
Paraszti ételek, királyi ízek

Népi ízek F esztivá lja  

aszód i ré sz tve vő kke l

Ezúttal a La-Lupa ára volt a nyerő

E lke lt a K ossuth  Lajos ú t 99. 

szám a la tti in g a tla n  is
Fenséges illatok lengték körül 

augusztus 5-én a gödöllői Sil- 
ver Club mintegy 7 hektáros 
üdülőterületét Finomabbnál 
finomabb ételek rotyogtak az 
üstökben, hogy a körülöttük 
szorgoskodók -  akik a megye 
húsz településéről érkeztek - 
megmutassák a látogatóknak: 
bár eleink jóval szűkösebb 
anyagi keretek között éltek, a 
szerény lehetőségek mellett is 
tudtak jókat főzni.
A Népi ízek Fesztiválja a koráb
biaknál több vendéget vonzott, 
amelyben a jól felépített marke- 

j^tingstratégián túl nyilván a szin
t v o n a l a s  produkciók játszottak 

nagy szerepet. Délelőtt és délu
tán a környékbeli néptáncegyüt
tesek, énekesek - köztük az aszó
di nyugdíjasklub Hagyomány
őrző csoportja - műsorai adták 
meg az alaphangulatot, este pe
dig neves színészek szórakoztat
ták a kitartó közönséget. A szer-

A  tartalomból
Isko la-ügy:

vélem ények, n y ílt leve lek
(4-7. oldal)

X. Aszód Fesztivál
(programajánló a 13. oldalon)

Újabb önkormányzati bérla- kelte fel, és ezúttal is jelentős el- 
kásokat értékesített a város, térés mutatkozott a végösszegek 
Ezúttal a Kossuth Lajos út 99. között. Bár a pénzügyi bizottság 
szám alatti ingatlan cserélt a két érték számtani közepét ja- 
gazdát. vasolta vételárként, a testület

úgy döntött, hogy a LA-Lupa 
Az épületet ezúttal is két ingat- Kft. értékbecslését tekinti irány- 

lanforgalmazó cég - a M orin- adónak.
fo rm  Kft, és a La-lupa Kft. - érté-____________ (folytatás a 7. oldalon)

Az aszódiak gyógyítását is koordinálják

Új egészségügyi m ode ll 

a veresegyházi M isszió iján
Júniustól 150 ezer Pest és Heves megyében élő polgár egész

ségügyi ellátását szervezi a veresegyházi Misszió Egészségügyi 
K özpont A létszám ily mértékű növekedését az tette lehetővé, 
hogy az intézmény több száz millió Ft-ot nyert az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár és az Egészségügyi Minisztérium 
„irányított betegellátási modell” pályázatán.

A Misszió Egészségügyi Köz- olyan rendelőintézet, ahol pon- 
pont épületének  alapkövét tosan a megadott időben fogad- 
1997-ben tették le. Már ekkor ják  a pácienst. Elég csupán beje- 
felfigyelt rá a közvélemény, hi- lentkezni a recepción, helyet 
szén nem mindennapi dolognak foglalni a kulturált társalgóban, 
számított, hogy valaki a mel- és kisvártatva jön  az asszisz- 
lényzsebébe nyúlva 300 millió tensnő, hogy a megfelelő osz- 
Ft-tal támogatja az egészség- tályra kísérje őt. 
ügyet. Márpedig Som ody Imre, a -Az irányított betegellátás nem 
Pharmavit Rt. akkori vezérigaz- azt jelenti, hogy ez a 150 ezer 
gatója és családja ekkora áldó- ember Veresegyházra fog járni 
zatot vállalt. Jó partnernek bizo- kezelésre - tájékoztatott M atejka 
nyúlt a beruházásban a helyi ön- Zsuzsanna igazgató. - Ők a rend
kormányzat is. szerhez csatlakozó, a lakóhe-
Az 1998-ban átadott egészség- lyükhöz legközelebb eső rende- 

ügyi központot hamar megsze- lőintézetben kapják meg a meg- 
rették a betegek. Nem csoda, hi- felelő kezelést. A modellnek az a 
szén a környéken nincs még egy (folytatás a 3. oidiúon)

vezők a gyerekekre is gondol
tak: a bohóctréfáktól kezdve a 
gumiváron át a hajómodellezé
sig, a mézeskalács-sütésig sok
sok program várt rájuk.

(folytatás a 18. oldalon)

Az aszódi Takács Lajos 
és felesége is indult 

a főzőversenyen
Rácz Zoltánfelvétele



2 ASZÓDI

Egy joghézag sok pluszmunkát adhat

V isszauta lja  az ÁFÁ-t az APEH
Hosszas tortúra és két új tulaj
donközösség létrehozása után 
mégiscsak visszakapja Aszód 
és a hozzá társult néhány te
lepülés a szennyvízcsatorna- 
hálózat építése és a szennyvíz- 
tisztító telep bővítése után járó 
általános forgalmi adót. A kö
zel 300 milliós tételtől - amely
ből mintegy 82 millió Ft Aszó- 
dot illeti - egy mindmáig meg
lévő joghézag miatt estek vol
na el a települések.
1999-ben, a beruházás megkez

dése előtt a város önkormány
zata állásfoglalkozást kért az 
APEH-től, amely a részleteket 
megismerve zöld utat adott a 
munkák megkezdéséhez. Ta
valy viszont már úgy nyilatko
zott az adóhatóság, hogy Aszód 
gesztorként visszaigényelheti 
ugyan az ÁFA-t, de nem arra az 
adószámra, amelyre kéri. A vá
ros viszont a munkák megindítá
sakor éppen azért nem kért új 
adószámot, mert kettőt egyszer
re nem szerepeltethetett a saját 
nevén. A patthelyzetet úgy lehe
tett megoldani, hogy a társult ön- 
kormányzatok létrehoztak két új 
tulajdonközösséget (egyet a csa
tornaépítésre, egy másikat pedig 
a szennyvíztisztító telep bővíté
sére), és erre már lehetett kérni 
egy-egy új adószámot, illetve 
nyitni egy-egy új bankszámlát. 
Az APEH állásfoglalásának a 
beruházásban résztvevő kivite
lező cégek sem örültek, hiszen 
valamennyi, korábban kiadott 
számlát sztomózni kellett és az 
új vagyonközösségek nevére át
íratni. Aszód a többieknél nehe

zebb helyzetben volt, mivel itt a 
kivitelező csődöt jelentett, és az 
alvállalkozókkal kellett egyez
kedni.
A települések közötti együttmű

ködésnek a munkálatok befejezté
vel is folytatódnia kell. Az ÁFA- 
törvény ugyanis kimondja hogy 
az elkészült beruházást osztatlan 
közös tulajdonként kell üzemel
tetni. Ezt a szerepet gesztorként a 
városnak kellett vállalnia a költsé
gek természetesen megoszlanak 
az érintett felek között.
Az ÁFA-törvény mellett a céltá
mogatási törvénynek is meg kell 
felelni. A céltámogatási pályá
zatokon elnyert összegek Aszód 
számlájára érkeznek, innen utal
ják  tovább a két tulajdonközös
ség számlájára. A helyzetet to
vább bonyolítja, hogy Aszód az 
osztatlan közös tulajdonba a már 
korábban megépült csatornahá
lózatát, illetve a régi szennyvíz- 
tisztító telepét is kénytelen be
vinni. Ezért az üzemeltetési és a 
társulási szerződés elkészítésére 
az önkormányzat egy pénzügyi 
tanácsadó céget kért fel.
A helyzet tehát továbbra sem 

egyszerű, és az ügyintézők ré
széről további pluszmunkát kö
vetel. Az egyszerű halandó csu
pán egyet nem ért. A kiemelt 
környezetvédelmi beruházáso
kat - amelyek ráadásul az euró
pai unióhoz való csatlakozás 
egyik alapfeltételét jelentik - mi
ért nem lehet egyetlen tollvonás
sal ÁFA-mentessé tenni? Nem 
lenne más munkájuk az APEH 
embereinek?

R.Z.

N y á r i  a k c i ó  a

G a j l a x y  S h o p b a n
Kartal, Petőfi tér 10.

Ketjo, Mayo, Míss Síxty felsők, szoknyák; 

Bízó, Energíe, Blend pólók, rövídnadrágok

nagy választékban, árengedménnyel kaphatók!

További kíná latunk:

Farm erszoknyák: 1600 F t Farm erruhák: 2500 F T

Gyermekruha végkiárusítás:
(xííéfe. hánjjkwwkúk, vuiulwutiágok kaptatok nagyon kedwz'í moh!

V

Nyitvatartás: K-P: 8-17, H.Szo: 8-12

_____________________ J

Az ú té p íté s i p ro g ra m  

________h e ly z e te _________
A képviselő-testület a közbe- lében végzi el a kivitelező. E 

szerzési törvénynek megfelelő- munkák keretében készül el a 
en meghirdette az útépítési mun- Hunyadi, Bercsényi, Bethlen és 
kákát. A közbeszerzési eljárásra Bocskai utcákban a 4 méter szé- 
7 kivitelező jelentkezett, eny- les aszfaltburkolat, mely nem 
nyien vették meg és vitték el a szegélyköves, hanem 1-1 méter 
kivitelezés terveit. szélességű padkás megtámasz-
A pályázatok leadási határideje tástkap.
2001. augusztus 14. A Közbe- Az útépítési munkák szeptem- 
szerzési Bizottság értékeli az ber-október hónapokban készül- 
ajánlatokat, és a képviselő-tes- nek el. Miután a szabványos út- 
tület soron kívüli ülésen, au- szerkezet kiépítése túl költséges, 
gusztus 16-án - az Aszódi Tükör a  képviselő-testület a könnyített 
utcára kerülésekor - választja ki pályaszerkezet építése mellett 
a kivitelezőt. Ezután rövidesen döntött. A kis terhelésű, foként 
megkezdődik az útépítési mun- belső forgalmat lebonyolító ut- 
ka. Az építkezést a Polgármeste- cákban ez hosszú ideig fogja 
ri Hivatal által alkalmazott mű- szolgálni az ott élőket. Ugyan
szaki ellenőrök, útépítő mémö- akkor több helyen tudunk a vá- 
kök- M arton Zoltán és felesége, rosban utat építeni, megkönny ít- 
Aszód, Rákóczi u. 14- felügye- ve ezzel a közlekedést. Kultu- 
lik. ráltabbá válhatnak így az utcák,
Az építkezés megkezdése előtt szebbé tehetjük azt a kömye- 

megbeszélést szervezünk az zetet, amelyben élünk, 
érintett utcákban élőkkel, mivel Ezt a nagy munkát elvégezve 
pontosítani szeretnénk az elvég- jószerével nem lesz földút Aszó- 
zendő munkát, és megbeszélni a dón, kivéve az új telkek utcáit, 
sajátos feladatokat. A találkozó Ezzel eljutottunk oda, hogy tel-
időpontjáról értesíteni fogjuk a jesen közművesített település
polgárokat. lett városunk.
A csatornaépítés után szükséges
helyreállításokat a Deák Ferenc, Bagyin József
Széchenyi, Berkes és Határ polgánnester
utcákban augusztus második fe-______________________________

Esküvő*- és
ren d ezv én y szerv ező  iroda

, zenekar
- fotó-videó 
-meghívó
- autóhérelés 
-vőfély

- “f t i í U f e s s

. N O V O G A S T 

. p a r ty  s e rv ic e
* 3 0 / 3 1 8  8 2 6 0  
E mail: harmz(íj)W900.net



TÜKÖR

Hiányzik az egységes koncepció

Űj ára lesz a ha tos kocsm ának?
Ismét napirendre került és még 
a későbbiekben is téma lesz a 
batos kocsma eladásának ügye. 
M int arról m ár beszámoltunk 
az italboltot jelenlegi bérlője, 
Laukó József vásárolta meg a 
közelmúltban. Az adásvételi 
szerződés annak  rendje és 
módja szerint mindkét fél ré
széről aláírásra került, a vevő 
pedig befizette a vételárat. 
Laukó József akkor háborodott 

fel, amikor az Aszódi Tükör leg
utóbbi számában azt olvasta: a 
Kossuth Lajos utca 4. szám alatti 
ingatlan négyzetmétere nettó 21 
ezer forintért kelt el, szemben a 
hatos kocsma több, mint 50 ezer 
Ft-os négyzetméterenkénti árá
val. Laukó József beadványban 
kérte a képviselő-testületet: va
lamilyen módon szüntesse meg 
ezt az aránytalanságot.
A képviselő-testület az augusz

tus 8-i ülésen foglalkozott a kér
déssel, ám döntés nem született, 
csupán néhány képviselő mond
ta el a véleményét. Asztalos Ta
más ugyanarra az okra eredez
tette a rossz döntést, mint amivel 
a Kossuth Lajos utca 99. ela
dásánál szembesült a képviselő- 
testület, vagyis amiatt alakulha
tott ki aránytalanság a vételá
rakban. mert az értékesítések 
első fázisában csak egy érték

becslőt kértek fel. A városatya 
úgy foglalt állást: támogatná a 
kérvényt. (A dolog érdekessége, 
hogy a képviselő a hatos kocsma 
értékesítésénél nem volt jelen, 
csupán írásban jelezte: számára 
a 70 ezer Ft/négyzetméteres ár 
az elfogadható. A Kossuth Lajos 
u. 4. szám alatti ingatlan értéke
sítéséhez támogatói nyilatkoza
tot mellékelt, és javasolta a nettó 
21 ezer Ft-os négyzetméteren
kénti árat - a szerk. megjegy
zése) Búzás János képviselő 
megértette, hogy a vevő rekla
mál, annak ellenére, hogy elő

zőleg ő volt az, aki úgy véleke
dett: egy Aszódra érvényes árat 
kell megállapítani, de azt nem a 
vevőnek, hanem az eladónak 
kell megszabni. A képviselő 
most azt javasolta: ezt az ügy
letet rendezzék, utána viszont fa
gyasszák be azt eladásokat ad
dig, amíg nem dolgoznak ki egy 
egységes koncepciót. A képvi
selő-testület ezt követően elfo
gadta Bagyin Jó zse f polgármes
ter azon javaslatát, hogy a dön
tést napolják el, és az ügyre au
gusztus 29-én térjenek vissza.

R .Z .

Nincs hiány segítő kezekben

Á llnak az ú j ravata lozó fa la i
Az elmúlt héten vé

geztek az új ravata
lozó főfalainak elké
szítésével az Ép- 
komplex Kft. m un
katársai. A Harajka 
Pál, Izrael László,
Zab Miklós és iá. Tóth 
József alkotta brigád 
azt kérte Molnár Jó
zseftől, a cég vezetőjé
től, hogy aszódiak lévén hadd 
dolgozzanak itt, ráadásként 
egy napot társadalm i m unka
ként ajánlottak fel.

Nyárádszeredai Vásár-napok

Fejlődő e rd é ly i kapcso la tok
Négy napig tartó  V ásár-napok 
rendezvénysorozatra került sor 
testvértelepülésünkön, Nyá- 
rádszeredán. Július 29-e és au
gusztus 1-je között a klasszikus 
vásárok mellett számos kultu
rális eseményre és egyéb prog
ram ra került sor.

