
Negyedszer rendezték meg a Népi Izek Fesztiválját

Taroltak az aszódiak az ételeikkel
80 milliárd Ft a tét

Válna a régió
A Budapest-Hatvan vasút

vonalon augusztus 4-én uta
zók legszívesebben vala
mennyien leszálltak volna 
Gödöllő-Állami Telepeknél, 
olyan finom illatok telítették 
itt meg a fülkéket A szag a 
Silver Klub felől jött, amely
nek területén immáron negye
dik alkalommal rendezték 
meg a Népi ízek Fesztiválját
A rendezvényre kilátogatok 
örömmel konstatálták, hogy 
idén még többen ragadtak faka
nalat, hogy megmutassák, nem 
felejtették el azokat az ételeket, 
amelyeket gyermekkorukban 
ettek. Összesen 23 versenyző 
nevezett különféle fogással és a 
terítékkel, amelynek eredeti-

Készül a Galga baka gulyás
ségét és egyéni díszítésmódját általa készített babgulyással és 
szintén figyelembe vette a zsűri, mákos nudlijával. Idén birka, 
Az aszódi Takács Lajos tavaly a illetve báránygulyás Totyogott a 
díjazottak között szerepelt az (Folytatás a 14. Oldalon)

a fővárostól
Levélben fordult T. Mészáros 

András, Pest megye Közgyűlé
sének Elnöke az önkormányza
tokhoz, így az aszódihoz is, 
kérve azt, hogy támogassák azt 
az elképzelést, mely szerint il
domos volna, ha a Közép-Ma
gyarországi Régió szétválna Bu
dapesttől.

Köztudott, hogy az Európai 
Unió nem megyékben, hanem 2- • 
3 millió fos régiókban gondol
kodik, és azok fejlesztését a 
regionális különbségek mérsék
lésében, a versenyképesség javí
tásában határozza meg. Magyar
országon 7 régió jött létre, köz-

(Folytatás a á.oldalon)

“Cilinderből” kihúzott szakértő
Áron alul készül a
digitális térkép?

Nemcsak a város bel-, hanem 
külterületéről is digitális tér
képet kell készíttetnie telepü
lésünknek. Enélkül nem lehet 
megcsináltatnia a település
szerkezeti tervet, amelynek hi
ánya viszont gátja lehet a to
vábbi fejlesztéseknek, pályá
zati lehetőségeknek. A belte
rületi térkép már készül, a 
külterületi kivitelezőjéről vi
szont csak most döntött a kép
viselő-testület

A június 12-ei képviselő
testületi ülésen Fehér Endre, a

műszaki iroda vezetője arról tá
jékoztatta a grémiumot, hogy a 
tavasz folyamán több cégtől kér
tek ajánlatot atérkép készítésére. 
Az árak alapján a gödöllői Mo- 
rinform Kft. tűnhetett befutónak 
- ez a cég készíti a digitális bel
területi térképet is - mert bár a 
legolcsóbb ajánlatnál 24 ezerFt- 
tal drágábbnak bizonyult, a kép
viselő-testület kedvezmény ké
rése nyomán mintegy 400 ezer 
Ft-tal vitte le az árat, amely így 2, 
9 millió Ft-ra mérséklődött.

(Folytatás a 3. oldalon)

A tartalomból:
- A XI. Aszód Fesztivál teljes 
programja

- Túlélőtábor Püspökszilágyon

-Erdély, Te édes testvéri

-Választási menetrend
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Ünkormánvzati hírek Július 12.

23 napirendi pont várt a nyári 
szünet előtti utolsó ülésen a kép
viselő-testületre. Igaz, ebben az 
esztendőben maga a nyári szünet 
ténye csupán annyiban érzékel
hető, hogy a két ülés közt nem 
három, hanem öt hét telik el, a 
bizottsági ülések miatt pedig 
még ennél is kevesebb idő jut 
pihenésre a döntéshozóknak.
A képviselő-testület első napi

rendi pontként a következő 
Aszód Fesztivál lehetséges hely
színével foglalkozott, amelyről 
az Aszódi Tükör előző számá
ban beszámoltunk.
A következő téma a képviselő

testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
volt, amelynek végrehajtására az 
államháztartás módosításáról 
szóló rendelet alapján került sor. 
Szervezeti és Működési Sza
bályzat volt a következő téma is, 

mégpedig a GAMESZ-é, amit a 
testület egyhangúlag elfogadott.

