
Lakásokat építene 
az OTP Ingatlan Rt.

KÖZÖS 
beruházásban 

bővül
a Városháza?
Előfordulhat, hogy az OTP 

Ingatlan Rt-vel közös beru
házás részeként bővül a Vá
rosháza épülete. Az önkor
mányzat még az év elején ke
reste meg a céget, és ajánlotta 
fel megvételre a Petőfi utca 1. 
szám alatti telket Mostanra 
kiderült, az OTP Ingatlan Rt 
érdeklődést mutat az ingatlan 
iránt, ahol 21 lakást kíván 
építeni.
Mivel a Petőfi utca 1. szám 

alatti telek közvetlenül kapcso
lódik a önkormányzat telkéhez, a 
leendő vevő egy közös beru
házás lehetőségét vetette fel. Az 
általuk elkészített vázlatterv a 
Városháza épületéhez zártsorú- 
an csatlakozó vegyes haszno
sítású épületet javasol megvaló
sításra. A földszinti részen ön
kormányzati helyiségeket (iro
da, házasságkötő terem stb.), a 
további két szinten lakásokat 
alakítanának ki, amelyek egy ré
sze udvari, egy része pedig utcai 
fekvésű lenne, az udvar pedig a 
Polgármesteri Hivatal és a lakók 
parkolási igényeit elégítené ki.
A cég rögtön több alternatívát is 

javasolt. Eszerint elképzelhető
nek tartja, hogy a telket meg-

Folytatás az 5. oldalon

Baíícicjás 2002.
Vannak percek, amelyek -bár szeretnénk- többé soha nem ismét

lődnek meg életünk során. Talán éppen azért oly annyira értékesek 
számunkra, még akkor is, ha akkor, abban a pillanatbanfel semfog
juk jelentőségüket. De 10, 20, 30 év múlva... Sok sikert és boldog
ságot minden elballagott és a napokban érettségiző diáknak!

Az iskola esetében csak egy pályázó maradt

Igazgatóválasztás: régl-új vezetők
Az április 24-i képviselő

testületi ülés legizgalmasabb na
pirendi pontja minden bizony
nyal a város két intézményének 
élére történő vezetőválasztás 
volt. Először is azért, mert igen 
nehezen jöttek össze a képvise
lők, s félő volt, hogy az abszolút 
többséghez szükséges létszám 
nem lesz meg, és esetleg el kell 
napolni a döntést. Tavaly éppen 
az abszolút többség megléte 
nélküli határozat bizonyult tör
vénysértőnek, és hiúsította meg 
Ács né Tóth Beáta öt évre történő 
kinevezését a Csengey iskola 
élére. Izgatottak voltak az óvo

dák részéről érkező érdeklődők 
is, hiszen három azonos kalibe
rű kolléganőjük pályázott.
Elsőként a Csengey iskola igaz

gatójának személyéről született 
döntés. A képviselő-testület már 
csak egy pályázó sorsáról dönt
hetett, a megbízott igazgató két 
külsős vetélytársa ugyanis idő
közben visszalépett. A képvise
lők zárt ülésen - ezt az érintett 
kérte - úgy határoztak, Ácsné 
Tóth Beátát ezúttal öt évre ne
vezik ki a tanintézmény élére.

Az egy igazgatás alá kerülő 
Napsugár és Szivárvány óvoda 
élére hárman is pályáztak: Nagy

.. €'• 
Önhiki pályázati

Közel 
30 millió 

már ugrott
Mint arról korábban már 

beszámoltunk, a város idei költ
ségvetésének bevételi és kiadá
si összege között 90 millió Ft 
különbség van, vagyis ennyi fo
rint hiányzik a működés biztosí
tásához. A képviselő-testület 
már korábban döntött arról, 
hogy az önkormányzat próbál
jon meg ismét élni az önhibáján 
kívül hátrányos helyzetű telepü
lések számára kiírt pályázati le
hetőséggel. Ennek feltételrend
szerét nemrégiben ismerték meg 
a pénzügyi szakemberek, 
amelyből kiderült, hogy Aszód a

Folytatás a 3. oldalon

Lászlóné, a Szivárvány óvoda 
vezetője, Oláh Károlyné és Bí- 
róné Gazsó Judit. A művelődési 
bizottság valamennyi pályázatot 
jónak tartotta, de döntenie kel
lett. A tagok Nagy Lászlóné 
megbízását támogatták, tekin
tettel arra, hogy mivel közös 
igazgatást kell kialakítani a két 
óvoda között, érdemes a vezetői, 
szakmai tapasztalattal bíró pá
lyázót előnyben részesíteni. A 
titkos szavazás megerősítette a 
javaslatot, a képviselők 9 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mel
lett Nagy Lászlóné megbízatását 
támogatták.



ASZÓDI
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Önkormányzati hírek Április 3.

Pénzzel volt kapcsolatos a 
képviselő-testületi ülés első há
rom témája. A döntéshozók el
sőként a 2001.évi zárszáma
dást fogadták el. A határozat 
többek között kimondja, hogy az 
intézmények pénzmaradványát 
meghagyja a tavaly vállalt köte
lezettségek és szállítói tarto
zások rendezésére. A GAMESZ 
vállalkozási tevékenységének 
eredményét - 18,6 milló Ft-ot - 
visszaforgatva az alaptevé
kenység ellátásához hagyja jóvá 
a pénzmaradvány felosztása 
során. A pénzmaradványból a 
2001-ben hozott képviselő
testületi határozatok döntését ér
vényesíteni kell. Az áthúzódó 
kötelezettségvállalások, támfa
lak és pincerendszerek megó
vását a megpályázott céltámo
gatásból önerő biztosításával, 
valamint az út- és egyéb karban
tartásokat az időjárás miatt ez 
évre áthúzódó kivitelezését fel
tétlenül meg kell valósítani.
Döntött a 2002. évi ÖNH1KI 

pályázat benyújtásáról a képvi
selő-testület. Mivel azóta ezzel 
kapcsolatban újabb információk 
láttak napvilágot, külön cikkben 
foglalkozunk vele, csakúgy mint 
a 2002. évi kisjavítási feladat
tervvel.
Pályázatokat nyújtott be a város 

a pinceomlás és partfal veszély 
elhárítása érdekében.A közeljö
vőben elvégzendő munkák a Pe
tőfi utca 26-30. számnál, vala
mint a Kossuth Lajos u. 50. szám 
alatti ingatlanoknál lévő partfa
lakat érinti. A pinceomlás ve
szélye szintén több helyszínen 
áll fönn.

A grémium elfogadta a Városi 
Civil Vegyeskar kérelmét. Az 
egyre több dicsőséget szerző 
kórus azzal a kéréssel fordult a 
testülethez, hogy egységes fel
lépő ruha beszerzéséhez 48 ezer 
Ft-tal járuljon hozzá.

Nem kapta meg viszont - lega
lábbis egyelőre - a Városi 
Könyvtár a szoftverfejlesztésre 
kért 900 ezer Ft-ot. Az állo
mánykezelő Szirén program 
DOS rendszer alatt működik, 
ennek kínálják a korszerűbb, 
Windows alatt futó változatát 
kedvezményesen. A képvise
lők szerint a jelenlegi rendszer 
egy-két évig még biztosan képes 

kielégíteni az igényeket, s ez idő 
alatt a most kínált program ára 
jelentősen csökkenni fog. 
Ugyanakkor elhangzott olyan 
javaslat is, hogy a könyvtár ve
zetője szakmailag indokolja a 
program cseréjének fontossá
gát.
A Polgármesteri Hivatal mellett 
kíván építkezni az OTP Ingatlan 
Rt. A képviselő-testület nem 
zárkózott el a tárgyalások elől, és 
megbízta a polgármestert, hogy 
a szerződés-tervezet elkészítése 
után vegye fel a céggel a kap
csolatot. A témával külön írás
ban foglalkozunk.

A Polgárőrség őrizte a Város
háza épületét a felújítás idején, 
mivel félő volt, hogy éjszaka az 
állványzaton felmászva a nyi
tott padláson illetéktelen szemé
lyek hatolnak be. Ugyancsak a 
polgárőrök vállalták a választási 
fordulókhoz szükséges iratok 
őrzését a szavazást megelőző 
napokon is. A képviselő-testület 
biztosította számukra a feladat 
elvégzéséért kért 200 ezer Ft-ot.

Szemétszállító autó vásárlására 
nyújt be pályázatot a város. Mint 
arról már korábban beszámol
tunk, rövidesen bezárásra kerül a 
helyi szemétlerakó telep, és a 
távolabbi lerakóba való szállítás 
annál gazdaságosabb, minél 
több hulladékot tud egy fordu
lóval elszállítani a tehergépko
csi. A BM által megversenyez
tetett és kiválasztott gépjármű 
33,464 millió Ft-ba kerül, ebből 
13,386 millió Ft önerőt kell biz
tosítani, amely a GAMESZ-nél 
a kommunális hulladékszállí
tásból képződött bevételből ren
delkezésre áll.

A belvárosi részben tapasz
talható parkolási gond volt a kö
vetkező napirendi pont. Erről 
részletesebben is olvashatnak 
lapunkban.
A költségvetés miatt a város 

nem élhet a SER-MO-SZIL ál
tal kínált lehetőséggel. A cég a 
volt műszergyári munkásszál
lóból alakított ki lakásokat, és 
ezekből tízet kínált fel az önkor
mányzatnak szerkezetkészen 
megvételre bruttó 105ezer 
Ft/négyzetméteres áron.

1,5 millió Ft-ot állapított meg a 
képviselő-testület a Petőfi utca 
17. alatti társasházban, ön

kormányzati tulajdonban lévő 
lakás vételáraként. A Petőfi utca 
8. szám alatti, haláleset miatt 
megüresedett lakásba - annak 
műszaki állapotára, valamint a 
belvárosi rendezési tervre tekin
tettel - nem jelölt ki új bérlőt. Az 
elhunyt bérlő által befogadott 
személynek el kell hagynia a la
kást. Új otthon találásában az 
önkormányzat próbál segíteni 
neki. A Dózsa György utca 24. 
szám alatti romos, lebontásra 
váró épületet a város veszi meg 
370 ezer Ft-ért. Itt a későbbi
ekben szociális bérlakások épí
tését tervezik.
A képviselő-testület végül je

lentést hallgatott meg a lejárt 
határidejű határozatokról és a 
két ülés között tett intézke
désekről.

2002. április 24.

A nagyszámú érdeklődőre 
tekintettel a képviselő-testület 
elsőként az óvoda, illetve az is
kola új vezetőjének személyé
ről döntött. Erről részletesen, 
külön cikkben olvashatnak, 
csakúgy, mint a forráshiányos 
pályázattal kapcsolatos újabb 
információkról.
Jóváhagyta a képviselő-testület 

az intézményekben nyáron el
végzendő karbantartási munkák 
listáját. Az erről készült pályá
zati felhívás lapunkan olvasható. 
Elkészülhet a város digitális tér
képe, amely első lépését jelenti 
a város településszerkezeti ter
vének elkészítésében. A képvi
selők a pályázók közül a Morin- 
form Kft. ajánlatát fogadták el. 
A munka bruttó 1.361.250 Ft-ba 
kerül.
Jól halad a 12 lakásos szociális 
bérlakás építése, derült ki 
azépítkezés műszaki ellenőr
zésével megbízott Bárfai Lász
ló beszámolójából. Az Epkomp- 
lex Kft-nek augusztus 20-ig kell 
végeznie a munkákkal.
Csak pályázati pénzből lesz fe

dezhető a központi konyha ki
alakításának költsége. A témá
val részletesen, külön cikkben 
foglalkozunk.
Újabb, 194 méter hosszúságban 
épül szennyvíz-csatorna a Pap
földi úton, az Evangélikus Gim

názium előtt tavaly eladott tel
keknél, ahol sorházak épülnek. 
Az építkezés az Aszódi Csator
namű Beruházó V íziközmű Tár
sulat és az önkormányzat közös 
beruházásaként valósulhat meg. 
A képviselő-testület jóváhagyta, 
hogy a társulat - a lakossági ér
dekeltségi hozzájárulás megelő
legezésére - a társulatokat meg
illető, kedvezményes kamatozá
sú hitelt vegyen fel 2,4 millió Ft 
összegben. A hitel felvételéhez 
az önkormányzat nyújt készfi
zető kezességet. A város egyéb
ként 600 ezer Ft önerőt biztosít, 
és megelőlegezi a későbbiekben 
visszaigényelhető ÁFÁ-t is 750 
ezer Ft erejéig. Az összegeket 
az építési telkek árából befolyt 
pénzből fedezi.

A képviselők helyt adtak az 
Aszód Csatornamű Beruházó 
Víziközmű Társulat azon kérel
mének, hogy a város engedje el 
az általuk használt helyiség 
bérleti díját. A társulat azzal in
dokolta kérelmét, hogy a hoz
zájuk tartozó többi négy - Iklad, 
Domony, Hévízgyörk, Bag - te
lepülés fizet működési hozzá
járulást, Aszód viszont nem. A 
bérleti díj mentességet április 1- 
től december 31 -ig adta meg a 
képviselő-testület.

Lehet, hogy aszódi vállalkozók 
települnek az Ipari Parkba? A 
témával külön cikkben foglal
kozunk.

Megváltozik a Tél utca melletti 
terület művelési ági besorolása. 
Mint ismeretes, a jelenleg szán
tóföldnek minősített területen a 
IX. Portfolió Kft. kíván épít
kezni. A Földhivatal által elvég
zendő eljárás 6,3 millió Ft-ba 
kerül, amelyet az önkormány
zat a befektetőtől kíván megelő
legeztetni.
A képviselő-testület legvégül 
jelentést hallgatott meg a lejárt 
határidejű határozatokról és a 
két ülés között tett intézkedé
sekről. A napirendi pont tár
gyalása során ismét szóba került 
a Falujárók útja 5/1 és 5/2 előtti 
parkoló kialakításának ügye. A 
testület úgy határozott, az ügy
ben felveszi a kapcsolatot a 
lakókkal, és a megbeszélésig fel
függeszti az árokbefedéssel tör
ténő parkoló kialakítását.
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Négy sáv helyett kettő?
Súlyosbodó parkolási gondok 

a belvárosban
Az Aszódon rendszeresen közlekedők naponta tapasztal

hatják, a jelentősen megnövekedőit gépjárműpark következ
tében egyre nehezebb szabad parkolóhelyet találni a belvárosi 
részen. Ráadásul a településünkön áthömpölygő forgalom mi
att nagyon veszélyes manőverré vált a várakozóhelyekről tör
ténő kiállás. A témával nemrégiben a kép-viselő-testület is fog
lalkozott, és az ügyben hozott határozata első lépéseként felszó
lítja a PEMAK-ot, hogy készítse el az általa önként vállalt, a

Ma ez még szabálytalannak számít
Jómagam annak idején Vácon 

tanultam az autóvezetés forté
lyait és ott is vizsgáztam. Kellő 
rutin híján voltak olyan helyek, 
amit mi tanulók, kifejezetten 
utáltunk. Ezek közé tartozott a 
piactér környéke, ahol szinte 
csak lépésben mertünk csorogni. 
A minap megint arra jártam, és 
örömmel állapítottam meg, 
hogy megváltozott a helyzet. A 
piacteret zárttá tették, a kellő 
számú parkolási lehetőség biz
tosításával pedig elérték, hogy 
az út szélén nem várakoznak 
szabálytalanul a gépkocsik.

E régi emlék azért jutott 
eszembe, mert az akkori váci 
helyzet kísértetiesen hasonlít a 
mai aszódira. Az OTP Bank és a 
Vécsey Károly Helyőrségi Klub 
épülete közti szakaszon mind 
gyakrabban fordul elő, hogy a 
külső sávot is parkolásra is hasz
nálják fel az autósok, sokszor 
gátolva ezzel a szabályosan vá
rakozók kihajtását. Bár több he
lyen is található várakozni tilos 
tábla, hatályának a rendőrség 
csak igen ritkán szerez érvényt. 

A helyzet igazi megoldását ter
mészetesen nem a gépkocsive
zetők rendszeres megbüntetése 
jelenti.
A képviselő-testület többször 
foglalkozott már a 3-as főút köz
lekedési gondjaival. Siker koro
názta a körforgalom kialakítása 
érdekében tett erőfeszítést, igaz, 
ebből csak a Kondoros téren 
épült, a Szabadság téren nem. 
Az illetékes szaktárca arra hivat
kozott, hogy a forgalom a má
sodik körforgalom elkészítését 
nem indokolja. Többször került 

Pályázati felhívás
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszód, 
Kossuth Lajos u. 93/2 szám alatt megüresedett, két szobás, 
lelakott önkormányzati bérlakást - mely társasházi tulajdon
közösség része -1,5 millió Ft alapáron pályázattal meghirdeti.

