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Püspöki istentisztelet a Fiúnevelő Intézetben

Kápolna
égre nyíló  ablakokkal
Szomorú sors jutott osztályré

szül az aszódi Javítóintézet te
rületén 1904-ben felszentelt ka
tolikus templomnak. Az itt 
folytatott hitéletet a pártállami 
vezetés nem nézte jó szemmel, 
ezért 1960. márciusában lebon
tatta. A lelki menedék emlékét 
szerencsére három évtized alatt 
sem sikerült kitörölni a hívek 
tudatából, így a rendszerváltás 
után az intézet épületében meg
nyílhatott az a kápolna, amely
nek tíz évvel ezelőtti felszente
lésére ünnepi istentisztelettel 
emlékeztek.

A Széchenyi-tervből

Újabb aszódi

bérlakások

épülhetnek
Nyolcvanmillió forintot nyert 

az aszódi önkormányzat a Szé- 
chenyi-terv lakásépítési pályá
zatán, így újabb 12 lakásos épü
let készülhet el.
Mint ismeretes, májusban a volt 

szovjet laktanya tiszti épületéből 
kialakított 12 lakás készült el. Az 
új ház ennek szomszédságában 
épül fel. A pályázati pénz való
színűleg nem fedezi majd a beru
házás teljes költségét, így az ön- 
kormányzatnak hozzá kell pótolni.

A misét Keszthelyi Ferenc váci 
püspök celebrálta. A vendégek 
közt jelen volt Surján László - 
akinek népjóléti minisztersége 
idején vált lehetővé a kápolna 
megnyitása -, Tóth Gábor or
szággyűlési képviselő és Bagyin 
Józsefpolgármester.

Szarka Attila, az intézet igazga
tója hangsúlyozta: tíz évvel eze
lőtt a Javítóintézet falai között 
templomépítés kezdődött, amely
nek nincsenek kövei, téglái, lélek
építő munkája mégis mindmáig 
eredményes.

_______________ __________ (folytatás a 15. oldalon)

HalottakNapi rablók

Nem v irágo t 

vittek, 

sírkövet 

c ipe ltek
Valószínűleg a polgárőrök za

varták meg azokat az ismeret
len tetteseket, akik Halottak 
Napján meggyaláztak egy sírt, 
és az arról leszerelt márvány
táblát akarták elszállítani.

Szenoráczki Ferenc, a polgár
őrök vezetője lapunknak elmond
ta: munkatársai Halottak Napja 
környékén hat napon keresztül 
járőröztek a temetőben. Valószí
nűleg ez is közrejátszott abban, 
hogy az idén jóval kevesebb vi- 

(folytatás a 12. oldalon)

Új ügyeleti rend a gyógyszertáraknál

A g y ó g y s z e rtá r va g y  az o rvo s  

a lk a lm a z k o d jo n ?
November 5-től Aszódon hétköznaponként csak 18 óráig válthat
juk ki gyógyszereinket Megszűnt ugyanis a 18-tól 20 óráig tartó 
ügyelet, amelyet a két gyógyszertár eddig felváltva vállalt A vál
toztatást - aminek nyilván senki nem örül - a gyógyszerészek a ki 
nem használtsággal indokolják. A hétvégi gyógyszertári nyitva- 
tartásés ügyelet rendje nem változott 
A gyógyszertárakban néhány csinosította új tulajdonosuk. Nö-

éw el ezelőtt végbement priva
tizáció a szolgáltatás színvonalá
nak emelkedését hozta magával. 
Nemcsak új, korszerű patikák 
épültek, hanem a meglévőket is

vekedett a gyógyszerek és a 
gyógyhatású  készítm ények  
választéka, s a gyógyszert ki
adók is kedvesebbek. Verseny
helyzet van, érdekük, hogy a be

tegek máskor is visszamenje
nek. A patikusok mindemellett 
kénytelenek a gazdaságos mű
ködésre is törekedni, így koránt
sem mindegy, hogy az egyes 
időszakokban mennyien fordul
nak meg gyógyszertárukban. 
Ebből a szempontból az ügyelet 
nem tartozik a nyereséges nap
szakok közé. A privatizáció előtt 
a Gyógyszertári Központ külön

(folytatásai, oldalon)



Önkorm ányzati h íre k— 0 ^ 10.
A képviselő-testület elsőként a 

központi konyha kialakításáról 
hallgatott meg beszámolót. Bár 
erről a témáról már néhányszor 
írtunk, ezúttal is elhangzott olyan 
információ, amelyet részleteseb
ben is megosztunk Önökkel. 
Támogatta a grémium a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola számí
tástechnikai fejlesztésre vonatko
zó kérelmét. Korábban már írtunk 
róla, hogy az iskola vezetése azt 
tervezi, hogy az itt tanulók ECDL 
szintű jogosítványt szerezhesse
nek. A tanintézmény több helyre 
is pályázatot nyújtott be a géppark 
felújítására, így például a Széche- 
nyi-tervhez is. Á döntéshozók el
fogadták az iskolának azon kérel
mét is, hogy a Rákóczi úti épület 
udvarának lévő, esős, havas idő
ben rendkívül csúszós keramit- 
kockákból álló járdát betonlapok
ból készíttessék el. Lapunk utcára 
kerülésének idejére a GAV1T em
berei már el is végezték ezt a 
munkát.
Gyorsítani kívánja a képviselő- 

testület a Fesztivál téren kijelölt 
építési telkek értékesítésének fo
lyamatát. A témával részleteseb
ben is foglalkozunk, csakúgy, 
mint a Városháza tervezett felújí
tásával és a Megálló italbolt ela
dása körül kialakult helyzét újabb 
fejleményével.
Á köztisztviselői törvény módo

sulását figyelembe véve a képvi
selő-testület 30.600 Ft-ban állapí
totta meg az illetményalapot. A 
jogi és ügyrendi bizottság javas
lata alapján a középfokú végzett

ségű köztisztviselők további 10% 
illetménykiegészítést kaptak. A 
Polgármesteri Hivatalban egyéb
ként a szükségesnél 7 fővel keve
sebb munkatárs dolgozik, ám a 
létszám feltöltésére egyelőre nincs 
pénzügyi keret.

---------------------------Október 31.

A képviselő-testület elsőként a 
Kossuth Lajos út 99. szám alatti 
lakók beadványát tárgyalta meg, 
akik azt kérték, hogy az önkor
mányzat csináltassa meg az - érté
kesítés alatt álló - épület tetejét. A 
legfelső szinten lévő négy lakás 
ugyanis beázik. A képviselő-tes
tület úgy foglalt állást, hogy a szó
ban forgó lakások ára azért volt ala
csonyabb a többinél, mert a felérté
kelésnél figyelembe vették az emlí
tett ok miatt keletkezett károkat. A 
GAMESZ-nek feladata, hogy a be
ázásokat megszüntesse - a GA- 
MESZ vezetője szerint mintegy 50 
ezer Ft értékű munkát kell még 
elvégezniük -, de a tető teljes felújí
tásának költsége valószínűleg a tár
sasházi közösséget fogjaterhelni. A 
szava-záskor -1 fő támogatta a la
kók kérelmét, 4 fo nem, 5 fő nem
mel voksolt, 4 fő tartózkodott - 
ugyanis nem született érdemi dön
tés, így a jelenlegi helyzet konzer
válódott. A helyzetet bonyolítja, 
hogy a lakások eladásának felté
tele az volt, hogy valamennyi bérlő 
vegye meg azokat.
A szennyvízcsatorna és szenny

víztisztító telep jövőbeni működ
tetése, az ezzel kapcsolatos bérleti

és üzemeltetési szerződés volt a té
mája a következő napirendi pont
nak, amellyel következő számunk
ban részletesen foglalkozunk. A ra
vatalozó felújítását összegző beszá
molóról, valaminta működési több
letbevételekből végzendő munkák
ról e számunkban olvashatnak.

A képviselő-testület elfogadta a 
pénzügyi előirányzatok átcsoporto
sításáról szóló beszámolót. Eszerint 
a város költségvetése 250 millió 
forinttal nőtt, ezzel I milliárd 663 
millió Ft-ramódosult.
A képviselők méltányolták dr. Asz
talos István múzeumigazgató ké
relmét, aki egy frissen érkező nép
rajzos kolléga számára kért önkor
mányzati bérlakásban történő el
helyezést. Mint ismeretes, a múze
um néprajzos munkatársa, Viszócz- 
ky Ilona Miskolcra költözött. A vá
ros korábban számára is biztosított 
lakást. Az új muzeológus a Szabad
ság tér 2. szám alatti ingatlan egyik 
egyszobás lakásába költözhet.
Két pályázat benyújtásáról is dön
töttek aképviselők. Azonnal szük
séges ugyanis a partfalat stabili
zálni a Kossuth Lajos út 50. szám 
alatti partfalomlás miatt. A bea
vatkozás összköltsége 9,5 millió 
Ft, amelyből 1 millió Ft-ot az ön- 
kormányzat állna, a többit a vis 
maior-pályázattól reméli. Ugyan
csak központi támogatásra számít 
a város a Honvéd utca szilárd bur
kolattal való borításához. Az 542 
méter hosszú, 5,5 méter széles út
szakasz elkészítése 33,5 millió Ft- 
ba kerül. Aszód a költségek 40 %- 
át állná. A pályázatot a Közleke
dési és Vízügyi Minisztérium köz
úthoz csatlakozó, azt tehermente
sítő utak építésére, korszerűsíté-

Ara van a városi címnek

Házasságkötő te re m b ő l okm ányiroda
Kinőtte a Városházát a Polgár- 
mesteri Hivatal, a bővítés azon
ban egyelőre nem a legideáli
sabb módon történhet: az ok
mányiroda a házasságkötő te
rem helyére költözik, az eskü
vők helyszíne pedig a Művelő
dés Háza kamaraterme lesz.
Az utóbbi időben egyre több fe
ladatot kapnak az államtól az ön- 
kormányzatok. Sajnos ehhez az 
esetek nagy részében kevesebb 
központi támogatást biztosítanak, 
mint amennyi szükséges volna. 
Nem volt ez másképpen az ok
mányiroda esetében sem. A kép
viselők már tavaly aggodalmas
kodtak azon, az ügyfelek hogyan 
fognak elférni, és ekkor szóba 
került a házasságkötő terem 
okmányirodává történő "fel
áldozása” is. Komolyabb változ
tatásra azonban nem volt elegen

dő összeg. Végül úgy döntöttek, 
hagynak néhány hónap türelmi 
időt, és ennek tapasztalatait ké
sőbb figyelembe veszik. Most 
több ok miatt sem lehetett elodáz
ni a döntést. Bizonyos, hogy a kö
zeljövőben újabb iratok készíté
sét bízzák az okmányirodákra, 
így mindenképpen szükséges a 
létszám és a helyiségek alapterü
letének bővítése. Másrészt na
gyon rossz állapotba került az 
épület tetőszerkezete, így azt ok
vetlenül fel kell újítani.
A hivatal vizsgáltatta az épület 

oldalirányban történő bővítésé
nek lehetőségét is, ám ezt végül 
el kellett vetni. A tetőtér be
építése az előzetes számítások 
szerint 45-50 millió Ft-ba kerül
ne, viszont a városnak erre a cél
ra jelenleg csak 17 millió Ft-ja 
van. Felmerült a kérdés, mi le

gyen az első lépés. Azzal min
den képviselő egyetértett, hogy a 
tető felújításával kell kezdeni, a 
házasságkötő terem feláldozá
sára viszont csak nagyon nehe
zen, egy helyszíni bejárás és 
minden lehetséges megoldás vé
giggondolása után bólintottak.
A tető felújítása a kivitelező ki

választása után kezdődik. A fent 
említett összeg egyébként csak 
födémcsere nélküli javítást tesz 
lehetővé. Ezt követően indul 
meg a házasságkötő terem átala
kítása, egy időben a Művelődés 
Háza kamaratermének esküvők 
lebonyolítására való alkalmassá 
tételével.
A tetőtér beépítése - amellyel 

250 négyzetméter irodai alapte
rület nyerhető - több lépcsőben 
történhet meg.

ASZÓDI

sére kiírt projekthez nyújtja be az 
önkormányzat.
A képviselő-testület újabb egy évre 
meghosszabbította az Aszódi Tü
kör felelős szerkesztőjének, Rácz 
Zoltánnak a megbízatását, egyben 
döntött arról is, hogy 2002-ben - 
tekintettel a megnövekedett előállí
tási költségekre - havi nettó 130 
ezer Ft-tal támogatja a lap megjele
nését.
A grémium jóváhagyta a Napsu

gár Óvoda 117 ezer Ft-ról szóló, 
eszközbeszerzésre vonatkozó ké
relmét. A kicsik rövidesen új sző
nyegeknek és hifi berendezésnek 
örülhetnek.
A képviselők döntöttek a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkor
mányzati Ösztöndíj-pályázatra 
érkezett jelentkezők támogatásá
ról. A testület gyakorlatilag a Mű
velődési, Közoktatási, Ifjúsági és 
Sportbizottság ajánlását fogadta *  
el. A támogatás mértéke 2.500 W  
Ft/fo/hónap.
Ötven kérelmező nyújtotta be igé
nyét egyszeri lakásfenntartási tá
mogatásra. A képviselő-testület 
döntése értelmében közülük 48-an 
számíthatnak 3-4 ezer Ft-ra.
A szociális bizottság kérte a képvi
selő-testületet, hogy 500 ezer Ft-ot 
csoportosítson át annak érdekében, 
hogy a 70 éven felüli aszódi polgá
rokat a korábbi hagyományoknak 
megfelelően a karácsonyi ünnepek 
alkalmával pénzbeni támogatásban 
részesíthessék. Az összeg nem teszi 
lehetővé minden polgár segélyhez 
juttatását, rendszerint háromévente 
kerül sor egy-egy idős emberre.
Építési támogatásról is döntött a 

képviselő-testület. A napirendi 
pont tárgyalása során elhangzott: 
érdemes volna a támogatási elve
ket végiggondolni, mert a jelenleg 
juttatott összeg nagyon kicsi. El- 
képzelhető, hogy ajövöben keve- ^  
sebb kérelmező kap támogatást, 
de ennek mértéke nagyobb lesz.

Sürgős felújításra szorul a Ko
ssuth Lajos u. 84. szám alatti in
gatlan - gyermekorvosi rendelő - 
tetőszerkezete. A munka költsége 
meghaladja a 300 ezer Ft-ot. A 
testület megszavazta a szükséges 
összeget. Várhatóan ugyanennyi 
lesz a Horváth utca 5. szám alatti 
ingatlan aládúcolásának költsége, 
amit kényszerből az önkormány
zatnak kell elvégeztetnie. A ház 
statikailag rossz állapotba került, 
teljes generálozásra lenne szük
ség, amire a tulajdonosoknak 
nincs pénze. Az életveszély elhá
rítása és az utcai szennyvízveze
ték-építés befeje-zése miatt hárul 
a teher a városra.
A képviselő-testület végül jelen

tést hallgatott meg a két ülés között 
tett intézkedésekről és a lejárt határ
idejű határozatokról.



