
Pont került a 6-os kocsma ügyére?

A tulajdonos kevesellte 
a kompenzációt

Teltházas évnyitó előadás

Kastélyzenekar
a Galga mente tetején

Nem tudott megegyezni a 
képviselő-testület és Laukó 
József a Kossuth Lajos utca 
93. szám alatti ingatlan ela
dása kapcsán felmerült ér
tékaránytalanság ügyében. 
Mivel nem született döntés, 
maradt az eredeti szerződés, 
azaz az ingatlanért 10,6 mil
liót fizetett az új tulajdonos.

Bagyin Józsefhelyzetértéke- 
lése után Laukó József is ösz- 
szefogl'alta az eddig történte
ket. Ebben kiemelte: azért fo
gadta el a 40 ezer Ft-os négy

Januári tarifacsomag

Drágul az ivóvíz, a szemét
szállítás és a bérleti díj

Ha január, akkor áremelés. 
Igaz ez a 2002. évre is, bár né
hány „árucikknél” legalább azt 
tapasztaljuk, hogy az emelés 
mértéke az inflációs várakozá
sokhoz igazodik.

Ilyen az ivóvíz, amelynek ára 
januártól a Galgamenti Víziköz
mű Kft. javaslata alapján 6 %- 
kai növekszik. Eszerint a lakos
sági vízdíj kéthavi 6 köbméterig 
126 Ft, a fölötti mennyiség ese
tében 160 Ft köbméterenként. A 
közületi vízdíj 200 Ft/köbméter- 
re emelkedik. Ezekhez a díjak
hoz az ÁFA (12%-os) még hoz
záadódik. 

zetméterenkénti árat, mert el
hangzott, hogy ez az ár lesz a 
mérvadó a következő ingatla
nok értékesítése során. Azt, 
hogy ezt követően a Kossuth 4. 
szám alatti ingatlant 21.700 
Ft/négyzetméter áron adta el a 
város, mind anyagilag, mind 
erkölcsileg sérelmesnek tartja. 
Azt is megemlítette: nem azért 
kérte a képviselő-testületet, 
mert hibát keres az üggyel kap
csolatos eddigi döntésekben, 
hanem azért, hogy az ügy lezá- 

(folytatás a 3. oldalon)

A csatornadíj 151 Ft+ÁFA/ 
köbméter lesz. A kertes családi 
házakban lakók november 1-től 
április 30-ig a teljes vízfogyasz
tásra, a többi hónapban viszont 
csak a vízfogyasztás 80 %-ára fi
zetnek csatornadíját. A közületi 
fogyasztók, illetve a gazdálko
dást folytató lakossági fogyasz
tók arra a vízvételi helyre, ame
lyen a felhasználás során nem 
keletkezik szennyvíz, almérőt 
szereltethetnek fel. Az ezen ke
resztül elhasznált vízmennyi
ségre nem kell szennyvízdíjat fi
zetni. A szennyvíz-leürítés i díj 

(folytatás a 2. oldalon)

Teltházas hangversennyel 
köszöntötte az új évet szombat 
este az alsó Galga mente tete
jén, az aszódi Evangélikus 
Gimnázium aulájában a város 
tavaly ősszel megalakult Kas
télyzenekara. A műsorban köz
reműködtek az Állami Opera
ház, a Győri és a Pécsi Nemzeti 
Színház énekesei.

A kulturális életben elsősor
ban a népi hagyományok ápolá
sával ismert Galga mentén a ko
molyzenei oktatásnak is régi tra
díciói vannak. Az aszódi Pod- 
maniczky Zeneiskolának - a ki
helyezett tagozatokkal együtt - 
több mint 300 tanulója van. A 
tanárok többek között Püspök
hatvanban, Galgagyörkön, Ba
gón, Kartalon és Túrán vezetik 
be a növendékeket a muzsikálás 
világába. Komolyzenei hang
versenyekkel azonban eddig rit
kán találkozott a közönség.

Az aszódi Kastélyzenekar ve
zetője, a szombati újévi hang
verseny koncertmestere, Király 
Gyöngyi is a zeneiskola tanára. 
A kétórás műsor után vele be
szélgetve eldönthetetlennek 
tűnt, ki aratta a nagyobb sikert, a 
zenekar vagy a közönség. Ö sem 
számított arra, hogy a nyitány 
előtti percekben azért kell izgul
nia a rendezőknek, hogy honnan 
szerezzenek még széket a 300 
fős közönség leültetéséhez.

- A november23-i bemutatko
zó koncertünkre is igen nagy 
munkával, sok szervezéssel si
került kimozdítanunk az embe
reket, hogy idejöjjenek a város 
tetejére, ahol szinte önmagában 
áll még ez a hatalmas új gimná
zium - mondta. - Ekkora érdek
lődésre gondolni sem mertem.

A közönség mellett más támo
gatók is megtalálták a zenekart.

(folytatás a 8. oldalon)



ASZÓDI

Önkormányzati hírek December 17.
Ünnepélyes aktussal kezdő

dött a 2001. év utolsó képviselő
testületi ülése. A mandátumot 
kapott Puskás Péter képviselő 
tette le esküjét a város zászlaja 
és képviselőtársai előtt

Nemcsak a lemondott dr. Jó
lesz József helyét elfoglaló vá
rosatya debütált, hanem az új 
őrsparancsonok, Kazi Zoltán 
százados is, aki a város közbiz
tonsági helyzetéről tartott beszá
molót a képviselőknek. A témá
val külön cikkben foglalkozunk, 
csakúgy, mint a 2002-re megál
lapított víz- és csatornadíjakkal, 
valamint a lakás- és bérlemé
nyek bérleti díjaival, valamint a 
szemétszállítási díjjal.

Módosította a vásár- és piac
tartásról szóló rendeletet a kép
viselő-testület. Országos állat- 
és kirakodó vásár három alka
lommal kerül megtartásra: már
cius, április és október harmadik 
hetének szombatjain. A vásáro
zóknak az állatok után darabon

Januári tarifacsomag
Drágul az ivóvíz, a szemétszállítás...

(folytatásai 1. oldalról)

változatlan maradt, vagyis to
vábbra is 250 Ft/köbméter (la
kossági fogyasztók esetében), 
illetve 350 Ft/köbméter (nem la
kossági fogyasztók esetében), 
viszont szigorodtak a beszállítás 
szabályai. A szennyvizet bevin
ni csak a 3 szelvényből álló, elő
re megvásárolt leürítő jeggyel 
lehet. A leadott jegy hátoldalán 
fel kell tüntetni a szállító kilétét, 
illetve azt, hogy honnan szárma
zik a szennyvíz.

A Galgamenti Víziközmű 
Kft. számításai szerint 2002-ben 
az ivóvíz-szolgáltatás fajlagos 
ráfordítása 254 Ft/köbméter 
lesz. Annak érdekében, hogy a 
fogyasztóknak ajelenleginél jó
val magasabb összeget fizetni, a 
cég ismét összeállította a lakos
sági vízdíj támogatására vonat
kozó pályázatát, amelyet a 11 
érintett önkormányzat nevében 
Bag nyújt be.

Az önkormányzat tulajdoná
ban jelenleg 94 lakás van, 
amelynek bérleti díjai átlagosan 
17 %-kal emelkednek. Bár ez 
meghaladja az infláció mértékét, 

ként 60 Ft-ot, 50-100 kg közötti 
sertések esetében 100 Ft-ot kell 
fizetni. A gépjárműről, földről 
árusított portékák esetében 
négyzetméterenként 50 Ft, tele
pített asztal esetében 70 Ft a díj. 
Az asztalok bérleti díja havon
ként 300 Ft. A jármüvek hely
foglalási díja tehergépkocsik 
esetében 300 Ft/db, személy
gépkocsik esetében 60 Ft. A ke
reskedőknek (pl. pecsenyesütő) 
70 Ft-ot kell fizetni négyzetmé
terenként, előteres lakókocsi 
esetében ez az összeg 300 Ft.

Jóváhagyta a képviselő-testü
let a IV. negyedéves pénzügyi 
előirányzatok átcsoportosításá
ról szóló előterjesztést. Eszerint 
a város költségvetése 191 millió 
406 ezer Ft-tal növekedett.

Az emelkedés éves szintén 
egyébként csaknem 700 millió 
Ft. A működési bevételek közül 
a legjelentősebb növekedés az 
iparűzési adónál következett be, 
a többlet több, mint 18 millió Ft.

a bérleti díjból keletkezett ösz- 
szeg az emelés után is alig fedezi 
majd a fenntartási költségeket. A 
képviselő-testület által elfoga
dott díjtételek a következők:
Lakások díjtétel
komfortfokozata FVm7hó
Összkomfortos 106
Komfortos 75
Félkomfortos 40
Komfort nélküli 17
Szociális szükséglakás 5
Garázsbérleti díj 63

Jelentősen, a korábban jelzett 
mértéknek megfelelően növek
szik a szemétszállítás díja.

2002-ben bruttó 7.000 Ft-ot 
kell háztartásonként fizetni. A 
szilárd hulladék telepen történő 
elhelyezése köbméterenként 
800 Ft+ Áfa összegbe kerül. A 
GAMESZ által összegyűjtött és 
elhelyezett hulladék díja aszódi 
intézmény esetében 1080 Ft + 
ÁFA, nem aszódi intézmények 
esetében 1164 Ft+ÁFA.

Tolmácsi Miklós, a GAMESZ 
vezetője a napirendi pont kap
csán rövid helyzetelemzést is 
adott a szeméttelep helyzetéről. 
Tavaly a környezetvédelmi felü
gyelőség előírt egy körgát elké- 

Ezeket olyan kiadások ellentéte
lezésére szánták, amelyek je
lentősen javítják a lakosság 
komfortérzetét, legfőképp utak, 
járdák építésére.

