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S züle tőben egy ú ja b b
Alighanem a településünk egyik legkritikusabb pontja a Csengey 
utca. A domborzati viszonyok miatt nemcsak rendkívül keskeny 
itt az úttest, hanem annak stabilitását támfalakkal kell biztosítani. 
Az önkormányzatnak arra  nincs pénze, hogy egyszerre, teljes 
hosszában végezze el a megerősítést, így folyamatosan pályázik 
egy-egv kritikus szakasz biztonságosabbá tételére.
Az utcával a csatornaépítők is 

alaposan megküzdöttek. Kide
rült ugyanis, hogy útban van a 
vízvezeték-hálózat, így először 
azt kellett teljesen átépíttetni. A 
munkák csúszása miatt a telje
sen megmozgatott talaj nem tu
dott kellőképpen tömörödni, ép
pen ezért a legutóbbi képviselő- 
testületi ülésen arról döntött a 
grémium, hogy az utcát egyelőre 
kiveszi az útprogramból, és az 
aszfaltozás elvégzését tavaszra

ütemezi át. Az új határidő 2002. 
május 31. Annak érdekében, 
hogy az utcában télen is lehessen 
közlekedni, a talajt zúzott kővel 
szórják meg. A képviselő-testü
let döntéséről múlt héten hétfőn 
lakossági fórumon tájékoztatták 
az érintetteket. Bagyin József 
polgármester erről úgy nyilatko
zott: a polgárok megértették, 
hogy ennél egyelőre nincs jobb 
megoldás.

Szeptember közepén Aszód is 
feliratkozott a magyar katonai 
hagyományokat önálló rendez
vénnyel bemutató települések 
sorába, és talán a programok egy 
részét elverő eső sem mossa le 
erről a listáról. A Bornemisza Já
nos Hagyományőrség Egyesület

a kisváros főterén verte fel két 
jurtáját, amely körül az esemé
nyek zajlották. Néhány vásározó 
is megjelent a közelükben, hogy 
kézműves termékeikkel eleve
nítsék fel elmúlt korok hangu
latát.

(folytatás a 9. oldalon)

(folytatásai, oldalon)

A gyermekek étkezési szokásai sem egyformák
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Szeptember 1-től új rendszer 
szerint működik a gyermek- 
étkeztetés városunkban. Bár 
egyelőre a „próbaüzem” fo
lyik, tapasztalatok m ár mind
két oldalon vannak.

A szülők azon túl, hogy meg
lepődtek az első hónap szám
lájának nagyságán, egyszerre di
csérnek és méltatlankodnak. A 
közétkeztetésben dolgozók 
munkájában kisebb átszervezés
re került sor, azt követően, hogy 
az érintettek jelezték, hol van 
túlterheltség, illetve üresjárat.

Az első meglepetést a számla 
nagysága okozta. A nyár elején 
végrehajtott normarendezést és 
az emiatt bekövetkezett áreme
lést a szülők a tanév végén azért 
nem érzékelték, mivel akkor 
nem teljes hónapot fizettek. 
Bordi Edit, a gyermekétkeztetést 
biztosító intézmény vezetője 
szerint ugyanakkor igen kevés 
mozgásteret biztosít a 111 Ft-os 
nyersanyagnorma, amiből az 
ebéd mellé tízórait és uzsonnát is 
kell biztosítani. A változásokat 

(folytatásai. oldalon)

A képviselő-testület legutóbb 
arról is döntött, hogy újabb part
falszakasz megerősítésére nyújt 
be pályázatot, de ez nem az a 
rész, amelynél a kamion bedőlt. 
Hogy ezt ki és mikor fogja hely
rehozni, egyelőre nem tudni.
- Mi csak annyit tudunk tenni, 
hogy korlátokat teszünk ki, hogy 
felhívjuk az arra közlekedők fi
gyelmét a veszélyre. A téglafal a

kastélyhoz tartozik, ami viszont 
- mivel tudomásom szerint hi
vatalosan még nem kapta vissza 
az evangélikus egyház - egye
lőre a Kincstári Vagyonkezelő 
Igazgatóság birtokában van. Ép
pen ezért neki kell gondoskodni 
a téglafal újjáépítéséről és az 
esetlegesen megsérült támfal 
helyreállításáról.

-rácz-



2 A SZÓ D I

Ö n k o rm á n y z a ti h íre k
A képviselő-testület elsőként a 

2001 /2002-es tanév beindításá
ról hallgatott meg tájékoztatót. 
Erről részletesen, külön cikkben 
olvashatnak, csakúgy, mint az is
kola számítógépparkjának meg- 
új ítására történő törekvéséről. 

Páyázatot nyújt be az önkor
mányzat a gyermekétkeztetés át
szervezése során végrehajtott 
létszám-racionalizálás költség
vonzatainak csökkentésére. Az 
átszervezés során a Szivárvány 
óvoda élelmezésvezetöjének 
munkaköre november 1 -tői 
megszűnik. A Csengey Gusztáv 
Általános iskolában történt át
szervezés során egy félállásos 
könyvtárosi munkakör szűnt 
meg, az ezen az álláshelyen fog
lalkoztatott pedagógus a részére 
felajánlott másik munkakört 
nem fogadta el.
Módosította a közművelődési 

rendeletet, valamint az önkor
mányzat Szervezeti és Működé
si Szabályzatát a képviselő-tes
tület. Utóbbi azért vált szüksé
gessé, mert a köztisztviselők 
jogállásáról szóló törvény is vál
tozott.
A Szabadság tér II. ütemének 

felújítási munkálatainak elvég
zésére pályázók közül a képvi
selő-testület a SIMI '97 Kft. 
ajánlatát tartotta a legjobbnak, 
így a gödöllői céget bízta meg a 
munkák elvégzésével. A kft vé
gezte a Szabadság téri üzletsor 
parkolóinak viakolor kővel tör
ténő burkolását. A műszaki elle
nőri munkák elvégzésével a kép
viselők Bártfai Lászlót bízták 
meg.
A képviselő-testület az oktatási 
intézmények kötelezően előírt 
bérpótlék emelését végrehajtva 
a következők szerint módosítot
ta az összegeket. A magasabb 
vezetők (4 fő) bruttó 44.500, a 
vezetők (5 fő) 25.400, az osz
tályfőnökök és a munkaközös
ség-vezetők 4.000, a gyógype
dagógusok 4.800 Ft-otkapnak.
A grémium elutasította a Ren- 

Depo Bt. Iparűzési adó mentesí
tésre irányuló kérelmét. A kép
viselők ezt követően területvá
sárlásra irányuló, illetve kamat
mentes kölcsönre vonatkozó ké
relemről döntöttek. A Jelentés a 
lejárt határidejű határozatokról

és a két ülés között tett intézke
désekről című napirend után a 
képviselők zárt ülésen döntöttek 
a megyei kitüntetésekre tett ja
vaslatokról.

--------------------Szeptember 26.
A rendkívüli képviselő-testület 

összehívására azért volt szük
ség, hogy a képviselők módosít
sák az útprogram kivitelezési 
határidejét, mivel a Strabag Rt. 
az esős időszak miatt nem tudja 
befejezni az aszfaltozást. Az új 
időpont október 10.

illetően a következőt mondta: 
-Nem ígértük azt, hogy minden 
tökéletesen működik az első 
perctől kezdve, nagyjából há
rom hónap türelmi időt adtunk 
magunknak. Az eltelt időszak ta
pasztalatait figyelembevéve fo
lyamatosan alakítunk a rendsze
ren. Figyeljük a visszajelzése
ket, igyekszünk kijavítani a hi
bákat, pótolni a hiányosságokat. 
Példát is mondok. Kiderült,

Október elsejével bezárta aszó
di, Ady Endre utcai kirendelt
ségét az ÉMASZ R t A vállalat 
kommunikációs igazgatója sze
rint erre azért volt szükség, 
mert erősen lecsökkent az ilyen 
irodák forgalma, a fogyasztók 
inkább telefonon intézik ügye
iket.

Az Országgyűlés várhatóan ez 
év végén elfogadja a Villamos 
Energia Törvényt, amely lénye
gesen átszabja a jelenlegi áram- 
szolgáltató vállalatok munkafel
tételeit. Szétválasztódik például 
a hálózatok üzemeltetése és a 
villamos energia kereskedelme, 
a fogyasztó maga választhatja 
meg, kitől vásárolja az energiát. 
A várható változások mindene
setre már most arra késztetik az 
áramszolgáltatókat, hogy racio
nalizálják a működésüket.

Módosította képviselő-testület a 
szennyvízcsatorna-hálózat épí
tésének befejezési határidejét is. 
A beruházás során ugyanis je
lentős, a tervekben nem szereplő 
feladatokat elvégezni, így példá
ul a Kossuth Lajos út és a Pesti út 
nyomóvezetékének rekonstruk
ciójára is sor került. A Széche
nyi, Síklaki hegy, Berek út ivó
víz-vezetékeit más nyomvonal
ra kellett áthelyezni. Ezzel 
együtt az elvégzett munkák el
lenértéke 18, 8 millió Ft + ÁFA 
összeggel megnőtt, de az eredeti

hogy nem létezik recepttörzs, a 
konyhák más-más módon készí
tik ugyanazt az ételt. Novem
bertől már a Lakoma nevű prog
ram szerint dolgozunk, így el
méletileg mindkét konyhánkban 
azonos íze lesz ugyanannak az 
ételnek. A gyakorlatban persze 
lehet árnyalatnyi eltérés.

A jobb munkamegosztás érde
kében kértük dolgozóinkat, te
gyenek javaslatokat, ezt követő-

Pest megyében az ELMÜ és 
társvállalata, az ÉMASZ több 
ügyfélszolgálati iroda bezárásá
ról döntött. Dr. Boross Norbert 
kommunikációs igazgató szerint 
erre legfőképpen a fogyasztói 
szokások megváltozása miatt 
volt szükség. Amíg ugyanis ko
rábban naponta 50-100 ügyfél 
kereste fel ezeket az irodákat, 
addig mára ez a szám 1-5 főre 
csökkent. Az ügyfelek kihasz
nálják a telefon nyújtotta kényel
met, és gondjaikkal, kérdéseik
kel a nem egészen egy éve mű
ködő telefonos ügyfélszolgálat 
munkatársaihoz fordulnak, akik 
naponta átlagosan 2.500 hívást 
fogadnak. Az ÉMÁSZ erre helyi 
tarifával működő telefonos vo
nalat biztosított, melynek szá
ma: 06 40 28 28 28.

R.Z.

Szeptember 19.
pályázott céltámogatási keret
összegen belül maradt. A határ
idő módosítását kérte a két társ
község, Iklad és Domony is, 
mert ott sem fejeződtek be a 
munkálatok. Az új időpont 
2001.október31.
Két pályázat benyújtását is tá

mogatta a képviselő-testület. A 
Közművelődés Otthona szak
mai tevékenységet szolgáló mű
szaki cikkek beszerzésére, az 
Aszód Körzeti Vöröskereszt pe
dig egészségprogram megvaló
sítására nyújt be pályázatot.

en egy kis átszervezést hajtot
tunk végre, hogy a terhelés le
hetőleg mindenütt egyenletes 
legyen.

Bordi Edit elmondása szerint 
most tapasztalják meg azt is, 
hogy egyes ételekből mennyi 
fogy el. Emiatt bántak például 
csínján az elején a repetával. A 
gyermekeknek egyébként az ét
kezési szokásaik sem azonosak. 
Amíg például a lenti épület diák
jai igényelték a kenyeret a rakott 
krumplihoz, addig a fölsőben 
alig fogyott a szeletekből.

Ú j k ü ls ő s  ta g  

a  m ű v e lő d é s i 

b iz o tts á g b a n
A képviselő-testület elfogadta 
Dúzs Mártának, a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola pe
dagógusának külsős tagként 
való jelölését a Művelődési, 
Közoktatási, Ifjúsági és Sport- 
bizottságba. Az új tag a nyár 
elején lemondott Péter Sán- 
dorné helyére került.
A közelmúltban tragikus hirte

lenséggel elhalálozott Túrosán 
István helyét egyelőre nem töl
töttékbe.

