
Kommunikációs zavar a statikai vizsgálat körül?

Többe kerül a tetőcsere a tervezettnél
A díjmérséklést kérni kell

Módosították
Soron kívüli képviselő-tes

tületi ülést kellett összehívni a 
Polgármesteri Hivatal tetőfel
újítása miatt, mivel a munkát 
végző Bau-Trade jelezte: a 
szerződésben megállapodott 
összegből képtelenség elvégez
ni a teljes felújítást A megbon
táskor ugyanis kiderült, hogy a 
tetőszerkezet sokkal rosszabb 
állapotban van a vártnál, és je
lentős megerősítésre szorul

A Polgármesteri Hivatal épü
letének tetőfelújításáról tavaly 
döntött a képviselő-testület. Az 
első elképzelésekben még a te
tőtér beépítése is felmerült, hogy 
a zsúfoltság enyhüljön, ám ami
kor kiderült, hogy ez több tíz
millió Ft-ba kerülne, a képvise
lő-testület úgy döntött: erre a 
munkára egyelőre nem kerül sor, 
a tetőfelújítást azonban úgy kell 
elvégeztetni, hogy a beépítés 
utólag is lehetséges legyen.

A pályázatra két cég jelent
kezett, az Épkomlex Kft. és a 
Bau-Trade Kft. A Bau-Trade ol
csóbb ajánlatot adott, ráadásul 
vállalta, hogy a statikai vizsgá
latot ingyen elvégzi (vetélytársa 
ezért 250 ezer Ft-ot kért). A kép
viselők a Bau-Trade mellett dön
töttek, amely idén február 13-án 
nekifogott a felújításnak. Ezt kö
vetően jelezte a problémákat az 
önkormányzatnak.

A képviselők hozzászólásaik
ban jelezték: úgy érzik, hogy 
igen kényelmetlen helyzetbe ke
rültek, mivel a tervezett összeg
hez képest majd 75%-kal kerül 
többe a felújítás, amiről nekik

A rejtett hibák nettó 2,8 millió forinttal növelik a kiadásokat

kell dönteniük. (Eredetileg a fel
újításra szánt keretösszeg 12 
millió Ft volt, a Bau-Trade 16,5 
millióért vállalta a feladatot, 
amelyhez most újabb nettó 3 
millió Ft-ot kért.)

Mészáros Pál, a cég ügyveze
tő igazgatója úgy nyilatkozott: 
ajánlatuk a gombaszakértői vé
lemény szerinti faanyag, vala-

A város az önhiki pályázatban bízhat

A költségvetés nagysága csökkent, 
hiánya nett tavalyhoz képest

961 millió 224 ezer Ft-os elő
irányzattal, egyhangúlag fo
gadta el a képviselő-testület a 
város idei költségvetését

A működési forráshiány 89 
millió 536 ezer Ft, amit a város 
az önhibáján kívül hátrányos 
helyzetű önkormányzatok szá

Rácz Zoltánfelvétele 
mint a héjalás cseréjére vonat
kozott, a tetőszerkezet megerő
sítésére viszont nem. A statikai 
vizsgálat során abban kellett ál
lást foglalniuk, hogy a födém ál
lapota lehetővé teszi-e a tetőtér
beépítést. Az csupán a bontás 
során derült ki, hogy a tetőszer
kezet is megerősítésre szorul, 

(folytatás a 3. oldalon)

mára kiírt pályázat elnyerésével 
kíván pótolni. Tartalék képzésé
re idén sincs lehetőség.

Mint arról már korábban ír
tunk, Aszód idei költségvetésé
nek főösszege nem éri el az egy- 
milliárd forintot. Ennek az az 
oka, hogy a nagyberuházás - a

a szemétdíj
rendeletet

Nemrégiben a Népszabad
ság Vita a szemétszállítási díjról 
címmel arról tudósított, hogy 
a jászkisériek az Alkotmány
bírósághoz fordulnak, mert 
sérelmezik, hogy a szolgáltatá
sért azoknak is évi 6500 Ft-ot 
kell fizetniük, akik nemhogy 
hetente, de havonta sem tölte
nek meg egy 110 literes kukát 
Aszódon legutóbb a képviselő
testület - igaz hosszú vita után 
- módosította korábban ho
zottrendeletét

Ennek értelmében az egyedül
állók évente 50%-kal kevesebb 
szemétszállítási dijat fizetnek, 
mint azok, akik legalább ketten 
élnek egy háztartásban. Ehhez 
azonban írásos nyilatkozatot kell 
benyújtaniuk a GAMESZ-hoz.

(folytatás a 3. oldalon)

szennyvízcsatorna-hálózat épí
tés, illetve a szennyvíztisztító te
lep bővítése - nagyjából véget 
ért, már csak egy-két elhúzódó 
munka befejezése van hátra.

(folytatás a 2. oldalon)
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Önkormányzati hírek Március 14.

A képviselő-testület elsőként 
a város 2002. évi költségvetését 
fogadta el. A témával részlete
sen, külön cikkben foglalko
zunk.

Pénz volt a második napirendi 
pont témája is, mégpedig a pénz
ügyi előirányzatok átcsoportosí
tásáról szóló előterjesztés. Esze
rint a város 2001. évi költségve
tését 87 millió forinttal emelték 
meg. Az összeg tartalmazza a 
Széchenyi terv pályázatán szoci
ális önkormányzati bérlakás épí
tésére nyert 70 millió Ft-ot, és 
több, decemberben érkezett 
kisebb pótelőirányzatot.

A harmadik napirendi pont
ban a képviselők jelentést hall
gattak meg az önkormányzat 
felügyelete alá tartozó költség
vetési szerveknél 2001-ben vég
zett ellenőrzésekről. A revizorok 
gazdasági ellenőrzést hajtottak 
végre a GAMESZ-nál, célellen
őrzést pedig a Szakorvosi Ren
delőintézménynél, valamint a 
GAMESZ-nál és intézményei
nél. Vizsgálták tervezés folya
matát, az eszköz- a létszám-és il
letménygazdálkodást. Az el
lenőrzéseknél a fö szempont a 
hibák megelőzése volt, az ellen
őrzést végzők javaslataikkal se
gítették azok korrigálását, a hiá
nyosságok megszüntetését. A 
végzett ellenőrzések olyan meg
állapítást nem tettek, mely alap
ján a vizsgált intézmények veze
tői ellen kártérítésre, fegyelmi 
eljárásra került volna sor.

Értékesítésre kerül a Kossuth 
Lajos utca 18. számú ingatlan 
mögötti, 628 négyzetméter 
nagyságú terület. A telket 
Frajna György vállalkozó 
veheti meg 4500 Ft/négyzet- 
méter áron, akinek az ingatlant 
három éven belül be kell építe
nie. Egyelőre nem adja el a 
Falujárók útja 20. alatti, halále
set miatt megüresedett lakást az 
önkormányzat. A lakást a szom
széd lakás tulajdonosa kívánta 
megvásárolni, hogy átépítéssel 
bővíthesse ingatlanját.

A képviselő-testületnek vi
szont azt kellett szem előtt tarta
nia, hogy meg kell oldania a 
Csengey iskola egyik nyelvta

nárának lakásgondját A lakás 
eladása akkor kerülhet újra napi
rendre, ha a pedagógus már nem 
áll intézményével jogviszonyban, 
illetve utódja nem igényel lakást

ECDL-központ lehet a Csen
gey Gusztáv Általános Iskolá
ból. A témával részletesen, kü
lön cikkben foglalkozunk, csak
úgy, mint az egyes helyi köz
szolgáltatások kötelező igény
bevételéről szóló rendelet mó
dosításáról.

A képviselő-testület elfogadta 
Odler Zsoltot, a Művelődési- 
Közoktatási-Ifjúsági és Sport 
Bizottság új külsős tagjának.

Egy ajánlat érkezett a Szak

Ismét az utcanévtáblákról
Új térkép: rendezési terv után

A képviselő-testület ismétel
ten foglalkozott az utcanév táb
lák kérdésével. Lapunk előző 
számában egy eset kapcsán 
igyekeztünk rávilágítani arra, 
hogy tájékoztató táblák híján 
mennyire nincsenek könnyű 
helyzetben a mentősök, amikor 
egy riasztást követően minél 
előbb a helyszínre kell érniük. ( 
Sovány vigasz, hogy ez koránt
sem csak Aszódon okoz szá
mukra gondot.) Ugyanezzel a 
problémával állnak szemben

A város az önhiki pályázatban bízhat

A költségvetés nagysága csökkent,
hiánya nőtt tavalyhoz képest

(folytatás az 1. oldalról)

A város működési kiadása 
742,73 millió Ft, míg a felhal
mozási 218,49 millió Ft. Bérek
re 350,6 millió Ft-ot fizet ki a 
város, amit 125,4 millió Ft to
vábbijárulék terhel. A dologi ki
adásokra szánt összeg 227,74 
millió Ft, míg a szociálpolitikai 
kiadásokra 3 8,9 millió jut.

A felhalmozási kiadásokat te
kintve 171,8 millió a beruházá
sok összege, 35,3 millió pedig a 
felújításoké. A legkisebb tétel a 
felhalmozásra átadott pénzesz

orvosi Rendelőintézet felújítási 
munkáira kiírt pályázatára. Mint 
ismeretes, a régi szárnyban vize
sedés nyomai láthatók, amely 
okának felderítése után a hibát 
meg kellene szüntetni, a károkat 
pedig helyreállítani. A Kelemen 
Komplex Kft. által megjelölt 
nettó 9 millió Ft összeget elfo
gadhatatlannak tartotta a képvi
selő-testület, és úgy döntött, 
hogy a Galgamenti Víziközmű 
Kft-t bízza meg a vizesedés oká
nak feltárásával. Ezt követően 
három árajánlatot kémek be a ja
vítás költségeire.

Újra pályázatot nyújt be az ön
kormányzat a Kossuth Lajos ut

más mentő-, illetve szolgáltató 
egységek is, és alig van tám
pontjuk a városunkba érkező 
idegeneknek sem.

A képviselők közül többen 
szorgalmazták egy új várostér
kép kiadását. A régi szinte egy 
szálig elfogyott, nem beszélve 
arról, hogy nem tartalmazza az 
azóta bekövetkezett változáso
kat. (pl. az Evangélikus Gimná
zium épülete nem szerepel raj
ta.) Bagyin József polgármester 
tájékoztatása szerint az OTP In

közöké, amely mindössze 11,3 
millió Ft.

A bevételi oldalon 742,7 Ft a 
működési bevétel, míg a felhal
mozásnál 218,5 millió Ft sze
repel. A bevétel legnagyobb té
telét az állami támogatás jelenti, 
amely 341,7 millió Ft. Á saját 

Értesítjük a lakosságot, hogy a 22/1996. (X.30.) BM rendelet 
értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás kö
rébe tartozó feladatokat városunkban május 20-ig végzik a Pest 
Megyei Kéményseprő, Cserépkályha-építő és Tüzeléstechnikai 
Vállalat arcképes igazolvánnyal ellátott munkatársai. A dolgozóka 
kötelezővizsgálat mellett díjat is szednek

ca 50.szám mögötti (A Csengey 
u.23. szám előtti) partfal stabili
zációjára. A megerősítésre a 
partfalomlást követően azonnal 
vis mayor pályázatot nyújtott be 
a város, ám a kért támogatást ak
kor forráshiányra hivatkozva 
nem kapta meg. A beavatkozás 
összes költsége 9, 57 millió Ft, 
ebből 3,8 millió Ft önerőt a város 
vállal magára.

A képviselő-testület végül je
lentést hallgatott meg a lejárt ha
táridejű határozatokról valamint a 
két ülés között tett intézkedések
ről.

R.Z

gatlan Rt. most készíttet részle
tes rendezési tervet az Öreg
hegyről. Ezen munkálatokkal 
együtt kellene az utcanév táblák 
és a házszámok kérdését ren
dezni, és egy új térkép készítte
tése is ezt követően lenne prak
tikus. Addig azonban a műszaki 
iroda fel tudja mérni a város töb
bi részén, hogy hol hiányoznak a 
szóban forgó táblák, és költség
vetést készít, mennyibe kerül a 
pótlásuk.

R.Z

helyi bevétel 149,5 millió Ft-ot 
tesz ki.

Bár nem volna kötelező, az ön
kormányzat idén is külsős könyv
vizsgáló céggel auditáltatta a költ
ségvetést. A könyvvizsgáló min
dent szabályosnak talált, és elfo- 
gadásrajavasolta a tervezetet.
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Kommunikációs zavar a statikai vizsgálat körül?

Többe kerül a tetőcsere a tervezettnél
(folytatás az 1. oldalról) 

ugyanis a gerendák egy része fö
löslegesen gyengített, valószí
nűleg az ácsok a tető készíté
sekor használt anyagokat is beé
pítettek.

A képviselők azon az állás
ponton voltak, hogy a cégnek 
feltáró munkákat kellett volna 
elvégezni annak érdekében, 
hogy képet kapjon a valós álla
potokról. Fehér Endre, a műsza
ki iroda vezetője úgy foglalt ál
lást, hogy a statikai számítás 
gyakorlatilag csak olyan adato
kat tartalmaz, amely feltárás nél
kül is rendelkezésre állt, és mivel 
ismert volt a tetőcserép súlya is, 
ki lehetett volna számolni, el- 
búja-e a terhet a szerkezet. Mé
száros Pál szerint viszont a kö
tőgerendák állapotát csak a bon
tás után tudták felmérni. (A két 
cég munkatársai a pályázat meg
jelenése után éltek a helyszíni 
bejárás lehetőségével - a szerk 
megjegyzése.)

A vita során a két fél nem tud
ta egymást teljesen meggyőzni. 
Kissné Kulybus Gizella jegyző 
szerint mind az önkormányzat
nak, mind az ajánlattevőnek fi
gyelnie kellett volna az ajánlati 
dokumentáció azon mondatára, 
amely kimondja: amennyiben 
nincs meg a tetőszerkezet felújí
tásához szükséges statikai elle
nőrző számítás, addig nem kez
dődhetnek meg a munkálatok. 
Az önkormányzat joggal hihette 
azt, hogy ez már megvan, a Bau- 
Trade pedig úgy vélte, pontos 
statikai számítás csak a bontás 
után végezhető el.

Bár az ügy tárgyalása során 
szóba került az is, hogy a meg
erősítésre ítjanak ki új pályáza
tot, ezt a munka mielőbbi befe
jezése érdekében elvetették. Ma
radt a kényszerhelyzet vállalása, 
vagyis a képviselő-testület 
kénytelen volt megszavazni a 
többletköltséget. Ebből egyéb
ként a Bau-Trade is engedett 600 
ezer Ft-ot, és vállalta, hogy a fö
démszerkezetbe egy plusz idom 
is beépítésre kerül, mintegy biz
tosítva ezzel a tetőtéri beépítés 
lehetőségét.

A képviselők közül Puskás 
Péter azt javasolta, hogy a to
vábbiakban egy-egy nagy volu
menű munka végeztetése során 
célszerű volna bonyolítót alkal
mazni, aki felhívja a figyelmet 
az esetleges problémákra, és fe
lelősséget vállal a közbeszerzési 
eljárás megindításától a kivitele
zésen át a garanciális feltételek

A díjmérséklést kérni kell

Módosítónak
a szemétdíj-rendeletet
(folytatás az 1. oldalról)

Ma még vannak olyan szol
gáltatások, amelyek hozzátar
toznak életünkhöz, sőt, nem is 
igazán tudunk létezni nélkülük, 
a megállapított térítési díjaik 
mégis sok vitát váltanak ki. Az 
ok: nem lehet pontosan mérni, ki 
mennyire vette azt igénybe. 
Ilyen a háztartásonként kieresz
tett szennyvíz és a termelt kom
munális hulladék mennyisége. 
Az előbbi esetében nem létezik 
olyan mérőműszer, amely képes 
eldugulás nélkül keresztülen
gedni a szennyvízcsatorna tartal
mát. A kommunális hulladék 
esetében már vannak olyan or
szágok, ahol pontosan regiszt
rálják, mennyi szemét került a 
családok kukájába, akik ennek 
alapján fizetnek díjat. (Az edény 
falába beépített chip jelzi a 
mennyiséget.)

