatnak."

Balázs Gusztáv 
Népszabadság - Pestvidék, 2000. augusztus 21.

mailto:raczz@moil.digitel2002.hu
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TCöszűnetúnket fejezzük ki a  2000. évi 0. Soproni jászok Sör- 
fesztivál. OTJ. .Laktanya 'Búcsú, 0<X. Jászód fe sz tiv á l támoga
tóinak. OG/vánunk további jó együttműködést!

'Nagy Lajos Sztán Ostván ezredes Bagyin József polgármester

Támogatók:

Ép-Ügy Kft., Pyrus Kft., Ferromechanika Szövetkezet, Barkácsház '94 

Kft., Fodor Miklós vállalkozó, Kéttűs Kft., Húsáruház - Aszód, Raif- 

feisen Bank, Domonyvölgyi Üdülőszövetkezet, LAM1X Kft., Ép

komplex Kft., Vargaker Kft., Richard Fritz Kft., Nemzetközi Beton- 

útépítő Rt., Kipszer, Suzuki Sós, Coca Cola, Philip Morris, Hungária 

Biztosító, Soproni Ászok (Brau Union), Ro-La Nyomda, GAVIT, Víz

mű, Valkó Önkormányzata, HM Kulturális és Szabadidőközpont KHT, 

MH Központi Művész Együttes Igazgatósága, Magyar Huszár és Lo

vas Hagyományőrző Társaság, Rendőrség - Aszód, Polgárőrség - 

Aszód, Nyugdíjas Klub - Aszód, Kartali Művelődési Ház, PROFI Élel

miszer Áruház.
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S ko d aF ab ia A SkodaFabia minden ele
mében csúcstechnikát képvisel, 

ezért sok új, kellemes élménnyel fogja megajándékozni Önt és 
családját Maximális biztonságot nyújtó karosszériája komfortos 
utasteret takar, amelyben akár öt személy is kényelmesen 
utazhat. Hogy döntését megkönnyítsük, a Skoda Fabiát már 
2 194 000 Ft-tól, akár 20% előleggel és használtautó-beszá
mítással is megszerezheti.
Skoda Fabia -  egy új kategória a Skodától.

Patócs Autóház
www.skoda.hu

2100 Gödöllő, Rigó u. 10. 
Tel./Fax: (28) 410-299

http://www.skoda.hu
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Új barátságok születtek

Vendégek Nyárádszeredáról
Kedves vendégei voltak az idei 
Fesztiválnak: hetvennyolcán 
érkeztek testvértelepülésünk
ről, Nyárádszeredáról.
A küldöttség tagjai között nem
csak a romániai helyhatósági vá
lasztáson győztes polgármester, 
Dászkel László és a nyárádsze- 
redai tanács több tanácsnoka 
volt fellelhető, hanem a Bekecs 
Néptáncegyüttes is. A fiatalok 
színvonalas műsorukkal mind a 
Fesztivál közönségét megörven
deztették, mind az ikladiak és a 
hévízgyörkiek ünnepségét szí
nesítették.
Az itt töltött két nap rövidnek bi
zonyult, hiszen abba a gödöllői 
kastélylátogatáson, a városi ün
nepségen való részvételen, a 
vendégszereplésen túl a vendég
látó családokkal való közös 
programoknak, beszélgetések
nek is bele kellett férniük, s per
sze közös téma akadt bőven. Az
tán a búcsúzás előtt előkerültek 
az apró ajándékok, megcsillant 
néhány könnycsepp, és a két au
tóbusz kigördült a Szabadság 
térről. A szép emlékek szeren
csére itt maradtak, s remélem, 
hogy a régi és a frissen született 
barátságok is kitartanak az 
újabb találkozóig, hogy aztán 
még jobban megerősödjenek, el
mélyüljenek.
A vendégek hoztak magukkal a 
Bekecsalja című újság legfris
sebb számából is. A címlapon 
szerepel az az írás, amit most 
szeretnék közreadni, hogy azok 
is olvashassák, akik nem jutottak 
anyárádszeredaiak lapjához.

Galgának, Nyárádnak 
egy a hangja

Tízszer kerülte meg a Föld a 
Napot, mialatt az Aszód-Nyá- 
rádszereda iskolák közti barát
ságból testvértelepülési kapcso
lattá terebélyesedett. Első hiva
talos látogatásra Bagyin József 
polgármester, Frajna Miklós, a 
Petőfi Sándor Gimnázium igaz
gatója valamint Huszár József 
érkezett hozzánk A dorjáni

Árpádnak, a nyárádszeredai lí
ceum igazgatójának meghívá
sára.
Azóta sok víz lefolyt a Galgán 

és a Nyárádon. A kapcsolat és a 
barátság maradt, elmélyült. Idén 
immár közel száz nyárádszere
dai hivatalos együtt ünnepelni a 
millennium évében Szent István 
évfordulóját az Aszódi Feszti
válon.
De az eltelt években csodálatos 

nyarakat töltöttünk együtt. Kö
zépiskolánk diákjai, tanárai be
barangolták M agyarország 
szépséges tájait, megcsodálták 
Erdélyország büszke hegyeit. 
Életre szóló barátságok szövőd
tek az anyaország és a tündérkert 
két településének lakói között. 
Kulturális téren is Galgának, és 

Nyárádnak egy a hangja. Az 
aszódi színjátszók és a nyárád
szeredai néptáncosok fellépése
ire büszkék vagyunk, Galga- 
völgyiek és Nyárád-teriek 
egyaránt.
Am "csatákat" is vívtunk együtt. 
Gyerek-, felnőtt- és öregfiú csa
patai mérték össze gyakran ere
jüket a focipálya zöld gyepén. 
Ezeken a mérkőzéseken soha 
senki nem veszíthetett.
Közben Aszód város lett, Nyá- 

rádszereda község maradt. Ma
gyarország belépett a NATO-ba, 
Románia egy helyben lépeget. 
De bármily rendszerek uralják a 
Kárpát-medencét, bármilyen 
kormányok vezetik országain
kat, ha néha ki is árad a Galga, 
netán zavaros a Nyárád, mi már 
úgyis végleg összetartozunk.

Köszönjük Aszódnak, hogy 
mint nagytestvérhez illik, min
ket gyámolít, segít erkölcsileg, 
anyagilag.
Köszönjük, hogy itthon és ott

hon is együtt lehetünk a közös 
ünnepeinken!

Bekecsalja, 2000. augusztus 

*

Lapzártákkal egy időben érke
zett meg az a fax, amely szerint 
vendégeink épségben hazajutot
tak Nyárádszeredába.

"A magyar Szent Korona fényében "

Eredményhirdetés
Amerikában, Chicago közelében élő Radics Géza barátunk egy 

évvel ezelőtt álmodott meg egy pályázatot, amelynek megszö
vegezését és ápolását-szervezését ránk bízta.