A gyermekek étkezési szokásai sem egyformák

N o ve m b e rtő l i n d u l a Lakom a-p rog ram
(folytatás az 1. oldalról)

Bezárták az ÍMASZ 

aszódi üg y fé lszo lg á la ti iro d á já t
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Új veze tés, ú j te rv e k k e l
Megelégedéssel fogadta a kép
viselő-testület Acsné Tóth Beá
ta megbízott iskolaigazgató
nak a tanévkezdésről szóló be
számolóját Ebből kiderült, ki
sebb zökkenőkkel, de különö
sebb megrázkódtatás nélkül 
indult be a munka.

Gondot okozott például az 
egyik tanárnő hirtelen és várha
tóan tartós megbetegedése. Egy 
másik kolléganő a beszámoló 
napján jelentette be, hogy Erdő
kertesen elnyert egy szolgálati 
lakással is járó állást. A kollek
tíva még egy fö esetében válto
zott, aki nem vállalta a felkínált 
új feladatkört. Helyére főállású 
könyvtáros került, mellette új 
félállású gyennekvédelmi fele
lős és szabadidő szervező be
állítását kellett megoldani. Újjá
alakultak a munkaközössé-gek, 
akik meghatározott munkaterv 
szerint dolgoznak. A minőség-

biztosítási csoport gőzerővel 
dolgozik azon, hogy az ezen a 
területen egy év hátránnyal bíró 
Rákóczi úti egységet is bevonja 
a munkába.
A Csengey úti épületben a nyel
vi labort sikerült az eddiginél 
egy nagyobb terembe átköltöz
tetni. Két osztályterem teljesen 
új padokat kapott, további kettő
ben pedig a meglévők kerültek 
szülői segédlettel felújításra. 
Gondot okoz viszont a karban
tartó kérdése. A tapasztalatok 
ugyanis azt mutatják, hogy az is
kola hosszú távon nehezen nél
külözi a kizárólag itt dolgozó 
szakembert. A GAMESZ mun
katársainak viszont túlságosan 
szerteágazó a feladatköre ahhoz, 
hogy a felmerülő hibákat mind
két épületben azonnal orvosol
ják.
Az igazgató tájékoztatója szerint 
pályázatokkal igyekeznek ki

egészíteni a szűkös költségve
tést. Ennek köszönhetően tud
nak például 20 pedagógust beis
kolázni drogprevenciós képzés
re. Könyvtárfejlesztésre 500 
ezer Ft-ra pályáztak, de ennek 
még nincs meg az eredményhir
detése.
Az iskola keresi azokat a lehet
séges alternatívákat, amelyekkel 
meg lehet tartani a felső tagoza
tos diákokat. Éppen ezért a jövő
ben nagyobb súlyt fektetnek a 
nyelvoktatásra és a számítás- 
technikai képzésre. Előbbi ese
tében az a cél, hogy a diákok 
(eleinte a legjobbak) nyolcadik 
osztály végén alapfokú nyelv
vizsgát tegyenek, utóbbi terén 
pedig az, hogy az itt tanulók 
nemzetközi ECDL vizsgát te
gyenek. A tervek megvalósítá
sához azonban mindenképpen 
szükséges az önkormányzat 
anyagi támogatása.

Acsné Tóth Beáta az iskolakezdésről

M in d e n k i lé i t  az ö s s z e v o n á s tó l”
2001. július elseje óta Acsné 

Tóth Beáta személyében új 
igazgatója van az egyúttal 
összevont vezetés alá került 
Csengey Gusztáv Általános Is
kolának.

Az új vezetőnek nemcsak az 
iskolakezdéskor aktuális gon
dokkal kell megküzdenie, ha
nem azzal a ténnyel is, hogy idő
közben kiderült, a képviselő-tes
tület érvénytelen döntése követ
keztében, nem öt, hanem csak 
egy évre szól vezetői megbíza
tása. Elsőként arról kérdeztük, 
hogyan sikerült ezt feldolgoznia.

-Először nagyon elkeseredtem, 
mivel tudtam, így nem lesz stabil 
az iskola helyzete. Lehet, hogy 
tavasszal új harc kezdődik. 
-Harcot említettél. A kinevezé
sed ellen is harcoltak néhá
ny a n ...
-Igen, de azt gondolom, hogy 
nem minden tagja a két tantes
tületnek. Véleményem szerint 
igazából a változás tálalása nem 
volt egyértelmű. Mindenki félt 
az összevonástól. A szülők 
azért, mert féltek a zsúfoltságtól, 
és attól, hogy a gyerekének más
hová kell járnia. Mára kiderült, 
hogy ez nem következett be. A 
nevelők is rájöttek, hogy ugyan
azt kell csinálniuk, mint eddig. 
Tanítani. Egy biztos, a helyzet 
nem tett jót a pedagógusok te
kintélyének, ami egyébként or
szágos viszonylatban is hiány
zik.
-Te megnyugodtál?
-Nem nyugodtam meg. Bele
fogtam valamibe, és lehet, hogy 
jövőre mindent elölről kell kez
deni. Tudom, hogy nekem bizo
nyítanom kell. Ezt egyelőre a pa

pírmunkán kérik rajtam számon. 
Rengeteg rövid határidejű admi
nisztrációs feladatot - Pedagó
giai program, SZMSZ, Kollek
tív Szerződés stb. - kell elvé
geznünk. Viszont emiatt még 
nem volt alkalmam egyetlen órát 
sem meglátogatni. Azért pozití
vum ról is beszám olhatok. 
Tavaly elkezdtük a Comenius 
programot, aminek végrehaj
tását az elmúlt napokban véle
ményeztek a szaktárca szakem
berei. Jó véleményt kaptunk. 
Most az a feladat, hogy a progra
mot a fönti épületben is elkezd
jük.
-Jövőre újra igazgatóválasztás 
lesz, amelynek te is lehetsz 
nyertese...
-Természetesen tisztában va
gyok ezzel, most azonban a je 
lenlegi helyzetre kell koncent
rálnom. Szerencsésnek mond
hatom magam, mert vannak 
olyan kollégák, akikre számít
hatok. De a többiek is becsülettel 
dolgoznak, és ez a legfontosabb.

R.Z.

Ú j já rd a  é p ü lt 

az ó vo d á b a n
Szépül, épül a Napsugár Óvo
da udvara. A régi, elhasználó
dott, balesetveszélyes járdát új
jáépítették, a kikopott füvet fel
frissítették, hogy biztonságos, 
kellemes tere legyen a játéknak.

A kisgyermekek a legtöbb ta
pasztalatot, a legmaradandóbb él
ményüket életük első 10 évében 
gyűjtik. Ha a testi készség és ké
pességfejlesztés ebben az élet
korban elmarad, a későbbiekben 
nem, vagy csak alacsony szinten 
pótolható.

A gyerekek legjellemzőbb tulaj
donságának, a személyiség fej
lődését döntően meghatározó 
mozgékonyságukat, mozgásos 
aktivitásukat kell tekintenünk. 
Ez a gondolat elvezet annak fel
ismeréséig, hogy a gyermekek 
olyan biológiai pszichológiai 
változásokon mennek át, me
lyek döntő módon kihatnak fel
nőttkori személyiségük alakulá
sára. A gyerek mozgásos aktivi
tásának kiéléséhez sokoldalú és 
harmonikus fejlődéséhez semmi 
mással nem pótolható hatékony
sággal járul hozzá a játék, ezért a 
játékban a gyermek legfőbb te
vékenységformáját jelölhetjük 
meg. Ehhez elengedhetetlen a 
biztonságos, esztétikus játék, já 
téktér, amellyel alakul emléke
zete, képzelete, fejlődik akarata, 
alakulnak érzelmei, pontosab
bak, összerendezettebbek lesz
nek mozdulatai.

Ezen az újjáépült járdán meg
valósulhatnak a gyermekek el
képzelései (aszfaltrajz, biztonsá
gos szabad mozgások, eszköz- 
használatok). A járda létrehozá
sáért köszönettel tartozunk, a 
járdát elkészítő munkásoknak, 
Kis Gábor szüleinek, a Kis és 
Társa BT-nek, valamint Huszár 
Mihálynak, a GAVIT ügyvezető 
igazgatójának a nagyértékű be
tonbiztosításáért.

a Napsugár Óvoda Szülői 
Munkaközössége
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N y íl t  le v é l

F e la já n lo tt adom ány
Tisztelt Polgármester Úr, 

Aszód Város Ónkormányzat 
Képviselő Testületé!

Engedjék meg, hogy egy hivata
los levelet érzelmi indítással 
kezdjek. Ha temetőről van szó, 
és túl van már valaki az ötödik 
évtizeden, nem képes elkerülni 
emlékek idézését, és ezzel 
együtt jár az érzelem.
Tíznél több helyen szolgáltam 

már lelkipásztorként, és ezt a szá
mot a csatolt egyházközségek mi
att legalább hárommal szoroz
hattuk. Ezt csak azért említem és 
írom le, hogy érzékeltessem: sok
felé temettem, láttam temetőket 
és ravatalozókat. A magyar teme
tők nem sokban különböznek. 
Nem lehet azokat összehasonlí
tani például a bajorországi teme
tők rendjével és egyszerűségével. 
Mi magyarok vagyunk, magyar a 
történelmünk, magyar a kultú
ránk. Mindent meg kell tennünk 
azért, hogy erre büszkék is lehes
sünk.
Aszódon két gimnázium műkö
dik. Kultúrális központ Aszód. 
A környező települések ifjúsága 
itt tanul. Nem hiszem, hogy van 
még egy olyan középület Aszó
don, mely annyira méltatlan volt 
a városhoz, mint a ravatalozó. 
Nem néztem utána, de kevés 
olyan ravatalozó lehet a környé
ken, melyek elmaradtak a koráb
bi aszódi ravatalozó mögött. 
Mindezt előre kellett bocsáta- 

nom, hogy kifejezzem azt az 
örömet, mellyel fogadtuk az új 
ravatalozó tervének és immár 
beteljesülő valóságának hírét. 
Meggyőződésem, hogy ebben 
az örömemben, ebben a jóleső 
érzésben minden aszódi polgár 
osztozik velünk. Mindezen érzé
sek hátterével nagy meglepetés 
volt egyházközségünk számára 
az az általunk nem kért, nem várt 
határozata Aszód város önkor
mányzata képviselő-testületé
nek, hogy egymillió forint ado
mányt kapunk. Mivel ismerjük 
az anyagi hátteret, azt a körül
ményt, hogy a ravatalozó csak 
önkéntesen felajánlott társadal
mi munka árán lehet használható 
valóság, a felajánlott összeget 
köszönettel fogadjuk, de öröm
mel és jó szívvel felajánljuk a 
ravatalozó hátralévő építési, il

letve berendezési költségeinek 
fedezésére.
Az Egyháztanács jóváhagyásá

val szeretnénk további felaján
lást is tenni. Némán pihen egy 
kis harangunk, melyet valaha 
valakik szólásra hívtak létre. Az 
épülő ravatalozó kupolájába ezt 
felajánljuk. Hangja szolgáljon 
az átment lelkek tiszteletére és 
az élők vigasztalására, lelki épü
lésére. Szívesen hirdetünk meg 
gyűjtést is templomba járó híve
ink között, ha hiány mutatkozna 
a régóta várt ravatalozó épületé
nek befejező munkálataihoz, 
költségeihez.

Őszinte tisztelettel:

Buzgán József plébános 
Tolmácsi Miklós világi elnök

Tisztelt Szerkesztő Úr!
Rendszeres temetőlátogató ré

vén örömmel kísértem és kísé
rem figyelemmel a ravatalozó 
építését. Mostanra már jól látha
tó - és elképzelhető -, hogy mi
lyen újabb épülete lesz a város
nak, amelyben az eddigieknél 
méltóbb módon búcsúzhatunk 
szeretteinktől. Az viszont meg 
sem fordult a fejemben - egé
szen a cikk olvasásáig -, hogy 
valamelyik egyház pénzt kér egy 
olyan területért, amely közös 
célt szolgál, mert a rajta lévő 
épületre - sajnos kinek előbb, ki
nek később - valamennyiünk
nek szüksége lesz.