TÜKÖR

Új ügyeleti rend a gyógyszertáraknál

A g y ó g y s z e rtá r va g y  az o rv o s  

a lk a lm a z k o d jo n ?
(folytatás az I. oldalról) 

ügyeleti díjat fizetett az ügyelő 
gyógyszerésznek. Ez mára meg
szűnt, a gyógyszerészek ügyeleti 
időben kizárólag olyan receptek 
után számíthatnak fel 100 Ft 
ügyeleti díjat, amit nem aznap írt 
fel az orvos. Az ebből befolyó 
összeg nemhogy a bért, a rezsi- 
költséget sem fedezi.
- Mi nemcsak üzletnek tekintjük 
a patikát. Ha ez így lenne, akkor 
nem ügyelnénk hétvégenként, 
karácsony délelőtt, és sorolhat
nám az összes ünnepet. Monda
nom sem kell, ekkor keresnek 
fel minket a legkevesebben. En
nek ellenére csupán a hétközna
pi ügyelethez nyúltunk hozzá, 
mert úgy gondoljuk, hogy a 10 
órás nyitva tartás mindenkinek 
alkalmat teremt arra, hogy ki
váltsa a recepteket - vélemé
nyezte az új helyzetet dt: Téles- 
syné Fóris Kornélia, a Szent Ist
ván Patika tulajdonosa.
A gyógyszerész szerint az orvo
sok túl későn kezdenek rendelni. 
Dr. Horváth Anna ügyeleti ren
deléséről például csak este fél 
nyolc magasságában kezdenek 
szállingózni a betegek - már 
amelyik ekkor ki is akaija válta
ni a receptet -, s ha a gyógysze
rész nem akar kiszúrni a később 
sorra kerülőkkel, nem nyolc óra
kor zár be. Az orvosok egyéb
ként rendelkeznek alap gyógy
szerkészlettel, aminek kibővíté
sét felajánlották a patikusok. Be
szélgetőtársam szerint a beteg 
sürgős ellátásához ez elég, ha 
nem, valószínűleg kórházi keze
lésre szorul.
Másként látják ezt az orvosok és 
a képviselő-testület tagjai is. Dr. 
Bodó Zsolt főorvos a képviselő- 
testületi ülésen egyenesen azt 
mondta: ha nincs gyógyszertár, 
nem érdemes az orvosoknak 
ügyelni. Szerinte éppen a pati
kák nem alkalmazkodnak az or
vosi rendeléshez, aminek idő
pontját a betegek már megszok
ták. Dr. Jólesz József viszont a 
kollégáinak ajánlotta, hogy 
előbb, 17 órától 18 óráig rendel
jenek. A gyermekorvosok sze
rint ez az időpont túl korai, mivel 
a szülők csak később érnek haza, 
ráadásul a betegségek többségé

nek olyan a természete, hogy a 
gyerekek estére lázasodnak be 
tőle.
A képviselők amiatti aggodal

muknak adtak hangot, hogy is
mét romlik a város egészségügyi 
ellátása. Szerintük a környék 
négy patikájának - a két aszódi
nak, a baginak és a kartalinak - 
kellene megegyezni a hétközna
pi ügyeletben, mert akkor min
denkire kevesebb teher jutna, vi
szont nem maradna ellátatlanul 
közel 20 ezer ember, akiknek így 
Hatvanba vagy Gödöllőre kell 
rohannia a gyógyszerért.

Az önkomiányzatok jelenleg 
nem szólhatnak bele a gyógy
szertárak működésébe, így az 
érintett felekkel történő egyezte
tés után csupán olyan kompro
misszum születhetett, hogy az 
orvosok - amennyiben kérik - 
gyógyszerkészletét kibővítik, s a

A vevő kérelme ellenére sem 
mérsékelte az árat a képviselő- 
testület a 6-os kocsma esetében, 
így elképzelhető, hogy ismét az 
önkormányzaté lesz az épület A 
Trink Duó Kft tulajdonosa, 
Laukó József ugyanis azzal 
hagyta ott a képviselőket: rövi
desen az ügyvédje fog jelentkez
ni, hogy a szerinte etikátlan dön
tés miatt felbontsa a korábban 
kötött adás-vételi szerződést.
A képviselő-testület a Kossuth 

Lajos út 93. szám alatt lévő in
gatlan értékbecslését követően 
75 ezer Ft/négyzetméter árat fo
gadott el. A bérlő ezt sokallotta, 
és a ház rossz állapotára hivat
kozva kérte az ár mérséklését. 
Júniusban, hosszú tárgyalás után 
10,6 millió Ft-ban állapodott 
meg a két fél. Az adás-vételi 
szerződés megköttetett, a vevő 
az összeget annak rendje és 
módja szerint befizette. Amikor 
azonban arról értesült, hogy a 
Kossuth Lajos út 4. szám alatti 
ingatlan négyzetmétere nettó 21 
ezer Ft-ért kelt el, szemben a 6- 
os kocsma több, mint 50 ezer Ft- 
os négyzetméterenkénti árával, 
beadványban kérte a képviselő

megállapodásba vett három hó
napos próbaidő letelte után kö
zösen értékelik, működik-e így a 
rendszer.
A gyógyszerészek szerint nem ér
demes ennyire felfújni az ügyet. E 
sorok írója viszont úgy vélekedik: 
nem volt hiábavaló a képviselők 
közötti eszmecsere, mivel ez egy 
sokkal nagyobb ellátási hiányos
ságra irányította rá a figyelmet. 
Nevezetesen arra, hogy nincs hala
dás a mentőállomás ügyében. 
Köztudott, hogy néhány éve visz- 
szalépés történt: Aszódtól elvették 
a sürgősségi ellátást, hétvégéken és 
hétköznap estétől másnap reggelig 
Gödöllőt kell riasztani. A képvise
lő-testület kérte Bagyin Józsefpol- 
gánnestert: kezdeményezze az il
letékeseknél, hogy ezen a téren 
visszaálljon a régi rend.

Rácz Zoltán

testületet, valamilyen módon 
szüntesse meg ezt az aránytalan
ságot.
A képviselő-testület az augusz

tus 8-ai ülésen foglalkozott a kér
déssel, ám döntés nem született, 
csupán a pénzügyi bizottságot 
kérték fel, hogy vizsgálja meg a 
megkötött szerződés után való ár
mérséklés lehetőségét. A bizott
ság azonban erre nem talált meg
oldást az október 10-én megtar
tott ülésig, így javaslatot sem tett. 
A képviselők többsége úgy fog
lalt állást: egy újabb ármérséklés 
nyomán más vevők is bombáz
hatnák ilyen kéréssel a várost. A 
vételárat néhány hónapja elfo
gadta a vevő, így utólagos rekla
mációnak nincs helye. Ezt a véle
ményt tükrözte a szavazás is: 7 
képviselő elutasította a bead
ványt, 4 városatya pedig tartóz
kodott. Laukó József ezt köve
tően úgy nyilatkozott: etikátlan
nak tartja a képviselő-testület 
döntését, ezért ügyvédhez fordul 
annak érdekében, hogy felbontsa 
az adásvételi szerződést. Lapunk
nak egyelőre nincs tudomása ar
ról, hogy ez ügyben történtek vol
na lépések. R. Z.

Hatos kocsma: maradt az ár...

...m e g szű n ik  a sze rző d é s?

Mi lehet a megoldás?

G yalogosok 

az úton, au tó k  

a já rd á n
Nagyjából a fenti címmel lehet 
sommázni a Falujárók úti lakó
telepen, a volt m űszergyári óvo
da környékén kialakult helyze
tet, amelyre az emiatt elkesere
dett olvasónk hívta fel figyel
münket

A probléma onnan gyökerezik, 
hogy a lakótelep egykori terve
zői nem gondoltak arra, hogy 
néhány évtized alatt megsokszo
rozódik az autók száma. A la
kástulajdonosoknak, akiknek 
többsége személygépkocsival is 
rendelkezik, nincs hol parkolni
uk járműveikkel. Az úttest kes
keny, egyik oldalán járda, másik 
oldalán árok és a volt óvoda ke
rítése határolja. Jobb híján a gya
logjárdán állítják le autóikat, ami 
miatt viszont a gyalogosok 
kényszerülnek az úttestre.

A minket értesítő néni nemrégi
ben a szóban forgó úton haladva 
egy kátyúba lépett, s emiatt eltört 
a lába. A helyzetet tarthatatlan
nak ítéli, csakúgy, mint az ott la
kók, akik levélben fordultak a 
polgármesterhez, de eddig nem 
történt intézkedés. Kérelmük
ben a Felhajtani tilos! táblák ki
hely ezésétj avaso lták.

Véleményünk szerint ez nem 
fogja megoldani a helyzetet, 
mert nem állhat ott minden éjjel 
rendőr, hogy felírja a vétkesek 
autóinak rendszámát, és vélhető
en a tulajdonosok is szeretnék to
vábbra is szemmel tartani féltett 
kincsüket. A megoldást vagy az 
egykori udvar egy részének par
kolóvá történő átalakítása, vagy a 
vízelvezető árok lefedése jelent
heti, bár az utóbbi esetben az au
tósoknak - egyirányú utcáról lé
vén szó - a gépkocsi jobb oldali 
ajtaján kellene ki és beszállniuk. 
Viszont a kecske is jóllakna és a 
káposzta is megmaradna.

A panaszosok levelét szerkesz
tőségünk eljuttatta a polgármes
ternek.

R.Z.
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Aszód Fesztivál:

Biztosan ú j he lyszínen?
Építéshatóság Kartalon?

B a jban  a M űszaki iro d a
A Fesztivál téren kijelölt 42 te
lek mielőbbi értékesítését sür
gette októberi ülésén a képvi
selő-testület.
Ezekre eddig - minden különö

sebb propaganda nélkül- 18 ve
vő jelentkezett. Bár az építkezé
sek legkorábban jövőre indul
hatnak, az új helyzet miatt egyre 
sürgetőbbé válik a jövő évi fesz
tivál új helyszínének kialakítása. 
Ahhoz viszont, hogy ez megkez
dődhessen, az önkormányzat
nak vagy csereszerződést vagy 
adásvételi szerződést kell kötnie, 
ugyanis a kiszemelt terület nem 
önkormányzati, hanem állami 
tulajdonban van.
Mint ismeretes, korábban több 

lehetséges helyszín is szóba ke
rült - vásártér, sportpálya -, de va
lamennyi alkalmatlannak bizo
nyult egy ilyen nagyszabású ren
dezvény lebonyolításához. Ezt 
követően került látótérbe a Kar- 
tal felé vezető út melletti, jelen
leg szántóként használt terület. 
Ennek a magyar állam a tulajdo
nosa, kezelője pedig a Javítóin
tézet, akinek a támogatását szin
tén meg kell szerezni ahhoz, hogy 
a cserére vagy az adásvételi szer
ződésre sor kerülhessen. A képvi
selő-testületi ülés óta több egyez
tetés is történt Szarka Attila igaz
gatóval, aki úgy értékelte a tár
gyalásokat, hogy párbeszéd kez
dődött két fél között, ám egyelőre 
nem hangzott el olyan ajánlat, 
ami a Javítóintézet számára meg
fontolandó volna. Az intézmény
nek ugyanis korántsem mindegy, 
hogy mit ajánl fel, illetve adás
vétel esetén mit kínál az önkor- 
mányzataz államnak. Utóbbi ese
tében ugyanis nekik mint kezelő
nek automatikusan jár az összeg 
fele, ügyes érveléssel pedig akár a 
másik felét is megkaphatja.
A város egyébként mind a kisze
melt, mind a saját, csereként fel
ajánlandó területére értékbecslést 
kér. A képviselő-testület úgy szá
molt: az új helyszín kialakítása 
12millió+AFA összegből meg
úszható. Az anyagi fedezetet a te- 
lekértéke-sítésből befolyt összeg
ből biztosítanák. Az azonban, 
hogy jövőre megrendezhető lesz- 
e itt a Galga mente évek óta legna
gyobb eseménye, nemcsak a pén
zen, hanem az időn is múlik. Az 
esetleges megegyezést követően

ugyanis számos feladatot kell né
hány hónap alatt elvégeztetni. A 
területet ki kell vonatni a műve
lésből, meg kell építeni az elek
tromos- és vízhálózatot, kőszórá
sos utakat, fel kell állítani az ál
landó létesítményeket stb. Sztán 
István ezredes máris késésről 
beszél. Véleménye szerint a kép
viselő-testületnek már augusztus 
elején döntenie kellett volna ah
hoz, hogy időben megkezdőd
hessenek a munkálatok. Mivel ez 
csúszott, korántsem látja biztosí
tottnak, hogy 2002-ben az ideivel 
azonos nagyságú programsoro
zatot sikerül megrendezni, ezt pe
dig nagyon sajnálná. (Idén mint
egy 50 ezer vendége volt a feszti
válnak.)
A jövőben az is elképzelhető, 

hogy nemcsak a fesztivál hely
színe változik meg. A képviselő- 
testületi ülésen ugyanis olyan 
vélemény is elhangzott: meg 
kell szüntetni azt a helyzetet, 
hogy a rendezvényből egyedül a 
város nem húz hasznot. A vá
rosatyák egy része szerint a jö 
vőben egy nagyon szolid belé
pődíjat és parkolási díjat kellene 
szedni. R. Z.

Alapos, minden részletre kiter
jedő beszámolót ismerhetett 
meg a Gyermekélelmezési In
tézmény első három hónapjáról 
a képviselő-testület. Bordi Edit 
intézményvezető a jövőbeni el
képzeléseiről is beszélt, amely a 
szükséges átalakításokon túl 
egészen az egységes adagolás 
bevezetéséig teljed.
A beszámoló szerint az intéz

mény dolgozói már túl vannak 
az első belső átszervezésen a fe
ladatok jobb elosztása érdeké
ben. Az indulás nehézségeivel 
számoltak, egy-két tényezővel 
viszont nem. Gondot okoz pél
dául az utak állapota, és ez a 
probléma a tél beálltával foko
zódni fog. Nem megfelelő az ét
termek felszereltsége, a bútor
zat, a textíliák cserére szorulnak. 
A Napsugár óvodában egy sze
m élyzeti ebédlő kialakítása 
szükséges.

A Polgármesteri Hivatal, illetve 
a város presztízse forog kockán, 
amennyiben rövid időn belül 
nem talál megoldást a Műszaki 
Iroda létszámgondjaira.
A Műszaki Iroda létszámgond

jairól korábban is beszámolt la
punk, bár akkor elsősorban azzal 
foglalkoztunk, hogy Sáliéi Zsu
zsa távozása után - ennek immá
ron háromnegyed éve - nem si
került jelentkezőt találni az iro
davezetői állásra. Az iroda lét
száma most tovább apadt, mivel 
az egyik kolléga nem volt haj
landó benyújtani a köztisztvise
lői törvény módosításában előírt 
vagyonbevallási nyilatkozatot. 
A múlt héten mintegy ráadás
ként megbetegedett az egyik 
előadó, emiatt egy napra leállt az 
iroda működése. A létszámhi
ánynak egyenes következménye 
az iratok torlódása, amellyel 
egyenes arányban nő az elége
detlenkedő ügyfelek száma.
A Polgármesteri Hivatal hosszú 
ideje hirdeti a megüresedett ál
láshelyet a borsodi régióban, 
ahol köztudottan magasabb a 
munkanélküliek száma. A köz- 
tisztviselői állás azonban jelen-

A szülők részéről ellenérzést 
váltott ki az egységes adagolás 
bevezetésének szándéka. Ko
rábban ez teljesen szabadelvű 
módon történt, holott erre előí
rások, irányelvek vannak ér
vényben. Bevezették az egysé
ges étlapot, amely megkönnyíti 
és olcsóbbá teszi a beszerzést, 
viszont az eltérő normák miatt 
az óvodásoknak, bölcsődések- 
nek főző konyha a kisebb kisza
bat ellenére is túllépést produkál. 
A két konyha napi munkaerő-le
terheltsége is eltérő. Mindezek 
miatt az intézményvezető azt 
kérte a képviselő-testületet, 
hogy az építészeti átalakításakor 
megvizsgálhassák, illetve össze
hasonlíthassák, hogy az egy 
vagy a két telephelyen működő 
konyhaüzem működtetése az 
előnyösebb, gazdaságosabb.
A tervek között szerepel egy 
informatikai rendszer létreho-

leg a kezdőknek sem vonzó. 
Még a frissen végzett építész
mérnökök, egyéb felsőfokú mű
szaki végzettségű szakemberek 
is könnyen találnak munkát a la
kásépítési láznak köszönhetően. 
A helyzeten némileg enyhíthet a 
köztisztviselői béreknek a jelen
tős emelkedése, ám még ez sem 
ér fel a másodállásban megke
reshető összeg nagyságával. Vi
szont aki irodavezetői feladato
kat lát el, összeférhetetlenség 
miatt nem tervezhet a szakható
sági szempontból hozzá tartozó 
településeken. Aszód esetében 
ez nyolc másik községet jelent.
A szóban forgó probléma több

ször volt téma a képviselő-testü
leti üléseken, ám megoldást ott 
sem sikerült találni. Most úgy hír
lik, januártól lesz új irodavezető. 
Kérdés, hogy sikerül-e neki egy 
stabil, ütőképes gárdát is maga 
mögé sorakoztatni. Ez már csak 
azért is fontos volna, mert a város 
tekintélye forog kockán. Nem hi
vatalos értesüléseink szerint Kar- 
tal máris építési szakhatóság fel
állítását fontolgatja, Túrán pedig 
már a várossá történő kinevezése 
előtt is működött ilyen. -erzé-

zása, amelynek segítségével 
gyorsabbá válhatna a befizetés. 
Megvalósítás esetén a rendszer
ben lévő étkezők vonalkódos 
kártyát kapnának, amellyel azo
nosításuk egyszerűvé válna.