A pályázat leadásánakhelye:
Polgármesteri Hivatal 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

A pályázat benyújtásának határideje: a meghirdetés 
megjelenésétől számított 15 napon belül.

az is szóba, hogyan lehetne úgy 
csökkenteni a városon áthaladó 
autók sebességét, hogy tulajdo
nosaiknak ne érje meg erre jön
ni. Dr. Jólesz József volt kép
viselő többször felszólalt annak 
érdekében, hogy a város kezde
ményezze, a 4 forgalmi sáv 2 
sávra csökkenjen, a mostani kül
ső sávok pedig a parkolást szol
gálják. Ez megoldásként most is 
felmerült, de a megvalósítása 
előtt a PEMÁK-nak kell nyi
latkoznia, közlekedésbizton-sá- 
gi szempontból kivitelezhető-e 
ez a változtatás. Bagyln József 
polgármester azt is felvetette le
hetőségként, hogy a Dobó Ka
talin utcában és Templom köz
ben található telkeket megvásá
rolva parkolókat alakítsanak ki, 
a későbbiekben pedig parkoló
házak is épülhetnének itt.
A legolcsóbb megoldás egye

lőre az, ha az önkormányzat be
vasalja a PEMÁK azon ígére
tét, hogy megépíti az OTP és a 
piactér közti szakaszon a par
kolóhelyeket, illetve kezde-mé- 
nyezi a 4 sáv 2 sávra való csök
kentését. Ennek elkészülte való
színűleg nagyban függ attól, mi
kor lesz erre pénze a közhasznú 
társaságnak. Ám az autósok 
szemléletváltására is szükség 
lesz. Jelenleg ugyanis még so
kan vannak azok, akik inkább 
megállnak másodikként, mint
sem tovább hajtsanak a tőlük 50- 
100 méterre található szabad 
parkolóhelyre, és onnan gya
logoljanak vissza ügyes-bajos 
dolgaikat intézni. R. Z.

Önhiki pályázat:

Közel
30 millió 

már ugrott
folytatás az 1. oldalról 
lakossági létszámát tekintve 
csak 60,9 millió Ft állami támo
gatást kérhet.
A közel 30 milliós különbség 

több okra vezethető vissza. A vá
ros tavalyi kiadási szintje a meg
engedett 110 %-kal szemben 
124%-os volt. (Az engedélye
zett szint a kezdeti 140 %-ról fo
lyamatosan csökkent.) Emiatt az 
igényt 12,5 millióval kellett 
csökkenteni. Az idei megter
vezett és központilag elvárható 
működési bevételek esetében - a 
bérlemények és lakások eladása 
miatt - kevesebb bevétel került 
megtervezésre. Itt a különbség 5, 
2 millió Ft. A személyi jutta
tások és a dologi kiadások ese
tében 10,9 millió Ft az eltérés. 
Állami szinten csupán 3 %-os(!) 
inflációval számolnak, míg az 
önkormányzat a dologi kiadá
soknál 5%-os költségnöveke
dést engedélyezett. A személyi 
kiadásoknál a 2001. szeptem
beri pedagógus béremelés ez 
évi szintre hozása elmaradt. A 
tételt a központi támogatás nem 
ellentétezte, ezért az önkor
mányzat bértömege magasabb a 
központilag számítottnál.
A kompenzációra a képviselő

testület több pontból álló javas
latot fogadott el. A folyamatos 
gazdálkodás és az intézmények 
alapellátásának biztosítása érde
kében az érintett vezetők javas
latát is magában foglaló intéz
kedési terv készül. A végleges 
támogatási összeg megismeré
séig a működésben további köte
lezettség nem vállalható. Ki kell 
használni azokat a pályázati le
hetőségeket, amelyekkel felhal
mozási pénzeszközök válthatók 
ki, így a megtakarított fedezetek 
a működésben pótlólagos támo
gatássá válhatnak. A képződő 
többletbevétel csak a forráshi
ány fedezetéül használható fel. 
Az önkormányzat idén túlélésre 
törekszik idén. Úgy hírlik, 
jövőre az önhiki támogatást 
másfajta, a kisebb településeket 
jobban segítő forma váltja fel..
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“Bíztam a Galga mentén élők bölcsességében ”
Tóth Gábor újabb 4 évre szóló megbízást nyert el

Tóth Gábor személyében 
régi-új országgyűlési képvise
lője van térségünknek. A hon
atya a választás második for
dulójának éjszakáján nem tu
dott felhőtlenül örülni győzel
mének, mert komoly műtét 
várt rá. Beszélgetésünk elején 
természetesen hogyléte felől 
érdeklődtünk.
- Voltam már jobban is, de min
den bizonnyal megmaradok. 
Gerincsérvre műtötték. Ebben 
minden bizonnyal benne van az 
előző négy év ülésezése is.
- Gyanítom, sokan még ilyen 
áron is cserélnének Önnel...
- Én most tokkal-vonóval oda
adnám a lehetőséget... Viccet 
félretéve, a képviselőségnek ár
nyékos oldala is van, sok-sok 
idegeskedéssel, néha napi 10-12 
órás ülésekkel. Úgy gondolom, 
ezeket senki nem irigyli tőlem.
- Hogyan értékeli a választás 
végkifejletét?
- Először is szeretném megkö
szönni a Galga mentén élőknek, 
hogy az elkövetkezendő 4 esz
tendőre ismét bizalmat kaptam 
tőlük. Számomra ez azt jelzi, 
hogy értékelik azt a munkát, 
amit az előző ciklus alatt a tér
ségben végeztem. Csak annyit 
ígérhetek, hogy továbbra is min
den erőmmel azon leszek, hogy 
szőkébb hazám még dinamiku
sabban fejlődjön.
- 1998-ban az Aszódi Tükör 

közvélemény kutatást készített 
arról, hogy a lakosok mit 
várnak a leendő országgyűlési 
képviselőtől. Mindegyik nyi
latkozó fontosnak tartotta, 
hogy a térségben éljen. Ön az 
első fordulóban csak 6 % 
előnyre tett szert a Szentend
rén lakó MSZP-s Szabó Imre 
előtt Ezt tapasztalva nem volt 
elkeseredett?
- Nem éltem meg negatívan a 
dolgot. Az első forduló előtt a 
szocialista párt részéről igen 
intenzív és vehemens kampány 
folyt, jómagam pedig a Fidesz 
részéről alig kaptam lehetőséget, 
hogy „nagyágyúkat” vonultas
sak fel. Miközben a szocialista 
jelölt kampányába besegített a 
térségbe látogató Gál Zoltán, 

Doszpot Péter, Horn Gyula és 
nem utolsósorban Meggy esi Pé
ter, addig nekem Hende Csaba, 
Illés Zoltán volt a vendégem, 
illetve a tél folyamán egy túrái 
fórumon Kövér László. A Fidesz 
vezérkara úgy ítélte meg, hogy a 
végzett munkámnak vissza kell 
köszönnie híresebb politikusok 
agitálása nélkül is, emellett elég
nek tartotta a központi kam
pányanyag használatát. Először 
én is úgy gondoltam, hogy az itt 
élőkkel való folyamatos és napi 
kapcsolattartás meghozza a 
gyümölcsét, det egy idő után 
kezdtem úgy érezni magam, 
mint egy katona, akinek lábhoz

tett fegyverrel kell csatába men
nie. A defenzív kampány haté
konysága megmutatkozott az 
első forduló eredményében, ezt 
követően változtatott a koalíció 
a stratégiáján.
- Nem lehetett kiszámítani, 
hogy ez a Magyarországon 
szokatlan, agresszív kampány 
milyen hatást kelt majd...
- Érdekes az agresszív kampány 
kifejezés. Szerintem a Fidesz a 
két hét során nem tett mást, 
mint ráirányította a figyelmet 
azokra a négy év alatt hozott, a 
polgárokat pozitívan érintő in
tézkedésekre, amit az MSZP 
rendre elutasított. Én mindvé
gig bíztam a Galga mentén élők 
bölcsességében. Érezhette ezt 
Szabó Imre is, aki a többszöri 
beszélgetésünk során ugyan 
nem mondta ki, de sejttette, 
hogy nem ad magának sok san
szot. Az vetélytársakkal a kam
pány idején végig békés volt a 

viszony, nem durvult el a 
hangnem.
- Az Ön személyében először 
van a térségnek olyan ország
gyűlési képviselője, aki máso
dik ciklusát kezdheti.
- Ezt a kampány során is 
előnynek éreztem. Elődeim a 
megszerzett mandátumuk lejár
tával meg sem próbálták újra 
megmérettetni magukat. Most 
mondhatnám azt, hogy ez 
jellemzi az itt végzett munká
jukat. 1998 óta végre kirajzo
lódni látszik egy koncepció, 
amely alapján a Galga mente fel
emelkedhet. Sok pozitív válto
zás történt, amelyben nekem is 

részem volt, és amelynek híre 
ment, még akkor is, ha sok eset
ben csak az érintett település 
polgármesterének és képviselő
inek feje fölé emeltek glóriát. 
Jómagam valamennyiükkel, 
pártállásuktól függetlenül tud
tam együtt dolgozni. Sajnálom, 
hogy egyikük-másikuk több 
esetben későn tájékoztatott tele
pülése tervéről, ezért lecsúsztak 
olyan segítségről, amit nagy va
lószínűséggel igénybe tudtak 
volna venni.
- Aszódon és Ikladon nem tu
dott nyerni. Ennek mi lehet az 
oka?
- Mindenkinek tiszteletben tar
tom a politikai nézeteit. Olyan 
településekről van szó, amelyek 
több pályázaton is eredménye
sen szerepeltek a Fidesz-kor- 
mány idején. Az MSZP a vá
lasztási kampányában Aszódra 
nagyon koncentrált, itt volt a 
csapásirány. Iklad esetében 

abszurdabb a dolog, valószínű
leg a hiányos kommunikációnak 
is része van benne. Mondok egy 
példát. Valószínűleg kevesen 
tudják - az érintett polgármeste
rek igen, mert ők ott voltak -, 
hogy kieszközöltem egy Pepó 
Pállal (akkori környezetvédel
mi miniszterrel) való találkozást, 
ahol elfogadhatatlannak tartot
tam, hogy a szaktárca nem akar
ja a szennyvízcsatorna pályázat
ba befogadni Domonyt és Ikla- 
dot. Rámutattam, nemcsak roma 
kisebbségek léteznek Magyar
országon, hanem svábok és tó
tok is, akik életminőségét szin
tén javítani kell. Végül a szak
tárca engedett, a pályázatba 
befért a két falu, ráadásul a kis
térségi társulás létrejötte újabb 
10 % többlettámogatást eredmé
nyezett. Csendesen megkérde
zem, erről tudott-e a két tele
pülés lakossága? Ahová hívtak 
lakossági fórumra, közmeghall
gatásra, ott sok információt el 
tudtam mondani. Nem minden
hováhívtak...
- Nem könnyű mérni egy par
lamenti képviselő munkájá
nak minőségét Sokan ahhoz 
kötik, az illető mennyit szólalt 
fel a négy év során. Ön nem 
tartozik a szószátyár hona
tyák közé...
- Tény és való, nem sokat szere
peltem a televíziók fő műsori
dejében. Az első hozzászólá
sommal mindenesetre elértem, 
hogy a temetőkben a halottakat 
ezentúl ne környezetet károsító 
nylon zsákban temessék. Csör- 
téztem a jelenlegi környezetvé
delmi miniszterrel is azzal kap
csolatban, hogy követhető-e ma 
Magyarországon a veszélyes 
hulladék útja. Hiszem, hogy a 
háttérben való szorgalmas mun
kavégzés hatékonyabb a képer
nyőre kerülő pártcsatározások
ban való szereplésnél.
- A választás végeredménye 
alapján az MSZP-SZDSZ ko
alíció alakíthat kormányt El
lenzéki képviselőként milyen 
bizottságokban tudja elkép
zelni a helyét?
- Három bizottságot jelöltem

Folytatás az 5. oldalon
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ÖLTP kispályás labdarúgótorna

Céltábla helyett ezúttal kapura lőwek
Április 29-én 21 csapat 

részvételével rendezte meg a 
40. Galga Vezetésbiztosító Ez
red a Magyar Honvédség Össz- 
haderőnemi Logisztikai és Tá
mogató Parancsnoksága 2002. 
évi kispályás labdarúgó-bajnok
ságát a szomszédos Kartal köz
ségben. A tornán nemcsak az 
ÖLTP-hez tartozó egységek 
vettek részt, hanem számos ven
dégalakulat is nevezett.
A lebonyolításért felelős ezred 

parancsnokhelyettesét, Zeher 
Zoltán alezredest arról kérdez
tük, milyen célt szolgál az im
máron harmadik alkalommal 
megtartott, vagyis hagyomá
nyosnak tekinthető sportese
mény.

- A kispályás labdarúgó-torna 
része a kiképzési tervünknek. 
Erre minden évben készülnek a 
csapatok, és jó alkalom arra, 
hogy felmérjék a fizikai állóké
pességüket. Ezen túlmenően 
pedig kitűnő lehetőség az ismer
kedésre. Tudni kell azt, hogy a

“Bíztam a Galga mentén élők bölcsességében”

Tóth Gábor újabb 4 évre szóló...
Folytatás a 4. oldalról

meg: első helyen a környezet
védelmit, másodikként a hon
védelmit, míg harmadikként a 
sport-ifjúsági vonalon való tény
kedést. Szeretném, ha a környe
zetvédelmi bizottságban marad
hatnék, mert még lezáratlan a 
galgamácsai veszélyes-hulla
déklerakóban történt szabályta
lanságok ügye, ráadásul szó van 
egy püspökszilágyi regionális 
kommunális hulladéklerakó 
megvalósításáról, ahová 80 te
lepülésről hordanák a szemetet. 
Úgy érzem, túl sok már nekünk a 
jóból, ezért bekértem a terv 
szakmai indokolását. Szerintem 
a lakosságot is meg kellene kér
dezni, mi erről a véleménye. 
Másrészt van egy nem helyi ille
tékességem is, választott elnöke 
vagyok a védett madarak 
pusztítását vizsgáló albizottság

versenyző csapatok tagjai nem 
sorállományú, hanem szerző
déses, illetve hivatásos kato
nák, vagyis hosszabb időt tölte
nek a profivá váló hadsereg kö
telékében. Fontos hát, hogy 
megismerkedjenek egymással, 
hogy barátságok szövődjenek, 
hiszen a mindennapok során is

Csata a pályán túl is
együtt kell dolgozniuk. Termé
szetesen mindenki hajt a győ
zelemre, így a mi katonáink is. 
Tavaly a Köztársasági Őrezred 
csapata nyert, szeretnénk most 
mi megszerezni a serleget.

Nemcsak maga a sportesemény 
tekinthető hagyományosnak, 
hanem a helyszín is. A 40 Galga 

nak is. Bízom benne, hogy a kör
nyezetvédelmi bizottság elnöki 
helyéhez ragaszkodik az Fidesz- 
MDF koalíció, és a szóban 
ügyek végére az én közremű
ködésemmel kerül pont.
- Az új kormány azt tervezi, 
hogy visszaállítja a heti ülés
rendet Mit szól hozzá?
- Támogatom, mert a korábbi 
ülésrend esetében jobban ter
vezhető volt a hét. Tudtam, hogy 
hétfőn és kedden a parlament
ben ülésezek, szerdán a bizott
ságban, a többi napokon pedig a 
körzetemet járom. Kérdés per
sze, hogy az MSZP meg tudja-e 
valósítani a szándékát, mert ez 
azt is jelenti, hogy minden hé
ten többségben kell legyenek, 
ez pedig ilyen minimális kü
lönbség mellett nem lesz köny- 
nyű. Szerintem a kétheti ülés
rend megvalósíthatóbb lesz.

Vezetésbiztosító Ezrednek 
hoszzú évek óta jó a kapcsolata a 
kartali önkormányzattal, és 
kölcsönösen segítik egymást. Az 
ezred nem rendelkezik olyan 
sportkomplexummal, ahol egy
szerre négy füves pályán küzd- 
hetnek a csapatok. A szomszéd 
település ilyenkor ingyen és 
bérmentve biztosítja számukra a 
helyi labdarúgóklub létesítmé
nyeit. Nem maradt el a viszon
zás sem: az ezred ezúttal is to
vább maradt néhány nappal a 
helyszínen, hogy sátraival és 
egyéb technikai eszközeivel 
segítse a falu és szükebb kör
nyéke május elsejei majálisának 
megrendezését.