Remélem, jól értelmeztem a 
cikkben leírtakat: ha az egyik ol

dalon 750 négyzetméternyi terü
letért , jár” 1 millió forint, akkor a 
másik oldalon a II. világháború
ban meghalt és Aszódon elteme
tett szovjet katonákért és „az el
múlt rendszer számos pártfúnkci- 
onáriusáérf ’ is ugyanennyi kom
penzációt kell fizetni, mintegy 
kárpótlásként, mert valakik vala
mikor oda merték őket temetni. 
Ezt a gondolatmenetet - és a mö
götte húzódó érzelmeket - kegye
letsértőnek és felháborítónak tar
tom. Milyen erkölcsi alapokon 
állnak azok az emberek, akik üz
letet látnak a halálban és már a te
metőben is, valamint azok, akik 
minősíteni merik a halottakat vélt 
vagy valós bűneik, erényeik, cse
lekedeteik alapján? Ma már a vi
lágban egyre több gondot, na
gyobb figyelmet fordítanak a há
borúkba nem önként, hanem pa
rancsra belesodródott és életüket 
vesztett katonák emlékének, és 
remélem, ezt nem pénzért teszik. 
Ami pedig a pártfúnkcionáriuso- 
kat illeti, ők is ugyanolyan gyarló 
emberek voltak, mint a még élők, 
köztük a jelenlegi közéleti sze
mélyiségek, politikusok. Lehet, 
hogy életükben nem jó oldalon 
álltak, de azért őket is megilleti, 
hogy békében nyugodjanak sír
jaikban, és ne kelljen utánuk kár
pótlást fizetni.

Végezetül el kell mondjam, 
hogy a „kompenzálandó” halot
tak egyike által én is érintett va
gyok, mert férjem is ezen a terü
leten nyugszik. Igaz, hogy halá
láig párttag volt és éveken át 
több párt- és egyéb funkciókat 
töltött be, de „mellesleg” első
sorban pedagógus volt, és közel 
30 évig az Aszódi Fiúnevelő 
Igazgatója. De rajta kívül töb
ben is vannak, akik miatt most 
kárpótlás jár. Többségüknek va
lóban volt pártfunkciója, ettől 
függetlenül becsületességükhöz, 
emberségükhöz, szakmai tudá
sukhoz nem férhet kétség, és 
valamennyien jelentős szerepet 
vittek Aszód életében. Az ő em
lékük megsértését olvasom ki a 
cikk sorai közül, ezért - fogadat- 
lan prókátorként ugyan -vala
mennyi „érintett” nevében visz- 
szautasítom. Úgy érzem, ennyi
vel tartozom az emléküknek!

Eperjesi Jenőné

Konferencia Aszódon

F ia ta lo k  az é le t küszöbén
Az állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat Gödöllői 
Szervezete, a Magyar Vöröske
reszt Aszódi Körzeti Szervezete 
és a Timóteus Társaság Alapít
vány Fiatalok az élet küszöbén 
címmel rendez konferenciát 
október 20-án, szombaton az 
Evangélikus Gimnáziumban.
A 9 órakor kezdődő programot 

Bagyin József polgármester és 
Papp Katalin, az ÁNTSZ Gö
döllői Szervezetének főorvosa 
nyitja meg.

Az érdeklődők ezt követően a 
FÉK-programmal ismerkedhet
nek meg. Néhány előadás alcí
me: A FÉK szükségessége, ko
runk veszélyei; Életre szóló ba
rátságok; Felkészülés a szülői 
szerepre; Az vagyok, akinek 
mások mondanak?; Igaz történet 
az önismeretről; Hogyan tanít
suk a FÉKet?

A rendezők minden érdeklődőt 
szeretettel várnak. A rendezvé
nyen valórészvétel ingyenes.

Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)

Mi már készülünk a Halottak Napjára... 
Kiskoszoruk nagykereskedelmi áron kaphatók! 

Krizantém megrendelésre is!
------  Tel.: 06-28401 690 ------

2 0 0  literes légfüggönyös tejeshütő eladó.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ugyanitt családi ház eladó!_ _ _ _ _ _ _ _ _

Bangó Csaba
gépjár m űvezető  sza kokta tó  

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

Tanuljon nálam v/ezetni!
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Generáció X 
életbiztosítás
rendszeres m egtakarítási 

form a

egyedi igényekhez igazodó 

biztosítási szolgáltatások

magas hozam

rendkívüli befizetési 

lehetőség

adókedvezmény

kényelmes díjfizetés  

díjkedvezménnyel

átláthatóság

hitelfedezeti lehetőség

befektetés és biztosítás 

minden korosztálynak.

OTP B an k  A szódi F ió k ja
2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 42 -46 . 

Tel/Fax: 2 8 /4 0 0 -1 3 3  

Tel: 4 0 0 -0 7 6 ,4 0 0 -2 0 8
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Kevés bűncselemény történt

S o k  az in a s  g é p já rm ű v e z e tő
Az elmúlt időszakban (szeren
csére) kevés bűncselekmény 
történt. Örömmel számolha
tunk be arról is, hogy a rend
őrség több eset elkövetőjét is 
megtalálta.
Egy vállalkozó bejelentést tett, 

hogy 300 ezer Ft értékben fó- 
démtámaszokat loptak el arról 
az építkezésről, ahol dolgozik. 
Bravúros nyomozást követően a 
tettes horogra akadt. Ugyancsak 
fény derült az elkövetőkre a Ja
vítóintézetben elkövetett lopás 
esetében. Itt növendékek tulaj
donították el az egyik nevelő né
hány ruhadarabját és pénzét 
mintegy 50 ezer Ft értékben. 
Engedély nélküli árusításért in

dult szabálysértési eljárás né
hány borsodi illetőségű személy 
ellen, akik burgonyát árusítot-tak. 
Az ilyen esetek érdekessége, 
hogy a rendőrségnek joga van le
foglalni az árut, aminek sorsáról

az illetékes önkormányzat szaba
don dönthet (eladhatja, szétoszt
hatja az intézményei között stb.). 
Az aszódi önkormányzat ezúttal 
nem élt a lehetőséggel.
Az utóbbi időszakban emelkedett 
az ittas gépjárművezetők száma. 
A rendőrség emiatt 18 személy - 
köztük 2 aszódi - jogosítványát 
vonta be. Három gépkocsi fogal
mi engedélye is bevonásra került 
műszaki érvényesség, illetve kö
telező biztosítás híján.
A korábbinál jóval nagyobb ren
dőri jelenlét ellenére sokan még 
mindig versenypályának nézik a 
közutakat. A körforgalomnál is 
nap mint nap adódnak balesetve
szélyes helyzetek, ugyanis - külö
nösen a Hatvan felől érkezők - té
vesen azt gondolják: minden kö
rülmények között elsőbbségük 
van a kartali útról és a vasútál
lomás felől érkező járművekkel 
szemben.

Néhány szó a közlekedésről

K iv ilá g íta tla n u l 

és fig y e lm e tle n ü l
Mostanában m ár korán sötétedik, s ezt egyelőre nem szoktuk 

meg. Főleg a gyerekek esetében fordul elő, hogy még világosban 
indulnak kerékpárjaikkal a barátaikhoz, s sötétben térnek haza. 
A baj az, hogy a kerékpárok többségére semmilyen világítóeszköz 
nincs felszerelve.
A rendőrség arra kéri a szülőket, balesetek. Legutóbb egy segéd
szánjanak pár száz forintot ezek- motoros kerékpár és egy sze
re a fontos, a KRESZ előírásai mélygépkocsi ütközött össze 
szerint amúgy is kötelező eszkö- (képünkön). Szerencsére a mo- 
zökre, mert ezzel tragédiákat toros néhány zúzódással meg
előzhetnek meg. úszta az esetet. A rendőrség az
Bár az illetékes 
szaktárca sze
rint az ikladi el
ágazásnál lévő 
c s o m ó p o n t  
nem igényli a 
körforgalmat, a 
nagy forgalom 
miatt egymást 
követik a ki- 
sebb-nagyobb

úszta az esetet. A rendőrség az

A frissen betonozott csatornafedelet akarta kikerülni

K a m io n t “ n y e lt ”  a C s e n g e y  u tc a
Szerencsésnek mondható ba

leset történt szeptember 28-án 
a Csengey utcában.

Egy Békéscsabáról érkező ka
mion tetőcserepet hozott az utca 
egyik telkén épülő házhoz. Ki
felé jövet a sofőr nem akarta ösz- 
szetörni a frissen betonozott 
csatornafedelet - a csatorna épí
tése a napokban fejeződött be az 
utcában -, ezért balra húzódott, 
egészen a kastély téglafala mel
lé. A gépkocsivezető egyszer 
csak azt észlelte, hogy az autó 
hátulja hirtelen megsüllyed. A 
kocsiban utazó telektulajdonos- ze, mi történt pontosan. Körbe- telen a téglafallal együtt bedőlt a 

kerítés alatt lévő támfalra.
A több, mint 10 tonnás monstru
mot csak este hat órára tudta két 
daru kiemelni. Szerencse a sze
rencsétlenségben, hogy szemé
lyi sérülés nem történt A teher
gépkocsiban sem keletkezett 
nagy kár, a sofőr az akkumulá
torok újra savazása után foly
tatni tudta útját Információink 
szerint viszont a két daru költsé
geit mindenképpen neki kell áll
nia.

Kép és szöveg: Rácz Zoltán

ügyben megkezdte a vizsgálatot. 
Az utóbbi időszakban több vad- 
elütéses baleset történt a 3-as 
számú főút Gödöllő-Aszód kö
zötti szakaszán. Legutóbb egy 
személygépkocsi vaddisznóval 
ütközött. A találkozót mindkét 
fél megsínylette: az állat az éle
tével fizetett, a járműben pedig 
400 ezer Ft-os kár keletkezett.
A gépkocsivezetőknek nem árt 

tudni, hogy ilyen esetben őket 
terheli a felelősség, amennyiben 
az út mentén vadveszélyre fel
hívó táblákat helyeztek el. Az 
érvényben lévő jogszabályok 
szerint ugyanis a vadásztársaság 
ezzel mindent megtett annak 
érdekében, hogy elkerülje a bal
esetet, a KRESZ idevonatkozó 
előírása szerint pedig a gépko
csivezetőnek úgy kell vezetnie 
járművét, hogy minden körül
mények között meg tudjon állni 
egy váratlanul felbukkanó aka
dály előtt. A gépjámű vezetőjé
nek a vad elütését be kell jelen
teni, ami miatt szabálysértési el
járásra számíthat. Az éjszakai 
órákban tehát különösen körül
tekintően vezessenek, ne enged
jenek a kihalt forgalmú út maga
sabb sebességre ösztönző csábí
tásának.

sál együtt kiszállt, hogy megnéz- járták a teherautót, mire az hir-

Amit a helyszíni bírságról tudni kell
Egy ideje csak nevében helyszíni a helyszíni bírság. A valóság
ban a szabálysértést elkövető személy csekket kap a rendőrtől, a 
rajta szereplő összeget 15 napon belül be kell fizetnie. Ha a sza
bálysértést elkövető elismeri a vétséget és elveszi a csekket, ké
sőbb nincs lehetősége fellebezni. Ha nem veszi át, a rendőrnek el 
kell tekintenie a bírságtól, ugyanakkor fel kell jelentenie az ille
tőt. A helyszínen kiszabott büntetés befizetésére kapott postai 
csekk elvesztése esetén a szabálysértést kiszabó szervhez kell 
fordulni, aki pótolja a szelvényt.

v_____________________________________________________z R.Z.
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G C a s tr o l  I
Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 
Autócentrum Gödöllő Rt.
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 1. Tel.: 28/515-510 Fax: 28/515-520 
E-mail: vwertekesites@autocentrumgodollo.hu

www.volkswagen.hu,wap.volkswagen.hu___________________________________

Időben szólunk.

Volkswagen Polo Pro extra felszereltséggel,
160 000  Ft árkedvezménnyel.

Ne menjen el mellette! Volkswagen megbízhatóság, innováció, gazdaságosság, 

extra felszereltség, kedvező ár: ez a Polo Pro.

Várjuk márkakereskedésünkben.