A pályázat - mely "A magyar Szent Korona fényében" címet 
viselte - az egész Kárpát-medence 1979 és 1985 között született fi
ataljaihoz szólt, különös tekintettel az államalapítás 1000 éves év
fordulójára, illetve arra, hogy régi történelmünk, a Szent Korona 
és nemzeti azonosságtudatunk összefügg egymással.
A sajtótól több helyről kértünk támogatást. ígéretet is kaptunk, 

amely ígéretekből azonban nagyon kevés vált valóra. így a pá
lyázat népszerűsítését csak nagyon mostoha körülmények között 
tudtuk végezni. (Az Aszódi Tükörben a tanév eleji teendők és a 
lapzárta szorításában én felejtettem el megjelentetni!)
Minden nehézség ellenére a pályázat sikeresnek mondható: az 

ország minden részéről érkeztek pályamunkák, sőt még a határon 
túlról is. Flozzáértő szakemberek -Pap Gábor, Töttössy Istvánná, 
Riczel Etelka - értékelő munkája után az alábbi eredményt tesszük 
közzé:

I. helyezett: a Turul jeligéjű pályamű; szerzője Ruda Győző, 
Gödöllő.
II. helyezett: a Botond jeligéjű pályamű; szerzője Tóth Lídia, 
Miskolc
és a Corona Sacra II. jeligéjű pályamű; szerzője Csalár Gábor, 
Nógrádkövesd.
ü l. helyezett: a Liliomfi jeligéjű pályamű; szerzője Szilvay Ger
gely, Budapest
és az 1000 jeligéjű pályamű; szerzője Krenedits Sándor, Veres
egyház.
Különdíjban részesült a Turáni Magyar jeligéjű dolgozat; szer
zője Sinkó Gábor, Zebegény.
Dicséretben és könyvjutalomban részesültek:
-a Corona Sacra I. jeligéjű dolgozat; szerzője Takács Gergely, 
Szentendre
-a Csillagösvényen jeligéjű dolgozat; szerzője ifjú Brezovich Ká
roly, Szombathely
-"A magyar Szent Korona fényében" jeligéjű dolgozat, szerzője 
Balogh Nándor, Kisvárda
-A Comenius jeligéjű dolgozat; szerzője Molnár Brigitta, Sáros
patak (Zétény, Szlovákia).

A helyezettek a pályázatban meghirdetett 15.000,-, 10.000,- és 
8.000,- Ft pénzjutalomban részesültek. További díj és jutalmak a 
pályázati felhívásban nem szerepeltek. Sinkó Gábor 4.000,- Ft ér
tékű könyvutalványt kapott, a dicséretben részesülők pedig A ma
gyarok bejövetele című szép kivitelű könyvet kapták. A jutalma
záshoz a könyveket az Apáczai Kiadó biztosította, s kérésünkre a 
díjazásban és jutalmazásban nem részesülő határon túli pályázók 
számára szintén a kiadó gondozásában megjelent Magyar ünne
pek című kiadványt adományozta. A pályázatnak - nagy örö
münkre - aszódi vonatkozása is van: a II. helyezést elérő Csalár 
Gábor a Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és 
Kollégium 10. D osztályos tanulója, a különdíjas Sinkó Gábor 
pedig az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma 12. B 
osztályos diákja.
Nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra, hogy az iskolák 

évnyitóján személyesen adhattam át a díjakat mindkettőjüknek.
Honig Antal
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JÚLIUS 1-JÉN MEGNYÍLT!
Zo-La 2000 . Kft.
Aszód, Kossuth L. út 71. 

la Művelődés Házával szemben!) 
Tel: 401-160 06 20 0124 036

M vitvatartác-
hétfőtől péntekig: 0.00 -17.00 

szombaton: 0.00 -12.00

nagy választékban: sportlabdák, tornaterm i felszerelések, szabadidőruházat,

pólók, rövidnadrágok, sportcipők, papucsok, szandálok, saruk, teremcipők

Soortemresületeknek
felszerelések:

Nvitvatartás: 
hétköznap 8.00-20.00

Fekvő- illetve 
Zuhanyszolárium  gépek
állnak rendelkezésére!

Bronzárium & Szolárium

Jöjjön be üzletünkbe,

megéri !
KRONOS márkájú termékek 
kizárólagos forgalmazása!

sportszárak 
nadrágok 

&’ mezek 
sportcipők

NAGY VÁLASZTÉKBAN!!!
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Jövőre vagy 2002-re ígérik

Aszódon is megépül a kábeltévé-hálózat
A Digitel 2002 R t gödöllői és 

váci primer telefonkörzetei
ben lakók, így az aszódiak is 
évek óta hiába vártak a kábel
tévé megvalósítására. Egyre 
több parabolaantenna ékeske
dik a házakon és a lakótelepi 
lakások erkélyein, ám az égi 
műsorkínálat egyre fogy, a né
hány éve még fogható progra
mok egy részét kódolták. Az 
először 1992-ben hallott ígére
tek után végre úgy tűnik, még
is lesz kábeltévé-hálózat az 
említett térségben.
A két primer körzet önkormány
zatai még 1991 -ben részvénytár
saságot hoztak létre a térség 
rendkívül elmaradott telefon-el
látottságának fejlesztésére. A 
Digitel 2002 Rt. jogelődje kez
detben kábeltelevíziós, interne
tes és vagyonvédelmi szolgál
tatást is ígért a majdani előfize
tőknek. Eleinte a kábeltévére is 
elő lehetett fizetni - több tízezren 
éltek is ezzel a lehetőséggel. Mi
után (a két primer körzet kon
cessziója kapcsán) több éves jo 
gi huzavona kezdődött, a beígért 
telefonhálózat megvalósítása is 
veszélybe került, a kábeltévéről 
pedig egyre kevesebb szó esett. 
Amikor a francia többségi tulaj
donba került részvénytársaság 
1996-ban megkezdhette a tele

Rekordnagyságú összeget, 17 
millió forintot nyert a Petőfi 
Sándor Gimnázium és Gépé
szeti Szakközépiskola a Pest 
Megyei Szakképzési Bizottság 
decentralizált szakképzési 
alapjának pályázatán.

Az összegből rövidesen egy 
olyan modellrendszert telepíte
nek az iskola erre a célra átala
kított termébe, amelynek segít
ségével a szakközépiskolások 
egy üzem gyártósorának minden 
mozzanatát megérthetik és meg
tervezhetik azt.
-Ilyen korszerű taneszköz a kör
nyék egyetlen iskolájában sin
csen - tájékoztatott Sáhó Bála, a 
tanintézmény műszaki igazgató-

fonhálózat kiépítését, határozat
lan időre elhalasztotta a kábel
tévé-hálózat megvalósítását, 
ezért a csatlakozási díjat vissza
fizették a igénylőknek.
Az utóbbi két évben megnőtt az 
érdeklődés a kelet-pest megyei 
települések iránt. Néhány jelent
kező Aszódon is hírt adott magá
ról, köztük egy hatvani vállalko
zó, valamint a dunakeszi és ve
resegyházi kábelhálózatokat 
megvásárló MATÁV KábelTV 
Kft. A versenytársak megjele
nése végre lépésre késztette a 
Digitel 2002 Rt.-t, amely a 
KFKI Számítástechnikai Rt. 
közreműködésével CableNet 
Rt. néven kábelhálózat-építő tár
saságot alapított. A néhány hete 
bejegyzett cég először Gödöllőn 
és környékén kezdi meg a fej
lesztéseket, ahol egy éven belül 
több mint húszezer előfizető ott
honába szeretné eljuttatni a földi 
és műholdas adások legjavát.
A CableNet vezetői lapunk kér
désére elmondták: nem kizárt, 
hogy Aszódon már jövőre meg
építik a hálózatot, de jelentős 
csúszással itt sem számolnak, 
ugyanis 2002 végéig a Digitel 
két koncessziós körzetének ösz- 
szes települését be szeretnék 
kapcsolni a rendszerbe. Ütem
tervekkel és pontos díjszabással