Bordi Edit végül azt is javasolta, 
alakuljon egy Étkezési Tanács 
amelynek tagjai az önkormány
zat képviselő-testületéből, a 
szolgáltatást igénybe vevő in
tézmények vezetőiből (kiegé
szítve a szóban forgó intézmény 
vezetőjével) állnának, ezzel 
ugyanis javulna az információ- 
áramlás.
A képviselő-testület tagjai közül 
dr. Horváth Anna jclentkezetlcr- 
re a feladatra. A grémium jóvá
hagyta az új bútorok- 80 db szék, 
20 db asztal - valamint egy szá
mítógép beszerzésére irányuló 
kérelmet is.

R.Z.

Étkezési Tanács felú jításá t is tervezik

Szebb kö rnyeze t, e g ysé g e s  a dagok
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Év végi rendkívüli akciók!
Új fejlesztésű dízel motorok!
Kedvező' részletfizetési konstrukciók!
A részletekről érdeklődjön Márkakereskedésünkben!

KÉPE TIBOR KFT.
3021 Lőrinci, Bajcsy-Zsilinszky u. 37. 

Tel.: (37) 388 132, 389-218
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Befejezéshez közeledik az útprogram

A te rv e z e ttn é l tö b b  

kö zú tra  k e rü l b u rk o la t
Lassan befejeződik az útépítési 
program Aszódon. Örvende
tes, hogy a többletbevételnek 
köszönhetően a tervezettnél 
több méter kerül leaszfaltozás- 
ra, illetve olyan munkák is el
végzésre kerülnek, amelyek a 
városképet teszik szebbé. Ezek
ről, illetve a munkák kivitelező
iről döntött legutóbb a képvise
lő-testület
Bár korábban csak újrakövezés- 
ről volt szó, a képviselő-testület 
az aszfaltozás mellett döntött a 
Templom köz, a Korén köz és az

Iskola köz esetében. A jövőre el
végzendő munkára már most 
megköti a szerződést az önkor
mányzat a legjobb ajánlatot adó 
Gildex Kft-vel. Négy régebbi út
szakasz - Szent Imre út, Csendes 
út, a Bethlen Gábor útnak az 
Arany János és a Vörösmarty ut
ca közötti szakasza, Kondoros 
tér - új aszfaltszőnyeget kap. 
Kicserélnek két buszvárót is: az 
egyik a Falujárók útján, a másik 
a Baross utcában rontja a város
képet.

R.Z.

3 ® e k  B őviden
Januártól várthatóan 10 száza

lékkal emelkednek az építési tel
kek árai. Az önkormányzat meg
rendelte az alapközművek kiépí
tésére vonatkozó terveket, hogy 
a várható költségeket összeves
sék a négyzetméter árakkal. Azt 
ugyanis szeretnék elkerülni, 
hogy az értékesítésből befolyó 
összeg ne fedezze a közművesí
tés költségeit.

*

A tervezettnél 9 millió forinttal 
több iparűzési adó folyt be eddig a 
város kasszájába, és a többlet év 
végéig akár 15 millió Ft-ra is nö

vekedhet. Ennek jótékony hatását 
több intézmény és civil szervezet 
is érezni fogja, hiszen a nem ter
vezett, de mindenképpen szüksé
ges fejlesztéseket, támogatásokat
ebből fedezi a város.

*

3 havi illetményt szavazott meg 
a képviselő-testület Bagyin Jó
zse f polgármesternek. A jutal
mat azzal indokolták, hogy a vá
ros egy év alatt több, mint ne- 
gyedmilliárd(!) forintot nyert 
pályázatokon. A város első em
bere az összeg egy részét a rava
talozó felúj ítására ajánlotta fel.

LViÜeofiliMkeSzftesTésEváqá̂ ^ ™ '18'1
(28) 421-825 

Email:
rh p lu s z @ m a il .d ig i te l2 0 0 2 .h u
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JÖJJ [ön] el a Stúdió 
tanfolyamára!
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i  *

Az MFStúdió minden korosztály számára 
biztosítja a fejlődés lehetőségét 5-95 éves korig! 

Könnyebb tanulás, pontosabb emlékezet!
f k  \  ' ;;

J U M Í
Információ: 

dr. Kiss Katalin 
20 388-4953

Ünnep szűk körben

Ü tvenhatan 5 6 -ró l
Negatív csúcs született az ok- sebzett fo ld  szívverése című iro- 

tóber 23-i ünnepségen. Az dalmi összeállításának, türelem- 
1956-os forradalom és szabad- mel végighallgatták Dinnyés 
ságharc 45. alkalmából rende- László nyugalmazott ezredes 
zett megemlékezésen (nem szá- kissé hosszúra nyúlt, az esemé- 
molva a szereplőket) írd és nyékét a megszokottól némileg 
mondd, 56-an vettek részt másként értékelő ünnepi beszé-
A megjelentek örülhettek a Vá- dét, majd elhelyezték az épület 

rosi Civil Vegyeskar produkció- falán elhelyezett emléktáblánál a 
jának, az Egri Bábszínház: A megemlékezés virágait.

Koszorúzás

H alottak napja alkalm ából ünnepi m egem lékezést szer
vezett a 40. számú Galga Vezetésbiztosító Ezred a Csengey 
úti Hősök em lékm űvénél. Felső képünkön Bagyin József 
polgár-m ester tiszteleg az elhunytak em léke előtt.
A képviselő-testületi ülés után a városatyák a Városháza 

előtt álló em lékm űnél gyertyagyújtással em lékeztek a halot
takra. Rácz Zoltánfelvételei

mailto:rhplusz@mail.digitel2002.hu


TÜKÖR

Tóth Gábor a Fidesz és az MDF közös jelöltje

vr Ne B udapest és G ödöllő  há tsó  udvara  legyünk”
A Galga mente jövője volt a té
m ája annak a fórum nak, ame
lyen a Vigyázó K ör T úráért 
Egyesület három fideszes hona
tyát - Járvás Istvánt, a Parla
ment mezőgazdasági bizottsá
gának tagját, Kövér László alel- 
nököt és Tóth Gábort, körze
tünk országgyűlési képviselőjét 
látta vendégül.
Elsőként Tóth Gábor köszön

tötte a turaiakat, mint városla
kókat, majd beszámolt eddigi 
képviselői tevékenységéről, 
amelyet sikerek és gondok egya- 
ránt jellemeztek. A legnagyobb 
eredménynek azt tartotta, hogy 
elindult a túrái termálvíz-hasz
nosítási program. Két pályázat is 
beadásra került, s jó  esély van ar
ra, hogy a második körben ezek 
nyerni is fognak. Személyes is
meretség útján sikerült idehoz
nia a Danubius szállodalánc né
hány szakemberét, akik ígéretet 
tettek az ügy felvállalására. A 
program megvalósításának ér
dekében egyébként az elmúlt 
hónapban Turatherm Kht. néven 
10 millió Ft törzstőkével a túrái 
önkormányzat és az Architekton 
Rt. közös gazdasági társaságot 
hozott létre.

A térségbe - leszámítva az 
Aszódon működő, autóalkatré
szeket gyártó, immáron 500 em- 
bért foglalkoztató Richard Fritz 
Kft-t - nem sikerült ipari befek
tetőket hozni. Ugyanakkor a 
Galga mente rendkívül gazdag 
temiészeti kincsekben, ezért el
sősorban a turizmust kell fej lesz- 
teni.
- Használjuk ki a lehetőségeinket, 
mert csak így érhetjük el, hogy ne 
Budapest és Gödöllő hátsó udva
ra legyünk - emelte ki Tóth Gá
bor, aki az idegenfoigalom várha
tó megélénkülésére rögtön két 
példát is említett. Sikerült elérnie 
például Kóka hegyközséggé tör
ténő minősítését, így ott megin
dulhat a borturizmus. A Do- 
monyvölgyben megtelepedett vi
lágbajnok fogathajtó Lázár test
vérek magyar bajnokságot és vi
lágbajnokságot kívánnak meg
rendezni itt, ami jelentősen meg
növelheti a régióban megforduló 
vendégek számát.

Örvendetes, hogy a körzet né
hány települése eredményesen 
pályázott a kormány által meghir
detett szociális bérlakás-építési 
programra. Aszódon már meg is 
épült az első 12 lakás, s az azóta 
nyert 80 millió Ft újabb 12 hajlék 
megépítését teszi lehetővé. Karta
lon - ugyancsak Tóth Gábor se
gédletének köszönhetően - 6 la
kás megépítése várható.
A honatya beszámolójában ne

gatív előjellel szerepelt a Pyrus 
Rt. ügye, amelyben jelenleg 
ügyészségi vizsgálat folyik. A 
70 oldalas anyag legaggasztóbb 
tétele, hogy a cég galgamácsai 
telepén mintegy 30 ezer köbmé
ter veszélyeshulladékot enge
dély nélkül, nem megfelelő mó
don raktak le. Nem használt a 
térség jó  hírének a bagi romate
lepen történt rendőri intézkedés 
miatti bírósági tárgyalás sem, 
amelynek eredményeként az 
aszódi rendőrőrs parancsnokát 
és néhány munkatársát marasz
talták el. Tóth Gábor ugyanak
kor fontos eredménynek tartotta, 
hogy a belügyminiszternél tett 
látogatását követően tartósan 
idevezényelték a készenléti ren
dőrezred több beosztottját.
Az est másik két vendége glo

bális áttekintést nyújtott a jobb
oldali komiány munkájáról. Jár
vás István a rendszerváltást kö
vető parlamenti ciklusok legjel
lemzőbb, mezőgazdaságot érin
tő intézkedéseit és annak hatá
sait ismertette, illetve hasonlí
totta össze, majd az e területen 
várható változásokról is beszélt. 
Kövér László a kormány három 
és fél éves munkáját értékelte, 
kiemelve a családok megerősí
tését célzó intézkedéseket.
Ezt követően a hallgatók tehet

ték fel kérdéseiket, amelyeknek 
egy része kifejezetten a térsé
günk jövőjére irányult. Valószí
nűleg azért, mert erről a három 
vendég beszámolójában vajmi 
kevés hangzott el. így például 
valaki arról érdeklődött, hogy a 
Galga mente hogyan vesz részt a 
gazdasági integrációban. Kövér 
László az egyéni pályázatokról 
nem tudott információkkal szol
gálni, viszont felajánlotta, utána

néz ezeknek, és írásban ad tájé
koztatást a kérdezőnek. Tóth 
Gábor úgy reflektált, egyre több 
intézmény keresi meg őt azzal, 
adjon ajánlást a pályázatához. A 
dolog működik, több nyertes is 
van a régióban, aki a kapott tá
mogatásnak köszönhetően való
síthatta meg célját.
Jelenlegi országgyűlési képvise-

A Gödöllő környéki és a Galga 
menti kistérség közel 70 nép
művelője és könyvtárosa ünne
pelt a hétvégén Aszódon a Vé- 
csey Károly Helyőrségi Klub
ban. A Városi Civil kórus szín
vonalas énekcsokra, Búzás Ben
ce szaxofonszólója és László 
Eszternek valamint a Javítóin
tézet növendékeinek szemet 
könnyeztető irodalmi összeállí
tása után az érintett települések 
polgármesterei nevében Bagyin 
József, Aszód első embere kö
szönte meg a közművelődésben 
dolgozók munkáját. Beszédé
ben kiemelte, a jelen időszak 
nem kedvez a kultúra területén 
dolgozóknak, és nem is lehet 
tudni, mikor kezdődhet majd po
zitív változás. A szakemberek 
munkájára azonban nagy szük
ség van, mert ők azok, akik a 
kulturális szolgáltatások biztosí
tása mellett a településeik közé
letét is generálják. Bagyin József 
ezt követően azoknak gratulált, 
akik hosszabb ideje dolgoznak a 
pályán: Grébel Lajosnál Vác- 
szentlászló, 15 év), Bagyin Ka
talin (Iklad, 20 év), Mészárosáé 
Kovács Julianna (Galgamácsa, 
20 év), Pazsitka Zoltánná (Bag, 
20 év), Párkányi Józsefhé ( Vác- 
szentlászló, 20 é v ), Czene János 
(Veresegyház, 25 év) és Ka- 
puszta Katalin ( Gödöllő, 30 év). 
A polgármester külön kiemelte 
a gödöllői Petőfi Sándor M űve
lődési Központot, amelyet 20 
évvel ezelőtt, 1981 -ben adtak át, 
s amelyet azóta irányít Kecskés 
,/óz.v e/igazgató, akit ebből az al
kalomból ugyancsak köszön
töttek.

lőnk, ha a választásokon bizal
mat kap a választópolgároktól, 
folytatni kívánja a megkezdett 
munkát. Tóth Gábor a pártjától 
egyébként már megkapta a meg
erősítést: jövőre a Fidesz Ma
gyar Polgári Párt és a Magyar 
Demokrata Fómm közös jelölt
jeként indul választókerüle
tünkben. R. Z.

Érdekes színfoltja volt az esté
nek az a könyvbemutató, mely 
szépen példázza az egyes terüle
tek összefogásában rejlő lehető
ségeket. Aszód egyik sajátossá
ga, hogy két művelődési háza is 
van. A Közművelődés Otthonát 
az önkormányzat, míg a Vécsey 
Károly Helyőrségi Klubot a HM 
Honvéd Minisztérium Kulturá
lis Szolgáltató Közhasznú Tár
saság működteti, ám az utóbbi 
intézmény korábban a 40. Galga 
Vezetésbiztosító Ezredhez tarto
zott. A civilek és a katonák 
összefogásának számos sikere 
született az évek folyamán, elég 
csak a Galga mente évek óta leg
nagyobb eseményét, az Aszód 
Fesztivált és Laktanyabúcsút 
említeni, amelyet idén tizedik al
kalommal rendeztek meg közö
sen. Az aszódi kaszárnya, bádog 
a teteje címmel most megjelent 
könyv az aszódi helyőrség 50 
évéről, a településen betöltött 
szerepéről szól. Szerzője Fercsik 
Mihály, aki korábban szintén 
népművelőként dolgozott a tér
ségben.
Az este folyamán egy kiállítás 

megnyitójára is sor került. Sztán 
István ezredes, helyőrségpa
rancsnok azt a 16 festményből 
álló sorozatot mutatta be a ven
dégeknek, amely a honvédség 
egyes védőszentjeit ábrázolja. 
A Magyar Honvédség Központi 
Plébániahivatalától kölcsönka
pott anyag sikerét mi sem jelzi 
jobban, mint az, hogy néhány 
művelődési ház vezetője máris 
je lez te , szeretné ezt az ő 
településén is bemutatni.

-erzé-

A kultúrát szolgálják, a közéletet generálják

N épm űvelők N apja Aszódon
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Az Evangélikus Presbitérium levele

le g ye n  végre  nyugalom  a rauata lozó Körül
Kedves Aszódi 
Tükör Olvasói!
A legutóbbi lapszámokban írt 

cikkek több oldalról foglalkoz

tak az evangélikusokkal. A Pres

bitérium eddig még nem szólalt 

meg. Ennek ellenére akadt, aki 

vitázott velünk, elmarasztalt 

bennünket, vagy olyan kijelen

téseket tulajdonított nekünk, 

amit mi nem is gondoltunk! A 

legutóbbi szám „Olvasóink ír
ták” rovatban mindezek össze

foglalását találtuk.

Nem szeretnénk, ha bárki bár

milyen szándékkal megpróbálna 

éket verni az evangélikus és ka

tolikus egyház jól alakuló öku

menikus kapcsolatába. Hangsú

lyoznunk kell, hogy az evangé

likus egyház, mint Jézus Krisz

tus egyháza igen komolyan ve

szi és gyakorolja a jézusi hitel

veket. Ha nem volt rá szükség, 

mi sohasem szoktuk emlegetni 

az elmúlt rendszer különféle 

poszton álló vezető embereit. 

Akkor azonban meg kell szólal

nunk- mint keresztyén embe

reknek!- amikor olyan hanggal 

találkozunk, amely mindenre a 

bocsánat fátylát szeretné boríta

ni. Ugyanilyen egyértelműen 

szeretnénk visszautasítani azt a 

viselkedést is, amely egyhá

zunkat akár kufámak, akár pénz- 

sóvámak, akár a temetőn meg

gazdagodni kívánónak tartja. 