A 2001. január elsején életbe 
lépett hulladékgazdálkodásról 
szóló törvény, illetve az ehhez 
kapcsolódó kormányrendelet a 
települési hulladékkezelési köz
szolgáltatási díjat nem személy
re szabja meg. A díjmegállapí
tásnak ki kell terjednie a köz
szolgáltatás gyakoriságának 
módjára, a teljesítés helyének, a 
díjfizetési feltételeknek és mó
doknak a megállapítására. En
nek értelmében az önkormány
zatok kénytelenek térfogatará
nyos díjat megállapítani. A gya
korlat azt mutatja, hogy a 110 li
teres edény vált általánossá.

A törvény azt is előírja, hogy a 

érvényesítéséig. Kérdés, hogy 
akkor, amikor a képviselők az 
önkormányzat anyagi helyzeté
re való tekintettel igyekeznek a 
legolcsóbb ajánlatot elfogadni, 
erre miből lesz keret. Viszont az 
is többször bebizonyosodott 
már, hogy nem mindig a legala
csonyabb összeget kínáló cég 
munkája a legolcsóbb.

számításoknak megalapozott
nak kell lenniük, vagyis a szol
gáltatónak pontosan be kell tud
nia bizonyítani a megállapított 
díjtétel jogosságát. Tolmácsi 
Miklós, a GAMESZ vezetője 
ezért javasolta már korábban is, 
hogy mivel egy egyedülálló sze
mély nagy valószínűséggel egy 
hét alatt nem „termel” 110 liter 
szemetet, számukra legyen meg 
a lehetőség a díjtétel 50%-os 
mérséklésére.

A képviselő-testület tagjai 
először máshogy gondolkodtak. 
Úgy vélték, hogy a 7000 Ft-os 
éves díj még mindig kedvező
nek mondható a környékbeli te
lepülések díjaihoz képest, ezért 
azt javasolták, hogy az 50 %-os 
díjtétel-csökkentés kérelem 
alapján történjen, amit a Szoci
ális Bizottságnak kell elbírálnia. 
Most Tolmácsi Miklós javaslatát 
érezték törvényhez közelibbnek, 
így helyt adtak a módosításnak. 
Igaz, közben újabb dilemma is 
felmerült, nevezetesen az, hogy 
ha az egyedülállót megilleti a 
díjmérséklés, akkor mennyit fi
zessen egy hat vagy nyolc tagú 
család. Tolmácsi Miklós ezzel 
kapcsolatban úgy nyilatkozott: 
arra van mód, hogy nagyobb 
mennyiség elszállítására kösse
nek velük szerződést.

A képviselők egyben minden
esetre egyetértettek: a díjtétel 
megállapítása akkor lesz igazsá
gos, ha nálunk is pontosan mérni 
lehet majd az elszállított szemét 
mennyiségét.

Vezetői álláshelyek 

Kétlntózmény, 
hal pályázó

Az elkövetkező időszakban 
két városi intézmény igazgatói 
állásáról is döntenie kell a kép
viselő-testületnek. A Csengey 
Gusztáv Általános Iskola ve
zetőjének megbízása egy évre 
szólt. Az új pályázat kiírásra ke
rült. A jelenlegi igazgatónő mel
lett még ketten - egy budapesti 
és egy dunaújvárosi pedagógus 
- szeretnék elnyerni az állást.

Az óvodáknak nemcsak a ve
zetőjük, hanem a működésük is 
változik annyiban, hogy a két in
tézmény közös irányítás alá ke
rül. A Napsugár Óvoda vezetője, 
Balogh Jánosné nyugdíjba 
vonul, a Szivárvány Óvoda ve
zetőjének, Nagy Lászlónénak 
pedig lejár a mandátuma. Ő 
egyébként újra pályázik az ösz- 
szevont óvoda élére két kollé
gája, Bíró Tiborné és Oláh Ká- 
rolyné társaságában.

Április 12-13.
Figyelem, 

lomtalanítás!
Értesítjük Aszód lakosságát, 

hogy 2002. április 12-én és 13-án 
(pénteken és szombaton) lakos
sági lomtalanítást tartunk. A lom
talanítás kiteljed a háztartásban 
képződő hulladékokra. Nem ter
jed ki a vállalkozásból képződő 
hulladékokra, ilyenek a teher
autógumi, fémforgács, nagy 
mennyiségű göngyöleg stb.

Kéijük a lakosságot, hogy a 
jelzett napokon a reggeli órák
ban tegyék ki a háztartásban már 
nem használatos hulladékokat. 
Az akkumulátorokat és a féme
ket szíveskedjenek elkülöníteni.

Az évente megtartásra kerülő 
lomtalanítással szeretnénk el
érni, hogy senki ne terhelje a 
környezetet oda nem illő hulla
dékokkal.

Tolmácsi Miklós
GAMESZ-vezető
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Kikerülhetetlen a részletes rendezési terv készítése 

„Nagyságrendekkel több a munka, 
mint amire számítottam”

Előző számunkban már je
leztük: végre újra van vezetője 
a műszaki irodának. Nagy si
etségünkben, Fehér Endrét vé
letlenül Fodor Endrének ír
tuk, amelyért elnézést kérünk.

Azóta eltelt néhány hét, így az 
új alkalmazottat arról kérdeztük, 
milyen benyomásokat szerzett.

-Pozitívakat és negatívakat 
egyaránt szereztem. Számítottam 
arra, hogy nagyon le leszek ter
helve, de nagyságrendekkel több 
a munka, amire számítottam. 
Ugyanakkor mind a városveze
tés, mind a munkatársak részéről 
normális hozzáállást tapasztal
tam. Szinte minden napra jut po
zitív sikerélmény is, amikor egy- 
egy munkát sikeresen tudunk 
megoldani.

-Ón még nem volt itt, ami
kor az iroda odáig jutott lét
számban, hogy egy napra be 
kellett zárni, mert betegségek 
miatt nem volt, aki fogadja az 
ügyfeleket Milyen a mostani 
létszámhelyzet?

-Az állománytábla szerint egy 
állás nincs betöltve, sürgősen 
szükség volna egy építészmér

Rendőrségi hírek

Kirabolták az Aszód FC székhazát
600 ezer Ft kárt okoztak azok 

az ismeretlen tettesek, akik az 
Aszód FC sporttelepét sze
melték ki a pénzszerzés lehet
séges helyszíneként. A székház
ba lakatlefeszítés módszerével 
hatoltak be, ahonnan műszaki 
cikkeket, készpénzt, iratokat, a 
büféből pedig italokat vittek el.

Újabb közintézményből tűnt el 
készpénz. A Gyermekélelmezési 
Intézmény vezetőjének irodájá
ból 110 ezer Ft-ot vittek el isme
retlen tettesek. Az eset fényes 
nappal, tanítási időben történt.

Bár az aszódi rendőrőrsön 
tettek feljelentést, igazából nem 
tudni, pontosan hol tűnt el az a 
Nokia mobiltelefon, akinek a 
gazdája csak a Hatvan-Budapest 
között közlekedő vonatról le- 
szállva vette észre, hogy nincs 
meg a készülék. 

nökre. A magánvéleményem vi
szont az, hogy ennyire megnö
vekedett feladat mellett nem 
elég az állománytábla szerinti 
hat fö sem ahhoz, hogy a mun
kákat megfelelő színvonalon vé
gezzük el.

-Mely területeken nagy az 
elmaradás?

-Éppen az én posztomon, hi
szen ez az álláshely gyakorlati
lag több hónapon keresztül nem 
volt betöltve. Vannak régóta hú
zódó ügyek, és mindennap akad 
új probléma. Az építéshatósági 
munka maradéktalan elvégzésé
re sincs elegendő idő, illetve
szakember.

Ugyancsak mobiltelefonja és 
az összes irata tűnt el annak a 
kamionosnak, aki a MOL-kúttal 
szemben parkolt le, hogy megpi
henjen egy kicsit. A tettes meg
várta, hogy a sofőr egy kicsit el
távolodjon járművétől, aztán 
szép nyugodtan kiemelte zsák
mányát a nyitva felejtett ajtón 
keresztül.

Továbbra sem érdemes érté
ket vagy olyan tárgyat hagyni a 
kocsiban, ami a rossz emberek 
érdeklődését felkeltheti. A Vö
rösmarty utcában zárfeltörés 
módszerével két télikabátot 
emeltek ki egy ott parkoló sze
mélygépkocsiból.

Nem volt akadály a zárt ajtó 
annak a tettesnek sem, aki a Pás
kom egyik hétvégi házának ab
lakát törte be azt követően, hogy 
leszerelte a rácsot. Pechjére nem

-Volt már ideje járni a vá
rost, hogy feltérképezze azo
kat a hiányosságokat, amiket 
az aszódiak jeleznek?

-Még nem jutottam idáig. 
Úgy látom, hogy egy jó ideig 
még nem tervszerű, hanem tűz
oltó munka fog folyni.

-Mennyi idő kell ahhoz, 

Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)

-------- Tel : 06-28-401-690 --------
Ugyanitt családi ház eladó!

Bangó Csaba 
gépjárművezető szakoktató

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

talált komolyabb értéket az épü
letben.

Betörtek az egyik ipartelep 
üresen álló irodájába is. Innen 
nem tűnt el semmi, ezért a ren
dőrök azt feltételezik, hogy haj
léktalanok húzták meg magukat 
itt egy ideig.

Sajnos több baleset is történt. 
Ezek közül az egyik súlyos, élet
veszélyes sérüléssel járt. A Csin- 
toványi csárda közelében két 
személygépkocsi ütközött egy
másnak. A balesetet okozó jármű 
- amely áttért a másik forgalmi 
sávba - vezetője került életve
szélyes állapotban kórházba. A 
Szabadság téren egy kamion álló 
személygépkocsinak ütközött. Itt 
nem történt személyi sérülés. 
Szintén sérülések nélkül úszta 
meg az az autós, aki járművével a 
vasúti fénysorompónak ütközött,

hogy az iroda utolérje magát?
-Félek, hogy ilyen feltételek 

mellett erre nem kerül sor. Ha 
beindulnak az új építkezések és 
a városvezetés elképzelései, 
méginkább romlani fog a hely
zet. Meg kell csinálni a város
részletes rendezési tervét, és hi
ányzik a településnek vagy lega
lább a környéknek egy főépítész. 
Ezek pótlása elkerülhetetlennek 
látszik. Ennek megoldása nem 
az én kompetenciám, csak jelez
ni tudom a gondokat.

R.Z.
A szerzőfelvétele

viszont a gépkocsiban, illetve a 
jelzőberendezésben komoly kár 
keletkezett.

Könnyebben sérült meg az a 
két személy, akiket egy személy
gépkocsi a laktanyánál ütött el a 
Petőfi Gimnázium szalagavató
jának estéjén. A rendőrök el
mondása szerint a baleset köl
csönös udvariaskodás után tör
tént: az autós és a gyalogosok is 
elindultak.

Történt egy könnyű sérüléses 
baleset a 6-os kocsma előtt is, itt 
egy erősen ittas személy lépett 
körültekintés nélkül az úttestre.

A rendőrség szomorú tapasz
talata az, hogy sokan vezetnek 
járművet alkoholos befolyásolt
ság alatt. Kérik az autósokat, 
döntsék el, alkoholt inni vagy 
vezetni szeremének. Ha az előb
bit választják, bízzák olyan sze
mélyre a vezetést, aki minden 
szempontból megfelel a KRESZ 
előírásainak.

-erzé-
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M. ■r-L-r'j i Amikor leereszti az abla-
SkodaFőblS Sedsn Cool nyárra készülődve 
a Fabia Sedanhoz most klímát adunk ajándékba. Mélyhűtött ára 
az első kellemes meglepetés. Ne várja meg, míg forrósodni kezd
a levegő, váltson kellemes klímára, és rendeljen hozzá elektromos ||
komfort csomagot!

Már 2 599 000 Ft-tól!
* A képen látható modell extra felszereltségű.

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

www.skoda-auto.hu

http://www.skoda-auto.hu
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Az intézmény helyet ad a programokért cserébe

ECDUnzsgaközpont lesz a Csengev iskola?
Az önkormányzat képviselő

testülete zöld utat adott annak az 
ajánlatnak, amely lehetővé teszi 
a Csengey Gusztáv Általános Is
kola elavult számítástechnikai 
gépparkjának lecserélését. Az 
ajánlatot tevő cég 1,3 millió Ft
ért 10 korszerű, hálózatba kötött 
vadonatúj, korszerű számítógé
pet telepít, emellett pedig olyan 
tanfolyamokat indít, amelynek 
elvégzésével megszerezhető az 
ECDL jogosítvány.

Aligha túlzás azt állítani, hogy 
a számítástechnika az egyik leg
dinamikusabban fejlődő iparág. 
Egy-egy géptípus 2-3 év alatt 
teljesen elavulttá válik, és a 
szakemberek szerint ez a folya
mat nemhogy nem áll meg, ha
nem tovább rövidül.

Ilyen külső körülmények mel
lett korántsem mindegy, hogy az 
oktatási intézmények, illetve 
azok fenntartói találnak-e lehe
tőséget a számítástechnikai 
oktatás korszerűsítésére. Már 
csak azért sem, mert a szülők az 
iskolaválasztásnál fontos szem
pontnak tartják a felszereltséget.

A Csengey Gusztáv Általános 
Iskola vezetősége tavaly a Széc- 
henyi-terv keretében igyekezett 
lecserélni az elavult 15 db 486- 
os gépet. Az ehhez szükséges 
1,3 millió Ft önrészt az önkor
mányzat biztosította. Mára ki
derült, hogy az iskola pályázata 
nem nyert. Érkezett viszont egy 
ajánlat a PC sPeCial Számítás
technikai Iskolától, amely vál
lalta, hogy a pályázati önrész, 
valamint 900 oktatási óra 
fejében új számítógépes háló
zatot telepít. A gépeket a Gyé
mántfény Kft. szállítja

A képviselő-testület tagjai 
alapvetően kedvezően ítélték 
meg az ajánlatot, de úgy véle
kedtek az idő rövidsége - a cég 
március 1-ig tartotta fenn aján
latát- miatt kész tények elé van
nak állítva, ráadásul úgy, hogy 
alig ismerik a szerződés feltéte
leit. A tavaly októberben meg
szavazott önrészt egy pályázat
hoz biztosították, jelen esetben 
viszont saját gépbeszerzésről 
van szó. Felmerült olyan kérdés 

is, hogy jogtiszták-e a szoftve
rek, illetve kié lesznek a gépek 
abban az esetben, ha nem akad 
elég jelentkező a tanfolyamokra. 
A szállító cég képviselője igye
kezett megnyugtatni a döntés
hozókat, hogy valamennyi prog
ram jogtiszta, és a gépek min-

A műhelyekből korszerű szaktantermek lettek

Gépészeti szakközépiskola: 
töretlen fejlődés

Az elmúlt négy esztendőben 
112 millió Ft volt a Petőfi Sán
dor Gimnázium és Gépészeti 
Szakközépiskola úgynevezett 
átvett pénzösszege, vagyis 
olyan forintok, amelyek nem 
központi támogatásként kerül
tek az intézmény költségveté
sébe. Mindez abból a beszámo
lóból derült ki, amelyet a kö
zépiskolát támogató, illetve az
zal kapcsolatban álló cégek 
képviselőinek tartottak.

Évek óta szokás már, hogy az 
iskola vendégül látja a támo
gatóit, mintegy demonstrálva, 
hogy a kapott forintokat mire 
költötték. A mostam esemény 
nemcsak azért tért el némileg a 
korábbi gyakorlattól, mert a ta
lálkozóra nem decemberben, ha
nem márciusban került sor, ha
nem azért is, mert mivel vezetői 
ciklus végén van az iskola, így a 
helyzetértékelés ezúttal négy 
éves időszakot ölelt át.