helyettese. - A pneumatikával, 
vagyis sűrített levegővel mű
ködtetett berendezést a FESTŐ 
cég szállítja, akivel évek óta jó 
kapcsolatban állunk. Ennek is 
köszönhető, hogy a svájci tu
lajdonú vállalat felajánlotta: ok
tatóinkat ingyenesen tanítják 
meg a berendezés kezelésére. A 
több munkaállomásból - így pél
dául mérő és vizsgáló műszerek
ből, ipari robotból, vákuumtech
nikai manipulátorból - álló tan
eszköz segítségével a tanulóink 
nemcsak egy termelőüzem gyár
tórendszerét tekinthetik át, ha
nem raktározási, logisztikai fela
datokat is végezhetnek.
Az új berendezést várhatóan az

várhatóan e hónap végén lépnek 
a nyilvánosság elé. Annyi már 
bizonyos, hogy a csatlakozási dí
jak nem lesznek magasabbak az 
Antenna Hungária AM-Mikro 
hálózatára történő csatlakozás
nál (információink szerint ez az 
összeg kb. tizenötezer Ft). A leg
korszerűbb technológiájú (ezért 
a megszokottnál nagyobb sáv- 
szélességű) hálózaton a nagyel
osztókig optikai kábelen, onnan 
a lakásokig koaxiális kábelen

Az Ifjúsági és Sportminiszté
rium a kért 35 millió forint he
lyett csupán 7,5 millió forinttal 
hajlandó támogatni az Evan
gélikus Gimnázium torna- 
csarnokának építését. Mindez 
azt jelenti, hogy a nemzetközi 
szabványoknak is megfelelő 
méretű csarnok helyett csu
pán egy szokványos méretű 
középiskolai tornaterem ké
szülhet el.
Mint arról már korábban beszá
moltunk, idén ősszel minden
képpen megkezdik a középisko
la tornatermének építését. Az

iskola novemberi nyílt napján 
mutatják be először a nagykö
zönség előtt. így már azok az ál
talános iskolás diákok is láthat
ják, akik az aszódi gimnáziumot 
és szakközépiskolát választják 
továbbtanulásuk helyszíneként. 
Nekik arra is nagy esélyük van, 
hogy mintegy új szakként - ami
nek az új taneszköz az alapját is 
jelentheti - az automatizálási 
technikus képzést válasszák. A 
berendezés iránt helybeli és kör
nyékbeli cégek is érdeklődnek, 
és már most valószínűsíthető, 
hogy az iskolát a szakképzési 
alapon keresztül támogató aszó
di Richard Fritz cég és az ikladi 
Sramli Kft. dolgozói felnőttok
tatás keretében a szakközépis
kola tantermében ismerkednek 
az automatizálás alapjaival.

R.Z.

juttatják el a műsorokat. Az elő
fizetőknek lehetőségük lesz a ká
beltévés hálózaton internetes 
szolgáltatás igénybevételére is. 
Az ezer forint alatti havi előfize
tési díjért megvásárolható alap
csomagban nyolc-tíz, míg a ma
ximumot nyújtó csomagban 
több mint negyven, kiváló minő
ségben élvezhető tévécsatorna 
közül válogathatnak a nézők. 
Külön csatornát biztosítanak a 
helyi műsoroknak, így hamaro
san a legkisebb településen is 
saját híradót láthatnak a nézők.

-hiszi-

eredeti tervben szereplő, az épü
letkomplexumhoz illeszkedő, 
annak nyugati szárnyát lezáró 
sportcsarnok megépítésére nincs 
elegendő pénze az evangélikus 
egyháznak. Az általa biztosított 
200 millió forinthoz még továb
bi 60 millió forintra volna szük
ség. Az iskolában úgy számol
tak: ha az Ifjúsági és Sportmi
nisztérium megadja a kért 35 
millió forintot, a hiányzó össze
get a környékbeli vállalkozók tá
mogatásaiból, a szülők adomá
nyaiból és társadalmi munka 
végzésével pótolni lehet, s akkor 
megvalósítható a nagy álom. 
Nem így történt, így Ászódon 
ismét elúszott az a remény, hogy 
a városban olyan sportcsarnok 
legyen, ami hozzájárulhat az 
egész Galga mente sportéleté
nek fellendítéséhez.
A tornaterem építkezésével az 

iskola nem várhat. A tervek el
készítése után - az eredetiek a 
sportcsarnokra szóltak - meg
kezdődhet az alapozás. Az elké
szítendő épületrészt 2001. au
gusztus 20-án szeretnék felszen
telni.

R.Z.

Az új taneszköz új szak alapját jelentheti

Gyártósor a tanteremben

A Galga mente sportélete a vesztes

Csak tornaterem épülhet 
az Evangélikus Gimnáziumban
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KészpénzfeivéteI ba n kká rtyáva I 
több mint 3200 postán

Posta
A postahivatal és a shop 

nyitvatartási ideje:

H é tfő tő l
p é n te k ig :
8.00- 16.00

S z o m b a t:
8.00-12.00

és személyvédelem
telefonos távfelügyeleti rendszer 

segítségével!

Családi házak, lakások, irodák, 

raktárak, üzlethelyiségek távfelügyelete

Hívjon 
bennünket!
06 60 412-473 
06 209 219-650 
06 209 455-564

italáruk fuvarozására 
te h érkép kocsira érvényes 
jogosítvánnyal rendelkező 

munkatársat keres.

Jelentkezni lehet rövid, 
kézzel írt önéletrajzzal.

Érdeklődni: 
ifj. Laukó József

Tel: 06 30 9508 943Hogyan vegyünk fel 
készpénzt a postán?

BANK
KÁRTYÁVAL!
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Telefon
a Tűzoltóságra

- Tudunk róla uram, ez Aszódon 
tavasztól őszig így van. Sajnos 
nem tudunk vele mit csinálni, 
hisz bemenni sem tudunk, mert 
zárt területen van. Azért köszön
jük a hívását, viszonthallásra.

(Miután a Tűzoltóságnál a tele
fonhívásokat rögzítik, így bárki 
utánanézhet ezen hívás valódi
ságának!)
Az indiánok korában minden 

bizonnyal nagy sikere lett volna 
egy ilyen méretű füstjelzésnek. 
Ma ezek a füstjelzések nem jut

tó", "nemes" gesztus részünkről 
"kellemes", egészségre "ártal
matlan" füsttel, gázokkal el
árasztani őket is.
Nem kételkedek abban, hogy a 
Fesztivál tér kérdése is "halaszt
hatatlan", de nekünk, ITT ÉLŐ 
ASZÓDIAKNAK talán fonto
sabb lenne a tiszta levegő! Na 
persze nem csak munkaidőben, 
hanem a szabadidőnkben is, me
lyet mi szintén itt töltünk, a mi 
kis városunkban!
Megelőzve a választ - A Fesz

tivál tér értékesítéséből befolyó 
összegből jutna ennek a problé
mának az orvoslására is -, úgy 
gondolom, ez nem Fesztivál tér 
függő! Ez sokkal korábbi keletű 
probléma, és azoknak, akik ezt a 
levegőt szívják a nap 24 órájá
ban, és nem csak kizárólag mun

Büszkeségünk (a szerzőfelvétele)

nak el oda, ahova el kellene 
jutniuk a mi "TÖRZSFŐNÖ- 
KÜNKHÖZ"\ M indannyian 
tudjuk, Gödöllő elég messze van 
Aszódhoz ahhoz, hogy kiessen a 
látóteréből. Sajnálhatja, hisz 
"gyönyörű" látvány, nem is be
szélve arról, hogy milyen "kelle
mes" érzés az ASZÓDIAK
NAK a harminc fokos lakásban 
zárt ablaknál tölteni az estéket, 
mert az elviselhetetlen bűztől, 
inkább a hőgutát választják az 
ASZÓDI LAKOSOK! Minden 
bizonnyal nagy-nagy szeretettel 
gondolnak ránk, ASZÓDIAK
RA a környékbeli települések la
kói is! Valóban "tiszteletremél

kaidőben, igen is lényegesebb 
kérdés, mint annak, aki CSAK 
DOLGOZNI JÁR IDE! Mellé
kesen jegyzem meg, az ingat
lanközvetítő irodában megfor
duló, havi 150-200 érdeklődő 
véleménye alapján, hogy az 
Aszódi Tükör előző számában 
közölt telekárak nem éppen be
vándorlást serkentőek, hisz ilyen 
áron már Gödöllőn is lehet tel
keket vásárolni!

