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Szent István-napi ünnepség

Ökumenikus istentisztelet, 
díszpolgári cím adományozása

Idén is a Podmaniczky-kastély 
parkjában került sor a Szent 
István napi városi ünnepségre, 
amely hagyományosan ökume
nikus istentisztelettel kezdő
dött. A szertartás csodálatos 
művel, a Szent István énekkel 
indult, amelynek méltó megs- 
zólaltatója volt a kolozsvári 
Szent Mihály-templom kórusa. 
Erdélyi vendégeink a műsor fo
lyamán még egy külön blokk
ban csillogtatták meg énektu
dásukat
A kenyér megáldását és szétosz
tását követően Tóth Gábor or
szággyűlési képviselő mondott 
ünnepi beszédet, majd a díszpol- 

(foly tatás a. oldalon)

A díszpolgári cím egyik kitüntetettje a Nyugdíjasklub
_______________________________Balázs Gusztáv felvétele

Alig kétmillióval kevesebb a támogatás a vártnál

Eredményes vo lt a i önh ik i pályázat
Az igényelt 56, 5 millió Ft-ból 

54,7 millió forintot hagyott jóvá 
a Pénzügyminisztérium Aszód
nak az önhibájukon kívül hát
rányos helyzetben lévő (forrás- 
hiányos) helyi önkormányza
tok támogatására beadott pá
lyázatára. Ez azt jelenti, hogy 
nincs szükség látványos meg
szorító intézkedések megtételé
re, illetve pótköltségvetésre.

Köztudott, hogy Aszód immár 
nyolcadik éve forráshiányos, 
mivel az önkormányzat bevétele 
kisebb, mint a kiadása. Ennek 
legfőbb oka, hogy az állam által

biztosított normatíva nem fedezi 
az intézmények működésének 
tényleges költségeit. Az is gond, 
hogy városunknak nagyon ke
vés a saját bevétele. (Aszódon az 
iparűzési adó 25 millió Ft, Gö
döllőn több mint egymilliárd Ft! 
- aszerk. megjegyzése) A műkö
dési hiány pótlására az állam pá
lyázat útján elnyerhető anyagi 
forrást biztosít. Az elmúlt évek
ben azonban ez a pályázati rend
szer egyre kevesebb támogatást 
nyújtott. Tavaly az igényelt ösz- 
szegnél majd 20 millió Ft-tal ke
vesebbet kapott a város, emiatt 
az önkormányzat kénytelen volt

takarékossági intézkedéseket 
életbe léptetni. Többek között az 
iskola-összevonás elindítása is 
ennek köszönhető.
A város intézményei már erősen 
lecsupaszított költségvetéssel 
működnek, így vezetőik joggal 
aggodalmaskodtak, egy esetle
ges újabb megszorítás esetén 
min lehet még húzni. Valószí
nűleg e sorokat olvasva ők köny- 
nyebbülnek meg a legjobban. A 
támogatással nem ellentételezett 
részt természetesen most is a ki
adások csökkentésével lehet el
lentételezni (tartaléka nincs a vá- 

(folytatás a 2. oldalon)

S írhe ly-

kom penzáció
mindkét egyháznak

Egy-egymillió Ft-ot adott az 
önkormányzat a két egyház- 
községnek azzal a kikötéssel, 
hogy lehetőleg a temető rend
betételére fordítsák. A döntés
sel az önkormányzat kompen
zálni kívánta, hogy a felújítás 
alatt álló ravatalozó jelenlegi 
helyétől hat méterrel arrébb, 
az evangélikus egyházközség 
területére kerül, illetve azt, 
hogy a katolikus egyház nem 
kapott kárpótlást az ő terüle
tükön nyugvó szovjet katonák 
sírhelyéért.

Immáron elmondható, hogy 
Aszódon is példás összefogás 
mutatkozik a ravatalozó építése 
során. Helyi építési vállalkozók 
felajánlásainak köszönhetően 
állnak a falak, s rövidesen tető 
kerül az épületre. A munka so
rán a városnak az építőanyagon 
kívül egyedül az ácsmunkáért 
kell pénzt kiadni, mivel erre a 
helybeli mestereknek nem volt 
szabad kapacitása. Talán ennek a 
jól érzékelhető segítőkészség
nek is köszönhető, hogy a képvi
selők meglepődtek az evangé
likus egyházközség azon kéré
sén, hogy - mivel a ravatalozó 
arrébb, az ő területükre kerül - a 
város fizessen egymillió forin
tot. Az egyházközség jelezte: a 
pénzt a gyülekezeti terem építé
sére kívánják fordítani.
A temető jelenleg a két egyház- 
község osztatlan közös tulajdo
na. Hosszú évtizedek alakult ki 

(folytatás a 3. oldaton)



ASZÓDI

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület elsőként a 

Kossuth Lajos út 99. szám alatti 
lakások érték-megállapításával 
foglalkozott. A témával lapunk 
előző számában részletesen fog
lalkoztunk, csakúgy, mint az 
Aszód FC második félévre vo
natkozó támogatási kérelmével. 
Szó esett a Kossuth Lajos út to
vábbi vagyonhasznosítási kon
cepciójáról. A Városfejlesztési 
Bizottság azt javasolta, hogy a 
város készíttessen egy ide vonat
kozó rendezési tervet Jánosi Já
nos építésszel. Bagyin József 
polgármester beépítési vázlat
terv készítését ajánlotta, mivel 
ennek költsége lényegesen ki
sebb. A képviselők az utóbbi ja 
vaslatot fogadták el.
A városatyák döntöttek arról, 

hogy a 2001. II. félévi kisjavítási 
munkák elvégzésére árajánlatot 
kémek a GAVIT-tól. Az előze
tes számítások szerint az elvég
zendő tíz tétel nettó 5,5 millió Ft- 
ot igényel.
A Vargaker 2000 Kft. is beje

lentette vételi szándékát az általa 
bérelt, Kossuth Lajos út 27. alatti 
ingatlanra. A képviselők nem tá
mogatták a kérelmet, és csak a 
bérleti díj lejártakor - 2009-ben - 
térnek vissza az értékesítés kér
désére. Ugyancsak nem támo
gatta a grémium a Kossuth Lajos 
út 11. alatti ingatlan eladását.
A következő napirendi pontok

ban bérlőkijelölésekben, vevő
kijelölések módosítására bea
dott kérelmek ügyében született 
döntés. Külön napirendi pontot 
képezett a Régész út feletti te
rület telkeinek vevőkijelölése. A 
grémium 48 telekre jelölt ki ve
vőt. A Pénzügyi Bizottság javas
lata alapján a Fesztivál területét 
körbe ölelő Régész utcai, Nyár 
utcai, Papfóldi utcai telkeket 
teljes egészében értékesíti a vá
ros, lévén ezek alapközművel 
ellátottak. Az új tulajdonosok
nak a telek árát az adásvételi 
szerződés aláírásakor kell kifi
zetniük. Az önkormányzat a 
többi telektömb alap-közmüve- 
sítésének munkálatait is meg
rendeli. Az új tulajdonosokkal 
való szerződéskötést az alapköz
művek biztosítása után, a telek
határt jelző földmérő karók át
adásával együtt készíti elő az ön- 
kormányzat, legkésőbb 2002. 
február végéig. A város élni kí
ván azzal az állami pályázati 
lehetőséggel is, amely segítségé
vel a közművek kiépítési költ

ségének 50%-a elnyerhető. 
Rövidesen új játszótérrel gyara
podik a város, mégpedig a Pap
földi út mögötti területen. A ját
szótérprogram fejlesztésére 730 
ezer Ft áll a város rendelkezé
sére. Az ajkai Biba Kft. fából ké
szült játékokra adott árajánlatot. 
Az ajánlat a hintákon mászóká- 
kon túl egy gyermekvár telepí
tését is tartalmazza. A testület 
Búzás János képviselőt bízta 
meg a tárgyalások lefolytatásá
ra. A képviselő-testület legvégül 
jelentést hallgatott meg a lejárt 
határidejű határozatokról és a 
két ülés között tett intézkedé
sekről.

_____________  Augusztus 16.

A soron kívüli testületi ülésnek 
mindössze három napirendi 
pontja volt. Először az önkor
mányzati utak aszfaltozásának 
kivitelezőjét választotta ki a gré
mium. A választás a Strabag 
Kft-re esett, amely nemcsak a 
legalacsonyabb összeget jelölte 
meg az útépítés költségeként, 
hanem a leghosszabb garanciát - 
60 hónap - is vállalta.
A második napirendi pontban 

300 ezer Ft pótelőirányzatot 
szavazott meg a kepviielő-tes- 
tület a X. Aszód Fesztivál meg
rendezésére.
Elfogadta a képviselő-testület a 
Duna-Tisza közi regionális ke
rékpárforgalmi nyomvonal ta
nulmánytervét és a bemutatott 
terv alapján az ezen megjelölt 
aszódi szakasz nyomvonalát. 
Mint arról már korábban beszá
moltunk, az állam egy olyan ke
rékpárút kiépítését szorgal
mazza, amely az Ipolyságot a 
Tisza vidékével kötné össze.
A kerékpárút Aszódot átszelő 

szakasza a bagi sportpálya felől 
érkezne a városban, és Iklad felé, 
a 3-as számú főút-Petőfi utca- 
Szent Imre utca nyomvonalon 
hagyná el településünket.

______________Augusztus 29.

A bevételeit 68 %-osra teljesí
tette a város az év első felében, 
míg a kiadások 65%-ra teljesül
tek. Ez derült ki a 2001.1. félévi 
önkormányzati költségvetési 
zárszámadásból, amit elsőként 
tárgyalt a képviselő-testület. A 
viszonylag nagy százalékará
nyok annak köszönhetők, hogy 
eredményesen szerepelt a város

a pályázatokon és a nyert pén
zeket mielőbb fel kell használni. 
Pénz volt a következő napirendi 
pont témája is, nevezetesen a 
működési forráshiányra beadott 
pályázat eredményéről kaptak 
tájékoztatást a képviselők. Erről 
külön cikkben olvashatnak, 
csakúgy, mint az útprogramon 
túli utak, és a Szabadság tér II. 
ütemének felújításáról.

Módosította a köztisztviselők 
tiszteletdíjáról szóló önkor
mányzati rendeletet a képviselő- 
testület. Erre azért volt szükség, 
mert a köztisztviselők jogállásá
ról szóló, többször módosított 
törvény legújabb változtatása 
szerint 2002. januárjától kötele
ző megadni nekik a ruházati 
költségtérítést, amely a minden
kori illetményalap 150%-a. 
Elfogadta a képviselő-testület a 

GAMESZ bérfejlesztésre vonat
kozó kérelmét. A városüzemel
tetési és intézményellátási fela
datokat végző szervnél bérfe
szültséget okozott a minimálbér 
40 ezer Ft-ra történő emelése. 
Ahhoz, hogy a dolgozókat meg 
tudják tartani, mindenképpen 
szükségesnek tartották, hogy 
azok szakmai szorzóval növelt 
bért kapjanak, amelynek enge
délyezése a fenntartó jogköre. A 
20%-os béremelés végrehajtásá
ra bénnegtakarítás, illetve több
letbevétel adott lehetőséget. 
Döntöttek a képviselők a lakás
építőknek, felújítóknak adható 
helyi támogatásról. Az erre szánt 
keret 2, 5 millió Ft, amelyből 
most 1 millió 460 ezer Ft-ot osz
tottak ki 20 kérelmező között. 
Helyt adott a képviselő-testület 

az Aszód Helyőrség Szociális és 
Kulturális Alapítvány azon ké
relmének, hogy a város támo-

__________ Augusztus 8.
gassa a laktanyában szolgáló- el
sősorban sorkatonai szolgálatot 
teljesítő -, nehéz anyagi helyzet
ben lévő katonákat. Sztán István 
helyőrségparancsnok azzal in
dokolta a kérelmet, hogy évről- 
évre nő azon sorkatonák száma, 
akik munkanélküliként vonul
nak be. A város tavaly 150 ezer 
forinttal támogatta az alapít
ványt, s a képviselők most is ezt 
az összeget hagyták jóvá.
2001 -ben csatlakozott az önkor
mányzat a Bursa Hungarica Fel
sőoktatási Ösztöndíjrendszer
hez, amely a hátrányos szociális 
helyzetű, felsőfokú oktatásban 
részesülő, illetve ilyen tanulmá
nyokat most kezdő fiatalok tá
mogatására szolgál. Idén nyolc 
felsőoktatásban résztvevő aszó
di diák részesült ösztöndíjban, s 
az önkonnányzat havi 2.500 Ft- 
tal támogatta őket. A képviselő- 
testület úgy döntött, hogy 2002- 
ben is csatlakozik a pályázati 
rendszerhez.
A legnagyobb vitát az evangé
likus egyházközség azon kérel
me váltotta ki, hogy - mi vei a fel
újítás alatt álló ravatalozó hat 
méterrel arrébb, jobbára az 
evangélikus oldalra kerül - az 
önkormányzat cserébe 1 millió 
Ft-ot fizessen, amit a szóban for
gó közösség a most épülő gyü
lekezeti nagyterem munkáira kí
ván fordítani. Az üggyel részle
tesen a 3. oldalon foglalkozunk. 