A zárónapon került sor a Galga 
mente-Nyárád mente kisrégiók 
találkozójára. Városunkat Bagyin 
József polgármester és Pachert 
Károly képviselte. A tanácskozás 
kiemelt pontja volt a Nyárád 
mente kisrégió hivatalos megala
kítása, enélkül ugyanis Nyárád- 
szereda és a környékbeli telepü
lések nem pályázhatnak az euró

pai uniós lehetőségekre. Bagyin 
József a Galga menti kisrégió lét
rehozásának tapasztalatait osz
totta meg a hallgatósággal.

A Vásár-napok zárónapjának 
délutánján labdarúgó-mérkőzé
sekre került sor, este pedig nagy
szabású szabadtéri bált rendeztek.
Aszód neve szerepel a nyárád- 

szeredaiak lapja, a Bekecsalja 
legutóbbi számában is. A z Anya
országi nagytestvéreink című 
írásban Csíki Sándor meleg szív
vel emlékezik a legelső testvér- 
település, Aszód polgáraival töl
tött szép napokra, és nagyra ér
tékeli a két település között lét
rejött baráti kapcsolatot.

Nem az említett cég az egyetlen, 
amely segítő kezet ajánlott, ha
sonló összefogás mutatkozik, 
mint amikor a tiszavárkonyi há
zat építették az aszódiak. Cégek, 
vállalkozók, az egyházak és ma
gánemberek jelezték: kétkezi 
munkával, adományokkal járul
nak hozzá az új ravatalozó meg
építéséhez. A régi ház bontását 
Varga János vállalkozó emberei 
vállalták. A Jánosi János építész 
tervei alapján készülő épület 
alapjait a GAVIT készítette. A 
válaszfalak felhúzását és a kül
ső-belső vakolást Búzás János 
csapata végzi el. Egyedül az 
ácsm unkákat bízzák külsős 
cégre, mivel az amúgy is kis lét
számú aszódi ácsmestereknek 
nincs szabad kapacitása.

Ha az időjárás nem szól közbe, 
az új ravatalozó átadására Ha
lottak Napja környékén kerül 
sor.

R .Z .

Új egészségügyi 
modell a veres- 

egyházi Misszióban
(folytatás az 1. oldalról) 

célja, hogy a beteg a lehető leg
hatékonyabb kezelést kapja, ne 
kerüljön indokolatlanul kórház
ba, és ne gyógyítsa őt párhuza
mosan egyszerre több orvos.
Az igazgatónő szerint a magyar 

egészségügynek nem csupán az 
okoz gondot, hogy kevés pénz 
juttatnak a tárcának, hanem az is, 
hogy ez nem megfelelően van 
szétosztva. A háziorvosok ma 
még nem érdekeltek például ab
ban, hogy befejezett gyógyítást 
nyújtsanak a betegeiknek, mivel 
javadalmazásuk nem ettől, ha
nem a hozzájuk leadott beteg
kártya szántától függ. A járóbe
teg-szakellátó intézményeknek 
az OEP az ott megforduló beteg
szám után adja a fejkvótát, a kór
házak pedig igyekeznek minél 
b o n y o lu ltab b  b e tegségeke t 
jelenteni. Olyan eset is előfor
dult már, hogy egy hölgy egy hó
napon belül - legalábbis papíron 
- két alkalommal is szült más
más kórházban.
A Misszió Egészségügyi Köz

pont saját adataival tudja igazol
ni, hogy jó  kihasználással ele
gendő lehet a bevételi forrás. Ta
valy a 627 millió Ft bevételből 
52 millió forintot takarítottak 
meg, amelyet visszaforgattak az 
alapellátásba, illetve a járóbeteg
szakellátásra.
-Megtakarítani nemcsak az irá
nyított betegellátási rendszerrel 
lehet, hanem a megelőzéssel is - 
vallja az igazgató asszony. A 
Misszió Egészségügyi Központ 
munkatársai éppen ezért egész
ségtant oktatnak a környékbeli 
felső tagozatos általános iskolá
soknak. Civil szervezetek, tanin
tézmények, segítségével igye
keznek kiszűrni a ma még keze
letlen szív- és érrendszeri beteg
ségben szenvedőket, csakúgy, 
mint a felső légúti betegségre 
hajlamos személyeket. 2000- 
ben 14 ezer környékbeli lakos 
közül 232 szív- és érbetegség és 
70 asztmás polgárt „emeltek ki” 
és kezdték meg azonnal a gon
dozásukat.

R .Z .



ASZÓDI

G o n d o la to k  az is k o lá ró l - Aszód, 2001
2001. június 20.
Tanévzáró a Csengey Gusztáv 

Általános Iskolában. Önfeledt, 
boldog gyermekarcok, mellet
tük egykedvű pedagógusok. 
Miért ilyen egykedvűek a ne

velők? Fáradtak talán? Igen, fá
radtak, ugyanakkor kedvesze
gettek. Mi járhat a fejükben? 
Menj ünk vissza az időben!

200tmájusl0.
Támogató aláírások (35 fő) a 
Csengey G. Ált. Isk.-ból a HAB- 
frakció beadványához.

200l.május1l
A Csengey Gusztáv Ált. Isk. Pe
dagógus Szakszervezete, illetve 
a tantestület tagjai közül 31 fő 
kéri a képviselő-testületet, hogy 
újabb egy évre bízza meg a je 
lenlegi igazgatónőt (Barlai Edit) 
az iskola vezetésével.
Indoklás: Egyik pályázó szemé
lye sem volt elfogadható a peda
gógus közösség többsége szá
mára.

2001. május 16.
Ácsné Tóth Beátát a 14 tagú 

képviselő-testület 7 igen szava
zattal a két iskola közös igazga
tójává nevezi ki.

2001. május 18.
A Csengey G. Ált. Isk. Közal

kalmazotti Tanácsa megbeszé
lésre hívja a pedagógusokat, s 
döntenek arról, hogy a városba 
kerüljenek ki a tiltakozó pla
kátok.

2001. május uége-június eleje:
A Csengey G. Ált. Isk. nevelő- 

testületének 22 tagja levelekben 
fordul a Pest Megyei Közigaz
gatási Hivatalhoz, az Oktatási 
Minisztériumhoz, hogy vizsgál
ják fölül, törvénysértő volt-e a 
közös igazgatásra kiírt pályázat, 
illetve a szavazati arány megfe
lelt-e a törvényben előírt minő
sített többségnek.

2001. május 29.
Tiltakozó levelet juttat el 22 pe
dagógus a képviselő-testület tag
jaihoz, melyben kérik őket, hogy

módosítsák 2001. május 16-i 
döntésüket.

2001. júniusi
Rendkívüli nevelőtestületi-gyű
lést hív össze a leendő igazga
tónő, ahol személyesen megjele
nik Bagyin Jó zsef polgármester 
úr is, s kéri a pedagógusokat, tá
mogassák Ácsné Tóth Beátát, 
majd finoman utal rá: aki nem 
tud a helyzettel megbékélni, "ke
ressen más lehetőséget magá
nak".

2001 június 18.
Bagyin József polgármester úr

tól a képviselő-testület nevében 
22 pedagógus egyforma válasz
levelet kap a leendő igazgatónő 
személye elleni tiltakozó leve
lére. Részlet a levélből: 
"Gondolom, Ön is tudja, hogy a 

képviselő-testület szívesebben  
hozott volna olyan döntést, m ely 
a nevelőtestiilet(ek) többségének 
egyetértésével találkozik "

Tisztelt Képviselő Úr,
Kedves Miklós Bácsi!

Mindig nagy tisztelője voltam 
Önnek, hiszen ismerem Önt gim
nazista koromtól. Csodáltam hig
gadtságát, nyugodtságát, hittem 
reális ítélőképességében, hosszú 
évtizedes tapasztalatában.
Azt viszont soha nem hittem 

volna, hogy éppen Öntől kapunk 
- és személy szerint kapok - egy 
olyan hatalmas pofont, amely a 
mai napig nem tud talpra állítani. 
Gondolok itt a legutóbbi Aszódi 
Tükörben megjelent kijelentésé
re, miszerint „Eveken át azt ta
pasztalta, hogy a környékbeli is
kolák szakm ai színvonala m ind  
az oktatás, m ind a nevelés terén 
magasabb az aszódiakénál. "
Megdöbbentett és felháborított 

ez a vélemény. Kíváncsi voltam, 
vajon a képviselő-testület részé
ről reagált-e valaki az Ön kije
lentésére. Utánanéztem a Városi 
Könyvtárban a testületi jegyző
könyvben, de semmilyen infor
mációt nem találtam erre vonat-

2001. június 20.
Tanévzáró. Nehéz év lesz!- gon
dolják a pedagógusok...

Anyári szünetben történt:

2001június 27.
Testületi ülés: A HAB-frakció 

jelzése alapján visszavonja a tes
tület törvénysértő döntését (Ács
né Tóth Beáta 5 évre szóló kine
vezését), ellenben megerősíti 
döntését az iskolák közös igaz
gatásáról, s egy évre Ácsné Tóth 
Beátát bízza meg az igazgatói 
feladatok ellátásával.
- Ennyire szavahihető a képvi
selő-testület többsége? (Lásd 
2001. június 18-i Bagyin József 
levélrészlet)
-Ennyire képviselik a többség 
érdekeit, akaratát? (Módjuk lett 
volna az iskolák élére a jelenlegi 
igazgatónőt megbízni. Miért 
nem tették?)
"Egymás iránti bizalmat, nyitott
ságot, jóindulatot és türelm et ké-

kozóan. Közben értesültem ar
ról, hogy nem történt erre a meg
állapításra semmilyen észre
vétel. És akkor még jobban el
szomorodtam és elkeseredtem. 
Elgondolkodtam: valóban eny- 
nyit érünk? Ennyire rosszak az 
aszódi általános iskolai pedagó
gusok?
Felidéződtek bennem annak a 

nyolc évnek az emlékei, amióta 
a 2. számú Általános Iskolában 
tanítok. Felidéződött bennem, 
hogy éveken át milyen sokszor 
szerepeltünk színjátszó csopor
tunkkal, énekkarunkkal a Városi 
Nyugdíjas Klubban (karácsony, 
nőnap, anyák napja), alkalom
szerűen más aszódi civil szerve
zetek rendezvényein, városi ren
dezvényekeken, ünnepségeken. 
Ezeket a szerepléseket mindig 
nagyon komoly munka előzte 
meg.

Felidéződött bennem, ahogy 
megszerveztük a kárpátaljai ár
vízkárosult gyerekek elszálláso
lását, ellátását, programjait, jóté
konysági estjét.

rünk és várunk el valamennyiük
től, gyerm ekeink iskolánk és a 
város érdekében."

(részlet Bagyin József polgár- 
mester úr leveléből) 

Mi is ezt szerettük vo lna! ...

2001július 6.
Részlet dr. Környei László, az 

Oktatási Minisztérium Helyettes 
Államtitkárának leveléből:
"...a testület eltekinthet attól a 
véleménytől, am elyet az érintett 
intézm ény nevelőtestülete készít. 
A vélem ény figyelm en kívül ha
gyásának politikai felelősségét a 
döntéshozó testület, illetve an
nak egyes tagjai visel ik...
...A magam részéről sajnálom, 
ha a képviselő-testület döntése 
során nem tám aszkodik a peda
gógus közösség véleményére, 
m ert az iskolák eredményes mű
ködésének elsődleges feltétele a 
vezető és a nevelőtestület együtt
működése. ”

Felidéződtek bennem az év
nyitók, az évzárók - felejthetet
len volt például az idei ballagás 
és évzáró (kár, hogy nem tetszett 
látni), a karneválok, kulturális 
bemutatók, diákönkormányza
tunk (KÖK) rendezvényei, a 
szervezett kirándulások, az erdei 
iskolák programjai... Talán 6 ol
dal is kevés lenne felsorolni 
mindazt, amit csak ez alatt a 
nyolc év alatt tettünk. Mindig, 
mindenkor, mindenkinek meg
volt a feladata, és azt becsülettel 
el is végezte.
Felidéződtek bennem a tanul

mányi versenyek, hogy mennyit 
beszéltünk róla, hogy milyen 
fontos volt számunkra a tisztes 
helytállás. Lehet, hogy nem 
mindig publikáltuk eredménye
inket. A pedagógusok nem szok
tak dicsekedni. Egy-egy siker 
után talán egy ránccal kevesebb 
lett arcunkon, és nyugodtabb 
volt az álmunk. Ismét érdemes 
volt! Eszembe jutottak a minden 
évben megrendezett Petőfi sza
valóverseny, a Kazinczy szépki-

A Csengey G. Ált. Iskola pedagógusai

Nyílt levél Frajna Miklós



TÜKÖR

Súlyos sommázások.. V á la s z  az o lv a s ó i le v é lre
Jegyzőkönyv-részlet az aszódi 
képviselő-testület 2001. június 
27-i üléséről:
“Frajna M iklós: A közös igaz
gatást nem csak anyagi okok mi
att gondolja megvalósítani. Eve
ken át tapasztalta a végtermékeit 
az általános iskoláknak. Sem a 
szakmai színvonallal, sem a ne
velés színvonalával nem volt 
megelégedve az általános isko
lákkal. Össze tudja hasonlítani a 
környékbeli általános iskolák 
eredményeivel, be kell vallania, 
hogy nem ütötték meg a megfe
lelő mércét. Ezen csak úgy lehet 
változtatni, ha egyetlen ember 
próbálja kézben tartani mindkét 
iskolában az oktatást, nevelést.” 
Létezikjó iskola és kevésbé jó, jó  
nevelő és kevésbé jó, jó  oktatás
koncepció és kevésbéjó? Igen, lé
tezik. Létezik jól felszerelt iskola 
és kevésbé jól ? Igen, létezik. Va
jon az aszódi általános iskolákat 
hová sorolnánk? Tudunk-e benne 
objektíven dönteni?
-A "jó iskolában" nincsenek ke
vésbé jó  nevelők? No és fordít

va? Nem gondolja, hogy vigyáz
ni kell az általánosítással? 
-Tisztában van-e Frajna Miklós, a 
művelődési és közoktatási bizott
ság volt elnöke azzal a ténnyel, 
hány kollégáját, pedagógust, volt 
és jelenlegi diákot, jóérzésű  aszó
di polgárt minősített és sértett 
meg ezzel a kijelentésével? 
-Tisztában van-e azzal gyakorló 
pedagógusként, hogy vannak 
évek, amikor az oktatás, nevelés 
sikerének objektív okokból gátló 
tényezői is lehetnek, vannak?! 
-Acsné Tóth Beáta személye a ga
rancia Ön szerint arra, hogy Aszó
don "jó általános iskola"lesz? 
-Döntésénél mérlegelte-e, milyen, 
ha egy kollektíva elkeseredett, 
magára hagyott, s az iskola élén 
egy nem támogatott igazgató áll? 
-Ön, az oktatási bizottság volt tag
ja  mit tett ezért, hogy ez ne így le
gyen? Súlyos sommázásakor hol 
marad pedagógiai tapasztalata?
“Nem fontos minden emberről, 
tárgyról, eseményről véleményt al
kotnod De ha már alkotsz, - fele
lősséggel!” (Vörösváry László)

képviselő úrhoz
ejtési verseny, a helyesírási ver
senyek izgalmas percei. Eszem
bejutott, hogy bár nem vagyunk 
sportiskola, sőt a lehetőségeink 
is elég mostohák, mégis ott vol
tunk a sportversenyeken és ered
ményeket is értünk el.