Azért írjuk ezt a cikket, mert ke

resztyéni szeretettel szeretnénk 

rávezetni a tévgondolatokkal 

élőket a valóságra- ami ügyün

ket illeti.

Evangélikus egyházközségünk 

és a városi önkormányzat adás

vételi ügyben áll egymással az 

épülő ravatalozóhoz vásárolt 

732 négyzetméter területtel kap

csolatban. Kialkudta a két fél az 

1 millió forintos árat. Mivel őse

ink a temetőt vásárolták, és a ke

vés megmaradt értékek közül ez 

is túlélte a „szocializációt”, őriz

nünk kell értékként. Ezért van az 

adás-vétel. De az ár meg sem kö

zelíti az üzleti értéket! Nem 

üzletelni akar a Presbitérium, 

hanem annak jelét igyekszik fel

tün te tn i, hogy e lődeink tő l 

örökölt érték nekünk is érték! 

Furcsa érzést váltott ki közöt

tünk az olvasói levél “közös célt 

szolgál” kifejezése. Sőt, fájó 

volt. így államosították az isko

lánkat. így vették állami tulaj

donba egyházi földjeinket- s

csak zárójelben jegyezzük meg: 

ezeket most telekként jó  pénzért 

értékesíti a város!

Az egyházban, ami közös célt 

szolgál, nem azt jelenti: minden

kié! A ravatalozás a városban 

nem egyházi feladat. Ezért építi 

a város a ravatalozót. Ehhez tel

ket vásárolt. Ugyanis a mai kor

ban telket nem igényelnek 

(mint annak idején egyházköz

ségünk templomtelkét megigé

nyelte a járási tanács elnöke a 

m aga szám ára házhelynek), 

nem is átveszik ( mint annak 

idején földjeinket átvette a 

TSZC S), vagy egyszerűen elve

szik, hanem vásárolnak. Nekünk 

evangélikusoknak ez az egymil

lió Ft n em , já r”, hanem hangsú- 

lyozzuk:VÉTELÁR, amit kial

kudott egymással eladó és vevő. 

Ha pedig az árát nézzük, s mind

azt, ami a temetővel kapcsolatos 

egyházi „üzlet”, nyugodt szívvel 

mondhatjuk, nekünk a temető 

sohasem volt, nem is lesz üzlet! 

Akinek a közelmúltban a család

jában temetés történt, az a szám

lák összevetéséből is megálla

píthatja, hogy az egyházi teme

tés költsége az összes költség

nek gyenge töredéke. Hát ilyen 

az üzlet, amiről az Olvasó ír! Ez 

különösen akkor szembetűnő, 

ha netán a szolgálatot végzők 

tiszteletdíját sem fizették meg

vagy legalább megköszönnék! 

Aki pedig temetési rendünket 

ismeri, az nemcsak azt tudja, 

hogy nincs osztálybasorolt te
metés. Mindenkit ugyanazon i- 

tentiszteleti rend alapján teme

tünk el. Megfigyelve temetőn

ket, azt is felfedezhetik, hogy ab

ban nincs úgynevezett elit par

cella. A temetőnkben a „párt

funkcionáriusok” is hozzátarto

zóik közelében nyugszanak. 

Abban azonban nem vagyunk 

biztosak, hogy ezek életükben és 

hatalmuk teljében vállalták vol

na azt, hogy ők csak „gyarló em

berek”?! Emberileg azt kérjük

az elhunytaknak, hogy nyugod

janak békében. Nekünk azonban 

jézus szava ad eligazítást ebben 

is: Lukács evangéliuma 16. rész 

22-26 igéi (érdemes kikeresni a 

Bibliából). Szeretnénk abban is 

a megnyugvást segíteni, hogy 

nem az evangélikusok emleget

ték a pártfunkcionáriusokat és az 

orosz katonai sírokat! Mi evan

gélikusok sosem fogalmaztunk 

meg evangélikusként olyan nyi

latkozatot, igényt, mely a teme

tőben eltemetteket becsmérelte 

volna, mert hisszük és tudjuk, 

hogy Isten előtt mindenki maga 

felel életéért és tetteiért. Az em

lékek hordozása és ápolása pe

dig mindegyikünknek egyéni 

feladata- a maga módján, a maga 

helyén.

Sajnáljuk, hogy ilyen rossz i- 

rányt vett a temető dolga. Re

méljük, hogy nem előre elterve

zett mesterkedésekkel van dol

gunk. A ravatalozó telekvásár

lásával kapcsolatban a mostani 

megszólalás helyett 5 évvel 

ezelőtt kellett volna csodálkoz

ni, amikor az épülő evangélikus 

gimnázium- mely tényleg közös 

célt szolgál az élőknek és az 

utókornak is!- telekkiegészíté

séhez szükségessé vált 2.300 

négyzetméter (tehát a szóban 

forgó telek háromszorosa) terü

letért a város 4,275 milliós (több, 

mint négyszeres) árat szabott 

meg, s alkunak helye sem volt. 

Az egyház vita nélkül kifizette, 

mert ő volt a vevő- a később 

jelentkező közműépítési terhiek

ről nem is szólva.

Szeretnénk, ha ezzel a levéllel 

nem vitát nyitnánk. A magunk 

részéről pontot teszünk a téma 

végére. A halottak hadd nyugod

janak, az élők pedig megbékélt 

szívvel értékeljék az életet!

Az Evangélikus Egyházközség 

Presbitériuma

Ü ze n e t

S hiszek a békében. Hiszek 
a harmóniában, melyre vágy a lélek, 

a szépségben, melyért kiáltoz az anyag, 
a szeretetben, melyért epedeznek 

a népek. Hiszek a nehézben, 
hogy nem lehetetlen!

Babits M ihály:

Örökkék ég a felhők mögött
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A sorozat folytatódik

M úzeum i füze tek ju b ile u m a
2000-ben csendes jubileumot 

ért meg az aszódi Petőfi Múzeum 
által kiadott Múzeumi Füzetek 
sorozat: az 50. tagját - amely a te
reskei templom történetét dol
gozza fel - sikerült kiadni. Az el
ső még 1960-ban jelent meg. A 
sorozat kezdem ényezője dr 
Asztalos István múzeumigazgató 
volt, akit elsőként az előzmé
nyekről kérdeztünk.
- A II. világháború előtt a 
közgyűjtemények rendszeresen 
adtak ki különböző kiadvá
nyokat, prospektusokat, évköny
veket stb. A világégés után egy jó  
darabig különböző okok - legin
kább a pénzhiány - miatt csak a 
nagyobb intézmények tudták 
folytatni ezt a tevékenységet. A 
mi első kis füzetecskénkben a 
múzeum köré akkor csoportosu
ló történészeknek kisebb-rövi- 
debb cikkecskéi voltak olvas
hatók. Kezdetleges rotaprint eljá
rással készült, de mégiscsak szel
lemi értéket tartalmazott. Aztán 
jött sorban a többi. Az évek során 
nem csak tudom ányos nagy
dolgozatokat jelentettünk meg, 
hanem kisebb ismeretterjesztő 
tanulmányokat, amely közelebb 
áll az átlagember érdeklődésé
hez, és az iskolai oktatás során is 
fel lehet használni. Azt gondol
tuk, fontos, hogy az itt élők ér
deklődjenek a településük, a 
mikrotáj múltja iránt. A másik 
oldalt sem hanyagoltuk el, több 
olyan szaktanulmányt gondoz
tunk, amely kiegészítő egyetemi 
j egy zetként szerepel.

Igaz, még messze van az év vé
ge, de az Erdőmester Termé
szetjáró csoport tagjai vannak az 
utolsó, ez évre tervezett túrá
jukon is. Egy időre szögre ke
rülnek a túracipők, a találkozások 
pedig a klubfoglalkozásokra kon
centrálódnak.

Az évre visszatekintve sok szép 
kirándulást, és érdekes klubösz- 
szejöveteleket tudhatunk magun
kénak. Bejártuk a Cserhátat, a Pi
list, a Mátrát, a Börzsönyt, a Ka-

-Lehetett 1960-ban mecénást 
találni?
- Szerencsére lehetett. Persze 
igyekeztem olyan témákat is vá
lasztan i, am ely az akkori 
hatalom érdeklődésére számot 
ta r th a to t t ,  e m e lle tt  p ed ig  
történelmi ér-tékeket hordozott. 
Alkalmaz-kodni, taktikázni 
kellett ahhoz, hogy Aszódon a 
k u l t ú r a  e m e  s z e l e t e  
megteremtődjön, de sikerült. 
Igyekeztem szpon-zorokat is 
találni, mert sosem kaptunk 
annyi támogatást, amennyire 
szükségünk volt. Segített 
például az Ipari Műszer-gyár , 
amely a rotaüzemében minden 
évben kiadott egy múzeumi 
füzetet. A járási mű-velődési 
bizottság is támogatta az olyan 
jellegű kiadványokat, amely a 
já r á s  te le p ü lé s e i t  é r in tő  
témákkal foglalkozik. Soroza
tunknak volt egy nagyvonulata, 
a forrásmunkák publikációja, 
amelyet mi kezdtünk el, és aztán 
mások is rákaptak. Enélkül 
ugyanis nem lehet helytörténetet 
írni.
- Gondolta volna, hogy ennyi 
kötetet ér meg a sorozat?

- Mindig a következő munkára 
koncentráltam. Tennészetesen 
arra törekedtem, hogy minél 
több lásson napvilágot, de hogy 
ez 50 vagy 100 lesz, ezzel nem 
foglalkoztam. Csináltam, tettem 
a dolgomat. A Múzeumi tűzetek 
mellett egyébként van még egy 
sorozat, amely a Galga menti 
műhely címet viseli. Ide kizá

rancs hegységet, valamint az 
környékbeli erdőket. Néhány al
kalommal nemcsak a táj szép
ségét csodálhattuk, hanem az 
erdei vadak életének egy-egy 
apró m ozzanatát is m egfi
gyelhettük.

A klubfoglalkozásokon az aktu
ális túrák megbeszélésén túl 
több előadásra is sor került. Ven
dégünk volt dr. Bratek Zoltán 
biológus, aki a környék növény
világával ismertetett meg ben-

rólag a támogatók pénzéből 
megjelentett művek tartoznak.
- Van kedvenc kötete, amelyre 
különösen büszke?
-Talán a Kisváros a Galga men
tén című monográfia. Olyan is 
van, amit nem én írtam, példá
ul a Kőkori falu. Gyönyörűek a 
néprajzi kötetek, a hímzésköte
tek, és lehetne sorolni még né
hányat. Próbálkoztunk a mo
nografikus feldolgozással is, 
ilyen például Bag néprajza. Itt 
kell megemlíteni a helyi taná
csok, illetve az önkormányza
tok szerepét, akik segítsége nél
kül számos tervünk nem való
sulhatott volna meg.
-L esz folytatás?
- Kiadásra vár az 52. és az 53.
kötet kézirata. Az egyik megje
lentetésére látok esélyt, ez az Ik- 
ladi családok története. A kia
dást a község önkormányzata tá
mogatja. A másik Az aszódi 
evangélikus gimnázium törté
nete a kezdetektől 1948-ig. 
Egyelőre nincs olyan erő, amely 
támogatná a megjelentetését. 
Vannak egyéb terveim is. A kö
zeljövőben szeretném Petőfi 
családjának, illetve a költőnek 
az aszódi kapcsolatait is fel
dolgozni, hogy az itteni diákok, 
pedagógusok kézbe kapjanak 
minden olyan hiteles dokumen
tumok, amely a költő Aszódhoz 
fűződő viszonyát tárja elénk. És 
talán arra is lesz még időm, hogy 
megírjam a Petőfi Múzeum 
történetét. R.Z.

nünket. Taksonyi Vígh László a 
teljesítménytúrázás tudnivalóit 
osztotta meg velünk. Kétszer 
vetített diaképeket Sidló Vilmos 
tagtársunk, aki nemcsak hegy
mászással foglalkozik, hanem 
élményeit fotómasinájával is 
megörökíti. Csodálatos élményt 
szerzett nekünk képeivel.

Reméljük, jövőre is hasonlóan 
szép, túrákban gazdag évünk 
lesz.

Masznyík Károly

Október 31.: 

A reform áció 

em lékünnepe

O któber 31 -én a  reform ációra 
em lékezett a protestáns világ. 
1517-ben e napon tűzte ki Lut
her Márton ágostonrendi szer
zetes 95 tételét a vittenbergi 
vártem plom  kapujára. Termé
szetesen a változtatások iránti 
igény nem e napon, hanem 
sokkal korábban, a történelmi, 
társadalm i folyamatok hatásá
ra fogalm azódott meg. Luther 
nem új vallást hirdetett - a re
form áció visszaalakítást jelent 
-, hanem  az őskeresztény egy
ház m intájához való visszaté
rést.

M agyarországon viszonylag 
ham ar megjelent és népszerű 
lett az új szellemiség. A mo
hácsi vészt követő évtizedek
ben az ország lakosságának 80 
% -a protestáns lett. Meg kell 
em líteni Sztárai M ihály nevét, 
aki e század derekán több, mint 
száz gyülekezetei alapított Ba
ranya és Tolna m egyében, 
em ellett pedig énekeket szer
zett és drámát is írt. Az or
szágban nyomdák, iskolák ala
kultak, am elynek rektorai kö
zül sokan Wittenbergben ta
nultak. Kevesen tudják, hogy 
először M agyarországon fog
lalták törvénybe a lelkiismereti 
és vallásszabadságot, m égpe
dig az 1568-as tordai ország- 
gyűlésen. Református lelkész, 
Károli Gáspár nevéhez fűző
dik a Biblia m agyar nyelvre 
való fordítása is.

A  reformáció követőinek az év
századok során meg kellett küz
deniük a tanaikat ellenzőikkel is. 
Tették mindezt az anyanyelvű

ket ápolva, a  nemzeti önazo
nosságukat erősítve. Célkitűzé
seik hatással voltak a katolikus 
egyházra is, amely felismerte, a 
reformáció terjedésével szem
ben úgy léphet fel a legeredmé
nyesebben, ha maga is változ
tatásokat eszközöl. R.Z.

Hegyek orm án, vü lgyek m élyén já rtu n k
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Egy régi álom valósult meg

"Pihen a komp"
Azt hiszem, sokunk régi álma 

teljesült ez év őszén: október 11 - 
én átadták rendeltetésének az 
Esztergomot Párkánnyal össze
kötő Mária Valéria hidat. Mivel 
a hídavatás napja hét közepére 
esett, sajnos nem tudtam az áta
dás napján ott lenni, de mivel az 
előrelátó rendezők négynaposra 
tervezték a rendezvényt - amely 
egyébként még szombaton is va
lóságos népünnepély volt -, 13- 
án is nagy élményben volt ré
szünk.
Magam először általános isko

lás koromban - talán hatodikos 
lehettem - szömyülködtem el a 
romok láttán, s azóta remény
kedtem az újjáépítésben. 1964- 
ben egy rokonlátogatás alkal
mával a túlsó oldalról tekinthet
tem meg a romokat. S azóta egy
folytában nem értettem, miért 
nem épül újjá a híd.
Bevallom, meghatódva léptem 

rá a hídra. De felkészültem az 
ünnepélyes pillanatokra, s a híd 
közepéről egy R ákóczi Szövet
ség - Aszód’ feliratú mohako
szorút dobtam a Dunába. Egy 
férfi megkérdezte ennek okát. 
Azt feleltem, boldog vagyok, 
hogy ismét áll a híd. Ó így foly
tatta: „Meg tudná mondani, mi
ért kellett erre majdnem hatvan 
évet várni?” Vállat vontam, s azt 
tanácsoltam neki, hogy ne tőlem 
kérdezze meg, mert én erre nem 
tudok felelni.S ahogy gondola
tainkba merülve - s lubickolva a

gyönyörű napsütésben s a híd
avatás miatti örömünkben - bal
lagtunk tovább Párkány irányá
ba, disszonáns, az ünnephez 
nem illő szöveg ütötte meg a fü
lünket. „Mert Viktorkának is 
mindenütt ott kell lenni! Neki 
kellett átadni a hidat is! Persze, 
mert jönnek a választások!” 
Nem állhattuk meg szó nélkül. 
Társaságunk egyik tagja meg
jegyezte: „Asszonyom, talán 
most inkább a hídnak kellene 
örülni! Hogy újra használható. S 
a miniszterelnöknek pedig az a 
dolga, hogy ilyen alkalmakkor 
ott legyen.” Még azt is hozzá- 
tehette volna, hogy bárki is a mi
niszterelnök. Hiszen ezt a hidat 
újjáépíthették volna az előző 
kormányciklusban is, s akkor 
Hóm Gyula vághatta volna át a 
szalagot. Vagy akár a második 
világháborútól a rendszerválto
zás időpontjáig is lett volna mód 
a híd újjáépítésére. Csak nem 
volt rá politikai szándék!