Pénzzel kapcsolatos volt a kö
vetkező napirendi pont is, 
nevezetesen a pénzeszközök 
rövidtávú hasznosításáról szóló 
előterjesztés. Az önkormányzat 
továbbra is él azzal a lehetőség
gel, hogy az ideiglenesen fel
szabaduló pénzeszközeit folya
matosan, rövid távú, államilag 
garantált kincstárjegyekbe fek
tesse úgy, hogy közben a város 
működését ne veszélyeztesse. A 
gázvagyon eladásából származó 
mintegy 80 millió Ft az elmúlt 
három évben 30,7 millió forintot 

.kamatozott.
A képviselők elfogadták a tes

tület, valamint a bizottságok 
2002.1. féléves munkaprogram
ját. A menetrend szerint febru
árban foglalkozik a Kossuth La
jos utca mögötti terület rendezé- 

szítését, amely egyben a rekulti
vációs folyamat első lépcsőjé
nek is tekinthető. A gát elké
szült, ennek köszönhetően a sze
méttelep az M3-as autópálya fe
lől jóval kulturáltabb képet mu
tat. Következő lépésként 2 db 
figyelőkutat kell építeni, amely
nek költsége 1 millió Ft. Szük
séges volna egy célgépet és egy 
nagyobb - 18-20 köbméteres - 
hulladékszállító autót is vásárol
ni. A telep bezárása rövidesen 
bekövetkezik. Legutóbb Csö
mörön épült meg egy európai 
szabványnak megfelelő hulla
déklerakó. Ha most oda kellene 
hordani a szemetet, akkor ház
tartásonként 15.000 Ft-ot kelle
ne fizetni.

A jelenlegi áremelés föleg az 
egyedülálló kisnyugdíjasokat 
sújtja. A pénzügyi bizottság azt 
javasolta, a rászorulóknak - 
akiknek az erre vonatkozó igé
nyüket a GAMESZ-be Tolmácsi 
Miklóshoz kell eljuttatniuk - a 
szociális bizottságon keresztül 
lakásfenntartási támogatás cí
mén nyújtsanak kedvezményt. 

sével, figyelemmel a belvárosi 
rendezési tervre. Ugyancsak ek
kor kerül terítékre az Aszód 
Fesztivál ügye.

Áprilisban a főzőkonyha ki
alakításával, az ehhez szükséges 
pénzügyi forrás biztosításával 
foglalkozó napirend tűnik a leg
izgalmasabbnak. Májusban kell 
a Csengey Gusztáv Általános 
Iskola igazgatóját kineveznie a 
grémiumnak, s ekkor keiül új 
vezető a Napsugár Óvoda élére 
is.

Ismét - valószínűleg utoljára 
- terítékre került a 6-os kocsma 
eladásának ügye. A témával 
részletesen, külön cikkben fog
lalkozunk.

Eladásra került a József Attila 
köz 2. szám alatti ingatlan, ame
lyet üzleti tevékenység céljára 
kell hasznosítania az új tulajdo
nosnak. A vételárat 4500 Ft/ 
négyzetméterben határozta meg 
a testület.

Szükségesnek mondta ki a 
képviselő-testület a Szakorvosi 
Rendelőintézet régi épületszár
nyának vizesedés miatt bekövet
kezett állagromlásának megállí
tását, illetve helyreállítását. A 
felmérés szerint ajavítás 3 millió 
forintból megoldható. A képvi
selők támogatták a Szakorvosi 
Rendelőintézet kérését, egy ult
rahangos készüléket a nőgyó
gyászati szakrendeléshez. A vá
ros 1,6 millió Ft-ot biztosít, a hi
ányzó 3,2 millió Ft-ot a kör
nyékbeli településektől remélik.

Újabb három, épületet fenye
gető nyárfát vágnak ki a Falu
járók úti lakótelepen. A képvi
selő-testület Kollár László faki
termelő vállalkozót bízta meg a 
feladattal, összesen 150 ezer Ft + 
ÁFA értékben.

Telek-kiegészítési kérelem
mel fordultak az önkormányzat
hoz a Liget utcai lakói, akik a 
telkeik mögötti, általuk 30 éve 
rendben tartott területet szeret
nék jogilag is magukénak tudni. 
A képviselő-testület 1500 Ft/ 
négyzetméter árat határozott 
meg. A városatyák legvégül je
lentést hallgattak meg a lejárt ha
táridejű határozatokról és a két 
ülés között tett intézkedésekről.

R. Z.



TÜKÖR

Bemutatkozott az új örsparancsnok
A rendőri létszám és a bűnesetek száma is növekedett
Évek óta hagyomány, hogy a 

rendőrőrs évente egyszer be
számol a képviselő-testületnek. 
A december 17-i testületi ülésen 
nemcsak a 2001. évi esemé
nyek számszerű adatait ismer
hették meg a döntéshozók, ha
nem KariZoltán őrsparancsno
kot is. aki Szakmáry Ferencet 
váltotta a vezetői székben.
Bár több hónapon keresztül se

gítette az aszódi rendőrőrs mun
káját a Készenléti Rendőrség, a 
számok azt mutatják, a több 
egyenruhás sem riasztotta vissza 
a bűnözőket. .Amíg ugyanis 
2000-ben 327 bűncselekmény 
történt addig 2001-ben 550. Eb
ből 68 alkalommal Aszód volt a 
helyszín, ami 21 %-os emelke
dést mutat. (Szemben a környék 
68 %-os növekedésével.) A listát 
a lopás vezeti 29 esettel. 15 eset
ben betöréses lopást regisztrál
tak a rendőrök. A többi ese
mény: gépkocsi lopás (1), gép
kocsi feltörés (4), rongálás (7), 

könnyű testi sértés (8), csalás 
(2), magánokirat-hamisítás (1) 
és szeméremsértés (1).

A rendőrség törekszik arra, 
hogy visszatérő ellenőrzésekre 
folyamatosan sor kerüljön, főleg 
a városba vezető utakon igye
keznek kiszűrni a szabálysértő
ket, illetve távol tartani a nem jó 
szándékkal érkezőket. Általános 
tapasztalatként könyvelték el, 
hogy azokat az ingatlanokat 
amelyeket riasztórendszerek vé
denek, elkerülték a bűnelköve
tők, szinte kizárólag védelmi 
rendszer nélküli ingatlanok vál
tak célpontokká.
A közlekedési balesetek száma 
stagnál. Idén - csakúgy, mint 
2000-ben - 34 alkalommal volt 
szükség rendőri intézkedésre. 
Örvendetes, hogy nem történt 
halálos baleset, viszont kevésbé 
jó hír, hogy a súlyos sérüléses üt
közések száma 1-ről 5-re növe
kedett. A könnyű sérüléses bale
setek száma 9-röl 4-re mérsék

lődött, viszont az anyagi kárral 
járó esetek száma 22-ről 25-re 
nőtt. A rendőrség szerint való
színűleg korábban is több ilyen 
ütközés történt, viszont nem 
minden esetben igényeltek rend
őri intézkedést. A biztosítótár
saságok azonban egy ideje nem 
minden esetben fogadják el a ba
leseti bejelentőlapot, és ennek 
már híre ment.
A képviselők elfogadták a be

számolót, és megragadva az al
kalmat, néhány javaslatot is tet
tek. Kovács Tamás alpolgármes
ter azt kérte az őrsparancsnoktól, 
ne csupán a Hatvani úton mérjék 
az autók sebességét, hanem a 
belvárosi szakaszon is, mivel itt 
jóval nagyobb a balesetveszély. 
Szóba került a parkolás kérdése 
is, amelyre Kazi Zoltán úgy rea
gált: a fokozatosság elvét alkal
mazva igyekezni fognak, hogy 
az autósokat rászoktassák a 
KRESZ ide vonatkozó szabá
lyainak betartására. Dr Horváth 

Anna örömmel konstatálta, hogy 
a rendőrök az elkövetkezendő 
időszakban nagyobb figyelmet 
fordítanak az óvodák, iskolák 
környékére, annál is inkább, mi
vel az utóbbi időben Aszódon is 
feltűntek a drogteijesztők, akik 
igyekeznek megkörnyékezni a 
gyerekeket.
Áz Aszódon elkövetett és felde
rített bűncselekmények szám
szerű adatait Olvasóink a Gö
döllői Rendőrkapitányság sta
tisztikájának elkészülte után is
merhetik meg.
Jó hír, hogy decemberben mind
össze egy bűncselekményről ér
kezett bejelentés az aszódi rend
őrőrsre. Ez sem a városunkban, 
történt, hanem a Budapest-Hat- 
van között közlekedő vonaton, 
amelyen egy aszódi polgárnak el
tulajdonították a mobiltelefonját. 
A nyomozást nehezíti, hogy az il
lető nem tudja pontosan, mikor, 
melyik állomás közelében tűnt el 
a készülék. R.Z.

Pont került a 6-os kocsma ügyére?

A tulajdonos keveselte a kompenzációt
(folytatás az 1. oldalról)

rásra kerülhessen, vagyis meg
történjen az értékaránytalanság 
kiegyenlítése.

Hamar kiderült, hogy a 2,9 
millió forintos különbözet kie
gyenlítését a felek más-más mó
don képzelik. Laukó József az 
ingatlanon elvégzendő felújítás
ba vonta volna bele az önkor
mányzatot, a képviselő-testület 
tagjai viszont más javaslatokat 
tettek. Annál is inkább, mivel az 
időközben már magántulajdon
ba került ingatlanon nehéz volna 
szabályosan önkormányzati be
ruházást végezni. A döntésho-

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik szere
tett férjem és édesapánk 
temetésén részvétüket nyil
vánították.

A gyászoló család 
Tóth Mihályné

zók egyik ajánlata alapján az mutatott némi hajlandóságot,
iparűzési adó fizetését engedték 
volna el a szóban forgó összegig. 
Ezt Laukó József két ok miatt 
nem fogadta el: egyrészt a pénzt 
túl hosszú idő - mintegy 10 év 
alatt - kapná meg, másrészt a 
Trink Duó Kft. a jövőben nem 
fogja folytatni a jövedéki nagy
kereskedelmi tevékenységet.

Dr. Horváth Anna azt javasol
ta, hogy az épületben található 
lakást kapja meg kompenzáció
ként a Laukó család. Az ott la
kók ugyanis 2002. őszén az új 
szociális bérlakások egyikébe 
költöznek. Laukó József erre

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik férjem, 
lányaim édesapja,

Masznyík Pál 
temetésén részt vettek, fáj
dalmunkban osztoztak.