• vezető- és utasoldali légzsák

• elektromos ablakemelők elöl

• központi zár, ködfényszórók

• elektronikus indításblokkoló (immobiliser)

• 12 év átrozsdásodás elleni garancia

• elektromosan állítható és fűthető külső tükrök

Az akció korlátozott darabszámú Polo Comfortline 1,4 literes, 75 LE-s modellre és a 2001. szeptember 3-tól kötött szerződésekre 
vonatkozik.

mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
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“ ló  v o lt lá tn i a k is im u lt a rc o k a t...”
Szeptember 28-án tizenegye

dik alkalommal rendeztük 
meg az Idősek Világnapját, 
amely az előző évekhez hason
lóan nagyon sikeres vo lt A 
m ár hagyománnyá vált ren
dezvényünket egyre nagyobb 
érdeklődés övezi az idősek és 
fiatalabbak körében egyaránt

A Világnap ünnepi műsora a 
Napsugár Óvoda Nyuszi Cso
portjának köszöntőjével kezdő
dött. Sok idős ember szemébe 
könnyeket csalt a gyermekek 
műsora, hiszen sok nagymama 
és nagypapa ült a nézőtéren, job
ban izgulva mint a szereplők.
Ezután Aszód Város képviselő

testülete nevében dr. Bodó Zsolt 
köszöntötte az idősebb nemzedék 
tagjait. Külön öröm volt üdvözöl
ni Aszód legidősebb polgárát a 
94 éves Koncz Jánosnét, Ilonka 
nénit (képünkön).

A Nyugdíjas klub Hagyomány- 
őrző csoportjának cigánykara
vánja, fergeteges sikert aratott.
A Világnap vendégművésze 
idén Sülyi Károly nótaénekes 
volt aki gyönyörű hangjával 
felejthetetlen perceket szerzett 
mindnyájunknak. A vidám 
hangulatot csak tovább fokozta a 
hölgyek és urak lábszépségver
senye, a székes és seprűs tánc, 
valamint a társastáncverseny.
A zenét a délután folyamán 
Varga László szolgáltatta a tőle 
megszokott magas színvonalon. 
Jó volt látni a kisimult arcokat

hallgatni az önfeledt nevetést 
mely egyre ritkábban adatik meg 
rohanó világunkban. Az Idősek 
Világnapja nem azt jelenti, hogy 
csak ezen a napon kell idősebb 
társainkat észrevenni, köszön
teni. A Világnap egy lehetőség, 
hogy jobban megismerjük egy
mást és ne csak az ünnepen, ha
nem a szürke hétköznapokon is 
nyitottabbak legyünk, az öröm 
mellett a gondokat is észreve
gyük embertársainkon.

Végül, de nem utolsósorban 
szeretném megköszönni az 
aszódi vállalkozók támogatását 
akik megkeresésünkre szívesen 
és önzetlenül adományoztak. 
Ezzel nagymértékben hozzájá
rultak a Világnap színvonalas 
megrendezéséhez és ajándéka
ikkal felhőtlen örömet szereztek 
az ott lévő embereknek.

Varga Jánosné

Támogatóink: 100 forintos bolt; 
Aphrodité Illatszer; Barkácsház 
94 Kft. Bartha János; Diadán 
Kft. húsbolt; Dián bútor Bt.; 
Drop és Társa B t; Effect; Eger
vári Mihályné nyugdíjas; Első 
Pesti Hengermalom- Aszód Ma
lom; Eltér és Társa 2000 Kft.; 
Erika Presszó -Tóth József; Fi
szár Tibomé- Kiskereskedő; Fe
kete- Fehér Divatáru Szűcs Ti
bomé; Gála Ruházati Bt.; Gyer
mek Divatáru - Csányiné Tarr 
Éva; Háztartási Bolt - Kárász 
Pálné; Háztartási Bolt Riva-Lux 
Gmk.; Heutschy Krisztina- Hús

bolt - egyéni vállalkozó; Hm. 
Honvéd Kulturális Szolgáltató 
Kht.; Jolika - Élelmiszerbolt; 
Korona Cukrászda - Maros Ist
vánná; Lady XL. - Ruházat - 
Dián Ferenc; Lakótelepi Papír
bolt - Búzás István; Linda Büfé; 
Macskaszem - Aranyos Péter; 
„Márti”-Virágbolt; Mini Presszó
- Füleki Tibomé; Móni Fotó; 
Négy Évszak Divatruha; Optika
- Hatalyák Istvánná; Pála Sán- 
domé - vállalkozó; Peta Háztar
tási Vegyiáru Kisker. - Török 
István; Polgármesteri Hivatal -

120 fő befogadására alkalmas 
gyülekezeti termet épít az aszó
di evangélikus egyházközség. A 
22,5 millió forintos beruházás 
kiterjed a parókia és a lelkész
lakás felújítására is. Az új épü
letkom plexum ot várhatóan 
2002. májusában szentelik fel. 
Az 1991-es, úgynevezett „32- 

es” törvény - amely az egyházi 
javak visszaadásáról rendelke
zett - vagy pénzbeli vagy termé
szetben történő kártalanítást tett 
lehetővé.

Aszódon a Magyarországi 
Evangélikus Egyháznak több in
gatlana is volt, amelyekért a 
kártalanítás valamelyik formájá
val élhetett. A jelenleg mintegy 
1200 főt számláló aszódi evan
gélikus egyházi gyülekezet át
vizsgálva a törvény hatálya alá 
eső egyetlen tulajdonának, az 
egykori evangélikus népiskola 
épületének az állapotát, a pénz
beli kárpótlás mellett döntött A 
fent említett törvény a kárpótlás
ként kapott összeg felhasználá
sát is előírja. Ennek értelmében 
az egyházközség csak hitéleti 
célra alkalmas épületet építhetett 
vagy vásárolhatott belőle.
Ilyen előzmények után kezdő

dött meg az új, többfunkciós 
gyülekezeti terem építése. A hit
életi centrumként szolgáló, 160 
négyzetméter alapterületű - eb
ből 110 négyzetméter a gyüleke-

Aszód; Postahivatal - Aszód; 
Rácz Krisztina - Illatszer; Rácz 
Tibomé - kiskereskedő; Rosen- 
brot Kft; Rőfos; Rövidáru Üzlet 
- Boricesz Tibor; Sára Kisven
déglő - Kovács Péter; Sörpatika 
Étterem - Kerek Mihályné; Ta
pétabolt - Péter Lajosné; Art- 
Wind Nyomda; Városi Gyógy
szertár; Villamossági Bolt Kert- 
vili; Virág Abc - Bangó István
ná; Virágbolt - Geri Mihály; Vi
rágbolt - Masznyik Istvánná; Vi
rágbolt - Piri és Guszti; Vöröske
reszt Aszód Körzeti Szervezete; 
Vöröskereszt Aszódi Szerveze
te; Vörpi kereskedőház; Zöld
ség-Gyümölcs Vegyesbolt - 
Hangya Józsefhé.

zeti teremé, a többi pedig a ki
szolgáló helyiségeké (mosdók, 
teakonyha stb.) - épületet úgy 
terveztette a presbitérium, hogy 
az ne magában álljon, hanem 
szervesen összekapcsolódjék a 
parókiával, amelynek felújítása 
mára igencsak időszerűvé vált. 
A kivitelezőt pályáztatás útján 
választották ki, aki nemcsak a 
határidők betartását vállalta, ha
nem azt is, hogy nem lépi túl be
ruházás keretösszegét.
- Mivel nemcsak új épületet épí
tünk, hanem a parókiát is tata
rozzuk, a kárpótlásra kapott ösz- 
szeg nem elegendő. Ezért termé
szetesen számítunk az egyház- 
község tagjainak adakozására és 
kétkezi munkájára is - nyilatkoz
ta lapunknak Detre János espe
res. - Ez egyébként hagyomány 
nálunk, elég, ha csak azt említem, 
hogy a templomunk padjainak 
cseréje nagyrészt adományok 
gyűjtése útján volt lehetséges. Hí
veink pozitívan állnak ehhez a 
munkához is, hiszen mindenki jól 
tudja, a személyek egy idő után 
cserélődnek, de az épületek ma
radnak. Az új centrum szervesen 
illeszkedik a műemléki környe
zetbe, és értékes tulajdona lesz az 
egyházközségünknek.

A parókia rendbehozatalának 
határideje október 31. A teljes 
beruházás befejezése 2002. má
jusában várható.

Evangélikus egyházközség

G yülekezeti te rem  épül, 

pa rók ia  szépül
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/. Aszódi Szent Kereszt Napok

S z ü le tő b e n  e g y  ú ja b b  

a s z ó d i h a g y o m á n y

„ Mit jelent magyarnak lenni? ”

P á ly á z a ti e re d m é n y h ird e té s
Az egy éw el ezelőtt az Aszódi Tükörben is meghirdetett „Mit 

jelent magyarnak lenni?” pályázat sikeresen lezárult. Az ered
ményhirdetésre nyilvános rendezvényen, a Magyarok Házában ke
rült sor szeptember 24-én. A két korcsoportban -15-19 év és 20-25 
év -  az alábbi eredmények születtek.

I. korcsoport:
I. helyezett: Kalmár Péter, Csongrád; jeligéje: Párducos Árpád

és Szilvay Gergely, Budapest; jeligéje: Szittya harcos
II. helyezett: Sinkó Gábor, Zebegény; jeligéje: Bars
III. helyezett: Horváth Korinna, Budapest; jeligéje Corinna 2000
Különdíj: Joó András, Pápa;jeligéje: Piros, fehér, zöld

és Marton Anikó, Gödöllő; jeligéje: Hová tartunk?
II. korcsoport:

I. helyezett: BosnyákPéter, Szekszárd;jeligéje: Árnyék
II. helyezett: Kincses Kálmán, Alsóboldogfalva (Erdély); jelige: Magőr
ü l .  helyezett: SchmidtSzabolcs, Szigetvár;jeligéje: Csodaszarvas 
Különdíj: HalgatóIstván, Hencse; jeligéje: Lehel kürtje

és Matekovits Hajnalka, Arad; jeligéje: Gránitkő

És mindenképpen el kell még mondani a pályázatokkal kapcso
latban, hogy az aszódi középiskolákból is volt három pályázó: Sinkó 
Gábor, aki ebben az évben érettségizett az Evangélikus Egyház 
Petőfi Gimnáziumában (második helyezett le tt!), Nádudvary Anita 
és Csatár Gábor pedig a Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti 
Szakközépiskola és Kollégium tanulói. A pályázat szervezési mun
káit végző személytől pedig engedtessék meg egy szubjektív mon
dat: A pályázathoz anyagot kérő levelek érkezésekor és a pálya
művek beérkezésekor egy kicsit olyan érzésem volt, mintha egy év
re Aszód lett volna a Kárpát-medence közepe.

Honig Antal

Egy kiállítás elé

Érzések és é rze lm ek
Nemzeti kultúránk részét képezi 
Pest megye kiemelkedő műem
léke. Az Ybl Miklós zsenijével 
megálmodott és megvalósított, 
neoreneszánsz stílusban épített 
túrái kastély. Az építmény a ké
sőbb bárói rangot is megszerző 
Schossberger Zsigmond meg
rendelésére készült. A család 
használatában állt a II. világhá
ború végéig, majd az államosí
tást követően iskolát alakítottak 
ki benne.
A tanintézet kiköltözése után a 

gazda nélkül maradt épület 
pusztulni kezdett, sorsa össze
kapcsolódott az 1980-as évek
ben már megkezdődött, sötéten 
kusza privatizációval. A párat
lan értékű épületegyüttes szo
morú kálváriája azóta is tart.

Három kiváló alkotóművész 
nemzeti kultúrát megmentő jaj
kiáltása ez a kiállítás, mely a 
misztikus épület keltette érzése

iket, érzelmeiket, aggodalmai
kat fejezi ki. Magyar sorstragé
dia tükröződik a stílusosan szép, 
művészi, ugyanakkor figyelem
felkeltőképeken.
A „G5” Fotográfiai Alkotócso

port kiállítása túlmutat Túrán, a 
Galga régión. Országos figyel
met érdemel és követel.