A kispályás labdarúgó torna 
végeredménye:
1. ÖLTP
2. Támogató Ezred
3. 40. Galga Vezetésbiztosító 
Ezred I.csapata

Rácz Zoltán

- A négy év során szerzett ta
pasztalataira támaszkodva 
fog-e valamit másképpen csi
nálni?
- Nem szeretnék sok mindent 
másképpen csinálni. Az előző 
ciklusban sikerült mind a 17 pol
gármestert összehívni egy be
szélgetésre, ahol elmondtam, a 
térség érdekében pártállásuktól 
függetlenül szeretnék hatéko
nyan együtt dolgozni velük. 
Ellenzéki képviselőként is ezt 
kínálom nekik, s remélem, hogy 
a nagypolitikában, az ország ér
dekében is ugyanezt tapaszta
lom majd.
- Sok sikert és türelmet kívá
nok Önnek a következő négy 
esztendőhöz!

R.Z

Lakásokat építene 
az OTP Ingatlan Rt.

Közös 
beruházásban 

bővül
a Városháza?

Folytatás az 1. oldalról 
veszi, és a város részére megépí
tendő területet piaci áron adja el, 
de az is járható út számára, hogy 
a telekárat beszámolják az ön
kormányzat részére épített ház
rész árába. A közös beruházás 
elmaradása esetén kizárólag la
káscélú társasház épül.

A képviselő-testület rokon
szenvezett a közös beruházás 
gondolatával, bár néhány aggá
lyosnak tartott részletkérdés is 
felmerült, mint például az, hogy 
a közös bejárat esetén hogyan 
tudná megtartani az önkor
mányzat a szolgalmi jogot, illet
ve pontosan mekkora területet 
kellene eladni a Városháza je
lenlegi telkéből. A napirend tár
gyalásának végére az az állás
pont alakult ki, hogy az önkor
mányzat saját épületben, egyér
telműen leválasztva a szomszéd 
telektől (jogilag és tulajdonilag 
egyaránt) működjön. Az OTP 
Ingatlan Rt. által építendő ház 
portáljának igazodnia kell a 
belvárosi szabályozási tervhez 
és a műemléki környezethez. Az 
egyeztető tárgyaláson az ingat
lan eladási áránál figyelembe 
kell venni a telek összközműve- 
sítettségét valamint frekventált 
elhelyezkedését. R.Z.

ÜZENET
Legyen előtted mindig

Fújjon mindig hátad mögül
■ Ászéi,

Az eső puhán essen 
földjeidre 

A nap melegen süsse 
arcodat,

S amíg újra találkozunk, 
Hordozzon Téged tenyerén 

azISTEN!
Ősi ír áldás
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Nem lesz újabb haladék a HACCP bevezetésére

Központi konyha: pályázati forrás szükséges
2002. december 31-ig minden

képpen ki kell alakítani a meg
lévő intézményi konyhákban az 
úgynevezett HACCP rendszert- 
derült ki a nemrégiben Aszódon 
e tárgykörben tartott szakmai to
vábbképzésen. A városnak ez 
mintegy 3,5 millió Ft-jába kerül, 
az összeget az egyéb bérlemé
nyek terhére biztosítják.

Jóval nagyobb falatnak tűnik a 
2003. december 31-ig megvaló
sítandó 1100 adagos központi 
konyha kialakítása, amelyről 
éppen az új élelmezés-minőség
biztosítási rendszer bevezetése 

okán határozott a képviselő-tes
tület, remélve azt is, a korszerű 
konyha a későbbiekben jóval ta
karékosabban üzemeltethető, 
mint a korábbi négy együtt. Az 
előzetes számítások szerint a 
kialakítás költsége 6-7 év alatt 
térülhet meg.

A gondot az okozza, hogy a két 
változtatást egyszerre nem tudja 
egy füst alatt elvégeztetni a 
város. A központi konyhák 
kialakításának munkálatai - 
amelyek annyira egymásra épül
nek, hogy nem szakaszolhatók- 

várhatóan 55 millió Ft-ba kerül
nek, amelyre egyelőre nincs fe
dezete az önkormányzatnak.

A helyzet több képviselőt elbi
zonytalanított, így az is elhang
zott, mégis csak jobb lett volna 
az élelmezést egy külsős cég be
vonásával megoldani. Bártfai 
László, a központi konyha kia
lakításának műszaki ellenőrzé
sével megbízott szakember vi
szont arról tájékoztatta a testü
letet, az ÁNTSZ azt szorgal
mazza, az önkormányzatok ne 
adják ki saját hatáskörükből a 

gyermekélelmezést, mert ellen
kező esetben sem az ételek árát, 
sem a minőségét nem tudják be
folyásolni. Bagyin Jdzse/polgár- 
mester lát esélyt arra, hogy pá
lyázat segítségével biztosítható 
lesz a korábban említett összeg. 
Igaz, ebből 30%-ot-mintegy 17 
millió Ft-ot - mindenképpen az 
önkormányzatnak kell biztosíta
nia. A képviselő-testület úgy 
döntött, beadja a pályázatot a 
Területfejlesztési Tanácshoz. Az 
önrészt a vagyonhasznosítási 
bevételből kívánják fedezni.

Rácz Zoltán

Megjelent az első fecske?

fiszódi cégek Is költöznek az Ipari Partba
Megváltozott 

telefonszámok
Bár az utóbbi három évben 

számos érdeklődő jött meg
nézni az ipari parknak kijelölt 
területet, egyetlen cég sem 
szánta rá magát, hogy ide te
lepüljön. A tárgyaló delegáci
ók megnézték a helyszínt, biz
tosította a város képviselőit, 
hogy a terület remek, az egyéb 
adottságai jók, aztán mégsem 
került sor szerződésre. Persze 
a képhez az is hozzátartozik, 
hogy eddig Magyarországon 
az ipari parkként értékesítendő 
területeknek mindössze 30 %- 
át sikerült benépesíteni cé
gekkel, és akkor még nem be
széltünk a többi közép-európai 
ország által támasztott konku
renciáról.
Az ipari park most mégis be

népesülhet, igaz az eredeti el
képzeléshez képest más sze
replőkkel. Megoldást hozhat 
az Első Magyar Ipari Park Kft. 
ajánlata. Mint ismeretes, a vá
ros e céget bízta meg a terület 
értékesítésével. A kft. most 
egy olyan ajánlatot tett, hogy ő 
építene egy csarnokot a terü
leten, amit aztán bérbe adna az 
érdeklődőknek. Állítólag egy 
amerikai cég - amely a veres
egyházi GE-nek lenne beszál
lítója - ezzel a feltétellel szíve
sen települne ide, hiszen az el
ső lépésben lényegesen keve
sebbet kellene beruháznia. A 
vállalat viszonylag kevés 15- 

20 fő -, ám minőségi munka
erőt kíván világszínvonalú 
szikraforgácsoló gépeinek 
üzemeltetéséhez foglalkoz
tatni.
Örvendetes, hogy a helyi vál

lalkozók is kezdenek fantáziát 
látni az ipari parkban. A legu
tóbbi testületi ülésre két - a
Kurucz és a Pásztor család tett 
ajánlatot, akik közösen szeret
nének 1 hektár területet meg
venni 1000 Ft/négyzetméter 
áron, amelyet két részletben 
kívánnak kifizetni. (50%-ot a 
szerződés megkötésekor, a vé
telár másik felét pedig 6 hóna
pon belül) Jelenleg mindkét 

Aszód, Falujárók útja 6. (főútvonalon a buszfordulónál)

Ballagásra, pedagógusnapra 
rendeljen nálunk virágot!

--- Tel: 06 28 401680 ------  
ffíitúno állapotú csemegepult eladó. 

- - - - - - - - - - - - - Ugyanitt családi ház eladói- - - - - - - - - - - -
Bangó Csaba 

gépjárművezető szakoktató
Kartal, Bocskai u. 11. Tel: 06 20 434-2238 

Tanuljon nálam vezetni!

vállalkozó Aszód kertvárosi 
részében végez ipari tevékeny
séget, amelyek mára kinőtték 
magukat.
A képviselő-testület egyhan

gúlag támogatta a kérelmeket, 
csupán egy részletkérdésben 
szavazott másként. Kurucz 
János 1 év múlva további 1 
hektár terület megvásárlását 
tervezi, és erre opciót kért. A 
képviselők úgy ítélték meg, 
hogy ez esetleg megakadá
lyozna egy potenciális vevő
vel való tárgyalást, így csak az 
elővásárlási jog biztosítása 
mellett döntött.

Az utóbbi időben az ISDN 
vonalakra való áttérés következ
tében számos telefonszám meg
változott. Sajnos ezt a frissen 
megjelent telefonkönyv még 
nem követi, a régi számot tár
csázva pedig vagy csak azt hall
juk, hogy kicseng a készülék és 
nem veszik fel, vagy egy gépi 
hang azt közli velünk, hogy 
„ezen a számon nincs előfizető”. 
A Polgármesteri Hivatal szintén 
áttért az ISDN vonalra, ezért la
punk közreadja az új számokat.

Jegyző, polgármester: 500-666
Titkárság:
Fax:
Pénztár:
Pénzügy:
Revizor

500-666
400-575
400-507
500-670
500-671

Aljegyző, gyámügy: 500-675 
Adó, kereskedelem: 500-681 
Lakás és szoc.ügyek: 400-123 
Iktatás, fogyasztóvéd.: 500-680

Műszaki iroda (helyi): 500-685 
Területi műszaki iroda:500-690 
Okmányügyi iroda: 400-665

500-660
fax: 500-661
Gyámhivatal: 400-001

GAMESZ iroda: 500-550
Fax: 500-551
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Villanyszerelő szakmunkást 
keresünk

komfort berendezések szervizelésére, 
készenléti hibaelhárításra. 

Fizetés megegyezés szerint.

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

Felvilágosítás: Venczel Tímea, 
tel: 405-4401, 405-5894.

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

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: Venczel Tímea, 
tel: 405-4401, 405-5894.
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Fokozottabb együttműködésre van szükség

Régiót híztak a polgárőrök helyi vezetőiére

Aligha kétséges, hogy Szeno- 
ráczki Ferenc, a Galga Polgárőr 
Egyesület elnöke (képünkön) a 
legismertebb aszódi polgárok 
közé tartozik. Az általa irányított 
közösség munkáját ma már nem 
nélkülözheti a város. Az állítást 
alátámasztják a bűnügyi statiszt
ikák is. Bár a bűncselekmények 
száma Aszódon is növekedett, 
ám sokkal kisebb mértékben, 
mint a környékbeli települése
ken. Az elkövetők ugyanis pon
tosan tudják, hogy portyáik so
rán a rendőrök mellett a polgár
őrökkel is könnyen összefut
hatnak, s ez visszatartó erővel 
bír.
A jó eredményekre a megyei 

polgárőr szervezet is felfigyelt, 

és „Szenyorra” bízta az északi 
régió vezetését. Az újdonsült ve
zetőt arról faggattuk, hogy mi
lyen feladata lesz pontosan.
- Februártól 22 település - bele
értve Gödöllőt is - tartozik hoz
zám. A legfontosabb teendőm 
összefogni a már működő szer
vezeteket, illetve azokon a tele
püléseken, ahol még nincs pol
gárőr egyesület, alakítani kell. A 
hozzám tartozó települések 50- 
60%-án működik bűnmegelőző 
szervezet, aminek a számát ok
vetlenül gyarapítani kell. Nem 
könnyű ezt megtenni ebben az 
elanyagiasodott világban. A pol
gárőrök társadalmi munkában 
végzik feladatukat a közösség 
nyugalmának érdekében, ráadá
sul sok esetben saját zsebbe is 
bele kell nyúlniuk, hogy a járő
rözéshez benzint vegyenek. En
nek ellenére nemrégiben két 
újabb településen is alakult pol
gárőr szervezet: Túrán és Hévíz- 
györkön, Bagón pedig most 
szerveződik. Utóbb vezetését 
ideiglenesen szintén én látom el 
addig, amíg nem találunk rá al
kalmas személyt.
- Miért fontos az összedol

gozás?
- Azt kell elérnünk, hogy a régió 
egyetlen települése se legyen 
védtelen a bűnözőkkel szemben. 
Fontosnak tartom, hogy az 
aszódi rendőrőrs parancsnoka 
minden hónap elején pontosan 
tudja, az egyes napokon mely 
településeken hány polgárőr 
van szolgálatban, és ennek fi
gyelembevételével biztosítson 
rendőri erőt oda, ahová szüksé
ges. Márciusban a már létező és 
aktív szervezetekkel egy együtt
működési megállapodást kötöt
tünk, és ugyanezt a rendőrséggel 
is megtesszük. Az aszódi rend
őrőrs új vezetésével korrekt, jó 
kapcsolat alakult ki. A polgárőr 
szervezetek közös megállapo
dása egyébként nemcsak a bűn
megelőzésre teljed ki, hanem 
például a természeti kataszt
rófák elhárítására is. Tavaly több 
polgárőrünk dolgozott a tiszai 
gátakon, nyilván segítünk akkor 
is, ha a Galga fenyeget áradással.
- A rendőrökkel való jó kap
csolatot említette. Milyen a 
kapcsolat a bűnözőkkel?
- Szerencsére eddig soha nem 
léptek fel fenyegetőleg ellenünk. 

Valószínűleg ők is tisztában van
nak vele, hogy most már a pol
gárőrök is hivatalos személynek 
minősülnek, így az esetleges, 
sérelmükre elkövetett erőszak 
is súlyosabb cselekedetnek mi
nősül. Fenyegetéseknek persze 
így sem voltunk híján, de nem 
kell mindent komolyan venni.
- Hogyan fogja bírni ener
giával ezt a fokozott terhelést?
- Kapóra jön, hogy mivel ön
tödében dolgoztam, korked
vezménnyel nyugdíjba mehet
tem április elsején. Naponta 10- 
12 órát dolgozom társadalmi 
munkában, de sokszor úgy ér
zem, a 24 óra is kevés lenne. 
Szervezzük a Szomszédok Egy
másért Mozgalmat, pályázunk, 
hogy az ebbe bekapcsolódó fi
gyelő személyek megfelelő 
technikai berendezéshez jussa
nak, és gyanús történések ese
tén értesíteni tudják a rendőrsé
get vagy bennünket. A Lövész
klub életében is változások vár
hatók, hiszen végre megkezd
jük a lőtér építését. Feladat tehát 
van bőven. Szerencsémre segí
tőkészek a polgárőr vezetőtár
saim, és a Lövészklub vezetése, 
így bízom abban, hogy zökke
nőmentesen megbirkózók az új 
feladattal.

R.Z.

Technikatörténet

dokumentumok az ismeretszerzés szolgálatában
A technika fejlődését nemcsak 

tárgyi emlékek szemléltetik, ha
nem írásos anyagok is. Az aszódi 
gyűjtemény látogatói olvashat
nak szakkönyveket a rádió és te
levízió őskorától napjainkig. A 
Magyarországon forgalomba 
került majdnem összes készülék 
tervrajza és műszaki leírása 
megtalálható. Az elektroncső 
katalógusban 11.000 elektron
cső összes adata, bekötése, rajza 
(szerkezete) látható. Van tran
zisztor katalógus is, a rádiótech
nika egyes alkatrészeiről pedig 
külön könyvek.
A folyóiratok közül a Rádió
technika, a Villamosság, az 
Elektrotechnika több évfolya
mának számai szintén sok-sok 
érdekességet tartalmaznak. 
Utóbbi fejlődése szakirodal

munk segítségével 1910-től 
napjainkig kísérhető figyelem
mel a legelemibb ismeretektől 
egészen az egyetemi tananyag 
szintjéig.
A villanyszerelésről szóló régi 

és új tan-és szakkönyvei (mun
kavédelem, anyagismeret, szak
rajz) felölelik a szakma egészét. 
Nagyon sok információt tartal
maznak a régi és új árjegyzékek, 
a gyárak termékismertető kata
lógusai. Az ikladi Ipari Műszer
gyár termékeinek katalógusait 
nagy haszonnal forgathatják az 
itt készült eszközök javításával 
foglalkozó szakemberek vagy 
barkácsolók.
Érdekességnek számít a sokféle 
géptávíró teljes műszaki leírása, 
német és magyar nyelvű hasz
nálati - és karbantartási utasítása. 