özv. Masznyík Pálné

ám úgy vélte, a felajánlott lakást 
csak a különbözet részeként tud
ja elfogadni. Az érdemi tárgya
lás ennél a pontnál elakadt, csu
pán annyi történt, hogy mindkét 
fél a maga igazát védte. A patt
helyzet feloldását a HAB-frakci- 
ó által kért szünet segítette elő. 
Bagyin József polgármester je
lezte: a pontosítás végett az ön
kormányzat felértékelteti a la
kást, ám Laukó József hangsú-

Kedvező SZÁLLÁSLEHETŐSÉG Gödöllőn

^Uver Ifjúsági Siállcban
(Ganz Abrahám u. 7.)

Ugyanitt RENDEZVÉNYTERMEK bérlése.

Érdeklődni lehet:
Olivér Tours Utalási Iroda 

2100 Gödöllő, Városi Piac 
Tel: 28/418-810,421-994

lyozta: ha a lakás értéke kétmil-
lió forint felett lesz, nem fogad
ják el a lehetőséget. A további 
kompenzáció mikéntjére már 
nem került szóba, mert a képvi
selők többsége arra a határozati 
javaslatra, hogy elfogadják-e a 
23 ezer Ft/négyzetméter árat, 
nem-mel voksolt. Ez pedig azt 
jelentette, hogy az eredeti szer
ződés nem változtatható meg.

R.Z.

Áilver Ifjúsági Szálló
2100 Gödöllő, Ganz Á. u. 7.

Tel: 28/511-684
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Bagyin József polgármester amerikai tapasztalatai

Önkormányzati kapcsolatokról és Aszódról az USA-ban
Az önkormányzatiság kiala

kulásától kezdve az USA nagy 
figyelmet szentel a magyar ön
kormányzatok ügyének. A 
megalakulás után a működé
sükhöz oktatással, tapasztalat
cserékkel járultak hozzá. Ezen 
túl az önkormányzatok érdek
képviselete, érdekvédelmi 
munkájukhoz adtak jelentős 
segítséget. Az anyagiak mellett 
az érdekképviseleti szövetségek 
megalakításánál, működésük 
megkezdésénél nyújtottak tá
mogatást.

Az így kialakult kapcsolat
rendszer során kölcsönösen 
részt vesznek az USA-beli ön
kormányzati érdekképviseleti 
szövetségek a magyarországi 
önkormányzati szövetségek 
munkájában és viszont.

Ennek a kapcsolatrendszer
nek az egyik eleme az éves kon
ferenciákon való kölcsönös 
részvétel. Ez történt a 2001. 
december 3-8-ig tartó USA-beli 
látogatáson is. A Települési Ön
kormányzatok Országos Szö
vetségét (TÖOSZ) képviseltem 
abban a küldöttségben, melyben 
még két magyarországi társszö
vetség képviselője is résztvevő 
volt. A látogatásunk során elő
ször Washingtonban kerestünk 
fel 2 partner szövetséget, Az 1C- 
MA és az SCI nevű szövetsége
ket. Az ICMA az önkormány
zati alkalmazottak országos ér
dekszövetsége, míg az SCI a 
testvérvárosok nemzetközi szö
vetsége.

Meglepetéssel tapasztaltam, 
hogy nagyon sok amerikai tele
pülésnek van testvérvárosi kap
csolata a világ minden részéről. 
Az már nem volt meglepetés, 
hogy ezek a partnertelepülések 
nagy és gazdag települések. Az 
utazás és a tartózkodás költsé
geit ismerve amerikai telepü
léssel működő partnerkapcsola
tot csak a gazdagok engedhetik 
meg maguknak és a településen 
élő embereknek. Az utazás má
sodik részében, az amerikai vá
rosok Atlantában megtartott 
2001. évi konferenciáján vet
tünk részt. Valóságos ünnepe 
volt ez az ottani városoknak. Az 
amerikai “külsőségek” mellett a 
tartalmi problémák megtárgya
lása is izgalmas és tanulságos 

volt nekem.
Tanulságos volt az a precíz 

előkészítés, szervezés, amivel a 
közel 1000 fő résztvevőt a több 
napos konferencián kiszolgálták 
információkkal, programokkal. 
Izgalmas volt hallgatni az ő ak
tuális problémáikat és elgon
dolkodni azon, hogy vajon ná
lunk mikor lesznek ugyanazok a 
gondok, feladatok időszerűek?

Nagy élmény volt résztvenni

Hírünk a nagyvilágban

Aszódi információk a világhálón
Közhely, de az információ

robbanás korát éljük. Hihetet
len mennyiségű adat áramlik 
körülöttünk, és aki ebből az 
áramlásból kimarad, az élet 
minden területén komoly hát
rányba kerül.

Ma már természetes, hogy a 
10-12 éves gyerekek nem mese
filmet néznek, hanem a számító
gép képernyője előtt ülnek, és 
ujjaik villámgyorsan szágulda
nak a billentyűk felett. Majd a 
jövő eldönti, hogy ez rendjén 
volt-e. Azt kell tudatosítani ve
lük és az idősebbekkel is, hogy a 
számítógép nem csak játékra va
ló, hanem számos más. hasznos 
tevékenységre alkalmas. Példá
ul alaposabban megismerhetik a 
várost, ahol élnek, dolgoznak, 
tanulnak. És azoknak is gyorsan 
és egyszerűen ránk találhatnak, 
akik sok ezer km-re éppen ránk 
kíváncsiak.

A város vezetése úgy döntött, 
hogy létrehozza a város interne
tes honlapját. Bővíteni szeret
nénk a magunk szerény módján 
a helyi „médiapiacot”, az Aszó
di Tükör című havilap mellett, és 
nem versenyezve vele, lehetősé
get kívánunk adni a ma még ke
vés, de egyre számosabb fel
használónak, akik ezen a csator
nán kívánnak megismerkedni 
településünkkel.

A honlap címe: 
www.aszod.hu.

A lap szerkesztője, gondozója 
Fischl László. Szeretnénk, ha a 
település, a városi intézmények 
bemutatásán túl, az aktuális 
programok, információk is 

ebben a küldöttségben és ezen a 
rendezvénysorozaton. Az utazás 
fárasztó volt, de egyáltalán nem 
elviselhetetlen, a biztonsági in
tézkedések a repülőút előtt pedig 
minden képzeletemet fólülmú- 
lóan alaposak és szigorúak vol
tak. A szigor érthető a szeptem
beri terrortámadás után, azt 
azonban sehol nem tapasztal
tam, hogy az emberekben féle
lem uralkodna - inkább egy 

helyet kapnának a honlapon. Az 
Aszódi Tükör legérdekesebb 
cikkei - Rácz Zoltán felelős szer
kesztő válogatásával - szintén 
felkerülnek, igy a messzi távol
ban élő érdeklődő sem marad le 
a helyi eseményekről. Termé
szetesen - a Tükörhöz hasonlóan 
- a vállalkozók részére reklámo
zási lehetőséget is kínál.

A lap szerkesztője, az önkor

TAPÉTA vasak
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

■ú> Sima és habosított, mintás és szövetmin
tás, fűrészporos, mennyezet hőszigetelő 
tapéták, műstukkók megújult választéka

■=> Poszterek, szegők, bordűrök nagy válasz
tékban, valamint a tapétázáshoz szükséges 
eszközök, ragasztók, RIGIPS hézagoió és 
glettelő segédanyagok

■=> Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők

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

festékek, ecsetek, meszelők
«í> Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lázárok

A hirdetés felmutatója TAPÉTA vásárlás esetén 
10 % engedményt kap!

Péter Lajosné 
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT

8 (28) 401-691, 401-092
Nyitva: H-P: 6-17-ig, Szó: 6-12-ig

olyan eltökéltség, hogy a terrort 
ki kell iktatni az emberiség éle
téből.

Néhány beszélgetésen alkal
mam volt Aszódról is szót ejteni, 
ami a leginkább szívmelengető 
volt az egy hetes USA-beli láto
gatásom során.

Bagyin József 
polgármester

mányzat szívesen fogadja a ja
vaslatokat, ötleteket. Reméljük, 
néhány év múlva már teljesen 
természetes lesz, hogy például a 
Művelődés Háza programjait 
az Interneten fogjuk keresni és 
megtalálni. Ennek reményében 
kívánok a szerkesztőnek kitar
tást, az érdeklődőknek jó bön
gészést. Kovács Tamás 

alpolgármester

http://www.aszod.hu


Ré«Het«KFöí

á£s:

Más modelljeinkhez kedvező finanszírozási 

konstrukciókat választhat, mint például a <Wj«ös 
finanszírozást a Clio Privilége és Initiale verzi
ókhoz. látogasson el’márkakereskedéseinkbe,, 

és válogasson Ön is januárt Ráadásunk kinálatá-

Soha jobb alkalom, hogy bevallja magának:

Számos Twingo. Thalia, Clio, Mégane, Seénic. 

Lagúna és Lagúna (srandtour modell áráért 

most ugyanazon modell magasabb felszerelt

ségé változatát kapja, így 80-400 ezer forin- 

tot takaríthat meg!-

Az új évet rögtön Ráadással kezdeni - ezt is a 
Renault hozza el Önnek! Ha a téli szürkeségben 

valami többre vágyik, januári Ráadásunk garan

táltan jókedvre deríti, ugyanis márkakereske

déseinkben most valamennyi modellünket 

egyedülálló értéktöbblettel kínáljuk!

KÉPE TIBOR KFT.

3021 Lőrinci, Bajcsy-Zsilinszky u. 57. 
Tel.: (37) 388 132, 389-218
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Kitüntetést kaptak és adtak

Polgárőrök évzáró bálja
Idén sem maradt kitüntetés 

nélkül a Galga Polgárőr Egye
sület. Ezúttal a Pest Megyei 
Polgárőr Szövetség dicsérő ok
levelét vehették át december 
14-én, az immár hagyomá
nyosnak mondható évzáró 
polgárőr bálon.
Az ünneplés, a mulatság kez

Az egyesület és az elnök munkáját egyaránt elismerte a megye
dete előtt Szenoráczki Ferenc, az 
egyesület elnöke értékelte az 
esztendőt. A polgárőrök 2001- 
ben összesen 11 ezer óra szol
gálatot teljesítettek. 11 polgárőr 
3 napig a tavaszi tiszai árvíz 
megfékezésénél is segédkezett 
Vásárosnaményban. A legna
gyobb kihívást a X. Aszód Fesz
tivál biztosítása jelentette, mivel 
- a Hungaroringen azonos idő
ben lebonyolított Forma I-es fu
tam miatt - jóval kevesebb ren
dőrrel kellett megoldani a fel
adatot. A rekordot döntő néző
szám mellett is zökkenőmentes 
volt a forgalomirányítás és bűn
cselekményről sem érkezett be
jelentés.