Családommal mindannyian 
örülünk, hogy megérhettük ezt a 
napot, s hogy legközelebb nem 
kell kerülni, ha Muzslára me
gyünk rokonlátogatásra. S az is 
jólesett ezen a napon, hogy más 
aszódiakkal is találkoztunk, akik 
fontosnak tartották, hogy el
menjenek „felavatni” az új, a 
megújult hidat. A komp pedig 
csak hadd pihenj en!

Honig Antal

Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)]

December elejétől fenyőfavásár! 
Nagy választék, alacsony ár!

----  Tel.: 06-28401-690 ----
2 0 0  lite res  légfiiggön yös te jesh ű tő  eladó .
_ _ _ _ _ _ _ Ugyanitt családi ház eladó!_ _ _ _ _ _ _

Bangó Csaba
gépjárm űvezető  szakokta tó  

K a r t a l ,  B o c s k a i  u .  11 . T e l: 0 6  2 0  4 3 4 -2 2 3 8  

Tanuljon nálam vezetni!

Játszótéravató csokiva l 

és gulyáslevessel
Néhány hete vehették birtokba a 
Papföldi út környékén élő 
gyerekek azt a játszóteret, amely 
minden tekintetben megfelel az 
európai uniós biztonsági elő
írásoknak. A gyerekek ezen a 
délutánon nemcsak játszhattak, 
hanem ingyen csokit és mogyo
rót is ehettek, szüleik- már aki élt 
a játszótéri ad-hoc bizottság 
meghívásával - pedig a Szivár-

szóteret körbevevő keményfa 
rönköket Masznyík Pál ajánlotta 
föl kitermelési áron, a beton
ágyba történő rögzítésükhöz 
szükséges nyersanyagot a GA- 
VIT állta és szállította ki, de se
gédkeztek a GAMESZ mun
kásai is Tolmácsi Miklós veze
tésével, akikhez két szülő, Deme 
Imre és Major Lászlóm  csatla
kozott. Dr. Horváth Anna kép-

vány óvoda szakácsai által főzött 
gulyásból ebédelhettek be.
Két évvel ezelőtt a város öt in

tézményének kifestését végző 
néhány vállalkozó - Tolmácsi 
László, Hévíz-Coop (Pásztor At
tila), GaalfBt. (Búzás János) fel
ajánlotta a munkáért járó több, 
mint 1 millió Ft egy részét egy 
játszótér létesítésére.

A képviselő-testület ezt köve
tően egy ad-hoc bizottságot ala
pított, amely egy pályázaton to
vábbi 150 ezer Ft-ot nyert. Ebből 
az összegből kerültek megvé
telre a fából készült játékok.
A tereprendezésben és a játékok 
telepítésében néhány szülő és 
vállalkozó segédkezett. A ját-

viselő dísznövényeket adomá
nyozott a környezet szebbé té
teléhez. Kovács Tamás alpolgár
mester arra tett ígéretet, hogy ta
vaszra az EMASZ megcsinálja a 
játszótér közvilágítását, amihez 
Kelemen János 3 db betonosz
lopot ajánlott fel.
Lesz-e folytatás? Búzás János 

szerint igen. Ha ugyanis sikerül 
elszámoltami a Gaalf Bt. min
tegy 40 ezer Ft-ra tehető egyéb 
kiadásait (sóderszállítás stb.), 
úgy ezt azonnal felajánlja a kö
vetkező játszótér megvalósí
tásához.
Reméljük, most is lesznek kö

vetői. R. Z.

_______ Köszönet...
...mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a Nagycsaládosok 
Aszódi Egyesülete báljának sikeres lebonyolításához:
Kmetty László, Gála Ruházati Bt., Kárász Pál, Kővágó János, Elekroszolg-Vill 
Kft, Dián Bútor Bt., Vargaker 2000 Kft., Patina 2000 Kkt., Zola 2000 Kft., Drop 
és társa Bt., Korona cukrászda, Black Wings Kkt., Horgász-játék-ajándékbolt, 
Bizarr Divatáru, Nagyné Király Csilla ötvösmester, Riva-Lux Háztartási és 
illatszerbolt, Barkácsház 94 Kft., Rácz Ttborné - Sláger üzletlánc, Virágbolt- 
DeákF.u., Somogyi Lívia vállalkozó, Kedvenc állateledelbolt, Komámé Jancsek 
Magdolna kozmetikus, Péter Lajosné -  Festék-tapétabolt, Optika • Hatalyák 
Jánosné, Geri Mihályné-Virágbolt, Állomás trafik, Trink Duó Kft., Ricsi presszó, 
Péter Jánosné-Sláger üzletlánc, Makkai István -  Videotéka, Miki Vegyeske
reskedés, RH+ Videó Bt.
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MANAGER SEDANOK  

3 0 0 . 0 0 0  FT ÁRELŐNNYEL!
Használt autóját típustól 

függetlenül akár 150.000* 
forintért beszámítjuk!

Mozgáskorlátozott-utalvány teljes értékű 
beváltása új és használt autó vásárlása esetén!

*H ite lre  történő vásárlás esetén!

$
Hatvan, Móra F. u. 6. T./F.: 37/342-353
Jászberény, Szent I. krt. 10. T./F.: 57/412-002  

S u z u k i  M3 Bag, Dózsa Gy. u. 6. T./F.: 28/504-110
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Rendőrségi hírek

M ob ilte le fonok hónapja
H alottak Napi rablók

Nem v irá g o t v itte k , 

s írk öve t c ip e lte k
(folytatás az 1. oldatról)

Az elmúlt időszakban több bűn- 
cselekmény elkövetőjének is 
egy-egy mobiltelefon volt a 
zsákmánya, illetve ezzel élt 
vissza. Valaki például egy isme
rőse nevére vett egy készüléket, 
s az igencsak meglepődhetett, 
amikor kézhez kapta a szolgál
tató 50 ezer Ft-ról szóló számlá
ját.
Kérdésként merül fel, vásárlás

kor miért nem kértek az üzletben 
a csalótól személyi igazolványt.

A Petőfi gimnáziumban egy 
diák táskájából lopták ki a ké
szüléket, míg egy üzletben tör
tént lopáshoz elég volt annyi idő 
is, hogy a sértett letegye a pultra 
a telefont. Egy buszsofőr a fele- 
dékenységének  köszönheti, 
hogy alkalmat adott a tolvajnak. 
Várakozási időben az egyik 
utasülésről telefonált, és itt felej
tette a készüléket. Csak menet 
közben jutott eszébe, hogy nem 
a szokott helyre tette a telefont, 
ám azt addigra meglovasították. 
Alkalom szüli a tolvajt - tartja a 
mondás. Igaz volt ez arra az eset
re is, amely egy turkálóban tör
tént. A vásárló levette a kabátját, 
hogy felpróbáljon egy ruhadara
bot, s ez idő alatt valaki emelte a 
kabátban hagyott tárcát, benne 
az összes iratával és 50 ezer Ft 
készpénzzel.

Ismeretlen tettesek néhány 
Kossuth Lajos utcai önkor
mányzati bérlakás gázóráját ron
gálták meg. Ennél is veszélye
sebb dolgot követtek el azok a 
fiatalok, akik vonatszerelvénye
ket dobáltak meg kővel Aszód és 
Bag között. Csak a szerencsén 
múlott, hogy nem történt szemé
lyi sérülés, anyagi kár viszont 
keletkezett, mert néhány ablak 
betört.
Ismét volt bombariadó a Javító- 
intézetben, de szerencsére vak
lármának bizonyult az eset. Pénz
beli vonzata ennek is van, hiszen 
a tűzszerészek kivonulása és vizs
gálódása elég sokba kerül.
Kétszer is a Falujárók úti újsá
gos pavilon volt a célja ismeret
len személyeknek. Első alka
lommal újságokat vittek el, má
sodszor pedig a rácsot rongálták 
meg, illetve az ablakot törték be.

Besurranó tolvajokat fogtak el 
egy lakás lakói. A két nő azt 
használta ki, hogy a háziak nem 
zárták be a bejárati ajtót. A férj 
aludt az egyik szobában, a fele
sége pedig a konyhában vasalt. O 
hallotta meg a neszeket, s hangos 
kiáltásokkal felébresztette a fér
fit, aki a rendőrség megérkezé
séig „hatástalanította” a két höl
gyet, akik később be ismerték tet
tüket.
Ismeretlen tettes maró anyaggal 
öntött le egy Renault típusú sze
mélygépkocsit. A jármű tulaj
donosának nincs tippje, ki kö
vethette el a nem mindennapos 
tettet.
Nem tudta elviselni a Falujárók 
útján történt karambolnak az 
egyik résztvevője, hogy az autó
ja  megrongálódott, és ököllel 
vett elégtételt magának. Ellene 
garázdaság miatt indított eljárást 
a rendőrség.
A sok rossz hír után egy jó  is: 
nem történt személyi sérüléssel 
járó baleset. Egy személy ittas 
vezetés miatt vehetett egy időre 
búcsút jogosítványától.

Pályázati

fe lhívás
A z Aszód Városért A lapít

vány pályázatot hirdet az ala
pítványhoz beérkezett 1% fel- 
használására. A pályázatra je 
lentkezhetnek mindazon okta
tási, művelődési intézmények, 
civ il szervezetek , akik az 
A szód V árosért A lapítvány 
célkitűzéseinek m egfelelően 
kívánják a pályázott összeget 
felhasználni. A pályázat bea
dásának határideje:

2001. decem ber 15.
Az alapítvány kuratóriumának 

címe: Aszód, Szabadság tér 9.

-ráglopás történt, pedig szép 
számmal nyüzsögtek idegenek a 
nevezetes nap előtti éjszakán. 
Sajnos a sírrongálást nem vették 
észre, csak azt hogy éjnek évad
ján  egy terepjáró közeleg. Az, 
amikor észrevette a polgárőrök 
autóját, nagy sebességgel meg
fordult a szántáson és elvihar- 
zott. Valószínűleg ezzel a kocsi
val akarták elszállítani a már a

Ötvös vagy ékszerbecsüs vég
zettséggel keresünk munkaerőt! 
Tel: 06 30 989-4495.

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

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

Gyermeke tanulási problémája 
esetén forduljon fejlesztőpeda
gógushoz. Szakterületeim:figye
lem, emlékezet, gondolkodás és 
beszédértés fejlesztése, valamint 
diszlexia megelőzés. Érdeklőd
jö n  a 20 388-4953-as telefon
számon!

Műholdvevő szett, digitális + 
analóg pozicioneres eladó! Tele
fon: 400-009.

Érettségivel rendelkező szak
képzett eladótfelveszünk 
Tel: 0630989-4495.

kerítés oldalához odavonszolt 
nagyméretű márványtáblát. 
Szenoráczki Ferenc arra kér 
mindenkit, ha valami gyanúsat 
észlel a temetőben, értesítse a 
polgárőröket vagy a rendőröket. 
Arra ugyanis a polgárőröknek 
sincs kapacitásuk, hogy egész 
évben járőrözzenek szeretteink 
nyugvóhelyén.

4 szobás családi ház a Bocskai 2. 
szám alatt eladó. Tel.: 401- 641 
(az esti órákban).

Aszódon 4 lakásos kertes házban 
56 nm-es, földszinti lakás eladó. 
Érd. : 06-20-970-8705.

NDK gyártmányú automata mo
sógép eladó. Tel.sz.: 06-28-400- 
753.

A GENERALI- 
PROVIDENCIA 
BIZTOSÍTÓ RT.

november 30-ig 
a LEGKEDVEZŐBB
feltételekkel megköti 

gépkocsijára 
a 2002. évi Kötelező 
Gépjármű Felelősség- 

biztosítását.

Hívjon, á llunk  
ren d e lk ezésére !

Aszódi képviselet: 
M olnár Ilona 

06-70-249-1495 
M olnár C saba
06-70-314-0093

KÖSZÖNET AZ EGY SZÁZALÉKÉRT
Az Aszódi Elektromos Gyűjtemény Alapítvány köszöni a javára 
felajánlott 1%-ot. Az összeget közüzemi díjak rendezésére for
dítottuk.
Tisztelettel kérem azokat, akik tehetik, a következő évben is 
tegyenek felajánlást. Ezzel igen nemes célt szolgálnak. Jóindu
latú támogatásukat előre is köszönjük.

Kaáli Nagy Kálmán
ny. tanár

R.Z.
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Generáció X 
életbiztosítás
rendszeres megtakarítási 
forma

egyedi igényekhez igazodó 
biztosítási szolgáltatások

magas hozam

rendkívüli befizetési 
lehetőség

adókedvezmény

kényelmes díjfizetés 
díjkedvezménnyel

átláthatóság

hitelfedezeti lehetőség

befektetés és biztosítás 
minden korosztálynak.

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

Tel/Fax: 28/400-133  

Tel: 400-076,400-208

Befektetés j^§eöű biztosítás 
minden korosztálynak 
az OTP Bank fiókjaiban

OTP-Garancia Biztosító. A segítő jobb. j  i  UTP.<

Gi



14 ASZÓDI

Aszódi gim nazisták franciaországi élményei

Felfedeztük E lzász-Lotharíngia varázsát
Néhány héttel ezelőtt útra kel
tünk, hogy m eglátogassuk  
francia barátainkat, akik má
jusban nálunk töltöttek egy 
hetet.

Az út igen hosszú volt, a péntek 
esti indulást követően csak más
nap délután érkeztünk meg. A 
határon szerencsénk volt, éppen 
csak néhány percet kellett várni, 
és máris az Európai Unió földjé
re léphettünk. Mint ez ma már 
természetes, az Unión belül nin
csenek határok, csak egy-egy 
tábla jelzi, hogy más országba 
értünk. Mivel a német autópá
lyák dugóit sikerült elkerülnünk, 
két órával korábban érkeztünk 
meg Wissembourgba, és ezt az 
időt városnézéssel töltöttük el. 
Nagyon szép középkori eredetű 
városkáról van szó, amelynek 
utcáit aranyos házak díszítik. A 
remek összképet rontotta a nagy 
autóforgalom és az, hogy renge
teg ember sétált az utcákon. 
Ezek a városkák sokkal szebbek, 
ha megmarad a természetes nyu
galmuk. A város megtekintése 
után elmentünk ahhoz az iskolá
hoz, ahol vendéglátóinkkal talál
koztunk (Az iskola iszonyat nagy 
és modern. Egy szürke épületko
losszus. 1700 diákja van). A csa
ládok legtöbbünket nagy szere
tettel fogadta. (Szerdán, október 
3-án, mely napon betöltöttem a 
tizenhetet, ünnepeltünk engem. 
Felköszöntöttek. Még torta is 
volt. Igazi.- R.E Nagy családba 
kerülvén - ahol négy gyerek har
sogta tele a házat - megtapasz
talhattam az igazi francia men
talitást. Az apuka - Herr Denis - 
kedvenc szórakozása gyermeke
inek heccelése volt, csipkedéssel 
és egyéb más módszerekkel. De 
én, mint harcedzett magyar me
nyecske, tűrtem rohamait. Nem 
úgy, mint a legidősebb lánya, aki 
egy incidens alkalmával felug
rott és egy hatalmas pofont ke
vert le szülőapjának! Én már, 
felkészülve a tragédiára, az asz
tal alá kezdtem csúszni, mikor - 
legnagyobb meglepetésemre - 
mindenki csak nevetett. Ki érti 
ezt? - Z.K.) Az első estét min
denki pihenéssel töltötte. (Érke

zésünk napján a francia diákok 
diszkóba vittek minket, ahol ott 
volt az osztály nagy része. 
Ugyan kicsit fáradtak voltunk, 
de nagyon jó l éreztük magunkat, 
így csak hajnalban értünk haza. 
- K. A.) Másnap nekivágtunk 
vendéglátóinkkal, hogy meg
nézzük a Szent Odile-hegy szép 
kolostorát, és az ugyancsak gyö
nyörű Haut-Koenisbourg várát. 
A régi épületekhez számtalan 
legenda szövődik. Az elkövet
kező napokban sok más neveze
tességet is megcsodáltunk. (Ami 
tényleg minden percben nagy 
hatással volt rám, az maga El
zász. Irigylésig szeretem a színeit 
és a hangulatát. - F. É. Olyan 
gyönyörűek az ottani falvak. Tele 
virággal, őszi levelekkel, csupa 
színnel. Olyan sokszor fá jt a szí
vem az irigységtől, hogy ilyen 
szép helyen élnek, de magyar
ként biztos nem költöznék oda. -

Tavasszal, amikor a francia diá
kok nálunk jártak, óriási foci
meccsre került sor a bagi sport
csarnokban, ahol is hatalmas kö
zönség előtt, szenzációs játék
kal, a publikum lelkes bíztatását 
maguk mellett tudva a magyar 
fiúk több góllal legyőzték a fran
cia vendégek csapatát.
Szegény gallok a megaláztatás 
minden je lé t magukon viselve 
kullogtak az öltözőbe, ahol se
beik nyalogatásával voltak el
foglalva, ahelyett, hogy gratu
láltak  volna legyőzőiknek. 
M ajd miután sikeresen vissza
billentették lelki egyensúlyu
kat, azzal voltak elfoglalva, 
hogy tudatosítsák bennünk, 
Franciaországban szánalmas 
csapat benyom ását keltve fo
gu n k  m eg a lázó  v ere ség e t 
szenvedni. Természetesen mi 
csak mosolyogtunk a gall ka
kasok hangos kukorékolásán 
és hagytuk, hogy ringassák 
m agukat hiú álm okba derék 
barátaink.
Eltelt pár hónap, am it tanulás

sal és vakációval töltöttünk.