Több elektromos termékeket 
gyártó cég történetével is bí
runk, csakúgy mint több elek
tromos gyűjtemény - Magyar 
Elektrotechnikai Múzeum, a Bu
dapesti Telefónia Múzeum, diós- 
di rádió-múzeum - születéséről 
és fejlődéséről szóló dokumen
tumokkal.
Vannak gépjármű-és szerszám
gépelektromosság témakörhöz 
kapcsolódó könyveink, orvosi 
elektromos készülékeket, köny
velő gépeket, háztartási elek
tromos gépeket mikroelektro
nikai műszereket bemutató köte
tek, amelyet elektronikáról, vil
lanyszerelésről szóló keskeny- 
filmek, videomagnó szalagok 
tárháza egészít ki. Szórakozás
ként több száz hanglemez és 
audiókazetta is rendelkezésre áll. 

Ugyancsak kuriózum a sok évre 
visszamenő rádió-előfizetési 
nyugták és villanyszámlák gyűj
teménye. Kicsi - de célom sza
porítani - a szakmabeli kisi
parosok okleveleit, iparigazol
ványait bemutató gyűjtemény. 
Kérem a tisztelt Olvasót, ha 
ilyenről van tudomásuk, jelez
zék. (Fénymásolat is megfe-lel, 
ha a tulajdonosa ragaszkodik az 
eredeti példányhoz.)
Minden nyomtatott szöveget, 
ami az elektromos szakma bár
melyik területéről íródott, szí
vesen fogadunk Elektromos 
Gyűjteményünkben, hogy ezzel 
is kiegészíthessük az utókort a 
technika történetével megismer
tetendő dokumentumokat.

Kaáli Nagy Kálmán
Ny. tanár.
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A balesetveszélyes helyek megszüntetése élvez elsőséget

Kisjavítások menetrendje: mikor, miből?
Pályázati 
felhívás

Ha az önkormányzat vala
mennyi, a kisjavítási listán sze
replő munkát egyszerre szere
tné elvégeztetni, akkor erre a 
célra a jelenlegi árakon szá
molva 105 millió 264 ezer Ft- 
ra lenne szüksége. A város 
anyagi helyzetét figyelembe 
véve a pénzügyi bizottság en
nek közel egyötödét, 20 millió 
Ft-ot javasolt megadni. Igaz, 
ekkora összeg nem áll rendel
kezésre, ráadásul még nem 
volt még ismeretes, hogy a mű
ködési forráshiány mintegy 
egyharmadát, 30 millió Ft-ot 
saját erőből kell majd kigaz
dálkodni.

A napirendi pont tárgyalása 
során Fehér Endre, a műszaki

A művésszel való egyeztetés még hátra van

ft Baross tér lehet a Niké szobor új helye
Immáron 12 éve hever Nikének a Győzelem Istenének a 

szobra a Városháza udvarában. Ebben a ciklusban többször 
is foglalkozott a sorsával a képviselő-testület, és egyetértett 
azzal, hogy célszerű volna újra felállítani. A legutóbbi elkép
zelések szerint a Baross teret díszíti majd.

Az öt méter magas Niké 
szobrot Papapchristos Andre- 
as, Magyarországon élő görög 
szobrászművész készítette, és 
1980. május 9-én avatták tol a 
fasizmus felett aratott győze
lem 35. évfordulójának tiszte
letére. A győzelmet, a diadalt, 
a felszabadult életet, gondol
kodást jelképező alkotás mind
össze 10 évig díszítette a köz
ség főterét, mivel egyre többen 

iroda vezetője elmondta, a listán 
szereplő munkák elvégzésének 
rangsorolásakor két szempontot 
tartottak különösen fontosnak:

1. a városban ne legyenek olyan 
utcák, ahol sürgős esetekben a 
mentőknek és a tűzoltóknak 
problémát okozna a közlekedés.

2. Ne maradjanak valamilyen 
szempontból balesetveszélyes 
utcák. Az előre sorolt munkák 
elvégzésére 25 millió 389 millió 
Ft-ba kerülne.
A képviselők egyetértettek az új 
lista tételeivel, és azzal is, hogy 
tekintettel a város anyagi 
helyzetére, a munkákat továbbra 
is célszerű ütemezni. Szemez

bombázták az elöljáróságot, 
hogy a Szabadság térre kerül
jön vissza a régi, I. világhábo
rús emlékmű. A községi tanács 
végül úgy döntött, hogy enged 
a köz akaratának. Két év elő
készítés után 1990. tavaszán 
megkezdték a bontási munká
latokat. A Pest Megyei Hírlap 
1990. május 24-ei számában 
olvasható tudósítás szerint a 
monumentális alkotás eltávo

getve az elvégzendő feladatok 
között, az utaknál első helyen áll 
a Síklaki hegyre vezető út, és a 
Berek utca alsó szakaszának ja
vítása. A járdák esetében az 
Arany János utca egy szakaszá
nak javítása volna különösen 
fontos a Berek utca járdaépítése 
előtt. Megoldásra vár a rézsű
lépcsők kérdése. Itt két tétel sze
repel: a Hatvani u. 1. szám előtti 
és a temető lépcsője. A vegyes 
munkák esetében a Falujárók és 
a Hatvani úton található korlátok 
javítása áll az első helyen, 
megelőzve a lakótelep tartalék 
vízmüvének lebontását és a 
Falujárók útja 1-2 szám előtti 
árok lefedését. R.Z.

lításához két emelődaru együt
tes erejére volt szükség. A 
település vezetői már akkor je
lezték, a szobrot mindenkép
pen szeretnék egy mindenki 
számára elfogadható helyen 
újra felállítani.

A műalkotás tizenkét év 
“pihenő” után törhet ismét az 
ég felé. Felállításának előké
szítését Asztalos Tamás kép
viselő vállalta magára, és első 
lépésként már egyeztetett is az 
Iparművészeti Lektorátus ve
zetőjével, Prókai Gáborral, 
aki arról biztosította a várost, 
hogy amennyiben a helyszínt 
illetően sikerül megegyezni a 
művésszel, a lektorátus nem 
gördít akadályt az elképzelés 
elé, mely szerint a műalkotás a 
Baross téren, rézsútosan el
fordítva, egy másfél méteres 
talapzatra helyezve díszítené 
köztéri szobrokban ugyancsak 
szegényes városunkat. Erről 
természetesen az alkotó véle
ményét is kikérik.
A testületi ülésen arról nem 
esett szó, hogy várhatóan 
mennyi pénz kell a szobor fel
újítására, újraavatására, és 
hogy erre mikor kerülhet sor.

Rácz Zoltán 

Aszód Város Önkormányzata 
pályázatot ír ki az intézményei
ben elvégzendő éves halasztha
tatlan karbantartási, felújítási 
munkák elvégzésére.
Beadási határidő: a megjele
néstől számított 10 napon belül. 
A meghirdetett munkákkal kap
csolatos műszaki tartalomról 
szóló kiírás a Műszaki Irodán át
vehető. Helyszíni szemle: igény 
szerint. A pályázatot zárt borí
tékban a munka megnevezésé
vel, a Polgármesteri Hivatal 
jegyzőjének kell leadni. A kií
rásban szereplő határidő elmu- 
lasztásajogvesztő.
A pályázatok felbontása a pá

lyázók jelenlétében történik, a 
Közbeszerzési Bizottság ülésén, 
melynek időpontjáról írásban ér
tesítjük a pályázókat. A pályá
zatok elbírálása a képviselőtes
tületi ülésen történik, melynek 
eredményéről írásban tájékoz
tatjuk a pályázókat.

Állásajánlat
Aszód Város Polgármesteri Hi
vatala a pénzügyi irodára fel
vételre keres 30-40 év közötti fő
könyvi könyvelőt.
Elvárásaink: felsőfokú szakmai 
(mérlegképes vagy KALÁSZ) 
könyvelői végzettség, számító
gépes ismeret, önálló munka
végzés.
Előny: költségvetési gyakorlat, 
excel ismerete.
Bérezés a köztisztviselői tör
vény szerint. Jelentkezés a pénz
ügyi irodavezetőnél.

Köszönet
A Magyar Demokrata Fórum 

nevében köszönöm mindazok 
áldozatos munkáját, akik az or
szággyűlési választások idején a 
Fidesz-MDF koalíció sikeréért 
dolgoztak. Köszönöm polgár
társainknak a koalícióra és Tóth 
Gábor képviselő úrra leadott 
szavazatokat. Őrizzük meg ezu
tán is összefogásunkat, nem
zetünkbe vetett hitünket!

Hőnigné ZádorÉva
Az MDF Aszódi Szervezetének, elnöke
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gg»^yitva: H-P: 9-17, Szó: 8-12
| jusi-júniusi AKCIÖÍ]

Májusban és júniusban

minden termékre

10 %
Élő állatok: 

teknős, papagáj, 
hörcsög, tengeri rák stb.

kedvezmény!

Tenyésztőknek minő- ■ 
ségi tápok, kiegészítők, 
állatbarátoknak minden 
amire a kedvencének 
szüksége lehet.

Flcrtazor

ROY4L CkNIN

Képes Ingatlan .. Képes, 
Haszonjármű 

fxpressx

UKOR
ASZÓD VÁROS HAVilJUMA

TÚRÁI HÍRLAP
- iKCJK 

ÉSZAK-PEST MEGYEI EXPRESSZ

Ne várja meg, hogy tsaládi 
videofelvételei tönkrementenek!

+ szkennelés, laminálás, 
névjegyek, egyszínű

■ és színes szóróanyagok, 
j (video)grafikai munkák, 

videofilmek készítése
I Aszód, Kossuth L út 59.

(a GAMESZ épületében)
i 7efe402-321 TeL/fax:400-117
{ Hyitva: H-CS:9-16 P:9-15

Pólóra vasalható 
színes matricák 
tetszés szerinti 
képpel, felirattal!



ASZÓDI

A hollandoknál nemcsak az oktatás, a szemlélet is más
Vöröskeresztes cseretáboroztatás Gödöllőn

Csikorgó fékek, hatalmas 
puffanás, fémek semmihez 
sem hasonlító nyöszörgése, 
porfelhő. Aztán néhány pilla
natig tartó döbbent csend, 
majd az áldozatok jajveszé
kelése. Nagyjából így zajlik 
egy baleset, amelynek követ
kező fázisa már az a termé
szetes ösztönön alapuló segít
ségnyújtás kell legyen, amely 
ha időben érkezik, életet, élete
ket menthet A mentőautó ki
érkeztéig meg kell(ene) tenni 
bizonyos lépéseket, hogy a sé
rültnek esélye legyen az élet
ben maradásra, például az el
záródott légutak felszabadí
tását, az újraélesztés megkez
dését stb. Feltéve, hogy van
nak a baleset helyszínén segí
tők, akik hozzá is mernek fog
ni ezekhez a feladatokhoz.

Ma Magyarországon csak az 
kaphat jogosítványt, aki elsőse
gélynyújtó vizsgát tett. A megfe
lelés azonban még korántsem je
lenti azt, hogy az illető a gyakor
latban, illetve élesben is képes 
megoldani az elméletben tanul
takat, hiszen nem kötelező a tan
folyamon való részvétel, elég 
helyesen válaszolni a feltett kér
désekre. Szerencsére nálunk is 
vannak lelkes vöröskeresztes 
oktatók, akik az iskolákban, tan
folyamokon készítenek fel diá
kokat, akik tényleges segítői le
hetnek a bajbajutottaknak. A 
szervezet Aszód és Gödöllő kör
zeti területi vezetője, Gáspámé 
Csókás Rita és önkéntese, dr. 
Altmár Erika például az aszódi 
Petőfi Sándor Gimnázium és 
Gépészeti Szakközépiskola ta
nulói közül oktat néhányat élet
mentésre. A térségben lakó di
ákok most egyhetes gödöllői tá
borozáson vettek részt, amely
nek holland fiatalok is vendégei 
voltak.

- A wageningeni és a gödöllői 
Vöröskeresztnek régóta van 
kapcsolata. Tavaly december
ben, amikor holland barátaink 
néhány napos munkalátogatásra 
érkeztek hozzánk, elhatároztuk, 
hogy az elsősegélynyújtást el
sajátítani akaró tanítványainkat 
egy közös tanfolyamon képez

zük tovább, hogy kortárs okta
tók lehessenek, vagyis tovább
adhassák már megszerzett is
mereteiket - avatta be lapunkat a 
táborozás létrejöttének előzmé
nyeibe Török László, a Magyar 
Vöröskereszt Pest megyei szer
vezetének titkára. - Kínálkozott 
egy európai uniós pályázat, 
amely főleg arra irányult, hogy a 
már uniós és az oda igyekvő ál
lamok fiataljai minél jobban 
megismerjék egymás kultúráját, 
szokásait. A pályázatot párhuza
mosan nyújtottuk be. Érdekes 
módon - bár a Mobilitás támo
gatásra javasolta a szakmailag 
kifogástalannak elbírált tervün
ket -, Deutsh Tamás, ifjúsági és 
sportminiszter nem írta alá, ezért 
nem jutottunk a támogatási ösz-

Képzeletbeli mentés autóból-holland módra

szeghez. Szerencsére a hollan
dok igen, így a hagyományte
remtés első lépéseként ők ér
keztek hozzánk. A néhány nap 
során nemcsak vöröskeresztes 
foglalkozásokra került sor, ha
nem a környék és a főváros ne
vezetességeit is megtekintették. 
Az ehhez kapcsolódó feladato
kat a gyerekek vegyes csopor
tokra bontva közösen oldották 
meg. A következő évben a részt
vevő magyar fiatalok viszonoz
zák a wageningeniek látogatá
sát.

A titkár nem tagadja, szeremé, 
ha olyan szintre jutnánk az élet

mentés elsajátításában, mint 
vendégeik. Igaz, ehhez valószí
nűleg az oktatási szisztémájukat 
is át kellene venni. A tulipánok 
országában élő fiatalok már 7-8 
éves korukban kapnak játékos 
formában elsősegélynyújtással 
összefüggő oktatást, az általá
nos, illetve a középiskolát pedig 
úgy fejezik be, hogy eljutottak 
az elsősegélynyújtás megfelelő 
szintjére, illetve az számukra 
készséggé fejlődött.

Hazánkban sokan azért nem 
nyújtanak segítséget, mert fél
nek, ha hozzá nyúlnak a sérült
höz, azzal többet ártanak nekik, 
és emiatt a későbbiekben esetleg 
őket perelik be. Hollandiában 
akkor számíthat perre a baleset 
helyszínére érkező, ha elmu

lasztja a segítségnyújtást. 
Németh Magdolna, a Petőfi 
gimnázium lO.c osztályos tanu
lója azért jelentkezett a vörös
keresztes tanfolyamra, mert 
mindig is vonzódott az egész
ségügy felé. Édesanyja eddig 
kétszer sérült meg autóbaleset
ben, de ő még kicsi volt ahhoz, 

Komplett videostúdió esküvői videózáshoz, referenciafilmek- 
hez! Éladó egyben vagy külön 2db Panasonic MS4-es SVHS ka
mera tartozékaikkal, tartalék aksikkal, valamint egy Pinnacle 
DC 30+ digitalizáló/vágó kártya szoftverekkel, esetleg komp
lett számítógéppel. Telefon: 06 20 974-3040

hogy segítem tudjon. Vélemé
nye szerint a vendégek sokkal 
gyakorlatiasabbak náluk. Szo
katlan számára az is, hogy amíg 
Magyarországon még orvos 
sem nyúlhat a helyszínen a ge
rincsérült baleseteshez, addig a 
hollandok az életben maradást 
helyezik előtérbe, és a légzés 
biztosítása érdekében még akkor 
megmozdítják, ha emiatt esetleg 
az illető megbénul.

Erik Wedershoven, az egyik 
vendég diák szintén fontosnak 
tartja, hogy embereken segíthes
sen, és nagyon megviselné, ha 
tétlenül lenne kénytelen nézni 
mások szenvedéseit. Abban bí
zik, mások is hasonlóan gondol
kodnak, s ha ő kerül bajba, akkor 
neki is segítenek majd. Édesapja 
olyan betegségben szenved, 
hogy bármikor elájulhat. Nyil
ván ennek is nagy szerepe van 
abban, hogy nagyon komolyan 
veszi az elsősegélynyújtást, és 
nyaranta strandokon vállal ilyen 
feladatokat.

Betty Christerius, a küldöttség 
vezetője egy két évvel ezelőtt 
történt esetet idézett fel. Éppen 
Krisztina királynő születésnap
ját ünnepelték, s rengetegen vol
tak az utcán, amikor valaki ösz- 
szeesett a tömegben. Egy társá
val sietett a segítségére, és azon
nal megkezdték az újraélesz
tést. Az illető ma is él, s amikor 
néha találkoznak az utcán, nincs 
jobb érzés, amikor rámosolyog, 
a szeme pedig azt mondja : 
köszönöm.