Eszembe jutott az évenkénti 
műveltségi vetélkedő sorozat, 
amely 3. osztálytól 8. osztályig 
foglalkoztatja tanulóinkat, s bi
zonyára meglepné Önt, ha ke
zébe adnék néhány megoldást, 
amit kaptam a gyerekektől.
Aztán felidéződött bennem az 

is, hogy csak én személy szerint 
több, mint egymillió forintot 
nyertem különböző pályázato
kon az iskolának (ebből 750 ez
ret nyelvi laborra), és akkor még 
nem beszéltem a kollégákról. Az 
iskolában minden pályázat a 
gyermekekért van, hogy mind az 
oktatás, mind a nevelés területén 
minél magasabb színvonalat 
tudjunk számunkra biztosítani, 
hogy ne maradjunk le a fővárosi 
elit iskoláktól. Ezért esett külö
nösen rosszul, hogy a nevelésün

ket is kritizálta.
Nagyon szeretném megtudni, 

mire alapozza Ön a véleményét. 
Hányszor volt az iskolánkban Ön 
vagy az oktatási bizottság bár
mely tagja, hogy meggyőződjön 
arról, hogyan dolgozunk?
Nem hiszem, hogy tudja, hány
szor ültünk le megbeszélni egy- 
egy gyerekünk gondját, hogy 
hogyan segíthetnénk. Vagy hogy 
nap mint nap milyen emberi 
gondokkal szembesülünk né
hány tanulóval kapcsolatban. 
Hogy mennyi türelem, megér
tés, kitartás kell ahhoz, hogy a 
nem megfelelő családi kapcso
latokat némiképpen ellensúlyoz
ni tudjuk. Hogy sok esetben a 
szülővel kell megküzdenünk a 
szülői fele lősségvállalásért, 
hogy megértessük: nem hárítha
tó minden felelősség az iskolára. 
Önök nem érzékelik, mi már ta
pasztaljuk a megszigorító intéz
kedések káros hatásait...
Miklós bácsi! Valóban mi va

gyunk a rosszak?
Tisztelettel: Pardi Lászlóné

Lapunk a szem élyes érintettség 
okán m egkereste Frajna M iklóst 
a M űvelődési, Közoktatási, Ifjú
sági és Sportbizottság elnökét. A 
Tanár úr a Csengey G usztáv Á l
talános Iskola pedagógusai által 
írt levélre nem kívánt reflektálni, 
Pardi Lászlóné írására viszont 
igen.

Kedves Tanárnő!

Meggyőződésem, hogy nagyon 
sok jó l felkészült pedagógus van 
Aszódon, akik lelkiismeretesen 
és hozzáértéssel nevelnek, oktat
nak az általános iskolákban. Saj

nálom, ha megbántottam őket. 
Megkövetem és bocsánatot ké
rek tőlük, de fenntartom, hogy 
lehet és kellene emelni az okta
tás és nevelés színvonalát az 
aszódi általános iskolákban.

Tisztelettel: Frajna M iklós 
*

Téves információt közöl a 
Csengey iskola pedagógusainak 
Súlyos som m ázások című írása. 
Frajna Miklós képviselő ugyanis 
továbbra is a művelődési bizott
ságelnöke.

Rá ez Zoltán
felelős szerkesztő

Felhívás
Aszód Város Önkormányzata pályázatot ír ki a 2001. II. 
félévi kisjavítási felújítási munkáira.

I. Utak:
1. Béke utca-Miskolci köz rakott kőburkolatú út szakaszos 
javítása
2. Széchenyi út - Tavasz utca torkolatában rakott kockakő 
burkolat bontása, újra rakása csatlakozó útszintekhez ki
emelve (85 m2)
3. Horváth István utca - Falujárók útja csatlakozásának 
átalakítása, felújítása
4. Utak kátyúzása

II. Hidak, átereszek:
1. Városréti út - Nyár utca torkolatában kereszt víznyelő 
rács megrogyott beton falának helyreállítása közúti víz
nyelő ráccsal (7,0 fm)

III. Járdák, lépcsők felújítása
Horváth István út - Tükör út közötti lépcső, járda átépítése 
(28 fm)

IV. Intézmények
1. Csengey G. Általános Iskola udvari tornapálya feljáró 
lépcső gyámbetonozása, folyóka készítés (14 fm)
2. Rákóczi úti Általános Iskola főépület-sportpálya között lévő 
udvari csapadékvíz-elvezető rendszer átépítése (48 fm)

Beadási határidő: 2001. augusztus 24. 10 óra

A pályázatban feltüntetett munkákkal kapcsolatban mű
szaki tartalomról szóló kiírás a Műszaki Irodán átvehető.

Helyszíni szemle: igény szerint.

A pályázatot zárt borítékban a munka megnevezésének fel
tüntetésével, a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének kell leadni.
A kiírásban szereptő határidő elmulasztása jogvesztő.
A pályázatok felbontása a pályázók jelenlétében történik, a 
Közbeszerzési Bizottsági ülésen, mely időpontról írásban 
értesítjük a pályázókat.
A pályázatok elbírálása képviselő-testületi ülésen történik, 
melynek eredményéről írásban tájékoztatjuk a pályázókat.



ASZÓDI

A tö rvény szövedéke
Aszód város Önkormányzati 

Képviselő-testülete hosszú vajú
dás után meghozta döntését az 
általános iskolák ügyében. A 
döntés azonban törvénysértőre 
sikeredett. Rögtön meg kell em
lítenem, hogy a hibás döntés 
mindenképpen elkerülhető lett 
volna, ha... És itt lehetne sorolni 
az én  eket.
Tekintettel arra, hogy az egyik 

érintett intézményben PDSZ-cso- 
port (PDSZ = Pedagógusok De
mokratikus Szakszervezete) mű
ködik - bár hozzám kissé későn és 
majdnem véletlenül jutottak el az 
információk -, jogszerűen megte
hettem észrevételeimet, melyeket 
az igazgatói pályázattal kapcso
latos döntés megszületésének dél
előttjén a Polgármester Úrnak 
faxon elküldött levélben meg is 
tettem. Igaz, nem kértem külön, 
hogy a levél tartalmát ismertesse 
meg a képviselő-testülettel is - 
már volt rá példa, hogy kérés el
lenére sem történt meg az ismerte
tés -, mielőtt döntésüket meghoz
nák. így utólag valószínűnek lát
szik, hogy jobb lett volna, ha erre 
sor kerül, mert talán másképpen 
döntöttek volna, vagy pedig elna
polták volna a döntésüket, hogy a 
szükséges információkat besze
rezhessék.
A döntés meghozatala után az in

tézmények pedagógus és nem pe
dagógus dolgozói nyilvánosan ki
függesztett tiltakozással hozták a 
város lakóinak tudomására, hogy 
nem értenek egyet azzal, hogy a 
képviselő-testület nincs tekintettel 
a véleményükre - mármint arra, 
hogy bár a tantestületi és az al
kalmazotti értekezletek egyik in
tézményben sem támogatták 
egyik pályázó intézményvezetői 
megbízását sem -, ugyanúgy, mint 
ahogyan két évvel ezelőtt is a 
Csengey Gusztáv Általános Iskola 
tantestületének véleményével 
szemben döntött a grémium. 
(Mint ismeretes, az öt évre megbí
zott igazgató egy év múlva „meg
szökött”.) Valaki a postaépületen 
elhelyezett tiltakozásra rá is írta, 
hogy törvénytelen, s a képviselő
testület döntése a törvényes. Pedig 
nem volt igaza. Azóta már az illető 
is tudja.
Azonban az csak egy dolog, hogy 
a döntés törvénysértő volt, mert a 
képviselő-testület nem minősített

többséggel szavazott. Ahogyan 
Polgármester Úr mondta: „szak
mai hiba”. De nem akármilyen 
szakmai hiba! Ilyet ennyi éves ön- 
kormányzati gyakorlat után nem 
szabad elkövetnie a polgármes
ternek sem, de különösen nem a 
jegyzőnek, aki a törvényesség őre. 
Mert ez olyan, mint az egyszer
egy. Aki pedig számtant tanít, an
nak az egyszeregyet fújnia kell. 
Még ha képesítés nélküli számtan
tanár is!

Az 1990. évi LXV. törvény - 
amely a helyi önkonnányzatokról 
szól - 15. § (1) és (2) bekezdése 
egyértelműen rendelkezik arról, 
hogy mely esetekben kell minő
sített többséggel dönteni, s az 
ilyen döntésekhez hány szavazat 
szükséges. Tudomásom szerint 
Asztalos Tamás képviselő úr meg
kérdezte a szavazás után, hogy 
elégséges-e a hét igen szavazat, s 
azt a választ kapta, hogy igen. 
(Sajnos ennek az ellenőrzésére ré
szemről nincs mód, mert a zárt 
ülés jegyzőkönyveibe nem lehet 
betekinteni.) Ha pedig ez igaz, ak
kor többről van szó, mint szakmai 
hibáról. Akkor a képviselő-testü
let félrevezetéséről kell beszél
nünk.
Bizonyos szempontból azonban 

ez is csak részletkérdés. Mert az 
igaz, hogy a minősített többséghez 
szükséges szavazatszám nem volt 
meg, de nem emiatt kell új 
pályázatot kiírni. Mert ha csak a 
minősített többség hiánya miatt 
kellett volna újratárgyalni az 
ügyet, akkor elég lett volna megis
mételt szavazással dönteni. Új pá
lyázatot azért kell kiírni, mert a pá
lyáztatás időpontjában - de még a 
döntés meghozatalának időpont
jában sem - az új intézmény ala
pító okirata nem volt elfogadva, a 
pályázatok tantestületi vélemé
nyezésének idején a két iskola dol
gozói teljesen önálló intézmény 
dolgozóiként szavaztak egy sor 
olyan dologról, amely dologról 
nem nyilváníthattak jogszerűen 
véleményt, mivel a képviselő-tes
tület még nem hozta meg azokat 
az intézkedéseket, amelyek alap
ján a tantestületektől előzetes vé
leményt kérhetett volna. Tehát a 
képviselő-testület jogszerűen nem 
írhatott ki pályázatot a közös igaz
gatásra, mert nem határozta még 
meg a közös igazgatás tartalmát,

nem hozta létre annakjogi keretét. 
Valójában emiatt kell új pályázatot 
kiírni. Ezt azonban valaki elhall
gatta a testület előtt. Ezt „tapinta
tosan” csúsztatásnak szokás ne
vezni. Valójában azonban a csúsz
tatás eufemisztikus (megszépítő, 
enyhítő) megnevezése a valótlan 
állításnak.
Az iskola-összevonás ügye - mint 
sokan tudják Aszódon - régóta va
júdó dolog. Téma volt ez már az 
első önkormányzati ciklus idején, 
1990 és 94 között is. Éppen ez el
len léptek fel a Polgári Kör színe
iben induló képviselőjelöltek - 
köztük Kvaka István úr is - a 94-es 
önkormányzati választásokon. S 
most Kvaka István úr kifogásolja, 
hogy Asztalos Tamás megváltoz
tatta korábbi véleményét. Úgy hi
szem, ehhez joga van, mint aho
gyan joga volt Kvaka úrnak is mó
dosítania a véleményét az 1994-es 
álláspontjához képest. Már a la
tinok megmondták, hogy: Errare 
humánum est. séd in errato rema- 
nere magna stupiditas est. Vagyis: 
Tévedni emberi dolog, de a téve
désben megmaradni hatalmas os
tobaság.
A megtakarítás összege - ha va

lójában lehet erről beszélni - nem 
biztos, hogy arányban áll a döntés 
pedagógiai hasznával, amely „pe
dagógiai haszon” csak ezután fog 
kiderülni. De az is lehetséges, 
hogy nem. Mindenesetre a döntés 
a társadalmi békét nem szolgálja 
településünkön. Kétséges az ösz- 
szevonás célszerűsége és hasznos
sága. De erre majd az idő fog vá
laszt adni.
Valójában néhány dologra nem 

találok igazi magyarázatot. Azt 
végképpen nem értem, hogy a 
jegyző hogyan hibázhat ekkorát. 
Ez nem egyszerűen szakmai hiba, 
hanem szarvas hiba. Ilyet nem 
szabad elkövetni olyan világban, 
ahol bármely törvény esetében né
hány perc alatt ki lehet keresni a 
szükséges passzust - csak egy kat
tintás a jogtárra. Kétely esetén a 
levezető elnöknek - jelen esetben a 
polgármesternek - néhány perces 
szünetet kellett volna elrendelnie, 
s utána lehetett volna nézni a tör
vényi előírásoknak. De nem tet
ték! Éppen ez bizonyítja, hogy a 
képviselő-testület mindenképpen 
dönteni akart. Elszánta magát ene 
a lépésre. Temiészetesen a testüle
tet nem lehet hibáztatni a törvény- 
sértésért, mert a képviselő-testület 
valójában laikus testület. Jogvég

zett ember nincs a képviselők kö
zött, így kétely esetén csak ajegy- 
ző állásfoglalására támaszkodhat
nak. De van egy művelődési szak
ember is a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói között, aki ezekben a 
kérdésekben segítséget adhat. Az 
általa elmondott jegyzőkönyvi 
anyag tanúsága szerint azonban 
nem jó jogszabályra hivatkozott, 
mert az 1992. évi XXXIII. törvény 
- a mindennapi gyakorlatban hasz
nálatos nevén csak Kjt. - általában 
rendelkezik a közalkalmazottak 
jogállásáról, így a kinevezések és 
megbízások tekintetében is csak 
általánosságban alkalmazható. Az
oktatási intézmények intézmény- 
vezetői megbízása tekintetében a 
fenti törvény felhatalmazása alap
ján az 1992. évi 138-as Kormány- 
rendelet az irányadó, s abban az 
áll, hogy az intézményvezető 5 
vagy 10 évre bízható meg vezetői 
feladatokkal. Határozatlan időre 
történő megbízás oktatási intéz
ményekben nem lehetséges.
Jó lenne világos helyzetet terem

teni a fogalmak között is. A kép
viselő-testület vezetői megbízást 
adhat, nem pedig kinevezést. A ki
nevezés ugyanis a közalkalma
zotti jogviszonyra szól. Mivel az 
esetek többségében az intézmény- 
vezetői beosztásra az adott intéz
ményben már közalkalmazotti 
jogviszonnyal rendelkezők pá
lyáznak, kinevezésükre nincs 
szükség, hanem csak az öt- vagy 
tízéves megbízás megszavazásá
ra. Mivel azonban intézményve
zető csak az adott tantestület meg
felelő végzettséggel rendelkező 
tagja lehet, külső pályázó esetén - 
amennyiben a képviselő-testület 
az ő pályázata mellett dönt - elő
ször a külső pályázót ki kell ne
vezni az intézmény közalkalma
zotti jogállású dolgozójává, csak 
azután adható számára intéz
ményvezetői megbízás. Maxi
mum egy éves megbízás pályázat 
kiírása nélkül is adható, de csak 
olyan esetekben, ha a kiírt pályá
zat valamilyen oknál fogva ered
ménytelen.
A törvény jogot ad a képviselő- 

testületeknek, hogy az oktatási in
tézmény dolgozóinak véleményét 
ne vegyék figyelembe a döntések 
meghozatalakor. Vannak esetek 
azonban, amikor nyilvánvalóan 
nem szerencsés olyan embert 
megbízni, akinek nincs meg a 
többségi támogatottsága, hiszen 
neki ezzel a többséggel együtt kell
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Üzenet
Magyar vagyok: lelkem, érzésem 