A ciklus legjellemzőbb válto
zása talán a profilváltás. Amíg 
ugyanis korábban autószerelők, 
közlekedésgépészek kerültek ki 
innen, addig ma a gépgyártás
technikusok képzése adja a 
szakközépiskolai oktatás gerin
cét. A kerettantervhez igazodva 
4 év után 2 éves szakmai képzés 
következik, amelynek végén a 
diákok az érettségi bizonyítvány 
mellett technikus minősítő okle
velet is kézbe vehetnek. Termé
szetesen arra is van lehetőség, 

denképpen az iskola tulajdoná
ban maradnak. Hosszas vita után 
az a döntés született, hogy há
rom másik árajánlatot is bekér
nek, és ha azok magasabbak 
lesznek a Gyémántfény Kft. ára
inál, illetve időközben az ajánlat 
valamennyi részlete tisztázódik, 

hogy valaki négy esztendő el
végzése után úgy döntsön, hogy 
felsőfokú iskolában folytatja to
vább a tanulmányait. A techni
kusok mellett informatikusokat 
is képzenek, az ő tanulmányaik 
négy év elteltével érnek véget.

Az iskola szaktantermeit, 
azok fölszereléseit ma bárme
lyik műszaki főiskola megiri
gyelné. A számítógépek mind
egyike a korszerűbbek közé tar
tozik. Robottechnikával is ren
delkeznek, a két évvel ezelőtt 
beszerzett, komplett gyártósort 
szimuláló modell mára újabb 
modulokkal gyarapodott. A 112 
millió Ft-ból-ebből 56 millió Ft 
a szakképzési alapból, 38 millió 
Ft a decentralizált szakképzési 
alapból származik, 17 millió Ft- 
ot pedig egyéb pályázatokon 
nyertek—nemcsak a szakközép
iskolai részt fejlesztették, hanem 
a gimnáziumot is, ennek kö
szönhetően jelentősen korszerű
södött a fizika szertár és a kémiai 
laboratórium.

Az iskola vezetése arra törek
szik, hogy a fejlődés töretlen 
maradjon. Szeretnék bevezetni 
az automatizálási technikus kép
zést, és az elképzelésekben sze
repel egy számítógépes adatbá
zissal kiegészített anyagvizsgá
lati terem kialakítása.

Az iskola kapcsolatban áll a 
Neumann János Számítástech
nikai Központtal is, amellyel kö
zösen szeretnének megvalósí- 

akkor a polgármester megköthe
ti a szerződést.

Az oktató cég az ECDL tan
folyamért - vizsgával együtt -98 
ezer Ft-ot kér. Egyösszegű befi
zetés esetén az összeg 89 ezer Ft- 
ra csökken.

R.Z.

tani egy ECDL vizsgabázist. Az 
oktatást a szakközépiskola taná
rai tartanák. Az előzetes becs
lések szerint a 18 férőhelyes ok
tatóterem kialakítása mintegy 6- 
8 millió Ft-ba kerül majd.

Az iskola természetes törek
vése, hogy diákjainak minél ma
gasabb szintű képzést tudjon 
biztosítani, és az mindenképpen 
a vezetés érdeme, hogy ehhez jó 
partnerekre akadtak. Ennek iga
zolására elég egyetlen példa: ta
valy létrehozták a Galga mente 
Szakképzéséért Alapítványt, 
amelynek egyrészt az a célja, 
hogy a mindennapi oktatást se
gítse, másrészt, hogy a szakmai 
versenyek költségeit biztosítsa. 
Az alapítvány létrehozását, és az 
ehhez szükséges törzstőke meg
adását a Galgamenti Víziközmű 
Kft. vállalta magára. A diákok 
azóta igazolták, hogy érdemes 
őket támogatni. A géprajz, gép
elemek szaktantárgyi országos 
verseny 17-es döntőjében három 
aszódi diák biztosította részvé
telét, a végső fordulóra néhány 
héten belül sor kerül. A tanulók 
mellett a közelmúltban a tanárok 
teljesítményét is elismerték: 
Sáhó Béla műszaki igazgatóhe
lyettest és Hajdú Vendel okta
tásvezetőt a Műszaki Oktatási 
Kamara közép-magyarországi 
régiójának elnöksége a tagjai 
közé választotta.

R.Z.
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CNC marós
CN-C esztergályos
AWI hegesztőo

Karosszérialakatos
Gépkezelő lakatos
Tömb szikraforgácsoló
Roncsolásmentes anyagvizsgáló

Veresegyház
A GE Power Systems, a több mint 
119 országban jelenlévő General 
Electric vállalatbirodalom vezető 
üzletágaként energiaipari termékek, 
szolgáltatások és technológiák 
fejlesztésével, gyártásával és 
értékesítésével foglalkozik. 
Piacvezető szerepünk megőrzése 
énlekében a legkiválóbb 
szakemberek kiválasztására, meg
tartására és szakmai tudásuk fej
lesztésére köteleztük el magunkat.

Jelenleg Wesegyházon sikeresen 
működő és folyamatosan fejlődő 
gyártóüzernűnk számára szakmai 
tapasztalattal rendelkező, energikus 
munkatársakat keresünk a fenti 
pozíciókba, ipari gázturbinák 
különféle alkatrészeinek 
gyártásához.

Amennyiben kedvet és elhivatottságot 
érez, hogy szaktudását csapatunkban 
hasznosítsa, kérjük, mihamarabb 
juttassa el hozzánk fényképes szakmai 
önéletrajzát az alábbi címre. Túra Önk. 
Lapja jeligére.

GE Hungary Rt. —
Power Systems Division, 
2112 Veresegyház, Kisrét út. 1 
telefon: (28) 587-041, (28) 587-042, 
fax: (28) 587-437, 
e-maili zsofta.becsi@p8.ge.com, 
katal.in.havasi@ps.ge.com

Mién csatlakozna csak egy kiváló 
céghez, ha egyszerre többhöz is tud?

Esélyegyen lőséget biztosító 
munkáltató.

VISA VISA
Electron

volksbankB
Hungary |

___
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GE Power Systems
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KÉSZPÉNZFELVÉTEL 
BANKKÁRTYÁVAL ITT!

TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

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

rt> Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok
A hirdetés felmutatója TAPÉTA vásárlás esetén 

10 % engedményt kap!

Péter Lajosné 
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT

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

Feltöltőkártya-értékesítés 

a Te hangod O vodafone
—.......... ,,x.Posta tlÍPLflP

DOtiÁnYÁPU

I rántó

h ÍIH 011 kJ 11001 TfLEfOIMrá

A postahivatal és a shop nyitvatartási ideje: 
Hétfőtől péntekig: 8.00-16.00 Szombat: 8.00-12.00

mailto:zsofta.becsi@p8.ge.com
mailto:katal.in.havasi@ps.ge.com
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“Eszébe juttatom, testvéreim, az evangéliumot...
Krisztus feltámadott... ” (1. Kor. 15, 1 és 20)

Isten áldotta húsvétot
Bibliánk tanúsága szerint hús

vét és az Isten cselekedete egy. 
Évszázadokon keresztül a zsidó 
nép a rabszolgaságból, Egyip
tomból kiszabadulását és az ígé
ret földjére elindulást ünnepelte. 
Családonként megtartott páska- 
vacsora volt a csúcspont, ame
lyen a családfő Istenről beszélt a 
családtagoknak. Istenről, aki 
nem kompromisszumot kötött, 
kiegyezést munkált, hanem ha
tározottan cselekedett népéért.
A keresztyének húsvétján is ha

tározottan és egyszer s minden
korra érvényes módon dolgozott 
az Isten. Krisztus meghalt bűne
inkért. Krisztus feltámadott, 
hogy életünk legyen.

Újtestamentumunk tanítása az, 
hogy húsvét és nagypéntek el
választhatatlanul összetartoz
nak. Ha nincs húsvét, akkor 
nagypéntek az év legszomo
rúbb, legsötétebb napja. Az em
beri irigység, gonoszság, értel
metlenség és bűn szimbóluma 
lehetne. Jézus sírját pedig úgy 
virágozhatnánk fel ezen a napon, 
mint ami örök mementója, mek
kora erő a bűn, milyen nagy 
hatalom a halál. Ha pedig nagy
pénteket lépjük át és azonnal 
húsvétolni akarunk, értelmet
lenné lesz maga a húsvét! Nem 
tudjuk értelmezni a feltámadást, 
még a húsvéti történetekben sze
replő asszonyok szintjén sem!

A húsvéthoz ugyanis a Golgo
tán keresztül vezet az út! Isten 
így tervezte az utat. így is épí
tette meg. Két évezred óta ez az 
út. Járható. Sokan jártak eddig 
rajta. Sokan keresik ma is. Soka
kat zavar a Golgota. El is szeret
nék kerülni. De nincs elkerülő 
út. A kereszt nem kerülhető ki, 
ha tényleg az életet szeretné el
nyerni az ember. Jézus nélkül, a 
keresztre feszített nélkül sose 
tudnánk meg, mekkora érték a 
halál felett diadalmas élet!
Amikor most erről az Isten

építette útról gondolkodunk, 
melyen járva nagypénteken át 
érkezünk húsvétra, egy régi spi
rituálé kérdései készítenek fel a 

kereszt közeiére. Érdekes az, 
hogy amikor valaki a keresztről 
szól vagy gondolkodik, nagyon 
szemérmessé válik. Azonnal el 
is halkul a szavunk, mert viselt 
dolgaink, rendezetlen bűneink 
nehezednek ránk. Ezért talán túl
ságosan is lehajtott fejjel hala
dunk, az utat nagyon figyelve, 
nehogy még mélyebben nyugta
lanítson bennünket az, aki a ke
reszten szenvedett. Meghalt ér
tem, miattam, helyettem - visel
ve bűneim büntetését a keresz
ten!
„Ott voltál, amikor megfeszí

tették Öt?
Ott voltál, amikor sírba helyez
ték Öt?
Ott voltál, amikor feltámadott? ” 
Ha ott voltál! Ó, akkor úgy 
érzem, nagyon boldog, boldog 
vagyok”- fejeződik be a spiritu
álé. Jó úton jársz és megérkezel a 
Feltámadotthoz.

Induljunk hát el most a Gol
gotáról - ezeket a sorokat olvas
va. Ezért írom a kedves Olvasó
nak szóló üzenetként: Jézus él! 
A temetések ellenére nem a halál 
a nagyhatalom, hanem Isten 
országa! A halál által zárt vilá
gon rés támadt Jézus feltámadá
sával, s ezen át kilátást kaptak a 
halál foglyai egy másik világra, 
ahol nem lesz többé halál, gyász, 
könny, jajkiáltás és fájdalom.

A húsvéti evangéliumot hallva 
szinte azonnal kedvet kap az 
ember az élethez! Nem is csoda, 
hiszen a halál miatti ideiglenes
ség járt a földön. A legszebb, a 
legnemesebb is magán hordta 
ezt a bélyeget. Jézus által a hit 
éppen azt tapasztalja, hogy a 
szeretet aranyszálát, amely ösz- 
szeköt-átköt-egybekapcsol, nem 
fenyegetheti elszakadással sem
mi, mert az élő Jézus van közöt
tünk.

A húsvéti evangéliumot be
fogadva az ember igazi kedvet 
kap a bensőséges családi életre, 
a házasságkötésre, hogy sose 
maradjon egyedül, mert azt ta
pasztaljuk az életúton, hogy a 
házasságot és a családi életet 

pótolni gondolt minden más 
emberi kapcsolat magában 
hordja annak veszélyét, hogy 
mégiscsak egyedül marad! Az 
az élet, amelyet Jézus feltáma
dása hitében még jobban sze
retünk, nagy értékké válik, s 
ezzel együtt, vagy ennek jele
ként nagy érték a házastárs, akit 
a világ kincséért nem cserélne 
fel a Jézushoz ragaszkodó, ott 
drágák a gyerekek, nagyra be
csültek a szülők, senkivel nem 
pótolhatók a testvérek, nagy 
tisztelet övezi az öregeket és a 
gondoskodás élteti a betegeket.

De a húsvéti evangéliumból 
ered az, ahogyan kedvet kap a 
magyar, hogy magyar maradjon, 
a szlovák, hogy szlovák legyen, 
a német, hogy németként éljen s 
minden nép, mely Isten terem
tési munkájának sokszínűségét 
jelzi, az maradjon, akinek szü
letett, teljes emberséggel, őrizve 
identitását.

Sajnos a húsvéti evangélium
nak is megvan a maga sorsa eb
ben a világban, közöttünk is. A 
hímek ez az életet adó titka hét
pecsétes titok marad az Istennel 
való eleven kapcsolat nélkül. Ha 
pedig nem vagyunk elég éberek, 
akkor a húsvéttal kapcsolatos 
szokásaink is a titok elé állhat
nak, nehogy valamit átélhessünk 
az élet feletti öröm felszabadult 
érzéseiből, ami az ünneplés lé
nyege lenne! Az Isten nélküli 
ember torzsalkodása, becsületbe 
gázolása, az embertárs ember 
voltának való megkérdőjelezé
se, az egyház elleni harc, az a 
vélt fölény, ami még az igét is 
kordában szeremé tartani, s 
közben gyalázkodik - jelzi, mek
kora titok az élet! Most, amikor 
választásra készülünk, válik 
égető kérdéssé a keresztyén 
emberek számára: szabad-e ha
talmat adni olyan embereknek, 
akik tudatosan szembe helyez
kednek Istennel, az Isten igéjé
vel és egyházával? S ennek mi 
köze van az élethez?

Egy ifjúsági énekünkben azt 
éneklik a fiatalok húsvét aján

dékáról: „Új reménység hajnal
fénye kél, árad szerteszét. Jöjj 
szívembe égi békesség, űzd el éj
jelét...Jézus él, halleluja... ” Ez 
az új reménység Krisztus köze
lében éled. A bűnbocsánatban, 
az új életben, az új gondolko
dásban, az örök életben valóság. 
Ilyen reménységgel indulva de
rűs a keresztyén élet, mert a 
gondok nem lesznek nyomasz- 
tóak, hanem a gondok megol
dása válik életfeladattá. Olyan út 
ez, ahol a becsületes, lendületes 
építőmunka folyik fizikailag is, 
lelkileg is. Akkor nem jelszó, ha
nem szeretet lesz az, hogy min
dezt a családunkért, a kenyérért, 
a felebarátért, az új nemzedékért 
végezzük. S ha ezt együtt tartjuk 
fontosnak, akkor kérdezi Jézus 
mindenkitől: jól értetted, mi az a 
húsvét?
A húsvét hite nyit reményt a 

jövőben a keresztyén gyüleke
zet, az egyház előtt is. Egyre 
fontosabbá válik a templom, az 
ige, az úrvacsora, s az ezzel járó 
lelki értékek: a hit, a reménység, 
a hűség és a derű. Mindennapi 
életünk számára a Tízparancso
lat, ami igazi jóhírré válik az új 
élet kibontakozásához, és az 
Evangélium, melyben Jézus 
szólít meg és hív a követésére. 
Elhihetjük Pál apostolnak, hogy 
olyan sorban állunk, amelynek 
élén Jézus áll, a Feltámadott. Pé
ter apostollal együtt vallhatjuk, 
hogy nagy érték az életben a re
ménység. János apostollal pedig 
várhatjuk az új eget és az új föl
det - nem a tömegsírt, a meg
semmisülést, a katasztrófát, ha
nem az életet és az Isten or
szágát.

Testvérként hívom a kedves 
Olvasót az előttünk álló ünnepek 
istentiszteleteire, különösen a fi
atalokat az úrvacsorára. „Öre
gek, ijjak, jöjjetek! Mind, ki hor
doztok terheket! Mind, akik 
békét kívántok. ” Jöjjetek - kísér
jük Jézust a szenvedés útján, áll
junk meg csendben keresztfájá
nál, s húsvét reggelén énekeljük 
együtt a hitvalló éneket: Jézus 
él! Én is vele!

E hívogató sorokkal kérek 
Istentől - az evangélikusok lel
készeként - minden aszódinak 
áldott húsvéti ünnepeket és de
rűs, Jézus-közeli életet.

Detre János
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Jó aszódinak lenni
Az aszódi baptisták programajánlata

Bemutatják életfelfogásukat
A szokásostól eltérően az új 

évi ökumenikus istentisztele
tekre enyhe tavaszias időjárás 
mellett január 21-23. között 
került sor.

Mindhárom alkalommal szólt 
mindhárom egyházi méltóság, 
és együtt imádkozott Detre Já
nos evangélikus esperes, Buz
góm József katolikus plébános 
és M. Kovács László baptista 
lelkész.

Nem érdemes külön-külön 
beszámolni minden együtt töl
tött estéről, mert mindhárom al
kalom egymást kiegészítette, és 
egy csodálatos egységes egészet 
alkotott.