A képviselő-testület legvégül 
jelentést hallgatott meg a lejárt 
határidejű határozatokról és a 
két ülés között tett intézkedé
sekről. Az ülésekről készült 
jegyzőkönyvek teljes terjedel
mükben elolvashatok a Városi 
Könyvtárban.

R.Z.

Eredményes volt 
Aszód önhiki pályázata

(folytatás a z t. oldalról) 

rosnak), de ez nem érinti az óvo
dákat, iskolákat. A képviselő- 
testület ugyanis úgy döntött, 
hogy a GAMESZ-hoz beterve
zett dologi kiadásokból von 
vissza két tételt.
Az egyéb ingatlanok kezelésére, 
karbantartására fordítandó ösz- 
szegből 1 millió Ft-ot vesznek el 
(az egyéb bérlemények jelentős 
része értékesítésre került, így a

betervezett karbantartások el
végzése nem szükséges), míg a 
közvilágításra betervezett szak
feladatra szánt összeg 711 ezer 
Ft-tal karcsúsodik.
Az ország 3200 településéből 

jelenleg 1197 forráshiányos. Az 
igénylők közül 1160 település 
kapott támogatást. 31 település - 
köztük Aszód- 50 millió Ft-nál 
nagyobb összeghezjutott. R.Z.



TÜKÖR

S irhe ly-kom penzacio
mindkét egyháznak

(folytatás az 1. oldalról) 

az a szokásjog, amely szerint a 
ravatalozó közepétől balra eső 
terület az evangélikusoké, a 
jobbra eső pedig a katolikusoké. 
Az épület viszont a városé, mi- 
ként az ezzel járó feladat is: aház 
karbantartása, megfeleltetése az 
ÁNTSZ előírásainak.
Amikor a képviselő-testület el

határozta, hogy felújíttatja a ra
vatalozót, úgy gondolkodott: 
nemcsak a halottaknak járó vég
tisztesség megadása történik 
majd kulturáltabb körülmények 
között, hanem a szertartást vég
ző papok is emberibb állapotok 
között végezhetik feladatukat. 
Végre lesz mód a kézmosásra, és 
át is tudnak majd öltözni.
Az építkezés során aztán kide

rült: az épületet mintegy három 
méterrel arrébb kell helyezni. 
Ebbe az evangélikus egyház- 
község is belement. A helyzet 
akkor változott, amikor az épí
tész azt javasolta, ne három, ha
nem hat méterrel kerüljön balra 
a ravatalozó. így ugyanis a meg
lévő alapok egy része felhaszná
lásra kerülhet, és az épület alatt 
lévő pince sem fenyeget beom- 
lással. Az evangélikus egyház 
ezt követően jelezte: a változ
tatás miatt sírhelyek értékesítési 
lehetőségétől esnek el, ezért a 
közel 750 négyzetméternyi terü
letért egymillió forintot kérnek.
A napirendi pont tárgyalása so

rán elsőként szóló Bagyin József 
polgármester jelezte: a ravatalo
zónak még nincs meg az építési 
engedélye. Ehhez korrekt ada
tokra van szükség, amelynek 
tisztázására itt az alkalom. A vá
ros első embere javasolta, hogy 
adjanak helyet az evangélikus 
egyház kérelmének. Búzás Pál 
képviselő viszont nem értett ez
zel egyet, és azt javasolta, a vá
ros csak annyi területet vegyen 
meg, amennyit okvetlenül szük
séges. A városatya későbbi hoz
zászólásában ezt kiegészítette 
azzal: a szigorú üzleti alapokon 
való elszámolást tartja a legtisz
tább megoldásnak. Asztalos Ta
más ugyancsak meglepődött a 
kérelmen: elmondása szerint, ha 
a ravatalozó felújítása nem tör
ténik meg, ez a pénz nem kerül 
előtérbe. A városatya azt java
solta: ha úgy döntenek, hogy 
megadják a kért összeget, akkor 
a katolikus egyházközségnek is

juttassanak ugyanekkora össze
get, hiszen az ő területükön te
mették el a szovjet katonákat és 
az elmúlt rendszer számos párt- 
funkcionáriusát, és ezért nem 
kaptak kompenzációt. A javas
latot Kvaka István is támogatta, 
ugyanakkor csodálkozott azon, 
hogy ez a probléma miért csak 
most, és miért nem a felújítás 
megkezdése előtt került előtér
be. Chugyik János sem a vételt, 
sem az 1-1 millió Ft adományo
zását nem tartotta jó  megoldás
nak. A vételt azonban nem vet
hette el a testület, mivel a ravata
lozó építési engedélyéhez min
denképpen szükséges a két egy
házzal való megegyezés. A hoz
zászólások többsége azt jelezte, 
hogy a képviselők nem szeret
nék kiélezni a helyzetet, ugyan
akkor a város érdekeit is szem 
előtt kívánják tartani. Kovács

b l y o n t f c p r ó f a

Harmadik éve töltöm be az Aszó
di Tükör felelős szerkesztői tisz
tét, és igyekszem teljesíteni azt, 
amit vállaltam: a széleskörű, hi
teles és korrekt tájékoztatást. 
Mindez idáig nem volt túlságosan 
nehéz dolgom, hiszen mind a 
képviselő-testület tagjai, mind a 
Polgánnesteri Hivatal munkatár
sai korrekt módon segítették a 
munkámat. Talán ezért is lepett 
meg a mostani eset.
A ravatalozóval kapcsolatos na
pirendi pont tárgyalása során 
Asztalos Tamás képviselő baráti- 
lag kért, hogy erről az ügyről le
hetőleg ne írjak, az elhangzottak 
maradjanak a falak között. Ami
kor hozzászólásomban jeleztem, 
ezt nem tehetem, hiszen a testü
leti ülés nyílt, így az ott elhang
zottak is publikusak, a képviselő 
emlékeztetett rá, hogy az Aszódi 
Tükör a város lapja, és ebben 
nem kellene közszemlére tenni 
olyan dolgokat, amely feszültsé
geket okozhat. A városatya sze
rint ebben az ügyben csak az a 
hír, hogy a két egyház kapott 
egy-egymillió forintot. A vita 
közben elhangzott érvek, ellen
érvek nyilvánosságra kerülése 
ugyanakkor kellemetlen hely
zetbe hozhat olyan képviselőket 
is, akiket egyébként jó  szándék 
vezérelt.

Sajnos nem tudok egyetérteni a

Tamás alpolgármester például 
azt vetette fel: szabják meg, 
hogy a két egyház a temetőre 
fordítsa a pénzt. Annak ugyanis 
mindenki örülne, ha végre jár
dán, szép sétányokon lehetne a 
sírhelyekhez eljutni. Búzás Pál 
erre úgy reflektált: adásvételi 
szerződésnél nem köthető ki, 
hogy az eladó mire költi a bank
jegyeket.

A mintegy másfél óráig tartó 
tárgyalás végére három határo
zati javaslat született. 1. A terü
letért cserébe adják meg az 
evangélikus egyháznak a kért 
egymillió forintot. 2. Csak a 
szükséges területet vegyék meg, 
és ennek vételárát mindkét egy
házközség megkapja. 3. Mind
két egyház kapjon egy-egymil
lió forintot, amit lehetőség sze
rint a temetőre költ. Az első ver
zió egy szavazatot kapott, a má
sodik kettőt, a harmadik hatot, 
egy képviselő pedig mindegyik 
változatot elutasította. Az egy-

képviselő úrral. Egyrészt azért, 
mert úgy gondolom, a polgárok
nak joguk van megismerni a 
részleteket is. Jelen esetben ko
rántsem az ellentétek szítása volt 
a célom, inkább az, hogy érzé
keltessem: a képviselő-testület
nek egy-egy döntésnél mennyire 
nincs könnyű dolga. Igaz ez a 
ravatalozó ügyére is, hiszen a 
maga szemszögéből mindenki
nek igaza van. Jómagam - és ez 
szubjektív vélemény - nagyon 
örültem, hogy a grémium ebben 
a helyzetben a lehető legjobban, 
bölcsen és gálánsán döntött. 
Másrészt úgy vélem, egy képvi
selőnek tisztségénél fogva a 
mondatait, a véleményét a nyil
vánosság előtt is vállalnia kell. 
(Aszód egyébként is túl kicsi 
város ahhoz, hogy a teremben 
elhangzottakról másnap ne tud
jon szinte az egész település.)
A pressziónak ilyetén megnyil

vánulását egyébként már vár
tam, hiszen szinte minden tele
pülés képviselő-testületében - 
tisztelet a kivételnek - előbb- 
utóbb megfogalmazódik az a 
gondolat, hogy ha én adom a 
pénzt, akkor az én akaratom kell, 
hogy érvényesüljön. Az esetek 
többségében bizony a szerkesz
tők is eljutnak odáig, hogy szí
vesebben szolgálnak ki egy 
olyan csapatot, akit amúgy is a 
köz választott, mintsem szabad 
és független munkanélkülivé 
váljanak, végképpen kirekeszt-

egy millió Ft-ot az ingatlanok és 
építési telkek értékesítéséből be
folyt összegből biztosítja az ön- 
kormányzat. A szóban forgó te
rület a város tulajdonaként sze
repel majd a tulajdoni lapon.
Lapunk kíváncsi volt, az egy

házközségek hogyan fogadták a 
képviselő-testület döntését. Ér
tesüléseink szerint a katolikus 
egyházközség tanácsa köszönet
tel vette az önkormányzat ado
mányát, egyben felajánlotta a ra
vatalozó felújítására. Az evan
gélikus egyház részéről Detre 
János esperes elmondta: nem új
donság számukra, hogy áldozni 
kell a temetőre. Évente 150 ezer 
Ft-ot - esetenként többet - fordí
tanak erre a célra, s ezt a jövőben 
is megteszik. A területért kapott 
egymillió forintot viszont való
színűleg most nem erre, hanem a 
jelzett szándékuknak megfelelő
en a gyülekezeti terem építésére 
fordítják.

ve magukat a túlzsúfolt magyar 
zsurnalisztikából.

*

Dr. Varga Istvánná, a csepeli ön- 
kormányzat főtanácsosa nemré
giben egy nagyon érdekes tanul
mányt jelentetett meg A nyilvá
nosság pártoskodása, avagy le
lt et-e pártatlan az önkormány
zati média címmel. Ebben a kö
vetkező gondolatot írja le:

"A helyi médiában szilárd er
kölcsű, kemény legények kelle
nek ahhoz, hogy valóban a reali
tás tárgy’ánál maradjanak egy- 
egy kényesebb témánál. Sajnos a 
másik oldal is igaz, a sokféle ha
tás melegágya lehet annak a 
szakmai malőrnek, hogy aki ke
vésbé jellemes, netán fél, az in
kább kimarad, kis színessé szür- 
kíti a helyi eseményeket, nem 
nyomoz, nem kérdez. Az ilyen 
kevésbé igényes anyagok, a kon
form ista riporterek adnak aztán 
alkalmat arra, hogy az agresz- 
szív, többnyire kevésbé képzett 
politikusok jogot formáljanak a 
szakmai beleszólásra. S  előbb- 
utóbb a figyelő befogadók is 
megunják az okok, magyaráza
tok nélkül maradt anyagokat. ”

*

Jómagam nem szeretnék az 
utóbbi szintre süllyedni, to
vábbra is a hiteles, részletes és 
objektív tájékoztatás a célom.

Rácz Zoltán
felelős szerkesztő
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Véget
Alaposan feltette a mércét saját 
magának a fesztivált rendező 
bizottság. Az idei rendezvényt 
ugyanis minden túlzás nélkül 
lehet a legek fesztiváljának ne
vezni, amit igen nehéz lesz túl
szárnyalni. A X. Aszód Fesz
tivál - amely egyben V. Lakta
nyabúcsú és II. Soproni Aszok 
Sörfesztivál is volt - mind prog
ramjában, mind szervezettsé
gében az eddigi legjobb volt.

Pedig a rendezők dolgát sok 
minden nehezítette. A négyna
pos fesztivál időpontja egybee
sett a a magyar Forma I-es futa
méval, és a rendőrőrs parancs
nokait oda vezényelték. Ugyan
akkor a program vonzó volta - 
különös tekintettel a péntek esti 
Dáridóra - miatt számítani lehe
tett arra, hogy minden eddiginél 
nagyobb számú nézősereg özön- 
lik a térre, akik jobbára gépko

csikkal érkeznek majd. Ennek munkatársainak. Akadt olyan lám a rendezvény kinőtte a teret, 
ellenére nem volt fennakadás a szponzor is, aki az utolsó pilla- Mivel a jelenlegi helyszín ela- 
parkoltatásban és a közlekedés natban visszalépett, így villám- dása megtörtént, most már tény- 
rendjében sem, köszönhetően a gyorsan pótolni kellett a hiányzó lég egyre égetőbb a kérdés, hol 
polgárőröknek és a rendőrség összeget. lesz jövőre a XI. Fesztivál. Ah-

iSzent István-napi ünnepség

Ökumenikus istentisztelet, 
díszpolgári cím...