Egyetértett a grémium a 
pénzügyi előirányzatok átcso
portosításával. A módosítással a 
város költségvetése 349 millió 
Ft-tal, összesen 1 milliárd 310 
millió Ft-ra növekedett.
“Csont nélkül” döntött a kép

viselő-testület egy család azon 
kérése ügyében, hogy a birto
kukban lévő külterületet a város 
belterületbe csatolja.
Fel kell mérnie a városnak az 

önkormányzati ingatlan va
gyonkatasztert, e nélkül ugyanis 
a könyvvizsgáló nem érvénye
sítheti a pénzügyi mérleget. A 
témával külön cikkben foglal
kozunk, csakúgy, mint a külte
rületi digitális térkép készítése 
körül kialakult vitáról, és 2002. 
évi kisjavítási és felújítási mun
kák ütemezéséről, valamint a 

Bornemisza János Hagyomány
őrség Egyesület kérelméről.

A képviselők úgy döntöttek, 
hogy helyt adnak a Munkácsy- 
trilógiáért Közalapítvány kura
tóriuma kérelmének. A kurató
rium azért fordult az önkor
mányzatokhoz, hogy így gyűjt
sön pénz a híres festő Golgota 
című művének visszavásárlá
sához. A város ere a célra 50 ezer 
Ft-ot ajánlott meg.
Több más egyesület, intézmény 
kérése szintén zöld utat kapott. 
A Petőfi Múzeum működését 
150 ezer Ft-tal, az Aszód Hely
őrség Szociális és Kulturális 
Alapítványét 150 ezer Ft-tal, a 
Galga Polgárőr Egyesületét 100 
ezer Ft-tal, az „Erdőmestef’ 
Természetjáró Csoportét pedig 
50 ezer Ft-tal támogatja a város.
A képviselő-testület jóváhagyta 
dr Jólesz József háziorvos azon 

kérelmét, hogy alvállalkozói 
szerződést kössön a dr. Tóth 
József és Tóth és Társa Pszimed 
Bt-vel készenléti és főállású 
helyettesítésre. Az Ügyelet
fenntartó Bt. ugyancsak dr. Tóth 
Józsefet szeremé alkalmazni 
hétvégi és ünnepnapokon törté
nő helyettesítésre.
Válna a régió a fővárostól. Erről 
külön cikkben olvashatnak ol
vasóink.
A képviselő-testület végül bér
lemény vásárlására vonatkozó 
kérelemről döntött, majd jelen
tést hallgatott meg a lejárt határ
idejű határozatokról és a két ülés 
között tett intézkedésekről, vé
gül közérdekű bejelentésekre, 
javaslatokra került sor.

Az ülésről készített jegyző
könyv a Városi Könyvtárban el
olvasható.

Egy munkára csak egy vállalkozó pályázott

Kisjavítások: valósághü-e a költségmegállapítás?
Mint ahogy arról már korábban 
beszámoltunk, 15 millió Ft ke
retben határozta meg a képvise
lő-testület a kisjavításokra for
dítható összeg nagyságát. Ennek 
alapján állította össze azt a té
telsort, amelybe a legsürgőseb
ben elvégzendő feladatok ke
rültek. A legutóbbi képviselő
testületi ülésen ismét szóba ke
rültek a munkálatok, igaz, kissé 
más megközelítésben.

Már a tételsor összeállításakor 
elhangzott olyan képviselői 
kérdés, valósághű-e az egyes 
munkák költségeinek kiszámí
tása, vagyis a Műszaki Iroda 
munkatársainak nem fog-e túl
ságosan vastagon a ceruzája, 
amikor egy-egy munka kivite
lezési összegét meghatározzák. 
A képviselő-testület éppen ezért 
úgy döntött, hogy a munkák a 
közbeszerzési szabályoknak 
megfelelően, ár nélkül jelenje
nek meg az Aszódi Tükörben. A 
grémium arról is határozott, 
hogy 100 ezer Ft értékben enge
délyezi egy olyan program meg
vásárlását, amely elősegíti a 
munkák költségelését.