Egy idegennek úgysem jelent 
semmit, ha leírom, a Biblia mely 
részeiből ki tartotta az istentisz
teletet, illetve melyik istentisz
telet melyik hozzászólás. Mert
hogy minden egyes megnyilat
kozás tartalmazott üzenetet min
denki számára: volt szívbemar- 
koló, bátorító és önvizsgálatra 
indító.

Egy biztos: egyetlen szavuk 
sem hullott a porba. A hálás hí
vők zsúfolásig megtöltötték a 
templomokat, a lelkek pedig 
szomjasan szívták magukba az 
evangélium üzenetét. Nagyon jó 
volt még érezni, tudni, a hívők 
szeretik egymást, bármelyik fe- 
lekezethez tartoznak is. És cso
dálatos minden egyházi méltó
ság feltétel nélküli, mindenkit 
befogadó szeretete. Hűséges, 
önfeláldozó szolgálói a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak és né
pének.

Városunknak mindhármukra 
pótolhatatlanul szüksége van, 
nekünk pedig általuk válik ért
hetővé az érthetetlen, közel ke
rül a végtelen és a múlt jelenné 
válik.

És igenis csodálatos a kato
likus templom ősi falai között

A Falujárók úti garázssoron szere- 
lőaknás garázs eladó. Telefoni 06-30- 
488-5611. Irányán220ezer Ft.

Pénztárgépek, mérlegek adásvéte
le, szervizelés, hitelesítés.
Tel: 06-20-9281-526.

hallgatni az orgonamuzsikát, ki
csi imaházunkban izgulni, hogy 
többen már nem félnek el, és 
szemlélni a vadonatúj evangéli
kus imaterem impozáns mérete
it, élvezni kényelmét. Bárcsak 
többször lenne ilyen.

Jó volt idén is a behunyt szem 
végtelenségében együtt a Te
remtőre gondolni, gyönyörköd
ni egymás nézésében, egymás 
énekkarának hallgatásában, 
mennybe repülni a a Jó Isten elé, 
hinni a megváltás erejében, és 
venni naponként a Szent Lélek 
áldásait. Hiszen általa lesz a ke
vés elégséges, az ízetlen ízes, és 
jó aszódinak lenni.

Aki a Felséges fejtekében lakozik, 
A Mindenható árnyékában pihen. 
Tollával betakar téged.
Szárnya alatt oltalmat találsz

91. Zsolt. 1,4.

JózsefFerencné
Baptista gyülekezet

Aszód Ifjúságért Alapítvány

Pályázati felhívás
Az Aszód Ifjúságért Alapít

vány számlájára 2001. évben 
307.217 Ft gyűlt össze az 1 %- 
ok felajánlásából. Ennek szét
osztására pályázatot írunk ki az 
alábbi témakörökben:
■ Környezetvédelem - Öntevé

keny csoportok kömyezetszé- 
pítő és környezetvédő tevé
kenységének támogatása

■ Helyi hagyományok (népraj
zi, zenei, népi játékok, szoká
sok) ápolását, felkutatását cél
zóprogramok, rendezvények.

■ Ifjúsági klubok, közösségte
remtő programok támogatása. 
Helyi szabadidős programok, 
táborok anyagi segítése.

■ Sportversenyek, tömegsport 
rendezvények

Közeledik a tavasz, de a huzat ma
rad! Ablakok, ajtók (fa, fém, műanyag) 
szigetelése német technológiával, 
garanciával, több éves gyakorlattal. 
Zárcsere, javítás, pászítás .Tel: 06 30 
959-9643

Napjainkban a világ és kis ha
zánk is forrong, különböző né
zetek, vélemények és elképzelé
sek hangzanak el. Megismer
hetjük mások gondolatait, esz
méit. Mi, az Aszódi Baptista 
Gyülekezet tagjai is szeretnénk 
bemutatni egy világképet, el
mondani egy életfelfogást, me
lyet mi követünk, melynek se
gítségével a bánatainkat, öröme
inket feldolgozzuk, megéljük.

Rendezvénysorozatunk, mely 
2002. márciusában indul, ezért 
is kapta „A világ, ahogyan mi 
látjuk... ” összefoglaló címet. 
Reményeink és terveink szerint 
minden hónapban lesz egy dél
után, amikor az élet különböző 
területein dolgozó, különböző 
korosztályokhoz tartozó, az or
szág különböző tájairól érkező 
előadók mondják el, hogyan él
nek, hogyan látják a világot. 
Ami közös bennük, hogy mind
annyian hívő keresztények, s

■ Az ifjúság bekapcsolása az 
időskorúak karitatív jellegű 
segítésébe.

A kiírásnak megfelelő pályá
zatokat egyének és kollektívák 
„ Ifjúságért Alapítvány ” címzés
sel a Polgármesteri Hivatalba 
(2170 Aszód, Szabadság tér 9.) 
szíveskedjenek eljuttatni.

Pályázni pályázati űrlapon le
het. Az űrlap beszerezhető a 
Polgármesteri Hivatal titkársá
gán, a Városi Bölcsődében és a 
Városi Könyvtárban. A pályázat 
beérkezési határideje: április 14.

A pályázat elbírálásáról, a ku
ratórium döntéséről a pályázók 
április 30-ig írásban értesítést 
kapnak.

Eladó aszódi 1,5 szobás lakás fel
újított állapotban, nagy erkéllyel, be
épített konyhaszekrénnyel 6,6® Ft
ért. Érdeklődni: 06-30-365-7751.

Eladó 1988-as Skoda 120L Mű
szaki: 2003.augusztus 31-ig. Tel: 28 
401-488

Aszódon a Páskom dűlőben zárt
kert hobbitelek eladó. Tel napközben 
400-103,este: 400-844 

ezért számukra a Biblia „tükre” 
jelenti a speciális látásmódot.

Ezek az alkalmak a Baptista 
Imaházban (Petőfi út 46.), va
sárnap délután kerülnek meg
rendezésre a mellékelt program
ajánló szerint. Sok zenével, ver
sekkel is próbáljuk átadni 
mindazt, amit érzünk. Minden 
alkalom után lehetőség lesz kö
tetlen beszélgetésre az igehirde
tővel, ill. a többi résztvevővel.

Programnaptár:
2002. március 17.16 óra
Dávid James
Élet Szava Alapítvány
Baptista Imaház (Aszód, 

Petőfi út 46.)
Dávid James Amerikában, In- 

diana államban született 1958- 
ban. Középiskolai tanulmányai 
után mérnöki diplomát szerzett. 
Egész életében szerette a zenét, 
három és fél éven keresztül - a 
mérnöki munkamellett-gitáron 
játszott egy country együttes
ben. Súlyos magánéleti gondok
kal küzdött, amikor egy barátja 
segítségével megtalálta Istent. 
Felesége követte öt ezen az úton, 
és együtt kezdtek gyülekezetbe 
járni. Dávid elvégezte a teoló
giát, majd benyújtották kérel
müket kelet-európai misszioná
riusi szolgálatra. 1992. decem
berében érkeztek meg két gyer
mekükkel együtt Magyaror
szágra. Ma Dávid a tóalmási 
Élet Szava Bibliaiskola főigaz
gatója. Hobbija a gitározás, 
éneklés, kosárlabdázás, horgá
szás és a számítógép.

További alkalmak:
Április 21.16 óra, Budapest
Hetényi Attila nyugalmazott 

baptista lelkipásztor, teológiai 
tanár

Május 12. 16 óra, Dunaha- 
raszti

Háló Gyula baptista lelkipász
tor, főszerkesztő

Június 16., szeptember 22., 
október 20., november 17.

Minden érdeklődőt szeretettel 
hívunk, várunk!!!

Aszódi Baptista Gyülekezet



ASZÓDI

Sikeres az új 
postás egyenruha

Egy idő óta valahogy más a 
hangulatom, ha belépek az aszó
di posta ügyfélszolgálati terébe. 
Már többször is megfigyeltem: 
ugyan mindig sietősek az aszó
diak, de a lehető legritkábban 
hangoskodik itt bárki is. Talán az 
ablak mögött ülő mosolygós 
hölgyek az okai? Vagy a pos
tások iránt érzett hagyomány
tisztelet? Többször is végiggon
doltam az előbbi gondolatsort, 
míg végre elfogadható magyará
zatot találtam.

Nemcsak a jó emberi tulajdon
ságokkal felvértezett kisasszo
nyok lehetnek azok, akik türe
lemre inthetnek, de az a tudato
san megfogalmazott látvány is, 
melyet az ügyfelek láthatnak a 
kiszolgáló pultok mögött ülőkön.

Már nem emlékszem, mióta, 
de gyökeresen megváltoztak az 
üvegen túl ülök ruhái. Az addig 
elegánsan is tarka öltözetet fel
váltotta az egyenruha. Nekem 
szerencsére ez az uniformis na
gyon tetszik. Mivel elfogyott a 
sor előttem, s csak magam ma
radtam, önkéntelenül is hango
sabban szóltam be a kis kerek 
beszélőn: Önök gyönyörűek eb
ben a ruhában! A hatás nem ma
radt el. Néhány pillanat alatt al
kalmi divatbemutató részese le
hettem. A bent ülő hölgyek fel
vonultatták tiszteletemre a teljes 
ruhatárukat. Az egyik a kis ken- 
dőcskét dicsérte, a másik a zöld 
mellénykét. A harmadik a fehér 
ing kényelmes szabását. A ne
gyedik... meg azt, hogy neki ez 
meg az nem jár, mert ő nem ide
kinn dolgozik. Azonban mások
tól eltérően ez a jogos panasz 
nem számon kérőén, inkább 
évődve, vidáman zajlott le. Hi
ába is kértem őket: adják a ne
vüket, hogy név szerint is meg
örökíthessem, kikkel beszélget
tem, nem adták.

Már kifelé indultam, amikor a 
kis ablakon az egyik kisasszony 
mosolyogva utánam szólt:

-Tudja, minálunk nem a név 
fontos, csak az, hogy a közössé
günkben jól érezzük magunkat. 
S talán ezt megérzik az ügy
feleink is. AKI

A városi rang nemcsak cím, hanem szolgálat is

Összegzés egy beruházásról
Az 1970-es évek elején elin

dult a korszerű városi szenny
vízelvezetés és szennyvíztisz
títás kiépítése Aszódon. Aszód 
akkori vezetőinek előrelátását és 
munkáját dicséri ez a tény. 
Ugyanis a 70-es évek elején 
olyan településeken, mint 
Aszód, csak elvétve épültek 
ezek a közművek, a szennyvíz
elvezetés és -tisztítás csak a na
gyobb városok időszerű felada
tai közé tartozott. Igaz ugyan, 
hogy a korszerű környezetvé
delem abban az időben is igé
nyelte a közmű kiépítését, de ko
rántsem olyan elemi erővel, mint 
napjainkban. A város akkor ki
használta az állami beruházás 
lehetőségét annak érdekében, 
hogy a lakossági szennyvízel
vezetés és szennyvíztisztítás 
megkezdődjön.

A 90-es években a környezeti 
kultúra fejlődésével új lendületet 
vett a csatornázottság iránti 
igény az egész országban, mely
nek megvalósítását az állami 
céltámogatási rendszer is előse
gítette.

Ennek az igénynek akart meg
felelni képviselő-testületünk, 
amikor elkészíttette a város 
szennyvíz-csatornázási terveit 
és pályázatát, mellyel a szüksé
ges állami támogatásokat céloz
ta meg.

Ekkor keresett meg bennün
ket Domony és Iklad képviselő
testülete, azt javasolva, hogy kö
zösen építsük ki ezt a közművet, 
így az 1.500 köbméter/nap telje
sítményű szennyvíztisztító telep 
kapacitása kevésnek bizonyult. 
Miután a telep már közel 25 éve 
üzemel, a bővítés mellett ráfért a 
korszerűsítés, a felújítás is.

Az üzemeltető javaslatára 
megkerestük Bag és Hévízgyörk 
településeket azzal a felvetéssel, 
hogy csatlakoznának-e a tisztí
tótelep bővítéséhez. (így sokkal 
gazdaságosabb az építés és az 
üzemeltetés.) Miután igent 
mondtak, 3.000 m3/nap teljesít
ményű szennyvíztisztító telep 
építése vált szükségessé.

Ezt a programot is megpá
lyáztuk.

A három település szennyvíz
elvezető csatorna építését vala
mint az öt település szennyvíz
tisztító telepét Aszód város gesz
torságával készíttettük elő. A 
gesztorság során lényeges viták 
nélkül működtek együtt a tele
pülések. A gesztorság gyakorlati 
munkáit az aszódi Polgármeste
ri Hivatal munkatársai és a Csa
tornamű Társulat alkalmazottai 
végezték el. Rengeteg segítséget 
kaptunk az üzemeltetőtől, a Gal- 
gamenti Víziközmű Kft. vezető
jétől és munkatársaitól.

A beruházásokat úgy kellett 
megvalósítani, hogy közben a 
meglévő csatornahálózatok mű
ködjenek, a csatornába bekötött 
lakásokból a szennyvíz-elveze
tése biztosítva legyen, és a tisz
títótelep folyamatosan üzemel
jen, méghozzá úgy, hogy a tisz
títás minőségét kifogás nem ér
heti, hiszen a fő cél, a túrái ivó
vízbázis védelme csak így bizto
sítható. (Ugyanis innen kapja 11 
település az egészséges ivóvi
zet.)

1999-ben elkezdődött a 
szennyvízelvezető csatornarend
szer építése. Ezt a munkát 2001. 
év végére befejezték az építők. 45 
km vezetéket építettek, ez több, 
mint 2000 ingatlan bekötését tette 
lehetővé. Ennek a beruházásnak a 
nettó értéke 820 millió Ft. Ebből 
50 % az állami céltámogatás, 
20% a Környezetvédelmi Alap 
támogatása és 8,5% a Vízügyi 
Alaptól elnyert pénzügyi segít
ség. A különbség pedig a három 
településen élő emberek és az 
önkormányzatok befizetése.

A kivitelezők teljesítették a 
vállalásaikat. Az INNOTERV 
RT. Domonyban és Ikladon, 
Aszódon pedig a Nemzetközi 
Betonút Rt. által készített mun
kát üzemelésre alkalmas állapot
ban átvették a szakhatóságok, a 
műszaki ellenőr és a beruházó 
önkormányzatok. Az üzemelte
tő a munkavégzés során folya
matosan figyelemmel kísérte a 
kivitelezést, és megvásárolta az 
üzemeltetéshez szükséges kie
gészítő gépeket, járműveket, 
eszközöket.

A szennyvíztisztító telep bő
vítését és felújítását az ALTER- 
RA RT. készítette el. Ugyanez a 
cég végezte a telep 6 hónapig 
tartó próbaüzemeltetését is.

A telep rekonstrukciója nettó 
240 millió Ft-ba került. Ennek 
70%-át az állami céltámogatás 
tette ki, a további részt pedig az 
önkormányzatok fizették.

A telepen üzemel a korábban 
átépített szippantott szennyvíz 
leürítő műtárgy. Több mint 600 
m2 aszfaltozott utat építettek a 
Galga bagi oldalán lévő korsze
rű tisztítótelephez, amely 5 tele
pülést szolgál ki és lehetőséget 
biztosít további települések csat
lakozására.

Nehéz feladat volt egy időben 
építeni és fennakadás nélkül, 
folyamatosan üzemeltetni a tisz
títótelepet. Legnagyobb örö
münkre ez maradéktalanul sike
rült, amiért külön elismerést ér
demel a kivitelező és az üzemel
tető. A beruházás befejezésével 
Aszód jelenlegi belterületén az 
ingatlanok 94%-a előtt kiépült a 
szennyvízelvezető csatornahá
lózat. A szolgáltatás az érintettek 
számára igénybe vehető. Hiá
nyoznak a szennyvízcsatornák 
az új építési telkek egy részén, a 
Miskolczi közben, a Dózsa Gy. 
u. egy részén, a Béke úton. Ez a 
terület részletes rendezést igé
nyel, és ennek elkészítése után 
sor kerül a közmű kiépítésére. 
Megoldásra vár a Falujárók úton 
és a Kossuth L. utcában néhány 
ingatlan csatornázása.