A.B.) Strasbourgban például fel
kerestük az Európa Tanács épü
letét és a katedrálist is. Megnéz
tük a Kis Franciaország elneve
zésű történelmi negyedet, ami 
igazi különlegesség, mivel a 
XVIII. század nagy építkezéseit 
mind a németek végeztették. 
(Strasbourgban kifejezetten saj
náltam, hogy nem volt egy kicsit 
több szabadidőnk. Órákat el 
tudtam volna tölteni az utcai 
árusoknál, különösen a használt 
könyveknél, vagy egyszerűen sé
tálgatva, nézelődve a városban. 
-F. É.) A hét folyamán megláto
gattuk Fleckenstein várát, a Ma- 
ginot-vonalat, ami remek pél
dája a rossz befektetésnek, mé
gis lenyűgöző építmény. A II. vi
lágháború előtti technikai fejlett
ség legjava látható itt. Szállás
helyünkön, Wissembourgban a 
régi korok gazdagsága mellett 
sajnos azt is látnunk kellett, hogy

Ezalatt a franciák csak edzet
tek, csak edzettek. Egy boron- 
gós szeptemberi délelőtt eljött 
a meccs időpontja. A mi osztá
lyunkból az összes hadra fog
ható fiúnak játszania kellett, 
m íg vendéglátóink akár négy 
sort is ki tudtak volna állítani.

A kicsit túlpörgő franciák - 
akik a barátságos mérkőzésből 
pillanatok alatt 3. világháborút 
kreáltak - néhány perc alatt két 
gólos előnyre tettek  szert, 
m ajd a harmadik góljukat is 
belőtték. Ekkor azt hitték, 
hogy diadalm enetben a him 
nuszt énekelve m asíroznak át a 
magyar seregen, de nem szá
moltak népünk virtusával. Az 
idegenben is hazai pályát te
rem tő lelkes szu rko ló tábo 
runknak köszönhetően felállt a

az elrom osodott épületeket 
nincs ki helyreállítsa.
A sok remek program után, a hét 
zárásaként csütörtök este egy ét
terembe mentünk, ahol egy igen 
ízletes helyi különlegességet 
kóstolhattunk meg, a tárté flam- 
bée-t.
Másnap következett a búcsú, és 
elindultunk hazafelé. Még meg
álltunk Salzburgban, ahol sza
badprogram keretében a törté
nelmi belvárost tekintettük meg. 
Sok szép élménnyel gazdagodva 
tértünk haza. ( Ez alatt az egyet
len hét alatt sikerült annyit be
szélnem franciául, amennyit ál
talában egy év alatt. -S .V .)

Kiár Tamás 
Petőfi S. Gimn. És Gépészeti SZki. 11 a 

*

Zárójelben más diákok szubjek
tív jegyzetei (a szerkesztő meg
jegyzésé)

padlóról a csapatunk, majd 
egyenlített. Még volt hátra 
húsz perc. Ö t perc elteltével 
gólt szereztek a franciák, és 
ekkor - félve a magyarok nyi
laitól (góljaitól) - befejezett
nek tekintették a meccset, ma
gukat pedig kikiáltották győz
tesnek.
M ivel jelentős létszámbeli és 

erőfölényben voltak a frankok, 
nem kezdtünk különösebb vi
tába az eredm ényt és a já ték 
időt illetően. M egelégedtünk a 
„legjobb közönség kitüntető 
díjjal, valamint magunkra ru
háztuk az „erkölcsi győztes” 
cím et is, így győztes hadként 
m asíroztunk át fél Európán, és 
elmondhatjuk, hogy a m agya
rok nyilaitól továbbra is retteg 
a v ilág ...

Novemberben két alkalommal

Nyílt nap a Csengey iskolában
November 14-én és 20-án 8 és 12 óra között nyílt napot tart a Csen
gey Gusztáv Általános Iskola. Mindkét épületben szeretettel várják 
a tanórákra kíváncsi szülőket, hozzátartozókat.

Franciaország-M agyarország 1:1

T artónak a m agyarok “ n y ila itó l”
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Néha nem árt Fék-ezni

Talá lják meg a helyes é rtékrende t a világban!
Fiatalok az Élet Küszöbén cím

mel egynapos akkreditált tovább
képzést tartott a város és a kör
nyékbeli iskolák pedagógusainak 
az Evangélikus Gimnáziumban 
a Timóteus Társaság. Az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat Gödöllői Szervezete, a 
Magyar Vöröskereszt Aszódi 
Körzeti Szervezete és dr. Horváth 
Anna képviselő által kezdemé
nyezett szimpózium az AIDS- és 
drogprevenciónak, valamint a 
kapcsolat- és jellemépítésnek egy 
olyan új módját kívánta bemutat
ni a résztvevőknek, amelynek kö
zéppontjában az értékrend hang-

súlyozása áll.
Bagyin József polgármesternek 

és dr. Papp Katalinnak, az 
ÁNTSZ Gödöllői Szervezete fő
orvosának üdvözlő szavai után 
Jávor Ferenc mutatta be a Timó
teus Társaságot. Elmondta, hogy 
olyan keresztény felekezetközi 
szervezetről van szó^ amely 
1955-ben az Egyesült Államok
ban azzal a céllal alakult, hogy a 
társadalmat pozitív irányba befo
lyásolják. A FÉK-program Ma
gyarországról indult 1994-ben 
annak érdekében, hogy segítsen a 
fiataloknak az egészséges önis
meret, a tartalmas kapcsolatok, az

Gondolatok egy evangélikus fejével...

Érzelmek egy 
euangélikus szívéve l-

Gondolataim azon a képviselő- 
testületi ülésen kezdődtek, ami
kor a testületben nem értették, 
hogy az a tulajdon, a temető, 
amit őseink 1850-ben közel 1 a- 
rányban megvettek (pénzért), 
azt az evangélikusok miért pén
zért akarják a városnak eladni. S 
hogy ezért a kb. 1300 Ft-os 
négyzetméter árért miért aján
lanak fel a “város békéje” ked
véért egy millió forint ajándékot 
a katolikus egyháznak is, akik 
nagy megbecsülésemet és cso
dálatomat váltották ki, hogy a te
metőért ajándékba kapott pénzt 
visszafordíttatják a temetőre. 
Nekünk sajnos nem áll m ó
dunkban ezt megtenni az eladott 
temetőrész árával. Őseinktől 
örököltünk egy gyönyörű temp
lomot, aminek több száz éves 
padjai elkoptak, használhatat
lanná váltak. Ki kellett cserélni 
azokat. Ez a város 1/5-ét kitevő 
evangélikus családoknak, csalá
donként 10000 azaz tízezer fo
rintjába került, és sokan még 
most is fizetik apránként a meg
előlegezett pénzt, sokan a meg
állapított minimális összeg több
szörösét ajánlották fel templo
munkra. S ezért a munkáért sem
miféle városi szervezettől nem 
kértünk pénzt, besegítést, pedig 
a templom a város ékköve. Ki
nyögtük, nyögjük a tíz millió fo

rintot és örvendezünk most már 
a Műemlék Felügyelőség által is 
meghatározott módon újjáépített 
padoknak. Az egymillió forintot 
sem elherdálni szeretnénk, ha
nem felhasználni gyülekezeti 
célra. Az épülő új gyülekezeti 
terem mihamarabbi befejezé
sére, amihez szintén nem kér
tünk ezideig egy fillért sem a vá
rostól, pedig az a várost fogja dí
szíteni, és a város lakóinak lega
lább 1/5-od részének javát fogja 
szolgálni.

Befejezésül az érzelmeimről: 
Amióta Aszódon vagyok, ez 
idestova 25 éve, elindult egy 
nagy, építő párbeszéd, együttgon
dolkodás, együttmunkálkodás 
még Gyuri atya és Detre János 
kezdeményezése alapján a város 
keresztényei között. Ez a vegyes 
vallású városra is igen jó  hatással 
volt. Szeretném hinni, hogy a kü
lönféle anyagi dolgok, érzelmi 
manipulációk nem fogják megza
varni a nagy számban vegyes há- 
zasságú családok és a vegyes val
lású város életét, miközben min
denki próbál a maga módján mi
nél kisebb terhet róni a városra, a 
másik emberre, és élni a minden
napi keresztény- keresztyén 
életét.

Fischlné Dr. Horváth Anna
Az aszódi ev. egyházközség 

felügyelője

örömteli szexualitás, a reményteli 
családi élet és a stabil értékrend 
kialakításában, valamint megta
nítsa őket nemet mondani a kör
nyezeti nyomásnak (drog, ban
dák stb.) Á programot jelenleg 40 
országban használják. Hazánk
ban több mint 3500 pedagógus 
több, mint 500 oktatási intéz
ményben mintegy 120 ezer diák
nak tanítja.
A résztvevők az idő rövidsége 

miatt természetesen csak ízelítőt 
kaphattak a programból, de így 
is sok témakörről esett szó. így

például az önismeretről, az élet
re szóló barátságokról, arról, ho
gyan kell felkészülni a szülői 
szerepre és persze arról is, hogy 
hogyan keli tanítani a FEK-et. 
Az előadásokat fórum követte, 
amelyben kérdések és hozzá
szólások váltották egymást, a 
szünetekben pedig megvásárol
hatták az oktatást segítő segéd
anyagokat (könyv, videokazet
ta). Most már a pedagógusokon 
múlik, hogy az aszódi tanintéz
ményekben is meghonosodik-e 
a program. R .Z .

H am arosan ú j he lyé re  

k e rü lh e t a te m e tő i sze rta rtá s

Már most impozáns képet 
nyújt az épülőben lévő ravata
lozó. A napokban végeztek a 
bádogos és tetőfedő munkák
kal, miközben bent a festést és 
burkolást végzik folyamatosan.

Várhatóan november közepén 
telepítik át az új helyiségbe a te- 
metői szertartást, ezt követően

pedig lebontják a régi épületet. 
Amennyiben az időjárás engedi, 
elkészítik az előtér még hiányzó 
részét Marad néhány 2002-re át
húzódó munka, például a műkő 
burkolás, amivel az épület átadá
sának, felszentelésének tervezett 
időpontjáig, 2002. május 19-ig 
(pünkösd) végeznek. R.Z.

Kápolna égre nyílé  ab lakokkal
(folytatás az 1. oldalról)

-Szeretek ide jönni, s mindig 
megrendít az épület szépsége - 
osztotta meg emlékeit a jelen
lévőkkel Keszthelyi püspök úr. - 
Nem egy kietlen, sötét épületbe 
érkezem, hanem egy olyanba, 
melynek ablakai az égre nyílnak. 
Az itt dolgozók nem büntetni, 
hanem felemelni akarják a fiata
lokat, s megerősítik őket: leg
feljebb bennük lehet az akadály 
Isten irgalmának elnyeréséhez.

A kápolna élete összefonódik a 
fennállásának 127. évfordulóját 
ünneplő aszódi egyházközségé
vel. Buzgón József plébános el
mondta: a jubileum mellett az is 
örömteli, hogy idén eddig több 
keresztelőt tartottak, mint teme
tést, a plébánia által szervezett 
hitoktatásban pedig 631 gyer
mek vesz részt. A várossal ápolt 
jó  kapcsolatnak is köszönhető, 
hogy nemrégiben megújult a ka
tolikus templom belseje. -hiszi-
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Egy kis nyelvelés

Elvonással ke le tke ze tt szavaink
Nyelvünk szókincse - vagy ki

csit szaknyelven fogalmazva: 
szókészlete - rendkívül gazdag. 
(Bár nincs egyértelmű és meg
fellebbezhetetlen anyag a birto
kunkban, de komoly nyelvészek 
szerint is a leggazdagabb szó
kincsű nyelvek egyikéről van 
szó.) Ez a gazdagság nem csu
pán a szavak számával kapcso
latos, hanem a nyelv által kife
jezhető jelentésámyalatokéval 
is, és még a szavak alkotásának 
sokféle módja is ide sorolható. 
Amit a nyelv nem tud a saját bel
ső anyagából létrehozni, azt át
veszi, kölcsönzi más nyelvek 
szókincséből. Ha A magyar 
nyelv történeti-etimológiai szó- 
tárá-nsk. szócikkeit végignéz
zük, nagyon sok- túlságosan is 
sok- szó mellett találjuk azt a 
megállapítást, hogy átvettük va
lamely más- elsősorban szláv- 
nyelvből. Ugyanakkor nagyon 
sok szó mel lett találjuk meg azt a 
minősítést is, hogy nyelvünk kü
lön „élete” során keletkezett, va
gyis belső keletkezésű szó. S ak
kor még az is kiderül, hogy a bel
ső keletkezésű szavak is rend
kívül sokfélék lehetnek. Egyik 
ilyen csoportjuk az elvonással 
keletkező szavak rétege.
Nyelvi logikánk azt sugallja, 

hogy ha van egy eszközünk, 
amivel valamilyen munkát lehet 
végezni, akkor az eszköz nevé
hez hozzákapcsoljuk a megfe
lelő nyelvi elemeket, s máris 
megkapjuk a szükséges szót az 
eszközzel végezhető tevékeny
ség kifejezésére. Pl .fűrész ~  fű 
részel; lapát ~ lapátol; ecset -  
ecsetel; gyalu ~ gyalul stb. Noha 
a nyelv eléggé logikus képződ
mény, mégsem minden a logika 
szabályai vagy feltevései szerint 
jön létre benne. Sok szavunk 
esetében ez a folyamat fordított 
irányú, vagyis előbb van az ige, 
amelyből az előbbi logikának 
megfelelően elvesszük az ige
képzőt, s a képző nélküli alakot 
tekintjük eredeti kiindulási alap
nak. Az e logika segítségével ke
letkezett szavakra mondjuk, 
hogy elvonással keletkeztek. So
roljunk fel néhányat példának 
ezekből: a vádol-ból lett a vád\ a 
perel-bői a per, a parancsol-ból 
a parancs, és nem fordítva. És 
még lehetne tovább sorolni a 
példákat. (Sokan ide sorolják

még a kapa szavunkat is, de az
zal azért van egy kis probléma. 
Erre majd egy másik alkalom
mal visszatérek.)
A vád és a per szavunk nyelvúj í- 
tás korabeli szó. A vádol és a pe
rel szóból keletkeztek elvonás
sal, s éppen azért ebben a kor
ban, mert a jogi nyelvhasználat 
magyarítását ebben az időben 
tűzték ki célul, s kezdték el a 
gyakorlati m egvalósítást is. 
Előbb volt a vádol és a perel ige, 
s a nyelv ebből alkotta meg a fő
névi jelentést, nem pedig fordít
va, ahogyan az egészséges nyel
vi logika sugallhatná. Ugyaneb
ben az időben keletkezett a kato
nai terminológiához tartozó pa
rancsol igéből a parancs főnév 
is. Itt azonban nem latin előz
ménnyel kell számolnunk, ha

nem némettel, hiszen az osztrák
magyar hadseregben a német 
volt a vezénylési nyelv. (Bár sok 
minden azt sugallja, hogy a pa
pír szavunk is valami ilyennek 
tekinthető, mégse engedjünk a 
csábításnak, mert a papír nem a 
nyelvünkben m ár korábban is lé
tező papiros szóból származik, 
hanem a rövidebb és könnyeb
ben kezelhető német papír szó 
kiszorította a kissé nehézkes pa
piros szavunkat, amely viszont a 
papirusznád nevéből szárma
zik.
Úgy gondolom, azt az állítást, 

hogy a vád ~  vádol, per ~  perel 
szópárok korábban nem léteztek 
nyelvünkben, bárki vita nélkül 
elfogadja, de nem vagyok biztos 
benne, hogy a parancs ~ paran
csol szópárról is ez a vélemény

alakul ki. Hiszen ha belelapo
zunk a Biblia legkorábbi fordí
tásaiba, mindenképpen előz
ményre utaló dolgokra bukka
nunk; megtaláljuk a tízparan- 
csolat-ot, amelynek eredeti alak
ja  jelzős szerkezet lehetett tíz pa
rancsolat formában. Ma már 
azonban egy szóval jelöljük a 
korábbi jelzős szerkezetet, egy 
fogalommá vonva össze ezt a 
bibliai megnevezést: tízparan
csolat. -g -1