A 10 magyar diák az egy hét 
alatt az alapokat annyira elsajá
tította, hogy ezeket már oktat
hatnák fiatalabb társaiknak, 
hogy ezzel elinduljon egy szép, 
egyre bővülő, életmentést szol
gáló folyamat. Ne feledjük: a 
hollandok is így kezdték. R.Z.
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Jó elöntés születik.

• 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

Már 2 355 OOOFt-tól.

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

Új 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

wwAV.volkswagen.hu
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu


14 ASZÓDI

Iskolai humor

Naprakészek a gyerekek
- Na, most jön a feketeleves
mondom tréfálkozva a harma
dikosoknak. S mert a pedagógus 
folyton tanítani akar (a jó ég tud
ja, mi ez a kényszer rajta?!) meg
kérdezem:
-Tudjátok-e, mi az a feketele
ves?
Hosszú csendre, töprengő gyer
mekarcokra számítok, s már ké
szítem is a mondókámat magyar 
történelemről, török korról.... 
Ám a következő pillanatban kó
rusban hangzik a felelet:
- Heti Hetes, a feketeleves!

Szeptember első hetében va
gyunk. Az elsős olvasókönyv 
nyitóképén azt látjuk, gyerekek 
érkeznek a törpék falujába.
- Játsszuk el! - ajánlom az épp 
hogy iskolás osztálynak. - Úgy 
illik, hogy fogadjuk a vendége

Az Aszódi Petőfi Sándor Gim
názium, Gépészeti Szakkö
zépiskola Baráti Egyesülete ez
úton értesít minden érintettet, 
hogy 2002. június 1-én szom
baton Öregdiák találkozót 
rendez.
A tervezett program:
9-10 óra: Gyülekezés a Petőfi 
szobornál

Közlemény
Az Aszód Helyőrség Szociális 
és Kulturális Alapítvány Kura
tóriuma köszönetét mond mind
azoknak, akik személyi jöve
delemadójuk 1%-ával 2001-ben 
is támogatták az alapítványt. 
Tájékoztatásul közöljük, hogy 
az alapítvány számlájára beér
kezett 189.581 Ft-ot - össz
hangban az alapító okiratban 
foglaltakkal - a többszörösen 
hátrányos helyzetű sorkatonák 
segélyezésére és a VI. Laktanya 
Búcsú finanszírozására kívánjuk 
fordítani.
Adószámunk: 18671898-1-13 
Számlaszámúnk: OTP Bank 
Aszód 11742166-20010678

Zeher Zoltán
A kuratórium elnöke 

ket. Ki vállalja?
Dávid szerényen jelentkezik. 
Örülök bátorságának, s megké
rem, köszöntse az érkező ven
dégeket. Rövid gondolkodás 
után így szól hozzájuk:
- Köszöntelek benneteket! Én 
M. Dávid, Törpefalva polgár
mestere vagyok!

- Mit szoktatok segíteni otthon?
- érdeklődöm egy alkalommal. 
Egymást túllicitálva jönnek a 
válaszok: Az elsősök mosogat
nak, takarítanak, port törölnek, 
rendet raknak, kistestvérre vi
gyáznak, autót szerelnek. Úgy 
tűnik, a felnőttek számára alig 
jut munka. De élvezet se sok, 
ugyanis Bence lelkesedése ha
tártalan:
-Én a mamámnak segítek kávét 
inni!

Öregdiákok figyelmébe!
10 óra: Az egyesület elnöke és 
az iskola igazgatója köszönti a 
résztvevőket.
10.20: Koszorúzás
10.30: Az iskola diákjainak mű
sora
11.00: Közös találkozás az osz
tálytermekben. Videovetítés
11.30: Osztály érettségi találko
zók.

Tanúsított ISO 9001: 2000 
minőségirányítási rendszerrel 
működő GEODÓRA Bt. vállal:
Geodéziát, út-és

KÖZMŰÉPÍTÉST, 
VALAMINT 

TÉRBURKOLÁSI MUNKÁT. 
Cím: Geodóra Bt.

2100 Gödöllő, Bethlen G. u. 52. 
Tel/fax: 28 413-845

Szintén az olvasókönyv egyik 
képét nézegetjük: egy idős töipe 
hatalmas zsákot cipel a hátán.
- Mit gondoltok, mi lehet a zsák
ban? Igyekszem megmozgatni a 
már kissé fáradt gyermekek fan
táziáját. Az egyik kislány 
meggyre tippel. Megbeszéljük: 
az nem elég kemény gyümölcs, 
nem lenne szerencsés zsákban 
szállítani. Koméi szerint a törpe 
az erdőben járt és fát gyűjtött. 
Dávid kombinál- és mesél:
- A törpe az erdőben járt, és 
szedett almát, körtét...
- Tudod, Dávid- szakítom meg a 
mese fonalát-, az erdőben csak 
vadon termő növények nőnek. 
Mint például a vadalma, a vad
körte és sok más is. Dávid nem 
jön zavarba, újra kezdi:
-A törpe az erdőben járt, és sze
dett vadalmát, vadkörtét és ... 
vadborsót.

Búzás Mária

A találkozó napján lehetőség 
van az iskola, a tanműhely és a 
kollégium bejárására.

A programmal kapcsolatban 
ötletet, javaslatot szívesen 
fogadunk.
Tel: 28 400-618

Oberczán József
Az egyesület elnöke

Felhívás 
pótfelvételire

Hatosztályos gimnáziumi tago
zatunkat a 2002/2003. tanévben 
az eddigieknél nagyobb lét
számban szeretnénk indítani. A 
tagozaton végzettek felvételi 
eredménye - országosan is - kie
melkedően jó, az eddigi tanévek 
átlagában a nálunk érettségizett 
tanulók 80-90%-a tanul egyete
men vagy főiskolán.

Amennyiben felsőoktatási intéz
ményben szeretnél továbbta
nulni, használd ki az iskolánk ál
tal kínált felkészítési lehetősé
geket: differenciált foglalkozás, 
csoportbontásos oktatás, korre
petálás, tehetséggondozás, in
formatika, számítástechnika és 
az angol, francia, német nyelvek 
magas szintű oktatása, nyelv
vizsgára és felvételire történő 
céltudatos felkészítés.

A 8.osztály elvégzése után isko
lánk bármely tagozatára is na
gyobb sikerrel jelentkezhetsz át: 
francia-magyar két tanítási nyel
vű gimnáziumi tagozat, infor
matikai, gépészeti szakközép
iskolai tagozat stb.

Ha szeretnéd tanulmányaidat 
intézményünkben folytatni, sze
mélyesen is érdeklődhetsz - szü
léiddé! együtt - a felvételi lehe
tőségekről az igazgatóságon.
Kéijük kedves szüléidét, hogy 
veled együtt gondolják át az ál
talunk kínált továbbtanulási le
hetőséget!

A felvétel az általános iskolai 
eredményeken alapuló rang
sorolás alapján történik. Felvé
teli lap iskolánkban is kérhető.
A 2002/2003. tanévre szóló 
felvételi jelentkezéseket a 2002. 
évi pótfelvételi időszakában 
2002. május végéig elfogadunk.

Címünk: Petőfi Sándor Gim
názium, Gépészeti Szakközép
iskola és Kollégium.
2170 Aszód, Hatvani u.3. Tel: 28 
400-006

Paksi Ferencné
igazgató
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21 70 Aszód, Kossuth Lajos ú t 3.
SZf VETETTEL VÁRJUK KfDVfS VASA RLÓI FI KÁT!

Kezdje a nyarat is nálunk!

t LADY-XL
JHí Nyári pólók,

* u halásznadrágok
(sztreccs, szövet, farmer),

kiskosztümök
széles választékával várjuk Redves Vásárlóinkat! 

Szebb a nyár, ha Ön U Mvatoáan jár, 
A 1*AT>2P-X1- Önre vár!

Nyitvatartás: 
H-P:9-17, Szó: 8-12 
Tel.: 06-70-242-6205

babakelengye, gyermekdivat 0-128-as méretig, 
babaápolási cikkek, játékok

a

rövidujjú bébi pólók, bodyk, 
nyári sapkák készítői áron!

Szélei választék elégető |rord

MÓNI Tel.: 06-28/401-461,30 302-8803
Aszód, Kossuth Lajos u. 38. Tel: 400-957

Nyitva: hétköznap 8-17 szombaton 8-12

Esküvői fotózás
-műteremben (különleges, kézzel festett hátterek)
-parkban (ahol az ifjú pár szeretné!)
-szertartásokon

(jij£frnth ballzujÁSííf öiökítsv mtq 
lénijkÁpznl

fényképezőgépek akciód árakon!

Llatszfriár ....

Továbbra is várjuk kedves ügyfeleinket az ügyvédi irodában 
működő ingatlan irodánkban. 

Keres: Kínál:

Ballagásra 
ajándékozzon 
-kerámia, gipsz figurákat 

-plüss állatkákat 
-parfümöt 

-ajándéktárgyakat

Gyermeknapra/^'^ 
-apró meglepik 
-ötletes cerüza- 
és telefontartók 7

Esküvőre: -k
-teás, cappuccinos csészék 

-étkészletek
-gyümölcsöstálak

Aszódon 8-15 M Ft-ig 
családi házat.

Aszód környékén (Bag nem 
jó) 4-5 szobás családi házat 

min. 200D-es, lovak tartására 
alkalmas telekkel.
Aszód közvetlen 

környékén beköltözhető, 
kertes családi házat kis 

telekkel, három szobával 
10 M Ft-ig

Aszód 15 km-es körzetében 
100 m2-es családi házat 

(lehet vályog is) 5 M Ft-ig 

Beköltözhető családi házat 
17 M Ft-ig

Aszód 15-20 km-es 
körzetében kis családi

házat 6 M Ft-ig

800D-es telken 12 éve épült, 
120 m2 alapterületű+ 

tetőteres házat alápincézve + 
garázst. Lá: 9 M Ft 

1800 m2-es telken 90 m2-es 
(vályog+tégla) összkomfor
tos családi házat. Lá: 6,5 M Ft

2 lakásos családi házat.
I.á:20MFt

Régi típusú (vályog+tégla) 
felújított, 100m2-es, 

3 szobás, összkomfortos 
családi házat. I.á: 10 M Ft

Összkomfortos, 90 m2-es iker- 
házatgarázzsaLLá.: 15MFt.

Kálión 400D telken 80 m2-es 
vályogházat. Lá.: 950 e Ft.

Héhalmon 1800 m2-es telken
90 m2-es (vályog+tégla),

3 szobás házat. /
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Elemezzük együtt!
Shakespeare: Rómeó és Júlia

Egy kis nyelvelés
Ötön, haton

Kérem Önöket, ne várják el 
tőlem, hogy részletes elemzést 
adjak a fenti drámáról, mert ez 
esetben aláértékelnék képessé
geimet. Egy közepes képességű 
elsős diák is meg tudná oldani 
ezt a feladatot, nem beszélve egy 
jobb képességűről, aki képes 
lenne egy ilyet írni is.

Én most arra vállalkozom, 
hogy megvilágítsak egy sötét tit
kot, mely átleni, körülöleli a 
drámát, és amelyet maga a szer
ző se ismert, vagy ha ismert is, a 
hagyományos olasz-magyar ba
rátságra való hivatkozással való
színű, hogy magába folytott.

Nem akarom magam dicsérni, 
de pusztán a logika segítségével, 
az íróasztal mellől jöttem rá, 
hogy miért gyűlölte egymást a 
Capulet és a Montague család. 
Mellesleg nemcsak én, hanem 
Shakespeare és állandóan össze
keverte e két famíliát. A legenda 
szerint, amikor írt, gyakran né
zett a szemközti falra, ahol ez 
állt: Capulet=Júlia, Monta- 
gue=Rómeó

A továbbiakban én csak C és 
M családként említem őket, hogy 
ne sértsek személyiségi jogokat.

A történet kezdetekor az M és 
C család baráti viszonyban volt 
egymással. A két családfőnek 
közös vállalkozásai voltak, úgy, 
mint a farsangi jelmezkészítö

Ai fám fiF' JXKutas Gábor-.

ÁjANLATAi Harci kutyák
IcÖHyrkcreakedéíi j

A cím alapján nyilván 
Önöknek is azok a hírek ju
tottak eszükbe, amelyek ne
kem: szörnyű támadások idős 
emberek, felnőttek, gyerme
kek ellen.

De pont ezért keltette fel az 
érdeklődésemet a könyv. Vajon 
mi okozza ezeket a tragédiákat? 
Kizárólag ezek a kutyák a fele
lősek? Mi indítja el bennük azt a 
folyamatot, amely során kegyet
len mészárosokká válnak? Kí
váncsi voltam, meglelem -e a 
válaszokat a szerző művében. 
Elolvasván a könyvet, igen a vá
laszom, és minden kutyát tartó 

üzem, valamint a C és Tsa. Lát
ványtervező Stúdió, mely éven
te tervezte a velencei karnevált.

A két családfő szabadságát is 
együtt töltötte, az utolsót vesztük
re Magyarországon. Azt tervez
ték, a két hét alatt annyi védett ma
darat nyilaznak le, amennyit csak 
tudnak, majd a zsákmányt 
Veronában értékesítik.

C Júlia és M Rómeó hiába 
kérlelték apjukat, hogy marad
janak otthon. Már a középkor 
kezdetén lenyilaztak mindent, 
ami mozgott, így a reneszánszra 
egy fia madár nem maradt az or
szágban.

A két hét alatt Dunaújváros és 
környékén annyi madarat lőttek, 
hogy alig fért fel a szekérre, a ré- 
dicsi határátkelőn mégis a zöld 
folyosót választották. A vámőr 
kérdésére, hogy ki lőtte le a ma
darakat, M vakságot színlelt, így 
C-t tartóztatták le. A három hó
napos büntetését a baracskai 
Fogház és Börtönben töltötte le. 
Egy alkalommal a kerítésen át
mászva szökni akart, de vissza
esett. Visszaesőként újabb há
rom hónapot kapott.

Emlékét csak egy felirat őrzi a 
fogház folyosóján: Itt járt Capu
let! Dögöljön meg Montague 
meg a szakács!

Eddig a történet. A többit már 
ismerjük. Pálmai Tibor 

embernek javasolom, szánjon 
erre a nem túl vastag kötetre né
hány órát.

A terrierek, bulldogok, nem 
azért veszélyesek, mert génje
ikben hordozzák a gyilkolás haj
lamát, hanem mert olyan gaz
dák mellett kénytelenek élni, 
akik kihasználva kutyáik testi 
erejét, bátorságát, saját felelőtlen 
szórakozásukat keresik bennük. 
Az elhíresült fajtáknak napjaink
ban is létezik „civil” foglalko
zása, feladata: marhapásztorok 
segítője, vadászatok résztvevő
je, gazdaságok védelmezője. 
Megfelelő kezekben ezeket a

Az elmúlt évtizedekben — 
amikor még az úgynevezett ba
ráti országokba is csak a madár 
mehetett szabadon - körülcso
dálták a határon túli magyarokat, 
hogy milyen jól beszélnek ma
gyarul. Ennek a ténynek a valós 
okáról nem eshetett szó, így ma
radt a csodálkozás.

Aztán fordult a történelem 
kereke, s határon túli magyarja
ink közül egyre többen leltek új 
hazára a hivatalos politika által 
anyaországnak nevezett Magyar 
Köztársaságban. Azóta sokak 
számára nyilvánvalóvá vált, 
hogy ők is ugyanolyan emberek, 
mint mi vagyunk, s csak a kicsit 
is vájtfülűnek számítók körében 
árulkodik egy-egy kifejezés ar
ról, hogy polgártársunk valószí
nűleg a határon túli területről ér
kezett hozzánk, mert itt-ott egy 
icipicit másképpen használja 
gyönyörű anyanyelvűnket, mint 
az anyaországi magyarok. Meg 
kell jegyeznünk, hogy határain
kon túl (különösen Erdélyor- 
szágban) általában ízesebben, 
színesebben beszélik nyelvün
ket, mint mi.Csak egy-egy 
kifejezés árulkodik arról, hogy a 
magyarul szólók a Kárpát-me
dencének más régiójában gye- 
rekeskedtek, tanulták édesany
juktól a magyar szót. Feltűnhet, 
hogy olykor olyan szavak előtt is 
használnak névelőt, amikor mi, 

feladatokat tökéletesen ellátják. 
A baj mindig akkor származik, 
amikor ezek a kutyák olyan gaz
dákhoz kerülnek, akik nem tart
ják kordában az ő képességei
ket, és minden vágyuk, hogy az 
állat egyszer jól elintézzen vala
kit, ahelyett, hogy a harmonikus 
falkaéletet, a nevelést biztosíta
ná négylábú társának.