Az elnök nem hallgatta el a ne
gatív eseményeket, jelensége
ket sem. Az egyesületnek három 
polgárőrétől meg kellett válnia, 
mivel rajtakapták őket, hogy a 
szolgálat alatt egy presszóban 
múlatják az időt. Megtorpant a 
rendőrökkel való kapcsolattartás 
is. Új rendőrök kerültek Aszód
ra, akiktől most az együttműkö
dés javulását várják. Nagy kese

rüséget okozott szólt a bagi eset 
nyomán született első fokú bíró
sági ítélet. Szenoráczki Ferenc 
szerint becsületes embereket 
ítéltek el. Reméli viszont, hogy a 
későbbiekben az igazság győz, 
és a bűnözőket büntetik meg.
Az estét megtisztelte jelenlé

tével Tóth Gábor országgyűlési 

képviselő és Bagyin József pol
gármester is. A honatya örült an
nak, hogy a bagi eset nem fejlő
dött „zámolyi üggyé”. Ugyan
akkor aggasztónak tartotta, hogy 
a környéken is megjelentek a 
.drogkereskedők, és védelmi 
pénzek szedéséről is hallani.

A város első embere a közbiz
tonságot a levegőhöz hasonlítot
ta: nem lehet élni nélküle, majd 
a képviselő-testület nevében 
megköszönte valamennyi pol
gárőr munkáját. Ezt követően 
oklevet nyújtott át Deme Tibor
nak, aki az Év polgárőre címet 
nyerte el, és átadta a Pest Megyei 
Polgárőr Szövetség dicsérő ok
levelét Szenoráczki Ferencnek, 
illetve a Galga Polgárőr Egyesü
letnek.

A kitüntetettek jutalmaztak is. 
Hagyományos gesztusként egy 
kis ajándékkal köszönték meg 
azoknak a szponzoroknak a tá
mogatást, akik segítsége nélkül 
nem tudna működni az egye
sület.

Kép és szöveg: Rácz Zoltán

A lerobbant autót mielőbb menteni kék

A rendőrség tanácsai
Bár Magyarországon egyre több olyan helyre beállni a meghibá- 

új gépkocsit adnak el évente, még sodott kocsival, hogy az ne lá> 
mindig igen idősnek mondható a szódjon a főútvonalról. Reggel 
honi autópark. Az idősebb jár- mégis azt kellett tapasztalnia 
művek bizony hajlamosak arra, hogy az éjszaka folyamán más
hogy cserbenhagyják gazdájukat. den mozdíthatót leszereltek _ 
A tulajdonosuk azonban jobb, ha gépkocsiról. A rendőrség szív e- 
minél előbb megszervezi a mén- sen segít az autómentés men
tést, mert nem biztos, hogy pár szervezésében, és meg tudja ad
óra múlva egészben találj a a hely- ni néhány autómentő telefon
színen. Jó példa erre annak a Ford számát is. Az aszódi rendőrőrs 
Tranzitnak az esete, akinek a gaz- száma: 28400-12 R.Z. 
dája késő délután igyekezett

Újabb érdeklődő az 
Ipari Parkra

Újabb - ezúttal egy dél-koreai 
cég nézte meg a város által kínált 
ipari területet. A vállalat a Sam
sung jászfényszarui gyára szá
mára szállítana különböző al
katrészeket, így nem mindegy 
hogy az említett településtől 
mekkora távolságra tudja fel
építeni a 7000 négyzetméteresre 
tervezett csarnokát, amelyben 
100 embert kíván foglalkoztatni. 
Aszóddal még három magyar

Felvételi tájékoztató
A Petőfi Sándor Gimnázium, 

Gépészeti Szakközépiskola és 
Kollégium (továbbtanulási kód
ja: 032 558) a 2002/2003-as tan
évben az alábbi osztályokat in
dítja. Zárójelben abelső kódok.

A osztály (11) magyar-francia 
két tanítási nyelvű (öt évfolya
mos) gimnázium
B osztály (12) hatosztályos gim
názium
C osztály (13) négyosztályos 
gimnázium
D osztály (21) informatikai kép
zés (szoftverorientáció)
E osztály (22) gépészet - szak
macsoportban, orientációs kép
zés - gépipari számítástechnikai 
technikus kimenettel (OKJ) 
Felnőtt képzés - gimnázium, 
négy éves képzés, esti tagozatos

A gimnáziumi tagozatra és a két 

országi helyszín versenyez, de 
mindegyik messzebb van Jász- 
fényszarutól. Gyors döntés vár
ható, mivel az üzemnek év vé
gén mái' termelnie kell.
AitóI egyelőre nincs hír, hogv z 

korábban itt járt Toyo Seat Com- 
pany Ltd. elnöksége mely heh - 
szín mellett döntött, valószínü- 
leg ez a meccs sincs még lefutva

R.Z.

szakközépiskolai osztályba in
formatika, orientációs képzés 
nincs felvételi, a felvételi sor
rend a tanulmányi eredmény 
függvénye. Elsősorban a né
gyesnél jobb tanulmányi ered
ményt elért tanulók jelentkez
hetnek. A szakközépiskolai osz
tályokba jelentkezők előzetes 
orvosi alkalmassági vizsgálaton 
vesznek részt.

A magyar-francia két tanítás: 
nyelvű osztályba bejutni szán
dékozók számára felvételi vizs
gát tartunk (magyar nyelvből es 
matematikából) a kéttaimyelvj. 
iskolák szervezésében.
Az írásbeli felvételi időpont] a.
2002. február 21.és 26.14 óra
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Karácsonyváró a nyugdíjasoknál

Boldog Háromkirályok a színpadon
Puha, fehér hó födte már a tájat 
decemberben. A Városi Nyug
díjas Klub tagsága vendégeket 
várt: Forgács Tibort és kedves 
feleségét. Egymás kölcsönös 
üdvözlése után Tibor kipakolta a 
vesszőkötegeket, s már alakult is 
a keze között egy új kosárnak az 
alja. Felesége is tanítgatta a bát
rabbakat, hogyan kell fonni a 
vesszőket. Végül közös nótázás- 
sal töltöttük az időt. Jó barátként 
búcsúztunk el egymástól.
December 18-án ünneplő ruhá

ban gyülekeztek a nyugdíjasok és 
a Cukrosok Egyesületének tagjai 
a Vécsey Károly Helyőrségi 
Klubban. A Hagyományőrző 
csoport új műsorral készült. Népi 
betlehemi játékot tanultak meg, 
közben a' legszebb karácsonyi

„Isten dicséretére
Mégiscsak kiállók
De boldogok a pásztorok

énekeket és verseket adták elő. A 
teremben az ünnepi hangulatot 
fokozták a gyertyák fényei és a 
csillagszórók ragyogása.

S a három királyok. ’’
A színpadon az énekesek előtt 

valóban boldogok voltak a pász
torok, akik átadták Mária előtt 
lévő Jézuskának az ajándékai
kat, majd jöttek a napkeleti böl
csek. Gáspár, Menyhért és Bol
dizsár, akik aranyat, tömjént és 
mirhát hoztak. A közös éneklés 
után mindenki kapott ajándékot 
Ezt a műsort a mozgáskorláto

zottak karácsonyi ünnepén is 
előadtuk mindenki örömére.

A csoport vezetőjeként köszö
nöm a hagyományőrzőknek a 
kitartó és szorgalmas munkáját. 
Esőben, hóban, hidegben jöttek 
a próbákra azért, hogy mások
nak örömet szerezhessünk.

Mindenkinek békés, boldog új 
évet kívánok!

TóthGézáné
csoportvezető

Teltházas évnyitó előadás

Kastélyzenekar
Az aszódi mozgáskorlátozottak évzárója

Karácsonyi összejövetel
a Balga mente tetején

(folytatás az 1. oldalról)

A városi önkormányzat, a hon
védség Galga Vezetésbiztosító 
Ezrede, a vízműtársulat, a Raif- 
feisen Bank és a Geoteam Eger 
anyagi segítsége próba megtar
tását is lehetővé tette. A gimná
zium kedvezményesen adta bér
be termeit.

Farkas Pál karmester vezény
letével előbb Bizet, Donizetti, 
Verdi, Mozart és Erkel operáiból 
adtak elő részleteket a művé
szek, majd operett slágerekkel és 
Strauss művekkel folytatódott 
az est. Pánti Anna és Albert Ta
másaz Állami Operaház, Kesz- 
ler Éva a Győri, Lázin Beatrix a 
Pécsi Nemzeti Színház énekese
ként, Szántó Judit pedig kisma
rnak* nt, az Állami Operaház re- 
min .beli tagjaként kapott nagy 
ta s t a közönségtől. A jó akusz- 
ti .á i, ugyanakkor meghatároz
hat; lan térbeli alakzatú aula - 
aht az első koncertet is tartották 
- így lassan a város nélkülözhe
tetlen közösségi terévé válik, ha 
nagyobb létszám befogadása kí
vánatos.

Király Gyöngyi elmondta még, 
hogy a zenekarban aszódi tanár

kollégái, Király Csilla, Varga 
Sándor és Novák Károly is fel
léptek. S mái' egy a művészi pá
lyán elinduló volt növendékük is 
velük játszik: a bagi Novák Éva 
brácsás a Szent István király Ze
neművészeti Szakközépiskola di
ákja, az idén felvételizik művé
szeti főiskolára.

Balázs Gusztáv

Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)

íMpro ajándékok
CXi lentin-napra!

- - - - - -  Tel-: 06-28-401-690 - - - - - -  
&llig használt csemegepult eladó. 

Ugyanitt családi ház eladó!