Ez a beruházás lehetővé tette, 
hogy a XXI. században korszerű 
környezetvédelmi szempontból 
elengedhetetlenül fontos szenny
vízelvezetés és -tisztítás legyen 
Aszódon és környezetében. Az a 
tény, hogy a beruházás gesztora 
Aszód városa volt és azt sikeresen 
lebonyolította, a szakembereinek 
a munkáját dicséri. Ezzel pedig 
Aszód azt bizonyította, hogy vá
rosi szerepét komolyan veszi és 
segítségére tud lenni a környező 
településeknek, bizonyítva ezzel, 
hogy a városi rang nem csak cím, 
hanem szolgálat is egyben.

Bagyin József
Polgármester



TÜKÖR 11

RF1UATTTTnmLmm* JLjftjBLwto^ JbLjiJrL

Több-kevesebb
akár 1000 € árelőny

Renault Árvarázs 2002. március 1-április 30. Renault Twingo*, Renault 
Clio*, Renault Kangoo 500 €**, azaz 125 000 Ft, Renault Mégane, 
Renault Scénic, Renault Lagúna 1000 €**, azaz 250 000 Ft árelőnnyel! 
Az árelőny mellett ugyanúgy jár a Renault-khoz: 1 év teljes körű 
garancia, 10 év Assistance 10+ és 12 év átrozsdásodás elleni garancia. 
Várjuk márkakereskedésünkben! WWW.Tenault.hu

“kivéve a Twingo és Clio limitált szériák 
** 1 € = 250 Ft fix árfolyamon

KÉPE TIBOR KFT.
3021 Lőrinci, Bajcsy-Zsilinszky u. 57. 

Tel.: (37) 388 132, 389-218

http://WWW.Tenault.hu


ASZÓDI

Választás2002
Kedves olvasóink! Az Aszódi Tükör szerkesztősége arra vállalkozott, hogy bemutatja az 5-ös számú választókerület valamennyi regisztrált 

országgyűlési képviselő-jelöltjét. Pest megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottságánaktájékoztatása szerinta 
következő jelöltek kerültek nyilvántartásba: Szabó Imre (MSZP), Tóth Gábor (Fidesz-MDF), Bereczky László (MIÉP), Kis Miklós (Centrum 

Párt), Vértesi László (SZDSZ), Izracska László (Független Kisgazdapárt), Nottny (Növényi) Norbert (Új Baloldal)

A Centrum Párt 
képviselő-jelöltje:

Kis Miklós 57 éves agrár
mérnök, mezőgazdasági szak
mérnök, nős, két gyermek 
édesapja. Eddigi munkássága, 
tapasztalata teljesen a körzet
hez kötötte, most is Túrán él és 
dolgozik. Egész életében a me
zőgazdaságban dolgozók ér
dekeit képviselte. Számára a

AFidesz-Magyar
Polgári Párt
és a Magyar

Demokrata Fórum 
közös képviselő-jelöltje:

Tóth Gábor
1953. január 31-én születtem 

Jászfényszarun. Egyszerű paraszti 
családból származom, édesapám 
földműves, édesanyám pedig ház
tartásbeli dolgozó volt.

legfontosabb érték az ember, ezért őket kívánja képviselni és 
szolgálni.

„Szerintem nemcsak a magánéletben, hanem a parlamenti 
munkában isfontos a tisztesség, a hozzáértés és a szorgalom. Ha 
egyetértvelem, támogassa a Centrum Pártjelöltjét. ”

Kupa Mihály

Iskoláimat Jászfényszarun, Jászberényben, illetve Szombathelyen vé
geztem. Víz-központifűtés szerelő, illetve melegkonyhás szállodai vezető 
végzettséggel rendelkezem.

1966-70-ben korosztályomban a 2.és 3. legjobb atléta voltam Magyar
országon. 25. éve vállalkozó vagyok. Aszód és Bag térségében 13 éve élek 
és dolgozom, itt építettem fel a környék egyik szállodáját. Elváltam, két 
gyermek édesapja és a kétéves Csenge unokám boldog nagypapája vagyok

1998 óta országgyűlési képviselőként, a Parlament Környezetvédelmi 
Bizottságának tagja, valamint 2001-től a Védett Madarak Pusztítását Vizs
gáló Albizottság elnökeként ténykedem.

Jelentős szerepet vállaltam Túra várossá nyilvánításában és a Széchenyi- 
tervben a a Galga-mente idegenforgalmi programjának kidolgozásában 
valamint elindításában. A kormány kisebbségeket támogató politikájának 
keretében aktívan lobbiztam Iklad és Domony községek csatornázásához 
szükséges központi támogatásával megszerzése érdekében.

Az FKGP
képviselő-jelöltje:

Izracska László

Kartalon születtem 1945. ja
nuár 22-én. Jelenleg az UNI- 
BASU Kft. ügyvezető igazga
tója vagyok.

Jelöltként a programterve
zetem a következő:

A térség mezőgazdasági fel
dolgozó iparának bővítése, munkahelyek teremtése. Az egészség
ügyi vonatkozásban a családtámogatás fejlesztése, az idős emberek 
segítése, szociális ellátások érdemi biztosítása. A térséget átszelő 
autópálya használatának kedvezőbbé tétele, ingyenes használata. A 
települések közműhálózatának érdemi fejlesztése, az elhúzódó 
munkák felgyorsítása, megfelelő pályázati rendszerek kialakítása és 
alkalmazása. A közbiztonsági tevékenység megszilárdítása, pol
gárbarát rendőrség eszmeiségének gyakorlati megteremtése, a 
közélet tisztaságának biztosítása. A hagyományőrző kulturális 
programok elősegítése, a faluturizmus fejlesztése. A programterve
zet alapján beilleszkedni a Független Kisgazdapárt országos prog
ramjába.

AMIÉP
képviselő-jelöltje:

Bereczky László

1942. május elsején születtem 
református magyar embernek. 
1948-tól elemi, általános és kö
zépiskolai tanulmányaimat Nagy
váradon, a volt premontrei gimná
ziumban végeztem. 1959-ben érett
ségiztem a magyar tannyelvű tago
zaton. 1959 és 61 között autósze
relői technikumot (román nyelvű szakoktatás) végeztem, majd 1961-62- 
ben autószerelőként dolgoztam Nagyváradon. 1960-ban vizsgálati fog
ságba kerültem a nagyváradi Securitate vallatópincéjébe. A későbbi kon
cepciós per vádja: „Románia nemzeti integritása elleni fegyveres szer
vezkedés.”

1962-67 között a Kolozsvári Agrártudományi Egyetem hallgatója voltam. 
1964-ben nősültem. Feleségem magyar szakos tanár Gödöllőn. Két gyer
mekünk van. 1967 és 1989 között agrármérnökként dolgoztam a romániai 
Bihar megye több termelőszövetkezetében és állami gazdaságában föagro- 
nómusként 1989. októberében a „zöld határon” átjöttem Magyarországra. 
1990-től magyar állampolgár vagyok, a Szent István Egyetem kertészeti 
tanszékének munkatársa. 1993-ban léptem a MIEP-be az első 500 tag egyi
keként. Még ebben az évben Gödöllőn létrehoztuk a MIEP városi szervezetét 
1997-től a Fővárosi Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség vezető fő
tanácsosa vagyok. Szakterületem a mezőgazdaság és amunkaügy.



Pest Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizonságánaktagjai:
Dr. Kovacsik Erzsébet 
Dr. Keresztes Katalin 
Rácz Zoltán

Delegált tagok: Kovács Mihály 
Gyárfás Éva 

Bódi Gábor

Benczéné dr. Péli Margit 
Gál Gyula

elnökhelyettes 
tag

elnök 
tag 
tag 
(MSZP) 
(MIÉP) 
(SZDSZ) Lapzártánkig nem derült ki, az Új Baloldal és az FKGP kit delegál a bizottságba.

Gyárfás Zsuzsanna 
Ifj. Kis Miklós

(FIDESZ-MDF) 
(Centrum)

Az MSZP 
képviselő-jelöltje:

Szabó Imre

1953. április 1-jén született Esz
tergomban. Nős, négy gyermeke 
van. Családjával Szentendrén él. 
Középiskolai tanulmányait követő
en testnevelő tanári, majd labdarúgó 
edzői diplomát szerzett. 1975-1983 
között előbb vidéken, majd Szent
endrén tanított és edzősködött. Idő
közben a szentendrei városi úttörőelnöki feladatokat is ellátta. 1984-től a 
Magyar Úttörők Szövetsége osztályvezetőjeként a sport, táborozás, turisz
tika, környezet- és természetvédelem területek felelőse volt.

1987. novemberében a Magyar Természetbarát Szövetség újjáalakuló 
közgyűlése főtitkárrá választotta, mely tisztségben 19992-ben, 1996-ban és 
2000-ben ismét megerősítette.

1988 és 1998 között több ifjúsági és gyermekalapítvány kuratóriumának 
tagja, a Wesselényi Miklós Közalapítvány elnöke, 1992-től az MSZP tagja. 
1994-96 között a párt Szentendre és környéke szervezet elnöke. 1995. 
májusában az MSZP Pest Megyei Területi Szövetsége elnökévé válasz
totta, és ebben a tisztségében 1997-ben és 99-ben megerősítette. 1994-ben a 
helyhatósági választáson Szentendrén az MSZP jelöltjeként egyéni kör
zetben képviselővé választották. 1998-tól országgyűlési képviselő. 2000- 
től az Ifjúsági és Sportbizottság elnöke. 2001. januáijában az MSZP Or
szágos Elnöksége akömyezetvédelmi kabinet elnökévé választotta. 

Az SZDSZ 
képviselő-jelöltje:

Vértesi László

1945. január 10-én születtem 
Vajtán. Egy felnőtt és két kisko
rú gyermekem van. Gépjármű
technikusi végzettséggel rendel
kezem. Huszonhat évig dolgoz
tam az Autóközlekedési Tanin
tézetnél (ATI), majd 1991 óta
mint magán betegszállító tevékenykedem, és próbálok a dialysisre 
szoruló betegek életminőségén javítani. Negyvenhét évig Buda
pesten laktam. Tíz éve Aszódon élek feleségemmel, aki született 
aszódi.

Ez ideig semmilyen politikai szervezetnek nem voltam tagja, de 
most idejét éreztem, hogy olyan párthoz csatlakozzam, amely végre 
egyértelműen kijelenti: az egészségügy vészhelyzetben van. Mint 
az e területen tizenegy éve tevékenykedő vállalkozó - mind a mun
kámban, mind a magánéletben - naponta szembesülnöm kell a 
ténnyel, hogy a magyar egészségügyben valami nincs rendjén. Sze
retném tehát most már nemcsak közvetve, hanem közvetlenül is 
kivenni a részemet abból, hogy ez az áldatlan állapot megváltozzék.

Az Új Baloldal 
képviselő-jelöltje:

Nottny 
(Növényi) Norbert

Tisztelt Választóim!
Növényi Norbert vagyok, 45 

éves. Budapesten születtem. Két 
sportágban is sikerült kimagasló 
eredményeket elérnem. Birkózás
ban olimpiai bajnok és kick-boxban 
világ- és európa bajnok lettem. Az aktív sportolás közben először autóka- 
rosszéria-lakatos szakmát tanultam, majd a dolgozók gimnáziumába érett
ségiztem, ezután vendéglátó ipari képesítést szereztem, majd lediplo
máztam aTestnevelési Főiskolán. A versenysport befejezése után 1998-ban 
színművészeti képesítést szereztem.

Politikával 1999 óta foglalkozom, mint az Új Baloldal elnökségi tagja, 
valamint a Sport- és Ifjúsági kabinet vezetője.

Választókörzetem, a Galgamente nem ismeretlen számomra, hiszen 
édesanyám Zsámbokon született. Úgy érzem, családi gyökereim révén 
igazán át tudom érezni az itt élő emberek sorsát, és ezen települések prob
lémáit. B izom abban, hogy a Ti segítségetekkel olyan sikereket érünk el kö
zösen, mint azt tettük annak idején az olimpiai csapattal. Ennek a sikernek a 
reményében kérem, támogassatok engem és pártomat ajánlószelvénye
tekkel és szavazatotokkal.

Közlemény
A Magyar Demokrata Fórum Aszódi Szervezete 2002. feb

ruár 20-án 18 órára választási gyűlést szervezett, melynek ven
dégei Dr. Hende Csaba úr, az MDF általános alelnöke, 
igazságügyi államtitkár és, Tóth Gábor képviselő úr, a FIDESZ- 
MDF koalíció képviselőjelöltje voltak. Az este folyamán fel
röppent a hír, hogy ezt az összejövetelt a Fiúnevelőben tartja 
meg az MDF, az oda tervezett MSZP-gyűlés helyszíne pedig a 
Művelődés Háza lesz. Szeretném leszögezni, hogy soha, egyet
len pillanatig sem fordult meg a fejemben, hogy az MDF ren
dezvényének helyén módosítsak, ez ügyben engem nem is 
keresett meg senki. Tekintettel arra, hogy ez a módosítás rá
adásul törvénysértő is lett volna - 24 órás üzemelésű oktatási 
intézményben pártrendezvényt tartani tilos -, a híresztelést rá
galomnak minősítem és a szervezők nevében visszautasítom. 
Nem tenném, ha nekem magamnak is nem kellett volna ko
moly vitába keverednem félrevezetett MSZP-tagokkal, akik tá
vozásra akartak rábírni.

Hőnigné Zádor Éva
MDF-elnök
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Március 15-ei ünnepség

Kampányra utaló lelek
Megszokott helyszínen, a 

Petőfi Múzeum előtti téren ke
rült sor az 1848-as forradalom 
és szabadságharc 154. évfor
dulója alkalmából rendezett 
ünnepségre.

A megszokottnál ezúttal töb
ben, mintegy kétszázan vettek 
részt a megemlékezésen, melyet 
a Himnusz eléneklése után a 
Csengey Gusztáv Általános 
Iskola tanulói nyitottak meg a 
48-as eseményeket megidéző 
műsorukkal. Ezt követően a 
Galga Kamara Táncegyüttes a 
Fix Stimm Zenekar kíséretében 
szatmári táncokat adott elő, 
majd Bagyin József polgár
mester mondott ünnepi beszé
det. Remenár László furulya
szólója után az ünnepség a 48-as 
emlékműnél folytatódott, ahol

Aa fáma
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[AJÁNLATAI
Ajánlati könyvünk címe 

nem egy női nevet jelöl, hanem 
egy fővárosét A nabateusok 
által alapított település rom

Beszédes fejvlseletek

„Hej, párta, párta, gyöngyös 
koszorú” címmel nyílt március 
12-én kiállítás a Petőfi Múzeum 
Galériájában. A férfiak és nők 
haj- és fejviseletének tárgyait, 
fotográfiáit bemutató tárlat 11 
múzeum kincseiből alkot egy
séges egészet. A föfedők igen 
„beszédesnek” bizonyulnak, 

előbb Filcsik László, a Petőfi 
Sándor Gimnázium és Gépé
szeti Szakközépiskola és Kollé
gium diákja elszavalta a Nem
zeti dalt, ezt követően az önkor
mányzat, a 40. Galga Vezetésb
iztosító Ezred, a politikai pártok, 
a városi intézmények és a civil 
szervezetek képviselői helyez
ték el a megemlékezés virágait.

Az országgyűlési képviselő
jelöltek közül jelen volt Tóth 
Gábor, Szabó Imre és Vértesi 
László is. Igaz, nemcsak ez utalt 
a rövidesen sorra kerülő válasz
tásokra, hanem az is, hogy az ün
nepség kezdete előtt a Fidesz 
helyi szervezete a párt program
ját tartalmazó szórólapokat osz
togatott, a MIEP-tagok pedig a 
nemzeti lobogó mellett pártjuk 
zászlaját is kibontották.

UdiLevy: Petra
jaira csak 1812-ben bukkan
tak rá a Negev sivatagban.

Persze először azt kellene 
megtudnunk, kik voltak a naba
teusok. A könyv szerint egy 
olyan törzs leszármazottairól 
van szó, amely a Kr. e. 6. század

hiszen nemcsak azt tudhatjuk 
meg, mit viseltek elődeink, ha
nem a társadalmi szokásokra, vi
selőjének életkorára, és sok más 
egyébre is következtetni lehet 
belőlük. A korábban Szentend
rén és Ráckevén bemutatott ki
állítás augusztusig látható 
Aszódon.