Kívánom első emberünknek, 
hogy legyen hasonló élményben 
része, mint az ITT ÉLŐ ASZÓ
DILAKOSOKNAK!

Szlanka Zsolt

Tisztelt
Polgármester Úr! 

Tisztelt Önkormányzati 
Képviselő-testület!

Megdöbbenéssel értesültünk a 
Napsugár Óvodával kapcsolatos 
határozatokról.
Az óvoda 5 csoportját 4 csoport
ra csökkentették. Ezáltal kizár
ták az óvodai nevelésből gyer
mekeinket, akiknek valamelyik 
szülője nem dolgozik. Felhábo
rító ezt tudomásul venni az évez
red küszöbén, hogy ilyet ma 
meg lehet valósítani!
A határozatnak még igen nagy 

negatívuma a rövid határidő, 
sem a szülő, sem a gyerek nem 
tud erre átállni. Mivel sok gye
rek már óvodás volt, nagyon 
várja már az óvodakezdést, azt

pedig nehéz megmagyarázni 
egy kisgyermeknek, hogy hol
naptól miért nem mehet óvo
dába.
A határozat meghozásáról min
ket, szülőket nem kérdeztek 
meg, nem hallgatták meg véle
ményünket.
Mi úgy gondoljuk, hogy a mai 

világban, a polgári demokráciá
ban a szülőnek joga van eldön
teni, hogy gyermeke járjon óvo
dába vagy sem. A jövő év felké
szítő év, a szülők részére is meg
nyugtatóbb lenne. A jelenlegi 
helyzet az, hogy kevés a dolgozó 
szülő. De gondoltak e arra, hogy 
a GYES-en lévők a jövőben 
munkába állnak?

Kérjük és reméljük döntésük 
módosítását!

33 aggódó szülő
r

Napsugár Óvoda

Egy kis jókívánság
A napokban nyugállományba jó  egészséget és boldog nyugdí- 

vonul Ondrik Pál a napsugár jas éveket.
Óvodából. Ezúton is megkö
szönve munkáját szeretettel A Napsugár Óvoda óvodásai
gondolunk rá, és kívánunk neki és az intézmény munkatársai

A H elyőrségi Klubban ••
Ünnepi program 

az Idősek Világnapján
Szeretettel várjuk szeptember Kérjük, hogy az ebédigénye- 

29-én, pénteken az Idősek Vi- két szeptember 26-ig jelezzék 
lágnapja alkalmából a Vécsey az alábbi címeken: Petőfi 
Károly Helyőrségi Klubban U.6/A, Falujárók útja 5. 
megrendezendő programunkra.
Az előző évekhez hasonlóan Jó szórakozást kívánunk! 

színes műsorral várjuk vendé
geinket 12 órától. Gondozási Központ

Lapzárta után érkezett:

Megkezdik a 
körforgalom építését

Várhatóan lapunk utcára kerülésekor megkezdik a Kondoros téri 
körforgalom kiépítését. A régóta várt munkálatok kb. két hónap 
múlva fejeződnek be. Remélhetően ezzel végleg megoldódnak az 
Aszód legbalesetveszélyesebb kereszteződésében tapasztalt prob
lémák.
A PEMÁK KHT az építés ideje alatt az arra közlekedők türelmét 
kéri.
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Tartsa
szemmel

pénzügyeit!
Kapott már üzenetet a bankkártyájától?

Ha igényli OTP Mobil TeleBANK szolgáltatásunkat, kívánságára SMS üzenetben értesítést kaphat a mobiltelefon
jára arról, hogy a számlájához tartozó OTP bankkártyával hol és milyen összegben történt vásárlás vagy kész
pénzfelvétel. Ha kívánja, elküldjük Önnek aktuális egyenlegét, vagy éppen a részvény- és devizaárfolyamokat.

A biztonságos bankkártya-használatot elősegítő új szolgáltatásunkat az OTP TeleBANK Center ügyfelei vehetik 
igénybe.

A TeleBANK Center és a Mobil TeleBANK szerződését bankkártyája segítségével megkötheti bankfiókunkban.

www.otpbank.hu OTP Bank Aszódi Fiókja
2 1 7 0  A s z ó d , Kossuth La jos u. 4 2 -4 6 .  Tel: 4 0 0 - 1 3 3

OTP BANK Elektronikus szolgáltatások

ö Id
BANK

OO OO 07

2 ® ® ® /^

KISOKOS
m DG

__  Szerkesztőség: 2100 Gödöllő, Lovarda u. 26.
Tel: 28/422-582, 422-583, 418-023 Példányszám: 30.000
Megjelenik: Aszód, Gödöllő, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Szada, Veresegyház

Tisztelt Olvasó!
Kiadványaink az elmúlt 7 év során több mint 98 városban, évi 148 kiadvánnyal, több mint 3,2 milliós példányszámban bizo
nyította életképességét az ország különböző pontjain.

A polgárok megelégedésére félévente olyan ingyenes könyvecskét juttatunk el az adott város/régió cégeihez, intézményeihez, 
lakosságához, amely praktikus információk (vasúti menetrend, autóbusz menetrend, hivatalok fogadóórái, szakorvosi ellátás, 
tanintézmények specialitásai) mellett széles körű vállalkozási, szolgáltatási, kulturális jegyzéket is tartalmaz.

A KISOKOS a mindennapi élethez szükséges tudnivalók egy csokorba gyűjtésével hasznos segítség a város lakosságának, 
egyúttal olyan egyedülálló reklámhordozó eszköz, amellyel a legszélesebb rétegeket érheti el a hirdetni szándékozó cég, üzlet 
vagy magánvállalkozó.

Kiadványainkat saját terjesztői hálózatunkon keresztül juttatjuk el minden postaládába teljes körűen. Heti- és napilapok egy
szeri hirdetési tarifáinak megfelelő áron fél évig folyamatosan élő hirdetési lehetőség. Kiemelt felület(ek) az adott szakterüle
ten a KISOKOS-t használók körében a konkurens cégekkel szemben komoly lépéselőnyt biztosít.

Kiadványunkkal biztos segítséget szeretnénk nyújtani Önöknek hirdetési, közérdekű információik célba juttatásához.

A KISOKOS® Országos Információs és Reklámkiadvány hálózat márkanév a Találmányi Hivatalban szerzői jogvédett 
termék. Valamint minden, ami ehhez a névhez kapcsolódik, szerzői jogvédett termék, amelynek a KISOKOS Kiadó a tulaj
donosa.