A szerző leszögezi, nem célja 
a törvényi rendelkezések vitatá
sa, mint ahogy az sem, hogy a 

Következő lapzárta: 
június 5.

Következő megjelenés:
június 14.

anyaországi magyarok nem. 
Például nem azt mondják, hogy 
tegnap, hanem azt, hogy a 
tegnap. Vagy: az Olyan hideg 
volt, azt hittem, megfagyok he
lyett az erdélyiek általában azt 
mondják: Olyan hideg volt, azt 
hittem fagyok meg. És ide so
rolódik az is, amikor pl. az öten, 
hatan szóalakok helyett (például 
az öten vagy hatan voltunk ki
fejezésben) az ötön, haton vál
tozatot használj ák.

Szó sincs arról, hogy bármelyik 
általam idézett példát minősíteni 
akarnám. Nem hibáztatom egyiket 
sem, mert legfeljebb az általunk 
alkalmazott köznyelvi norma sze
rint lehet „hibás”, de természetesen 
nem az egyik sem, mert a maga 
vidékén a maganyelvi környezeté
ben használt nyelvváltozatnak és 
nyelvi normának tökéletesen meg
felel. S ha nagyon szigorúak aka
runk lenni, akkor azt kell megál
lapítanunk, hogy a mai köznyel
vünk tér el attól a normától, amely 
a szerves nyelvfejlődés eredmé
nyeképpen követendő lenne. Va
lószínűleg archaikus nyelvi alakot 
őriz az erdélyi kiejtés, s a hangrend 
és illeszkedés szabályainak tökéle
tesebben, illetve maradéktalanab- 
bul megfelelne az ötön, haton, 
mint mai köznyelvi kiejtésünk.

Ne tekintsük hibának, ha a 
példaként idézett szavakat vagy 
azokhoz hasonlókat hallunk! g-1
fajtákat felmentse minden fele
lősség alól. Azt viszont szeretné, 
hogy a kutyát tartók a könyvből 
megismerjék az ebek történetét, 
tulajdonságaikat, a rájuk bízható 
feladatokat. Ezek után már 
„csak” azt kell végig gondolni
uk, alkalmasak-e egy ilyen kutya 
gazdájának. Ha belátják saját és 
kutyatartási lehetőségeik kor
látáit, minden későbbi problé
mának elejét vehetik. R. Z.



TÜKÖR

SUZUKI jSsS-Mobil D
Ajánlott kenőanyag

GONDOLJON A NYÁRRA!

KLÍMA 
0 Ft*

*
Akciós modellek ajándék klímával és rádiósmagnóval a készlet erejéig.

WAGON R+ tesztvezetés május 31ifl!
Tesztvezetőink között sorsolás! XZÜb^l

A Aw£e. *
Fődíj: Wagon R + 1,3 GLX klímával! fíf SdgMfrjg A Ji 1

Műszaki vizsgáztatás és környezetvédelmi vizsgálat a hét minden napján. 
HATVAN, MÓRA F .u. 8. Bejelentkezés a 06 - 37/344-392-es telefonszámon. 
Eredetiségvizsgálat, átírás, biztosítás kötés, karosszériajavítás, fényezés. 
HATVAN, RÁKÓCZI u.95. Bejelentkezés a 06 -37/349-409-es telefonon.

Használt autók kiárusítása. Keleti típusok már 50.000 Ft-tól megvásárolhatók! 
Használt autók részletre casco és kezes nélkül, 14 éves korig.

VÁRJUK A HÉT MINDEN NAPJÁN SZALONJAINKBAN!

Hatvan, Móra F. u 6. T/fax:37/342-353
37/541-518

M3 Bag, Dózsa Gy.u.6 T/fax:28/504-110
SUZUKI A mi autónk.
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Amikor előadó és közönsége 
egy húron pendül

Nyugtalanító kérdések

Ez történt a Kastélyzenekar 
mostani előadásán is. Ez alka
lommal is majd két órát örülhet
tünk egymásnak, előadók és a 
közönség. Olyan jó volt kikap
csolódni, elfelejteni mindent és 
csak szebbnél szebb, ismert dal
lamokat hallani. Az előadómű
vészek „mindent bele” akarattal, 
jó kedvvel, csupa szívvel adtak 
elő minden számot. De mi sem 
maradtunk adósak, pirosra tap
soltuk tenyerünket örömünkben. 
Derűsen, szép élménnyel tér

Kedves aszódlak!
Mint tudják, tavaly egy lelkes 

fiatal aszódi hegedűművész ta
nár, Király Gyöngyi megalapí
totta a Kastélyzenekart. Úgy 
gondolta, hogy örömöt, lelket, 
kellemet, üdítő kikapcsolódást 
teremt számunkra. Úgy gondol
ta, hogy Aszódon, ahol még egy 
mozi sincs, nagy éhség lehet a 
kultúrára.
Nem tévedett. A három előadás 

óriási sikert aratott. A Kastély
zenekarral fellépő operaházi ta
gok szerint az aszódinál lel
kesebb és kulturáltabb közön
séggel még nem találkoztak.

Mégis félő, hogy ez az aszódi 
kulturális életet fellendítő kez
deményezés kudarcba fullad. A 
május 5-ei előadás bevétele 
ugyanis messze nem fedezte a 
zenekar és az operaénekesek 

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretném megköszönni az aszódi Polgármesteri Hivatal 
tisztviselőjének egy 90 év feletti idős, tipegő nénivel szemben az 
„ önzetlen, udvarias, szeretetreméltó, valamint mélyen megtisztelő” 
magatartását. KaszásAndrásné

tünk haza. Köszönetét mondunk 
érte a zenekar minden tagjának, 
a művészeknek és a karmester
nek, és nem utolsó sorban Király 
Gyöngyi tanárnak, ki fárad
hatatlan munkával szervezte 
meg e szép és értékes műsoro
kat. Nagyon jó, hogy városunk 
fejlődéséhez hozzátartozik e 
rég hiányolt kulturális zenei ren
dezvény. Nagy érdeklődéssel és 
szeretettel váijuk a folytatást. 
Sokunk nevében írtam e pár 
köszönő sort. H. Zs. E.

tiszteletdíját. Hiába tapsolták 
vörösre tenyerüket a jelenlévők, 
sajnos kevesen voltak jelen.
Reményeim szerint nem érdek

telenség ennek az oka. Inkább 
talán információhiány az előa
dás időpontját, tartalmát és jelle
gét illetően. Az emberek nem 
tudják, hogy nemcsak felemelő 
komolyzenében lesz részük, de 
szellemes előadásmódban, ne
vettető vidámságban is.

Ha belegondolunk, hogy min
dezért nem kell útiköltségre köl
tenünk, és egy pesti mozijegy 
áráért színvonalas kikapcsoló
dásban részesülünk, beláthatjuk, 
hogy nem hagyhatjuk cserben a 
Kastélyzenekart, ami már a mi
énk, és csak a miénk, aszódiaké, 
Aszódé. Ezért becsüljük meg és 
támogassuk. KisJózsefné 

Három nappal a vasárnapi kon
cert után még mindig kérdések 
sorozata nyugtalanít! Nem talá
lok választ arra, hogy a város bi
zonyos vezető polgárai miért 
bojkottálják Aszód szinte egyet
len kulturális programját!? Hogy 
lehet az, hogy a képviselő-testü
let bizonyos tagjainak érdeklő
désétnem kelti fel egy olyan ren
dezvény, amelynek sorsáról kell 
dönteni egy-egy testületi ülésen? 
Miről döntenek ezek az em
berek, amikor egy közel 500 ezer 
Ft-os beruházás támogatási ará
nyáról kell határozniuk? Hol 
vannak a művelődési bizottság 
tagjai, akiknek részvételét a leg
természetesebbnek gondoltam? 
A Javítóintézet, az általános is
kola, a gimnáziumok vezetői, 
pedagógusai? Az óvoda és a böl
csőde vezetői, pedagógusai?

Könnyű dolgom volt megál
lapítani, hogy mindhárom elő
adáson ugyanaz a nyolc peda
gógus lelkendezett, míg egyetlen 
vezető sem volt éhes a kultúrára 
egyszer sem! Lehetséges, hogy 

TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

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

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

■4> Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők

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

festékek, ecsetek, meszelők
■=> Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

A hirdetés felmutatója TAPÉTA vásárlás esetén 
10 % engedményt kap!

ezúttal mindenkit az Anyák 
Napja akadályozott meg a rész
vételben? De hiszen annak a kb. 
130 embernek is volt kit kö
szöntem, akik eljöttek és lelkes 
közönségként próbálták kárpó
tolni a fellépő művészeket a csa
lódásért! Ők ugyanis úgy jöttek 
ide: „Ó, Aszódon mindig rend
kívül jó közönség van!” Most 
kevesen voltak, de igazán lelke
sek! Köszönet nekik!
Köszönet Bagyin József polgár
mester úrnak, aki próbálja külső 
támogatók segítségével csök
kenteni a nem kis anyagi veszte
séget! Huszár Lászlónak és Szo- 
vics Pálnénak, akik annak elle
nére, hogy sokan kérik őket, 
minket is segítettek.
Hiányzott a 40. Galga Vezetés
biztosító ezred támogatása, akik 
- érthetően - most a nyári rendez
vényükre, az Aszód Fesztiválra 
koncentrálnak. Sztán ezredes úr 
segítségével sikerült megtölteni 
a termet az újévi koncerten. Re
méljük, legközelebb rájuk is szá
míthatunk! Király Gyöngyi

Mindig így látom, 
görcsös két keze ölében pihen, 

Nem sír, a könny talán el is tévedne 
A ráncok útvesztőiben”

Szeretettel és tisztelettel a 90 év feletti Ilonka néninek.

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT

® (28) 401-691, 401-092 
Nyitva: H-P: 6-17-ig, Szó: 6-12-ig
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Új Renault Thalia!
-Már 2.200.000 Ft-tól.
- 20% kezdő befizetéstől már elvihető.
- 30%-tól akár Casco mentesen is megvásárolható 

Márkakereskedésünkben.

KÉPE TIBOR Kft. 3021 Lőrinci, Bajcsy-Zs. u. 57.
Tel.: 37/388-132, 389-218
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Egyházi krónika

„Piros Pünkösd napján 
mindenek újulnak...”

Egy XX. századi sors
Üzenet egy kockás

A Szentírás beszámolója sze
rint Pünkösd napja a Szentlélek 
kiáradásának napja. Amikor tel
jesült az ígéret, amit Jézus tett: 
„Elküldöm nektek Atyámtól a 
Szentleiket, ő megtanít titeket 
mindarra, amit tanítottam nek
tek... elvezet a teljes igazság
ra... erejével tanúságot tesztek 
rólam a földvégső határáig. ”

Pünkösd napján Péter apostol 
prédikációjára 3.000 ember val
lotta meg, hogy elfogadja Jézust 
megváltójának, és kérte, hogy 
bűnei bocsánatára részesülhes
sen a keresztség szentségében.

Ez a nap a Jézus követőinek, 
az Egyháznak a születésnapja.

A beszámolóban van egy rend
kívüli esemény: A sokfélenyelvű 
ember mind megértette Péter 
apostol szavát... és ezen igen cso
dálkoznak. „A kereszténység el
sősorban nem eszmerendszer, 
nem ideológia, hanem Jézus ben
nünk folytatódó élete. Nem az 
ember van az eszméért, hanem az 
eszme az emberért. (Bonhoejfer 
ref. teológus)

Az eszme azonban csak akkor 
lesz élő valóság, ha a szeretet 
nyelvén beszél. A pünkösdi 
nyelvcsoda is arra figyelmeztet, 
hogy az evangéliumot az igazság 
és a szeretet nyelvén kell hirdet
nünk.

Vajon mikor boldog egy gyer
mek? Ha a szeretet nyelvén szól
nak hozzá. Vajon miért boldo
gok a jegyesek? Mert a szeretet 
nyelvén beszélnek egymással. 

A Temetkezés ^9' kellékek - szállítás - ügyintézés 
Inda: Aszód, Deák F. u. 6/a 

Tel.: 06-28/402-302

Állandó ügyelet: Palik Ferent 

Aszód, Béke kert 10. 
Tel.: 06-30-297-80-32

Vajon meddig boldogok a házas
társak? Amíg a szeretet nyelvén 
szólnak egymáshoz.

A Szentlélek erre a nyelvre 
akar megtanítani minket. Amíg 
ez nem sikerül, addig veszély
ben az életünk. „A nemzetek 
kora elmúlt, ha tovább akarunk 
élni, közösen kell építenünk a 
földet." (Teilhard)

Keresztények! Figyelem!
A szeretet nyelvén tanulni 

és gyakorolni kell.

Lehet valakinek jó nyelvérzé
ke, adottsága, csak akkor fog 
nyelveken szólni, ha sokat tanul, 
gyakorol, ami sok lemondást, fe
gyelmet, áldozatot kíván.

Nekünk is megadta a Szentlé
lek a szeretet nyelvének képes
ségét. Gyakoroljuk?

Tanulgatjuk? Áldozatok árán 
is? - Akkor lesz összhang, meg
értés, szeretet, békesség, ha 
megtanuljuk ezt a mindenki szá
mára nélkülözhetetlen nyelvet.

Ne egymásra mutogassunk, 
hogy ki hányat érdemel ma! 
Hanem arra törekedjünk, hogy 
Isten és emberek előtt előbbre 
jussunk a szeretet iskolájában.

A Szentlélek szítsa fel ben
nünk a szunnyadó lelkesedést, 
hogy az első keresztények buz- 
góságával tudjunk Jézus Krisz
tusnak, az Élőnek tanúi lenni a 
világ minden pontján, minden 
idején.

Lukács András
túrái apát-plébános

H. néni már kilenc éve egy 
budapesti szeretetotthon lakója 
volt. Élete szinte szabályosan 
tükrözte a XX.század történelmi 
viharait.

Kolozsvárott született, de az 
első világháborút követően 
édesapja a kislányával együtt 
Aszódra költözött. Itt megnő
sült, és elvett egy özvegyasz- 
szonyt, akinek szintén egy kis
lánya volt. Az idillinek induló 
családi életet váratlanul kavarta 
fel egy súlyos járvány, melynek 
szomorú eredményeként törté
netünk hőse szinte süket maradt 
egész életére. De a mindenna
pok egyéni tragédiájába újra be
leszólt a történelem. A 19-es 
események kapcsán funkciót 
erőltettek az apára a munkahe
lyén. Amikor vége lett a Tanács
köztársaságnak, még örülhettek, 
hogy csak munkanélkülivé lett a 
családfő. A gyerekeknek mit 
volt tenniük: a maguk módján 
segítették a szülőket. Mindent 
elvállaltak, ami a napi létfenn
tartáshoz kellett, s a kapott fillé
rekből úgy-ahogy megéltek. Idő 
közben a jobb minőségű búto
rok és más használati tárgyak is 
elkoptak a lakásból. De mégsem 
voltak elégedetlenek.

Talán a sors hozta vagy rossz 
szokássá vált? A nehezebb házi
munkák, a korai keléssel járó fá
radalmak fokozatosan H. néni
hez kezdtek átpártolni. S ő ezt 
némán tűrte. Nekem sokszor 
mesélgette még “itthon”, miként 
kínlódta át éjjelenként a kenyér- 
dagasztás embert próbáló nehéz 
munkáját, miközben a mostoha
anyja a legjobb ízű álmokat ál
modta. S az apja mit tehetett: né
mán tűrte lánya megaláztatását, 
hiszen ő is csak megalázott volt 
akkoriban. De a bajok lassan el
múltak, s valahogy újra rende
ződtek a dolgok otthon.

Az idő azonban elszállt. Csak
úgy a gyors röptű szerelem is. 
Még nem volt öreg, de már vén
kisasszonynak számított. Mi 
maradt számára? A munkában 
való kiteljesülés. S a szórako
zás? Továbbra is a házimunkák 
robotja, a visszafogott baráti lá
togatások, zsúrok, s a maradék 

időben az akkor divatos kézi- 
munkázás. Máig is egyik kedves 
emlék tőle egy tájkép, melyet 
gobelin technikával fogalmazott 
meg. Amikor először láttam, azt 
hittem, festő ecsetje vitte fel a 
témát a vászonra. Csak köze
lebbről szemlélve tapasztalhat
tam: tűszúrások ezrei ragyogtat- 
ták fel, valószínűleg az erdélyi 
hegyeket. Mert igen késő halálá
ig maradt számára csak óhajtás a 
kincses Kolozsvárra való vissza
térés, ahol szeretett édesanyja is 
nyugodott.