(folytatás az 1. oldalról) 

gári cím adományozására került 
sor. Idén a város legaktívabb kö
zössége, a Nyugdíjasklub kapta 
ezt a kitüntetést, akik egy kis mű
sorral köszönték meg a Bagyin 
József polgármester által átnyúj
tott elismerést.
A képviselő-testület tavaly elő
ször adományozott Aszód Váro
si Sportdíjat. Idén ezt a kitünte
tést Nyíri Szabolcs es felesége 
kapta.
Aszod város kepviselö-testiilete 
három évvel ezelőtt szükséges
nek mondta ki, hogy a város te
rületén levő, épített illetve ter
mészeti értékek megovoi meg
becsülésben, elismerésben ré
szesüljenek. Idén a következő 
személyek, családok és közös
ségek kaptak Tiszta szép váro
sért kitüntető címet:

A lakókörnyezet mintaszerű
kialakításáért, ápolásáért:
Schneider l lein: es csaladja 

Malom köz 9.

A közterület parkosításáért 
és gondozásáért:

A Régész utcai tiszti lakások 
lakói

A település hagyományos 
építészeti értékeinek 

megújításáért, a lakókör
nyezet mintaszerű ápolásáért:

Hmcsár Péter és családja 
Hunyadi u 20/a):

A város építészeti értékeinek 
védelméért, a lakókörnyezet 

mintaszerű ápolásáért:
Kmettv László és családja

A városközpont építési 
hagyománya it ha rm on ikusan 

megúj ító-gazdagító 
munkájáért:

GaalfiKereskedelmi es 
Szolgáltató BT.

Az ünnepség a Himnusz és a 
Szozal közös elénekelcsévcl ért 
véget.

R.Z.

Két sikerkoncert 
a sok közül: 

Lajcsi
és a

Back II Black

A műsorok sokszínűsége, a fel
lépők profizmusa közmegelége
dést eredményezett. Az első és 
az utolsó este nézőszáma sokak 
szerint elérte a 20 ezer főt, de a 
közbenső napok estéin is telt ház 
volt. Többen meg is jegyezték:

hoz ugyanis, hogy legalább eny- 
nyire elégedettek legyünk jövő
re is, már most meg kell(ene) 
kezdeni az előkészületeket, ér
tendő ezalatt a tereprendezés és 
az infrastruktúra kialakítása.

Kép és szöveg: Rácz Zoltán
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Tel.: 28/515-510 Fax: 28/515-520
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Nincs hiány jelentkezőkben

Tanévkezdés alapkőletéte lle l
Az általános iskolásoknál egy 

héttel korábban kezdték a tané
vet az Evangélikus Gimnázium 
diákjai. Az Evangélikus Temp
lomban az ünnepi istentisztele
tet D. Szebik Imre elnök-püspök 
tartotta. A tanévnyitó ünnepség 
a tornaterem alapkövének letéte
lével folytatódott, majd ezt kö
vetően a diákok a tanintézmény 
aulájába vonultak, ahol dr. 
Roncz Béla igazgató mondott 
beszédet Ebben kiemelte:
„Én, mint az iskola igazgatója, 
csak az iskoláról beszélhetek. 
Úgy gondolom, hogy mi itt a 
gimnáziumban jó úton járunk. 
Ami nem jelenti azt, hogy időn
ként ez az út nem göröngyös, és 
ekkor járásuk bizonytalanná vá
lik, de csak időlegesen. A peda
gógiai programunkban meghir
detett oktatási, keresztény er

A tornaterem alapkövét dr. Roncz Béla igazgató tette le
kölcsökön alapuló nevelési 
feladataink, s azok megvalósí
tása nagyon sok szülő számára 
szimpatikus, ígéretes, ezért 
gyermekét iskolánkba hozza. 
Nincsenek beiskolázási gondja
ink, mint más iskolának.”
A gimnázium tanulóinak lét

száma 504-ről 560-ra emelke
dett. (1994-ben mindössze 59- 
en voltak). Az első osztályokban 
117 tanuló kezdte meg tanulmá
nyait, akik az igazgatóval tör
ténő kézfogás után váltak tény
legesen az intézmény diákjaivá.

R.Z.

Felhívás
Aszód Város Önkormányzata, 
a Közművelődés Otthona, a 
Petőfi Sándor Társaság Aszó
di Szervezete és a Vécsey Ká
roly Helyőrségi Klub idén 
is megrendezi a Petőfi Sándor 

körzeti szavalóversenyt.
A verseny időpontja 2001. no
vember 10. (szombat), hely
színe: Vécsey Károly Helyőr
ségi Klub.
Nevezni három kategóriában 
(6-10 évesek, 10-14 évesek, 
14 éven felüliek), két szaba
don választott Petőfi költemé
nnyel lehet.
A nevezés határideje: 2001. 

november 4. A nevezéseket a 
Közművelődés Otthona címé
re (Kossuth Lajos u. 59, Pf: 
36), Rácz Zoltán nevére kell 
eljuttatni.
Minden versszerető diákot és 
felnőttet szívesen látunk.

Több az elsős, mint tavaly

Az á lta lános isko lában 

is  becsengettek
A tavalyi létszámhoz képest púnkat, hogy a két általános is- 

nyolccal több első osztályos kóla összevonása nem indított el 
kisdiák kezdte meg az idén álta- lavinát, mindössze egy szülő vit- 
lános iskolai tanulmányait. Ősz- te el gyermekét erre való hivat- 
szesen nyolcvanan ismerkednek kozással. Hat diákjuk hatosztá- 
a számok és a betűk világával. lyos, húsz tanulójuk pedig
Ács né Tóth Beáta megbízott nyolcosztályos gimnáziumi osz- 
igazgató arról is tájékoztatta la- tályban folytatja tanulmányait.

Üzenet
Úttalan utakon 

Bozótokon és szakadékokon, 
Árkokon és vízmosásokon 

Törtetünk láthatatlan cél felé.

Úttalan utakon, 
Imádkozva és szitkozódva 

Békés szívvel és lázadozva, 
De menni kell, mert vissza 

nem lehet:
Fekete falakat épített a Múlt 

A hátunk megett.

Úttalan utakon...
De túl lélek-határon,

Túl gondolaton, túl minden 
álmon

Valami messze vár reánk, 
Egy fénysugár e rút világon:

Talán egy „mindent 
elfelejtés”,

Talán egy „mindent 
újrakezdés”

A végső sziklaszálon.

Úttalan utakon 
Végső szívdobbanásig, 

Utolsó sóhajtásig,
S ha nem ma, holnap, vagy 

sok-sok év után:
De egyszer eljutunk a 

sziklaszálig!

(Wass Albert: 
Úttalan utakon)

Az

“ I. Aszódi Szent Kereszt” napok 

program ja
Helyszín: Szabadság tér, Podmaniczky-kastély parkja 

2001. szeptem ber 14.
14.00. jurták felállítása
17.00. ökumenikus istentisztelet szabadban a rendezvény 
helyszínén
18.00. Díszmenet a városon át
19.00 Koszorúzás a Hősök emlékművénél a Főtéren 
Dr. Hidán Csaba ünnepi megemlékezése a IX. századtól 
a XX. századig terjedő időszakról
21.00 Magyar katonai hagyományőrző táncház hajnalig a 
Vécsey Helyőrség Klubban

Szeptember 15.
9.00-tól folyamatosan, egész nap honfoglalás kori, középkori 
vásár
10.00 A rendezvény hivatalos megnyitója. Megnyitja: Kovács 
Tamás alpolgármester
11.00. hagyományőrző zenekarok és tánccsoportok fellépése
13.00. honfoglalás kori, végvári magyar-török hadijáték, köz
ben fegyverzet és ruházat bemutató, helyszínen megemlékezés a 
400 évvel ezelőtti Európát is védő végvári harcokról, az abban 
elesett hősökről
15.00. A végvári korszakot bemutató történelmi játék
20.00. M agyar népzenei és néptánc bem utató a XIV. 
századtól a XIX. századig, táncház hajnalig

Szeptember 16.
11.00. ökum enikus istentisztelet, az ünnepség lezárására
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Rendőrségi hírek

Ősz közeledtével is  

s láger a b ic ik li

Egy levél margójára

Lehetett volna 

szebben is...
Az elmúlt időszakban több ke
rékpárnak is lába kelt. Két ta
nulságos esetet említünk: az 
egyik biciklit a gazdája a ház 
udvarán hagyta, a kiskaput pe
dig elfelejtette bezárni. A be
surranó tolvaj ezt a lehetőséget 
használta ki. A másik, igen 
márkás kerékpárt a kartali 
disco elől lopták el aszódi tu
lajdonosától. A kár 125 ezer 
Ft. Úgy látszik, érdemesebb 
átgyalogolni a szomszéd falu
ba. A Szivárvány óvoda kerék
pártárolójából ugyancsak ele
meitek két kerékpárt.
Nem kímélték a besurranó tol
vajok a Városi Bölcsődét és az 
egyik élelmiszerboltot sem. 
Előző helyen egy táskából lop
ták el a pénztárcát, amelyben 
48 ezer Ft volt, a boltból pedig 
a lezárt kasszából nyúltak le 
több százezer Ft-ot. Valószínű
leg itt a pénztárost is megkér
dezik, hogy miért maradt az 
előző napi bevétel is a kasz- 
szában.
Súlyos testi sértés miatt tett 

feljelentést egy aszódi hölgy 
egy szintén aszódi nő ellen, 
mivel az olyan súlyosan bán
talmazta őt egy partvisnyéllel, 
hogy eltört a karja.
Ismeretlen tettesek betörtek az 
aszódi Tüzép irodájába, és on
nan több, mint egymillió forin
tot vittek el. A lopási kár is 
meghaladja a 100 ezer Ft-ot. 
Aszódi lakos sérelmére követ
tek el lopást a Csintoványi 
csárdánál. A férfi inni ment a 
Petőfi forráshoz, ezalatt törték 
be gépkocsija oldalsó ablakát, 
és emelték ki az ülésen felejtett 
táskát, amelyben közel 70 ezer 
Ftvolt.
Tettlegességig fajult az a bale
set, amely a Kossuth Lajos út 
24. előtt történt. Két gépkocsi 
ütközött egymásnak. Az oko
zója azonnal elismerte, hogy 
hibázott, a kötelező felelősség- 
biztosítása is rendben volt, a 
sértett mégis úgy gondolta, 
testi erőfölényét kihasználva 
személyesen is elégtételt vesz

a vétkes vezetőn, sőt a gép
kocsin is. Ellene garázdaság 
elkövetése miatt indul eljárás. 
Egy német polgár is feljelen

tést tett a rendőrőrsön. Elmon
dása szerint a Richard Fritz 
Kft. területén egy irodából lop
ták el útlevelét, iratait és 3000 
márkát.
A fentebb említett baleseten 

kívül szerencsére csak egy 
anyagi káros baleset történt, az 
is Aszód külterületén kívül. 
Egy személygépkocsi védett 
vadat ütött el a Csintoványi 
csárda közelében. A vezetője 
ellen szabálysértési eljárás in
dult. Ugyancsak szabálysértési 
eljárás indul egy őrkutya tulaj
donosa ellen. Az állat a GAVIT 
udvaráról szaladt ki az úttestre, 
ahol egy személygépkocsi el
ütötte. A járműben közel 100 
ezer forintos kár keletkezett.
A rendőrség munkatársainak 

több ízben kellett olyan helyre 
kimenni, ahol a főbérlő nem 
egyezett az albérlővel, emiatt 
intézkedést kértek.
A rendőrök az elmúlt időszak
ban is kénytelenek voltak be
vonni néhány forgalmi enge
délyt. Két esetben a gépkocsi 
elmulasztott átírása, egy eset
ben pedig a lejárt zöldkártya 
miatt került erre sor.
A rendőrség örömmel számolt 
be lapunknak arról, hogy az 
Aszód Fesztivál idején nem 
történt olyan esemény, ami 
rendőri intézkedést igényelt 
volna. Ehhez nagyban hozzá
járultak az aszódi polgárőrök, 
akiknek munkáját ezúton is 
megköszöni a rendőrség.

-erzé-

Alaposan meglepődtek azok 
a gépjárm ű-tulajdonosok, 
akik dörgedelm es levelet 
kaptak az önkormányzattól, 
hogy járművüket bevonják a 
polgári védelmi szervezet ál
tal megjelölt feladatok elvég
zésére. Többen azon hábo
rodtak fel, hogy előzetesen 
semmilyen egyeztetés nem 
történt ez ügyben.
Kissné Kulybus Gizella arról 

tájékoztatta a testületet, hogy 
Aszód a gödöllői Polgárvé
delmi Szervezethez tartozik, 
amelynek joga van nemcsak 
háborús, hanem katasztrófa- 
helyzetekben is személyek és 
gépkocsik igénybevételére. A 
gödöllőiek nemrégiben értesí
tették őket, hogy meghatáro

zott számú, különböző para
méterű gépjárművet jelöljenek 
ki a fent említett célra. Az idő 
rövidsége nem tette lehetővé 
az egyeztetést, így kizárólag a 
hivatalos dörgedelem ment ki 
azoknak, akiket a gépjármű
adó-nyilvántartásból kiválasz
tottak.