A legutóbbi képviselő-testületi 
ülésen azonban egyik-másik 
képviselőnek szemet szúrt né
hány dolog. Búzás János főleg 
azt furcsállotta, hogy a cégek 
olyan árajánlatokat adtak be, 
amely a beállított értéktől alig 
egy-két ezer Ft-tal tértek el. 
(Korábban nem ez volt a ta
pasztalat- a szerk. megjegyzése.) 
A városatya azt is érdekesnek ta
lálta, hogy egyetlen munka sem 
akadt, amelyre több cég pályá
zott volna, vagyis nem alakult ki 
versenyhelyzet. A 15 milliós ke
retet így maximálisan kihasz
nálták a pályázó - aszódi - vál
lalkozók.
Mindez azt sugallta, (nemcsak a 
képviselőknek, hanem a kívül
állónak is,) hogy a pályázók 
pontosan tudták, melyik munka 
mekkora összegre lett beállítva. 
Ez pedig kétféle módon volt le
hetséges: 1. valaki súgott nekik. 
2. a vállalkozók a könyvtárban 
elolvasták a jegyzőkönyvet. 
Abban ugyanis pontosan sze
repelt, hogy az egyes tételekre 
mennyi pénzt szán az önkor
mányzat.

Puskás Péter, az ügyrendi bi
zottság elnöke óvott mindenkit 
attól, hogy bizonyítékok nélkül 
bárkit is gyanúba keverjen, 
ugyanakkor arra is felhívta a fi
gyelmet, hogy akinek tudomása 
van korrupciós esetről, köteles
sége jelenteni, ellenkező esetben 
ugyanis ö maga is bűncselek
mény részesévé válik.

A képviselő-testület egyelőre 
nem talált megoldást arra, ho
gyan lehet a feladatokat úgy el
végeztetni, hogy a város ne fi
zessen ki fölöslegesen forinto
kat. Ha a költségelés pontos, 
akkor ez nem fordul elő. Búzás 
János azonban elárulta, azt a 400 
ezer Ft-ra taksált munkát, amit 
felajánlásként ingyen végezte
tett el dolgozóival, vállalkozó

A Magyar Vöröskereszt Aszód Körzeti 
Szervezete véradást szervez augusztus 20-án 

10-és 14 óra között a Fesztivál téren. 
A szervezek mindenkit arra 

kérnek, aki teheti adjon vért. Ne feledje: 
Életet menthet!

ként 2/3 áron tudta volna meg
csinálni.
A napirend hosszúra nyúló tár
gyalása eredményt is hozott. 
Valamennyi képviselő egyet
értett ugyanis abban, hogy olyan 
pályázati eljárást kell kidol
gozni, amely esélyegyenlőséget 
biztosít, ugyanakkor fenntartja a 
vállalkozók pályázási kedvét, 
megtartva ezzel a versenyhely
zetet. A feladat valószínűleg már 
a következő grémiumé lesz. A 
minél reálisabb ár elérését va
lószínűleg segíteni fogja a már 
említett költségvetési program, 
ám a rezsiköltségek eltérését be
lekalkulálva ez is enged néhány 
(esetenként 15-20)százalékos 
eltérést.

R.Z.



TÜKÖR

“Cilinderből ” kihúzott szakértő

Áron alul készül a digitális térkép?
(folytatás az 1. oldalról)

A HAB frakció azonban erre az 
ülésre meghívta a Művelődési, 
Közoktatási Ifjúsági és Sport
bizottság tagját, Odler Zsoltot, 
aki azt a kérdést szegezte az iro
davezetőnek, figyelembe vette 
-e a Parcella Kft. 2002. február 
24-én benyújtott, bruttó 1,2 mil
lió Ft-os ajánlatát. (Odler Zsolt 
ennél a cégnél dolgozik.) Fehér 
Endre úgy reflektált erre, hogy 
az említett cég ajánlatának mű
száki tartalma nem egyezik a 
többi ajánlatéval. Mielőtt erről 
komolyabb szakmai vita alakul
hatott volna ki, Kovács Tamás 
alpolgármester azt javasolta, na