Bangó Csaba 
gépjárművezető szakoktató 

Kartal, Bocskai u. 11. Tel: 06 20 434-2238 
Tanuljon nálam vezetni!

December 20-án a Mozgáskor
látozottak Aszódi Szervezete a 
tagok számára ismét megren
dezte karácsonyi összejövetelét. 
A rossz útviszonyok ellenére 
szép számmal jöttek el tagjaink 
vagy küldték el hozzátarto
zójukat.

A MEOSZ képviseletében 
Szabó Tibor vezetőségi tag vett 
részt megemlékezésünkön, érté
kes tanácsokkal és közérdekű 

tudnivalókkal látta el a résztve
vőket.
Kedves színfoltja volt a délután
nak a Rákóczi úti iskolások mű
sora. Köszönet illeti Molnár Jó- 
zsefaé tanítónőt, aki évek óta fel
készíti a gyermekeket a kará
csony méltó megünneplésére, a 
gyermekeket, amiért vállalták a 
műsor megtanulását és előadását. 
A Hagyományőrző Csoport Tóth 
Gézáné vezetésével igényesen 
összeállított és előadott ünnepi 
műsorral lepte meg az egybe
gyűlteket, ezt a délutánt köszön- 
j ük sorstársaink nevében.
Jólesett minden résztvevőnek a 

szerény ajándék és a megvendé- 
gelés. Támogatóink hozzájárulá
sa nélkül mindez nem jöhetett 
volna létre, nem jutott volna min
denkinek tombolatárgy a szalon
cukormellé.
Ezúton is köszönjük minden tá

mogatónknak, hogy meghittebbé 
tehettük ezt a karácsonyt.

A Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete Aszódi 

Szervezetének vezetősége

KÖVETKEZŐ
lapzárta: megjelenés:

február 4. február 15.
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www.volkswagen.hu

Ragadja meg a pillanatot:
Volkswagen Golf Eaition

klímával, már 3 345 000 Ft-tól.
Klímaberendezés
Állítható magasságú első ülések, egyedi üléshuzattal

• Sötétített hátsó lámpabúra
* 16” -os acél keréktárcsák, egyedi dísztárcsák

Golf Edition

SCastrol
Az On Volkswagen márkakereskedője:
Autócentrum Gödöllő Rt.
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A.u. 1. Tel: 28/515-510 Fax: 28/515-520 
E-mail: vwertekesites@autocentrumgodollo.hu

http://www.volkswagen.hu
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
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Várostörténeti vetélkedő

A Pesti Főnádor nyert
“Jelen lenni ott, ahol 

segítségre van szükség”
December 20-án a Művelődés

Háza kamaratermében került sor 
a Városi Könyvtár és a Közmű
velődés Otthona által közösen 
meghirdetett várostörténeti ve- Kiss Károly, Kiss Mária, Blau-
télkedő döntőjére. bacher Nikoletta, Cmorek Petra
A benevezett négy csapatnak - nyerte, megelőzve az Evan-

Dr. Asztalos István gratulál a nyertes csapat kapitányának
lett oldania, és az azokért kapott 
pontokat hozták magukkal a 
végső megmérettetésre. Sajná
latos módon a Petőfi Sándor 
Gimnázium és Gépészeti Szak
középiskola gárdája eleve hát
rányból indult, mivel az előzetes 
fordulók során meghatározott 
munkáik nem jutottak el a dr. 
Asztalos István múzeumigaz
gató vezette zsűrihez, ráadásul a 
csapat tagjai közül mindössze 
ketten érkeztek meg a döntőre... 
Ok viszont kiválóan helytálltak.

Bababútort vesznek a pénzből
Ismét a Napsugár óvoda nyert
Vagy a város óvodái mázlisták 

vagy a Generali-Providencia üz
letkötője, Ambrus Pálné hozza 
meg a szerencsét, de tény: ismét 
Aszódra került a biztosítótársa
ság százezer forintja.

A cég minden évben országos 
pályázattal igyekszik segíteni az 
arra érdemes intézményeket. 
2000-ben a Napsugár óvoda 
Nyuszi csoportja nyerte el a 
pénzt, 2001-ben pedig a Szi
várvány óvoda Mókus csoportja 
nyújtotta be a legjobb pályá
zatot. Most a Napsugár óvoda 

A versenyt a Csengey Gusztáv 
Általános Iskola Pesti Főnádor 
nevű csapata - Barlai Edit, Dúzs 
Márta, Gubáné Urr Andrea, 

gey iskola II. együttesét.
A vetélkedő megrendezését a 
Művelődési, Közoktatási Ifjú
sági és Sportbizottságának tá
mogatása tette lehetővé. Az I he
lyezett csapat 30 ezer, a második 
helyezett 20 ezer, míg a harma
dik helyezett 15 ezer Ft értékű 
könyvutalványt kapott. Ezen fe
lül valamennyi résztvevő részt 
vehet a 2002. májusára tervezett 
autóbuszos visegrádi kirándulá
son.
Kép és szöveg: Rácz Zoltán

Nyuszi csoportja diadal-mas- 
kodott. Ezúttal „Hogyan közle
kedjünk biztonságosan?” volt a 
pályázat témája. A gyerekek pa
pírdobozokból, flakonokból ké
szítettek terepasztalt, amelyen 
különböző közlekedési helyze
teket szemléltettek.

A nyertes pályázat hírét köve
tően a gyerekek már helyet is ta
láltak a pénznek: babakonyhát 
kértek az óvónőktől.

Rácz Zoltán 

Karácsonyt megelőző napon a 
Szent Imre utcában egy hat év 
körüli kisfiú szaladt velem 
szembe. Aggódó tekintettel 
kérdezte tőlem:
- Tessék mondani, maradt még 
csomag? Aztán szinte választ 
sem várva szaladt be a katoli
kus templomba, ahol a Karitász 
helyi szervezete osztott ajándé
kokat. Nem csodálkoztam a kis
fiú aggodalmán, mivel a tagok 
elmondták, sok gyereknek csu
pán ez a csomagocska került a 
fenyőfa alá.
- Az utóbbi időben legalább 5-10 
%-kal megnőtt a segítséget 
igénylők száma. Most 82 cso
magot sikerült összeállítanunk. 
Nemcsak a gyerekeknek adtunk, 
hanem olyan egyedülálló idős 
embereknek is, akiről tudtuk, 
hogy senki nem fogja rányitni az 
ajtót - avat a részletekbe Tolmá
csi Miklósné, a helyi szervezet 
vezetője.

Az aszódi szervezet az Orszá
gos Karitász 1990-es újbóli 
megalakulása után egy évvel 
később, Huszka Mihály plébá
nos kezdeményezésére jött lét
re. 12 taggal indultak, most 9-en 
vállalják az országos Karitász 
jelszavával érzékletesen megha
tározott munkát: “Jelen lenni ott, 
ahol segítségre van szükség.”
- Sajnos a támogató kör nem bő
vült az utóbbi években, emiatt 
szűkösek az adottságaink. Jósze

Programajánló
Január 25-én 19 órakor Kaviár 

és lencse címmel a Túrái Ko
médiások vendégjátékára kerül 
sor a Vécsey Károly Helyőrségi 
Klubban. Belépődíj: felnőt
teknek 300 Ft, nyugdíjasoknak, 
diákoknak: 200 Ft.
A Közművelődés Otthona és a 
Vécsey Károly Helyőrségi Klub 
március 22-én ismét megren
dezi az Aszódiak az aszódiak
nak című gálaműsorát. Szere
tettel várjuk mindazon csopor
tok, egyéni előadók, kézműves 
alkotók jelentkezését, akik pro
dukciójukat, alkotásaikat szíve
sen bemutatnák a közönség 

rével csak a Szent Antal per
selyből és az Erzsébet-napi 
pénzből összegyűlt összegből 
gazdálkodhatunk, amit néhány 
vállalkozó szokott megtoldani. 
A keret csekély lehetőségeket 
biztosít, pedig annál nincs 
rosszabb, mint valamelyik rá
szorulónak azt mondani, hogy 
nincs.
A helyi Karitász nemcsak ka
rácsonykor segít. Hetente egy
szer például ruhát osztanak. Van 
olyan szerda, amikor nyitáskor 
már 25-3 0-an sorakoznak a kán
torlakás melletti helyiség előtt. 
Nyáron a gyerekek számára pró
bálnak táborozási lehetőséget 
teremteni. 2001-ben néhányan a 
hittantáborosokkal üdülhettek a 
Mátrában. A kevésből adtak a ti
szai árvízkárosultaknak is.
- Tudjuk, hogy nem sok az álta
lunk küldött 30 ezer Ft, de a 
gesztus sokszor mindennél töb
bet ér, mert azt jelzi, nem fe
ledkeztünk meg az illetőről. 
Az ünnepek múltával lassan 
minden visszakerül a régi kerék
vágásba. A Karitász tagok azt 
remélik, idén többen segítenek. 
Talán így egy régi szokásukat is 
visszaállíthatják, nevezetesen 
azt, hogy húsvet vasárnap dél
utánján megvendégelik az idős, 
egyedülálló embereket. Erre 
anyagi okok miatt tavaly már 
nem volt lehetőség. R.Z.

előtt. Jelentkezni március 10 -ig 
lehet Győrfi Jánosnál a 400- 
083-as, illetve Rácz Zoltánnál a 
400-117-es telefonszámon.

Pályázatot hirdetünk mindazok
nak, akik Aszód intézményei
ben dolgoznak, és szívesen fog
lalkoznak képzö-és ipar-művé
szettel. Szívesen látjuk Ovi-Ga
lériánkban bármilyen témában 
és eszközzel készített műveiket.
Határidő: 2002. március 8. A 
beérkezett pályaművekből már
cius 14-én kiállítást rendezünk 
Óvodánkban. Várjuk munká
ikat!

A Napsugár Óvoda nevelői
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SUZUKI Mobil □

m Ajánlott kenőanyag

EXTRA HETEK...
Legyen az Óné az új 

SPORT WAGON R+

300 000Ft árelőnnyel!

250 liter üzemanyag

- 3 év vagy 1 00 000 klTIgarancia

- 1 OV ingyen CASCO

minden új autó vásárlónak!

Használtautó-finanszírozás már 
14 éves korig. 