örökséget kapott, melyet nem dobok 
el. A világot nem szegényíteni kell, 
banem gazdagítani. Hogy szolgálha
tom az emberiséget, ba meg nem őr
zök magamban minden színt, minden 
kincset, ami az emberiséget gazdagít
hatja?
A magyarság színét, a magyarság kin- 

C  csét! De mily balga volnék, ba ugyan
akkor más színt, más kincset el akar
nék vetni vagy meggyengítenií

Babits Mihály: 
Örökkék ég a felhők mögött 

( részlet)

A tö rvény szövedéke

Ezúttal a La-Lupa ára volt a nyerő

Elkelt a Kossuth Lajos ú t 99. 

szám a la tti in g a tla n  is
(folytatás az 1. oldalról)

dolgoznia, s ez egyáltalán nem 
könnyű. Ugyanis egy sor döntés 
nem igazgatói, hanem tantestületi 
jogkör, s nem jó az, ha az igazgató 
rendre alulmarad a tantestülettel 
szemben. A PDSZ-nek erre van 

f ' i  egy kialakult, a gyakorlatban jól 
használható módszere: megálla
podást kötnek az önkormányza
tokkal - ahol ez lehetséges -, hogy 
az önkormányzat nem ad olyan 
személynek intézményvezetői 
megbízást, aki nem élvezi a mun
katársak többségének támogatá
sát. Sok helyen működik ez a 
rendszer. Igaz, ez a képviselő-tes
tületek számára önkorlátozást je 
lent. Viszont nem törvényellenes, 
és nagyon jól szolgálja a közmeg
egyezést és a társadalm i békét.
S még valamit: Polgármester Úr 

azt mondja, hogy „ilyen még nem 
fordult elő”. Lehetséges, hogy mi
nősített szavazás hiánya miatti tör
vénysértés még nem volt az intéz
ményvezetői megbízások eldön
tésekor, de más törvénysértő dön
tés ilyen alkalommal már szüle
tett. Szeretném emlékeztetni, 
hogy 1993. nyarán 4 intézmény- 
vezetői megbízásról döntött az ak

kori testület, s mind a 4 törvény- 
sértő volt, mert minden intéz
ményvezetőt határozatlan időre 
bíztak meg az akkori szabályozás 
szerint lehetséges 5 év helyett. 
Amikor erre vonatkozólag - egy 
későbbi PDSZ-álláspont jogossá
gának vitatása kapcsán - jeleztem 
jegyző asszonyunknak, hogy a 
PDSZ-nek akkor is igaza volt, 
jegyző asszony azt válaszolta, 
hogy voltak más szempontok is. 
Természetesen, ugyanis akkor 
még a határozatlan időre szóló 
megbízás visszavonását nem kel
lett indokolni. Csak arról feled
kezett meg a törvény őre, hogy a 
törvényességgel szemben semmi
féle szempont nem lehetséges. 
Vagy ha mégis megpróbálják, ak
kor „hatályba lép”, amit József
Attila így fogalmazott m eg :.....a
törvény szövedéke /  mindig fö l
feslik valahol”. Mint most is. 
Pedig el lehetett volna kerülni 
mindezt. Jobb előkészítéssel. Ala
pos utánanézéssel.

Honig Antal
A PDSZ Pest és Nógrád Megyei 

valamint Országos 
Választmányának tagja

A Kossuth Lajos utca 99. szám 
alatti ingatlan az értékesítésre 
szánt, illetve már eladott házak 
közül a legrégebben épült. Saj
nos a tervezői annak idején nem 
a legjobb helyre álmodták, hi
szen a 3-as föút már abban az 
időben is forgalmas volt, a mos
tani helyzetről meg ne is beszél
jünk. A 14 lakásos ház mára ala
posan lepusztult, a lakások vi
szont - kivéve a nyílászárókat - 
jó  állapotúak, köszönhetően an
nak, hogy a bérlők eddig is saját
juknak érezték, és sokat költöt
tek rá. Ezért is lepődtek meg, 
amikor a Morinform Kft. kép
viselőjét abszolút hidegen hagy
ta, hogy ingatlanjaik az ő befek
tetett forintjuknak köszönhetően 
vált komfortossá.
A La-Lupa által javasolt négy

zetméter árak 37 és 56 ezer Ft 
között mozogtak, míg a Morin
form 56 ezer és 107 ezer Ft kö
zötti összeget javasolt. A pénz
ügyi bizottság javaslata alapján a 
lakások értéke 2 millió 366 ezer 
és 4 millió 222 ezer Ft között 
mozgott. A képviselő-testület 
viszont figyelembe vette azokat 
a tényezőket, amelyet néhány 
városatya említett hozzászólá
sában. Búzás Pál képviselő az 
épület korára, állagára való te
kintettel javasolta az alacso
nyabb árat. Érvként említette azt 
is, hogy nem kellene a lakóknak 
amiatt bűnhődniük, hogy amíg a 
vételi lehetőségig eljutottak, ad
dig a piacon az égbe szöktek az 
árak. Asztalos Tamás, a HAB-

Néhány esetben előfordult már, 
hogy egy-egy képviselő szemé
lyesen is érintett volt egy adott 
döntés kapcsán. Ilyenkor az a 
szabály, hogy erre vagy ő vagy 
valamelyik képviselő felhívja a 
testület figyelmét, az pedig dönt, 
hogy a városatyát kizárja-e a 
szavazásból vagy sem. A Ko
ssuth Lajos út 99. szám alatti in
gatlan eladásánál Búzás P ál kép
viselő volt személyesen érintett, 
ugyanis a vevők között szerepelt 
a leánya. Búzás M ária is. A kép
viselő természetesen az eladás
ról elmondhatta a véleményét,

frakció vezetője szerint a képvi
selő-testület ott követte el a hi
bát, hogy az első eladott ingatla
noknál csak egy céget bízott 
meg a felértékeléssel, így nem 
volt viszonyítási alapjuk. A kép
viselő jelezte: az alacsonyabb 
árat tartja elfogadhatónak, csak
úgy, mint Frajna Miklós, aki né
hány évig lakója is volt a háznak. 
Bagyin Jó zsef polgármester is 
úgy vélekedett: nem szerencsés, 
hogy a két ingatlanbecslő által 
megállapított értékek között ek
kora különbség mutatkozik. A 
város első embere ugyanakkor 
megjegyezte: mindkét becslés 
összege alacsonyabb a szabadpi
aci forgalomban gazdát cserélő 
ingatlanokénál.
A vevők érdekeit Búzás M ária 

képviselte, aki elmondta, amikor 
a Pesti úti lakások kerültek ela
dásra, akkor örültek, mert azt 
gondolták, ezzel arányos árakon 
vehetik meg lakásaikat. Amikor 
megismerték a Morinform érté
kelését, már bosszankodtak, 
mert ezek jóval magasabb össze
gek, mint a korábbiak voltak, pe
dig az épület állaga ezt abszolút 
nem indokolja. A ház szóvivője 
arra kérte a testület tagjait: a sza
vazásnál a  szociális érzékenysé
gükről is tegyenek tanúbizony
ságot. Ezúttal valóban így tör
tént, a testület egyhangúlag, egy 
tartózkodás mellett a La-Lupa 
által becsült értéket fogadta el 
vételárként, amelyből azok a fel
újításra fordított összegek is le
vonhatók, amelyeket a vásárló 
számlákkal alá tud támasztani.

ám ezt követően ki kellett volna 
kérnie a testület véleményét, 
szavazhat-e vagy sem. A képvi
selő úr ezt felejtette el megtenni, 
csakúgy, mint a többiek, akik 
ugyancsak felhívhatták volna er
re a figyelmet. ( A jogi és ügy
rendi bizottság elnöke, dr. Jólesz 
Jó zse f ekkor még nem érkezett 
meg az ülésre.)
Pali bácsi szavazott, mégpedig 

az alacsonyabb árra. A városatya 
voksa egyébként nem befolyá
solta a döntést, annyira egyet 
akartak a képviselők.

-rá-zó-s

Is m é t fe le  J é k e n y s é g ?
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Rendőrségi hírek

T o lv a jo k a t é r te k  te tte n  a P ro fib a n
Nem telt unalmasan a rendőrök 

számára az utóbbi néhány hét 
sem. Szerencsére a bűncselek
mények nagy részét sikerült fel
deríteni. Örülhet például az a ke
rékpár tulajdonos, akinek el
lopottjárművét néhány órán be
lül sikerült megtalálni. A fiatal
korú tolvaj ugyanis Bagón ép
pen szembekerekezett rajta a 
rendőrjárőrrel.
Tetőbontás módszerével törtek 

be ismeretlen tettesek az egyik 
Kondoros téri üzletbe, ahonnan 
mintegy félmillió forint értékben 
zsákm ányoltak  dohányárut. 
Ugyancsak cigarettát zsákmá
nyoltak a Falujárók úti újságos
bódéból is.
A Kondoros téren történt még 
egy bűncselekmény. Egy illető
től egy pincértáskát raboltak el, 
amelyben 300 ezer Ft és 500 
schillingvolt.
A Korén köz egyik lakásába re
dőnyfelhúzás módszerével ha
tolt be ismeretlen személy, ahon
nan 125 ezer Ft-ot zsákmányolt.

Első ízben jelentkezem írá
sommal a lapban, s úgy érzem, 
épp időben. Eltelt annyi idő, 
hogy Aszód s vonzáskörzetének 
lakói hozzászokjanak a meg
változott forgalmi rendhez, s a 
közben módosított KRESZ-sza- 
bályokhoz.
Tapasztalataim alapján kijelent
hetem, hogy mi - akiket legjob
ban érint a megnövekedett átme
nő forgalom - sem teszünk ele
get a KRESZ szabályainak. Ez
által nehezítjük önmagunk hely
zetét s szeretteinket is fokozot
tabb veszélyforrásoknak tesszük 
ki. Mindamellett még a kis lét
számú aszódi rendőri állomány 
munkáját is nehezítjük a bale
setek okozásával.
Nézzük meg, mire is kell oda

figyelnünk!
- A kialakított parkolóhelyeket a 
KRESZ-ben előírtaknak meg
felelően vegyük igénybe, s mi
vel igen közel vannak a forgalmi 
sávhoz, körültekintően nyissuk 
ki autónk ajtaját.

Ablakbetörés módszerével pró
báltak elvinni egy gépkocsit a la
kótelepről, ám az erre beinduló 
riasztó eltántorította szándékuk
tól a próbálkozókat.
Tolvajokat sikerült tetten érni a 

Profi áruházban. A két salgótar
jáni illetőségű hölgy - akik 
együtt érkeztek, de a boltban kü- 
lön-külön dolgoztak - azon túl, 
hogy a kosárba is tett néhány ki
sebb értékű árut, a náluk lévő 
szatyorban akartak kivinni érté
kesebb élelmiszert. A tetten
éréskor egyiküknél például 8 gu
riga sajtot találtak. A tettesek 
először tagadtak, de a náluk tar
tott házkutatás során talált más, 
korábban lopott termékek beis
merésre késztették őket. 
Személygépkocsit törtek fel fé
nyes nappal az ülésen felejtett 
övtáska miatt. A rablók zsák
mánya több, mint 700 ezer Ft 
volt.
Ismeretlen elkövetők hatoltak be 

a Baross utca egy raktárába, 
ahonnan gázpalackot, kismotort

- Amennyiben parkoló autók 
mellett közlekedünk, csökken
tett sebességgel, s ajtónyitási ol
daltávolságot tartva haladjunk.
- Aszód főutcáján az OTP és a 
Szabadság tér közötti részen a 
parkoló melletti szélső sávban 
nem várakozhatunk. Egyrészt a 
KRESZ tiltja, másrészt pedig 
em bertársainknak felesleges 
bosszúságot okozunk vele .
Az említett helyzetek miatt 
jelentősen megnőtt a kerék
párosok és a gyalogosok ve
szélyeztetettsége.

Körforgalom
Mint látható, külön kiemelt 

részként kell kezelni, mert új
szerűnek hat, holott 1975 óta a 
KRESZ egyértelműen megha
tározza, hogy a körforgalom
ban haladóknak van elsőbb
ségük. Bármely irányból köze
lítünk a körforgalom felé, min
den irányból táblák je lz ik , hogy 
csökkentsük le a sebességet 
40km/h, ill. 30km/h alá, s ad
junk elsőbbséget a körforga-

és kisgépeket zsákmányoltak. A 
kár eléri a 200 ezer Ft-ot. 

Szerencsére személyi sérüléssel 
járó közlekedési baleset nem 

történt mostanában, ám a 3-as 
úton két vadat is elütött egy-egy 

gépkocsi. Nem árt tudni a gép- 
jánnűvezetőknek azt, hogy ha a 
vadelütés olyan területen törté
nik, ahol a vadveszélyre közle

kedési tábla hívja fel a figyelmet, 
kártérítésre kötelezik a balesetet 

okozó gépkocsivezetőt. 
Ismét előfordult néhány, min
denféle irat nélküli gépjármű- 

vezetés, mint ahogy néhány pol
gárt is előállítottak az őrsön, 

mert nem volt náluk személyi 
igazolvány. 

Egy búzatábla égett le a minap 
Kartal és Aszód között. Az ol

tásban a rendőrök is segítettek. 
A rendőrség munkatársai arra 
kémek minden Fesztiválra érke
ző autóst, tartsák be a szabá
lyokat és fokozott türelemmel 
legyenek egymás iránt.

lomban haladóknak! Ők viszont 
kötelesek időben, s egyér
telműen jelezni a szándékukat, 
ha el akarják hagyni a kör
forgalmat. Ezt nemcsak az 
irányjelzéssel kell láttatni, 
hanem a körforgalom külső 
(jobb oldali) széléhez történő 
húzódással (helyezkedéssel) is! 
Eme kis bevezető után egy já 

tékot kínálunk föl az Aszódi 
Tükör olvasói részére!
Négy egymást követő számban 

25-25 kérdéses tesztlapot köz
lünk, s ha minden számra meg
küldik a helyes megfejtést, a 
megfejtők között értékes nyere
ményeket sorsolunk ki!
I. helyezett: Ingyenes elméleti 
tanfolyam a Tóth István Magán 
Autósiskola következő tanfolya
mán ( l fo) + reklámpóló 
2-15. helyezett: A Biztonságos 
Aszódi Közlekedésért reklám
póló. A megfejtéseket az Aszódi 
Tükör Szerkesztőségébe kérjük: 
2 170 Aszód Postafiók: 36.