Véleményem szerint a borí
tékba belefért volna még egy, 
kicsit udvariasabb levél, amely 
megmagyarázta volna, miről is 
van szó. Viszont arra is emlék
szem, amikor néhányszor be
hívtak tartalékos szolgálatra, 
nem kérdezték meg, ráérek-e. 
Ha ugyanis megkérdezik, bizto
san nemet mondok. Lehet, hogy 
elszoktunk a parancsszótól?

R. Z.

y  fáma
kiim y rkcrvhkedétt

A J A N L A T A l

Bacsó Péter:

3 tanú
Aligha túlzás állítani, hogy az 

elmúlt évtizedek legnépszerűbb 
mozifilmjei közé tartozik Bacsó 
Péter: A tanú és a két évtizeddel 
később forgatott Megint tanú cí
mű filmje. Ajánlati könyvünk
ben e két könyv regény változata 
olvasható egy másik Bacsó-film 
regényváltozatának társaságá
ban, ez pedig a Te rongyos élet.

A jó filmek általában könyv for
májában is sikeresek. Ennek 
nyilván az is az oka, hogy jelen
tősen megkönnyítik az olvasó 
dolgát. Nem kell a regényhősök 
alakjait kitalálni, elég a filmen 
látott szereplővel beazonosíta
ni. És az említett filmekben sze-

Kampánykezdés 

a M unkáspártnál
A Munkáspárt Aszódi Városi 

szervezete július 18-i összejöve
telén jelen volt Thiirmer Gyula, 
a párt elnöke, a KB tagja. Meg
beszélés folyt a Munkáspárt

helyzetéről, a 2002. évi választá
sok előkészületének feladatai
ról, az 5. számú választókerület 
országgyűlési képviselő-jelölt- 
jénekjelöléséről.

replő színészek alakítása igazán 
zseniálisnak mondható, elég 
csak Kállai Ferencre, Öze La
josra vagy Udvaros Dorottyára 
gondolni.
Felvetődik a kérdés, miért nőt

tek annyira a szívünkhöz ezek a 
filmek? Talán azért, mert azt a 
kort idézik, amelyben majdnem 
ötven évig élt társadalmunk. A 
nosztalgia a kisembernek szól, 
aki küzd a hatalommal, s amely 
nem rontotta el őt annyira, hogy 
képes legyen beilleszkedni a 
rendszerbe és folyékonyan ha
zudni. A rokonszerv azért is 
erős, mert azt látjuk, az új po
litikai rendszer ugyanúgy kiter
meli a Bástya és Virág elvtársa
kat, akik komor és sejtelmes arc
cal fontoskodnak. És persze ki
termeli a Pelikánokat is, akik (re
mélhetőleg) nem tudnak azono
sulni az új hatalmi elit elképzelé
seivel, elvárásaival. Mi pedig 
csak nevetünk rajtuk kesernyé
sen, mást ugyanis aligha tudunk 
tenni.

Rácz Zoltán
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Plusz méterekre is kerül aszfaltszőnyeg

Elkezdődött az útprogram
Húsz éve tart a lelkesedésük

Díszpolgár nyugdíjasok
Néhány napja új aszfaltszőnyeg 

borítja az Újtelep néhány, koráb
ban földes utcáját, és a Madách 
tér, valamint a Papföldi út kör
nyékén is elkezdődtek a mun
kák. Itt a burkolatszegély készí
tése folyik. A képviselők is fog
lalkoztak az útprogrammal. Saj
nálattal állapították meg, hogy a 
Betonútépítő által a napi kötbér 
elengedése fejében készített utak 
minősége hagy némi kívánni
valót maga után. A legnagyobb 
probléma, hogy az aszfaltsző
nyeg vastagsága nem mindenütt 
egyforma, és itt-ott az 5 cm-t 
sem éri el. Kérdés - és erre a tes
tületi ülésen nem hangzott el 
válasz -, ki vállalja és végzi el a 
garanciális munkát - már ha 
ugyan van rá garancia.
A közbeszerzési eljárás győz

tesének, a Strabag Rt-nek a ked
vező ajánlata lehetővé teszi, 
hogy a tervezett métereken túl 
további méterek kerüljenek fel
újításra. Az erre készített javas-

Bár konkrét időpontok nem 
hangzottak el, elképzelhető, 
hogy még az idén folytatódik a 
Szabadság tér felúj ítása, amelyet 
további három ütemre bontot
tak. A II. szakaszban (az első
ben a már elvégzett munkák ér
tendők) a tér bal oldali ágának 
felújítása - útpálya, parkoló épí
tés, a kapcsolódó csapadék-víz
rendszer átépítése - történik 
meg, ami várhatóan nettó 9,3 
millió Ft-ba kerül. A III. és IV. 
ütemnek ennél is magasabb, net
tó 12,8, illetve 14 millió Ftaszá- 
mított költsége. A tételek az alsó 
parkoló és a tér közepének fel
újítási munkálatait foglalják 
magukban. A képviselő-testületi

latot a képviselő-testület elfo
gadta, illetve kiegészítette azt. 
Eszerint végre sor kerülhet a 
Bethlen Gábor utcának az Arany 
János utca-Hatvani út közötti 
szakasza aszfaltozására. Vissza
térő probléma a Hunyadi utca- 
Vörösmarty utca torkolatának 
minősége, amelyet most talán 
véglegesen kijavítanak. A tervek 
szerint a lakótelepi élelmiszer- 
bolt előtti járdát is ellátják asz
faltszőnyeggel, valamint meg
oldják a vízelvezetést. Új javas
latként merült fel, amivel min
denki egyetértett, hogy a tér és a 
buszmegálló közötti szakaszt is 
rendezzék, a buszmegállót pedig 
cseréljék korszerűbbre. Az 
elfogadott előterjesztés tartal
mazza a Szakorvosi Rendelőin
tézet belső udvarának rendezé
sét is, amely nemcsak parkolók 
kialakítását, hanem a csapadék
víz elvezetésének megoldását is 
jelenti.

ülésen Kvaka István, a pénzügyi 
bizottság véleményét tolmácsol
va jelezte, szerencsésebbnek tar
tanák, ha előbb a tér közepe ké
szülne el, és csak ezt követően 
építenék át az alsó parkolót. Bú
zás Pál arra hívta fel képviselő- 
társai figyelmét, hogy a vízel
vezetést a már elkészült részen 
sem sikerült megoldani, s félő, 
hogy a díszburkolat nem sokáig 
áll ellen a fagyoknak. Bagyin Jó
zse f polgármester arra tett ígé
retet, a hibákat a kivitelező Ge- 
odóra Bt-val a szavatossági időn 
belül kijavíttatják.

A li. ütem felújításának költsé
geit a felhalmozási többletbe
vételből fedezi a város. R.Z.

Aligha van olyan ember Aszó
don. aki cáfolná azt az állítást, 
hogy a városka legaktívabb civil 
társadalmi szervezete a Városi 
Nyugdíjasklub, amely tavaly 
ünnepelte huszadik születés
napját. Tagjai a műsoraikkal, 
dalcsokraikkal nemcsak egy
mást örvendeztetik meg rend
szeresen, hanem a város pol
gárait is. Néhány esztendeje 
Ötvös Károly bácsi örökségét 
vették át, aki megpróbálta meg 
összefogni és tartalmas időtöl
tésre bírni a sok esetben magá
nyos kortársait. Ma 85 tagja van 
a klubnak. Persze közülük nem 
mindenki aktív, a lelkes mag 15- 
17 főt számlál, a többiek egy- 
egy rendezvény alkalmával csat
lakoznak hozzájuk.
A klub működésén sokat len

dített, hogy csatlakoztak az 
Eletet az éveknek mozgalom
hoz, mert innen rengeteg ötletet, 
segítséget kaptak és kapnak. A 
népi kultúra megőrzésének 
gondolata is innen származik. 
Felkeresték a legidősebb aszódi 
embereket, lejegyezték az ál
taluk énekelt dalokat. Gyűjteni 
kezdték a népviseletet, ami hi
ányzott hozzá, azt megvarrták. 
Az asszonyok elmondása szerint 
bizony sokszor úgy kellett titko
lózniuk a férjeik előtt is, nehogy 
kiderüljön, a családi kasszából 
vették meg a hozzávalókat.

Az első fellépésük alkalmával 
a fonóbeli népszokásokat ele
venítették fel, aztán eljátszották 
az aratáshoz, a tollfosztáshoz, a 
szürethez fűződő hagyományo
kat is. Ezeket nemcsak helyben 
adták elő, hanem Vácrátóton, 
Tóalmáson, Tápiószelén és 
Párádon, a Palóc Napokon is. A 
kezdeti sikerek után újabbak 
jöttek. 5. helyezést értek el pél
dául Budapesten, a Láng Műve
lődési Központban megrende
zett Ki Mit Tud?-on. Legutóbb 
Gödöllőn, a Népi ízek Feszti
válján nyerték el a közönség tet
szését, illetve a X. Aszód Fesz
tiválon, ahol Lagzi Lajcsi is 
felfigyelt rájuk, és felhívta őket a 
színpadra, ahol rögtönzött dal
csokorral álltak a 20 ezres kö
zönség elé.

Szeretnek tréfás darabokat is 
eljátszani. Az Idősek Világnapja 
alkalmából az Ideális Nő egy 
napja címmel mutattak be kaba
réjeleneteket, amit nagy derült
séget keltő csasztuskák - köztük 
ismert politikusokhoz szólók is - 
követtek. Elményszámba men
nek a farsangi báljaik is, ahol a 
kívülálló ajelmezeiket látva csak 
álmélkodik azon, mennyi krea
tivitás rejtezik bennük.

A klub tagjai hétköznap is ösz- 
szetartanak. Ha megbetegszik 
valamelyikük, akkor rendszere
sen látogatják őt. Ha valakire 
nehezebb házimunka vár otthon, 
akkor bátran szólhat a többi
eknek, mindig akad néhány se
gítő. Nemcsak a feladat megol
dása válik így könnyebbé, ha
nem beszélgetni is lehet közben. 
Egymás segítése volt a cél akkor 
is, amikor néhány klubtag 
kezdeményezte az Aszódi Cu
korbetegek Egyesületének létre
hozását, amely jelenleg ötven 
tagot számlál. Az ő mindennap
jaikat igyekeznek könnyebbé 
tenni azzal, hogy rendszeresen 
kémek fel orvosokat a beteg
séggel kapcsolatos előadásokra. 
Persze azért az éves munka
tervbe néhány kirándulás is be
lefér.

A buszos országjárás az aszódi 
nyugdíjasok körében is a leg
népszerűbb programok közé tar
tozik. Erre évente négyszer-öt- 
ször van lehetőségük, több al
kalmat nem engedélyez a nyug
díj, és a klub működésére kapott 
önkormányzati támogatás. Leg
alább egyszer strandra, vagy 
ahogy ők mondják, pancsolós 
helyre mennek, ahová az unoká
kat is magukkal viszik. Hazafelé 
aztán együtt énekelnek, tanítják 
őket a népdalokra, így fűzve 
szorosabbra a generációk közötti 
kapcsolatot.
A képviselő-testület mindezt 
méltányolva döntött úgy, hogy 
ebben az évben a Városi Nyugdí
jasklub kapja a díszpolgári cí
met.
Szerkesztőségünk hasonló mó

don eltöltött évtizedeket kíván a 
mostani és a leendő klubtagok
nak! R.Z.

Az aszódi Posta fiatal munkavállalókat keres 
kézbesítői munkakörbe.

Jelentkezés személyesen a hivatalvezetőnél.

R.Z.

Helyet cserél két ütem?

Szabadság tér: 

fo lytatás következik
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Zo-La 2 0 0 0 .  K ft.
Aszód, Kossuth L. út 71.

(a M űvelődés Házával szem ben!) 
Tel: 4 0 1 - 4 6 0  0 6  2 0  9 1 2 4  0 3 6

N v itv a ta r tá s :
hétfőtő l péntekig: 8 .0 0  -1 7 .0 0  

szombaton: 8 .0 0  -1 2 .0 0

nagy választékban: sportlabdák, tornatermi felszerelések, szabadidőruházat, 

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

J ö j jö n  b e  ü z l e t ü n k b e ,

•  i !

KRONOS márkájú
termékek kizárólagos forgalmazása!

S oorte fw esü le teknek
felszerelések:

sportszárak 
nadrágok 

'&  mezek 
•&  sportcipők

NAG Y V Á L A S Z T É K B A N !!!

Nvitvatartás:
hétköznap 8.00 - 18

Fekvő- illetve 
Zuhanyszolárium gépek
állnak rendelkezésére!