WWW.kisokos.hu Gödöllői KISOKOS Szerkesztősége

http://www.otpbank.hu
http://WWW.kisokos.hu
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Babazsúr és visszatekintés

„Ballagtak” a bölcsődések
Augusztus 31-én hangulatos, 

szívet melengető eseményen 
vehettek részt a búcsúzó böl
csődések. „Babazsúr” kereté
ben köszöntek el tőlük és szü
leiktől a gondozónők.
A gyerekek reggeltől izgatottan 
várták a nagy eseményt, találgat
ták, mi is az a zsúr. Érdemes volt 
várni, hiszen sok szép élmény

végén vidáman táncra perdültek. 
Köszönet azoknak akik ezt a dél
utánt megszervezték, tevéke
nyen resztvettek benne. Akik 
gyermekeinket hosszú hónapo
kon keresztül szeretettel vették 
körül, gondoskodtak róluk.
Isten veled, bölcsőde! Szeptem
ber 4-én - első nap az óvodában - 
sok kisgyerek sírt utánad.

Kovács Ferenc felvétele

ben lehetett részük. Budai And
rás ismert gyermekdalokat és 
musical-részleteket énekelt, 
magát kísérve gitáron. A gon
dozónők saját költésű verssel, 
bábjátékkal búcsúztatták az ovi
ba készülőket. Arcukat figyelve 
megállapíthattam, hogy bár 
évente köszönnek el a bölcsiből 
kinőtt gyermekektől, nem szok
ták még meg az eseményt. Szí
vükhöz nőtt apróságaiktól most 
is könnyes szemmel búcsúztak. 
A sok szorgos kéz nem csak a 

szemnek és a fülnek, de a száj
nak is készített élvezni valót. A 
gyerekek jóízűen falatoztak, s a

Apropó, bölcsőde...

Ma Magyarországon a családok 
többsége képtelen egy kereset
ből megélni, illetve a család
anyák munkahelyi karrierje 
megtörik, ha több gyermekkel, 
hosszabban otthon maradnak. 
Sokan úgy fogadták el és dol
gozták fel ezt a helyzetet, hogy 
nem, vagy legfeljebb egy gyer
meket vállalnak. Szerencsére 
azonban vannak még olyan csa
ládok, akik eléggé szeretik a 
gyermekeket, és vállalják azt, 
hogy többet neveljenek. Náluk is 
gondot jelenthetnek azonban az

Igazgatóváltás a Csengey iskolában

Nőtt az aszódi diákok száma
Idén tovább nőtt az Aszódon 

tanuló diákok száma. Igaz, a 
növekedés nem az általános, 
hanem a két középiskola lét
számára igaz.
Az Evangélikus Gimnáziumban 
például 50-nel többen, összesen 
504-en tanulnak. 670 növendéke 
van a Petőfi Sándor Gimnázi
umnak és Gépészeti Szakközép- 
iskolának.

A 2-es számú Általános Iskolá
ba 168 kisdiák - köztük 23 elsős 
- jár. A Csengey iskolának 388 
tanulója van. Itt kereken 50 elsős 
tanulja majd a betűvetést. A tan- 
intézményben igazgatóváltás is 
történt. Az eltávozott Makkainé 
Fiié Edit helyett a képviselő- 
testület a korábbi igazgatóhe
lyettest, Barlai Editet bízta meg 
az iskola irányításával.

anyagiak, vagy a munkahelyi to- 
vább(nem)jutás kérdése. Szá
mukra létkérdés a bölcsőde. 
Egy-másfél éves korban a kis
gyermekeket közösségbe lehet 
adni; nem állítom, hogy minden 
nehézség nélkül fogadják el az 
új helyzetet, de ha a szeretet ott
hon és az új közösségben is kö
rülveszi őket, ez a „védőburok” 
segít a megváltozott helyzet fel
dolgozásában, elfogadásában. A 
családnak pedig óriási segítséget 
jelent, hogy a gyermek napköz
ben biztonságban van, az anya 
újra folytathatja kenyérkereső 
elfoglaltságát.
Itt Aszódon is szükség van a 

bölcsődére az aszódi és a kör
nyékbeli gyermekek számára. 
Bizonyítja ezt az is, hogy a gyer
mekek „sorban állnak”, várják, 
hogy bekerülhessenek.
Sajnos idén ősztől egy csoport 

megszűnik, ezzel a felvehető 
gyerekek száma csökken. Tu
dom, hogy a bölcsőde dolgozói, 
vezetője mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy a gye
rekek a bizonytalan helyzetet ne 
vegyék észre. Azt is tudom, 
hogy ezek a negatív változások 
mégis rányomják bélyegüket a 
munkára. Nehéz felhőtlenül mo

A szúnyogháló csak

Négy betörés
Néhány aszódi családnak va

lószínűleg emlékezetes marad 
az augusztus 31-re virradó éj
szaka. A sötétség leple ugyanis 
nem kevesebb, mint négy (!) 
helyre törtek be ismeretlen tet
tesek, ahonnan különböző ér
tékben pénzt, ékszereket és 
egyéb értékes műszaki holmit 
zsákmányoltak. Az elkövetők 
merészségére vall, hogy tettü
ket úgy követték el, hogy tud
ták: a háziak otthon tartóz
kodnak.
Nemes István rendőr őrnagy, az 
aszódi rendőrőrs parancsnoka 
kérdésünkre elmondta: az isme
retlen személyek szinte mind
egyik helyen az éjszakára nyitva 
hagyott spejz-, illetve fürdőszo
baablakon hatoltak be a lakásba, 
és ugyanezt használták menekü
lési útvonalként is. A négy lakás 
közül az egyikben megszólalt a 
riasztó, és ez elegendő volt ah-

solyogni, ha bennük van a „ho
gyan lesz tovább” kérdése. Pe
dig a gyermekekkel való foglal
kozás teljes embert kíván.
Az Aszódi Tükör tudósításaiból 
és a bölcsődében hallott infor
mációkból ismerem, hogy több 
pályázaton is sikeres volt a böl- 
csi, az ezeken szerzett pénzekből 
próbálja pótolni az elkopott já 
tékokat, lecserélni az elhaszná
lódott bútorokat. A pénzbeli és 
erkölcsi „központi támogatásra” 
azonban ezek ellenére nagyon 
nagy szükség van. Sok-sok csa
lád hálás lenne azért, ha nem 
szűkítenék tovább a bölcsőde 
létfeltételeit. Sok kisgyermek 
lelhet barátságos, szerető máso
dik otthonra, ha az ott dolgozók 
azt érzik, tudják, hogy szükség 
van rájuk, segítik őket hivatásuk 
gyakorlásában.

Hiszem, hogy nem vagyok 
egyedül kérésemmel, kérünk te
hát mindenkit, akinek feladata, 
hogy a bölcsőde jövőjéről gon
dolkozzon, gondoskodjon; szán
jon rá időt és pénzt, hogy ezt a 
jövőt biztatóvá alakítsa.