*

Akár elégedettek is lehetnénk. 
Ügyelünk a helyesírásra. Lapunk 
előző számának nyelvelés rovatá
ban ugyanis mi kijavítottuk a 
rosszat, nevezetesen a riporter ál
tal mondott Amiga bíró... kifeje
zést Amíg a bíró-ra. Ezúttal nem 
kellett volna, hiszen a szerző, 
szándékosan, a riporter hibáját 
szemléltetve írta így. Elnézést 
kérünk érte... Rácz Zoltán 

felelős szerkesztő

f ú r n a
künffvkcrvsketlén

Baló Júlia:

a j á h iá t á I In te rjú k  v ilá g sz tá ro kka l
Sztárok világában élünk. Sztár

ügyvéd védi a csalót, sztárripor
terek bánnak (el) az interjúala
nyaikkal, popsztárok vándorol
nak egyik tévécsatornáról a má
sikra, és lassan már a meteoro
lógusok is sztároknak számíta
nak. Mi pedig szeretjük őket, és 
szeretnénk minél többet meg
tudni róluk, legfőképpen persze 
a magánéletükről.
Régebben is voltak hírességek, 

de mintha most felhígult volna 
azoknak a köre, akiket annak ne
vezünk. Ez legfőképpen a mé
d iának  köszönhető , am ely 
„megcsinálta” és most igyekszik 
felhasználni ezeket a személye
ket annak érdekében, hogy a né
zettség emelkedjen. Persze a 
futtatók a szükséges fokozatokat 
is kitalálták. A sztárok mellett 
megasztárok, sőt gigasztárok 
születtek. Baló Júlia riportala
nyai ez utóbbiak körébe tartoz
nak, mert mind a 25-en mara
dandót alkottak saját területü
kön. Van közöttük színész- Mar- 
cello Mastroianni, Jack Lem- 
mon, Richard Gere -, rendező 
Sidney Lumet, Michelangelo 
Antonioni - pop-és operaénekes, 
színműíró, sőt még balett-táncos 
is. Egyben közösek: nem hazud
tolják meg magukat a riport köz
ben sem. Mastroianni latin sze

rető módjára sármos, Gerald 
Depardieu-rö\ sugárzik a rene
szánsz ember életigenlése, a kö
zelmúltban elhunyt Jack Lem- 
mon pedig egyszerű, a világ 
gondjairól reálisan gondolkodó 
személyiség benyomását kelti. 
Sokat olvastunk már erről a 25

emberről, ám Baló Júlia szokás 
szerint jól és érdekeseket kér
dezett. Riportalanyai kellőkép
pen kinyíltak, és őszintén val
lottak életükről. Ezért olvasmá
nyos, jó  kötet vár az érdeklődő 
olvasókra.

-erzé-

Programajánló
November 30-án, pénteken 

17.30-kor a Művelődés Háza ka
m araterm ében Az ellentétek 
vonzzák egymást? címmel Koz
ma Dániel pszichológus tart 
előadást. Közreműködik a Váro
si Civil Vegyeskar. A belépés 
díjtalan. A rendezvény az Aszód 
Ifjúságért Alapítvány támogatá
sával jö tt létre.
Malibu Disco néven újra indul a 
tinidiszkó a Művelődés Háza 
kistermében. A lufipartyval egy
bekötött nyitó buli november 
17-én 17 órakor kezdődik: Resi- 
dent’s: Dave és Kitto. Lányok
nak az első partyn a belépés in
gyenes, a fiúknak 300 Ft-ot kell 
fizetni.

A tervezettnél egy héttel ké
sőbb, november 22-én 18 órakor 
kerül sor a Beszélgessünk egy 
kicsit másképp! sorozatunk első 
estjére, amelynek vendége Ba

rabás Tamás, a Vécsey Kamara- 
teátrum vezetője lesz. Házigaz
da: Rácz Zoltán.
November 30-ig látható Lengyel 
Júlia festőművész kiállítása a 
Napsugár Óvodában. Ugyancsak 
november végéig nézhető meg az 
Ybl-tragédia - Érzések és érzel
mek egy misztikus épületben című 
fotókiállítás a Petőfi Múzeum 
galériájában.
December 7-én 15 órakor a Vé
csey Károly Helyőrségi Klub 
színháztermében kerül sor az 
Egri Harlekin Bábszínház Di
dergő király című előadására. A 
belépés díjtalan. E délután kere
tében látjuk vendégül a teli put
tonnyal érkező Mikulást. 
November 24-én, szombaton a 

Csengey Gusztáv Alt. Iskola köz
ponti épületének tornatermében 
14-30-tól 18 óráig családi sport
napot rendeznek. Az iskola veze
tősége minden szülőt és gyerme
ket szeretettel vár.
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Ennyi erővel vehetne mást is.
Na de ennyiért?

nettó 1 832 000 Ft-tól

Nem állítjuk, hogy a Volkswagen Caddy az egyetlen olyan kisáruszállító, melynek nagy raktere van, 

mégis könnyedén elboldogul a városi forgalomban. Minőségben, megbízhatóságban és gazdasá

gosságban azonban nincs párja. Ráadásul már nettó 1 832 000 Ft-tól megvásárolható.

www.vwh.hu

S C a s tfo l
Autócentrum Gödöllő Rt.
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 1.

Tel.: 28/515-510 Fax: 28/515-520

E -m a il:  v w h a s z o n ja rm u v e k @ a u to c e n t ru m g o d o llo .h u

VOLKSWAGEN
l y  Haszonjárművek

A képen látható modell extra felszereltséget tartalmaz.

http://www.vwh.hu
mailto:vwhaszonjarmuvek@autocentrumgodollo.hu
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Bagi, g ö d ö llő i győze lem

a P e tő fi szaua lów ersenven
Aszód és környékének legjobb 

39 versmondója 3 kategóriában 
versengett szombaton az im
máron 26. alkalommal megren
dezett Petőfi szavalóversenyen, 
amelynek ismét a Vécsey Ká
roly Helyőrségi Klub adott 
otthont.
A  versenyzők előbb a Petőfi 
Sándor M úzeum  e lő tt dr. 
Asztalos István múzeumigaz
gató rövid előadását hallgatták 
meg, majd koszorút helyeztek el 
az épület emléktáblájánál. Ezt 
követően tettek tanúbizonysá
got arról, hogy szeretik, értik a 
költő verseit, és a bennük rejlő 
mondanivalót szívesen tolmá
csolják másoknak is.
A Sziki Károly színművész ve
zette zsűri a következő verseny
zőket jutalmazta:

I. kategória (6-10 évesek)
1. BodaAnna (Bag)
2 . Stefanov Emília (Aszód)
3. Hegedűs Andrea (Gödöllő, 
Szent Imre Kát. Ált. Iskola

Különdíjat kapott Gádor Or
solya (Dány) és Sára Tamás 
(Aszód)
II. kategória (10-14 évesek)
1. Cselényi Száné-a (Gödöllő, 
Török Ignác Gimnázium)
2. Cseri Dalma (Vácszent- 
lászló)
3. Stefanov Antónia ( Aszód)

Különdíjat kapott: Ivánkovics 
Réka (Péce\)
A 111.(14 év felettiek) kategó
riában a zsűri nem adott ki első 
díjat. Második helyezett lett 
Mészáros Rita (Isaszeg, Szá
m ítás tech n ik a i Szakközép- 
iskola), míg a harmadik helyen 
Saska Adám ( Gödöllő, Török 
Ignác Gimnázium) végzett.
A Petőfi szavalóverseny meg
rendezését Aszód Város Önkor
mányzata, a Vécsey Károly 
Helyőrségi Klub, a Petőfi Mú
zeum, a Fáma könyvesbolt, a 
Lakótelepi Papírbolt és a Tomi's 
Elekronika támogatta.

TAPÉTA VÁSÁR
E g é s z  é v b e n  o l c s ó  á r ,  n a g y  v á l a s z t é k !

Sima és habosított, mintás és  szövetm in
tás, fűrészporos, mennyezet hőszigetelő  
tapéták, műstukkók megújult választéka 

■4> Poszterek, szegők, bordűrök nagy válasz
tékban, valamint a tapétázáshoz szükséges 
eszközök, ragasztók, RIGIPS hézagoló és  
g lette lő  segédanyagok  

^  Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők  
Diszperzit - Héra - Limit 

rí> lábazat- és homlokzat
festékek, ecsetek, meszelők 

rí- Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

A hirdetés felmutatója TAPÉTA vásárlás esetén 
10 % engedményt kap!

Péter Lajosné
A S Z Ó D , L A K Ó T E L E P I F E S T É K -  

T A P É T A B O L T

8  (28 ) 4 0 1 -6 9 1 , 4 0 1 -0 9 2  
Nyitva: H-P: 6 -1 7-ig, Szó: 6-12-ig

Egy kis humor

A m it a v e s z e tts é g rő l 

tu d n i k e ll
Elöljáróban el kell oszlatnom 
egy félreértést: a veszettség nem 
a kutyák betegsége. A kutyák 
betegségét elveszettségnek hív
juk, és aránylag könnyen meg
előzhető láncra kötéssel, de sok
szor az is elég, ha megjavítjuk a 
kerítést.
Az igazi veszettséget a madarak 
terjesztik. Aki látott már vad
galambot a veszett fejsze nyelén 
veszettül turbékolni, az tudja, 
hogy miről beszélek. Ilyen eset
ben legjobb, ha azonnal ráhede- 
rítünk. Vigyázzunk, mert ha alá, 
fölé vagy melléhederítünk, an
nak beláthatatlan következmé
nyei lehetnek.
A veszett veréb a bal lábán talál
ható gyűrűről ismerhető fel, 
melynek belső oldalára az alábbi 
felirat van vésve: Vigyázz! Én 
egy igen veszett veréb vagyok. 
Aki hallja, adja át! Na, így teljed 
a veszettség, ezért az ilyen ve
rébbel ne érintkezzünk. Jobb, ha 
minden kapcsolatot megszakí
tunk vele. Csak megjegyzem, 
hogy a veszett kondorkeselyűk 
is ilyen gyűrűt viselnek, csak 
értelemszerűen a veréb szó 
helyett a kondorkeselyű szó sze
repel a spanyolul és indiánul is 
olvasható szövegben. Az „Aki 
hallja, adja át!” szövegrész ott is 
magyarul van írva. Ez annak kö
szönhető, hogy a gyűrűket Ma
gyarországról importálták és a

nagy kapkodásban csak a for
dítás fele készült el.
További problémát jelentett, 
hogy csak 42-es, női méretben 
37-es gyűrűket exportáltunk, így 
a kis keselyűknek lötyög a lá
bán, míg a nagyobbakat szorítja. 
Ezeknek járás közben annyira 
fáj a lábuk, hogy le se szállnak. 
Na, de beszéljünk kellemesebb 
dolgokról. Térjünk vissza a ve
szettségre, melyet az ember is 
elkaphat.
A veszett embert igen nehéz 
megkülönböztetni a borotvál
kozó embertől, mert mindkettő
nek habos a szája széle. Ezért 
célszerű megvárni, amíg befe
jezi a borotválkozást. Ha még 
akkor is habzik a szája, akkor 
vagy veszett vagy már a fogát 
mossa. Ilyenkor legjobb, ha kér
déseket teszünk fel neki. Ha 
morgással ad választ, akkor ve
szett, de az is lehet, hogy nem 
tud beszélni a fogkefétől...
Jobb, ha magára hagyjuk, hiszen 
ism eretes: Több is veszett 
Mohácsnál!

A témakörben megjelent mun
káim:
„Veszettül hiányzóm magam
nak” (szerelmes vers)
Nincs egy megveszekedett ga
rasom se! ( szociológiai tanul
mány) Esze és Lősch Kiadó 

Pálmai Tibor

Közlemény
Az Aszód Városért A lapítvány 2000-ben az 1%-okból befolyt 

170 ezer Ft-ot az alábbi program ok tám ogatására használta 

fel:

Csengey G.Ált. Iskola Csengey napok 15.000 Ft

Csengey G.Ált Iskola Drogprevenciós

program 25.000 Ft

Il.szám ú Ált. Iskola Évezredzáró

KÖK buli 5.000 Ft

N apsugár Óvoda Udvari faház 55.000 Ft

Városi Nyugd.Klub Életet az éveknek

rendezvény 30.000 Ft

Közművelődés Otthona Gyerm eknap 25.000 Ft

Közművelődés Otthona Karácsonyra

hangoló 15 ezer Ft
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v e z e té k e k  - k áb elek  - csa torn ák  

g ég ec sö v ek  - kapcso lók  - dugaljak

A JÁNDÉKO ZZO N N É VN A PR A , KARÁCSONYRA 

SZÉLES ÁRUVÁLASZTÉKUNKBÓL!

hajszárítók már 1900,- ‘Ft-tól 
hajsütővas csak 1300,- 

vasalók - szendvicssütők 
mini espresso 9.900,- 

kotyogók - teafőzők - kenyérpirítók 
hősugárzó - 5.100,-

mosógép - c e n tr ifu g a  - b o jle r a lka trészek

szekc ioná lt garázskapuk - kapum ozgatók - riasztórendszerek-D SC

Nyitvatartási H-P: 7.30 - 16.30 Szó: 8.00 ■ 12.00

erősítés antenna csak 2.500,-

c s il lárok  - lá m p a te s te k  

kerámialámpa 2.100,-
spottükör3égős 3.500,-
halogénasztalilámpa 2.500,-

2 1 7 0  A s z ó d ,  K o s s u t h  L a j o s  ú t  3 .

SZERETETTEL VÁRTUK KEDVES V Á S Á R L Ó I M !
HOZZÁNK MINŐIG ERDEME5 BENÉZNI/

é L A D Y - X L

A ex t ra  m é re tű  d i v a t á r u t  
f o rg a l m a zó  ü z l e t ü nk b en

Felkészültünk mór 
a karácsonyra!

köt ö t t á ru ,  meleg nad r ágok ,  tun ikák ,  zakók 
Báli  szezonra :  alkalmi ruhák nagy válasz t ékban

T O O n m  K I S M A M A R U H Á K ,  
n a d rá g o k , tu n ik á k  i$ m o g r á sá r o llitó k !  

Nyitvatartási 
H - P :  9 - 1 7 ,  S z ó :  8 - 1 2  
T e l . :  0 6 - 7 0 - 2 4 2 - 6 2 0 5

Nyitva:
H-P: 9-17  
Szó: 8-12

Tel:
06  30 41 5  0368

Á llandó akciók!
Nemktfü fél! sapkák, sálak 

rendkívül kedvező bml
babakelenqi|C, qqenm ekdivataru

0-tól T 40-es méretig

babaápolá/i cikkek, játék ok
Babakelengye vásárlásakor ajándékot adunk!

S Z É L E S  V Á L A S Z T É K  E L É R H E T Ő  Á R O N !