Bronzárium & Szolárium



10 ASZÓDI

A Biztonságosabb aszódi közlekedésért 

vetélkedő tesztkérdései, I. forduló
Lapunk előző számában be

harangoztuk, hogy vetélkedőt 
indítunk a Biztonságosabb aszó
di közlekedésért címmel. Nem 
titkolt célunk, hogy a kérdések 
segítségével felhívjuk a figyel
met a város közlekedési szem
pontból különösen veszélyes 
helyszíneire. Kérem, szánjanak 
időt a kérdésekre, és a megfej
tést küldjék be az újság szer
kesztőségébe. íme az első for
dulókérdései:
1. Aszódon hol lehet kerékpárral 
közlekedni a KRESZ szerint?
a) A járdán
b) A járdán és az úton egyaránt
c) Szorosan az úttest jobb szélén
2. Kerékpárral Aszódról Bagra 
közlekedve hogyan kell a 3-as 
számú főútról bekanyarodni?
a) A balra kanyarodó sáv jobb 

széléről
b) Az úttest jobb szélén le kell 
szállni, és azt tolva - a gyalo
gosokra vonatkozó szabályok 
szerint - kell az úttesten

áthaladni
c) Az úttest jobb széléről kell - 
megfelelő körültekintés mellett - 
bekanyarodni
3. Kerékpáron lehet-e személyt 
szállítani?
a) Igen, de csak egy 10 éven alu
lit szállíthat a 18. évet betöltött 
személy és csak a pótülésen
b) Igen, de csak egy 10 éven alu
lit szállíthat a 14. évet betöltött 
személy és csak a pótülésen.
c) Csak pótülésen lehet
4. Gyermekek kerékpározhat- 
nak-e Aszódon és környékén? a) 
Szülői felügyelettel bárhol
b) 12. életév betöltése után bár
hol
c) Főúton 10. életév alatt nem, 
máshol igen
5. Kétkerekű kézikocsit kapcsol
hatunk-e kerékpárunkhoz?
a )  Igen
b) Nem
6. Idomított kutyámat sétáltat

hatom-e úgy, hogy mellette ke
rékpározom, és a póráz a kerék

párhoz van rögzítve?
a) Igen
b) Nem
c) Csak, ha a jobb oldalon fut a 

kutya
7. A benzinkúttól a volt VO- 
LÁN-telepnél lévő faiskolához 
megyünk gyalogosan. Hol köz
lekedhetünk?
a) Az út jobb szélén
b) Az út jobb és bal szélén egy
aránt
c) Az útpadkán, ha esik az eső, 
akkor az úttest szélén
8. Ha megveszünk egy közel 2.5 
rn-es facsemetét, hogy vihetjük 
el a Kondoros térig?
a) Becsomagolva az útpadkán, a 
járdán, ill. ha zavarjuk a gyalo
gosokat, akkor az úttest jobb 
szélén
b) Becsomagolva az útpadkán, a 
járdán ill. az úttest jobb szélén
c) tetszés szerint
9. A Postától az OTP-hez me
gyek. Hol kelhetek át az úttes
ten?

a) Bárhol, a járműforgalom za
varása nélkül
b) A Művelődés Házánál ill. a 
Ferromechanikánál lévő kijelölt 
gyalogosátkelő helyen
10. Olyan helyen, ahol a jármű
vekkel szemben elsőbbsége 
nincs a gyalogosnak, csak ak
kor léphet az úttestre, ha a jár
műforgalmat:
a) nem zavarja
b) nem akadályozza
c) nem veszélyezteti
11 .Utasként kihajolhat-e az au
tóbusz ablakán, ha zsúfolt az au
tóbusz, és a külső hőmérséklet 
meghaladja a +40 C-ot?
a) Igen, ha fúllasztó a hőség
b) Nem, mert balesetveszélyes 
cjlgen, de csak a fejet lehet 
kidugni
A megfejtéseket szeptember 30 
-ig lehet beküldeni a szerkesz
tőség címére. Azok, akik vala
mennyi forduló kérdéseire he
lyes választ küldenek be. sorso
láson vesznek részt, melynek fő
díja egy ingyenes KRESZ tan
folyam.
Játsszanak velünk!

Tóth István

Hírek röviden
Igen nagy érdeklődés mutatko

zik a Podmaniczky Zeneiskola 
új tevékenységi körei iránt. Az 
előzetes felmérések alapján Ró
nai Lajos igazgató 40 fő je 
lentkezését várja néptánc-okta
tásra. 50 főt pedig a fazekasság 
tanulására. Az intézmény veze
tője arra kérte a képviselőket, 
hogy az intézmény tevékenységi 
köre kibővülhessen az utóbbi 
foglalkoztatásra is. Az eszközök 
rendelkezésre állnak a Közmű
velődés Otthona egy korábban 
nyert pályázatának és az önkor
mányzat támogatásának kö
szönhetően. A képviselők zöld 
utat adtak az új tevékenység
hez, bízva abban, hogy az ezen 
tevékenységek után járó nor

matíva hozzájárul a zeneiskola 
rentabilitásához.
Nincs engedélye az Ady Endre 
utcai EMÁSZ ügyfélszolgálat 
udvarában felépített toronynak- 
deriilt ki a legutóbbi képviselő- 
testületi ülésen. Az ügyet egy 
beadványában Asztalos Tamás 
képviselő firtatta, akit a torony 
környékén élők keresték meg 
panaszukkal. Bagyin József pol
gármester arról tájékoztatta a 
képviselőket, hogy a tulajdonos 
sem építési engedélyt, sem szak- 
hatósági véleményt nem kért a 
torony felállításához. Valószí
nűleg mégsem kerül lebontásra a 
vasszerkezet, ugyanis utólag is 
kérhet rá fennmaradási enge
délyt atulajdonosa.

Ajándékozzunk Könyvet!
Az Olvasás Eve alkalmából a olvasni szerető családoknak, 

Városi Könyvtár dolgozói arra közösségeknek, 
kérik a könyvbarátokat, hogy a
már elolvasott és számukra nél- A könyvek összegyűjtésének és 
külözhető könyveiket ajánlják szétosztásának helye a Városi 
fel a hátrányos helyzetű, de Könyvtár.

Tisztelt Ügyfeleink!

A Túrái Takarékszövetkezet 2001. 
szeptember 1-től 2001. november 3-ig

tagrendezést
hajt végre.

Kérjük tagjainkat, amennyiben részje
gyük összege az Alapszabályban megha
tározott 1.000 Ft-ot nem éri el, a tagsági 
viszony rendezése érdekében szívesked
jenek a Takarékszövetkezet kirendelt
ségét felkeresni.

a Túrái Takarékszövetkezet 
Igazgatósága
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KEPE TIBOR KFT.
3021 Lőrinci, Bajcsy-Zsilinszky u. 57.

Tel.: (37) 388 132, (37) 389 218, Fax: (37) 389 233

Jó időben szólunk!

Renault Tbalia Alizé. Limitált példányszámú klímás modell. Augusztus 1. és október 
30, között 220 000 Ft helyett 120 000 Ft kedvezménnyel, azaz 100 000 Ft-ért 
manuális klíma! Alapfelszereltség: dupla légzsák, szervokormány, központi zár, első 
elektromos ablakemelők, 510 literes csomagtér. 1.4-es, 75 lóerős motorral: 
2 475000 Ft, 1.4-es, 16 szelepes, 98 lóerős motorral: 2595000 Ft Várjuk 
márkakereskedésünkben! W W W .ren3Ult.llU

http://WWW.ren3Ult.llU
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Szeptemberi kezdés a Napsugár Óvodában

Köszönik és várják 

a segítséget
Amíg a gyermekek nyaraltak, 
addig az óvodákban lázas mun
ka folyt, hogy a kicsik vissza
tértükkor még szebb, még ott
honosabb környezetet tapasz
taljanak. Erről tanúskodik a 
Napsugár óvoda csoportjainak 
köszönetnyilvánítása, amelyet 
örömmel adunk közre.

Süni csoport: Csoportunk az 
őszi kezdéshez nyújtott segítsé
get hálásan köszöni az alábbi tá
mogatóknak: Euro-Line 2000 
Gödöllő, Kárász Pál vállalkozó, 
Valeníinyi Márta, Barkácsház, 
Rőfös bolt, Dián Bútor Bt.

Nyuszi csoport: A szülők kez
deményezésére indult jótékony- 
sági pünkösdi bál szervezéséhez 
és a lebonyolításhoz szükséges 
támogatást ezúton köszönjük 
mindenkinek, aki részvételével 
hozzájárult csoportunk fejleszté
séhez, szépítéséhez.
M aci csoport: Ezúton köszön

jük mindazok segítségét, akik 
bármilyen módon hozzájárultak 
csoportunk szebbé tételéhez: 
Dián Bútor Bt., Rőfös Méteráru, 
Búzás János vállalkozó.

Katica csoport: Szülői kezde
ményezésre ajándék anyagok
ból függönyök, takarók készül
tek az év folyamán. Régi búto
raink felújításához köszönjük a 
szülői segítséget.

Minden pedagógus örömmel vé
gez ilyen és ehhez hasonló felada
tokat, hiszen a gyermekek öröm
teli mosolya és nyugodt játéka 
számunkra mindennél fontosabb. 
Az energiát, amit erre fordítunk, a 
gyerekektől vesszük el. 29-es 
csoportlétszámmal, vegyes élet
kor mellett nagyon nagy szükség 
lenne az önkormányzat nagyobb 
támogatására!

a Napsugár Óvoda 
Nevelőtestülete

Petőfi múzeum Galériája

A rany P rága

Augusztus 30-án Arany Prága 
címmel nyílt meg Ladócsy 
László festőművész új kiállítása 
a Petőfi Sándor Múzeum galér
iájában. A képek olyannyira 
gyönyörűek, hogy felesleges 
bármit is mondani róluk, ezeket 
egyszerűen meg kell nézni,

amelyre október közepéig van 
lehetőségük.
Hangulatindítónak figyelmükbe 
ajánljuk Asztalos Tamás versét. 
A költemény a szerző közeljö
vőben megjelenő, Rianás című 
kötetében is olvasható lesz.

Egy kis nyelvelés

M ilén ium  agusztusban
Nyelvünkben sok olyan szó 

van, amely valamelyik más 
nyelvből származik. (De talán 
mégsem annyi, mint amennyi A 
magyar nyelv történeti-etimoló
giai szótára szerint annak mi
nősíttetik!) A címben szereplő 
két szó is ilyen. Igaz, kissé torzí
tott írásképpel szerepelnek, bár 
nem tettem egyebet, mint leír
tam őket abban a formában, aho
gyan sokak kiejtésében hallha
tók. Valójában nem is az idegen- 
ségükkel van bajom, hanem az
zal, hogy rosszul, helytelenül 
ejtve használjuk őket.
A millennium két latin szó kap
csolatából ered. A mille jelen
tése ezer. (Ebből a szóból ered a 
milliméter szavunk első tagja is.) 
Az annus szó pedig év-et jelent. 
A belőlük alkotott mille anni 
szókapcsolat jelentése ezer év. A 
szókapcsolat első tagja miileni 
alakban is használatos ezren
ként, ezer-ezer jelentésben, a 
második tag ragozott alakjával, 
az anno formával mindannyian 
találkozhattunk olyan írásokban, 
melyekben régebbi időkre uta-

Tomad'Menuisier 
Prága, az én Párizsom

Hullámtörók várnak a Vltaván, 
Sirálysemcsézte sűrű balkon.
Hideg tel minden másnap reggelen. 
Borzongató báj:
Mosoly, egy fekete kalpagon.
Sárga fény úsztatja a teret.
Harangjáték, bágyadó triola.
Az utca szélén néma kolostor.
Ó klazúra,
Esztendőket bújtató fiola.
A templomból kiszökő orgonaszó.
Mint monstranciában rejlőoltalom. 
Párizsban távol, lombfódte parkban, az 
Avarban állok.
S a szépség átbukik ezen a fátyolon.
Szobor ólmos árnyékát fonja.
Avörösre súrolt égalja.
Nedves kövek páráján zenélve. 
Asikátorvégén:
Éhesen rabol rám az éjszaka
A várban elveszik minden árnyék. 
Királysíron lépőérzelem.
Vitustánc gót csipkéi között. 
Vízköpőszörnyeken 
Átsuhan a habkönnyű végtelen.

lünk vissza. (Kedvelt kifejezése 
ez krónikáinknak, de még a min
dennapi beszéd szófordulatai 
között is előfordul, nagyon han
gulatossá téve az előadást.) 
Bosszúságra elsősorban az ad 
okot, hogy a millennium szót -  
az utóbbi másfél évben igen sok
szor hallhattuk -  majdnem a n 
nyiféleképpen ejtik, ahányan 
használják. Hallhattuk ejteni mi- 
lénium -nak, m illénium -nak, 
mondtak milleneum-ot, milléne- 
um-ot, sőt mileneum-ot is.
Aki a latin nyelvben csak egy ki
csit is jártas, tudja, hogy a latin ún. 
betűejtő nyelv. Ebben a tekintet
ben nagyon sok közös vonása van 
a magyarral, bár a magyar nyelv 
esetében csak a magánhangzók 
tekintetében beszélhetünk tisztán 
betűejtésről, bizonyos mással
hangzó-csoportok torzulnak a ki
ejtésben. (Pl. hasonulás, összeol
vadás esetén.) A millennium szót 
viszont hosszú 1-lel, hosszú n-nel 
és az n-nek után iu magánhang
zókkal kellene szabályosan ej
teni. Úgy látszik azonban, sokak 
számára ez gondot okoz. Ilyen 
esetben kellene gondolkodni 
azon, nem lehetne-e helyette mást 
használni. Én magam szívesen 
használnám az évezredünnep 
vagy ezrediinnep szavak valame
lyikét, mert az ezredfordulóval - 
amely az egész ezresekhez kö
tődik - nem keverhető, s az ünnep 
aktualitására utaló szóval köny- 
nyedén kiegészíthető mindkettő. 
Az is köztudott, hogy az utolsó 

nyári hónapot jelölő augusztus 
szavunk is latin eredetű. Augus- 
tus római császár nevéből szár
mazik. Ha pontosan akarnánk ej
teni - bár latinul az eredeti íráskép 
Augustus volt - akkurátusán au
gusztusi kellene mondanunk. 
Helyette azonban agusztus-1 vagy 
águsztus-t ejtenek közemberek, 
művelt professzorok, meteoroló
gusok stb. Sőt még az a néprajzos 
- a nevére nem emlékszem - is így 
ejtette, aki éppen ezeknek az ün
nepeknek és elnevezéseknek az 
eredetéről beszélt nemrégen a rá
dióban. S ha az elmondottakat vé
giggondoljuk, bizony nem is 
olyan extrém feltételezés a cím.