Dr. Asztalos István 
*

Ybl-Tragédia -  Érzések és 
érzelm ek egy misztikus épü
letben címmel nyílik meg ok
tóber 18-án 18-án 17 órakor az 
aszódi Petőfi múzeumban a 
„G5” Fotográfiai Alkotócso
port tagjainak, Fuszenecker 
Ferenc fotóm űvésznek, Kresz 
Albert fotóművésznek és Lő
rinc Ferenc képzőművésznek 
a kiállítása. Megnyitóbeszédet 
mond Ráday Mihály.

A kiállítás 2001. november 
3 0-ig tekinthető meg.

(folytatás az 1. oldalról)

Egy hónappal az Aszód Feszti
vál után nem várhattak akkora 
közönséget az I. Aszódi Szent 
Kereszt Napok szervezői, mint 
amennyien akkor a Fesztivál té
ren megjelentek, a jóval kisebb 
Szabadság tér történelmi légkö
re azonban szinte kívánja a múlt 
érdekességeit bemutató rendez
vényeket. A területet északról a 
Podmaniczky- és a Podmanicz- 
ky-Széchenyi-kastély határolja. 
A keleti oldalon a Városháza 
melletti klasszicista stílusban 
emelt tiszti klub épülete valóság
gal életre kelt, amikor XXVIII- 
XIX. századi ruházatban elmasí
roztak előtte a katonák. Igaz, pár 
perccel később mai lakodaslmas 
menet követte őket szaxofonkí
sérettel.
-Szervezetünk a magyar katonai 
tradíciók ápolásának elősegíté
sére alapítottuk és aszódi szék
hellyel jegyeztettük be - mondta 
Kossá Lajos a Bornemisza János 
Hagyományőrség Egyesület el
nöke. - Bár csak egyetlen tagunk 
lakik a városban, a lokálpatrio
tizmust igyekszünk erősíteni a 
katolikus egyház Szent Kereszt 
ünnepének alkalmából először 
megrendezett bemutatóinkkal. 
Érdekesség, hogy Aszód határá
ban a középkorban a Szent Ke
resztről elnevezett premontrei 
monostor működött.

Az egyesület a tagok pénzéből 
és pályázati támogatásokból 
tartja fenn magát. Elnökük véle
ménye szerint Aszód idegenfor
galmát is gazdagíthatja, ha éven
te sikerül megrendezni a Pápától 
Egerig zajló rendezvénysoro
zatba.
Tény, hogy nem tudunk eleget 

katonai hagyományainkról, és 
arról sem, hogy azok elválaszt
hatatlanok a népzenénktől, a 
néptáncunktól és a tárgyi kultú
ránktól. Csak kevesen gondol
kodnak el azon például, miként 
került át a tarsoly honfoglaló 
elődeink jobb oldaláról a huszár 
utódok bal oldalára. Hidán Csa
ba régész-történész, akinek a ko
rai hadtörténet kérdéseiről, a 
honfoglaló magyarok életéről, 
viseletéről és fegyverzetéről je 
lentek meg tanulmányai, érdek
feszítően mutatta be a Galga- 
menti érdeklődőknek az elmúlt 
századok változó eszközeit a be
öltözött férfiakon, asszonyokon 
és gyerekeken.
Aszódról balra és jobbra is vezet 
út végvárak, például Szanda, és 
Csővár, Buják és Hollókő felé. A 
szervezők reményei szerint von
zó idegenforgalmi programok 
sokaságának lehet kiinduló ál
lomása ajövőben a majdani Sza
badság téri sokadalom.

Balázs Gusztáv

Ü z e n e t

„ ...magyarnak lenni misszió, azon elkötelezett emberek sokasága, 
akik a magyar történelmet, kultúrát és nyelvet átmentik a jövő  szá
mára, művelik és színesítik azt. ” (Bars—Sinkó Gábor)

„Nem attól leszünk művelt, kulturált nemzet, hogy szomszéda-ink 
szokásait majmoljuk, hanem ha azokat ismerve a sajátunkat hasz
náljuk. ” (Millennium-Nádudvary Anita)

„Ha azt akarjuk, hogy a most beköszöntő harmadik évezredfele
melkedést, a világ megbecsülését hozza nemzetünknek, vissza kell 
térni Szent István királyiunk szellemi örökségéhez... Szükséges, hogy 
megteremtsük a nemzeti egységet, a közös nemzeti hazát, a szilárd és 
oszthatatlan magyar Magyarországot. ’ ’

(Emese álma -  Csalár Gábor)

(jtm d o lu lo k . a “M it je le n t m a g i/a en n k  len n i? ” 
ein tű  pá lijÁ za lea  b ekü ld ö tt do h /o  autó k ló i.
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Balesetbiztosítás

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

GODOI.LO
Fenyvesi fő ú t 2.
Tel/Fax: (28) 421-825 
i /  kiadványszerkesztés
✓  újságírás
✓  videofilmkészítés 

digitális utómunkával

i/ álló- és mozgóképek 
digitalizálása, CD-re 
történő rögzítése

TAPÉTA vásár
Egész évben o lcsó  ár, nagy választék!

A hirdetés felmutatója TAPÉTA vásárlás esetén 
10 % engedményt kap!

GÉPÉSZT,
ÉPÜLETGÉPÉSZT és 

VILLAMOSMÉRNÖKÖT
keresünk

projektvezető (tervező-imnyítástecfinikus) 
m unkakörbe.

Fizetés m egegyezés szerint.

A jelentk ezést önéletrajzzal a GREX Rt., 
1625 Budapest, Pf. 100 címre kérjük.

Felvilágosítás! Torma L ászló  

Teb 4 0 5 4 4 0 1 ,4 0 5 -5 8 9 4

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT

3  (28 ) 4 0 1 -6 9 1 ,  4 0 1 -0 9 2  
Nyitva: H-P: 6-17-ig, Szó: 6-12-ig

=i> Sima é s  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 le tte lő  segédanyagok  

>=t> Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők  

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

festékek, ecsetek, meszelők 
<=> Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok
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SUZUKI NAPOK 
OKTÓBER 31 -IG 
ÉRTÉKES AJÁNDÉ- 
KOKKAL,* AKCIÓKKAL!

P R Ó B Á L J A  K I  Ö N  IS  A  W A G O N  R + - T

M E N E T  K Ö Z B E N !

M IN D E N  H É T E N  S O R S O L Á S  

A  T E S Z T V E Z E T Ő K  K Ö Z Ö T T .

B Ő V E B B  IN F O R M Á C IÓ É R T  H ÍV J A  

T E L E F O N S Z Á M A IN K A T !

H a t v a n i  s z a lo n u n k b a n  

L IA N A  b e m u t a t ó  o k t ó b e r  2 0 - 2 1 .

* H e t i  a já n d é k a in k :  O n k y o  m u s ic -c e n te r ,  

S o n y  d is c m a n ,  S o n y  W a lk m a n .

A  F Ő D ÍJ :  1 .3  G S  W A G O N  R + !

H é tv é g i n y itv a  ta r tá s :  s z o m b a t:  8 -1 4  ó rá ig ,  

v a s á r n a p :  9 -1 4  ó rá ig .

Hatvan, Móra F. u. 6. 
Jászberény, Szent I. krt. 10. 

M3 Bag, Dózsa Gy. u. 6.

T/F.: 37/342-353 

T/F.: 57/412-002 

T/F.: 28/408-808 W

H E T I  N Y E R T E S E I N K :
SONY WALKMAN: Pintér Zsolt - Túra SONY DISCMAN: Kiss Béla - Pécel

ONKYO MUSIC CENTER: Kovács Flórián - Galgahévíz
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Technikatörténet

A v ilá g ítá s  te c h n ik á já n a k  fe jlő d é s e
Gázkisülésű lámpákat már 1914- 
ben gyártottak, de csak kísérleti 
szinten. Sokkal jobb hatásfokot 
tudtak elérni, ha fénykeltésre az 
áramnak nem a hőhatását haszno
sították, hanem azt a tulajdonsá
gát, hogy a ritkított gázokon átha
ladó áram a gáz atomjait vagy 
molekuláit világításra gerjeszti. 
„A higanygőz lámpák olyan 
hosszabb-rövidebb, két végén be
forrasztott üvegcsőből állnak, 
amelynek belseje légüres. A két 
végén szénből vagy vasból készült 
elektródákvannak. A pozitív elek
tróda néhány köbcentiméter hi
gannyal van fedve. ”

Az idézetben leírt higanygőz- 
lámpa nem azonos a napjaink
ban használt higanylámpákkal. 
A 90 évvel ezelőttinek is volt az 
áramkörében egy csillapító el
lenállás és egy fojtótekercs. Be
kapcsoláskor óvatosan meg kel
lett buktatni, hogy a higany a po
zitív elektródától a negatívig át
folyjon. Visszaengedéskor a 
visszafolyó higany maga után 
húzta a Volta-ívet. Fénye kelle
mes, de gyenge volt.
Később nátrium- és higanygőz 

gerjesztésével sikerült 40-60 lu
ment wattonként előállítani. 
Ezeknek a gázkisülésű lámpák
nak az volt a hátrányuk, hogy 
nem fehér, hanem színes fényt ad
tak. Fehér fényt oly módon lehe
tett elérni, hogy nem a gázkisülés 
fényét használják közvetlenül vi
lágításra, hanem a lámpa belső fa
lát olyan lumineszkáló bevonattal 
látják el, amely a gázkisülés fény-

Lapunk szeptemberi számá
ban beszámoltunk arról, hogy 
egyik olvasónknak sikerült 
megtudnia, hogy a II. világhá
ború forgatagában eltűnt is
merőse hogyan halt meg és hol 
temették el.
írásunk nyomán megkereste la
punkat Márton Gábor, és fela
jánlotta segítségét. Azoknak, 
akik most szeretnék felkutatni a

és ibolyántúli sugárzás hatására 
maga világít fehér vagy azt meg
közelítő színben. Nemcsak hatás
fokuk jobb, hanem fényhatásuk is 
kellemesebb.
A hidegfényű lámpák ebben az 
időben kezdtek két irányba fej
lődni. Az egyik irány a több ezer 
volttal működő neon csövek vol
tak, amit zömmel reklámvilá
gítás céljára alkalmaztak. A má
sik irány a 220 (ma már 230) 
volttal működő fénycsövek. 
Ezek napjainkban igen nagy fej
lődésen keresztül jutottak el a 
ma használatos kompakt fény
csövekig. Ezekről következő 
számunkban részletesen beszá
molunk.

A Földművelésügyi és Vidék- 
fejlesztési Minisztérium Állate
gészségügyi és Élelmiszer El
lenőrző Főosztálya elrendelte a 
rókák és egyéb vadonélő raga
dozók veszetség elleni orális im
munizálását
Az immunizálás során vakciná- 
zott csalétek kerül kihelyezésre. 
Emiatt a Pest Megyei Állat
egészségügyi és Ellenőrző Állo-

világégésben eltűnt rokonukat, 
ismerősüket, azt javasolja, ke
ressék fel az interneten a 
www. hadifogoly, adatbanyaszat. hu 
weblapot. Aki nem boldogul a 
világhálóval, hívja Márton úr 
telefonszámát (06 30 9327-497).

Kedves Olvasónk segítségét és 
felajánlását ezúton köszönjük.

R.Z.

Az első világháború után, de 
főként az 1920-as években Ma
gyarországon - a fényforrások 
fejlődésével párhuzamosan - a 
legkülönfélébb lámpatestek 
gyártása ugrásszerűen fejlődött. 
Az akkori időkből származó ár
jegyzékekben több ezer látható 
az Elektromos Gyűjtemény 
könyvtárában.

Kaáli Nagy Kálmán 
*

Sorozatunk előző részében téve
désből áramfeszültséget írtunk 
hálózati feszültség helyett.
A szerző szíves elnézését kéijük.

más Aszód város területén

2001. október 8. és október 29. 
között

ebzárlatot rendel el.
Ennek értelmében az adott idő
szakban minden macskát és ku
tyát a tartási helyén elzárva, il
letve a kutyákat megkötve úgy 
kell tartani, hogy azok más állat
tal vagy emberrel ne érintkez
hessenek. Zárt udvarban a ku
tyák elzárását vagy megkötését 
mellőzni lehet, ha azok onnan ki 
nem szökhetnek. Kutyát tartási 
helyéről csak pórázon vezetve és 
szájkosárral lehet kivinni. A vá
ros területéről kutyát vagy macs
kát csak a hatósági állatorvos 
kedvező eredményű vizsgálata 
után és engedélyével szabad ki
vinni.