Külön ki szeretnék térni leg
nagyobb erényére, a megingat
hatatlan hitére. Keresztényi éle
tet élt mindenkor. A Teremtőbe 
vetett hittel szolgálta kezdetben 
az öreg szüleit, később féltest
vérét, aki szemei elgyengülése 
miatt vált félszeggé. A minden
napi templomba járás mellett 
még jutott ideje beteggé vált ba
rátnői ápolására is. De nem fe
ledkezett meg a jótékonykodás
ról sem. Kisgyermeke nem lé
vén minden alkalmat megraga
dott, hogy szomszédait, ismerő
seit, jóakaróit megajándékozza a 
nevezetes alkalmakkor. Már em
lítettem, hogy nem hallott jól. 
Gyakran rányitottam az ajtót; 
sokszor imádkozás közben za
vartam meg őt. Utóbb elmondta: 
minden alkalommal hálát ad Is
tennek, hogy szolgálatát boldo
gan, mások megelégedettségére 
végezheti.

Az idő könyörtelensége miatt 
úgy adódott, hogy testvére is el
hagyta - örökre. Hiába próbáltuk 
családommal, barátainkkal, igen 
távoli rokonaival visszaszolgál
ni valahogy azt, amit velünk tett, 
végül is úgy alakult, hogy egész
sége megóvása érdekében került 
be az említett otthonba. Nem a 
szokásosba, hanem egy történel
mi egyház által működtetettbe.

Öreg fát nem lehet átültetni - 
jutott eszembe a költözés után. 
Eleinte hetente érdeklődtünk fe
lőle, hiszen nagyon féltettük őt.

Lám, mit ad a szeretet! H. néni 
kivirult, visszatért az életkedve, 
szolgálatkészsége. Hite szinte 
átsugárzott az addig mély apáti
ába süllyedt szobatársaira. Cső-
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papíron
Úttalan utakon

így lett aszfaltunk-betyárok nélkül II.
da-e hát, hogy hamarosan az 
idősotthon kedvencévé vált? 
Személyisége különösen a 
szomszéd szobában évek óta bé- 
nultan fekvő idős nénire hatott. 
H. néni gyakran meglátogatta, s 
olyankor jól elbeszélgettek. 
Mindketten mondták a magukét, 
ám ahol a hallás hiányzik, ott 
kevésbé zavaró ez a tényező. A 
beszélgetések puszival zárul
tak. Egy idő után elmaradtak H. 
néni látogatásai. Barátnője ál
lapota egyre romlott. Egyszer hí
rül vitték, hogy H.néni már nem 
tud a lábára állni, tolókocsiba 
kényszerült, amely nem fért be 
az ajtón. Megszakadt a szemé
lyes kapcsolat, a levelezés meg 
nem pótolta azt a közvetlen testi 
közelséget, melyet a barátnő már 
annyira óhajtott. A lábak el
gyengülését a kezeké követték, a 
yelük irt betűk is a múlté lettek. 
Úgy tűnt, hogy végleg megsza
kad minden kapcsolat, csak az 
önkéntes hírvivők révén tudnak 
egymásról.
Karácsony táján meglátogattuk 
az otthonban. Az apró ajándé
kok mellett kértük, árulja el 
kívánságát. Eleinte nem értet
tük, hogy miért akar csókot ad
ni, s kinek, mikor minden láto
gatást így kezdtünk és fejeztünk 
be. Csak nagy sokára értettük 
meg: a szomszédnak szánja, a 
szeretet ünnepére.
Mivel megígértük, teljesítettük. 
Hiába gondoltuk át azonban a 
dolgokat, az ablak is kicsinek 
bizonyult. A két öreg, látva eről
ködésünket egyszerre próbálta 
egymás felé nyújtani az arcát- 
mmdhiába. Végül kart, karba 
öltve szinte egymás ölébe he
lyeztük őket. Az ember sokszor 
szégyenli, ha tanújává válik má
sok boldogságának. Mi is így 
éreztünk akkor. Azonban le kel
lett írnom, hogy ebben az ela- 
nyagiasult világban a szeretet át- 
sugarzik rpindenen: időn, téren 
egyaránt. És aki ebben hisz, an
nak az élete a halálban boldog 
egésszé válik.
. Néhány nap múltán üzenetet 
kaptam: a szomszéd néni nem 
sokkal a találkozás után békésen 
elhunyt. H. néni nem sokkal utá
na. Csekély mennyiségű levele
zésemet rendezgettem a minap, 
melyet H. néni hagyatékából 
kaptam meg. Egy gondosan ösz- 
szehajtogatott kockás papír 
került a kezembe, melyen ez állt: 
Isten áldjon meg Benneteket, s a 
kedves aszódiakatlKöszönjük 
H.néni. Egyszerű ember voltál, 
de sokunk számára példakép 
maradsz. AKI 

Legutóbb a pápai áldásnál hagy
tam abba. Ezután valóban elkez
dődött városszerte az aszfalto
zás előkészítése. Az utcákon el
sőként háromlábú szerkezetek
kel méricskéltek valamiket. 
Mindentudó Mari néni rögtön 
felvilágosította az érdeklődőket, 
hogy itt rossz tüzérségi elő
készítés folyik, mert ő az I. világ
háborúban markotányosnő volt 
és már számtalanszor látott ilyet. 
Amint a szakemberek elvonul
tak, kis időre rá újabb népes bri
gád érkezett. Ezek valószínűleg 
igen jó történelmi ismeretekkel 
rendelkezhettek, mert a husziták 
szekértábora sem lehetett kerek
re zártabb, mint az övéké. A pa
rancsnoki kocsi mindjárt a bejá
rattól jobbra helyezkedett el, 
ahonnan belátható volt majd’ 
mindegyik utca.

Reggelenként csákányoslapá- 
tos emberek rajzottak ki külön
böző irányokba, ahogy a paran
csnok intett nekik. Magam sem 
gondoltam ,hogy mennyi okos, 
még az útépítéshez is értő ember 
lakik Aszódon. Néha egyesével, 
de legtöbbször ketten-hárman 
adták a tanácsokat, miként kell 
megkezdeni a munkát, s majd 
hogyan kell csinálni azt. A 
szomszédos utcákba jószolgálati 
küldöttséget menesztettek reg
gelenként a ráérők, hogy fino
mítsák, csiszolgassák tudásukat. 
Néhány alkalom után már a Mű
szaki Egyetem rektora is meg
irigyelhette volna azt a tudomá
nyos kiselőadást, akik az ily mó
don szerzett tudásukkal oktat- 
gatták az otthon maradókat. Vol
tak, akik még a legapróbb részle
tekre is odafigyeltek. Csínt Baba 
fél füllel meghallotta, hogy az
nap az úttükör két oldalát mérik 
majd ki. Lenge szoknyácskáját 
rögtön forró nadrágra cserélte ki, 
hogy ne nézegessék őt alulról. 
Van mit nézni rajta felülről is. A 
domborzati viszonyok miatt 
meg kellett oldani a víz elveze
tését is. A jövendő árokban a víz 
természetét tanulmányozandó 
küldöttség indult a váci Duna- 
partra. Mások kihasználva, hogy 
Kanadába még nem kell vízum, 

a Niagara vízeséshez kirándul
tak, hogy megfelelően értelmez
hessék majdan az úttest és az 
árok közötti előre gyártott beton
csobogó technikai megoldását. 
Aki egy kicsit is járatos a mű
szaki tudományokban, tudja, 
miként kell vizsgálni az úttest 
alapjának a szilárdságát. Az 
egyszerű fúró tehát minden utcá
ban talajmintát vett.Az aszódiak 
azonban tudni vélték, hogy ezzel 
a módszerrel teljesen véletlenül 
olajat találtak ,s már az olaj
maffia is benyomult szeretett vá
rosunkba. Valójában azt történt, 
hogy a fúró véletlenül átfúrta a 
gerinccsatornát, és olajos lett az 
éppen arra úszó koszos étolajtól. 
Az addig folyamatos munkála
tokat hirtelen egy komoly gond 
szakíttatta meg. Olyannyira, 
hogy Babbüdösi Ödön bácsi 
még a délutáni szellentéséről is 
elfeledkezett. Ugyanis egyes 
háztulajdonosok nem tudtak 
megegyezni abban, hogy az út 
melyik oldalára folyjon majd a 
víz. AJónak mondott szom
szédok már-már a törököket kí
vánták vissza, meg az oroszokat, 
hogy azok segítségével döntsék 
el a kérdést, de Ödön bácsi egy 
hangos üdvözléssel, akarom 
mondani üdvlövéssel véget ve
tett a vitának, így minden to
vábbra is a terv szerint haladt. 
Azokban az utcákban, ahol sze
gélyköveket is raktak, rendkí
vüli sportteljesítmények szület
tek. Ugyanis az építőmunká
sokkal egy időben az utcák vé
gén a mindentudó okosokból 
mindig akadt 1-2 ember, aki re
umáját leküzdve, fekvőtámasz
ból ellenőrizte a szegély egye
nességét. Mások meg futóver
senyt rendeztek, mert híre ment, 
hogy az egyik utcában egy sörét 
ivó embert taposott be az út
henger az aszfaltba. Igaz ebből 
csak az üres sörösüveg volt az 
igaz, de mennyire érdekesebb 
volt így a hír. A tragédiát csak 
fokozta, hogy az üveg segítségé
re siető emberek némelyikének 
beleragadt a cipője a friss flasz- 
terba. így vált teljessé a 

káresemény. Szerencsére más 
rossz hír nem árnyékolta be a 
munkálatokat, így zavartalanul 
befejeződött az aszfaltozás.
A műszaki átadás előtt a ter
mészet maga gondoskodott ar
ról, hogy kiderüljenek az apró- 
cseprő hibák. Közülük a leg
szembetűnőbb az egyik újtelepi 
utcában történt, beszakadt ugya
nis az út egy nagyobb eső után. 
A mély üreget látva az ott lakók 
gyorsan kihívták a katasztrófa
védelmi szervezetet, de azok 
inkább a barlangászokat kérték 
fel az új telep bejárására. Mivel a 
falakon nem találtak festmé
nyeket, betömték a lyukat. Ám 
előtte még nagyon gyanúsnak 
találták a barlang aljában a gya
nús csobogást, de a vízügyi 
szakemberek hamar kiderítet
ték, hogy egy aszódi búvópa
takról van szó, amely ha már ott 
van, maradjon is meg.
Végül a hibákat kijavították, és e 
birtokba vettük az utakat. Kö
szönet érte az építőknek, s nek
tek, drága aszódi barátaim!

Mobil Dikk

Apróhirdetés
Eladó aszódi, 1, 5 szobás, fel
újított állapotban lévő lakás. 
Érdeklődni: 06 30 365-7751 
Rendkívül igényes családi 
ház Aszódon eladó. Ár: 24 
millió Ft. Telefon: 401-887. 
Aszódon téglaépületben 1. 
emeleti, 1 szobás, gázkonvek- 
toros lakás eladó. Tel: 06-20- 
450-9874.
Pénztárgép, író-számológép 
javítása, eladása, kellék
anyagok. Kiss Károly Tel: 06 
20309489-020
Eladó Gödöllőn 63 m2-es Pa
lota-kerti VII. emeleti, 2 szo
bás, erkélyes, redőnyös, víz
órás, zárt folyosós, kábeltévés, 
jó állapotban lévő, egyetemre 
néző lakás, zárt saját pince
résszel. Irányár: 8,5 millió. 
Tel: (28)419-069, 06-70-312- 
9214.
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Osváth Gedeon Alapítvány
Pályázati felhívás

Az Osváth Gedeon Emlékére 
Létrehozott Múzeumi Alapít
vány az alábbi pályázatokat hir
deti meg:
- Rajzpályázat 14 év alatti gyer
mekeknek Az én lakóhelyem 
címmel. A müvek bármilyen 
technikával (zsírkréta, ceruza
rajz, tempera stb.) készülhetnek. 
Beadási határidő: 2002. szep
tember 20.

- Ahogyan én látom. Pályázat 14 
éven felüliek részére. (Felső kor
határ nincs.) A pályázóktól a 
környezetükről, lakóhelyükről 
szóló (esetleg fotókkal kiegé
szített) írásos műveket várunk, 
amely tartalmazhatja vélemé
nyüket, saját szempontrendsze
rük szerinti elemzést, javaslata
ikat. Terjedelme max. 25 gépelt 
oldal lehet. Beadási határidő: 
2002. szeptember 20.

- Nagy idők nagy események 
emlékei a családi hagyomány
ban. Pályázat a tanulóifjúság és a 
felnőttek számára. Olyan írott 
pályamunkákat várunk, ame
lyek azt mesélik el, milyen köz
vetlen családi kötődések vannak 
-1848-49 eseményeihez (a csa
lád valamely tagjának szemé
lyes részvétele az események
ben, naplók, levelek, Kossuth 
bankók, olajnyomatok a családi 
hagyományban, történetek, me
lyet a családban az események
kel kapcsolatban meséltek, hon
véd egyleti tagság, egyleti fotók 
stb.)

Gyermeknapi sokadalom
Kedves gyerekek!
Idén sem szeretnénk rólatok 

megfeledkezni. A Gyermek
nap alkalmából szeretettel lá
tunk Benneteket születitekkel 
együtt május 25-én 9 órától a 
Rákóczi úti iskola udvarán és 
sportpályáján.

A tervezett program:
Délelőtt: közlekedésbizton
sági vetélkedő (kerékpárt hozz

- 1914-1918, az I. Világháború 
eseményei a családban (levelek, 
képeslapok, emléktárgyak a 
frontról, kitüntetések, használati 
tárgyak, szabadságos családi fo
tók, fronton készült fényképek, 
katonatörténetek, hadifogság 
stb.)
- 1939-1945, a II. Világháború 
eseményei a családban (felvi
déki, kárpátaljai, erdélyi, délvi
déki bevonulások emlékei, leve
lek, képeslapok, emléktárgyak a 
frontról, kitüntetések, használati 
tárgyak, szabadságos családi fo
tók, fronton készült fényképek, 
katonatörténetek, hadifogság 
stb.) Beadási határidő: 2002. 
szeptember 20.

A pályamunkákat az alábbi 
címre váijuk: Osváth Gedeon 
Emlékére Létrehozott Múzeumi 
Alapítvány 2170 Aszód, Szon- 
tágh lépcső 2., Pf:39 elbírálása

A beérkezett pályaművek el
bírálása október hónapban tör
ténik. (Pontos időpontja a szep
temberi számunkban meg
jelenik.)
Az eredményhirdetésre egy 
Múzeumi Nap keretében Aszó
don kerül sor. Az I. számú pá
lyázat rajzaiból kiállítást rende
zünk. A többi pályázat díjazott 
munkáit a Múzeumi Füzetek ke
retében megjelentetjük. A leg
jobbak pénzjutalomban is része
sülnek.

Az alapítvány kuratóriuma 

magaddal!), sportvetélkedők, 
ügyességi versenyek, kézmű
ves foglalkozások, csiribiri 
játszóház
Délután: veterán jármüvek 
bemutatója, osztályok táncpro
dukciói, reneszánsz táncház, 
Budai András énekes-gitáros 
műsora, meglepetésműsor 
Este 7 tői -10-ig : Tinidiszkó 
Egész nap: gumivár, kakas
viadal, tombolahúzás.