-g-l
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Egy Bachrol szóló könyv indította el az úton

Orgonával Isten szolgálatában
Manapság nem tartozik a leg
népszerűbb foglalkozások kö
zé a kántorság. Az ok főként az 
anyagiakban keresendő. A 
kisebb egyházközségek- noha 
szeretnék, hogy az énekek tisz
tességesen szólaljanak meg a 
templomban - a legtöbb eset
ben alig tudnak pénzt kiszorí
tani erre a feladatra. Enok 
Nagy Leventét mindez nem 
tántorította el korábban meg
hozott döntésétől, hogy így 
szolgálja Istent.

Egyetlen pillanatig sem volt 
kétséges számára, hogy érettségi 
után milyen terület felé fordul
jon. A tanítóképző mellett pár
huzamosan végezte a váci egy
házmegyei kántorképző iskola 
négy éves tanfolyamát. Emellett 
magánúton is folytatott zenei, 
egyházzenei tanulmányokat. A 
fent említett iskolák elvégzése 
után sem szakadt meg a tanulás 
folyamata. Levente ugyanis si
keresen felvételizett az Országos 
Magyar Cecília Egyesület kar
nagyképző intézetébe. A képzés 
ötéves, beszélgetőtársam az első 
évfolyamot abszolválta sikere
sen.
- A képzés a budai várban, a Má
tyás-templomban történik. Azt 
hiszem nem túlzás azt állítani, 
hogy ennél csodálatosabb kör
nyezetben még nem tanultam. 
Korábban olyan híres személyi
ségek jártak ide, mint például 
Bárdos Lajos vagy Gergely Feri 
bácsi. Sokfelé ágaznak a tanul
mányok, hiszen a kántori fela
datkör elég sokrétű. Már rég 
nem arról van szó csupán, hogy 
az olvasótáblánál vezényeljük a 
hívek énekét. Ekkor még nem a 
kántor orgonáit, hanem egy má
sik személy. Idővel - főleg a kis 
templomok esetében - ez a két 
feladat összemosódott vagyis a 
kántori tevékenység kiszélese
dett. Most már mi vezényeljük a 
templom kórusát. Ehhez ismer
ni kell a partitúrákat. A liturgia 
megkívánja, hogy ne csak az 
egyszerű népénekek hangozza
nak fel a templomban, hanem is
mert szerzők művei is. Nemré

giben láttam egy korabeli kán
tori szerződést. Érdekessége, 
hogy a fent említett feladatok 
megfelelő színvonalú végzése 
mellett kötelező volt az egyház
zenei kincstárat is gyarapítani, 
vagyis komponálni. Nálunk nem 
kell zeneszerzést tanulni, de be 
kell valljam, nekem vannak 
ilyen ambícióim, ezért magánú
ton ezzel is ismerkedem. Most 
készítettem el egy négyszólamú 
Cecília éneket, és ezt már ének
lik. Sajnos ehhez több idő kelle
ne.

- Mikor döntötted el, hogy 
kántor leszel?

- Elég meseszerű az én történe
tem. Kicsi korom óta zenélek, 
zongorázni tanultam. Egyszer 
kezembe akadt egy könyv, 
amely a Tamás templom karna
gya címet viselte. Bizonyára so
kan tudják, hogy ez Bach életé
ről szól. A szerző nagyon olvas
mányosan ír az akkori időszak 
színes egyházzenei korszakáról. 
Én ezt teljesen átéltem, és a 
könyvet úgy tettem le, hogy én is 
kántor szeretnék lenni. Az a kép 
lebegett előttem, hogy fent ülök 
egy csodaszép orgonánál, a kó
rus mellette és gyönyörű korá- 
lokat játszik, énekel. Felkeres
tem a Ferenciek terén lévő temp
lom kántorját azzal, hogy én is 
ennek a hivatásnak szeretném az 
életemet rendelni. Ő csak abban 
tudott volna segíteni, hogy egy 
nyáron tartandó kántorképző 
tanfolyamra bekerüljek. Eléggé 
elszontyolodva mentem haza,

ám otthon édesanyám azzal a 
hírrel fogadott, hogy a váci egy
házmegye kántorképzője felvé
telt hirdet. Sikeresen felvételiz
tem, így indult el az életem azon 
az úton, amelyre vágytam. Ez a 
belső indíttatás azóta csak to
vább erősödött bennem, és moti
vál, hogy minél többet és többet 
tudjak.

- Szabadidődben milyen zenét 
hallgatsz?
- Kikapcsolódásként én sem 
Bachot hallgatok, hanem más, 
könnyedebb zenét írt klassziku
sokat. A popzene sem idegen 
számomra, nekem is volt De- 
peche Mode korszakom, ám ez 
egyre inkább háttérbe szorult.

- Hogyan képzeled a további 
életedet?

- Egyelőre most mások irányít
ják, hiszen polgári katonai szol
gálatomat töltöm a Petőfi Múze
umban. Természetesen szeret
ném befejezni a tanulmányai
mat, aztán meglátjuk. A temp
lomban ellátom a kántori teen
dőket, ám azzal tisztában va
gyok, hogy erre főállású státuszt 
valószínűleg nem tudnak bizto
sítani. Bevonulásom előtt Buda
pesten tanítottam, a Benedek 
Elek Általános Iskolában. Való
színűleg visszatérek a katedrára 
és így egyeztetem össze a kánto
ri hivatással.

- Van vágyad, aminek eléré
sére áhítozol?

- Persze, titkon én is szeretnék
egy nagy templomban orgonál- 
ni, egy nagy kórust vezetni, úgy, 
mint ahogy annak idején Bach 
tette. A realitások talaján marad
va a lehető legjobb tudásom sze
rint szeretném szolgálni Istent. 
Egy jó kántor egy kis templom
ban is jó szolgálhatja Istent. Sze
retnék egy énekkart a magamé
nak tudni. Most a Domonko
soknál vezetek egy kórust. Sokat 
kell még tanulnom, de minden
képpen azt szeretném csinálni, 
amit elkezdtem. R.Z.

Elhunyt
városunk egyik 

díszpolgára
Hosszú betegség után, nyolcvan
nyolc éves korában augusztus 26- 
án elhunyt Barlai Béla, városunk 
díszpolgára. A temetés előtt az 
Evangélikus Templomban tartott 
gyászistentiszteleten D. Szebik 
Imre elnök-püspök emlékezett az 
egykori kántortanítóra.
Béla bácsi 1913-ban született 

Aszódon. Idejárt gimnáziumba, 
majd a Miskolci Evangélikus 
Tanítóképző növendéke lett, 
hogy elinduljon a maga válasz
totta úton. Nemcsak a katedrán 
szolgálta Istent, hanem az orgo
na mellett, kántorként is. 1950- 
ben a totális diktatúra kiszolgá
lói egyszerre parancsolták le az 
orgona mellől és küldték el az 
iskolából is. A Javítóintézet rajz
tanára lett, közben elvégezte a 
Rajzművészeti Főiskolát. Nö
vendékei szerették, tisztelték őt, 
mert mindig emberül bánt velük. 
Azt tanította nekik, csak becsü
letes felnőttként érdemes élni, és 
szeretettel kell szolgálni. Azok
kal a diákokkal, akik érdeklőd
tek a képzőművészet iránt - ma
ga is szívesen festegetett - külön 
is foglalkozott. A munkahelyé
től nyugdíjazása után sem sza
kadt el, s 82 éves koráig minden
nap bejárt a Javítóintézetbe. Idén 
Szemkeő Judit, a Szociális és 
Családügyi Minisztérium politi
kai államtitkára vasdiplomát 
adományozott neki.
Családi élete ugyancsak példa

ként szolgálhat mindenki előtt. 
56 évig élt együtt boldog házas
ságban feleségével, Edit nénivel, 
aki most három gyermekével és 
unokáival gyászolja a szerető 
férjet, a nagyszerű nagyapát.
Béla bácsi! Nyugodjon békében.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetét 

mondani mindazoknak, akik 
Barlai Béla temetésén részt vet
tek és sgyüttérzésükkel enyhítet
ték gyászunkat és bánatunkat.
Fájlaljuk, hogy az egyhangú 

presbitériumi döntés nem enge
délyezte, hogy hamva a temp
lomkertben legyen elhelyezve.

A gyászoló család
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Comenius-rejtély

Magyarsága fe ledésbe m erü lt
t i  i I !

Ha Sárospatakon járunk, a 
Református Kollégium meg
látogatásakor legtöbbször egy 
Jan Kötnémky (1592. márc. 
28. Nivnice - 1670. nov. 15. 
Amszterdam) nevű nagyhírű 
tudós professzor nevét halljuk 
emlegetni. Sok minden jót el
mondanak róla, többek között 
azt is, hogy cseh származású 
tudós, aki mintegy négy éven 
át (székfoglaló előadása 1650. 
november 24-én, búcsúbeszé
de 1654. június 2-án hangzott 
el) Patakon tanított

Többek között az ő nevéhez fű
ződik a szemléltető oktatás be
vezetése, a tanítási órák közötti 
szünet beiktatása és az az újítás, 
hogy a tanulók ülve hallgathat
ták a tanár előadását, mert bi
zony addig a tanulók állva hall
gatták professzoraikat. Ha Ko- 
mensky - vagy ismertebb ne
vén, latinosán Comenius - sem
mi mást nem tett volna, már beír
ta volna nevét a pedagógia nagy
könyvébe. De a fentiek alkal
mazása mellett még korának 
nagy tudású, híres professzora is 
volt. Az azonban a széles olva
sóközönség számára a mai napig 
rejtély, hogy ki is volt ő valójá
ban. Hiszen fiatalkori müveinek 
címlapján a fenti két név egyike 
sem szerepel. Egy 1612-ben 
megjelent műve címlapján a ve
zetékneve Marcomanno-Niwni- 
czenus alakban szerepel, egy 
1613-as kiadvány címlapján 
pedig a Marcomannis Niwnice- 
nus alakváltozat szerepel. A hei- 
delbergi egyetem anyakönyvé
ben 1613-ban pedig ekképpen 
szerepel a teljes neve: Johannes 
Amos Nivanus Moravus. A Ni- 
vanus név arra utal, hogy ősei 
egy Nivnice nevű faluból szár
maztak, s mivel eredetileg Mor
vaországból származtak, a Mo- 
ravia névre utal a Moravus meg
nevezés. Édesapja egy Komna 
nevű településen élt és Martin 
Szeges-nek hívták. Majd miután 
innen elköltözött, új lakóhelyén 
a Komnából való Szeges Már
tonnak nevezték el, s a komnai 
számlázásra a szláv Komnans-

ky, Komniansky vagy Kom- 
nensky névváltozattal utaltak. 
Ennek latinos formája a Come
nius. Tehát Comenius eredeti 
családi neve Szeges volt, ame
lyet azonban ő már nem hasz
nált, korai művein a Nivnicéből 
való származásra utalt, később 
pedig arra, hogy apai ágon ősei 
Komnából valók. így lett a ’Niv- 
nicei’-ből ’Komnai’-vá a mi de
rék professzorunk. S ha a mozai
kot összerakjuk, megtudhatjuk 
belőle, hogy a nagyhírű „cseh” 
professzor eredeti neve Szeges 
Amos János lehetett. Csakhogy 
akkor még nem volt törvények
kel szabályozott anyakönyve
zés, s így bizony megesik, hogy 
régi nagyjaink közül soknak a 
pontos személyi adatait sem is
merjük. (Például Balassi Bálint 
családi neve Balassa alakban is 
használatos volt a költő által is. 
Janus Pannonius eredeti nevét a 
mai napig sem ismerjük. Egye
sek Csezmiczei János névre „ke
resztelték” őt, mivel a horvátor
szági Csezmiczén született. De a 
születési hely a nevére vonatko
zóan semmiféle biztos támpon
tot nem ad.)
Felmerül a kérdés, ha Comenius 
családjának egyik ágán magyar 
származású volt - ld. az eredeti

Bár a II. világháború már több 
mint 50 éve véget ért, még min
dig sokan vannak, akik nem tud
nak a világégés borzalmaiban 
katonaként eltűnt hozzátartozó
jukról. Nekik jelenthet némi re
ményt a következő néhány sor.