Az ebzárlat idején az önkor
mányzat köteles a szabadon ta
lált kutyák és macskák befogá
sáról gondoskodni.

Kissné Kulvbus Gizella
jegyző

Október 23.

A s e b z e ttfö ld

sz ívve ré se
A sebzettföld szívverése címmel 
ünnepi megemlékezésre kerül 
sor október 23-án 16 órakor a 
Művelődés Háza udvarában. A 
műsorban közreműködnek az 
Egri Bábszínház színészei, vala
mint a Városi Civil Vegyeskar.

Programajánló

Egy k ic s it 

m ásképp -
...címmel traccspartirakerül sor 
november 16-án pénteken 18 
órakor a Művelődés Háza kama
ratermében. Vendégünk lesz 
Barabás Tamás, a Vécsey Ka
marateátrum vezetője. 1 íázigaz- 
da :Rácz Zoltán.
Mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó

Nagycsaládosok
Bálja

Nagycsaládos Egyesületünk 
2001. október 20-án szombaton 
este 7 órától tartja hagyomá
nyos, vacsorával egybekötött 
bálját a Helyőrségi Klubban. Je
gyek a Szivárvány és a Napsu
gár óvodában és a helyszínen 
kaphatók (2.500 Ft/fo).
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk!

Aszódi intézmények

M egváltozott

te le fonszám ok
A Csengey Gusztáv Általános 

Iskola vezetősége ezúton értesít 
mindenkit, hogy megváltozott a 
tanintézmény telefonszáma. Az 
új szám: 28/500-411.

*

A Gyermekétkeztetési Intéz
mény külön vonalat kapott, 
melynek száma: 28/500-410.

Ismét a hadifoglyokról

S egítség  az e ltű n te k  

ke resésében

Rácz Zoltán
felelős szerkesztő

Október 8. és 29. között

Figyelem , e b zá rla t!
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P .D J e p h s o n :

Egy h e rceg nő  ú tja
A könyv szerzője Írországban 

született és nevelkedett Cam- 
bridgeben politikai tudományt 
tanult majd 10 évet szolgált a 
Brit K irályi H aditengeré
szetnél. Aztán következett éle
tének az a szakasza, amely mi
att a könyve biztosan Magyar- 
országon is nagy sikert arat 
majd.

1987-ben ugyanis a wales-i 
hercegnő, Lady Diana szolgála
tába került. Később első és 
egyetlen személyi titkára lett. 
Erről az állásáról 1996-ban 
mondott le, a hercegnőnek a Pa
noráma című televíziós műsor
ban elhangzott riportja után.
„ Az 1997-ben bekövetkezett - 

ti. Lady Diana - halála óta is 
gyakran eltűnődtem azon, vajon 
milyen gondolatok, értékek és 
célkitűzések vezérelhették- írja a 
könyv előszavában a szerző. - 
Az a gyanúm, hogy a történelem 
olyan képet őriz majd róla, 
amelynek édeskevés köze van 
az igazi hercegnőhöz, akit talán 
mindenkinél jobban ismertem. 
Most már nem árthat neki az 
igazság. Az igazság elhallgatása 
csak azoknak kedvezne, akik a 
személyes, az anyagi vagy az

„alkotmányos hasznot keresik, 
és a ferdítések dudvája szép las
san elfedné az emlékét.” 
1981-ben Lady Diana Spencert 
választották ki, hogy az eljöven
dő király, III. Károly hitvese
ként az angol trónra lépjen. Azt 
remélték, hogy a szerény angol 
lány frissítést hoz majd a maradi 
Windsor vérvonalnak. Csak
hogy Diana nem követte a neki 
írt forgatókönyvet, hanem fellá
zadt, és a maga útját kezdte járni. 
Karitatív tevékenysége, a szegé
nyek gyámolítására irányuló tö
rekvése sztárrá tette. Talán élete 
is egyenesbe került volna új 
szerelmével D odyAl Fayed- dal, 
ám ennek lehetőségét elvágta az 
új pár 1997-ben Párizsban el
szenvedett halálos közúti bale
sete.
Sokan mindmáig találgatják, mi 
romlott el a hercegi pár között, 
miért nem tudta Diana elfogad
tatnia magát a királyi családdal, 
ám a teljes igazságot senki nem 
ismeri. A legtöbbet talán e 
könyv szerzője tudhat, aki egy
szerre volt segítője és gyámolí- 
tója a világ legnépszerűbb 
asszonyának.

Egy kis nyelvelés

M in d e n n a p i b u g y u ta s á g a in k
Ha hírekhez, információkhoz 

akarunk jutni, képtelenek va
gyunk rádiót hallgatni vagy té
vét nézni. Még akkor is, ha a su
gárzott műsorok néha bosszan
tóak. Bosszantó az erőszakos
ságuk, durvaságuk vagy éppen 
bárgyúságuk miatt. Ez utóbbi 
megállapítás különösen a reklá
mokra vonatkozóan igaz. 
Régóta töröm a fejem, milyenek 
is lehetnek azok az Orbit-gye- 
rekek. A reklámszöveg valahogy 
így kezdődik: Orbit-gyerekek- 
nek... s azután azzal folytatódik, 
hogy mennyiféle hasznos anyag 
található az Orbit rágógumiban, 
amely a gyerekek szervezetének 
különösen szükséges lenne. 
Csak akkor valahogy máskép
pen kellene mondani. Talán így, 
vagy ehhez hasonlóan: Orbit- 
gyerekeknek ..., s utána jöhetne 
az ásványi anyagok és nyom
elemek felsorolása.
S az is régóta foglalkoztat, vajon 
miért jó az a HYUNDAI cég
nek, ha nevükben HYUNDAY- 
szállító jármüveket reklámoz
nak? Egyáltalán miért kell a 
HYUNDAI típusú járműveket 
szállítani? Nem mennek azok a 
maguk „lábán”? Nyilvánvaló,

EGY KIS H IW
Aki figyelmesen jár-kel az utcán, sokat derülhet a Fáma könyvesbolt kirakatában elhelyezett 

feliratokon. Szerzőjük a bolt eladója, Pálmai Tibor, aki remek humorérzékről tesz tanúbizonyságot. 
Úgy gondoltuk, a műremekek közül egyet megosztunk Önökkel is. ígérjük, ha tetszik, lesz folytatás.

Amit az epekőről tudni kell
Az epekő nagyságát tekintve kisebb, mint a mekkai Kába kő, de nagyobb, mint amekkora ékkövem 
nekem valaha lesz. Az epekő legjobban a vesekőre hasonlít, de amíg az epekő az ember elejéhez áll 
közelebb, ugyanakkor a vesekő az ember hátuljához. Lényeges különbség még, hogy a vesekő egy 
betűvel hosszabb. Epekövet úgy szerezhetünk, ha erősen epekedünk utána, de kaphatunk születés
napra is, ha nem vigyázunk. Az epekő eltávolítására több módszert ismerünk: a hívogatás a kérlelés, a 
radikális módszer.
Szakértők szerint a radikális módszer a leghatásosabb: Közöljük az orvossal, hogy van egy kövünk. 
Ha megkérdezi, hány karátos, célszerű egy kicsivel több karátot mondani, mert akkor szívesebben 
kiveszi. Legjobb a 18 karát, mert az nem is kicsi, de nem is nagy.
A vesekövet zúzzák, majd magától eltávozik. Én azt tanácsolnám, hogy inkább várjuk meg, amíg 
eltávozik és csak utána zúzzák, ha akarják.
Az epekőből akkor lesz drágakő, ha az orvosnak hálapénzt adunk. Minél több pénzt adunk, annál 

drágább. A drágakövet hordhatjuk ékszerként, ha nem magunkban, hanem magunkon hordjuk. A 
nagyobb köveket ne viseljük magunkon, inkább tegyük óra-ékszer feliratú nylonszatyorba.
Aki e témában többet akar tudni, olvassa el az “Epekövek között őrlődöm, miközben malmozok’’ 

című tanulmányomat.
Pálmai Tibor

hogy nem erről van szó, hanem 
arról, hogy a HYUNDAI cég a 
szállítójárműveit reklámozza. 
De ha valaki a reklámot úgy 
akarja érteni, ahogyan elhang
zik, akkor bizony csak az előbbi 
jelentésre gondolhat. Az pedig 
éppenséggel nem reklám, ha
nem hitelrontás. Igaz, ilyenből 
még nem volt per, de még lehet. 
Ki tudja?
A sporthírekben és más műso
rokban is akad jócskán félreér
teni való. Az egyik sportműsor
ban hangzott el a következő 
mondat: „Itt van mellettem Sik
lós Erika friss sp o rth írekkelA 
Nem jogerős műsor egyik 
nézőket megszólaltató riporte
rének szájából pedig ez a mon
dattöredék maradt meg emléke
zetemben: ,^4míg a bíró úr 
d ö n t..."  M indkét esetben 
ugyanolyan hiba fordult elő: a 
megszólaló nem hagyott elég 
szünetet az elhangzó szavak kö
zött- írásban ez az indokolatlan 
egybeírásnak felel meg-, és a két 
közlés nem pontosan azt jelenti, 
amit a megszólaló mondani 
szándékozott. Az első esetben 
helyesen így hangzott volna a 
mondat: „Itt van mellettem Sik
lós Erik a friss sporthírekkel.” 
(Ugye, micsoda különbség!?) A 
második megszólalásból pedig 
nem azt sejtenénk, hogy egy 
Amíg a nevű bíró fog ítélkezni - 
hiszen tudjuk, hogy a műsor 
népszerű bíróját Gáspár bírónak 
nevezik-, hanem arra gondol
hatnánk, amiről a műsorvezető 
riporter tájékoztatni szeretne 
minket: hogy „Amíg a bíró úr 
dönt', addig megszólaltatja a né
zőket is, hogy miképpen véle
kednek az adott ügyről.
Mivel anyanyelvűnket gyer
mekkorunk óta ösztönösen is jól 
tudhatjuk használni, sokszor 
nem is gondolunk rá, hogy való
jában nem is olyan könnyű gon
dolatainkat pontosan, hibátlanul 
megformálni. Pedig ha azt akar
juk, hogy mondanivalónkat más 
is úgy értse, ahogyan mi gondol
juk, pontosan kell fogalmaz
nunk. A fentieknél mindenkép
pen pontosabban. És az sem 
ment fel bennünket, hogy be
szélni nehéz! -g-1
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r  Feltöltőkártya-értékesítés
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POSTAI
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A  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

MflRRflSfgRMÉffER
irodaszerek

> J ^ t P A R K E R
riittrinn TfWPffífT
5>smedtler

Canon E 2 B
K-iffisairodot

INC&CROIVl

Írószerek

rajzeszközök

füzetek

iskolaszerek

IPriH
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NYITVA: H-K-Cs-P: 8 -1 7  Szó: 8-12

MÓNI FOTO
"  W "  ^  ^  "  ÁG  FivGYORS LABOR
A szó d , K ossuth  Lajos u . 38. Tel: 400-957

Nyitva: hétköznap 8-17 szombaton 8-12

Még tart az akciós képnagyítás!
18x24 549,- helyett 399,- 
30x401090,- helyett 599,-

Ulalt Disnetj legújabb mesefilmjei 
uideokaaettán:

^ —lé f e k é r k e  é s  e  k é t  tö rp e ;  cw©

Faképkeretek, fotóalbumok óriási szín- és méretválasztékban 
kaphatók!

Q f ía t s z e r td B
Ötletek babazsúrra! 'gíll
MESEÍÍqURÁS ÉbRESZTŐÓRÁk J S |p S *  

böqRÉk, b o h ó c o k , ApRÓ ItAbAlATÁnqyAk, fiquRÁk

Továbbá névnapra, születésnapra + csakúgy’
- fonott kosarak bőröndök, kocotos IN
- különböző színű és mintájú kospók
- o mór megszokott, mindig bővülő 
illotszervólosztékkol várjuk Vásárlóinkat! j
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S k o d a F a b i a 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!