Elmarad az Aszódiak az 
aszódiaknakcímíí gálaműsor

Kellő jelentkező híján elma
rad az Aszódiak az aszódiaknak 
című gálaműsor. A Közművelő
dés Otthona és a Vécsey Károly 
Helyőrségi Klub azonban nem

Közművelődés Otthona

Képviselő-jelöltek 
találkozója

A Közművelődés Otthona áp
rilis 4-én 18 órakor bemutatkozó 
estet szervez az országgyűlési 
képviselő-jelöltek számára a 
Csengey Gusztáv Általános Is
kolaaulájában.

Szeretnénk, ha Kedves Olva
sóink partnerek lennének, és elő

ban Arábia déli részéről a Föld
közi-tenger partján fekvő északi 
sivatagos területek felé vándo
rolt, majd jellegzetes, vándorló 
nomád életformájával felhagyva 
egy magasan fejlett, vegyes etni
kai összetételű civilizációt ho
zott létre. Az itt lakók megmű
velték a sivatagot, s fűszernövé
nyekkel kereskedtek Indiától 
Perzsiáig a mediterrán vidéke
ken. Kultúrájukat a mostoha kö
rülmények ellenére egy évezre
den keresztül sikerült fenntrtani, 
s abban is rendkívüli, hogy ké
pes volt különböző idegen kul
túrák hatását egyidejűleg befo
gadni és integrálni, anélkül, 
hogy identitását és különállását 
feladni kényszerült volna.

Az egyik legkorábbi keresz
tény nép - ők építették az első 
templomokat a Negev-sivatag- 
ban - mégis eltűnt kétezer esz
tendőre. Bár a régészek gőzerő
vel végeznek itt kutatásokat, a 
nabateusok civilizációját még 
mindig rengeteg titok övezi.

A szerző gazdagon illusztrált 
leírást ad az eddig feltárt anya
gokról, az említett nép történel
méről, vallásáról, művészetéről, 
emellett - mivel az egykori vá
ros ma a turisták kedvelt cél
pontja - nagyon sok gyakorlati 
tanáccsal is szolgál. 

szeretné, ha az évenkénti meg
rendezés sorozata megszakadna, 
ezért ősszel újra próbálkozik a 
hagyományos kulturális ese
mény megszervezésével.

segítenék, hogy minél többet 
megtudjunk ajelöltek és pártjuk 
körzetünkre vonatkozó elképze
léseiről. Névvel és címmel ellá
tott kérdéseiket április 1-ig ad
hatják le a Városi Könyvtárban.

Programajánló
Március 20-án 18 órakor a 

Művelődés Háza kamaratermé
ben dr. Asztalos István történész 
Vörössipkások a Galga mentén 
címmel tart előadást az 1848-as 
forradalom és szabadságharc 
környékünkön zajlott esemé
nyeiről.

Április 5-én 15 órakor 
kisebb huszársereg érkezik 
Aszódra, hogy megkoszorúzza 
az 1848-as emlékművet. A ven
dégek ezt követően Isaszegre si
etnek, hogy másnap részt vegye
nek az újra megrendezésre ke
rülő isaszegi csatában.

Április 10-én 18 órakor Há
tizsákkal a nagyvilágban cím
mel Gaál Péter tart diaképes 
előadást a Művelődés Háza ka
maratermében. A fiatalember 
Indiába és Nepálba kalauzol el 
bennünket.

Közlemény
Értesítjük mindazokat, akik 

tisztelték Dr. Antall József mi
niszterelnök urat, hogy 2002. 
március 21-én este fél hatkor 
szentmisét tartunk emlékére az 
aszódi katolikus templomban.

MDF Aszódi Szervezete
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Sípos Márta emlékére

Felvállalta a legfontosabbat és a legnehezebbet
„Búcsúzunk attól, aki min

ket, Éveken át a jóra intett Ta
nított s védett, hogyha kellett, 
így cseperedtünnk szíve mel
lett”

Jobbágy Károly

A magyartanárom volt, ké
sőbb kollégák lettünk. Fiatal ta
nárként került Aszódra, a Petőfi 
Sándor Gimnáziumba, valami
kor az ötvenes évek táján, s ettől 
kezdve nyugdíjazásáig itt dol
gozott. A tanulóévein kívül szin
te egész életét Aszódon töltötte. 
Az utolsó évtizedekben a lakó
telepen lakott, sokan ismerték, 
hisz könnyen és szívesen be
szédbe elegyedett mindenkivel, 
akin tudott, segített. Valójában 
azonban kevesen érzékelték mé
lyebb, rejtettebb értékeit, céltu
datossága, komolysága főleg hi
vatásul választott munkájában 
vált láthatóvá.

Ha diákkorom „Márta néni”- 
jére gondolok, akkor egy ked
ves, mosolygós fiatal nőt látok, 
aki azonban nagyon szigorú volt 
a katedrán. Széleskörű művelt
sége, olvasottsága, követel
ményrendszere, dolgozatírási, 
javítási módszerei lassacskán le
gendássá tették karakterisztikus 
egyéniségét. Mindezekkel a leg
fontosabbat és a legnehezebbet 
vállalta fel, amit a mi pályánkon 
remélni lehet: ízlést javított, stí
lust alakított. Tanítványait rend
re felvették az ország rangos 
intézményeibe, akkor is, amikor 
még egyáltalán nem volt könnyű 
ezekbe bejutni. Rendkívüli elhi
vatottságát, munkájában jellem
ző becsületességét sok-sok pél
dával lehetne igazolni. Eszembe 
jut, hogy amikor már szinte min
den házban ott volt a nélkülöz
hetetlennek hitt televízió, ő nem 
vett magának egészen a nyugdí
jazásáig, mondván, hogy akkor 
nem maradna a tévétől ideje a 
lelkiismeretes dolgozatjavításra.

Az évek során gyakran kellett 
az igénytelenséggel, az egyre 
gyengébb tudásszintű és maga- 
tartású diáksággal megküzde
nie, s ezekben a harcokban sok
szor állt egyedül, támasz, segít
ség nélkül, ám az elvtelen meg

alkuvás nem volt a kenyere. 
„Egyetemi katedra illenék 
hozzá!” - mondogatták róla, 
akik előtt értékei nyilvánva
lóak voltak. Azt szinte min
denki érzékelte, hogy Márta 
néni komoly, nagyhatású ta
náregyéniség.

Szakterülete, az irodalom az 
utolsó években is jelen volt éle
tében - olvasmányok formájá
ban. Volt, aki íróként levelezés
ben állt vele, véleményét kérve, 
tisztelve /Pl. Rózsás János, „A 
magyar Szolzsenyicin’7. Láto
gatásaim során is mindig szóba 
került egy-egy friss olvas
mányélmény, több értékes mű-

A Városi Nyugdíjasklub 2001. évi beszámolója

Meglepetés volt a díszpolgári cím
Túlzás nélkül állíthatjuk, 

hogy tartalmas évet zártunk 
2001-ben szinte minden hónap
ra jutott valamilyen esemény.

Februárban farsangoltunk, 
ami igen jól sikerült. Vendége
ink jöttek Gödöllőről és Váltó
ról. Az eseményt megtisztelte 
jelenlétével Tamás Jánosné, a 
Pest Megyei Nyugdíjasklub 
Szövetség elnöke is.

Nőnapon a fiúk köszöntöttek 
bennünket egy színvonalas mű
sorral. Március 15-én klubunk is 
koszorúzott. Szerepeltünk az

Köszönet a segítségért
Alig van olyan személy a kör

nyezetünkben, aki idegesen 
nem mondogatta volna a beteg 
ágya mellett: - Jaj, csak a men
tősök jöjjenek már! És a men
tők jönnek, hogy segítsenek.

2002. február 6-án, késő este 
Harajka János (apósom) aszódi 
lakos hirtelen rosszul lett, amint 
később kiderült, súlyos gyomor
vérzés érte. Hívtuk a mentőt. Az 
aszódiak Hatvan felé igyekez
tek. Tették s dolgukat, beteget 
szállítottak. Telefonáltam a gö
döllői mentőállomásra, ahonnan 
a nagyon kedves segítőkész 
szolgálatvezető (aki a nevét nem 

re még a közelmúltban is ő hívta 
fel a figyelmemet. Természete
sen, ha nem kérdezték az iroda
lomról, ő nem jött elő vele, na
gyon szívesen elbeszélgetett a ké- 
zimunkázásról vagy a kiskertjé
ről, amit különös szenvedélyes
séggel művelt.

Tudtuk, hogy beteg. Kedves 
szomszédai igyekeztek segítsé
gére lenni, s erre egyre inkább rá 
is szorult a gondoskodásra. Az 
elmúlt év végére állapota súlyos
bodott, s túlélt egy infarktust is. 
Szilveszter éjjelén érte ahalál.

Temetésén Balatonszárszón, 
családjának tagjain kívül kollé
gák, egykori diákok, szomszé-

Aszódiak az Aszódiaknak gála
műsoron.

Április 5-ei klubnapunkon 
Both Ottó volt vendégünk, aki a 
nyugdíjasok jogairól tartott 
előadást. Májusban az Anyák 
Napját ünnepeltünk, valamint 
részt vettünk Váltón a Nemzet
közi Nyugdíjas Béketalálkozón.

Július 5-én Gödöllőn részt 
vettünk a Népi ízek Fesztiválján, 
amelynek főzőversenyén két 
csoportunk is bemutatta tudo
mányát. Augusztus 20-án nagy 
meglepetésünkre megkaptuk a 

árulta el) azonnal küldte a men
tőt, orvossal, két ápolóval.

Apósom azóta meggyógyult, 
és mi szinte naponta emlegetjük 
a vöröskeresztes, fehér színű 
mentőket, irányítókat, a szolgá
latkész, segíteni akaró mentősö
ket, mert ők voltak, akik a bajban 
mellénk álltak.

Nem tudok többet adni, mint 
családom és magam nevében 
köszönetét mondok és elisme
réssel adózom helytállásukért. 
Jó tudni, hogy az izgalommal 
várt mentő általában időben ér
kezik.

Harajka Jánosné 

dók voltak jelen. A végbúcsúz
tatón Hódi Gyuláné dr. szólt 
mindannyiunk nevében, meg
ható szavakkal köszönve meg a 
tanárnak, a kollégának, a barát
nak mindent, amit kaptunk tőle, 
s amit tovább is kell adnunk.

Márta néni gyakorta eszem
ben jár azóta is. Kölcsey szavai 
jönnek elém, amint tanári mun
káján tűnődöm: „Mindég és 
mindenütt vágynak, bár keve
sen, kik a jót és szépet szeretni s 
az arra törekvő tetteit méltány- 
lani tudják.”

Aszód, 2002. február 26.

Módos Tiborné

díszpolgári címet, amire nagyon 
büszkék vagyunk.

Októberben a névnaposok kö
szöntésén és a klubnapokon túl 
társadalmi munkát végeztünk 
Budapesten a Margit kórházban, 
amelynek parkját takarítottuk.

Decemberben karácsonyi ün
nepségünket ezúttal is a cukor
betegekkel együtt tartottuk.

Az idei esztendőt a farsangi 
bátyus bállal kezdtük, ami sze
rencsére megint jól sikerült. Is
mét érkeztek vendégeink a gö
döllői, a váltói és az ikladi nyug
díjasklubokból. Rendezvényün
ket megtisztelte jelenlétével 
Bagyin József polgármester, 
Sztán István ezredes és Varga 
Jánosné, a Gondozási Központ 
vezetője, a honvédségi nyugdí
jasok és a cukorbetegek szövet
ségének néhány tagja. Rendez
vényünket Szamosvölgyi István, 
Giriti Sándor, Grandelisz Lász
ló, Geri Csaba és Geri Mihályné 
vállalkozók segítették, köszönet 
érte.

Ezúton szeretném megkö
szönni a vezetőség és a klubtag
ság munkáját, valamint a batyu
kat, amikből sok-sok finomság 
került az asztalokra. Kívánom, 
hogy még sokáig együtt legyünk 
jó egészségben.

Szilágyi Sándorné
klubvezető
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Zrínyi Ilona matematika verseny

Csengeys kisdiákok sikere
Ezúttal is Aszód adott helyet a 

Zrínyi Ilona országos matema
tika verseny területi fordulójá
nak. Bagyin Józsefpolgármester 
megnyitó beszéde után több, 
mint 300 kisdiák kezdett neki a 
feladatsornak, amelyet korosztá
lyuktól függően egy, illetve más
fél óra alatt kellett megoldani.

A Csengey Gusztáv Általános 
Iskola diákjai közül a legjobb

eredmény a 4. osztályos Lee 
Marcell érte el, aki korcsoportjá
ban az ötödik helyen végzett. 
Külön öröm, hogy az iskola töb
bi versenyzője is a mezőny első 
harmadában végzett.

Az iskola vezetősége ezúton 
köszöni meg Búzás Jánosnak, 
hogy anyagilag támogatta a ren
dezvényt.

-rácz-

Villanyszerelő szakmunkást 
keresünk

komfort berendezések szervizelésére, 
készenléti hibaelhárításra. 

Fizetés megegyezés szerint.

A jelentkezést önéletrajzzal a GREX Rt., 
1625 Budapest, Pf.: 100 címre kérjük. 

Felvilágosítás: Torma László, 
tel: 405-4401, 405-5894.

A Petőfisek szalagavatója

Új hagyományt teremtettek

/ingatlan iroda
Aszód, Kossuth Lajos út 63. 

Tel.: 06-28/401-461
Továbbra is várjuk kedves ügyfeleinket az ügyvédi irodában 

működő ingatlan irodánkban.

Szolgáltatásaink:
□ Lakás, telek adásvétel-csere
□ Értékbecslés
□ Ingatlan ügyintézés ügyvédi közreműködéssel
□ Ingatlannal kapcsolatos adásvételi-bérleti szerződések

L □ Lakás-házfelújítások
Építőipari kivitelezés

Gépész-, épületgépész- és 
villamosmérnököt keresünk

projektvezető (tervező-irányítástechnikai) 
munkakörre.

Fizetés megegyezés szerint.

A jelentkezést önéletrajzzal a GREX Rt., 
1625 Budapest, Pf.: 100 címre kérjük. 

Felvilágosítás: Torma László, 
tel: 405-4401, 405-5894.

Február 16-a jeles dátumnak 
bizonyult a Petőfi Sándor Gim
názium, Gépészeti Szakközép
iskola és Kollégium végzős di
ákjainak életében. Ekkor ke
rült sor a szalagavató ünnepsé
gükre, amelyet immár 11. éve a 
40. Galga Vezetésbiztosító Ez
red laktanyájának színházter
mében rendeznek.

Az ünnepségen az ilyenkor 
szokások búcsúbeszédek és kö
szöntök mellett egy új hagyo
mány is teremtődött. Zeher Zol
tán alezredes, parancsnokhe

lyettes az ezred nevében megju
talmazta eredményes tanulmá
nyi munkájáért a 13.a és a 13.d 
osztályokat. A parancsnokhe
lyettes az alakulat és az iskola 
több éve tartó jó kapcsolatának 
elismeréseként emlékplakettet 
nyújtott át Paksi Ferencnének, 
az iskola igazgatójának is.

A szalagtüzés után a végzős 
osztályok színvonalas műsorral 
köszönték meg szüleiknek, taná
raiknak az értük tett erőfeszíté
seket.

R.Z.
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Történet egy másik dimenzióból

Még egyszer a csatornázásról
Aszód történetében az 1999. 

esztendő a csatornázás éve volt 
Valamelyik délután a Yoma 
tisztítóautó vidáman spriccelt 
be az egyik utcai tisztítóakná
ba, hogy végre megtörtént a 
rendszer első dugulása. A nem 
mindennapi látványosság némi 
nosztalgiázásra késztetett, így 
hát megpróbáltam felidézni 
azokat a nagyszerű eseménye
ket, melyek a rendszer teljes 
kiépüléséhez vezettek.

Még a kezdetkor az egyik 
szomszédom figyelmezetett: 
Pistukám, ideje elindulnod a 
csatornázással kapcsolatos aszó
di össznépi megbeszélésre, 
mert a csatornázási demokrácia 
mindenkire egyformán kötele
ző. Mit volt mit tennem, enged
nem kellett a jószándékú felhí
vásnak.