Egy aszódi honfitársunk szintén 
nem tudott a rokonáról semmit. 
Végső kétségbeesésében a Hon
védelmi Minisztériumhoz for
dult. Nemrégiben levelet kapott 
az illetékes szaktárcához tartozó 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
Központi Irattárából. Azelkül-

teljes nevet-, miért nem Magyar- 
országon tanított életének jelen
tős részében? Vagy egyszerűen 
csak magyarkodunk és minden
kiből magyart akarunk faragni? 
Erről szó sincs! Gondoljuk vé
gig, hogy a nagy tudós és peda

Comenius szobra a 
cleveland-i Cseh Kulturális 

Központ kertjében

gógus életének vége felé került 
Sárospatakra a pedagógiai elvei
nek első követői között számon 
tartott Klobusiczky András rá
beszélésére és Lorántffy Zsu-

dött levél pontosan felvilágosí
tást ad arról, hogy a keresett sze
mély 1944.07.25-én ellenséges 
aknaszilánktól súlyos fejsérülést 
szenvedett, amibe pár nap múlva 
belehalt. A huszti temetőben te
mették el; a levél pontosan meg
jelöli a sír számát is.

Lassan közeleg a Halottak Nap
ja. Talán van remény rá, hogy 
néhányan megtudják addig, hol, 
melyik temetőben keressék hősi 
halált halt szeretteiket.

R.Z.

zsanna meghívásának eleget té
ve. De hová is mehetett volna 
Magyarországon Patak mellett 
még híres oktatási intézménybe? 
Ilyen intézmények- amelyek ha
gyományokkal is rendelkeztek- 
nemigen voltak az akkori Ma
gyarországon, hiszen tartott még 
a török megszállás, a nagy- 
szombati egyetem még fiatal 
volt, s mellesleg pápista alapí
tású. Csupán Erdélyben léteztek 
nagyobb hagyományokkal ren
delkező tanintézmények. így 
Szeges Ámos János elment 
olyan vidékre tanítani, ahol a ke
reszténység nem vívta élet-halál 
harcát a törökkel, viszonylag 
béke volt, csak néha-napján ju 
tott eszükbe keresztény-keresz
tyén testvéreinknek egymást 
gyilkolászni. így viszont ma
gyarsága - magyar nevével 
együtt - feledésbe merült.
S hogy miért kerekedett ked

vem éppen erről írni? A közel
múltban egy ismerősöm felhí
vott, hogy miképpen kell a Co
menius nevet írni, s valójában mi 
is a szó jelentése. Ismerősöm 
egy manapság divatos pedagó
giai program kapcsán került 
kapcsolatba a névvel. Úgy gon
doltam, ha ez neki probléma, bi
zonyára sokaknak az. S mivel a 
fenti ismeretek birtokában va
gyok, úgy gondoltam, meg kell 
osztanom ismereteimet mások
kal is. Honig Antal

Erdélyiek 2. találkozója 2001. 
október 13-án 18 órakor az aszó
di Gyros étteremben. Jelentke
zés: 06 30 373-7050 Beugró: 
1000 Ft.

Bontott cserép és konvektor el
adó. Tel: 411-317

Renault 11-es (diesel) eladó. Te
lefon: napközben:400-606

Mentse meg analóg (VHS, S- 
VHS, Video8 és Hi8) videofelvé
teleit az idő vasfogától! Digitális 
formátumba átmentve emlékeze
tes családifilm jei 50 év múlva is 
mai minőségben élvezhetők! Átí
rás mini DV-kazettára 40 Ft + 
AFA/mi'isorperc + nyersanyag 
áron! Tel: 421-825

Mégis van remény?

Háborúban e lese tt 

katonák nyomában
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Pályázati felhívás
Aszód Város Önkormányzata az Oktatási 

Minisztériummal együttműködve a 2002. évre ezennel 
kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmánvokat kezdeni 
kívánó fiatalok számára.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 

fiatalok (a 2001/2002. tanévben utolsó éves, érettségi 
előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával 

nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még 
felvételt nem nyert érettségizettek) jelentkezhetnek, 

akik a 2002/2003. tanévtől kezdődően állami 
felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási 

Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás 
alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó 

nappali tagozatos, államilag finanszírozott első 
alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, 

első szakirányú továbbképzésben vagy első akkreditált 
iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben kívánnak 

részt venni.

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap,
azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításnak kezdete:
a 2002/2003.tanév első féléve.

A támogatott pályázók szociális rászorultságát az 
önkormányzat egyszer felülvizsgálja. Az önkormányzat 
két tanulmányi félévenként jogosult a megítélt ösztöndíj 
megvonására, ha az ösztöndíjas rászorultság már nem 

áll fenn.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, egy 

péidánybean kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2001. október 10. 

Pályázati űrlap és felvilágosítás 
Szabadiné Bartók Katalin aljegyzőtől kérhető.

Pályázati felhívás
Aszód Város Önkormányzata az Oktatási 

Minisztériummal együttműködve a 2002. évre ezennel 
kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

ösztöndíjpályázatot

Felsőoktatási hallgatók számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 

fiatalok jelentkezhetnek, akik állami felsőoktatási 
intézményben (kivéve a katonai és a rendészeti felső- 

oktatási intézményeket), illetve az Oktatási Minisztérium 
és az intézmények közötti megállapodás alapján nem 

állami felsőoktatási intézményben folyó nappali 
tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, 

első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú 
továbbképzésben vagy első akkreditált iskolai rendszerű 

felsőfokú szakképzésben vesznek részt.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap,
azaz két egymást követő tanulmányi félév.

Az ösztöndíj újrapályázható.

Az ösztöndíj folyósításnak kezdete:
a 2001/2002. tanév második féléve.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül 

történik.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, 
egy péidánybean kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2001. október 10 
Pályázati űrlap és felvilágosítás 

Szabadiné Bartók Katalin aljegyzőtől kérhető.

XjiíÜí T ^ é k k  Uvillanyszerelő
szakmunkást

keresünk
komfort berendezések szervizelésére, 

készenléti hibaelhárításra.
Fizetés megegyezés szerint.

A  jelentkezést önéletrajzzal a GREX R t., 

1 6 2 5  Budapest, Pf. 100 címre kérjük. 

Felvilágosítás: Torma László 

Tel: 4 0 5 4 4 0 1 , 4 0 5 -5 8 9 4

Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)

All;ninii csokrok, sírkoszorúk készítését 
vállaljuk ingyenes kiszállítással

-----  Tel.: 06-28-401-690 -----
2 0 0  l i t e r e s  l é g f ü g g ö n y ö s  t e j e s h ű t ő  e l a d ó .

Ugyanitt családi ház eladó!

Bangó Csaba
gépjárművezető szakoktató 

K a rta l, B o c s k a i u . 11. Tel: 0 6  20  4 3 4 -2 2 3 8

T anuljon  n á la m  vezetn i!
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„A kis autók 
királya"

Az AutoBild 2001. évi 
AO kategória tesztje alapján

SkodaFabia
Szinte hihetetlen, de igaz! mÁR könnye

dén egy igazi Fabiába ülhet! Élvezze 

a vezetés örömét az elegáns, biztonságos, ésszerűen fel

szerelt Fabiában, amely Európa legmodernebb autógyá

rának büszkesége. Kedvező, új hitellehetőségekkel!

További részletekkel várjuk márkakereskedésünkben!

mÁR 2 132 000 Ft tói!
Patócs Autóház

www.skoda-auto.hu

2100 Gödöllő, Rigó u. 10 
Te!.: (28) 423-299, 418-872 
Tel./Fax: (28) 410-299

http://www.skoda-auto.hu
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CITIBAhKO

Feltöltőkártya-értékesítés

Te hangod Ü  v a d á f o n e

ílÍPLflP

Dompu
KÉPESLAPOK

POSTAI
ÉPTÉKCIKKfK

TCLLfO nKAPTTAK

A postahivatal és a shop nyitvatartási ideje:

Hétfőtől péntekig: 8.00-16.00 Szombat: 8.00-12.00

EGYÓRÁS LUTTERLOH 
SZABÁSTANFOLYAM! 

CSAK 2 NAPIG!
Bármilyen hihetetlen, mégis igaz! 

Segítsen magán és családján, ta

nuljon meg méretre szabni egyet

len óra alatt egy új, nagyszerű 

ném et találm ány segítségével. 

Nem  kell másolni, nem kell hozzá 

készülék, de még tehetség sem 

szükséges. Bárm ilyen alakra, 

bármilyen méretre. Kezdőknek, 

haladóknak, sőt szakembereknek 

is! Egyszeri részvétel elegendő!

Aszód: Művelődés Háza, Kossuth L. út 72. 
Szept. 25-én és 26-án 10.00, 14.30, 16.00 órakor 

Veresegyház: Régi Ált. Iskola, Fő út 77-79. 
Szept. 21-én és 24-én 10.00, 14.30, 16.30 órakor

Időtartam: 1 óra Belépő: 250 Ft

M inden  szükséges anyag az előadáson megkapható

Minden látogató kap 3 
szabásmintát a saját alakjára.

Mi

Az Aszód Körzeti Vöröskereszt 
holland bálás használt ruhát árusít 

a Falujárók útja 1. sz. alatt.

Araink:

nadrág - szoknya 300,- 
ing - blúz 200,- 

kabát 1500,-/2 .000,- 
póló 200,-/250 ,-

valamint vegyiá 
OMO mosópor 1 í 

Biopon 3 kg 10C 
Biopon 4,5 kg 15

Nyitva:
hétfő, csütörtök 10-13
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J ---------------------------------L
Történelem felvételi

előkészítő
A Gödöllői Futura Szabadegyetem Alapítvány 

2001. októberétől felvételi előkészítő tanfolyamot
indít

történelem tantárgyból
a jelentkezések számától függően.

A heti foglalkozásokat egyetemi, 
történelem szakon oktató tanárok vezetik.

Foglalkozási formák:
előadás, szeminárium, tesztírás és -javítás.

Tervezett időpont:
minden szombaton 9 és 13 óra között.

Érdeklődés és jelentkezés:
Tel: 411-317(18-20 óra között)

Dr. Ö. Kovács József 
kuratóriumi elnök

S___________________ r

T óth  István
;

1440^01/1

a u tó s  isk o lá ja
tanfolyamokat szervez folyamatosan:

kerti traktor, seg éd m o to ro s kerékpár, 
szem élygép k ocsi, teh ergép k ocsi, busz, 

p ótk ocsi kategóriában, valam int 
belfö ld i árufuvarozó, b u szvezető , TIR, ADR, 

könnyű- é s  n eh ézgép k ezelő  
szaktanfolyam okon

D iákoknak, valam int tű zo ltóknak és családtagjaiknak 
ked vezm én yt b izto sítunk. Ingyenes elm életi pótórák, 

teljes körű  üg yin tézés, részle tfizetés.

K övetkező tanfolyam :
2 0 0 1 . szep tem b er  17. 1 7 .0 0  
A szód, K ossuth Lajos út 72 .

Felvilágosítás:
a helyszínen m inden  kedden  1 7 .0 0 -1 9 .0 0  

valamint
Tel/Fax: 2 8 /4 3 7 -5 4 8

0 6 -3 0 -9 9 1 7 -1 0 6  0 6 -2 0 -4 3 4 -2 2 3 8

A gyakorlati o kta tá s H atvanban és Bp-en történik!

Ba I esetbiztosítás

Külföldi utazás során 
igénybe vehető 

asszisztencia 
biztosítások

Segítségnyújtás betegség, 
baleset esetén

Személyi asszisztencia 

Poggyászkeresés

OTP Bank Aszódi Fiókja
2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 42-46. 