Tóth István

Űj p ro jektek, 

bővülő létszám  

a R ichard Fritz 

üzemében
Ősszel három új project indul a 
Richard Fritz aszódi üzemében. 
Közülük kettő a Volkswagen 
konszern által gyártott autótípu
sokat szolgálja ki oldalsó szél
védőüvegekkel, egy pedig más 
márka által készített autókhoz 
gyártat ugyancsak oldalszélvé
dőket. Immáron az üveg is ma
gyar gyártmányú lesz, ezt öntik 
körbe Aszódon műanyaggal. A 
termelés növelése érdekében rö
videsen egy vadonatúj nagy
teljesítményű gép érkezik Né
metországból Aszódra, néhány 
már itt lévőt pedig a jobb gép
kihasználás érdekében teljesen 
felújítanak. Ezeken korábban ki
futott típushoz készítenek után- 
gyártott oldalszélvédőket. A gé
pek mellett természetesen a 
dolgozói létszám bővítésére is 
szükség van, főleg női munka
erőt várnak betanított munkára. 
Manapság havonta 35 ezer pár 
oldalsó szélvédőt gyártanak az 
aszódi üzemben, s ez a szám 
ősztől akár 50%-kal is növe
kedhet. Természetesen ez attól is 
függ, hogy az itteni termékkel 
ellátott típus mennyire kelendő a 
piacon. Érdekesség, hogy a Ma
gyarországon nem, de külföldön 
annál inkább népszerű Smart 
kisautó színéhez igazodó, illetve 
azzal harmonizáló színes üve
gekre egyre nagyobb igény mu
tatkozik.
A Richard Fritz üzemében évek 
óta működik- kisebb-nagyobb 
megszakításokkal az úgyneve
zett folyamatos javítóprogram, 
vagyis a dolgozók bizonyos idő
szakonként - 2-3 hetente - lead
hatják véleményüket, javaslatai
kat a munkaszervezéssel kap
csolatban. Retkes Gábor üzem
vezető elmondása szerint a leg
több panasz az alapanyag-be
szállításra van, amelyen folya
matosan próbálnak javítani. Na
gyon sok hasznosítható ötlet is 
érkezik. Legutóbb rendkívül po
zitív visszhangot kapott a saját 
buszjárat beindítása.

R.Z.

A körforgalmat még tanulni kell

Vetélkedő a biztonságosabb közlekedésért

R.Z.
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“Nekem a munkám egyben a hobbim is ”

Új in té z m é n y  ú j u e ze tő ve l
Mint arról már korábban beszá

moltunk, július 1-től új intéz
mény működik városunkban, 
amelynek feladata a gyermekét
keztetés megfelelő minőségben 
történő biztosítása. A cseppet 
sem könnyű feladattal a képvi
selő-testület Bordi Editet (ké- 
pünkön) bízta meg, aki korábban

a hatvani kórház konyháját irá
nyította. Most őt mutatjuk be 
Önöknek.
- Egy jó l működő konyhát ha
gyott ott az új intézmény ked
véért. Mi az oka?
- Valószínűleg éppen ez volt az 
egyik ok. Szakm ailag ugyanis 
m ár nem jelentett különösebb 
kihívást az ottani munka. A 
rendszer jó l bevált, 600-650 
betegre főztünk a 850 adagos 
kony h án . A d ö n té sem b en  
azonban nyilván az is szerepet 
játszott, hogy domonyi lévén 
Aszódra kényelm esebb bejár
nom, m int Hatvanba.
- És mi lesz, ha Aszódon meg
oldja a helyzetet? Új feladat 
után néz?
-Azt gondolom, hogy az új 
élelm ezésbiztonsági rendszer 
bevezetése nem egyik pillanat
ról a m ásikra fog történni, ha
nem eltart néhány évig. Ú gy
hogy egyelőre nem tervezek 
újabb váltást.
-Az Aszódi Tükör olvasói már 
korábban értesülhettek a 
gyermekétkeztetésben bekö
vetkező változásokról. Nyil
ván Ön is felépítette azokat a 
fokozatokat, amelyeket végre 
fog hajtatni. Mikor mifog tör
ténni?

- A z első lényeges változás 
szeptem ber 3-án következik 
be, addig a  régi rendszer 
szerint működünk. Szeptem
ber 3-tól átállunk a két kony
hában történő főzésre és az 
ebédkiszállításra. A város által 
vásárolt gépkocsi m egérke
zett, és m ár gépkocsivezetőt is 
vettünk fel. A z elkövetke
zendő néhány hónapban el
készülnek a két konyha átala
kítására vonatkozó tervek. A 
m unkák a téli szünetben m eg
kezdődnek, és jövő  nyáron 
folytatódnak. A szám ítások 
szerint 2003 január 1-től m in
den tekintetben m egfelelünk 
majd a HACCP-rendszer elő
írásainak. Hátravan az intéz
ményekkel való szerződéskö
tés, hiszen mi m int szolgáltató 
állapodunk m eg velük. Erre 
néhány héten belül sor kerül.
-  A képviselő-testület nem 
csak az új normákhoz való 
igazodást várja el az új intéz
ménytől, hanem azt is, hogy 
olcsóbban végezze el ugyan
azt a feladatot, mint a régi 
rendszer. Ezt hogyan lehet el
érni? Sokan létszámleépítés
től tartanak...
- A személyi ügyeket még nem 
én intéztem, de tudomásom sze
rint csupán néhány dolgozónak 
nem hosszabbították meg a szer
ződését, illetve új beosztásba ke
rültek. Az új intézmény 21 főt 
foglalkoztat, a létszámban a 
szállítójármű gépkocsivezetője 
is benne van már. A konyhá- 
soknak a korábbiakhoz képest 
nyilván szervezettebben kell 
dolgozniuk, hiszen a szállítás 
szigorú  m enetrendet diktál 
majd. Azt gondolom, három hó
napon belül beáll majd az új 
rendszer. Ami a takarékosabb 
működést illeti, nyilván az ol
csóbb beszerzés, a nagy tételben 
való vásárlás is elősegítheti. 
Most térképezzük fel a lehetsé
ges beszállítókat, de természe
tesen továbbra is számítunk az 
őstermelőkre is. Az így megta
karított forintokat szeretnénk 
visszaforgatni a konyhákba a 
minőségi étkeztetés érdekében.

- Mit fognak tapasztalni a szü
lők és a gyermekek? Jobb lesz 
azétel?
- N incs viszonyítási alapom, 
nem tudom , hogy korábban 
volt-e panasz az ételekre. Én 
azt kértem a szakácsoktól, 
hogy legjobb tudásuk szerint 
teljesítsenek. A szándékom  
m indenképpen az, hogy vál
tozatos legyen az étrend, hi
szen ezen keresztül is lehet ne
velni, új ízekre szoktatni a 
gyerekeket, akik közül sokan 
csak igen kevés ételt ismernek. 
A z étkeztetésben érintettektől 
azt kérem, forduljanak hozzám  
bizalom m al, m indenképpen

azon leszek, hogy az esetleges 
problém ákat orvosoljuk.
- Az Ön pályázatából az is ki
világlik, nemcsak a gyakorlat, 
hanem az elmélet felől is fog
lalkozik a konyhaművészettel.
- Igen, ez így van. Amíg Pes
ten dolgoztam , publikáltam 
néhány szaklapban, és társ
szerzője vagyok néhány szak
könyvnek is. Remélem, az 
utóbbi tevékenységem et a ké
sőbbiekben is folytatni tudom. 
Nekem  ugyanis a munkám 
egyben a hobbim is.

R. Z.

Tábor Nagyvisnyón és Kemencén
Az idén is szerveztünk a felsős 
hittanosainknak nyári tábort. 
Nagyvisnyón, a Bán völgyében 
volt a szálláshelyünk. A tábor
ban összesen 41 fő vett részt, 
nagy részük 5-6. osztályos volt. 
Sajnos az időjárás ebben az 
évben nem volt a legmegfe
lelőbb, minden nap esett az eső. 
Ennek ellenére azt hiszem, hogy 
a gyerekek jó l érezték magukat, 
nem unatkoztak.

Az első nap még a helyfog
lalásé, az ismerkedésé és a 
csoportok kialakításáé volt. A 
plébános úr nyitotta meg a tá
bort és minden nap gondosko
dott a gyennekek lelki növeke
déséről, a reggeli és esti imák ve
zetéséről. Az idén a hét témája a 
család illetve a közösség sze
repe volt Jákob családjának tör
ténete alapján. A hét folyamán 
eltúráztunk a Lázbérci-víztá- 
rozóhoz, valamint megkerestük 
a Bán-patak forrását. Sajnos 
többször nem merészkedhet
tünk távolabb az említett időjá
rási tényezők miatt. A táborhe
lyen belül azonban lehetőség 
volt focimeccsek lebonyolí
tására. Megismerkedhettek a 
gyerekek a röplabda szépsége
ivel. Ezen kívül számháborúz
tunk, akadályversenyt rendez
tünk, a szabad idejükben pedig 
tollasozhattak, asztaliteniszez
hettek is a táborozok. Szerda 
délelőtt kézműves foglalkozást 
tartottunk, ahol sok szép dolgot 
készítettünk. Emlékezetes lehet 
még a gyerekek számára a 
pénteki színes est, ahol minden 
csoport valamint a csoportve
zetők is műsorral kedveskedtek 
egymásnak.
Nagy örömmel mondhatom, 
hogy a gyerekek ebben az évben 
is fegyelmezettek voltak, min
den programon szívesen részt

vettek. Az ottani személyzet sze
rint ritka az ilyen figyelmes, ren
des csoport.

Ezúton is köszönjük az ado
mányokat: Szovics Pál, Dr. Ko- 
vacsik Erzsébet, Péter Jánosné, 
Borkesz Tibor, a  helyi Karitász 
csoport, valamint az aszódi Egy
házközség segítségével a gye
rekeknek nem kellett a tábor tel
jes költségét kifizetni. Ezen kí
vül köszönet illeti a felnőtt segí
tőket, akik a szabadságukat arra 
fordították, hogy a gyerekek 
programjának színesebbé tételé
ben segítségünkre legyenek, és 
vállalták a felelősséget egy-egy 
csoportért.
Bízunk benne, hogy a nyáron 

együtt töltött hetek emléke hosz- 
szú távon megmarad a gye
rekek lelkében. AME

51 gyermek és 5 kísérő tá
borozott egy héten keresztül Ke
mencén, a festői szépségű Fe
kete völgyben. Az Aszód Kör
zeti Vöröskereszt által szerve
zett tábor lakói a Galga mente 
néhány településéről - Iklad, 
Galgamácsa, Hévízgyörk, Gal- 
gahévíz, Aszód - jöttek össze, 
javarészt hátrányos helyzetű 
családokból. A költségeket a te
lepülések és a szülők fedezték - 
Aszód hozzájárulást adott -, a 
vetélkedők, programok ajándé
kait, díjait a Vöröskereszt szpon
zorálta. A gyerekek sokat stran
doltak, kirándultak, a közelben 
lakó erdész jóindulatának kö
szönhetően pedig lovagolhat
tak, és megismerkedtek az erdő 
életével is. Nem csoda hát, hogy 
a búcsúnapon a résztvevők arról 
faggatták a tábor főszervezőjét, 
G áspárné Csókás Ritát, lesz-e 
jövőre is közös nyaralás.
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SkodaFabia Sedan Legyen Ön is az elsők között, akik 

kipróbálhatják a SkodaFabia modell- 

család legújabb tagját, a Fabía Sedant! Elegáns vonalai, tágas utastere és kiváló 

technikai adottságai Önt is meggyőzik majd, hogy érdemes ezt az autót választania. 

További információkért keresse fel márkakereskedésünket!

P a tó c s  A u tó h áz 2100 Gödöllő, Rigó u. 10. 
Tel./Fax: (28) 410-299

www.skoda-auto.hu

http://www.skoda-auto.hu
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Minden eddiginél nagyobb érdeklődésre számít a Fesztivál rendezősége. A legnagyobb 
problémát minden bizonnyal a parkolás jelenti majd. A fenti ábra segítségével szeretnénk 
megkönnyíteni a látogatók dolgát.
A rendezvény idejére a Fesztivál tér környékén egyirányúsítják a közlekedést. A Fesztivál tér a 
Csengey iskola felől a Régész utcán érhető el. A kihajtás a Régész utca-Mély utca útirányon, 
illetve a Városréti út felé lehetséges. A parkolást az utak mellett nem engedélyezik, kizárólag 
az erre kijelölt területeken lehet a gépjárművet hagyni. A legnagyobb parkolót az Evangélikus 
Gimnázium mögötti területen alakítják ki.
Az aszódiak egyébként valószínűleg akkor járnak a legjobban, ha nem gépkocsival, hanem 
gyalogosan látogatnak ki a helyszínre. Az autó is biztosabb helyen van otthon, a tulajdonosa 
meg nyugodtan lehajthat egy-két pohár sört.

19.00 Dáridó Lajcsival 
K özrem űködnek: Lajcsi és ze

nekara, az Amokíutók, Cso- 

csesz, a  Picasso Branch, a Ro- 

mantic, Sólymos Tóni, Szandi, a 

Taboo és a Dáridó tánccsoport.

23.00 Utcabál
Játszik: Bárt a Zsolt

Augusztus 18. szombat
15.00 Deals-, No Remorse?-, 

White Crow-koncert

19.00 Republic koncert 

Eiozenekar: The Skinny Bohemians

23.00 Utcabál 

Zenél a Halox zenekar

Augusztus 19. vasárnap
16.30 Egy kis folklór

A H onvéd M űvészegyüttes 

folklórműsora

17.30 Ünnepi köszöntő 

Beszédet mond Fodor Lajos ve

zérezredes, a Honvéd Vezérkar 

főnöke

18.00 Honfoglaló lovas

bemutató

19.00 Sztárock a színpadon 

Élő koncertek: Ladánybene 27, 

Sub Bass Monster, Back II 

Black, Quimby

Augusztus 20. hétfő
11.00 Szent István napi ünnep

ség (P o d m a n ic zk y -k as té ly  

kertje)

16.00 A 25 éves 100 Főik Cel

sius születésnapi koncertje

19.00 Nyáresti egyveleg 

Fellépnek: Payer András, Kor

da György és Balázs Klári, a Fi

esta, Szulák Andrea, a Bubble 

Gum, Betty Lőve és a  TNT

22.30 Tűzijáték
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VOLKSBANKi
Hungary: Direkci

w Feltöltőkártya-értékesítés
a Te hangod Q  V O d ö f o n e

f i  p o s ta h iva ta l és a  shop n y itv a ta rtá s i id e je :

Hétfőtől péntekig: 8.00-16.00 Szombat: 8.00-12.00

KESZPENZFELVETEL 
BANKKÁRTYÁVAL ITT!

r

Aszód, Kossuth Lajos u. 38. Tel: 400-957
Nyitva: hétköznap 8-17 szombaton 8-12

F ilm kido lgozás 1 óra a la tt, 

a jándék film m e l!

PowerShot A10 139.990,- A20 174.990,-

FOTOAGFa ÖYORS LABOR

Fotóalbumok, képkeretek nag^ választóban kaphatok!

^ íífltszertá i
A n y á r n a k  még  nincs v é g e i í )  
sokféle napozószer, testápoló, parfüm, hajápolási cikk, hajfesték 

kapható üzletünkben!
Ú j  ÜAJFE.ATÉ.IÍ.K.E.L- e>ÖÁ/ÜLT iZÍMÁLATUNlC. ->

a CJa ízNie. L üMIA-Yal. ^

líülönleges díszgyertyák érkeztek kagyló, virág, kávészem díszítéssel.