Elektroszolg-Vill Kft. - Aszód, Kossuth L. út 63 . (a Csenge/ úttal szemben! Tel./Fax: (28) 402-319
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Aqua íh e rm a

Dunaferr lapradiátor listaár 
Alföldi mosdók 40-60 cm-es 
Alföldi WC-csészék 
WC-tartályok (víztakarékos) 
lemez zuhanytálca 8X80 
lemez kádak 150-160-170X70

víz - gáz - fűtés - szerelvény 
szaküzlet

2170 Aszód, Szabadság tér 4-5.
Tel.: 28/500-170 Fax: 28/500-171

-1 0 %
3.480 - 6.201,- 
6.099 - 8.243,- 
3 .396,- -tó i 
7.864,- 

17.010,-
akrii kádak - mosdók - zuhanytálcák MEGRENDELÉSRE! 
zuhanykabin 80X80 17.230,-
csaptelepekMOFÉM - Kludi 4 .480,- -tó i
Téka króm mosogatók 1 med. + csept. 10.049,-
Cirko Colibri + dig. szobatermosztát AKCIÓS ÁR 148.500,-

fürdőszoba kiegészítők: króm és színes törölközőtartók, piperepolt, szappantartók stb.

flexi csövek - csapbelsők - tömítések - keringető szivattyúk - 5 - 1 0  literes vízm elegítők  
villanybo jle rek - bo jle r a lkatrészek - szigetelő és segédanyagok - réz- és horganyzott csövek 

f ittingek  - gőzfűtési csövek - PVC-KG lefolyócsövek és idom ok

és kivite/ezóknek kedvezményi
Nyitva: H-Cs: 6.30-16.30 P: 6.30-15.00 Szó: 7.00-12.00

Karácsonyi kiegészítők
DÍSZCSOMAGOLÓ ESZKÖZÖK  

SZÉ L E S VÁLASZTÉKBAN

NAPTÁRAK, FILOFAXOK  

A BLAK DÍSZEK

GYERTYÁK, GYERTYATARTÓK  

BOÁK, FENYŐ FADÍSZEK

PAPÍRSZALVÉTÁK, ASZTALTERÍTŐK

Szolgáltatásaink:
FÉNYMÁSOLÁS A 4 ,  A 3  M ÉR ETBEN  

IR A TFU ZÉS, SPIRÁLOZÁS  

(DÍSZCSOMAGOLÁS M E L R EN D ELÉ SR E  

F U J I FOTÓKIDOLGOZÁS

Vásároljon praktikus 
ajándékot szeretteinek!

irodaszerek

írószerek

rajzeszközök

füzetek

iskolaszerek

Canon Fir-nn
<§3003359

trodo t

5TYB
IUI.M.1II

t  PARKER

tesa 5 | < 5 j g >

PÍGNA®

* ■* 4 5 v ' *

LA K Ó TELEPI P A P ÍR -ÍR Ó S Z E R
'w a t*  ‘ 11
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SkodaFabia
Szinte hihetetlen, de igaz! mÁR 

dén egy igazi Fabiába ülhet! 

a vezetés örömét az elegáns, biztonságos, ésszerűen fel

szerelt Fabiában, amely Európa legmodernebb autógyá

rának büszkesége. Kedvező, új hitellehetőségekkel!

További részletekkel várjuk márkakereskedésünkben!
AzAutoBiM 2001. évi 

AO kategória tesztje alapján

mÁR 2 049 000 Ft-tól!
Patócs Autóház

www.skoda-auto.hu

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

http://www.skoda-auto.hu
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Ú jra A szó d o n  a  Postás M ik u lá s !

December 5-től 8-ig előzetes megrendelés alapján 
házhoz szállítja a Mikulás a kicsik ajándékait.

Díja: 570 Ft/csomag; ugyanazon címre minden 
további csomag 270 Ft.
A  szolgáltatásra az igényeket november 19-től de

cember 8-ig lehet bejelenteni. Bővebb felvilágosítás a 
28/500-150 vagy a 28/400-057 telefonszámon. 
Figyelje egyéb akcióinkat is!

K épeslap ját kü ld je  

NAGYKARÁCSONYON KERESZTÜL!

A postahivatal és a shop nyitvatartási ideje:

Hétfőtől péntekig: 8.00-16.00 Szombat: 8.00-12.00

MÓNI KUfi
Aszód, Kossuth 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,-

U la l t  D is n e ij  le g ú ja b b  m e s e f i lm je i  

u id e o k a a e t tá n :

léfekérk-e és a két törpe; Iwó

Faképkeretek, fotóalbumok óriási szín- és méretválasztékban 
kaphatók!

c iC fa ts z e r tá i
Ötletek babazsúrra!
MESEÍiqURÁS ÉbRESZTŐÓRÁk 

böqRÉk, b o h ó c o k , a pró  kAbAlATÁRqyAk, fiqiiRÁk

Továbbá névnapra, születésnapra + csak úgy3
- fonott Kosarak bőröndök Kacotos : #
- Különböző színű és mintájú KospóK
- o mór meqszoKott. mindig bővülő 
illotszervólosztéKKol várjuK VásárlóinKot! j

í i í ' i i  f i n n
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

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

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

Moll cseréljen Fagyállót

FAGYÁLLÓ FOLYADÉK 

TÖBBFÉLE KISZERELÉSBEN 

KAPHATÓ!
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A Körzeti Kupát már megnyerték M inden meccsen betalált

Őszi bajnok lesz-e az Aszód FCP Tribol, a gólvágó
Csak a bajnokság utolsó őszi 

fordulójában dől el a felnőttek
nél, ki végez a tabella élén. Az 
Aszód FC csapata - amely két 
pont előnnyel áll az élen a 
Valkó otthonába látogat. Ha leg
alább döntetlen ér el, tavasszal 
az első helyről rajtolhat.

A legutóbbi öt mérkőzésen 
együttesünk a lehetséges 15 
pontból tízet gyűjtött be. A 
Kartalt idegenben sikerült 2:1- 
re megverni, ám ezt követően az 
újabb győzelmek helyett egy 
itthoni 2:2-es döntetlen követ
kezett a Kistarcsa ellenében, 
majd jött az első vereség a Ke
repes ellen. Ez azért volt külö
nösen bosszantó, mert a kupa
meccsek során, mind itthon 
mind idegenben sikerült meg
verni az ellenfelet. A Mogyoród

ellen 4 :1-re, az Erdőkertes ellen 
5:4-re győztek a fiúk. A legu
tóbbi fordulóban szabadnapos 
volt a csapat. Mérkőzés mégis 
volt, a felnőttek az ifik ellen 
gyakorolták a Valkó ellen 
szükséges taktikát.

Már biztos, hogy tavasszal ma
gasabb osztályú csapat ellen is 
játszik tétmérkőzést az Aszód 
FC. A fiúk ugyanis megnyerték 
a körzeti labdarúgó-szövetség 
által kiírt Körzeti Kupát, s in
nentől bekapcsolódnak a Ma
gyar K upa küzdelem soro
zatába. A szabályok értelmében 
mindenképpen magasabb osz
tályban szereplő csapat lesz az 
ellenfél, akinek Aszódra kell lá
togatni. A mieinknek a tovább
jutáshoz elegendő a döntetlen.

Angol - magyar

meccseredmény a nőknél
Mint előzetesen már hírül ad

tuk, a Forrás Szabadidő Egye
sület leányai az Aszód FC pá
lyáján játszották le mérkőzésü
ket az egri Dobó Katica SE ellen. 
Jól indult a mérkőzés, de sajnos 
a 2:l-es vezetést nem sikerült 
megtartani. A tapasztaltabb, 
több éve együtt játszó együttes 
kihasználta gyengéinket, és 
végül 6:3-ra félénk kerekedett.

Őszi eredményeink:
Forrás SE-Gyöngyössolymos 
24:0
Forrás SE-Apc 1:5 
Forrás SE-Eger 3:6 
Köszönjük a buzdítást, az 
Aszód FC-nek sok sikert!

Tóth István
Forrás SE elnök

________Jól fu to ttak ...
az Ikladon megrendezett mezei 4 .o sz tá ly o so k  versenyében  
futóversenyen az aszódi diákok, Kulyo Rebeka második lett, 
akik csapatban három első, négy csakúgy, mint Kustra Szabina az 
m ásodik  és egy negyedik  5-6.osztályosok között. A 7- 
helyezést szereztek, emellett 8 .o sz tá ly o so k  m ezőnyében  
egyéniben is remekeltek. K u lyo  L ász ló  a ran y érm et
Az 1 -2.osztályosok között Bellái szerzett.
Kinga volt a leggyorsabb. A 3- A nyerteseknek gratulálunk.

Megváltozott telefonszámok
Új telefonszámon lehet hívni Új telefonszám a van az Aszódi 

a K özm űvelődés O tthonát. Tükör szerkesztőségének is, 
2001. novem ber 1-től a 400- m égpedig a 402-321-es. E- 
117-es vonalat kell tárcsázni, mailen is várjuk anyagaikat , 
melyre faxolni is lehet. A észrevételeiket.
M űvelődés Háza gondnokát Cím ünk: raczz@ m ail.digitel
továbbra is a 400-009-es ke- 2002.hu
ressék. Köszönjük megértésüket!

Sí
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Az Aszód FC-be idén igazolt 
játékosok közül mindössze egy 
akad, aki elmondhatja magáról, 
hogy minden mérkőzésen meg- 
rezegtette az ellenfél kapujának 
hálóját. Eddig 13-14 gólnál tart, 
amelyik közül nem egy szépség
díjas volt. Elég csak az Erdőker
tes ellen elért találatára gondolni, 
amikor is 18-20 méterre a 
kaputól levette a labdát, és hi
degvérrel a kapuba emelte azt a 
kapus felett. A most 26 éves fia
talember minden mozdulatán 
látszik, hogy játéktudása maga
san a körzeti bajnokság szintje 
felett van. Legutóbbi csapata az 
NB Il-es Ózd volt, ennek isme
retében pedig az ember csak 
egyet tud kérdezni: miért adta 
ennyivel lejjebb?
- Egy bokasérülés miatt ki kellett 
hagynom két évet. Most kezd
tem újra a játékot, s remélem, 
egyre inkább formába lendülök.
- Hol kezdted a pályafutásodat?
- Az MTK serdülőcsapatában 
nevelkedtem, aztán pedig a

BVSC következett, majd az 
akkor még NB Il-es Bag. A kö
vetkező állomás már az Ózd 
volt, ahol szerettem játszani, 
mert volt közönségünk, és ez 
motiválta a csapatot.
- Téged is Ágfalvi úr keresett 
meg?
-R égről ism erjük egym ást, 
mivel én is gödöllői vagyok. El
mondta a terveiket és mivel úgy 
láttam, hogy lesz miért küzdeni, 
igent mondtam. Annak is örül
tem, hogy Kecskés Zoltán lesz 
az edző, akit persze nem tréner
ként, hanem játékosként tisztel
tem. Edzőként sem rossz, bár - 
remélem nem sértem meg ezzel- 
még van mit tanulnia.
- Nem csábít az , hogy egy idő 
után újra magasabb osztályban 
kergesd a labdát?
- Ha megnyerjük a bajnokságot- 
amiben én nagyon bízok- akkor 
már felsőbb szintre kerülünk. Ha 
a já tékosállom ány t sikerül 
egyben tartani, én sem pályázok 
el, mert ütőképes társaság jött 
össze, amely többre hivatott.
- Lesz-e labdarúgó utánpótlás a 
Tribol családban?
-A kérdés azért jogos, mert spor
tos család vagyunk, Édesapám a 
Borsodi Volán labdarúgója volt, 
édesanyám kézilabdázott. Az 
öcsém szintén az MTK-ban kez
dett focizni, de ő előbb fel
hagyott a sportolással. Szeret
ném, ha a leendő gyerekeim 
sportolnának, és ők választanák 
ki a számukra kedves sportágat. 
Persze ehhez előbb nekem meg 
kéne nősülnöm. R.Z.

NBl-es szintű lesz a mez
Új szerelés vásárlását tervezi futhatnak a pályára. Ugyanezt 
az A szód  FC vezetősége, a m árkát választotta többek 
Amennyiben ez m egvalósul, között a szombathelyi Haladás 
nem csak a felnőttek, hanem az csapata és számos NBI/B-s 
ifjúságiak és a serdülők is együttes. M ár csak a magasabb 
vadonatúj Totisport m ezben osztály elérése van hátra...

Házhoz megy...
... a M ikulás decem ber 5-én és 6-án. A szolgáltatást a 402- 
2 4 1-es telefonszámon lehet megrendelni. A kiszállás díja 1000 
Ft. (M essze van az Északi sark, és a rénszarvasok is sokat 
fogyasztanak.)
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Szentté ava tták
Vízszintes: 1. A képünkön lát

ható nővért 2000-ben avatták 
szentté (zárt betű: V) 12.
Egyenlő részekre vág 13. A bor 
is ez 15. Fél disznó! 16. Pezsgő 
is van ilyen 18. Oxigén 19. Fale
véltakaró 21. ...de Janeiro 23. 
Gyümölcs nedű 26. 2000-ben 
ennek a hónapnak a 30. nap
ján avatta szentté II. János Pál 
pápa 29. Benzinkút 32. Csil-lag, 
angolul (STAR) 33. Köszönés
féle 36. A pincébe 37. Duplán: 
édesség 38. Női név becézve 
40. Nemesgáz 42. Burgonyafaj
ta 44. Tízen Túliak Társasága 
46. ...-leng, lézeng 47. Keleti 
férfinév' 49. Maró anyag 50. 
Határozatlan névelő 51. Állati 
fekhely 53. Félsz! 54. Látószer
ve 57. Macska becézve 58. De
nevér, angolul (BAT) 60. ... 
Madrid (spanyol focicsapat) 61. 
Soha, németül (NIE)

Függőleges: 1. Szakmája: haj
vágó 2. Hiányos pasi! 3. Jog
talan anyagi ellenszolgáltatás 4. 
És a többi röv. 5. Zé! 6. Telesport 
röv. 7. Mozgást elősegítő rostos 
szerv 8. Nem férfi 9. Amper 10. 
Idősebb lánytestvér 11. Gyilkol 
14. Lajos becézve 17. A sutább 
ke-zünk 20. Az elején! 22. Tipli 
betűi keverve 24. Őrölt búza 25. 
Az abc első betűje 27. A  nővér 
kívánsága (zárt betű: S) 28. 
Lyukacsos háztartási eszköz 30.

Em berből tárgy lett már. A délután 
a hüvösödő csöndbe belefárad,
S az árnyék nő a temető falán.

“ És nézzük a vöröslom bú fákat,
M ár távoli a holt. Á llunk sután,
M íg új tragédiák ránk találnak.

Hajnal Gábor

Várjuk Olvasóink véleményét,
észrevételeit, írásait!

P
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Aszódi Tükör Szerkesztősége 

2 1 7 0  Aszód, Kossuth L  u. 72.

kN
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E-mail:
raczz@ m ail.d ig itel2002.hu

Tovább, angolul (ALONG) 31. 
A nővér nemzetisége 34. Jód 
35. Hangya, angolul (ANT) 39. 
Tízharmad! 41. Megnevettette
lek azonos hangzói 42. Egyhar- 
mad! 43. Távol-keleti filozófus 
45. TVS 48. Római 1 49. Illat 
51. ACN 52. Római 52 55. Szi
rén páros betűi 56. Térkép, an
golul (MAP) 58. Bánat kezdete! 
59. Varróeszköz 62. Nitrogén
63. Spanyol autójel - fi té  - 

*

A megfejtést december 1-ig le
het beküldeni nyílt levelezőlapon, 
a lap aljáról kivágott rejtvényszel
vénnyel együtt a Városi Könyvtár 
címére:
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.

Októberi számunk megfejtése:

Szüreti bál, szeptember, 
Tanévnyitás, hulló falevél.

A szerencse ezúttal Bartkó 
Anikónak (Kondoros tér 27.) és 
Braun Jánosnénak (Kossuth L. 
u. 33.) kedvezett, akiket postán 
értesítünk nyereményükről. 
Gratulálunk nyerteseinknek!
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Tisztelt Ügyfeleink!

A Túrái Takarékszövetkezet 2001. 
szeptem ber 1-től

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 kirendeltsé
gét felkeresni.

a Túrái Takarékszövetkezet 
Igazgatósága
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