Gyere, játssz velünk!
A rendezők

Helyzetértékelés, célmeghatározás
Polgármesterek
Világtalálkozója

A Gödöllőn negyedszer meg
rendezett Magyar Polgármes
terek Világtalálkozóján több, 
mint 1200 hazai és határainkon 
túli polgármester vett részt, akik 
szekciókban tekintették át ha
zánk modernizációjában, pol
gárosodásában, felzárkózásá
ban, nemzetközi kapcsolata
iban, uniós csatlakozásra való 
felkészülésében kiemelkedő 
jelentőséggel bíró területek ál
lapotát, s a velük kapcsolatos 
gyakorlati teendőket.
A megállapítások és következ
tetések helytállóságát a több
oldalú megközelítések garan
tálták; eredményesnek bizo
nyult a kormányzati, a gazda
sági, a tudományos, a hazai és a 
határokon túli önkormányzati 
szférákat képviselők együttmű
ködése a vitákban, s az állás
pontok megfogalmazásában.
A résztvevők áttekintették azo
kat a változásokat és változ
tatásokat, amelyek a legutóbbi

Tenisz

Egy győzelem, egy vereség 
az 0B lll-ban

Idén már egy osztállyal feljebb, 
az OB ni-ban szerepel a Galga 
Teniszegyesület csapata. Min
dez előrevetíti, hogy izgalma
sabb, magasabb színvonalú mér
kőzésekre kerül sor. A verseny
naptár elkészült, és a csapat le is 
játszotta első két idegenbeli 
mérkőzését az Esztergom VSE 
és a Szentendre TC gárdája ellen

Eredmények:

Esztergom VSE - Galga TE: 5:4 
Szentendre TC - Galga TE: 0:9

A tavaszi szezon további mérkő
zéseinek időpontjai:

05.18. lOóra
Galga TE -BalassagyarmatVSE 

Polgármesteri Világtalálkozó 
óta önkormányzati téren végbe
mentek. Arra a megállapításra 
jutottak, hogy az önkormány
zás elvei, teóriája gazdagodott, 
gyakorlata erősödött, intéz
ményrendszere fejlődött; feltá
rultak az előrelépés természetes 
és a működés során keletkezett 
akadályai is. Mindezekre te
kintettel a résztvevők megál
lapították, hogy ajövőben az ön
kormányzati munka két leg-fon- 
tosabb pillére a konstruktív al
kalmazkodás és a partnerség 
lesz.

A világtalálkozó környezet
védelmi szekciójában nagy tet
széssel fogadott előadást tartott 
Tűre polgármestere, Tóth István 
a négy település együttműkö
désével megvalósult szelektív 
hulladékgyűjtési rendszerről, 
amely ma még inkább példa, 
mint napjaink gyakorlata.

B.G.

05.19.10 óra
Galga TE-Gödöllői TE 
05.25. 10 óra
Budaörsi SC- Galga TE

05.26. 10 óra
Galga TE - ZoltekNyergesújfalu 
SE

A hazai mérkőzések a tenisz
egyesület ikladi pályáján kerül
nek lejátszásra. A rendezők és a 
versenyzők minden érdeklődőt 
szívesen lámák, hiszen a teni
szezőknek is jól esik a bíztatás.

Hajrá Galga TE!
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Főtt ás SF sik^T^k
Nemcsak focizunk, túrázunk és kerékpározunk is
A télen terembe „bújtatott" 

labdarúgás ismét kikerült a sza
badba ezzel lehetőséget adva a 
focirajongóknak hogy minél 
többen buzdíthassák kedvence
iket Az elmúlt évben többször 
tájékoztattam Aszód lakosságát 
a Forrás SE női labdarúgó csa
pat tevékenységéről egyesületté 
válásáról, nehézségeiről Sajnos 
a nehézségek elvették a kedvét 
sok lánynak, s kiváltak a csapat
ból.

Ám a kitartás meghozta a gyü
mölcsét, az együttes megnyerte a 
Hatvanban megrendezett Tavasz 
Kupát. Ezzelpárhuzamosanrészt 
vettünk Bács-Kiskun megyében 
a Géderlak Kupa elnevezésű baj
nokságon, ahol 16 csapatból ane- 
gyedik helyezést értük el, úgy, 
hogy csak az első és második he
ly ezettcsapatoktólkaptunkki. 
Eredményeink:Hatvan; Ta
vasz Kupa: I. Forrás Se;II. 
Főnix SEHatvan;III.Gödöllő. 
Géderlak Kupa: 1 Madocsa 8 
pont; 2. Baja 7 pont ;3.Mohács 
5 pont; 4.Forrás Se 5 pont.

Eredményességünket az elmúlt 
évi felkészülés biztosította, melyet 
az Aszód FC pályáján majd a téli 
időszakban a Csengey Gusztáv 
Ált. Iskola tornatermében végez
tük, aminek a bérlését Bereczki Jó
zsefvíz- gáz-és központi fűtéssze
relő vállalkozó vállalta magára! 
Köszönjük az Aszód FC-nek és 
Bereczki Józsefnek. Nélkülük 
nem tudtunk volna ilyen eredmé
nyeket produkálni.

Köszönetét mondunk az Aszód 
Városért Alapítványnak is, mely 
lehetőségéhez mérten támogatást 
nyújtott egyesületünknek!

Reméljük az elkövetkező idő
szakban is igénybe vehetjük az 
Aszód FC pályáját a megadott 
feltételekkel. Szeretnénk minél 
több lányt és asszonyt a foci irá
nyába csábítani, ezért vájjuk a 7- 
9-11 éves, focizni vágyó lányok 
jelentkezését is edzéseinken és 
az egyesület telephelyén, a Kar- 
tal Deák Ferenc u. 18. alatt.

Egyesületünk túrákat is szer
vez! Természetjáró túra: május 
16-án: Királyrét

Kerékpáros túra: 2002. július

06. " Értől a torkolatig a Galga 
mentén

Október 5-6.: " Értől a torko
latig a Zagyva mentén Kerékpá 
ros túráink egy országosan meg
hirdetett rendezvénysorozat ál
lomásai. melynek célja a Ma
gyarország folyói menten élő 
népcsoportok kultúrájának, ha
gyományainak megismerése, a 
folyók ökoflórájának megóvása, 
a természetvédelem megerősí

Az Erdőmester Természetbarát
Május 18-19.: Séták a Mát

rában
Az első nap útvonala: Mátra- 

füred-Kalló völgy-Máriácska- 
Rákóczi forras-Sástó + Kozmári 
kilátó-Mátrafured + Sástó vagy 
Muzslatetö-Rákóczi forras-Sástó

Táv: 6 km + 2,5 km vagy 3 km 
Túraidő: 120 p + 50 p vagy 70 p

A második nap útvonala: Sás- 
tó-Farkas kút-Szépkilátás- 
Rakott út-Régi vasút-Lajosháza 
Táv: 5,5 km Túraidő: 120 p.

Szállás: Sástó Camping faház. 
Túravezető: Budavári Erika Vár
ható költség: kb. 1000-4000 Ft/fö

A két napra külön-külön is le
het jelentkezni, s az útvonal több 
helyen is megszakítható.

Jelentkezési határidő az egy
napos kirándulásoknál május 
18-án reggel 8-8.30 között az ál
lomáson, illetve május 19-én dé
lelőtt 10 órakor a Sástói Cam
ping bejáratánál Budavári Eri
kánál, (telefon: 30/381-7217)

Május 26: botanikai túra; 
Útvonal: Aszód-Makkos-Aszód 
Táv:kb. lOkmTúraidő: 360p

Túravezető: Masznyik Károly 
és dr. Bratek Zoltán

Teljesítménytúra: Június 1. 
„Szén-patak” ( Oxigén Termé
szetjáró SE

Útvonal: a) Mátrafured-Cser- 
kő bánya-Szalajkaház-Galya- 
tető-Mátraszentimre-Szalajka- 
ház-Lajosháza-Farkaskút-Sás- 
tó-Mátrafured

Táv: 35 km. Szintidő: 540 p) 
Mátraszentimre- Szalaj kaház- 
Lajosháza-Farkaskút-Sástó- 
Mátrafüred: Táv: 15 km. 

tése, valamint az egészséges, 
sportos életmódra nevelés. Mint 
látható a programunk hosszú 
távra mutat, melynek utolsó út
vonala a Duna mentén fog ha
ladni a Fekete erdőtől a Fekete
tengerig.

A természetjáró és kerékpáros 
szakosztályok tevékenyebb mű
ködése elősegítésére várjuk 
mindazok jelentkezését, akik az 
egyesület Alapszabályával

Csoport programajánlata
Szintidő: 300 p. Túravezető: Ba
logh László. Várható költség: 
kb. 1500 Ft/fö

Jelentkezési határidő: május 
31. 20 óra Budavári Erikánál 
(400-182; 30 381-7217, illetve 
június 1.6.30-ig az aszódi vasút
állomáson.

Június 1.: „Gödöllő 30” éj
szakai teljesítménytúra. Útvo
nal: Gödöllő-Máriabesnyő-

Sportnap másodszor Is
Új hagyományt sikerült te

remtenie az Evangélikus Gim
náziumnak. A nevelők tavaly 
döntöttek úgy, hogy egy napot a 
mozgásra, az egészséges élet
módra szánnak. A nagy sikerű 
rendezvény tapasztalatait úgy 
értékelték, idén is létjogosultsá
ga van. Május 3-án így iskola
táska helyett könnyített szere
lésben érkeztek a diákok, akik 
egy negyedórás, aerobic ele
mekkel tűzdelt bemelegítés után 
a Fesztivál térre vonultak, hogy 
lefussák a korosztályonként 
meghatározott távot. A kötelező 
programok után mindenki vá
laszthatott: további fizikai erőn
létet kívánó sportágakban méri 

Ford Fiesta 1,1-es 1985-ös, 2003 .júliusáig érvényes műszakival el
adó. Irányár. 250 ezer Ft. Tel: 06 20 910-5709
Kiadvány- és szórólapterjesztőket keresünk Aszódról és 15 km-es 
környékéről. Hosszú távú, rendszeres munkát biztosítunk. Szám
laképesség feltétel. Telefon: 28 402-321,06 20 974-3040

egyetértve részt kívánnak venni, 
s segíteni szeretnék munkánkat.
Egyesületünkről bővebb tájé
koztatást az egyesületi tagok
tól, illetve Tóth Istvánná (Ili) 
vezetőségi tagtól kaphatnak az 
érdeklődők a Kartal, Deák Fe
renc u. 18. címen és a 28Z-437- 
548-as telefonszámon.

Tóth István
egyesületi elnök

Juharos-Királyi út-Arborétum- 
Silver büfé-Bolnoka-Gödöllő. 
Táv: 30 km. Szintidő: 480 p Tú
ravezető: Budavári Erika

Jelentkezési határidő: május 
31.20 óra, Budavári Erika.

Klubfoglalkozás: május 29. 
(szerda) 17 óra, Fiúnevelő Inté
zet. Téma: túrák megbeszélése, 
élménybeszámolók.

össze erejét, tudását a többiek
kel, vagy inkább a szellemi fela
datokat - sportvetélkedő, sakk - 
részesíti előnyben, esetleg az ud
varon rotyogó kondérok mellé 
telepszik.

Bár most nem érkezett híres 
vendég- Biros Zoltán vízi-lab- 
dázó nem tudta vállalni a részvé
telt-jókedvben, derűben délután 
sem volt hiány. Ekkor kerültek 
ugyanis lejátszásra a tanár diák 
meccsek. A rögtönzött torna 
vendégei voltak az aszódi rend
őrőrs munkatársai is.

Jövőre még jobb feltételekkel 
kerülhet sor a sportnapra, hiszen 
rövidesen- május 25-én - új torna
teremmel gazdagodik az iskola.
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Labdarúgás: vereség a Dány ellen

Még ágiit a Küzdelem a ha inoki címért
Váratlan, a Dány ellen ide

genben elszenvedett 2:0-ás ve
reséggel nehézzé tette a kitűzött 
cél megvalósítását az Aszód FC 
csapata. A Valkó ugyanis - bár 
ugyancsak pontokat vesztett a 
Dány ellenében -1 pont előny
nyel vezeti a tabellát

Búzás János elnök értetlenül 
áll a vereség előtt:
-Alaposan feltérképeztük az el
lenfelet, akit őssszel 7:4-re ver
tünk. Tudtuk, kire kell különö
sen figyelni, hogy ne lehessen 
eredményes. Ehhez képest Kra- 
szimir két gólt fejelt nekünk.

HAJNALI GONDOLAT
"Hova lettetek, 
régi tanítványok?.

Babits M.: Hajnali gondolat
Az idézet befejező sorát lásd a 

rejtvényben!

Vízszintes: 1. A mejfejtés el
ső része (zárt betű: O) 12. Hú
ros hangszer 13. Határozatot ho
zok 14. Kutya 15. Margarinmár
ka 17. Torony, németül (TURM) 
18. Piros, angolul (RED) 20. 
Menyasszony 22. RII 23. Férfi
név, jelentése: Isten embere 26. 
Némán rak! 28. A szélein ken!
29. Hőmérsékletet mérő eszköz
30. Ak! 32. Az idő jele a fiziká
ban 33. Osztrák autók jelzése 
34. Attila, becézve 35. Attila, az 
Isten... (rockopera) 37. Duplán: 
dunántúli város 39. Az ezüst 
vegyjele 40. Tűzszélek! 41. Fo
hász 42. Hangya, angolul (ANT) 
44. Áraszt 46. RKE 48. Orosz
lán, angolul (LION) 50. New ... 
(amerikai nagyváros) 53. Álla
tok lakhelye 54. Kanada főváro
sa 57. Az egyik égtáj 60. A 
megfejtés második része.

Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait!

Címünk:
Aszódi Tükör Szerkesztősége 
2170 Aszód, Kossuth L u. 59.

E-mail:
raczz@rhpluszvideo.hu
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Szerintem elbizakodottan léptek 
a fiúk pályára.

A vereség ellenére nincs ok az 
elkeseredésre, a többi kötelező 
győzelmet szállították a fiúk. A 
Vácszentlászlót itthon 4:0-ra 
verték, a Kartalt pedig otthoná
ban 8:0-ra.
-Még hat forduló van hátra. 
Tisztában vagyunk vele, hogy 
akkor van esélyünk a bajnokság 
megnyerésére, ha itthon meg
vetjük a Valkót, és ők ezen túl 
legalább egyszer döntetlent ér
nek el.

Az Aszód FC mellett szól,

Függőleges: 1. Heves megye 
székhelye 2. Ezt a felvonót a 
BKV üzemelteti 3. Süti páratlan 
betűi 4. Lakatol 5. Időmérő esz
köz 6. A sugár jele 7. Dóra betűi 
keverve 8. Döcögni kezd! 9. 
Nemzetközi futárszolgálat 10. 
Túra betűi keverve! 11. Dara
bokra esik 16. Savval kezelő 19. 
Előkelő úrinő 21. Régi mérték
egység 24. Görög betű 25. A ko
ordináta rendszer nullpontja 27. 
Katalin becézve 29. Kormány
zás lehetősége ill. gyakorlása
31. Róma betűi keverve 35. Fér
finév 36. Fészketkészítő38.Női 
név43. Állóvíz 45. Testrész 47. 
Eötvös Loránd Tudományegye
tem 49. Vissza: létezik 51. RKE 
52. Káposzta is van ilyen 55. 
Tangens 56. WA 58. Kettős betű 
59. Lehel része! 61. Pé!

-fiié - 
*

A megfejtést június 6-ig lehet 
beküldeni nyílt levelezőlapon, a 
lap aljáról kivágott rejtvényszel
vénnyel együtt a Városi Könyv
tárcímére: 

hogy most a nehezebb ellenfelek 
ellenére a mérkőzésekre hazai 
pályán kerül sor. Mivel kisebb 
sérülési hullám tizedeli a keretet 
- Hosszú Péternek egyelőre kér
déses a Kistarcsa elleni pályára 
lépése, Boromisza Norbert lábát 
pedig be kellett gipszelni -, az el
nökség azt tervezi, hogy három 
ifjúsági játékost felhoz a felnőt
tekhez, személy szerint Truzsi 
Istvánt, Száraz Tibort és Fónagy 
Tamást.

Lapzártánk után az Aszód FC 
magabiztosan győzött 3:0-ra a 
Kistarcsa ellen. R.Z.

2170 Aszód, Kossuth L. út 72.
A helyes megfejtést beküldők 

között a Móni Fotó 2.000 forint 
értékű, filmkidolgozásra bevált
ható utalványát, illetve a Fáma 
Könyvesbolt 2.500 Ft értékű 
könyvutalványát sorsoljuk ki.

Lapzárta után érkezett:
Mégsem fejleszt

Aszódon 
a Galga merni 

Kábeltelevízió?
Nem hivatalos információnk 

szerint lemondott aszódi háló
zat-fejlesztési elképzeléseiről a 
Galga menti Kábeltelevízió Bt. 
A cég vezetői állítólag a fóti 
Cablenet Rt. színrelépése után 
nem vállalják a fejlesztéssel járó 
kockázatot. ígéretünkhöz híven 
a Cablenet Rt-t is megkerestük, 
de a cég illetékese nem nyilat
kozott az aszódi fejlesztésről.

Áprilisi rejtvényünk megfejté
se: havasi nyúl, hófehér, Lepus 
Timidus.

A szerencse ezúttal Lipták 
Nándornak (Falujárók útja 28.) 
és Kis Lucának (Hunyadi u. 18.) 
kedvezett, akik nyereményét 
postán küldjük el. Gratulálunk!

mailto:raczz@rhpluszvideo.hu