„A kis autók 
királya"

Az AutoBitd 2001. évi 
AO kategória tesztje alapján

mÁR 2 049 000 Ft-tól!
l i m i t á l t  d a r a b s z á m b a n  2 0 0 1 .  o k t ó b e r  3 0 - i g
P a t Á r C  A l l t n h Á 7  2100 Gödöllő, Rigó u. 10
r C H U V 3  M U 1 U I I Ú 1  Tel.: (28) 423-299, 418-872

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

m ÁR ?

http://www.skoda-auto.hu
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1 . modul: Szövegszerkesztés
40 óra - heti 2 nap (3 ill. 2 óra), délután 

Díja: 25 ezer Ft

Előképzettség nem feltétel; 
utána ECDL vizsga tehető

Helye:

Petőfi Sándor Gimnázium 
és Gépészeti Szakközépiskola

(Aszód, Hatvani u. 3.)

Jelentkezés a 06-28-403 651 telefonszámon 
délután 3-tól 8-ig

Tóth István
i

luaaaLi

autós iskolája
tanfolyam okat szervez folyam atosan:

kerti traktor, segédm otoros kerékpár, 
szem élygépkocsi, tehergépkocsi, busz, 

pótkocsi kategóriában, valamint 
belföldi árufuvarozó, buszvezető, TIR, ADR, 

könnyű- és  nehézgépkezelő  
szaktanfolyamokon

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

teljes körű  ü gyin tézés, részle tfizetés.

Következő tanfolyam:
2001. október 24. 17.00 

Aszód, Kossuth Lajos út 72.

Felvilágosítás:
a helyszínen minden kedden 17.00-19.00 

valamint
Tel/Fax: 28/437-548

06-30-9917-106 06-20-434-2238

A gyakorlati oktatás Hatvanban és Bp-en történik!

21 70 A s z ó d ,  K o s s u t h  L a j o s  út  3.

SZEPfTETTEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓIUKfll!

Hozzánk mindig érdemes benézni!

L A D Y -X L
extra méretű divatárut 

forgalmazó üzletünkben

O sz i-té li á r u k
folyamatosan érkeznek!

kabátok,  zakók,  divatos nadrágok,  tunikák,  kardigánok,  
nadrágkosztümök,  alkalmi ruhák 4 8 - a s t ó l  6 0 - a s  méret ig!

^OVflbbfl: tá s k á i: . /e l té rn e m ű k ,  

h a r is n y a n a d rá g o k  s tb .

nyitvatartási H-P: 9-17, Szó: 8-12 
lel.: 06 70 242-620:;

Nyitva:
H-P: 9-17 
Szó: 8-12

Tel:
06 30 415 0368

Á lla n d ó  a k c ió k !
o k t ó b e r t ő l  t é l i  s a p k á k ,  s á l a k  

r e n d k í v ü l  k e d v e z ő  á r o n !
babakdcnqqc, qqcrmckdivatáru

0-tól 140-es méretig

babaápolá/i cikkek, játékok

SZÉLES V Á L A S Z T É K  ELÉRHETŐ ÁRON!



TÜ K Ö R 17

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

fa Művelődés Házával szemben!] 
Tel: 401 -460  06 20  9124 930

p i ü i ü i E ^ H

nagy választékban: sportlabdák, tornatermi felszerelések, szabadidőruházat, 

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

NAGY VÁLASZTÉKBAN!!!

Nvitvatartás:
hétfőtől péntekig: 0 .00  -17.00  

szombaton: 0 .00  -12.00

S R o rte c w e .'ü le te k n e k
fe ls z e re lé s e k :
'&  sportszárak 
® nadrágok 
& mezek 

sportcipők

Jöjjön be üzletünkbe,

KRONOS márkájú 
termékek kizárólagos forgalmazása!

Nvitvatartás: 
hétköznap 8.00 - 18.

Fekvő- illetve 
Zuhanyszolárium gépek
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1932 óta a Nyíry család tanít a Petőfi gimnáziumban testnevelést

________ fltö rö k lő d ö tt a s p o rt irá n ti sze re te t
Nem sok olyan család van ma 
Magyarországon, aki elmond
hatná magáról, hogy a nagy
szülei, a szülei és a gyermekei is 
pedagógusok lettek. Még keve
sebben lehetnek azok, akik az
zal büszkélkedhetnek, hogy a 
szakjuk is megegyezik a szülő
kével és a gyermekekével. Bizo
nyára m ár kitalálták az Olva
sók, hogy a következőkben az 
augusztus 20-án Városi Sport- 
díjjal kitüntetett Nyíry házas
párról lesz szó.
- Nálam szóba se jöhetett más 
foglalkozás - mesél pályaválasz
tásáról Szabolcs. - Az anyai 
nagyapám testnevelő volt, akár
csak az édesapám. A sportba 
nőttem bele. Szerettem minden 
sportágat, és erre készültem. Ér
dekes módon az apám nem bíz
tatott, hogy őt kövessem, de nem 
is akadályozott.
Katalin asszony édesapja nem 

volt testnevelő, de szintén peda
gógusként dolgozott. Földrajzot 
és biológiát tanított, majd Szi- 
getszentmiklóson volt igazgató. 
Később a család Budapestre ke
rült. Már gimnáziumba járt Ka
talin, és javában tornázott, ami
kor a Testnevelési Főiskoláról 
hallgatók érkeztek gyakorló ta
nításra. Köztük volt egy hölgy is, 
aki később abba a ráckevei Bor- 
kovits családba került feleség
nek, akik Nyíriékhez hasonlóan 
azzal büszkélkedhetnek: átörök
lődött a sport és a tanítás szere- 
tete. A pedagógusjelöltek mun
kája annyira nagy hatással volt 
Katalinra, hogy eldöntötte: ő is 
testnevelő tanár lesz. Az elhatá
rozás a család Aszódra költözése 
után vált véglegessé, s talán eb
ben már Szabolcsnak is szerepe 
volt. A két fiatal itt ismerkedett 
össze, ami egy idő után olyan 
erős diákszerelemmé terebélye
sedett, hogy eldöntötték, végleg 
egymás mellett kötnek ki. Mind
ketten elvégezték a Testnevelési 
Főiskolát és tanítani kezdtek.
- Azt láttuk a szüléink példáján, 
hogy visszafogottan kell tervez
nünk. A pedagóguspálya soha
sem a pénz miatt volt vonzó, ha
nem a nyári szünet miatt. De 
akárhogy változott is a helyzet,

mi mindmáig szeretünk tanítani 
- vall az életpályájukról Sza
bolcs.
A testnevelésórákon túl mind

ketten megtalálták azt a sport
ágat, amelyet diákok százaival 
szerettettek meg. Katalin termé
szetesen a tornát választotta. Az 
iskola adottságai megfeleltek

ennek, néhány általános iskola - 
különösen a túrái - pedig ontotta 
a tehetséges tanulókat. A velük 
való rendszeres foglalkozás 
aranyérmek tucatjait, diákolim

Ezúton értesítjük Önöket, 
hogy 2001-től az aszódi Petőfi 
Sándor Gimnázium, Gépészeti 
Szakközépiskola és Kollégium 
tanulóinak és tanárainak mun
káját a Galga-mente Szakkép
zésért Alapítvány segíti.

S zékh elye: 2170 Aszód, 
Hatvani út 3. Alapítója: Galga- 
menti Víziközmű Kft., Ritecz 
György ügyvezető. Bankszám
laszáma: OTP Bank 11742166- 
20116293

Az alapítvány a közhasznú szer
vezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. törvény 26.§ c/4. pontjá
ban megjelölt nevelés és oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretter
jesztés közhasznú tevékenysé
get folytat. Az alapítvány a Pe
tőfi Sándor Gimnázium, Gépé
szeti Szakközépiskola és Kollé
gium tanulóinak és tanárainak

piai bajnoki címeket eredmé
nyezett. Szabolcs szinte a kör
nyék minden településén volt 
kézilabdaedző. Ütőképes csapa
tok formálódtak a keze alatt Do- 
monytól Túráig, s sok jó játékos 
nála kezdte a pályafutását. Lel
kesedésben nem volt hiány, pe
dig a feltételek sokkal mosto

hábbak voltak a maiaknál. Ak
koriban busz vagy személyautó 
helyett megtette a teherautó pla
tója is, amely meccs után harso
gott az énektől.

kíván segítséget nyújtani a szak
mai oktatás magasabb szintű 
gyakorlásához szükséges isme
retek elsajátításához. Az alapít
vány támogatni kívánja a tanu
lók szakmai versenyeken való 
részvételét, a képzés és techno
lógia korszerűsítését szolgáló in
formatikai és információs rend
szerek eljuttatását a tanulókhoz 
és tanáraikhoz. Az alapítvány 
szakképzési programokat szer
vez, anyagilag támogatja a tanu
lók és tanáraik szakmai kirándu
lását, képzését.

Az alapítvány közvetlen politi
kai tevékenységet nem folytat, 
szervezete pártoktól független, 
azoknak anyagi támogatást nem 
nyújt.

Sáhó Béla
műszaki igazgatóhelyettes

Mégsem a sok szép sikerre a 
legbüszkébbek manapság, ha
nem arra, hogy két gyermekük, 
Lilla és Zsolt ugyanezt a pályát 
választotta Pedig Zsolt esetében 
kezdetben két lábbal tiltakoztak 
ellene, és igyekeztek a fiukat 
más, jobban megfizetett, erköl
csileg jobban megbecsült pá
lyára terelni.
-Harmadikos korában egyszer 
csak elénk állt, és azt mondta, ő 
nem akar sem fogorvos, sem 
mérnök lenni, csak testnevelő 
tanár. Mit tehettünk volna? Las
san beletörődtünk. Lillánál már 
nem is tiltakoztunk. És így utó
lag visszagondolva nincs jobb 
érzés annál, amikor az ember a 
gyerekével együtt dolgozhat. 
Katalin asszony és Szabolcs úgy 
tervezi, néhány év múlva nyug
díjba vonul. Váiják őket az uno
kák, akik közül a nagyobbik már 
most vonzódik a sport iránt. Ta
lán ő lesz a következő Nyíry, aki 
folytatja a nem mindennapi tra
díciót: 1932 óta e család tagjai 
tanítják a testnevelést a Petőfi 
gimnáziumban.

Nyílt napa 
Középiskolákban
Novemberben városunk mind

két középiskolája nyílt napot 
tart. A Petőfi Sándor Gimná
zium, Gépészeti Szakközépis
kola és Kollégium november 6. 
és 8. között váija az iskolában 
folyó képzések iránt érdeklődő
ket. Leendő tanulóiknak lehe
tőségük lesz óralátogatásra, va
lamint a tantermek, szaktanter
mek megtekintésére.

Az Evangélikus Gimnázium 
november 8-án és 9-én tart nyílt 
napot. Az érdeklődők tájékozta
tást kapnak a tanintézmény min
dennapjairól, sajátosságairól, a 
jelentkezés módjáról, majd ezt 
követően az épületet is bejár
hatják.

HIRDETÉSFELVÉTEL:
06 - 20 - 9743-040

raczz@mail.digiiel2002.hu

Petőfi Gimnázium

A la p ítvá n y  az is k o lá é rt

mailto:raczz@mail.digiiel2002.hu
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Bemutatjuk az Aszód FC 38 éves “újoncát”

Felveszi a ve rse n y t a fia ta lo k k a l

A most induló sorozatban sze
retnénk megismertetni Önö
ket a csapathoz érkezett új já
tékosokkal. A sort Bankó  
Györggyel kezdjük, aki a gár
da doyenjének számít a maga 
38 évével.