Tel/Fax: 28/400-133 
Tel: 400-076, 400-208
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Labdarúgás

Győzelmek a Magyar Kupában és a bajnokságban
Jól vette az Aszód csapata a Ma
gyar Kupa első akadályát Az el
lenfél a Szada gárdája volt, aki
ket itthon 5:l-re, idegenben pe- 
dig3:0-ra vertek fiaink.
Mindkét mérkőzésen akár két

jegyű aszódi győzelem is szület
hetett volna, de sorra kimaradtak 
a helyzetek. Ezért is okozott né
mi csalódást, hogy az első, ide
genben játszott bajnoki mérkő
zésen, ahol történetesen ismét a 
Szada volt az ellenfél, csupán 
1:1-es döntetlent sikerült elérni. 
Igaz, a kezdők közül hiányzott a 
játékosedző Kecskés Zoltán, mi
vel a visszavágó kupamérkőzés 
20. percében akkora rúgást ka

pott a térdébe, hogy azonnal le 
kellett őt cserélni, és azóta sem 
hadra fogható. A folytatás már 
jobban sikerült a csapatnak, Tri
kóid Imre és Hosszú Péter gól
jaival itthon fektették két vállra a 
Kistarcsát.
A játékosok hozzáállására nincs 
panasz. Azok is rendszeresen lá
togatják az edzéseket, akik egye
lőre nem jutnak szóhoz. Nem 
lesz könnyű dolguk, hiszen egy
kori NB Il-es, NB III-as játéko
soknál kell jobbnak lenniük. A 
vetélytársak első keretből törté
nő kiszorítására viszont csak ak
kor van esélyük, ha teljes erőbe
dobással harcolnak érte.

Megszépült a székház
Tovább tart a felújítás az Aszód 
FC sporttelepén. Az elmúlt hét
végén megtörtént a székház kő
porozása, így most már nemcsak 
belül, hanem kívül is kulturált 
képet mutat az épület. A kerítés 
javítása is végső stádiumába ért, 
már csak a téglafal koszorúval 
történő ellátása van hátra. Új
donság, hogy a kerítésen még 
egy nagykaput nyitottak, hogy 
tavasszal már ne az edzőpályán, 
hanem egy újonnan kialakítandó

parkolóban parkoljanak a gép
kocsik.
Búzás János, a klub elnöke la

punknak elmondta: több cég is 
segédkezett a felújításban. Kie
melte a GAVIT-ot, amely na
gyon sok anyagot és betont biz
tosított ingyen. A Trióm ix Kkt. 
munkatársai valamennyi labda
rúgó-kapuról lemarták a régi fes
téket, és újramázolták azokat.

-erzé-

Nemcsak a felnőtt, hanem az mieink nem kezdtek rosszul, hi- 
öregfiúk csapata is megkezdte a szén előbb az Erdőkertest verték 
bajnoki szezont. A mondatból meg otthonában 4:0-ra, majd 
nyilván kiderült, hogy a tavalyi 1:1 -es döntetlent értek el a GE- 
„pihenő” után ez a korosztály is AC ellenében, 
harcba száll a bajnoki címért. A

A 2001/2002. évi körzeti 
labdarúgó-bajnokság őszi menetrendje

(az Aszód szemszögéből, elöl az ifjúsági mérkőzések 
kezdési időpontjával)

3.forduló 09.15-16. 14.30és 16.30
Pécel II.-Aszód

4. forduló 09.22-23.14 és 16 óra 
Aszód-Galgamácsa

5. forduló 09.29-30.13 és 15 óra
Vácszentlászló-Aszód

6. forduló 10.06-07.13 és 15 óra 
Aszód-Dány

7. forduló 10.13-14.13 és 15 óra
Kánál-Aszód

8. forduló 10.20-21. 12.30 és 14.30 óra
Aszód-Kistarcsa

9. forduló 10.27-28.12és M óra 
Kerepes-Aszód

10. forduló 11.03-04.11 és 13 óra 
Aszód-Erdőkertes

A 11. fordulóban A szód szabadnapos
12. forduló 11.17-18.11 és 13 óra 

Valkó-Aszód
13. forduló 10.23. (kedd) 11.30-13.30 óra 

Aszód-Mogyoród

Elment egy sportoló...
Mély megdöbbenéssel vettük 

tudomásul, hogy Túrosán 
István életének erejében eltá
vozott közülünk. A búcsú min
dig fájó, különösen akkor, ha 
egy barátról van szó.
Előző nap még terveztük-szer- 

veztük a szeptember elsejei öreg
fiúk mérkőzést, amit ő már csak 
fentről nézhetett meg. Pedig neki 
nagyon nagy szerepe volt abban, 
hogy újraéledt a kapcsolat a nagy- 
bátonyi öregfiúkkal.
A gyászhír hallatán először arra 

gondoltunk, hogy lemondjuk a 
mérkőzést, de sportbarátaink 
meggyőztek, hogy a meccs elma
radása semmit nem old meg, és 
többet ártanánk az Ő emlékének. 
Az, hogy a vendégek mennyire 
tisztelték, kiderült abból, ahogy 
megdöbbentek a híren, és aho
gyan együtt éreztek velünk. A két 
együttes vezetőikkel, Molnár

Józseffel, illetve Dóra Józseffel 
együtt vonult be a pályára. Min
den játékos egy-egy fekete kar
szalagot viselt.
Dóra József, aki szintén egy na
gyon jó barátot vesztett el Ist
vánban, néhány szóval megem
lékezett az elhunytról. Ezt kö
vetően a mérkőzés egyperces 
gyászszünettel kezdődött. 
Mindkét csapat vezetői játékosai 
és a szurkolók ezúton fejezik ki 
részvétüket a gyászoló családnak. 
István! Emlékedet örökké meg
őrizzük. Bán József

*

Turcsán István élete a honvéd
séghez kötődött. 1976 és 78 kö
zött az MN Híradózászlóaljhoz 
vonult be sorkatonai szolgálatra. 
A szolgálat második évében elő
léptették növendék tiszthelyet
tessé, majd a sorállomány érdek- 
védelmi bizottságának vezetője

lett. Leszereléskor tartalékos 
törzsőrmesterré léptették elő.

Szívesen sportolt a szolgálat 
alatt is, nagyon sok hadseregver
senyen vett részt, ahol szép si
kereket ért el. Fegyelmezett, jó 
katona volt, így megkapta a Ha
za Szolgálati Érem bronzfoko
zatát. A civil életben sem sza
kadt el a honvédségtől, 2000. ja 
nuárjáig polgári alkalmazottként 
dolgozott. Ezt követően egy kül
sős cég alkalmazásába került, de 
továbbra is a honvédségi lakó
épületek kezelése volt a feladata.

Sportpályafutását 1972-ben 
kezdte a város ifjúsági labdarúgó- 
csapatának tagjaként. Később a 
felnőtt együttesnek volt meghatá
rozó játékosa, majd ezt követően 
előbb az ifik, később a „nagyok” 
edzője lett. E téren is szép sike
reket értei.
Nagy szerepe volt abban, hogy

létrejött a város öregfiúk csapata, 
amelynek vezetője volt. 1998- 
ban az FC tagsága beválasztotta 
őt az elnökségbe. 1999. februárja 
és 2001. júliusa között az FC el
nöke volt. A labdarúgóklub érde
keit képviselte az önkormányzat 
Művelődési, Közoktatási, ifjúsá
gi és Sportbizottságában is, 
amelynek szintén tagja volt. 
Munkája, személye örökké hiá
nyozni fog.
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Szeptember a nép nyelvén Szent 
Mihály havának, s őszelő hó
napnak számít. Valamikor 
Egyed napján, vagyis elsején 
léptek szolgálatba az alkalmi 
szőlőcsőszök, mert ettől kezdve 
kellett vigyázni a szőlőt a tol
vajtól, embertől és madártól 
egyaránt. Szeptember 4-én kö
szöntik Rozáliákat, s aki ezen a 
napon akácvirágot talál, minden 
veszély nélkül felkeresheti egy
kori ellenségét, haragosát. Bará
tokká lesznek és elmúlik hara
gúk oka is. Mondják, hogy Lő
rinc a beköszöntő őszre utal, s ez 
a nap a szabadban való fürdés 
utolsó napja. De az őszt jelzi az 
is, hogy a "Lőrinces" dinnye, 
körte már nem igazán ízes, mert 
megrontotta a szégyentelen Lő
rinc mester. Ezen a napon az idő
járás is fordul: ha még mindig 
szép az idő és lombosak a fák,

akkor hosszú és meleg lesz az 
ősz. sokáig üldögélhetnek a vén- 
asszonyok a küszöbön, és él
vezhetik a késő nyár fáradt, de 
még mindig melengető napsu
garait. Kisasszony napja ősi po
gány őszkezdő nap. "Fecske
hajtó kisasszonynak" is neve
zik. E naptól indulnak útnak a 
fecskék és a vándormadarak. 
Külön említésre méltó, hogy vi
dékünkön - Máriabesnyőn - 
ezen a napon nagy búcsút ren
deznek. Szeptember 29-e Mi
hály napja az őszi mezőgazda- 
sági évnegyed kezdőnapja. A 
méhek ettől a naptól nem járnak 
ki. Ezen a napon megszakad a fű 
gyökere, a halak a víz fenekére 
húzódnak, minden gazdának el 
kell kezdeni a vetést. Ha ezen a 
napon még egy-egy fecske farka 
felvillan, akkor újévig nem lesz 
hideg.

TERÜLJ, TERÜLJ ASZTALKÁM!
Palócgulyás

Hozzávalók: 1 fej vöröshagy
ma. 75 dkg marhahús. I kg bur
gonya, 50 dkg zöldbab, egy evő
kanál zsír, só, babérlevél, kö
ménymag, evőkanál liszt, 2 dl 
tejföl.

Kevés zsíron megfonnyasztjuk a 
finomra vágott vöröshagymát, 
közben a húst apró kockára vág
juk, majd megpároljuk a hagy
más zsírban. Sózzuk, mellé
tesszük a babérlevelet, néhány 
szem köménymagot, kevés pi
rospaprikát, majd 2 1 vízzel fel
öntjük és lassan főzzük. Mikor a 
hús félpuha, hozzátesszük a koc
kára vágott burgonyát és zöld
babot, és együtt készre főzzük.

Tálalás előtt forraljuk át kevés 
liszttel elkevert tejföllel. Ügyel
jünk rá, hogy levesünk ne le
gyen hígabb, mint a gulyás leves.

Gesztenyegolyók

Hozzávalók: 25 dkg gesztenye- 
massza, 5 dkg vaj, 2dkg kakaó, 4 
evőkanál cukor.

A gesztenyemasszát villával 
szétnyomkodjuk, hozzáteszünk 
4 evőkanál porcukrot, majd el- 
keveijük a vajjal és a kakaópor
ral. Az így kapott masszából go
lyókat formázunk, melyeket 
porcukorban megforgatunk.
Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Rejtvény helyett...
...elnézést kell, hogy kérjünk Ahol több ember van könnyebb 
rejtvényfejtőinktől, de mostani megélni. 
lapszámunkban ez a rovat tech- Nyerteseink: Kaszás Józsefné 
nikai okok miatt kimarad. Re- (Csengey u. 13.) és Kalina 
méljük, októberben ismét hódol- Jánosné (Ady E. u. 1.) 
hatnak kedvenc időtöltésüknek. Gratulálunk! Nyereményüket 
Előző rejtvényünk megfejtése: postán küldjük el!

Futballkedvelő  

lányok fig ye lm ébe!
A Forrás Szabadidő Sportegye

sület várja 12 év feletti lányok je
lentkezését női futballcsapatába 
Jelentkezni Tóth Istvánnénál az 
egyesület székhelyén (Kartal, 
Deák Ferenc utca 18.) lehet folya
matosan, valamint az Aszódi SK 
labdarúgópályáján szeptember

14-én 18 órától és szeptember 16- 
án 17 órától. Szólj anyukádnak, 
nővérednek és a húgodnak is, 
hátha ők is kedvet kapnak egy kis 
sportoláshoz.
Érdeklődjetek a 28 437-548-as 

vagy a 30/ 9917-106-os számon. 
Szeretettel várunk mindenkit!
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TAPÉTA vásár
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

Sim a é s  h ab osíto tt, m intás é s  szövetm in 
tá s, fűrészporos, m ennyezet h ő sz ig e te lő  
tapéták , m űstukkók m egújult választéka  

H> P oszterek , szegők , bordűrök nagy válasz
tékban, valamint a tapétázáshoz szükséges 
eszközök, ragasztók, RIGIPS h ézago ló  é s  
g le tte lő  segéd anyagok  

■=> F estésh ez , m ázoláshoz  
porfestékek , színezők  

■=t> D iszperzit - Héra - Limit 
■=£> lábazat-és homlokzat

festékek, ecsetek, meszelők 
■=> Alapozók - Zom áncok - Lakkok - Lazúrok

Árgarancia!

A hirdetés felmutatója TAPÉTA vásárlás esetén 
10% engedményt kap!

Péter Lajosné
A S Z Ó D , LAK Ó TELEPI FE ST É K - 

TA PÉTA BO LT

S  (28) 401-691, 401-092 
Nyitva: H-P: 6 -1 7 -ig , Szó: 6 -12 -ig

ASZÓDI TÜKÖR
Kiadó: Aszód Város Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Rácz Zoltán 
A szerkesztőség címe: Városi Könyvtár 

2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 72. Tel: 28/400-606 
Nyomdai előkészítés:

RH+VIDEO BT. - Gödöllő, Fenyvesi főút 2. T/F: 28/421-825 
Készült az ARTWIND KFT. nyomdájában Gödöllőn,

750 példányban