Szeretettet várjuk mindkét üzletünkben!
v _______________________________________________________'

(.0 1 )0 1 . 1  o.:
h c n s tc s i fi .m z :  I'.'-*

✓  kiadványszerkesztés J Í ✓  videofilmkészítés
✓  újságírás ISSŰSÖSSllfcáL digitális utómunk

csak az egyik referenciánk

Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)

Bangó Csaba gépjárművezető szakokt;
Kartal, Bocskai u. 11. Tel: 06 20 434-2238

TantaSjon n á la m  v e z e tn i!

Alkalmi csokrok, sírkoszorúk készítését 
vállaljuk iniiijenes kiszállítással.

-------  Tel.: 06-28-401-690
2 0 0  lite re s  légfiiggön yös te jesh ű tő

Ugyanitt családi ház eladó!
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Előjöttek a fiatalkori emlékek

Szalm afonás Angyalka nén ive l
A Nyugdíjas Klub ezen a 

nyáron is szép, tartalmas klub
életet él. Július 7-én nagyon ked
ves vendéget fogadtunk, a kar- 
tali M észérosné Varjú Angyal
kát, aki a Népművészet Mestere 
és a Vankóné Dudás Juli-díjjal is 
büszkélkedhet.
Kapcsolatunk régebbi keletű, hi
szen ő készítette az aratási koszo
rúnkat, amellyel nagy sikert arat
tunk Gödöllőn. Mégis kíváncsiak 
voltunk, milyen is az az asszony,

aki szalmából ilyen csodálatos 
dolgokat tud készíteni.
Angyalka néni velünk egykorú, 
és ma is népviseletben jár. Nem 
sokat kellett biztatni, szívesen 
mesélte el, hogyan ismerte meg 
a szalmafonás tudományát, a kü

lönféle háncsfigurák készítését. 
Tagja a Kartali Asszonykórus
nak, kézműves táborokba jár, 
hogy a gyerekek is elsajátíthas
sák a mesterfogásokat. Mostan
ság azonban a legtöbbet a ha
tárban van. Szalmát gyűjt, hogy 
folytami tudja a munkát a kö
vetkező aratásig.
Angyalka egy videofilmét is 

hozott, amelyen az eddig készí
tett alkotásai láthatók: Szent Ist
ván koronája, csatajelenet, bet-

lehemes. Csodálatos alkotások. 
Utóbbit Göncz Arpádnéval be
teg gyermekekhez küldte. Ven
dégünk megemlítette dr. Aszta
los Istvánt is, aki sokat segített 
neki abban, hogy máshol is meg
ismerjék a tudományát.

Az elméletet gyakorlat követte. 
Angyalka ugyanis szalmát is 
hozott, és bíztatott bennünket, 
hogy próbálkozzunk meg a fo
nással. Nem kellett sokat noszo
gatni minket.
-Én is fontam valamikor.
-Én 70 éve csináltam ilyet.
-A legényeknek adtuk leány
korunkban.

Ilyen és ehhez hasonló meg
jegyzések jelezték, bizony feli- 
déződött a résztvevőkben a fia
talságuk. A legügyesebbnek 
egyébként Fehérné Erzsiké bi
zonyult.
Nagyon sok boldogságot oko

zott ez a  délután, amelynek egy 
részét Bagyin Jó zsef polgár- 
mester is velünk töltötte. An
gyalka néni annak örült, hogy 
ekkora érdeklődés mutatkozott, 
a tagoknak a múlt felidézése 
esett jól, a főszervezőnek, Budai 
Józsefhénak pedig az együttes 
siker és boldogság megtapasz
talása.
Köszönet vendégünknek, hogy 
elfogadta meghívásunkat, és 
hogy ennyi mosolyt csalt az 
arcunkra.

Tóth Gézáné
a Hagyományőrző csoport 

vezetője

A jól kiválasztott cél segítőket eredményez

M e se vo n a t a le g k is e b b e k n e k
Újrafüvesített udvar és me

sevonat volt a bölcsődés gyer
mekek gyermeknapi ajándéka. 
A minap számba vettem, hogy 
mennyi segítség, gesztus, ráfor
dított munka van egy ilyen kis 
dolog megvalósulása mögött is!
Nagy Alexandra és Ricsiké szü

lei vállalták fel az udvar kie- 
gyengetését, füvesítését. (Rigó- 
né M ariska szorgalmasan lo
csolja, nyírja, karbantartja.)
A mesevonat faanyagát a Ric- 
hard Fritz Kft-től kaptuk nagy 
örömünkre. A Javítóintézet asz
talosa, Szlanka Ferenc a meg
álmodott forma és méret szerint 
készítette el ajátékszert.
Ha mesevonat, akkor legyen szí

nes! A szükséges festék egy ré
szét Válócziné és Kárász Pál 
bolttulajdonosok ajándékozták. 
Pékár Xavier apukája autófé
nyező, ő a tetőborító lemezt va
rázsolta tartós metálkékre. Szin
te minden gon
dozónő ecsetet 
fogott és díszbe 
öltöztettük a vo
natot. Közösen, 
jó  hangulatban 
folyt a munka.
Közben a GA-

tuk a kíváncsi pillantásokat 
megakadályozó kerítést.
A birtokbavétel ünnepélyes 
pillanatának hangulatát video
felvétel és fényképek őrzik. Volt 
nagy vidámság, zene, eszem- 

iszom  és jó  
hangulat! Még 
egy négy hang
színű elektro
mos vonatkürt 
is megszólalt, 
amiről mi, fel
nőttek sem tud-

MESZ szakemberei elkészítet- tünk. Kaptuk. Csak úgy szere- 
ték a tartószerkezetet a vonat tétből.
végleges helyszínén. Nemcsak az udvar szépségével
A fű kinőtt, a játékszer pedig a és egy nagyszerű játékkal gaz
helyére került. Végre elbont-hat-

V é ra d á s  a 

F e sz tivá lo n

A nyári időszakban szinte 
naponta hallunk hírt súlyos bal
esetekről. Az emberéleteket sok 
esetben csak a gyors orvosi be
avatkozás, és a műtét mentheti 
meg. Ezekhez pedig rengeteg 
vérre van szükség. Sajnos ebből 
éppen a nyaralás időszakában 
szokott a legkevesebb rendelke
zésre állni. Az Aszód Körzeti 
Vöröskereszt és a Gödöllői Vér
ellátó Állomás éppen ezért vér
adást szervez augusztus 20-án 
hétfőn 10 és 14 óra között a 
Fesztivál téren. Kérünk minden 
18. életévét betöltött polgárt, se
gítsen a bajbajutottakon. Ne 
feledjék: Önök is bármikor má
sok segítségére szorulhatnak! 
mások segítségére! A véradók
hoz az a kérésünk, hogy sze
mélyi igazolványukat és TÁJ 
kártyájukat hozzák magukkal.

Külön köszönet Eztán István ez
redesnek, a 40.Galga Vezetés
biztosító Ezred parancsnokának, 
hogy közös ügyünkhöz a ren
dezvény ideje alatt helyet és 
sátrat biztosít.

G áspárné Csókás Rita 
területi vezető

dagodtunk. Hozzá társul sok jó  
emlék, barátság, szeretet, ami 
tartóssá teszi az örömet.
Két szülő jóvoltából megszépült 
az udvart körülvevő kerítés is. 
Székely Bianka apukája kijaví
totta a vakolási hibákat, Pásztor 
A ttila  festő pedig ízléses, derűs 
színt varázsolt az udvar köré. 
Köszönjük mindazok segítségét, 
aki csak egy kicsit is hozzájárult 
a bölcsődés gyerekek környe
zetének megszépítéséhez. Sze
retettel felkínáljuk minden csü
törtök délelőtt - amikor a Csi
ribiri játszóház van a bölcsiben- 
a három év alatti gyermekeknek. 
Sétáljanak el anyukájukkal, te
kintsék meg, és próbálják ki az 
újjátékot.

Kovács Ferencné 
és m unkatársai
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Zo-La 2 0 0 0 .  K ft.
Aszód, Kossuth L. út 71.

(a Művelődés Házával szembeo!) 
Tel: 401-460 06 20 9124 936

hétfőtől péntekig: 6.0*0 -17.00 
szombaton: 8.00 -12.00

n a ■ i s i

nagy választékban: sportlabdák, tornatermi felszerelések, szabadidőruházat, 

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

$ n o r te n y e s ü le te k n e k
felszerelések:
'& sportszárak 
'A nadrágok 
'A' mezek 
A sportcipők

NAGY VÁLASZTÉKBAN!!!

Jöjjön be üzletünkbe,

KRONOS márkájú 
termékek kizárólagos forgalmazása!

Nyitvatartás: 
hétköznap 8.00 - 18.UU

Fekvő- illetve 
Zuhanyszolárium gépek
állnak rendelkezésére!

Bronzárium & Szolárium
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Paraszti ételek, királyi ízek

N ép i ízek F e sz tivá llá  a szó d i ré sz tu e vő K ke l
folytatás az 1. oldalról 

A legtöbb kíváncsiskodót dél
előtt természetesen a főzés von
zotta. Már az ételnevek olvasása 
közben is összefutott az ember 
szájában a nyál. Készült többek 
között káposztásbab, büifentő- 
pukkasztó, töltött káposzta, bab
gulyás, pampuska, babos birka, 
körömpörkölt, babgulyás. A 
túrái Gólya Józsefet és segítőjét, 
Köles Pétert ünnepi gölődin- 
leves főzése közben leptük meg. 
Első kérdésünkkel azok dolgát 
szerettük volna megkönnyíteni, 
akiknek fogalmuk sincs, mi az a 
gölődin.
- A gölődin zsírral, liszttel, egy 
kevés sóval összegyúrt tészta, 
amelyet kisebb-nagyobb gom
bócformára sodortak a készítő
ik- válaszolt alkalmi házigaz
dánk. A levest - amely legin
kább a krumplilevesre hasonlít- 
azért szerették a háziasszonyok 
főzni, mert rendkívül gyorsan el 
lehet készíteni. Ez pedig a me
zőgazdasági idénymunkák ide
jén nagyon fontos szempont 
volt. Hajói ég a  tűz, 30 perc alatt 
megfő. Egyszerű ételről van 
szó, amely akkor vált ünnepivé, 
ha egy kis darab füstölt csülök is 
belekerült a kondérba. Ezt el- 
kockázták kis darabkákra, hogy 
mindenkinekjusson belőle. 
Gólya József annak idején sokat 
kérte a nagymamáját, hogy főz
zön neki ilyen levest, s tőle ta
nulta meg elkészítésének módját 
is. Ma már ez az étel kuriózum
számba megy, s nagyon ritkán 
kerül az asztalra. A zsűrinek ( és 
e sorok írójának) mindenesetre 
nagyon ízlett, csakúgy mint a 
vendéglátó által előtte kínált fi
nom eperpálinka.
Évekkel ezelőtt Fercsik Mihály 
újságíró könyvben gyűjtötte ösz- 
sze a Galga menti ételek recept
jeit. Mintegy 140 étel elkészí
tésének módját találhatjuk meg 
benne. Ebből merített M icsutka 
Jó zsef Aszódról, aki bográcsban 
készített körömpörköltet. Az 
ételnek különösen pikáns ízt 
adott a vörösbor, amiben a füs
tölt hús főtt. Körítésnek petre
zselymes krumpli dukált, desz- 
szertként pedig anyóspogácsa

várta azokat a szerencsés ven
dégeket. akik itt költhették el 
ebédjüket. Aszódról még egy 
versenyző nevezett, mégpedig 
Takács Lajos, akit környékün
kön sokan vőfélyként ismernek.

és aki most új oldaláról mutat
kozott be:
- Babgulyás készül füstölt son
kával és mákos nudlival. Otthon 
az asszony is meg én is főzünk. 
Enyémek a húsos ételek, a fele
ségemé meg a tészta és a főze
lékfélék. Most mindketten meg
csillogtatjuk tudásunkat. A nud
li- amelyet sok helyen angyal- 
bögyörőnek is neveztek -  nem 
más mint főtt krumpli annyi 
liszttel összekeverve, amennyit 
képes fölvenni. Ezt a nudlivá so
dort anyagot hempergetjük meg 
mákban. Sokkal finomabb, mint 
a tészta. Remélem ízleni fog a 
zsűrinek, bár hozzáteszem, nem 
azért jöttünk, mert okvetlenül 
nyerni szeretnénk, hanem azért, 
hogy aki megkóstolja az ételt, az 
utána jó  szívvel beszéljen róla.
A babgulyás egyik érdeklődő 
szakértője Sztán István (képün
kön), a 40. Galga Vezetésbizto
sító Ezred parancsnoka volt, aki 
hivatásánál fogva elég sokszor 
eszik ilyen ételt. A kitelepülé
sek, harctéri gyakorlatok alkal
mával a szakácsok szívesen 
„töltik meg” ezzel a gulyás
ágyút, s köztudott az is, hogy 
karácsonykor az aszódi alakulat 
főzi a hajléktalanoknak az in
gyen ebédet, ami a legtöbbször 
sz in tén  babgulyás. A pa
rancsnok nem tudott ellenállni a

szíves invitálásnak , s a kóstolás 
után elégedetten csettintett.
- Ritka finom, nem tudom, utol
jára mikor ettem ilyen jót. Az 
igazsághoz hozzátartozik, ben
nünket is kértek, nevezzünk a

versenyre, de nem tartottuk eti
kusnak, hogy hivatásos szakács 
versengjen azokkal, akik csak 
hobbiból főznek.

Egy óra közeledtével foko
zódott az izgalom, hiszen min
den pillanatban várható volt a 
zsűri megjelenése. Az asztalokra 
ízléses, ( nem mindenhol) korhű 
teríték került. Meg is jegyezte 
Fercsik Miska bácsi, hogy ma
napság már egész másként van, 
mint régen. Ha most 8 vendége 
érkezik, akkor legalább 16 tá
nyérra van szüksége. Régen elég 
volt 8 is, mert mindent a mély
tányérból ettek. Az ételekkel 
kapcsolatban beszélgetőtársam,

vetkezőket mondta:
- Az általam összegyűjtött re
ceptek egy része általában visz- 
szaköszön a versenyeken, és ez 
nagyon jó  érzés. Itt már tar
tottam egy előzetes szemlét, és 
azt látom, hogy legkevésbé a 
Galga menti ízek uralják a ké
szülő ebédet. Nem akarom bán
tani a fözőket, de inkább afelé 
hajlik a verseny, hogy ki tud me
részebbet, gazdagabbat, jobbat 
alkotni .
A Miska bácsi által elmondottak 
a végeredményben is meg
nyilvánultak. A Benke László 
olimpiai bajnok szakács ve
zette zsűri a tinnyeiek tokányát 
tartotta a legjobbnak. Második 
lett egy román csapat által 
készített moldvai hurka, míg a 
harmadik a tápióbicskei csapat 
töltött káposztája. Az aszódiak 
nagy nagy örömére Takács La
jos a zsűri különdíját nyerte el, és 
oklevélben részesült Micsutka 
József is. A nem díjazott főzök 
sem keseregtek, ugyanis vala
mennyi étel az utolsó cseppig el
fogyott.
A nap folyamán még egyszer 

megteltek a kondérok, délután 
ugyanis a Baráti Bográcskörök 
Társaságának találkozójának 
keretében kisközösségek főztek. 
Az aszódiakat az Aszódi Ba
rátok és a Fröccsölők képvi
selték. Bográcsaikban burgundis 
marhapörkölt, illetve fröccs- 
ülök pörkölt Totyogott.

aki az egyik zsűritag volt, a kö

zi korhű terítéket szin tén  értékelte a zsűri
Kép és szöveg: R.Z.
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S Z f P C T f I T C L  mm  KEDVES V f l S f l l ^ L Ó m K f l T !
HOZZÁNK MINDIG ERDEMES BENÉZNI!