CASCO és kezes nélkül!*

Az első 100 vásárló 
értékes ajándékot kap!

Hatvan, Móra F. u. 6.

M3 Bag, Dózsa Gy. u. 6.

T/F.s 37/342-353

T/F.s 28/408-808
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Evkezdés
"... a világot olyannak látjuk, amilyenek ml vagyunk “
Vannak napok, melyeket he

teken, hónapokon, olykor éve
ken át várunk. Vannak napok, 
melyeken már a kezdetén sze
retnénk túl lenni. Az évekről is 
elmondhatjuk ugyanezt? Ha 
igen, akkor úgy általában mi
lyennek mutatkozik ez az új 
esztendő? Mi jót ígér? Mi 
rosszat tartogat? Akár jót, 
akár rosszat, jó előre nem tud
ni; akár rosszat, akár jót, jó 
előre felkészülni.
Mi a jó és mi a rossz? Egy kínai 
legenda így válaszol erre a kér
désre:

Taizé
Mi az, hogy Taizé? - kérdezitek 
tőlem. Hogy is magyarázhatnám 
el? Három hátizsákos fiatal 
csönget a plébánián. Kinézünk 
és megkérdezzük: Taizé? S ők 
azt válaszolják: Taizé. Nyilak a 
városban: Taizé. Egy város egy
szerre lélegzik, a szíve egy 
ütemre dobban. Mindenki segít, 
ahogy tud: ki süteménnyel, ki 
pénzzel, ki szállással, ki ebéddel, 
ki a munkájával. Sok a teendő: 
adminisztráció, kalauzolás, tol
mácsolás, imák, istentiszteletek, 
előadások. Egy város lakói kez
dik megismerni egymást. A 
céljuk egy: feledhetetlen öt na
pot szerezni vadidegeneknek. 
Taizé. Vadidegenek jönnek vad
idegenekhez vendégségbe. Sen
ki sem tudja, mi vár rá. Nincs 
semmink, csak a bizalom. Bi
zalom a Jóban, a Szépben, a 
Barátságban, az Egységben.

Renault 11-es (diesel) eladó. 
Tel: napközben: 400-606, este 
és hétvégén: 469-055
Keresem két palotapincsi kis
kutyám, akik 2001. 12. 21-én 
tűntek el a Határ utcából. Szí
nük: rozsdabarna és szürke. 
Nagyon szeretem őket! Aki tud, 
segítsen! Kalmár Barbara, 
Aszód, Határ u. 1/a.
Tel: 30368-1670
Eladó 1987-es évjáratú kétüte
mű Trabant combi. Műszaki: 

Egy bölcs parasztnak volt egy 
fia, egy lova és egy szomszédja. 
Egy reggel ellovagolt a fiú a vá
rosba a piacra, de a hegyek kö
zött a ló ledobta és elkóborolt, 
így a fiú egyedül jött vissza. 
„Milyen szerencsétlenség !”- 
mondta a szomszéd. „Ki tudja?” 
-felelt a paraszt. A következő 
reggel elindult a fiú, hogy meg
keresse az elveszett lovat. Meg
találta és még egy pompás vad 
csődört is hazahozott vele. Büsz
ke volt ügyességére, hogy be
fogta. „Milyen szerencse!” - 
mondta a szomszéd. „Ki tudja?”

Taizé. Öt pap celebrál egy szent
misét. Egy horvát, egy olasz, egy 
lett, és két lengyel. A Miatyán- 
kot hat nyelven mondjuk. Még
sem bábeli zűrzavar, hanem 
nyelvek fölötti egység. Taizé. 
Latinos temperamentumú Gló
ria és Sanctus, csörgővel és taps
sal kísérve: Taizé. Kiscsoportos 
beszélgetések. Fordítás angolra, 
a lengyel lány angolról lengyel
re, a lett pap lengyelről lett 
nyelvre. Taizé. A kiscserkészek 
előadást akarnak tartani, s végül 
ők azok, akik szájtátva hallgat
nak. Taizé. Találkozás a bizalom 
láthatatlan országútján, kézfo
gás egy pillanatra, hogy soha 
többé ne felejtsük el, milyen is 
ez. Hogy soha többé ne érjük be 
mással, kevesebbel. Taizé. Ők 
elmentek. Mi itt maradtunk, 
hogy legyünk egymásnak is 
Taizé. Lorencz Klára 

január 27-ig. Érdeklődni: 06- 
30-471-6235 H-P: 18 óráig. 
Irányár: 35 ezer Ft.
Ez takarékosság! Ablakok, aj
tók (fa, fém, műanyag) szigete
lése felsőfokon, német techno
lógiával. 10 év garancia! Pá
szítás, zárjavítás.
Telefon: 0630959-9643
Jó állapotban lévő ülőgarni

túra és konyhai szekrénysor 
eladó.
Érdeklődni lehet: 401-152.

- felelt a paraszt. Másnap reggel 
elkezdte a fiú betömi a csődört, 
az kirúgott és eltörte a fiú kaiját. 
„Milyen szerencsétlenség !”- 
mondta a szomszéd. „Ki tudja?”
- felelt a paraszt. Másnap reggel 
a király toborzói jöttek a faluba, 
hogy a fiatalembereket össze- 
gyűjtsék a háborúra. Ideiglenes 
alkalmatlansága miatt a fiú el
kerülte a hadi szolgálatot. „Mi
csoda szerencse!” - mondta a 
szomszéd. „Ki tudja?” - felelt a 
paraszt. Másnap... Másnap...
Ilyen másnap lesz ez a most kez
dődő esztendő is. Tervek! Egy

üzenet
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez új esztendőben.

Tücski-hajcski baromnak 
Sokasuljonlába;
Boci járjon mezőre, 
Gyermek iskolába; 
Gyarapodj ék a magyar 
Számra mint erőben.
Adjon Isten, ami nincs 
Ez új esztendőben.

Kívül-belül maradjon 
Békében az ország;
A vásárra menőket 
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál 
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs 
Ez új esztendőben.

Zenebona, babona, 
Huzavona vesszen. 
Visszavonás, levonás 
Minket ne epesszen. 
Legyen egység, türelem, 
Hit a jövendőben.
Adjon Isten, ami nincs 
Ez új esztendőben.

(Arany János) 

napot is meg kell tervezni, ha 
még nincs mások által, adottsá
gok által kitöltve. Ha nem ter
vezzük meg az előttünk álló na
pot, a holnapot, akkor az szétfo
lyik. Mégis, elégedetlenségünk, 
ezzel együtt rossz hangulatunk 
abból származik, hogy nem jött 
össze, amit elterveztünk. Ha 
nagyvonalúan tervezem meg a 
holnapot, az évet; ha nem ra
gaszkodom görcsösen az elkép
zeléseimhez; ha nem akarok 
minden áron mérhető eredményt 
felmutatni; ha nem akarom saját 
akaratomat magamra, környe
zetemre, a világra ráerőszakolni; 
ha helyet hagyok terveimben a 
váratlannak, a kudarcnak, akkor 
bárhogy történnek is a dolgok, 
elégedett leszek, és jó marad 
hangulatom, szép marad a világ. 
Ez a szabadság. Félelmek! 
Honnan ered a félelem? Kielé
gítő válaszként egy igaz törté
netet kellene elmondanom, de az 
több száz oldal terjedelmű. Arról 
szól, hogyan lesz egy fiatal fiú
ból rettegett bandavezér, akit 
még a rendőrök is félve tisztel
nek, akitől mindenki fél. Arról 
szól, hogyan változik meg ez a 
fiatalember, hogyan tér vissza az 
egymással és a világgal véres 
harcokat folytató bandákhoz 
mint formaságok fölött álló pré
dikátor. Ezzel kezdi beszédét kö
zöttük: „Ne féljetek! Minden 
erőszakosságtok gyökere a fé
lelem. Én tudom ezt. Ismertek 
engem. A legvadabb gengszter 
voltam, mert a legmélyebb féle
lem élt bennem.” „Ne féljetek!” 
Az erőszak és a félelem viszo
nya olyan, mint a tojásé és a tyú
ké. Melyik volt előbb? Ki tudja? 
Aki fél, abban erőszak dolgozik, 
akár megnyilatkozik ez tettek
ben, akár elfojtott. Aki kinyil
vánítottan vagy titkoltan erő
szakos, az fél, akár bevallja, akár 
titkolja még maga előtt is. ,A 
dolgokat, a világot olyannak lát
juk, amilyenek mi vagyunk.” - 
írja Anthony de Mello. Ezt a 
most kezdődő esztendőt is min
denki olyannak látja, amilyen ő. 
Ez az önmegfigyelés is tükör, je
len esetben „Aszódi Tükör’’.

Buzgán József
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Simkó János 
ajamuB Chaplin kalapja

Egy kis nyelvelés

Paradicsom
Nemrégiben az egyik újság

ban olvastam egy cikket A bol
dogság kabalái címmel. Az írás 
arról szólt, hogy sokszor meny
nyire ragaszkodunk egy-egy 
tárgyhoz, legyen az egy kispár
na, gyermekkorban kapott maci 
vagy akár csak egy pelenka
darab. A pszichológusok szerint 
teljesen normális dologról van 
szó. A tárgyak nem elsősorban 
játékszerek, használati tárgyak, 
hanem a megszokott illatok, az 
otthon, a szeretet szimbólumai 
vagyis a boldogság kabalái.

Erre az írásra szinte rímel 
mostani ajánlati könyvünk. Hí
res emberek vallanak kedvenc 
tárgyaikról. A riportok nyilván 
ismerősek lesznek néhány olva
sónak, hiszen a szerzőnek, Sim
kó Jánosnak e címmel indult há
rom évvel ezelőtt egy rádiómű
sora. No de a szó elszáll, az írás 
megmarad...

A könyvben 58 ismert ember
többségükben színész, de akad 
köztük író, rendező, televíziós 
személyiség is - mesél olyan tár
gyakról, amelyek valamilyen

Az egészséges táplálkozásról
Sokan kérdezték már, hogy 

mi a titka annak, hogy 35 éve 
60 kilós vagyok. Véleményem 
szerint ezt kizárólag a táplál
kozásomnak köszönhetem.