Már a műszaki tájékoztatás 
kezdetén megüzenték Brüsszel
ből, hogy azonnal befejezettnek 
tekintik az obemburgiakkal való 
testvérvárosi kapcsolatot, ha 
nem alakítjuk meg az egyes tele
pülésrészek társulatait. Sőt: még 
a Galga fölött átívelő beton- 
hidat is lebontatják, így aztán 
majd vödrökkel hordhatjuk át a 
túlsó partra a trutyit az új szenny
víztisztító telepre. A magyar em
ber híres a bizottságosdiról: 
mindjárt megalakították a fel
végi és az alvégi bizottságot. 
Vita nem lehetett: aki a kartali 
part legmagasabb pontjától akár 
1 milliméterre is lejjebb lakott, 
az már az alvégiek között talál
hatta magát. S ez az akkori nagy 
melegben kitüntetésnek számí
tott, hiszen ezek közelebb ültek 
az ajtóhoz, amelyen a vita hevé
ben könnyen ki lehetett osonni 
egy jó sörre a 6-oshoz. Az elnök
ség elfoglalta a helyét, Dunái 
bácsi egyszer véletlenül belené
zett a parlamenti tévéközvetí
tésbe. Mivel igen tájékozottnak 
tartotta magát, rögtön apellálni 
kezdett a nagy terv ellen. De, 
mert napirend előtt szólalt fel, 

elküldték a jó édesanyjához, 
hogy azzal vitatkozzon. Az 
egyik utcai megbízott diszkréten 
megsúgta Süket Nagy Mari 
néninek, hogy II. Erzsébet angol 
királynő élénken érdeklődött 
nála az aszódi eseményekről, sőt 
tiszteletét tenné a bizottságok 
teljesen demokratikus alapon 
való, hagyományos ócsárlásá- 
nak. Sőt, még egy csókot is haj
landó adni annak, aki a La 
Manche csatornára akaija kötni 
az aszódit.

A jelenlévők átmenetileg az aj
tót bámulták. No nem sokáig, 
mert megjelent a királynő Kukás 
Bözsi személyében, aki - látva, 
hogy ő ott nem lesz szakértő - 
mesterségének orrfacsaró illatát 
hátrahagyva befejezettnek tekin
tette a látogatást. Az érdemi mun
kát azoknak az összetört poharak
nak a csörgése indította el, ame
lyeket Vaksi Pzrw döntött föl.

A szokásos műszaki tájékoz
tatás után átmenetileg jótékony 
csend lett. Csak Rózsagatyás 
Mari néni hortyogott bele, bizo
nyítva, hogy ő bizony minden 
részletre gondosan odafigyelt. A 
bizottságok felszólították az ut
cák képviselőit a hozzászólásra. 
Némelyek harci zászlókkal ér
keztek, hogy azzal is lelkesítsék 
a közösségüket. Például az egyik 
zászlóra kéjesen vigyorgó vipe
rát hímeztettek. A másikon meg 
egy közismert sörféle leáztatott, 
s a múzeum vitrinjéből csak erre 
az alkalomra kikért, viharvert 
címkéjét varrták. Az újtelepi tér 
lakói rendhagyó módon hatal
mas dobozzal vonultak be. Aki a 
doboz oldalába fúrt kis lyukon 
benézett, világosan láthatta, mi
lyen sötéten néztek az ott lakók a 
tanácskozás elé.

Az első felszólaló röviden - 3 
óra hosszan - üdvözölte a tanács
kozás résztvevőit, s egyben java
solta, hogy városunk azon lakói, 
akik reuma vagy csúz követ
keztében amúgy is hajlottan jár
nak, alakítsák meg az Aszódi El
ső Csatomabejáró Civil Egyesü

letet, hogy majdan, ha valaki vé
letlenül beesik a rendszerbe egy 
ellopott csatornafedél miatt, el 
ne tévedjék. A következő hozzá
szóló meg egyenesen lottózó 
irodát képzelt el az utcai össze- 
folyókhoz, hiszen köztudott, 
hogy ott a szerencsét hozó anyag 
turbósítsa ömlik a játékosokhoz. 
Volt, aki a kihasználatlan bioe
nergiával kívánta csökkenteni a 
kivitelezési költségeket. Elkép
zelése szerint a szorgalmas va
kondokat kellett volna felkérni 
erre a munkára. Egyrészt men
tesültek volna az utcák a zárt 
technológia miatt a felfordulás
tól, másrészt a kerttulajdonosok 
is kevesebb vakondtúrással ta
lálkozhattak volna. Az állatvé
dők tiltakozása miatt azonban 
rögtön elvetették e rendhagyó 
ötletet. Pisis Bözsike meg egye
nesen azzal állt elő, hogy a szer
vezetből a káros anyagokat min
denki párologtassa el közbeeső 
takarékos megoldásként, mert 
amúgy is forráshiányos a költ
ségvetés. így nem szükséges fel
forgatni jobban Aszódot, mert 
azt a XX. században már több
ször is felforgatták.

A domborzati viszonyok bo
nyolultsága miatt külön fejezet
ben kellett tárgyalni azoknak a 
bekötéseknek az ügyét, ahol a 
szennyvízkifolyók jóval a gerinc
csatorna alatt voltak. A jelenlévők 
ellenvetés nélkül határozatot hoz
tak, hogy olyan esetben a szenny
víz menjen föl magától, hiszen 
erre a történelemben már szám
talan példa volt, főleg az eldugult 
vécécsészék környékén. 
Amennyiben ez nem történik 
meg, büntetésként egyszer és 
mindenkorra ki kell szárítani a 
szikkasztó gödörben. Trottyos 
Julcsi néni ugyan megemlítette, 
hogy mégsem kellene ilyen csú
nyán elbánni azzal a fránya víz
zel, hiszen szem előtt tartva 
Aszód idegenforgalmát, talán 
még gejzírként is hasznosítható 
lenne, persze előtte megfelelő lát
ványtervet kell készíteni.

Fokker Géza bácsi, a Lloyd 
Repülőgépgyárból kommuni- 
zált - értsd: ellopott - folyadék- 
tápszivattyút ajánlotta fel meg
oldásként a trutyi felpumpálá
sára. Azonban pórul járt, mert a 
Magyar Megtalálók Országos 
Szervezetének jelenlévő titkos 
ügynöke azonnal lefoglalta az 
ereklyeszámba menő szerkeze
tet, ugyanis a magyar atombom
bát - ennek hiányában - eddig 
nem tudták megalkotni. Még 
szerencse, hogy néhány kézle
gyintéssel megúszta a vén kópé.

A közönség még izgatottan 
tárgyalta a becsületsértő ügyet, 
amikor városunk üdvöskéje, 
Mindenlébenkanál Vicuska kér
te, hogy a csatornázási munkák 
beindulása előtt méltó emléket 
állíthassanak maguknak a söri
vók. Tervük szerint Sörhasú 
Pesta vezéri alakja betonba önt
ve egy csatornafedelet tart a ke
zében. A szobor talapzatába 
azoknak az aszódiaknak a neveit 
vésnék be, akik a millénium 
évében sörfogyasztásukkal 
nagyban elősegítették a csator
nák optimálisabb kihasználását. 
Ezzel is bizonyítva a „Minden 
sörös a csatornáért, minden csa
torna a sörösökért" mozgalom 
létjogosultságát. Azonban nem 
hiába voltak benn a mosolygó 
viperások, ugyanis jól alávágtak 
Vicuska ötletének: tényekkel 
támasztották alá, hogy az utca
sarki villanyoszlopok szinte ki
dűlnek a gyanús eredetű vízmo
sásoktól, ráadásul az emlékmű
re. Sokszor a mentők sem talál
hatók meg, amikor éppen azon
nali segítségre lenne szükség.

Az érv hatott, az emlékmű 
sorsa eldőlt. A legnagyobb vesz
teség azonban Csámpás-Ragyás 
Zsiga bácsit érte, aki mint ön
ként jelentkező modell, már be
leélte magát, hogy műkőbe 
öntve ő fogja az elkövetkező 
ezer évben vigyázni utcája csa
tornáját.

Mobil Dikk
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Egy kis nyelvelés

Hogy kerül a csizma az asztalra?
Ezt a kérdést szoktuk feltenni 

akkor, ha valamilyen dolog nem 
helyénvaló, nem illendő. Kérdé
sünk tartalmának az alapja az, 
hogy sokféle holminkat nem 
szoktuk felrakni az asztalra - le
gyen az bármilyen célra szolgáló 
asztal különösen nem a lábbe
linket, hiszen jártában-keltében 
arra figyel legkevésbé az ember, 
hogy mibe lép bele.

A szólásnak viszont kell vala
milyen alapjának lennie, mert ok 
nélkül nem keletkezett. Akár is
merjük az eredetét, akár nem: a 
szólás létezik. A meglepő éppen 
az, hogy azok is könnyedén, aka
dálytalanul használják, akik a ke
letkezésről semmit sem tudnak, 
még csak nem is sejtenek. Pedig 
nem is olyan ördöngös az egész.

Létezik egy olyan fogalom, 
hogy sörcsizma\ És nem csak fo
galomként, hanem tárgyiasult

Egy kis humor: elemezzük együtt!

Petőfi Sándor: Befordultam a konyhára
A kezdő sorból teljesen nyil

vánvaló, hogy amennyiben a la
kás, amelyben Petőfi lakott, mi
nimum komfortos volt, nem az 
udvarról fordult be a konyhába, 
hanem a folyosóról. A konyha 
nem a folyosó végében volt, 
mert akkor nem használta volna 
a befordultam szót, hanem abból 
jobbra vagy balra nyílott.

Amennyiben a lakás nem volt 
komfortos, hanem az utcáról 
egyenesen a konyhába lehetett 
benyitni, akkor kijelenthetjük, 
hogy Petőfi nem a túloldalról 
jött, hanem a járdán közlekedett 
a befordulás előtt, a ház hom
lokzati síkjával párhuzamosan.

“Rágyújtottam a pipámra ”
A vers második sorából mini

mum három dolog következik:
LA XIX. század első felében 

a dohányzás már meghonoso
dott Magyarországon.

2. Petőfi már előzőleg meg
tömhette a pipáját, mert arról 
egy árva szó sem hangzik el, 
hogy a befordulás után tömte 
volna meg, majd rágyújtott.

3. Ha nem ismernénk a vers 
harmadik sorát, azt hihetnénk, 
hogy a költő megtömött pipával 
a zsebében járkált, és így a zsebe 

formája is létezik, mégpedig 
üvegből. Külsejére, formájára 
nézve teljesen olyan, mint a va
lóságos csizma, csak a funkciója 
más. Vagyis inni lehet belőle. És 
még az asztalra is feltehető anél
kül, hogy bárki megbotránkoz- 
hatna miatta.

Keresgélés közben azt talál
tam vele kapcsolatban, hogy len
gyel területről ered a használata, 
s különféle ivási szokások és 
módozatok kapcsolódnak hoz
zá. Magam is láttam egy ilyen 
sörcsizmát egy könyvben, szá
rán a felirattal: „Isten áld (sic!) 
meg a magyart!”. (Állítólag 
Aszód egyik vendéglátó egysé
gében is látható a kellékek kö
zött egy sörcsizma, de nem írom 
ki a vendéglő nevét, mert véte
nék a reklámtörvény ellen!)

Most már csak az a kérdés, 
hogy valóban lehet-e inni az 

állandóan tele volt dohánytör
melékkel.

E sort olvasva két dolog is az 
eszünkbe juthat:

Petőfi mindig is barátkozott a 
halál gondolatával (lásd: Egy 
gondolat bánt engemet), így 
nem is törődött igazából a do
hányzás káros hatásaival.

A másik dolog, ami eszünkbe 
juthat, az, hogy megérezte, fia
talon fog meghalni, mielőtt a do
hányzásának bármilyen követ
kezményei előjönnének.

„Azazrágyújtottamvolna, ha- 
azmár nem égett volna ’ ’

Hát ezt azért nem gondoltam 
volna. Ha nem ismernénk a vers 
folytatását és a költő korát, azt 
hihetnénk, hogy egy felelőtlen, 
szórakozott emberrel állunk 
szemben. Szinte elképzelhetet
len, hogy valaki a pipáját a ke
zében tartva ne vegye észre, 
hogy az meleg, a füstről nem is 
beszélve. Azt már fel se tétele
zem, hogy a pipa nem is volt Pe
tőfinél, hanem mondjuk a kony
haasztalon égett, csak nem vette 
észre és ezért akart rágyújtani.

„A pipám javában égett,nem 
is mentem én avégett. Azért men
tem, mer megláttam, Hogy oda

ilyen csizmából, vagy pedig 
csak dísznek használható? Mi
vel a csizma belseje üreges, 
ugyanúgy, mint a valódi csiz
máé, természetesen megtölthető 
sörrel. Már csak az a kérdés, 
hogy milyen módon kell belőle 
inni, merre kell néznie a csizma 
orrának ivás közben? Ha abból 
indulunk ki, hogy a csizma orrá
nak előre kell néznie, ha bele 
akarunk lépni, akkor logikus a 
gondolat, hogy ugyanúgy előre 
kell mutatnia sörivás közben is. 
Csakhogy nem így van! Éppen 
fordítva kell használnunk a csiz
mát, mert ha előre áll az orra, ak
kor ivás közben egyre maga
sabbra emelkedik, s ha nem va
gyunk elég óvatosak, egy pilla
nat alatt megfürödhetünk a ne
mes italban. Kár lenne érte!

-g-1

bent szép leány van. ”
Na itt azért álljunk meg egy 

kicsit... Mi az, hogy odabennt 
szép leány van? Mostanáig ab
ban a hiszemben voltam, hogy 
Petőfi a saját konyhájába fordult 
be. Én biztosan tudom, hogy a 
konyhámban van-e szép leány 
vagy nincs. Többnyire nincs. Na 
most, ha tudom, és ez az én 
konyhám, akkor nincs szükség 
kamu rágyújtásra, ha oda be aka
rok menni. Bemegyek, befor
dulok, berontok, azt csinálok, 
amit akarok.

Ha a konyha az enyém, de a 
lányt eddig még nem láttam, ak
kor nem azzal foglalkozom, 
hogy a pipám gyújtogatom, ha
nem egyből megkérdezem: 
"Maga mit keres itt?” Esetleg 

jól belerúgok a Morzsa kutyám
ba, hogy miért enged be idege
neket.

Ha viszont nem az én kony
hámba fordulok be, akkor igen 
nagy illetlenség égő pipával be
állítani, ha van ott szép leány, ha 
nincs! Köztudomású, hogy a 
passzív dohányzás mennyire ár
talmas. Pár év és oda a lány 
szépsége, a költő pedig nézhet 
más konyhák után.

ÜZENET
... el nem űzhet innen keserűség, 
végzet haragja, semmi hatalom. 
Kemény paranccsal ideköt a hűség: 
jóban vagy rosszban, mindig szabadon, 
magunk törvényét vaIIva, senki másét, 
s ha körülöttünk akár egy világ ég, 
óvni magunkban s híven adni ót 
afiainknakeztakis hazát.

Jöjj hát, tavasz! Sarjadjatok,vetések! 
Virulj, Tündérkert, kicsi Magyarország! 
Koldusnak is jó földeden az élet, 
ha szebbé válik tőle a te orcád. 
Költő, dalolj hát! Énekeld hazádat, 
mutasd föl szívéta magas világnak! 
S porod fölött csak ezt véssék a fába: 
Megtette dolgát és nem élt hiába.”

(Rónay György)

A költemény további szap
panopera-szerű részeivel már 
nem foglalkozom, mivel arány
lag érthető, kivéve az utolsó sort, 
ahol Petőfi alvó szívének nem 
felébredéséről, hanem meggyul- 
ladásáról beszél, feltehetőleg a 
pipa meggyulladása körüli her- 
cehurcamiatt.

Pálmai Tibor 
•if

U.L: Az érettségizőknek azt ta
nácsoljuk, hogy lehetőleg ne a 
szerző mostani, illetve a követke
ző számokban megjelenő elem
zései alapján készüljenek a má
jusi megmérettetésre.

(A szerkesztő megjegyzése)

Olvasóink 
figyelmébe!