Mártonná Szászi Ildikó

a vérszívóktól véd

egyetlen éjjel
hoz, hogy a betörő üres kézzel 
távozzon.
A rendőrség kéri, akinek birto

kában olyan adat van, amely 
megkönnyítheti vagy ered
ményre viheti az ügyben foly
tatott nyomozást, jelentkezzen 
az aszódi rendőrőrsön.
A rendőrség- tekintettel a tanév 
kezdetére - reggelenként igyek
szik ismét rendszeresen felü
gyelni a gyermekek átkelését a 
gyalogátkelőhelyeknél. A gép
jármű-vezetőket ugyanakkor 
arra kérik: az iskolák közelében 
türelmesebben és körültekintőb
ben vezessenek.
Az aszódi rendőrőrs továbbra is 
várja azoknak a fiataloknak a je
lentkezését, akik érdeklődnek a 
rendőri hivatás iránt. Várják 
azokat is, akik rendelkeznek 
rendőrtiszthelyettes végzett
séggel, ám jelenleg lakóhelyük
től távolabb dolgoznak.
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S U T jJ K I M3BAG

Üj gépkocsik hitelre,
évi 10 %-os
kamatra, hogy
a mi autónk

• •

az Óné legyen!

HASZNÁLT AUTÓK* MAR 
20%-tól, 12 éves korig Casco nélkül!

NÉMET GYÁRTMÁNYÚ 
új utánfutók 20%-tól hitelre!

^Vállaljuk Magyarországon, illetve külföldön forgalomba helyezett 
autók hitelügyintézését!

Márkakereskedés, Szalon, Szerviz:
3000 Hatvan, Móra Ferenc u. 6. Tel./Fax: 06-37/342-353
5100 Jászberény, Szent I. krt. 10. Tel./Fax: 06-57/412-002
2191 M3 Bag, Dózsa Gy. út 1/A Tel./Fax: 06-28/408-808

Eredetvizsgálat, karosszéria javítás, fényezés:
3000 Hatvan, Rákóczi F. út 95. Tel./Fax: 06-37/349-409
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Egy kis nyelvelés

Nem ördöngős!
A nyelvtudománynak van olyan gyakran előforduló ördög sza- 
ága, amelyik szókincsünk ele- vunkkal. Pedig már a legrégeb- 
meinek használatát, pontosab- biként ismert, összefüggő má
ban szavaink előfordulásának gyár szöveget tartalmazó első 
gyakoriságát vizsgálja. E vizs- nyelvemlékünkben, a Halotti 
gálát azt bizonyítja, hogy szava- beszédben (1195 körül) felbuk- 
ink terheltsége, azaz előfordulási kan a szó: "Engede urdung intet- 
aránya nagyon nagy eltérést mu- vinec". A korabeli íráskép még 
tat. Egyes szavainkat igen gyak- nem tartalmazta a magánhang- 
ran, míg másokat alig haszná- zókon ma használatos mellék- 
lünk beszédben vagy írásban. Ez jeleket - pontok, ékezet -, de ép
utóbbiak közé tartozik ördöngős pen a nyelv törvényszerűsége

inek ismeretében tudjuk, hogy 
valószínűleg "ürdüng"-nek kel
lett hangoznia a korabeli kiejtés
ben. Ez a későbbiek során ún. 
nyíltabbá válással ördöng alak
ra változott, majd a két alakvál
tozat - ördöng és ördög - közül a 
főnévi jelentésben az -n- hang 
nélküli forma maradt meg, míg 
az eredetihez jobban hasonlító - 
n-es változat - ördöngős - a mel
léknévi jelentést vitte tovább. 
(Erre már 1295-ből van írásos 
adat.)
Azt gondolhatnánk, hogy ezzel 

pontot is tehetünk a fejtegetés

végére. A kérdés azonban ennél 
egy kicsit összetettebb: köznyel
vi kiejtésünkben az utolsó szó
tag hosszú -ő- hanggal hallat
szik, írásban viszont mindhárom 
szótag rövid -ö-vel írandó. A na
gyon ritka előfordulás miatt 
azonban időnként még a gyakor
lott toliforgatókat is megtévesz
ti, becsapja ez a szó. így került 
bele - talán a számítógépes he
lyesírási ellenőrző program hi
bájából!? - az előző havi írásba 
aszó "ördöngős"alakban. Pedig 
nem ördöngős! Ördöngős.

-g -l
szavunk is.
A Magyar értelmező kéziszótár 

szerint melléknévi és főnévi je 
lentése is van. Melléknévként a 
régiesnek minősülő "ördögtől 
megszállott" és "varázserejű" je 
lentést találjuk elsődlegesen, 
későbbi fejleményként a "na
gyon ügyes és furfangos" jelen
tés is megtalálható. Főnévként a 
szintén régies stílusértékű "ör
dögtől megszállott személy" je 
lentés társul a hangalakhoz.
Ha nem keressük a szó eredetét, 

talán nem is gondolunk rá, hogy 
összefügg a nyelvhasználatban

SmiMENJÜNK "VILÁGGÁ"!
A Tourinform Gödöllői Régió 

tájékoztató rovata

II. állomás: Máriabesnyői kapucinus templom
iom;Hníomt

Loretóban áll a Szűzanya 
szentföldi háza, Olaszország 
legjelentősebb zarándokhelye. 
Mását többfelé felépítették a 
világon. Gróf Grassalkovich 
Antal szintén ezt tette, a

Háztartási papíráruk 
Csomagolóanyagok 
író- és irodaszerek 

Irat- és okmánytartók 
Táskák, pénztárcák

Általános és 
középiskolai tanszerek 

nagy választékban 
kaphatók!

Szolgáltatásaink:

fénymásolás (A4, A3) 
spirálozás 

FUJI fotókidolgozás

Közületek 
megrendelését) 

is várjuk!

birtokán (harm incketted ik- 
ként) templomot emeltetett a 
Loretói Szent Szűznek. Épít
kezés közben Besnyőpusztán 
egy XII. századból származó 
csontszobrot találtak, amely a 
hely kegyszobra lett, és a fából 
faragott főoltáron látható. Mi- 
gazzi Krá/ó/'bíboros a kapuci
nusokra bízta a Magyar Lore
tói Ház, Máriabesnyő és a za
rándokok lelki gondozását.
Az oltár mögött látható az öl

töztetett Loretói kegyszobor. 
Az imameghallgatások és cso
dás gyógyulások híre hamar 
elterjedt, a zarándokok nagy 
száma szükségessé tette a két
szintes templom építését. A

grófi család temetkezési helyé
ül a kegyhelyet választotta. A 
kolostor udvarából közelíthető 
meg a Mária Múzeum, amely 
Kátai Géza és Nagy László Ta
más kapucinus tartományfő
nök közös gyűjteménye.
A templom mellett gyalogút 

vezet a temetőhöz, ahol gróf 
Teleki Pál egykori miniszterel
nök sírja található.
Miserend: H, K, Sz: reggel 
6.45 Cs, P, Szó, V: este 18.15 
Vasárnap délelőtt 8.30 és 10.30 
(főbúcsúkor 10 óra) 
Idegenvezetés a belső udvar

ból nyíló kolostorban kérhető.
Mile Mária 
irodavezető

Felhívás

Körzeti Petőfi szavalóverseny
Aszód Város Önkormányzata, a 
Közművelődés Otthona, a Petőfi 
Sándor Társaság Aszódi Szer
vezete és a Vécsey Károly Hely
őrségi Klub idén is megrendezi a 
Petőfi Sándor Körzeti Szavaló
versenyt.

A verseny időpontja:
2000. november 11.