Én általában egészségesen 
táplálkozom, kivéve, amikor be
teg vagyok, mert ilyenkor bete
gen táplálkozom, de hát ezzel 
más is így van. A napi étrendem 
állandónak mondható és ezennel 
közreadom okulás céljából...

Felkelés után kávét iszom, 
dupla adagot. Hozzá két cigaret
tát fogyasztok, frontos napokon 
hármat. Ezzel délig el is vagyok, 
bár néha elcsenek a papagájok 
kajájából pár szem napraforgót.

Az ebédem igen változatos. Itt 
jegyzem meg, hogy főtt ételt nem 

okból hozzájuk nőttek, s lega
lább annyira nélkülözhetetlenek, 
mint Chaplinnek a filmjeiben lá
tott kalapja és sétapálcája. A val
lomások igazolják a pszicholó
gusokat: a tárgyak emlékeket, a 
boldogság egy szeletét hordoz
zák. Mácsai Pál féltve őrzi a 
Vasfüggöny, illetve a Zápor-le- 
eresztő vízcsap feliratú táblákat. 
Mindkettőt a Madách színház 
„szétbombázása” előtt mentette 
ki a raktárból. Nem ő volt az 
egyetlen, aki eltett egy-két erek
lyét. Haumann Pétert néhány le
vél és egy félig elszenesedett fa
darab Afrikára emlékezteti. A 
filléres emlékeket egy kislánytól 
kapta, akinek egy vadászat al
kalmával rajzolt az afrikai ho
mokba. Hegedűs D. Géza sem 
elsősorban azért büszke a pipa
tóriumára, mert szenvedélyes 
dohányos, hanem azért, mert 
Bárdy Györgytölkaptz.

A sort lehetne folytatni, de in
kább azt javaslom, olvassák el 
ezt a kimondottan szórakoztató 
könyvet.

R.Z.

RH+VIDEO 
fö/./Fox: 

(28)421-825 
E-mail: 

mplusz@mail.digitel2002.liu

eszem. Tanulmányoztam az igen 
hosszú ideig élő lények táplálko
zását, úgy mint az óriásteknős, a 
holló, a krokodil, a mamutfenyő, 
és azt tapasztaltam, hogy nem fo
gyasztanak főtt ételt.

Két almás és két meggyes pi-tét 
ebédelek. Hétfőn és kedden a 
meggyest, szerdán és csütörtökön 
az almást eszem előbb. Páros 
hetek péntekjén almás-meggyes- 
almás meggyes, páratlan hetek 
péntekjén meggyes-almás, 
meggyes-almás sorrend teszi vál
tozatossá az ebédet. Második fo
gásként kávét iszom két cigaret
tával. Harmadik fogásként fogom 
magam és visszamegyek dol
gozni.

A vacsora viszont igazi szer

el magyar nyelv történeti-eti
mológiai szótára (TESZ) két pa
radicsom címszót is tartalmaz. 
Az egyik első írásos előfordulá
sára 1195 körűiről hoz példát, 
míg a másikról csak 1856-tól 
van adatunk.

Minden általános iskolát vég
zett tanuló találkozik tanulmá
nyai során & Halotti Beszéd cím
re hallgató első összefüggő ma
gyar nyelvű emlékünkkel, eset
leg tanulmányai eredményekép
pen citálja is, hogy „es odutta 
vola neki paradisumut hazoá”. 
Mármint az Úr Adámnak, a bib
liai teremtéstörténet szerinti első 
embernek. A szó nyelvünkben a 
latin eredetű paradisus, ’éden- 
kert, mennyország ’ jelentésű 
szóból származik, amely görög 
szóalakra vezethető vissza, a gö
rög szó forrása pedig minden va
lószínűség szerint a bibliai héber 
pardes, s ez végső soron óperzsa 
eredetű.

A Halotti Beszéd-ben ’éden- 
kerf és 'mennyország’ jelentés
ben szerepel. S a későbbi szöve
gekben sokáig csak ilyen jelen
tésben és összefüggésben talál
kozunk a szóval. A XVIII. szá
zadban bővül két újabb jelentés
sel: 'mesés gazdagságú ország, 
eldorádó ’ (1718), illetve 'szépen 
gondozott park, kert’(lT15').

tartás nálunk. Amikor hazame
gyek, megkérdezem az anyóso
mat, hogy mi a vacsora? Ö szer- 
tartásszerüen mindig ugyan azt 
válaszolja: - Amit találsz.

Elsőnek a kávéfőzőt szoktam 
megtalálni, így első fogásként 
kávét iszom. A keresést az élés
kamrában folytatom... Állandó
an találok sertésmájkrémet és tő
kehalmájat, konzervnyitót vi
szont soha. Még megszagolok 
ezt-azt, aztán kimegyek mege
tetni a nyulaimat. Ha nem figyel
nek oda, bekapok egy-két szelet 
karalábét.

Lefekvés előtt mást már nem 
eszem, mert egészségtelen tele 
gyomorral lefeküdni.

Pálmai Tibor

Az 1856-ban felbukkanó adat 
- mely Vas Gereben egyik művé
ből való - már a paradicsom ne
vű zöldségnövényünkre vonat
kozik, s 'a burgonyafélék csa
ládjába tartozó konyhakerti nö
vény, illetőleg ennek termése' 
(TESz) jelentésben szerepel. 
1942-ből származó adatunk sze
rint viszont a török paradicsom 
elnevezéssel már a padlizsánt 
jelölik.

Nyelvünkben tehát van két 
teljesen azonosan hangzó szó, 
amelyek jelentése között nem 
biztos, hogy van szerves kap
csolat. A paradicsom növényt 
Amerika felfedezése után hoz
ták be Európába - ugyanúgy, 
mint a burgonyát -, tehát kétség
telen, hogy a Halotti Beszéd pa
radicsom szava a régebbi. Sőt 
azt sem tudjuk pontosan, hogy 
mikor nevezték el az európaiak 
számára teljesen ismeretlen új 
növényt paradicsomnak. Azt vi
szont tudjuk, hogy az általunk 
használt megnevezés magyar 
nyelvi fejlemény. 1783-ból van 
adatunk a paradicsomalma el
nevezésre, amelynek előtagja 
egyértelműen az édenkertre utal, 
s alakja alapján a tetszetős gyü
mölcsöt nyelvünk az édenkert 
almájához hasonlította. Az 
édenkert, s a tiltott fáról szakított 
gyümölcs misztikussága átter
jedt a titokzatos, élelemként való 
felhasználás tekintetében sokáig 
értéktelennek tartott, de tetsze
tős, dísznövénynek számító nö
vényre.

Ugyanis a paradicsomot so
káig dísznövényként kezelték. 
Feltehetően azért, mert a burgo
nyával való rokonságára hamar 
rájöttek, s mivel a burgonya szá
ron keletkező bogyója mérgező, 
azt gondolták, hogy a paradi
csomé is az. Különös tekintettel 
arra, hogy a paradicsomnak a 
burgonyával ellentétben nincs 
földalatti gumója, tehát nem volt 
mit fogyasztani róla. Ez a véle
kedés olyan sokáig tartotta ma
gát, hogy Japánban például a pi
ros színű paradicsomot még a 
XX. században is sokáig dísz
növénynek tartották.

-g-1

mailto:mplusz@mail.digitel2002.liu


14 ASZÓDI

Technikatörténet
A világítás technikájának fejlődése tlrész]

A gyakorlatban legelterjed
tebb gázkisüléses lámpatípus a 
kisfeszültségű fénycső.

A Tungsram gyár kutatóinté
zetében Dénes Gábor már 1933- 
ban gázkisülésű csövekkel fog
lalkozott. 1936-ban a fénypo
rokkal kapcsolatos kutatómunka 
is megindult hazánkban. így 
minden adottság megvolt, hogy 
1939-ben a kísérleti, majd 1944- 
ben a nagyüzemi gyártás meg
induljon. Az 1950-es évektől 
terjedt el tömegesen. Főként 
épületek belső világítására hasz
nálják. 1955-ben közvilágítások 
létesítésére is próbálták alkal
mazni.

A cső belsejében higanygőz
nemesgáz keverék van. Műkö
déskor gyengén látható zöldes
kék fényt, ibolyántúli sugarat 
bocsájt ki. Ezt a jelenséget ne
vezzük elektrólumineszcsenciá- 
nak. A cső belseje lumineszkáló 
porral van bevonva. Az általunk 
látható fényt innen kapjuk. Az F-

Pályázat
Aszód Város Önkormányzata 

pályázatot ír ki a Szakorvosi 
Rendelőintézet épületében (fel
tehetően csőtörés, szennyvízve
zeték szakadás miatt) keletkezett 
beázások, padozat süllyedések 
feltárási és javítási munkáira.
Beadási határidő: a megjele

néstől számított 10 napon belül.
A pályázatban feltüntetett mun
kákkal kapcsolatban műszaki 
tartalomról szóló kiírás a Mű
szaki Irodán átvehető.
Helyszíni szemle: igény szerint.
A pályázatot zárt borítékban a 

munka megnevezésének feltün
tetésével, a Polgármesteri Hiva
taljegyzőjének kell leadni.
A kiírásban szereplő határidő el
múlás ztásajogvesztő.
A pályázatok felbontása a pá

lyázók jelenlétében történik, a 
Közbeszegési Bizottsági ülésen, 
mely időpontról írásban értesít
jük a pályázókat.
A pályázatok elbírálása képvi

selő-testületi ütésen történik, 
melynek eredményéről írásban 
tájékoztatjuk a pályázókat. 

cső elnevezés a lumineszkáló 
szó rövidítéseiből származik. 
Üzembe helyezésükhöz előté
tek, gyújtók szükségesek.