Gyuri a labdarúgó pályafutását 
az Újpesti Dózsa serdülő, majd 
ifjúsági csapatában kezdte. Az
tán szülei Budapestről Gödöllő
re költöztek, és nem tudták vál
lalni azt, hogy fiuk mindennap 
bejáijon a fővárosba a patinás 
klub edzéseire. Gyuri így a Gö
döllőben folytatta, ahol a felnőt
tek között már kihagyhatatlan 
csapattaggá vált. Az együttessel 
akkor az NB III-ig jutottak. Köz
ben Gyuri egy másik sportágat is

kipróbált, nevezetesen a gyep
labdát. A GSC ekkor a legmaga
sabb osztályban, az NB I-ben 
játszott.
-Gyuri, te Aszódra érkezésed 
előtt sem  hagytad abba a labda
rúgást, a GLC öregfiúk csapa
tának tagjaként rendszeresen 
pályára léptél M i késztetett ar
ra, hogy most újra felvedd a ver
senyt afiatalokkal? 
-Megtiszteltetésnek vettem Ag- 
fa lvi Imre megkeresését, nekem 
ugyanis az ő személye garancia. 
Emellett úgy érzem, még nem 
vallók szégyent a nálam sokszor 
20 évvel fiatalabb játékosokkal 
szemben.
-Ezt kívülállóként tanúsítha
tom. M i a titkod?
-Nem tudom. Nekem világéle
temben a sport, azon belül is a 
foci és persze a gyeplabda volt a 
mindenem. A hasonló korú ba
rátaim némelyike már három lé
pést is alig bír menni. Én viszont 
úgy döntöttem, nem hagyom el 
magam. Hétfőn és csütörtökön 
az öregfiúknál játszom, a többi 
napon pedig itt és a kispályás 
bajnokságban Gödöllőn. Amíg 
erővel így bírom, és számítanak 
rám, addigjátszom.
- Véleményed szerint ez a csapat 
mire lesz képes?

Renault 11-es (diesel) eladó. 
Tel: napközben: 400-606, este 
és hétvégén: 469-055

Aszódon, a Falujárók útján 49 
nm-es, cirkófutéses, első eme
leti felújított lakás 5, 85 millió 
Ft-ért eladó. Telefon: 06 70 
219-7477

Eladó 1 db Siesta kályha+gáz- 
palack, 2 db 3 ajtós konyha- 
szekrény, 1 db heverő, 1 db szá
mítógépasztal, 1 db íróasztal, 8 
db karnis. Telefon: 400-989

Műholdvevő szett, digitális + 
analóg pozicioneres eladó! Te
lefon: 400-009

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük mindazoknak, 
akik felejthetetlen 

halottunk, Turcsán István  
temetésén megjelentek, 

és részvétüket 
kinyilvánították.

A  gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük mindazoknak, 
akik K vaka István  

temetésén részt vettek, 
s fájdalmunkban 

osztoztak.

A  gyászoló család

-Mindenképpen meg kell nyerni 
ezt a bajnokságot. Nagyon jó  já 
tékosokból áll a keret, és bíztató, 
hogy a 16-17 évesek között is 
vannak tehetséges focisták, akik 
be tudnak majd épülni a csa
patba.
-És te a magasabb osztályba is 
követed őket?
-Ez elsősorban Imrén múlik, 
hogy számít-e rám akkor is. No 
meg persze rajtamm, hogy akkor 
és ott is bírom-e erőnlétileg.

Rácz Zoltán 
A szerzőfelvétele

Természetbarátok

D ia ké p e s

ú tib e s z á m o ló
Október 24-én 17 órától klub- 

foglalkozás lesz a Javítóintézet
ben. Sidló Vilmos diaképes él
ménybeszámolója után a újabb 
túrák előkészítésére kerül sor.

*

A csoport megkezdte az Aszód 
vasútállomásról induló, Ácsa va
sútállomáson végződő piros sáv 
jelzésű turistaút kijelölését, felfes
tését. A munkát az időjárás függ
vényében folyamatosan végzik.

V égre a n ő i fo c i is  

m eg ho no so d ik  Aszódon?
Kezembe akadt egy új lap, 

amely felkeltette az érdeklődé
semet A lap címe DIADAL. A 
bemutatkozó sorok azt sugall
ták: lehetőség nyílik a női lab
darúgás népszerűsítésével kap
csolatos problémáink megoldá
sára. Idézem: “A vezetés elsőd
legesfeladatának tekinti minden 
kezdem ényezés támogatását, 
mely a sporttal kapcsolatos, és 
nem zavarja a csapatok felkészü
lési tervét”

Ennek szellemében kerestem 
meg Búzás Jánost, az egyesület 
elnökét, aki igen pozitívan érté
kelte kérésünket. A megvalósí
tás már döcögősebb lett, mert az 
FC vezetése csak a problémák 
gyarapodását látta a megjelené
sünkkel. Ennél a pontnál újabb 
tárgyalásokat kezdtem, melyek 
hosszabb távú együttműködést 
eredményeznek véleményem 
szerint.

Miről is van szó? Kartalon 
összeálltak a lányok és alakítot
tak egy kispályás focicsapatot. 
Felkértek, hogy eddzem őket, 
melynek szívesen tettem eleget. 
Több tornán részt vettünk, me
lyek azt mutatták, hogy érdemes 
komolyabban is folytatni. Meg
alapítottuk a FORRÁS Szabad
idő Sportegyesületet, melynek a 
női labdarúgó szakosztálya mű
ködik intenzíven, tavasszal pe
dig a kerékpáros szakosztály is 
megkezdi működését. A focista 
lányok már kaptak támogatást a

kartali önkormányzattól és a he
lyi vállalkozóktól. Viszont a 
sportpályán való edzést nem en
gedték, mondván: “tönkreteszik 
a gyepet". Mivel csapatunk lét
számát megnöveltük, benevez
tünk a Heves megyei női nagy
pályás bajnokságra, ahol az első 
mérkőzésen 24:0-ás győzelmet 
arattunk Gyöngyössolymos csa
pata ellen. Következő mérkőzé
sünk Apcon valószínűleg nem 
lesz sétagalopp, mivel az ellen
fél már négy éve együtt játszik. 
Mi is szeretnénk jó  hangulatban 
edzeni és játszani, ezért bízom a 
sikeres együttműködésben az 
Aszód FC vezetésével.
Ezúton szeretnék minden foci

rajongót értesíteni, és egyben 
meghívni a 2001. október 21-én 
megtartandó Forrás Főnk SE - 
Eger női labdarúgó mérkőzésre, 
melynek pontos idejét a plakáto
kon tesszük közzé.

Tóth István
a Forrás SE elnöke



SP0RT
Labdarúgás

“ tfíz ila lid á s ”  e redm ény a Dánw e lle n
7:4 arányú győzelmet aratott a 
legutóbbi fordulóban csapa
tunk. Az ellenfél az a Dány volt, 
amelynek soraiban az egykori 
kiválóság, Kraszovszkij is szere
pel. Az ukrán származású csa
tár 5:1-es aszódi vezetésnél sem 
adta fel, hanem hajtotta társait 
s a felzárkózásból két góllal is 
kivette a részét
A találkozó egy aszódi góllal 

indult. Egy kapura lövést köve
tően a vendégek hálóőre kiejtet
te kezéből a labdát, amit Hosszú 
a hálóba juttatott. A közönség 
újabb találatokat követelt, amit 
az első húsz perc játéka indokolt

is volna. Újabb gól azonban csak 
a félidő utolsó harmadában esett 
Bankó révén, 11-esből. A máso
dik játékrész elején a dányiak- 
nak sikerült szépíteni. Mielőtt 
azonban szárnyakat kaptak vol
na ebbéli örömükben, már újra 
az ő hálójukban landolt a bőr. 
3:1. A mieink ebben a periódus
ban újabb két gólt szereztek, mi
re Kecskés mester négy játékost 
is melegíteni küldött, hogy ki
használja az edzőmérkőzéssé 
vált találkozó adta lehetőséget. 
Cserére szükség is lett, de nem a 
jó  játék, hanem sérülések miatt. 
Előbb az egyik hátvédünknek ta

posták meg a bokáját, majd a 
kapusunknak húzódott meg a 
dereka. (Kaszást Rizsák, Hódúit 
Pogány váltotta, majd Tribold 
helyére Ruska állt be.) Közben a 
dány iák 5:4-re felzárkóztak, de 
szerencsére egyenlítés helyett 
egy idegnyugtató aszódi gól kö
vetkezett, amit a csapat a végén 
még eggyel „megfejelt”. 
Izgalmas, gólokban dús mérkő
zést láthatott a közönség, mind
ezt remek időjárási körülmé
nyek között. Talán ezért is értet
lenkedett a tudósító egy-két 
szurkoló elégedetlensége halla
tán, akik 5:l-es állásnál is úgy

méltatlankodtak, mintha a ven
dégek vezetnének. Pedig lehet, 
hogy a “Hajrá Aszód! ” haszno
sabb lett volna. Ez azonban a 
mérkőzés folyamán alig harsant 
fel.

Aszód-Dány 7:4 
Gólszerzők: Hosszú (3), Tribold 
(2), Bankó, Kálmán.
Az ifjúságiak 3:1 -es verséget 

szenvedtek.
*

Korábbi mérkőzések:

Felnőttek: Pécel II.-Aszód 1:4, Aszód- 
Galgamácsa 5:0, Vácszt.lászló-Aszód 2:4 
Kupamérkőzés: Erdőkertes-Aszód 2:3 
Ifjúságiak: Aszód-Galgamácsa 2:2, 
Vácszentlászló-Aszód0:2 
Serdülök: Aszód-Erdőkertes 1:0, Galga- 
hévíz - Aszód 3:0, Aszód - Iklad 0:5, 
Pécel-Aszód7:2

R.Z.

A rejtvényben ősszel kapcsolatos megfejtéseket rejtettünk el.

Vízszintes: 1. Kedvelt őszi mu
latság 11. Magyar autók jelzése
12. Megtermékenyített petesejt
13. Jód 14. Nemzetközi Fuvaro
zási Egyesület (IRU) 16. Női 
név 17. Az elején keskeny! 19. 
Orosz repülőgépfajta 20. Török 
tiszti rang 21. Éjfél! 22. Gyü
mölcsöt szárít 23. Múlt idő jele 
24. MIVÉ 27. Information Tech
nology 28. Történelmi kor 29. 
Fül, angolul (EAR) 31. Csillag
övi jegy 33. Szélein döf! 34. 
Mister 35. Elemi, keverve! 36. 
Szada páratlan betűi 37. Bőr 38. 
K iss... Kate! 40. Elek! 41. Okos 
44. Méter 45. A java 47. Szem
csés anyag tisztítására szolgáló 
eszköz 48. Ennivaló 50. Avulni 
kezd! 51. Teherautómárka 52. 
Liter53. Bajor 54. Félév! 55. Zé! 
56. Népszerű magyar humorcsa
pat, ... Hónaljmirigy 59. Pincé
be 60. Az egyik oldal.

Függőleges: 1. Őszi hónap 2. 
Felhőszakadás 3. ÜGES 4. Ma
gamról 5. Középen vetít! 6. A 
nyár végét jelzi 7. Kifele! 8. 
Hím szarvasmarha 9. Dehogy! 
10. Zeneszerző volt (Ferenc) 11. 
Természetes őszi jelenség 15. 
Mária becézve 18. Hull a hó 25. 
Római 3.26. Verseny végső kö
vetkezménye 30. Az ellenállás 
jele a fizikában 32. Az orrához 
33. Kutyafajta 35. Találkozni, 
angolul (MEET) 36. Az út jele a 
fizikában 38. Izmos betűi, ke
verve! 39. A látó érzékszerve 
42. Gléda 43. Dolák-... Róbert 
(humorista) 46. A pincsi is ez 
49. Hideg évszak 51. Határozott 
névelő 57. Sugár jele 58. Egy- 
harmad!

- szr -
*

A megfejtést november 1-ig le
het beküldeni nyílt levelezőla
pon, a lap aljáról kivágott és fel

ragasztott rejtvényszelvénnyel 
együtt a Városi Könyvtár címé
re:
2170 Aszód, Kossuth L. út 72.

A helyes megfejtést beküldők 
között a Móni Fotó 2.000 forint 
értékű, filmkidolgozásra bevált

ható utalványát, illetve a Fáma 
Könyvesbolt 2.500 Ft értékű 
könyvutalványát sorsoljuk ki.

Kellemes időtöltést!

\  Várjuk Olvasóink véleményét,
észrevételeit, írásait!

Címünk:
Aszódi Tükör Szerkesztősége 

2 1 7 0  Aszód, Kossuth L  u. 72 .
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