Nevezni három kategóriában, 
egy kötelező és egy szabadon 
választott Petőfi-költeménnyel

lehet. A kategóriánkénti kötele
ző versek a következők:

I. kategória (alsó tagozat): 
Petőfi Sándor: A naphoz

II. kategória (felső tagozat): 
Petőfi Sándor: Lopott ló

III. kategória
(középiskolások, felnőttek): 
Petőfi Sándor:
Búcsú a színészettől
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Aszod, Kossuth Lajos út 38. Tel: 06 30 267-2099
Helyben sütött friss süteményeik 
helyben! fogyasztásra és elvitelre

Esküvői, születésnapi, keresztelői 
torták rendelésre

Formatorták (pl. antó, ház, telefon, 
horgászt© stbc) készítését vállaljuk!

í M Ó N I FOTÓ 1
6%gfa gyorslabor

Gyerm ekfotózás műteremben vagy otthon, 
a megszokott környezetben.

Képkeretek nagy választékban kaphatók, 
festményekhez egyedi méretben rendelhetők.

Új parfümök érkeztek!
Hugó Boss, Iceberg, Issey Miyacke, 
Givengie, Tommy Hilfiger...
■  Ajándéktárgyak kicsiknek és nagyoknak
■  Poszterképek: több méretben válogathat!

SoÁ/swietdtel wkfoÁ/ Ernáét/mindÁSüzletünMm!

Aszód, Kossuth Lajos u. 38. Tel: (28) 400-957 
^ Nyitva: hétköznap 8-17 szombaton 8-12 j

T e s z ta u tó k
A  A

■  közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek, 
taxisoknak, orvosoknak, gyógyszerészeknek, 
újságíróknak 70-160.000,- Ft árengedmény

■  hitelügyintézés
■  új és használt gépkocsik 20% kezdő 

befizetéstől
■  régi autóját típustól függetlenül beszámítjuk

$  SUZUKI Bp., III. Szentendrei út
----- ^  Tel.: 240-4444

436-7920

Hívjon fel, biztosan megegyezünk! 
Garanciális szerviz már 10,000,- Ft-tói!
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Erdőmester Természetbarát Csoport

Túrák a természet szerelmeseinek
Április 13 -án a Pest megyei Ter
mészetbarát Szövetség égisze 
alatt tizenhárom fővel megala
kult az aszódi Erdőmester Ter
mészetbarát Csoport. A gyű
lésen meghallgattuk Georgiades 
Gábor megyei elnök részletes tá
jékoztatóját a működési feltéte
lekről, a természetjárás szépsé
géről.
Úgy döntöttünk, hogy vezetősé
get első túránkon választunk. 
Ennek időpontja május 20-a 
volt, amikor a Máriabesnyő -Ju
haros - Erzsébet-pihenő - Bag - 
Aszód útvonalat jártuk be Turek 
Ági vezetésével. Nagyon kelle
mes időben és jó  hangulatban 
tettük meg a kb. 16 km-es távot. 
A kis csoport ezután három tagú 
vezetőséget választott, melynek 
tagjai: Búzásiné Szentiványi 
Aliz - Aszód, Rákóczi u. 12. T.: 
402-184; Turek Ágnes - Aszód, 
Városréti u. 38. T.:400-325; Bu
davári Erika - Aszód, Hajnóczi 
u.5.T.:400-182.
Itt merült fel egy klubhelység 

igénye is, mely biztosítaná a me
gyei szerv részéről is javasolt - 
legalább havonta egy alkalom
mal tartandó (jelenleg minden 
hónap harmadik szerdája, 17 
óra) - klubfoglalkozások helyét. 
A helyiséget az aszódi Fiúnevelő 
Intézet ajánlotta fel, melyet ez
úton köszönünk meg Szarka At
tila igazgató úrnak.
Nyári túráink során sok helyen 

jártunk, így teljesítettük a Galga- 
guta és Szirák, a Máriabesnyő és 
Domonyvölgy, a Galgahévíz és 
Domonyvölgy, a Galgamácsa és 
Ácsa, valamint a Mátrafiired és 
Kékes távot. Klubfoglalkozása

ink során a vezetőség bemutat
kozása után meghatároztuk szer
vezeti formánkat, megvitattuk 
az alapszabályt és megkezdtük a 
térképismereti alapképzést.

Szeptember 23-án, a Termé
szetjárók Napján Dobogókőn 
országos rendezvényen veszünk 
részt. (Amennyiben központi tú
ra nem lenne, úgy Dobogókőről 
a Hideglyuk érintésével Pilis- 
szentkeresztre mennénk, ahol 
bejárnánk a Szurdokot is.)
A következő negyedév tervezett 
programjai:
Október: 21-22. Bükki túra. 
Szilvásvárad - Szalajka-völgy - 
Fátyol-vízesés - Istállóskői bar
lang - Istállós-kő - Bánkúti turis
taház - Bálvány - Bánkút - Czé- 
kus út - Karay út - Szentlélek - 
Hermán Ottó turistaház - 
Ómassa - Garadna-völgy - Lilla
füred. Táv: 14+ 14 km. 
November: Egyik vasárnap 
budai túra. A budapesti Gyopár 
Természetbarát Szakosztály 
nyílt túráján kívánunk részt 
venni.
December 27- 28.: Előszilvesz- 
ter a Mátrában (Mátrakeresztes 
Hidegkút)

Tervezett klubfoglalkozásain
kon tovább ismerkedünk a ter
mészetjárás rejtelmeivel, él
m énybeszám olókat tartunk 
meghívott vendégekkel. Jövő 
évi terveink között szerepel az 
aszódi vasútállomástól indulóan 
piros jelzés felfestése, mellyel 
egészen Ácsáig lehetne eljutni 
Ecskend - Rózsa-kút érintésével 
(ez a jelzés a Gödöllői-dombság 
című térképen és a valóságban is 
Ácsa - Rózsa-kút Ecskend ré

A Pest Megyei Múzeumok Igaz
gatósága pályázatot hirdet az 
aszódi Petőfi Múzeumban meg
üresedett egy fő restaurátori ál
lásra. Alkalmazási feltételek: 
szakirányú végzettség, jártasság 
elsősorban fa- és kerámiaresta
urálásban, erkölcsi bizonyítvány. 
Bérezés: a KJT szerint.
Jelentkezni a Petőfi Múzeum

ban (Aszód, Szontágh lépcső 2.) 
lehet személyesen vagy a 400- 
014-es telefonon.
E-mail: apm@matavnet.hu

Okleveles óvónő gyermekfelügye
letet vállal szombaton, vasárnap. 
Tel: 28/400-638 (17 óra után) 
Megkímélt állapotú Panasonic 

SD 25-ös négyfejes videomagnó 
sokféle szolgáltatással (insert, 
audio dub, jog&shuttle, szalag
kímélő csévélés stb.) eladó. 
Irányár. 20 ezer Ft. Érdeklődni 
este a 28/401 -498-as telefonon.

Gitároktatást vállalok (jazz, 
klasszikus). Tel: 400-147

19

szén mint felfestett jelzés, Aszód 
- Ecskend között pedig mint 
tervezett út szerepel), valamint 
az Országos Kéktúra egy részé
nek bejárása, megfűszerezve 
magas-tátrai táborozással, illet
ve környékbeli biciklitúrákkal. 
Túráinkról, klubprogramjaink

ról bővebb információt a veze
tőségtől, az Aszódi Tükörből, a 
negyedéves - tervezett - kiadvá
nyunkból és természetesen ren
dezvényeinken kaphatnak az ér
deklődők.
A szakosztály tagja lehet kor

határ nélkül bárki, aki szereti és 
tiszteli a természetet, és hajlandó 
érte tenni is, valamint fizikailag 
kellően felkészült (felkészül), s 
a tagsághoz szükséges 1 db iga
zolványképet és tagdíjat a veze
tőségnek beadja. Éves tagdí
junk: gyerekeknek 600 Ft, nyug
díjasoknak: 900 Ft, felnőttek
nek: 1200 Ft.
Túráink és klubfoglalkozásaink 
nyilvánosak. Minden érdeklődőt 
szívesen látunk. Keressük és 
váijuk azok jelentkezését is, 
akik bármi módon tudják szer
vezetünket segíteni.