L A D Y - X L
extra méretű divatárut 

forgalmazó üzletünkben

N Y Á R I  V Á S Á R  
N A G Y  K E D V E Z M É N Y E K K E L !

á llan d ó  a k c ió k !
I s k o l a ”, ó v o d a k e z c t e s r e  

ő s z i  á ru k  í  oldatna'Sósán!

flyitVÖtartÖS: H P: 9-17. SZÓ: 8 1ÍÍ 
Tel.: 06 70 242 6208

jgyiíva:
H-V: 9-t-
S/m : o-12

Tel:
00 30 *>000 184

üli már felkészültünk 
az óuoda- és iskolakezdésre! 

Vásároljon nálunk az őszre!
ŐSZI KOLLEKCIÓINK MEGÉRKEZTEK!

00-íól 140-es méretig nálunk 
felöltöztetheti gyermekét!

TAPÉTA VÁSÁR A Trink-DlIÓ Kft. felvételre keres 
“C” kát. jogosítvánnyal rendelkező 

sofőrt 3,5 tonna feletti tehergépkocsira 
azonnali belépéssel.

Bérezés megállapodás szerint.

Jelentkezni lehet:
Ifj. Laukó József 
06-30-5908-943

1 Egész évben olcsó ár, nagy választéki!

o  Sima és  habosított, mintás és  szövetm in
tás, fűrészporos, m ennyezet hőszigetelő  
tapéták, műstukkók megújult választéka 
Poszterek, szegők, bordűrök nagy válasz
tékban, valamint a tapétázáshoz szükséges 
eszközök, ragasztók, RIGIPS hézagoló és  
g lette lő  segédanyagok — — 

■t Festéshez, m ázoláshoz f aypQ w ár'W j 
porfestékek, színezők Wi i

■=> Diszperzit - Héra - Limit Tf? 1? V N Íll

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

AHE6 ZliH!GtéS£SE
Alig használt, másfél éves Satn- Panasonic MS-4 (S-VHS, 
sung Hi-Fi sztereó videontag- nagykazettás) Hi-Fi sztereó ví

zi ó eladó. Irányár: 40 ezer Ft deokamera megkímélt állapot- 
Érdeklődni lehet az esti órák- bán eladó. Műanyag koffer, 2 
bán: (28) 401-498 db akku, töltő.

Irányár: 300 ezer Ft, részletfi- 
Angol nyelv oktatását, korrepe- zetés lehetséges. Érdeklődni le- 
tálását vállalom. Juhászné B. hét: 06-20-9743-040.
Paula, Aszód, Kossuth L. u. 62.

P é te r L a jo sn é  

ASZÓD, LAKÓTELEPI 
FESTÉK-TAPÉTABOLT

S  (28 ) 4 0 1 -6 9 1 ,  4 0 1 -0 9 2  
Nyitva: H-P: 6 -1 7-ig, Szó: 6-12-ig
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www.volkswagen.hu,wap.volkswagen.hu

Egyszerű a képlet.

Golf/Bora/Passat klímával, 0 Ft felárra
• M ost m in d en  új Volkswagen Golf, Bora és Passat m odell széria k lím aberendezéssel, 0 F t felárral. Volkswagen 

biztonság, innováció és kényelem ; ezen  felül valam ennyi G olfban k iem elkedő kom fort és felszereltség, alapáron .

• K lím aberendezés

• ABS, d u p la  légzsák

• Szervokorm ány

• K özponti zár

• E lektronikus indításblokkoló

Volkswagen

Az ön  Volkswagen márkakereskedője:

Autócentrum Gödöllő Rt.
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 1. Telefon: 28/515-510 Fax: 28/515-520 

E-mail: vwertekesites@autocentrumgodollo.hu

Az ajánlat korlátozott darabszámú gépkocsira és a 2001. július 5-től kötött szerződésekre érvényes, és nem vonatkozik a Golf 75 LE-s induló modellekre. 
A képen látható modell extrafelszereltséget tartalmaz.

mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
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kfmyrkervskedéti

[ R ejtő  Jenő:

Az e lveszett c irká ló . 

...és a töb b ie k

Egy kis nyelvelés

B izn ic

Sosem felejtem el, gyermekko
rom kedvenc olvasmányai vol
tak P. Howard, alias R ejtő Jenő  
könyvei. Sokszor annyira elra
gadott a hév, hogy minél előbb 
megtudjam, mi lesz a regényhő
sökkel, hogy egy-két tanórán is 
megkíséreltem a pad alatti olva
sást, több-kevesebb sikerrel. Az
tán, amikor rajtakapott a ma
gyartanár, ártatlanul megkérdez
tem tőle: hogyan lehet az, hogy 
egy ilyen nagy kaliberű író re- 
génye nem kötelező tananyag.

W  P. Howard írói nagyságáról per
sze megoszlanak a vélemények. 
Mégis azt gondolom, aki rátalál 
a hangulatára, megszereti a stílu
sát, az nem foglalkozik azzal, 
hogy az általunk a főiskolán 
csak spenótnak csúfolt iroda
lomtörténeti lexikonban szere
pel-e az író munkássága, s ha 
igen, hány oldalon.
Mi adja ezen regények sikerét?

A világítástechnikában az előző 
század végén két hatalmas cég 
uralta a világpiacot, a német 
AEG és az amerikai General 
Electric. Az élesedő világpiaci 
verseny miatt Magyarország is 
csak a tömeggyártás bevezetésé
vel és a termékek korszerűsíté
sével lehetett versenyképes. Az 
Újpesten létrehozott új gyár 
1902-ben napi 16 ezer, rá egy 
évre napi 20 ezer darab szénszá
las izzót gyártott. A szál rend
szerint spirál, hurok vagy patkó 
alakú volt, hogy kis helyen elég 
nagy hosszúságot nyeljenek és 
ezzel nagyobb fényerősséget. A 
fényforrásokat kétféle foglalat
tal gyártották. Volt az Edison- 
féle foglalat és a Ganz-féle bajo- 
nettzáras (pl. a gépjárműveknél 
ma is ezt használják). Akkoriban 
többféle áramfeszültség (8 25, 
50, 65, 120, 150, 200 és 220 V, 
egyen- vagy váltóáram) létezett, 
ezért vásárláskor nemcsak az 
égők teljesítményét, hanem a 
felhasználóhely feszültségét is 
közölni kellett. Ebben az idö-

Valószínűleg a jól megválasztott 
karakterek, az egzotikus tájakon 
játszódó, eseménydús cselek
mény, és persze a nyelvezet. 
Hogy ez mennyire fontos, való
színűleg már Bujtor István is 
tudja, aki néhány évvel ezelőtt 
megkísérelte filmvásznon visz- 
szaadni a Három testőr Afriká
ban című regény hangulatát. A 
film hatalmas bukás lett, ponto
san azért, mert hiányzott belőle 
a rejtői nyelvezet zsenialitása.

Mindezt azért írom le, mert 
most újra itt a lehetőség, hogy a 
Rejtő-rajongók teljessé tegyék 
az esetleg hiányos sorozatukat, 
ugyanis az író valamennyi re
génye újra megjelenik. Külön 
öröm, hogy a sorozat tagjai még 
egy fontos tulajdonságukat meg
tartották: olcsó áron, darabjukat 
400 forintért lehet megvásárolni.

R.Z.

szakban a „normál gyertyafény” 
volt a fényerősség egysége. 
Gyártottak 5, 10, 16, 25, 32, 50 
normál gyertyafényű szénszálas 
izzókat. (Általában egy 16 gyer- 
tyafényü lámpára 50 watt fo-

A kutatók világszerte keresték a 
jobb hatásfokú fényforrást Auer 
1898-ban megalkotta az Osmium 
izzószálat. Ez a korábbiakhoz ké
pest sokkal nagyobb fényhaszno
sítás mellett csak feleakkora ára
mot fogyasztott. 1905-ben a Sie
mens és Halske gyárban előál
lított tantál lámpát a volffamszálas 
izzólámpa követte, Juszt Sándor 
és Hanaman Ferenc magyar ku
tatók érdemeként.

Mindannyian szenvedő alanyai 
vagyunk, hogy postaládánk nap
ról napra megtelik „szeméttel” . 
Valójában nem a szemét klasz- 
szikus kategóriájába tartozik, 
amiről írok, de a különböző cé
gek olyan mennyiségben zúdít
ják ránk naponta és kiapadha- 
tatlanul információikat, hogy so
kunk számára kifejezetten fá
rasztó és bosszantó ez az infor- 
mációdömping. így aztán nem is 
lehet csodálkozni azon, ha sokan 
ezeket az anyagokat be sem vi
szik a lakásba, hanem egyenesen 
a kukába dobják. Pedig célszerű 
átlapozni őket, s csak utána meg
szabadulni tőlük, mert néha ép
pen arra bukkanunk rá, amire 
éppen szükségünk van. Ez azon
ban ritkán fordul elő, s éppen 
ezért válik fárasztóvá az egész. 
Jómagam nem csupán azért ol

vasom el őket, mert ez vagy az 
kifejezetten érdekel, hanem 
azért, mert folyamatosan fr iss

LangmuirjöU  rá, hogy a légüres 
tér helyett argont vagy nitrogént 
alkalmazva jobb hatásfokot le
het elérni. A következő nagy lé
pést Bródi Imre és munkatársai 
tették. A kripton gáz alkalmazá
sával és a voiffamszál anyagá
nak tökéletesítésével biztosítot
ták a magyar izzólámpák ver
senyképességét a világpiacon.
A magyar világítástechnikai al

kotások, azok feltalálói és előál
lítói a nemzetközi fejlődést is 
befolyásolták. A villamos ener
giát fénnyé alakító viszonylag 
hosszú élettartamú fényforrá
sokra, a fényt elosztó lámpates
tekre és optikai alkatrészek meg
alkotására nem sokat kellett vár
ni. Edison villanylámpája 3 lu
men fényerőt szolgáltatott wat
tonként. A kripton lámpák 20 
lument állítottak elő. Ennél jobb 
hatásfokot érhetünk el a gázki
sülésű lámpákkal. Ezek fejlődé
séről a következő számban ol
vashatunk.

Kaáli Nagy Kálmán

nyersanyaggal látnak el - már
mint e rovatot illetően. Nemrég 
érdekes hirdetésen akadt meg a 
szemem. Az egyik településen 
egy betéti társaság rendezvény- 
szervezés vállalását ajánlotta az 
érdeklődőknek B IZN IC  B T  
néven. A magyar nyelvben meg
honosodott biznisz szó eredetije 
az angol business szóból szár
mazik, de nyelvünkben az írás
kép megmagyarosodott, ugyan
úgy, mint a nejlon a nylon he
lyett, vagy a bojler az eredeti 
boyler íráskép helyett. így tör
tént ez a biznisz szóval is. A biz
nic azonban mindenképpen el
torzult változat. A cég tulajdo
nosa - hogy tévedésből-e avagy 
szándékosan döntött emellett az 
alak mellett - bizonyára elége
dett a választással, mert valószí
nűleg - éppen az eltérő írásmód 
miatt - nem volt gondja a cégbí
rósági bejegyzéskor ebben a 
cégnév-dömpinges világban.
De követünk el olykor-olykor 

ilyen vagy ehhez hasonló hibá
kat, torzításokat a mindennapi 
nyelvhasználat során is. Hallot
tam már olyat is, hogy valaki a 
fó lia  helyett fló riá t mondott, 
vagy a piacon lacullus paradi
csomot árulva lukulux-ot írt ki a 
portékája fölé. Egy sokak által 
elfogadott és sokak számára 
népszerűségnek örvendő pol
gártársunk arra panaszkodott 
egy alkalommal, hogy soron kí
vül tejet kell vennie, mert amit 
előző nap vett, összement, pedig 
a PROFIL-ban vette. 

________________________ -g-l

Köszönet-
nyilvánítás
Szeretném megköszönni 

mindazoknak, akik férjem,

Kustra Pál
temetésén részt vettek és 
gyászunkban együttérzé
süket kifejezték.

Kustra Pálné

Technikatörténet

A v ilá g ítá s  te ch n iká já n a k  fe jlő d é se  (IV.)
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P a in tb a ll k ü z d ő té r Ik la d o n
Aligha gondolták az ötvenes évek
ben az ikladi Ipari Műszergyár 
megálmodói, hogy a villamos mo
torok, fűnyírók, kézszárítók, no 
meg puskatöltények - hiszen ezért 
rejtették az avatatlan szemek elöl 
az üzemet egy erdő kellős közepébe 
- gyártásának helyszínén az új év
ezred első esztendejében ádáz csa
ták folynak majd. Kommandós ru
hába öltözött harcosok küzdenek 
egy gazdátlan üzemcsarnok és a 
körülötte lévő bozótos minden 
négyzetm éteréért.
A fegyverek véget nem érő ropogása 
közben egy-egy „sérült” harcos jön 
elő feltett kézzel. így jelzi, hogy szá
mára - mintegy félórára - véget ért a 
küzdelem. Ha viszont van kedve, 
folytathatja Az adrenalinszintje ga
rantáltan felszökik majd, az élete vi
szont megmarad a következő menet
ben is, az őt eltaláló lövedék ugyanis 
legfeljebb a ruháját vagy a szemét és 
arcát védő sisakot festi meg. És éppen 
ez ajó a festékfegyver harcban.
Az új ikladi paintball pálya talán a 

negyvenedik lehet az országban. 
Egyre többen hódolnak Magyaror
szágon is ennek a szenvedélynek - 
vagy inkább sportágnak, mert aki 
kipróbálja, rájön, hogy igen komoly 
fizikai erőnlétet is megkövetel -, 
amely leginkább a számítógépes 
Quake játékokhoz hasonlít. Csak 
amíg ott egymaga küzd az ember az