Energiatakarékosságuk abban 
nyilvánul meg, hogy az izzószá
las égőknél igénybevett W-szárn 
mellett háromszor annyi fényt 
ad. Ahol például korábban 100 
W-os izzólámpát használtunk, 
ott egy 40 W-os fénycsővel több 
fényt kapunk. Legjobb izzólám
páink is csak a felhasznált elek
tromos energia 3-4%-át alakítják

Leendő 
középiskolások 

figyelmébe!
Az Evangélikus Egyház Petőfi 

Gimnáziuma és Kollégiuma 
(OM-azonosító 032582) a 2002/ 
2003. tanévben a következő osz
tályokat indítja:

01 - négy évfolyamos képzés 
keretében:

-általános tantervű osztály (30 fő) 
-emelt szintű angol-német nyel
vi osztály (30 fő, idegen nyelv
ből heti 7 óra)

02 - hat évfolyamos gimná
ziumi osztály (25 fő) 

03 -nyolc évfolyamos gimnázi
umi osztály (25+25 fő) 

Kollégiumi elhelyezést biztosí
tunk!

Jelentkezési határidő: 
2002. február 15.

Felvételi vizsga az emeltszintű 
osztályoknak:

2002. február 23.és 25.

A felvételivel kapcsolatos min
den kérdésben részletes felvilá
gosítással szívesen állunk ren
delkezésére a gimnáziumban 
személyesen vagy a 400-611-es 
telefonszámon.
Szeretettel vátjuk mindazokat a 
tanulókat, akik keresztény
evangélikus iskolában szeretnék 
folytatni középiskolai tanulmá
nyaikat. 

át fénnyé. Az energia többi ré
széből nem kívánt hő fejlődik.

A hidegfényű F-csövek az 
elektromos áram enrgiájának kö
zel 20 %-át fénnyé alakítják. Az 
F-csövek élettartama kb. 3000 
óra, de bizonyos használati kö
rülmények között ez akár a dup
lájára is nőhet. Az izzólámpa 
élettartama kb. 1000 óra.

A fény színe a felhasznált fluo
reszkáló anyagtól függ. Teljesít
ményfelvételük 15 -100 W.

Az egyenáramú F-csöveket ak

Csiribiri a bölcsődében

Ha csütörtök, 
akkor játszóház

Kislányommal csütörtök dél
előttönként rendszeresen eljá
runk a bölcsődében működő 
Csiribiri játszóházba. Izgal
mas, nagyon várt esemény ez a 
számára. Randevút beszélünk 
meg a barátokkal, találkozunk 
az utcasarkon, hogy együtt 
folytathassuk utunkat a játszó
házig, ahol aztán végre kezdőd- 
hetajáték.

Túl a családi kereteken a ját
szóház közege mindkettőnk szá
mára kikapcsolódást biztosít. 
Csodálatos lehetőség a gyereke
inknek, mivel a mi biztonságot 
adó jelenlétünkben élhetik át az 
együttjátszás élményét: örömö
ket, sikereket, konfliktusokat. 
Mi, anyák pedig egymástól ta
nulhatunk: ötleteket, tapasztala

Multinacionális nagyvállalat hatvani 
kirendeltsége

munkavállalókat keres felvételre.

Személyes meghallgatásra 
időpont-egyeztetés céljából 
hívja a 06 30 9530 194-es 

telefonszámot!

kumulátorról ellátott járművek
ben (autóbusz, vasúti kocsi, repü
lőgép stb.) alkalmazzák.

Az európai fénycsőpiac éves 
szinten jóval meghaladja a száz
millió darabot. Elhasználódásuk 
után begyűjtikés anyagukat újra
hasznosítják.

Részletesebb ismertetéssel, 
valamint az F-cső szerelvényei
nek fejlődésével az Elektromos 
Gyűjteményben szívesen állunk 
az érdeklődők szolgálatára.

Kaáli Nagy Kálmán

tokat szerezhetünk, megbeszél
hetjük gyerekeink fejlődését és 
Kovácsné Erzsiké, a bölcsőde 
vezetője is mindig szakít ránk 
időt, fordulhatunk hozzá bármi
lyen szakmai kérdéssel.

Pár hónap múlva kislányom 
óvodás lesz, de a játszóházas él
ményeit az óvodába is magával 
viszi.

Ezzel a pár mondattal szeret
nék sok anyukának kedvet csi
nálni a játszóházhoz, és kívánni, 
hogy hozzám hasonlóan a 
GYES időszakát mozgalmas, 
csodálatos élményekkel teli le
hetőségnek éljék meg.

Szántó Tünde



TÜKÖR

Az AutoBild 2001. évi 
AO kategória tesztje alapián

mAR 2 049 000 Ft tói!
Patócs Autóház

www. skoda-auto.h u

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

Szinte hihetetlen, de igaz! mAR könnye- 
□ KOaaraDia dén egy Igazi Fabiába ülhet! Élvezze 

a vezetés örömét az elegáns, biztonságos, ésszerűen fel- i------------------
szerelt Fabiában, amely Európa legmodernebb autógyá
rának büszkesége. Kedvező, új hitellehetőségekkel!
További részletekkel várjuk márkakereskedésünkben!
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Teremlabdarúgás
Matti-Gáz diadal a Diadalon

Erdőmester természetjáró csoport
Téli-tawaszl túraajánlatok

Diadal néven kétnapos labda
rúgó teremtornára került sor de
cember 22-23-án a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola torna
termében. A tornán 16 csapat 
vett részt. A győzelmet a Matti 
Gáz szerezte meg a Bar-Ton FC, 
az Aszódi Fiúnevelő Intézet és 
az Iklad ificsapata előtt.

A legjobb mezőnyjátékos cí
met Hmcsár Tamás (Iklad Ifi), a 
legjobb kapusét pedig Szarka 
Józse/(Parmalat) kapta. A gólki
rályi címet Juhász Jácint (Varga

EV' syo.ro.
feleit

Vízszintes: 1. Itt lakik Elrond, 
a tündék ura, Arwen atyja 
12. A fáradt szem lehet ilyen 14. 
Mitikus történet 15. Személyes 
névmás 16. így hívják a tünde 
íjászt, Thranduil fiát 20. Az út 
jele a fizikában 21. Középen 
éget! 22. A mágus, a Szövetség 
egyik tagja 25. Keverve kardoz! 
29. Vétlen Éva! 30. Kicsinyítő
képző 31. Nem arra! 33. Frodó 
jóbarátja (zárt betű: D) 37. 
Patkó Béla beceneve (az Első 
Emelet énekese volt) 38. Euró
pai tenger 39. Tagadó szó 41. 
Szén vegyjele 42. Ragadozó ma
dár 43. Temérdek 44. Férfinév 
46. Páratlanul szab! 47. Volt 48. 
Részvénytársaság 50. Törp, 
Glóin fia, a Szövetség tagja 52. 
OM 53. Nem enni! 55. Lát an
golul (SEE) 57. Megegye-zés 
59. Fiatal hobbit, aki elviszi az 
Egy Gyűrűt Mordorba.

Függőleges: 1. Nagyon öregek 
2. Strázsa 3. Talál 4. Minden 
gregorián így kezdődik! 5. Ipszi- 
lon 6. Demizson része! 7. Urán 

Márton Szakközépiskola) érte 
el, míg a fair-play díjat a Varga 
Márton Szakközépiskolának 
ítélték oda.

Köszönet a Diadal című újság 
hirdetőinek, hogy hirdetéseikkel 
anyagilag biztosították a sport
rendezvény anyagi hátterét. Kö
szönet az Aszód FC-nek és a 
város önkormányzatának a tá
mogatásért, Molnár Lászlónak a 
rendező és szervező munkát, és 
Búzás Jánosnak, aki ötleteit adta 
a sikeres rendezvényhez.

8. Görög autók jelzése 9. Opel 
egynemű betűi 10. Néma lego!
11. Angol igen (YES) 12. Itt ké
szítette Szauron a Sötétség 
Gyűrűjét (zárt betű: T) 13. 
Hiányos mega! 17. Adél betűi, 
keverve! 18. Amper 19. Néma 
salak! 23. Vacak, keverve! 24. 
Kutyához hasonló ragadozók 
26. Vándor, Isildur leszárma
zottja, Arathorn fia 27. Korai 
konyhakerti növény 28. Páratlan 
Dacia! 32. Némán rak! 34. Kén, 
Nitrogén 35. AIS 36. Hazugság, 
angolul (LIE) 38. Kötőszó 39. 
Nimfa része! 40. Hiányos zöld
ségféle 45. Angol hajadon 47. 
H,0 49. Tyúk, népiesen 50. 
Félig ég! 51. Itató azonos 
hangzói 54. Páratlan nász! 56. 
Kiejtett betű 58. Néma lúd! 60. 
Osztrák autójelzés 61. Oxigén 
62. Felkiáltás. - szr -

*
A megfejtést 2002. február 10- 

ig lehet beküldeni nyílt levelező
lapon, a lap aljáról kivágott rejt
vényszelvénnyel együtt a Városi 
Könyvtár címére:

Február 9.: „Margita” 
teljesítménytúra

Útvonal: Gödöllő - Máriabes- 
nyő - Pap Miska forrás - Babat- 
puszta - Margita - Domony- 
völgy - Erzsébet-pihenő - Ju
haros - Mánabesnyő- Gödöllő
Táv: 41 kilométer. Szint: 650 

méter. Túraidő: 600 perc.
B útvonal: Gödöllő -Mária- 
besnyő - Pap Miska forrás - 
Babatpuszta - Margita - Blaha - 
Gödöllő. Táv: 21 kilométer. 
Szint: 340 méter. Túraidő: 360 
perc. Túravezetö: Balogh

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.

*
Decemberi számunk megfejtése: 

‘ ‘Minden szívben csak szeretet 
lakikmáma.”

László és Siroki László. Vár
ható költség: 600 Ft/fő.
Március 23.: „Ébredő termé

szet” teljesítménytúra (2 napos) 
Tájegység: Délnyugat-Mátra 
Táv: 14 km. Szint:480 m. Tú
raidő: 300 p. Szállás: turista
házban. Túravezető: Masznyík 
Károly. Várható költség: 1500 
Ft/fő. Jelentkezési határidő ja
nuár 31-ig Masznyík Károly
nál (tel: 401-254) vagy Buda
vári Erikánál (tel: 400-182).
A túrákra minden érdeklődőt 

szeretettel várnak.

A szerencse ezúttal Lévai And
rásáénak (Csengey u. 1/E.) és 
Aczél Nesztának (Tükör u. 6.) 
kedvezett, akiknek postán küld
jük el a nyereményt.

Gratulálunk 
nyerteseinknek!
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Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait!
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