Nemrégiben ismét névtelen 
olvasói levél érkezett szerkesz
tőségünkbe. Ennek megjelente
tését most sem tartalma miatt 
nem tudjuk vállalni, hanem 
azért, mert úgy véljük: a szólás
szabadság jogához az is hozzá
tartozik, hogy az illető a nevét is 
adja véleményéhez, vállalva ez
zel az esetleges következmé
nyeket.

Rácz Zoltán 
felelős szerkesztő
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21 70 Aszód, Kossuth Lajos ú t 3.
SZERETETTEL VÁRTUK KEDVES VÁSÁRLÓITIKÁTI
Hozzánk mindig érdemes benézni (

IAIJY-XI
Hölgyeim, kezdjék 
a taVaszt nálunk,A

divatos extra méretű taVaszi kosztümök, 
tunikák, nadrágok Várják Önöket.

Nyitva:
H-P: 9-17
Szó: 8-12

Tel:
30 415 0368

Márciusi akciónk:
bodifk, réklik, pólók, sapkák

készítői áron!

Szélei vittetek etérkéto aro4

húszéira!
Nyitva tartás: 

H-P: 9-15, Szó: 8-12 
TeL: 06-70-242-6205

Ora-ékszer bolt 
. ..    : •

Aszód, Kossuth Lajos út 26. (régi mozi)
Nyitvatartás: H-P: 9.00-17.00 Szó: 8.00-12.00 

Tel : 06-30-475-7920

m^Á>ás/é^l-/iel Á>cezétáA ' 
éózeszl/J- és/aliózáÁ) széles eálceszléAxe 
ézaszl/aAy elemed
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www.volkswagen.hu

Jó döntés születik.

e A negyedik Polo generáció még többet nyújt. Megnövelt tér, új formavilág, magas alapfelszereltség:

• Vezető- és utasoldali légzsák
• Szervokormány (65 LE-től)
• Elektronikus indításgátló
• 12 év átrozsdásodás elleni garancia

Mór 2 355 000 Ft-tól.

« ISOFIX előkészítés a biztonsági gyermeküléshez
• 4 hangszórós ALFA rádió
• Zöld hővédő üvegezés
• Pótféklámpa

Úf Polo

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

http://www.volkswagen.hu
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
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Új edző, új karate szakág Aszódon

Az a fontos, hogy mozogjon a gyermek
Bár a karate már korántsem 

olyan felkapott sportág, mint a 
80-as években, amikor az első 
Bruce £ee-filmek videokazet
tákon bekerültek Magyaror
szágra, továbbra is vannak lel
kes hívei, akik újra és újra meg
próbálják a fiatalokat beavatni 
e rendkívül nagy fegyelmet és 
koncentrálást igénylő mozgás
kultúrába. Közéjük tartozik 
Fási Tibor egy dános mester, aki 
hétfőnként és szerdánként a 
wado-ryu szakágot oktatja a 
Petőfi Sándor Gimnázium és 
Gépészeti Szakközépiskola tor
natermében.

- A wado-iyu a karate öt alapá
gának egyike. Talán támadóbb 
jellegű a többinél, mert az alapí
tója a hagyományos stílusok, 
gyakorlatok mellett korábban a 
dzsiu-dzsicu, tehát a földharc, az 
ebben használatos rúgások, csa
varások, izületfeszítések nagy
mestere volt, ezért vannak benne

Bemutatkoznak a város civil szervezetei

Több mint fél évszázada röptéinek
Most induló sorozatunkban 

szeretnénk képet adni azok
nak a civil szervezeteknek a 
működéséről, amelyek több 
éve vagy évtizede színesítik 
Aszód társadalmi és kulturális 
életét Sorozatunk első részé
ben a több, mint fél évszázada 
alakult A12 Aszód Postaga- 
lambsport Egyesületet mutat
juk be, amely a domonyi, bagi, 
hévízgyörki és aszódi posta- 
galambászokat fogja össze.

Az önfenntartó egyesület ti
zenhárom taggal 1949. május 
18-án alakult. Jelenleg kilencen 
vannak, és közülük heten verse
nyeznek. A két új tag galambjai 
ősszel „szállnak be” a küzdel
mekbe.

- Sajnos az utóbbi időben há
rom fő Kartalra igazolt, egy ta
gunk pedig abbahagyta a galam- 
bászást. Nagyon idő- és pénz
igényes tevékenységről van szó, 
így nem számítunk arra, hogy a 
közeljövőben jelentősen növe
kedni fog a létszámunk - avat be 
Tóth József elnök a részletekbe, 
aki kisebb megszakítással 1978 
óta tölti be ezt a posztot. - Ko
rábban 15 körül volt a tagság

ilyen elemek is. Az utolsó har
minc-negyven évben Japánban 
az alapstílusból mindig wado- 
lyus versenyző nyerte az orszá
gos nyílt bajnokságokat. De az

alapág hatásosságára jellemző az 
én edzőm sikersorozata is. Rostás 
Tibor, aki a különleges rendőri 
szolgálatnak volt évekig a védel
mi kiképző tisztje, többször nyert 
rendőrolimpiái az USA-ban. A 

létszáma, és a legtöbben aszó
diak voltak. Mára közülük sokan 
felhagytak a galambászással. 
Legnagyobb bánatunkra az apák 
nem tudják rávenni fiaikat, hogy 
átvegyék a stafétabotot.

Az elnök szerint nagyon kell 
szeretni kell a galambokat ah
hoz, hogy megélje vállalni értük 
a sok-sok áldozatot. Drága a ga
lamb, a versenyeztetés és az 
eleség is. Egy 15-30 tagú, ver
senyzésre szánt állomány évente 
öt-hat mázsa, 10-12 féle magból 
álló eleséget fogyaszt el, amely
nek mázsája 6500 Ft. Idén a 
tagoknak fejenként 17 ezer Ft
ért 12 versenyre viszik el a ga
lambjaikat. A nevezési díj ver
senyenként és galambonként 40 
Ft. Fél évente 4000 Ft díjalapot 
is be kell fizetni.

Persze a galambászok között 
is kialakult egy réteg, amely jól 
megél ebből a tevékenységből. 
A sikeres tenyésztőkről van szó, 
akik eladják a kiemelkedő ga
lambjaik utódait. A jó galambok 
átlagára 300-400 ezer Ft, de a 
februári, Gödöllőn tartott ga
lambkiállításon kínáltak példá
nyokat 680 ezer(!) Ft-ért is. 

közelmúltban - erről a sajtó is be
számolt - négy hónapos kikép
zést tartott az uruguayi biztonsági 
erőknek az ottani belügyminisz
ter meghívására. Gyakorlatilag 
mindent elért, amit szakmai kö
rökben ezen a téren el lehetjutni.

- Könnyű rávenni a gyereke
ket, hogy ezt a sportágat vá
lasszák?
-Amikor én elkezdtem karatéz- 
ni, háromszázan jelentkeztünk. 
Tudomásom szerint közülük 
csak én űzöm. Ma már nem is 
jelentkeznek ennyien. Ebben 
nyilván szerepet játszik, hogy a 
karate máig nem olimpiai sport
ág. A televíziós közvetítések 
nem túl látványosak, és mivel 
minden nagyon gyorsan történik 
minden, csak a hozzáértők tud
ják nyomon követni az akciókat. 
Van egy szervezet, amely azért 
harcol, hogy a karate bekerüljön 
az olimpiai sportágak közé. Én 
viszont úgy vélem, nem feltétle

Persze ahhoz, hogy valaki ennyit 
kérhessen egy-egy szárnyasért, 
előtte komoly eredményeket 
kell elérnie.

Az aszódi egyesület verseny
zői valamennyien első osztályú
ak, és a hatvani kerület élmező
nyében szerepelnek, ami nem 
kis dolog, hiszen az Aszódtól 
számított 60 kilométeres körön 
belül mintegy 700 vetélytársuk 
van. Tavaly Csányi Sándor és 
Kazi Zoltán galambjai szerepel
tek a legjobban, összetettben a 
6., illetve a 7. helyen végeztek.

A módszerek, hogy hogyan 
készítik fel a versenyre a külön
böző távon repülő galambokat, 
természetesen különböznek, és 
ezt az egyesület tagjai is maguk 
kísérletezik ki. A legtöbben az 
özvegy módszert alkalmazzák, 
vagyis a hímtől egy időre elve
szik a tojót, és csak a verseny 
előtti napon mutatják meg neki. 
A hím nagyon fog igyekezni a 
párjához. A tojókat azzal lehet 
megbolondítani, hogy egy kifúrt 
tojásba legyet tesznek. A mozgó 
tojás láttán a tojó azért kerül iz
galmi állapotba, mert azt hiszi, 
hogy rövidesen kibújik a fióka. 

nül kell ennek bekövetkezni. 
Egyrészt a karate nemcsak 
sportág, hanem egy életforma is, 
másrészt a versenysport mindig 
megnyirbálja a sportág szépsé
gét. Visszatérve az alapkérdés
hez, itt Aszódon jelenleg 10-15 
gyermeket oktatok. Ez ideális 
létszám, hiszen mindenkire ele
gendő idő jut. Nagy bánatomra 
éppen a középiskolából nem je
lentkezett senki sem, a közösség 
magját azok az általános iskolás 
korú diákok adják, akik a koráb
ban a városban oktatott seidokan 
stílusú edzésekre jártak. Sok kö
zöttük a jó mozgású ügyes gye
rek, akik hamar megtanulják 
majd a wado-ryu elemeit is. Ter
mészetesen szeretettel várjuk 
azokat is, akik e cikket olvasva 
kívánnakjelentkezni. Jöjjenek el 
az edzésre, álljanak be közénk. 
Csak akkor kötelezzék el ma
gukat, ha megtetszik nekik, amit 
csinálunk.

R.Z.
A szerzőfelvétele

Sok múlik az etetésen is. A ver
senyek előtt a galambok külön
böző vitaminokat kapnak. Tóth 
József szomorúan meséli, hogy 
a galambászsportban is megje
lentek a doppingszerek, néhá- 
nyan olyan szereket adnak be a 
galamboknak, amelyektől még 
nagyobb teljesítményre lesznek 
képesek. Emiatt mostanában 
sokszor kerül sor állatorvosi 
vizsgálatokra is. Tóth József ál
lítja: az aszódi egyesület galam
bászai csak tiszta módszerekkel 
versenyeznek.

A tagok vetélytársként és 
egyesületi partnerként is sűrűn 
találkoznak. Az elnök szerint a 
többség között baráti a viszony, 
és örülnek egymás teljesítmé
nyének. A versenyek után kis 
összejövetelekre kerül sor, ami
kor is a megjutalmazzák a lege
redményesebb tagokat.

A működésükön sokat lendí
tene, ha támogatókra lekének, 
és ha még többen lelnének örö
met ebben a szép hobbiban.

A Közművelődés Otthona áp
rilis második felében vendégül 
látja az egyesületet. A bemuta
tóval egybekötött beszélgetés 
pontos időpontjáról plakátokról, 
valamint az Aszódi Tükör ápri
lisi számából értesülhetnek az 
érdeklődők.

R.Z.
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Aszód FC: kilenc új játékos

Első helyről fordul a csapat?
natúj szereléseket még nem vit
ték le a székházba, így ezek is 
megmaradtak.

Bár egyelőre még csak plety
kaszinten, de úgy hírlik, hogy a 
Kistarcsa visszalép a bajnoki 
küzdelmektől. Ebben az eset
ben az Aszód kerül az élre, mi
vel a vetélytársaktól emiatt 
több pontot vonnak le.

Az FC tervei között minden
képpen szerepelt a további erő
sítés, ám arra a vezetőség nem 
számított, hogy szezon közben 
az aszódi játékosok többsége szó
nélkül otthagyja az egyesületet. 
Gyakorlatilag két helyi illetősé
gű labdarúgó maradt a csapat
ban, ezért a tervezettnél jóval 
több, összesen kilenc új focistát 
igazolt le a klub. Búzás János el-

Március
Vízszintes: 1. A megfejtés el

ső része, zárt betű: G 12. Visz-, 
szafelé: Lajos becézve 13. Liba 
hangja 14. TÉVE 15. Kétel! 
16. Hivatalos személlyel 18. Lel 
20. Kövér 22. Nemesgáz 24. 
Ilona becézve 25. Személyes 
névmás 26. Tehát 27. Együgyű 
29. Üres páka! 30. Nesz páratlan 
betűi! 31. Ének azonos hangzói 
32. Ritka női név 33 A végén 
ugrik! 34. Olasz autójelzés 35. 
Élni kezd! 36. Gramm 37. 
László be-cézve 38. Kitalált 
történet 40. Szén-monoxid 42. 
Házban 
oktalan 45. Üres téka! 46. 
Némán 
Keresztül 49. Máté betűi 
keverve! 53. Amper 

él 43. Értelmetlen,

ráz! 47. Nem én 48.

Függőleges: l. Nem ti! 2. Jó 
szagú 3. Hittel kapcsolatos meg
nyilvánulás 4. Rangjelzés 5. Liter 
6. Ágnes becézve 7. Házasságkö
tés 8. Kálium 9. Ősi magyar név 
10. Két rúdból és fokokból álló, 
magasság megközelítésére hasz-

nők szerint a távozókban nem 
volt elég kitartás és szorgalom, 
féltek a feljutástól, de legfőkép
pen attól, hogy nem fognak be
férni a keretbe. A vezetőség 
ugyanakkor azt tervezte, hogy 
feljutás esetén is indít csapatot a 
körzeti bajnokságban, hogy 
azok is játéklehetőséghez jussa
nak, akik csak hobbi szinten tud
ják űzni ezt a sportágat. Az ér
kező játékosok mindegyike ed
dig magasabb osztályban rúgta a
bőrt.

Az egyesületet igen kellemet
lenül érte a betörés ténye. A ren
dőrséggel ellentétben az elnök 
nem 600 ezerre, hanem legalább 
egymillió Ft-ra becsüli a kárt,

náít eszköz 11. Középen nevet 16. 
Némán tol! 17. Zsigmond becéz
ve 18. A megfejtés befejező ré
sze (zárt betű: T) 19. -én páija 
21. Oxigén 23. Vízi állat 27. Fér
finév 28. Felsőfokjele 29. Kicsi
két 31. Emberi létek 33. Tároló
hely 35. Értelem 37. Los Angeles 
39. „Tyúk...”, ostoba, buta 41. 
Visszafelé alvószoba 42. Len szé
lei! 44. Győri futballcsapat, Rá
ba... 47. Néma tanú! 49. T! 50. Éj
félig tart 51. Osztrák autójel 52. 
Nitrogén. - fné -*

A megfejtést 2002. április 5-ig 
lehet beküldeni nyílt levelező
lapon, a lap aljáról kivágott rejt
vényszelvénnyel együtt a Városi 
Könyvtárcímére: 

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 

mivel az elkövetők jelentős ká
rokat okoztak a riasztóberende
zésben és az elektromos háló
zatban is. A tolvajok még a fű
nyíró gépet valamint a vaskály
hát is eltulajdonították. (Az 
egyesület kéri, akinek van egy 
felesleges kályhája, és szívesen 
felajánlaná, jelezzen szerkesztő
ségünknek.) A veszteség szeren
csére nem veszélyezteti a csapat 
bajnokságban való részvételét. 
Az is külön öröm, hogy a vado-
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könyvutalványát sorsoljuk ki.
*

Februári számunk 
megfejtése: Völgy zugoly, 

Legolas, Gandalf, Csavardi 
Samu, Gimli, Zsákos Frodó, 

Végzet-katlan, Aragom.

Az újraépített csapat túl van 
néhány előkészületi mérkőzé
sen. Az Örbottyán ellen 2:1-es, a 
Bag ellen 5:2-es vereséget szen
vedtek, míg a GEAC-ot 4:1 -re, a 
Boldogot pedig 8:1-re verték. 
Időközben megműtötték Kecs
kés Zoltán játékos-edző térdét, 
aki már az alapozást is el tudta 
kezdeni, és valószínűleg már a 
második-harmadik bajnoki mé
rkőzésen pályára lép.

-erzé-

A szerencse ezúttal Nagy Bá
lintnak, Tukora Miklósnak 
Nagyné Benedek Évának, és 
Baranyai Tamásnénak ked
vezett, akiknek postán küld
jük el a nyereményt.
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Várjuk Olvasóink véleményét,
észrevételeit, írásait!
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