Búzásiné Szentiványi Aliz

Parlagfű: lehet 
egy pár tővel 
kevesebb?

Idén is megrendezték a vá
rosban a parlagfű-gyűjtő ver
senyt. A gyerekek lelkesedésé
nek köszönhetően jó  néhány 
tővel kevesebb gyomnövény ke
serítette meg a virágporára aller
giás polgárok életét.
Gyűjtés ide, gyűjtés oda, a par
lagfűből maradt még éppen elég. 
Nézzenek csak körül szűkebb 
környezetükben!

A verseny végeredménye:

1. Zdenkó József 15.366
2. Pásztor Péter 13.200
3. Tóth László-Balázs Máté

5.500
4. Trikkeí Csaba 2.500
5. Tóth László-Ondrik Viktor

710
ő.AndóGábor 100

Az első helyezett jutalma 
15.000 Ft, a második helyezett 
10.000, a harmadik helyezett 
páros 5.000 forintot kapott.

NyemecznéÁndó Edit

Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)

Vállaljuk alkalmi csokrok, 
sírkoszorúk készítését 
ingyenes kiszállítással.

G yakorlo tt v irá g k ö tő t fe lveszü n k .

--- TeL 06-28401690 —

Ugyanitt 60 m2-es 
üzlethelyiség 

kiadó.

mailto:apm@matavnet.hu


Szonday Szandra:

Sokan és sokszor leírták már, 
hogy az életbe vetett hit és a sze
retet csodákra képes. Szonday 
Szandra naplója ékes bizonyí
téka ennek. A 15 éves kislány 
neve talán nem cseng ismeret
lenül az olvasók előtt, hiszen be
tegségével a média is foglalko
zott. Egyre súlyosodó mértékű 
gerincferdülését hiába próbálták 
orvosolni kemény műanyag fü-

Meg vagyok 
húzatva

zövel, betegsége annyira súlyos
sá vált, hogy a doktorok csak 
egyetlen lehetséges megoldást 
láttak: a műtétet. Ennek elmara
dása ugyanis azzal fenyegetett, 
hogy a gerinc és bordák össze
nyomják akislány tüdejét.
Az operációt azonban nem vál
lalták Magyarországon. A Né
metországban elvégzendő műtét 
költségeit az Országos Egész

ségbiztosítási Pénztár hajlandó 
volt vállalni, ám az édesanya 
kinn tartózkodására már nem 
volt fedezete a családnak. Sze
rencsére az esetre a népszerű te
levíziós műsorvezető, Frideri- 
kusz Sándor is felfigyelt, aki el
intézte és fizette, hogy Szandra 
édesanyja a gyógykezelés idején 
a kórházban lakhasson.
A napló azoknak a hónapoknak 
a történéseit írja le, amikor a 
kislány fejére egy németországi 
klinikán koronát csavarnak, és 
arra súlyokat pakolva előbb hú- 
zatják a gerincét, majd követ
kezik a műtét. Mindeközben

Szandra még akkor sem veszíti 
el életkedvét, amikor az operá
cióra való felkészítés rosszul si
kerül, és orvos, beteg egyaránt 
kezdhet mindent elölről.

Az életbe vetett hitének és a se
gítőknek - akik közül dr. Je
szenszky Dezső nevét minden
képpen meg kell említeni - kö
szönhetően ma Szandra egyenes 
derékkal ÁLL, szorgalmasan ta
nul a gimnáziumban és minden
kit arra biztat, hogy sose adja fel.

R.Z.

Szó'nyegrázás
A török nagytakarítást végez. Éppen a szőnyeget rázza ki az ab

lakon, mikor arra jár a szomszéd. Felnéz és megkérdezi:
- . . . /A viccpoénját lásd a rejtvényben!/

Vízszintes: 1. A vicc poénja 
(Zárt betű: I) 12. Ennyi éves a 
magyar állam 13. Nem kicsiben 
14. Szótlanság 17. Tova 19. Az 
átmérő jele 20. Az idő jele a 
fizikában 21. Anikó becézve 
22. Réz vegyjele 23. Apróra vá
gott húsból készült étel 25. Őr
nagy, röv. 27. Kén, nitrogénjód 
29. Rangjelzés 30. Páratlan ima! 
32. Brit? 34. Füvet nyír 37. Múlt 
idő jele 38. Deciliter 39. Idő
sebb, röv. 40. A ir... (légi posta) 
42. LAAR 44. Édes mártás 46. 
írógéppel ír 48. Személyes név
más 49. Spanyol autók jelzése 
50. Vissza: állóvíz 51. Autós is
kola 52. Fiaik zörej 54. Fivér, 
angolul (BROTHER) 58. Hiá
nyos Annus 59. Nagyon éles 
vágóeszköz.

Függőleges: 1. Beteget szállító 
autó 2. Szópótló szó 3. -va párja 

4. XIX. sz-i költőnk (János) 5. 
Nano 6. Tétlen tanács! 7. 

Tengereknek homokszi
getekkel elzárt öble 

8. Határrag 9. 
K e r é k p á r  
ülés 10. Ku- 

\  tya 11. Éj
félig tart

15. Nem alacsony 16. Téli sport 
18. Éneklő szócska 24. Komi
kus, ... Miklós 26. Harcra szó
lító jel 28. Jelez 31. Banánfa 
egynemű betűi 33. A mélyben 
34. Nem nagyobb 35. Félig az! 
36. Margarin márka 40. Jelmon
dat 41. Ezen jutunk fel a padlásra 
42. Feltételesen lesz! 43. Száraz 
gallyak 45. Ajtó, angolul 
(DOOR) 47.3,14 53. Halkan a 
fülébe mond 55. Görög betű 56. 
Néma hit! 57. Vámoláshoz 
szükséges formanyomtatvány 

-szr-
*

A megfejtést október 2-ig lehet 
beküldeni nyílt levelezőlapon, a 
lap aljáról kivágott és felragasz
tott rejtvényszelvénnyel együtt a 
Városi Könyvtárcímére:

2170 Aszód, Kossuth L. u. 72.
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A helyes megfejtést beküldők 
között a Móni Fotó 2.000 forint 
értékű, filmvásárlásra és -kidol
gozásra beváltható utalványát, 
illetve a Lakótelepi Virágbolt 
1500 Ft értékű ajándékkosarát 
sorsoljuk ki.

*

Augusztusi rejtvényünk meg
fejtése: Animál Cannibals, Ko-

már László, Greenfield, Délhúsa 
Gjon, Dupla Kávé.
A szerencse ezúttal Farkas Ist
vánnak (Mosolygó A. u. 5.), il
letve a Hrncsár Hajnalkának 
(Ady Endre út 14.) kedvezett, 
akiknek postán küldjük el a nye
reményt.

GRATULÁLUNK!

Várjuk Olvasóink A S Z Ó D I  T Ü K Ö R  |

véleményét, Kiadó: Aszód Város Ö nkorm ányzata

észrevételeit, írásait!
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