ádáz gonosszal, itt csapattag az em
ber, és persze még jobban átérzi, 
hogy ő is potenciális célpont. Amíg 
a kezdőknél az a csapat győz, ame
lyik több harcost lő ki az ellenség 
kötelékéből, addig a haladó amatő
rök - állítólag a festékfegyver harc 
terén nálunk még nem lehet profiz
musról beszélni - 5,7,9, perces küz
delmeket vívnak az ellenfél zászló
jának elragadásáért és a saját bázisra 
juttatásáért.
A festékfegyver harc - mint annyi 

minden más - Amerikából eted. Ab
ban már megoszlanak a vélemények, 
hogy a marhákat festékfegyverrel 
megjelölő farmerek - akik így meg
spórolták a folyamatos karámban 
tartózkodást - kezdtek így harcolni 
egymással, vagy a kivágandó fákat 
ugyancsak e módszerrel megjelölő 
favágók. Mindenesetre tény, hogy a 
kezdeményezésből óriási divat lett.
A budapesti Balogh Attila hamar 

beleszerelmesedett a területbe, és 
Ikladon élő rokonai bevonásával ha
bozás nélkül belefogott a családi 
vállalkozás megvalósításába Ter
mészetesen első lépés a terület meg
szerzése és a pálya megépítése volt 
A rejtőzködésre nemcsak a lecsupa
szított falak adnak lehetőséget, ha
nem sok-sok természetes és mester
séges akadály is. A üzem feletti 
domboldalon úgynevezett gyorspá
lya is van, ahová azok mennek fel,

akik az üzemcsarnok környékén 
nem tudták dűlőre vinni a csatát. 
Fák híján itt csak a gumiból és fából 
készült fedezékek mögött lehet 
megbújni. Ha viszont lőni is szeret
ne az ember, akkor ki kell dugnia a 
fejét, kockáztatva ezzel azt, hogy az 
ügyes célbalövők áldozata lesz. Ál
lítólag itt a legjobbak is igen hamar 
„elvéreznek”.
- Bátran kijelenthetem, ez a jobb pá
lyák közé tartozik - osztja meg ve
lem a véleményét Zombori Géza, 
aki mint mondja, a haladó amatőrök 
közé sorolandó. - Nemcsak azért, 
mert jól átgondolt és megépített te
repről van szó, hanem azért is, mert 
gondoltak a játékból kiesőkre és a 
családtagokra is. Másutt még WC 
sincs.
Nos, ha ebből a szempontból néz

zük az új létesítményt, valóban sok 
jót el lehet mondani. A kiszolgáló 
épületben büfé működik, mellette 
játszóteret építettek a gyerekeknek. 
Egy domonyi vállalkozó a pónilo- 
vait hozza át rendszeresen, hogy lo
vagolni is lehessen. Aki pedig kie
sett a játékból, de nem akarja labda 
nélkül eltölteni a következő csatáig 
hátralévő időt, az pingpongozhat is. 
Persze a legtöbben alig várják, hogy 
végezzenek egymással a még harc
ban lévők, hogy újra fel lehessen öl
teni az overallt.
-Én már hét elején el kezdem ada

golni a feleségemnek, hogy hétvé
gén újra harcolni szeretnék - mondja 
az egyik megszállott. - Ha látom, 
hogy nagy az ellenszenv, akkor egy
két napot pihentetek, de a szombat 
közeledtével frontális támadásba 
megyek át Szerencsére ez be szo
kott jönni. Nem tagadom, az asz- 
szony azért ágál, mert sokba kerül a 
fegyver, és persze az utazás és az ott 
tartózkodás is pénzbe kerül.

Az ikladi pályán bevezető áron 
5000 Ft-ba kerül a harc. Ezért a 
résztvevő fegyvert, overallt, védő- 
felszerelést valamint 200 töltényt 
kap. Az összegért 5 órán keresztül 
csatázhat, természetesen ebbe a ki
lövése miatti holtidő is benne fog
laltatik. A végösszeget a limitált 
töltény elhasználása növelheti, a 
200 darab feletti golyócskák darabja 
15 Ft-ba kerül.
Hazafelé azon gondolkozom, mi

lyen új lehetőségeket adhat az új 
sportág. Beszélgetőtársaim szerint 
egyre több cég küldi eljátszani dol
gozóit, mert remek terápiának tartja 
a csapatépítésre. Én viszont akkor 
lennék igazán elégedett, ha a világ 
összes fegyveres konfliktusát ilyen 
egyszerű módon lehetne elintézni.
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Megújult az Aszód FC

Új vezetés, ú j csapat, ú j cé lk itűzések

0 X

M intha Csipkerózsika álm á
ból kezdene felébredni az Aszó
di Futball Club. Az egy hónap
ja  még a megszűnés felé köze
ledő egyesület helyzete m ára 
gyökeresen m egváltozott A 
klubszékház nemrégiben vi
hartól megrongált tetőszerke
zetét kijavították, az összes he
lyiséget kifestették. Piros-fekete 
színben pom páznak a nézőtéri 
korlátok, csakúgy, m int a pálya 
szélén álló kispadok. M egújult 
a csapat is, amelyik legutóbbi 
edzőmérkőzésén simán verte a 
Pécelt 4:2-re. Az edzéseken 19- 
22 labdarúgó vesz rész t és 
azért küzd, hogy bekerüljön az 
első csapatba. M indezt látva a 
kívülálló rögtön azt a kérdést 
teszi fel magában, vajon ki lehet 
az egyesület új gazdája.
A pozitív változás a július 12-ei 

vezetőségi ülésen kezdődött. A 
klub új vezetőséget választott, 
amelynek elnöke Búzás János 
ö n k o rm án y z a ti k é p v ise lő , 
vállalkozó lett. A jobb keze Tu- 
kora János, aki a technikai igaz
gató szerepkört tölti be. A koráb
bi vezetőségi tagok közül né
hány lemondott, ám továbbra is 
támogatja az egyesületet.
- Önkormányzati képviselőként 
egyszerre szembesültem azzal, 

' Tühogy a még mindig a legtöbb fi- 
- ' atalt megmozgató egyesület las

san elsorvad, mert rendkívül 
szűkös az anyagi kerete, de azt is 
meg kellett értenem, hogy a vá
ros jelen helyzetében nem tud 
többet a sportra áldozni. Tavaly 
néhány társammal már beszél
gettünk arról, hogy valamit tenni 
kellene a klub megmentése érde
kében. Erre most nyílt lehető
ségünk - nyilatkozta lapunknak 
az új vezető, aki a létesítmények 
gondozását és a 
szponzorokkal 
való kapcsolat- 
tartás feladatát 
vállalta magára.

A megújulást 
éppen a régi ve
zetőségi tagok 
kezd em én y ez 
ték, mert úgy 
látták, nincs ere
jük  az egyesület 
m egm entésére.
Az új vezetés a 
stabilitás meg
teremtését és a csapatépítést tar
totta elsődleges feladatának. Eh
hez azonban szükséges volt egy 
szponzori kör létrehozására. 
Vezetőjének Agfalvi Imre tekint
hető (képünkön), aki korábban a 
gödöllői labdarúgóklubnál tevé
kenykedett.
- Természetes, hogy szeretnék az 
aszódiaknak segíteni, hiszen itt 
születtem. Igaz, van már néhány

éve annak, hogy elkerültem in
nen, de mindmáig sok helybeli 
emberrel tartom a kapcsolatot. A 
segítést szeretném különösen 
hangsúlyozni, hiszen arra nem 
számíthatunk, hogy az egyesület
nek juttatott pénzből később 
bármikor is ki tudnánk venni.
Az elképzelések szerint a klub 

nemcsak a szponzori pénzekből 
gazdálkodhat, hanem a most in

duló, D iadal cí
mű reklámújság 
bevételeiből is. 
A hirdetők nem
csak az újságban 
kapnak lehető
séget a portékáik 
reklám ozására, 
ha-nem a pálya 
szélén kihelye
zésre kerülő rek
lámtáblákon is. 
Az első szám az 
Aszód Fesztivál 
idején debütál.

A edzésekre kilátogató szurko
lóknak rögtön feltűnik, hogy a 
keret jóval nagyobb a korábbi
nál, és sok új játékos mozog a 
régiek között. Nyolc, korábban 
magasabb osztályban szereplő 
játékos igazolt Aszódra. A leg
nagyobb név minden bizonnyal 
az Újpestben és a Ferencváros
ban futballozó Kecskés Zoltán, 
aki a csapat játékosedzője. A

Megszépül a pálya környéke

“ Ig e n ”  a m á s o d ik  fé lid ő s  tá m o g a tá s ra
Úgy tűnik, az aszódi labdarú 

góklubnál végbement és terve
zett változásokat a képviselő- 
testület is respektálja. Legaláb
bis ezt m utatja, hogy az Aszód 
FC-nek a II. félévi működésé
hez szükséges önkormányzati 
támogatás megadását egyhan
gúlagjavasolta a grémium.

A 600 ezer forintos segítség 
mellett további 450 ezer Ft-ot 
szavazott meg a képviselő-tes
tület a fák miatt kidőlt, út felé eső 
téglakerítés megjavítására, vala
mint az épület külső vakolatának 
helyreállítására.

A labdarúgóklub természetesen 
a támogatás ellenére sem fog 
dúskálni a javakban, sőt a II. fél
évre tervezett költségvetésben 
közel 200 ezer Ft-os rés mutat
kozik. Amíg ugyanis a bevételi 
oldalon 2 millió 118 ezer Ft sze
repel, addig a kiadási oldalon 2 
millió 310 ezer Ft.

Az egyesület arra számít, hogy a 
városi támogatás mellé vállalko
zási tevékenységből 600 ezer Ft- 
ra, bérleti díjból 240 ezer Ft-ra, 
szponzori díjból 400 ezer Ft-ra 
tesznek szert.

A hiányt a klub a bevételek nö
velésével próbálja megoldani. 
Amennyiben ez nem járható, 
úgy a sportszerre fordítandó kia
dásokat csökkentik. Ennek ter
vezett összege egyébként 400 
ezer Ft.

Az új elnökség a nehézségek el
lenére arra törekszik, hogy rend
be tegye a pályát és környékét. 
Ez már csak azért sem kis fela
dat, mert 27 ezer négyzetméter
nyi területről van szó.

-erzé-

Gödöllői Öregfiúktól ide igazolt 
a már nem túl fiatal Bankó 
György, aki kora ellenére még 
vígan lefocizza sok fiatalabb tár
sát. Vele tartott a város NB III-as 
csapatának focistája, Kálmán 
Balázs is. Ezentúl aszódi színek
ben szerepel H osszú Péter, aki 
tavaly 40 gólt rúgott az Iklad já 
tékosaként. Bagról sikerült visz- 
szacsábítani a saját nevelésű 
Szabó Imrét. Traista Péter Hé- 
vízgyörkről, Makó Tamás pedig 
Erdőkürtről érkezett. Új szerze
mény még Tribold Imre is, aki 
szabadon igazolható volt, lévén, 
hogy most csak kispályás baj
nokságban szerepelt a korábban 
azN B Il-t is megjártjátékos.
- Ilyen kerettel csak egy célunk 
lehet, megnyerni a körzeti baj
nokságot - árulta el a célkitűzést 
Búzás János. - Azt gondolom, a 
fiatalabb játékosoknak lesz kitől 
tanulniuk. Az előző csapatból 
egyébként senkit nem küldtünk 
el, de mindenkinek harcolnia 
kell azért, hogy bekerüljön a 
szűkebb keretbe.
Az új vezetés kiemelt szerepet 

szán az utánpótlás nevelésnek is. 
Szinte bizonyos, hogy a serdü
lőkkel és az ifikkel továbbra is 
PallagiIm re, illetve PálfiIstván  
foglalkozik. A létesítmény ka
puja azonban nemcsak előttük 
áll nyitva, hanem minden sport- 
szerető ember előtt. A szándék 
ugyanis az, hogy a város pol
gárai azt érezzék: az egyesület 
értük is van, nekik is lehetőséget 
nyújt az egészségesebb életvi
telhez.

*

Az Aszód FC legutóbb két osz
tállyal fentebb játszó csapatok 
ellen játszott edzőmérkőzést.

Gödöllő - Aszód 3:2
Aszód F C -B ag  0:2

R .Z .



Példaképe lehet a fiataloknak

Kecskés Zoltán az Aszód FC ú j edzője
Be kell valljam, nagyon meglepődtem, amikor Búzás János elárulta, ki lett az 
Aszód FC új edzője. K ecskés Zoltán  játékát ugyanis nem is olyan régen még a 
televízióban kísérhettük figyelemmel. Nem csoda hát, hogy azt a kérdést intéz
tük az Újpest, később pedig a Ferencváros egykori kiválóságához - aki az oszt
rák bajnokságot is megjárva legutóbb ugyancsak Gödöllőn szerepelt -, miért je
lent számára perspektívát egy körzeti bajnokságban szereplő csapatnál 
edzősködni.

-Számomra Agfalvi Imre szemé
lye jelenti a garanciát. Egy évvel 
ezelőtt ő vitt Gödöllőre, ahol jól 
éreztem magam. Aztán elmesél
te nekem a terveit, és ezt szim
patikusnak találtam. Az edzői 
pályafutás legelején tartok, ren
delkezem a B licenccel, és nagy 
kihívásnak tartom a feladatot. 
Az is jó, hogy az edzősködés 
mellett játszani is tudok. A játé
kosokkal most ismerkedem.

Szeretném, ha a bajnoki rajt előtt 
egy-két komolyabb ellenféllel is 
össze tudnánk mérni az erőnket, 
mert igazából ennek alapján tu
dom lemérni, kik lehetnek a sző
kébb keret tagjai. Láttam sok jói 
mozgó fiatalt, akik a tapasztal
tabb labdarúgókkal kiegészülve 
olyan csapatot alkothatnak, 
amely képes a bajnokság meg
nyerésére. A célkitűzés termé
szetesen ez.

Idézet Gorkijtól
Vízszintes: 1. Vasútállomás 3. 

Jelszó 6. Téli hónap röv. 10. A 
piacon kedvezményt kicsikar 
12. Var a seben 13. Holland au
tójel 14. Árusító bódé 16. Eb lak 
17. A megfejtés első része (zárt 
betűk: Ö; M) 18. Locsolás 21. 
Hiányos zug! 22. Néma rab! 23. 
Előtag: új 24. Tör 25. A 3. hat
vány 26. A szélein nézem! 27. 
Szamár mondja 28. Pincébe 31. 
Fel, angolul (UP) 32. Gyengé
den érint 34. IB 35. Zokog 36. 
Értelme 37. Részecske eleme 
38. Arrafelé!

Függőleges: 1. A megfejtés 
második része (zárt betűk: K;
Y; E; L) 2. Nem ül 3. Műdal 4. 
Nem ide! 5. Ünnepelt színésznő 
7. Itt, népiesen 8. Házból 9. Pá
ratlan rugó! 11. Szövegkiemelő 
15. Logaritmus 16. Motor köze

pe! 19. Növényt beolt 20. Össze
ad 25. Nem ad! 27. Világhírű in
formatikai vállalat 29. Börtön, 
tréfásan 30. ítéletet hirdető sze
mély 33. Idegen Anna 34. Járom 
35. Tasak része!

-sz r-
*

A megfejtést szeptember 4-ig lehet 
beküldeni nyílt levelezőlapon, a lap 
aljáról kivágott és felragasztott rejt
vényszelvénnyel együtt a Városi 
Könyvtárcímére:

2170 Aszód, Kossuth L. út 72.

A helyes megfejtést beküldők kö
zött a Móni Fotó 2.000 forint értékű, 
filmvásárlásra és -kidolgozásra be
váltható utalványát, illetve a Fáma 
Könyvesbolt 2.500 Ft értékű könyv- 
utalványát sorsolj uk ki.

*

Júliusi számunk megfejtése:
“Az emberek törvényt mondanak 

de vagyonra gondolnak ”

A  szerencse ezúttal Pócsai Zsolt- 
nénak (Kondoros tér 15.) és Kis 
Lucának (Hunyadi a  18.) kedve

zett. Nyereményüket postán küldjük 
el.

gratulálunk nyerteseínlmek!

V árjuk  Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írása it!
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