Helyreigazítás ipari park-ügyben
Az Aszódi Tükör 2002 júliusi 

számában megjelent egy cikk 
Rácz Zoltán felelős szerkesztő 
tollából, melyben olyan pontat
lanság szerepel, amelyet úgy 
gondolom, helyesbíteni szük
séges.
A cikkben említett Első Magyar 
Ipari Park Szervező Kft-vel az 
önkormányzat a tervezett ipari 
park területére befektetők 
felkutatására és letelepítésére 
kötött szerződést. A kft. jó refe
renciákkal rendelkezik, több 
nagy cég Magyarországra köl
tözését segítette elő. A velük kö
tött szerződésben - a cikkben leí
rtakkal szemben - nem arról van 
szó, hogy a terület értékesítésé
nek bevételét 70-30 %-ban el
osztjuk.
A kft.-vei kötött szerződés úgy 
szól, hogy a terület értékesítésé
ből származó bevételből először 
az önkormányzat összes, az ipari 
területtel kapcsolatos költségét 
(területvásárlás, tervezés, tanul
mánykészítés, infrastrukturális 
beruházás stb.) levonja, és a 
fennmaradó összegből - ha ma
rad - jár a kft. részére a "nyere
ség" 30%-a.
Ez tulajdonképpen azt jelenti, 

hogy az ipari terület vásárlására, 
kialakítására költött pénzt a te
rület értékesítésekor a város 
visszakapja, ugyanakkor arra 

polják el a témát az árajánlatok 
pontos összevetéséig.
Az augusztus 8-ai testületi ülé
sen aztán alapos meglepetéssel 
szolgált a Morinform Kft., 
ugyanis bruttó 1 millió 650 ezer 
Ft-os ajánlattal állt elő, szemben 
a Parcella Kft. bruttó 3 millió 90 
ezer Ft-ra növekedett kalkulá
ciójával. Egyértelművé vált, ki 
lesz a nyertes. A képviselők ezek 
után azt kérdezték Fehér End
rétől, mi lehet az oka ennek a ha
talmas árcsökkenésnek. Az iro
davezető úgy vélekedett, a Mor
inform referenciának szánja az 
aszódi térképet, mivel a kör
nyező települései is a digitális 

készteti az Ipari Park Szervező 
Kft.-t, hogy a lehető legmaga
sabb árat étje el a tárgyalások so
rán, mert csak így lehet haszna 
az üzletből.
Az elmúlt két év tapasztalata 

sajnos nem kedvező számunkra. 
A két év alatt több tucat, a kö
zép-európai térségben befektet
ni szándékozó vállalat látogatott 
el a Kft. közreműködésével 
Aszódra. Néhány a teljesség igé
nye nélkül: Mitsubisi Electric, 
Fujikoki, Lexmark, Thats CDR, 
Amtek Ltd, Musashi, Sumitomo 
Corporation, Toyo Seat Ltd, So
lectron, Douglas Machine Ltd., 
stb. Volt, akit egyszer láttunk és 
voltak akik többször vissza
jöttek, legnagyobb sajnálatunkra 
azonban végül nem Aszódot vá
lasztották befektetésük színhe
lyéül.
Aszódnak nemcsak a magyar

országi ipari parkokkal kell 
versenyeznie, hanem csehor
szági, lengyel és szlovák tele
pülésekkel, ahol legalább ilyen 
vagy jobb paraméterekkel ren
delkező területeket kínálnak ela
dásra. A Toyo Seat Százhalom
battát választotta, a Lexmark tu
domásom szerint Tatabányát. 
Ezeken a helyeken teljes közmű
vel ellátott területet tudtak vásá
rolni, ahol az alapközműveken 
kívül út, járda, buszmegálló, 

térképkészítés előtt állnak.
Az ügy a város szempontjából 
vélhetően jól sült el, hiszen az ár 
megfeleződött. A képviselők 
egyébként korábban is csak az 
előtt álltak értetlenül, miért nem 
hívta meg a HAB frakció Odler 
Zsoltot már a bizottsági ülésre, 
akkor ugyanis megspórolhattak 
volna néhány órát, ráadásul a 
kényszerű elnapolás miatt két 
hónapos csúszásba került az ön
kormányzat. Egyelőre azonban, 
minden esély megvan arra, hogy 
a cég az állam által megszabott 
határidőre elvégezze vállalását.

Rácz Zoltán

telefon is rögtön rendelkezésre 
áll. Ezzel szemben Aszódnak 
tulajdonképpen egyetlen előnye 
Budapest és az M3 autópálya 
közelsége.
A befektetőkért folytatott ver
senyben egyelőre ez kevésnek 
látszik, a közművesítéshez szük
séges tízmilliók viszont nem 
állnak rendelkezésre. Pozitív 
változást hozhat az aszódi és 
környékbeli tőkeerős vállal
kozók megjelenése. A meglévő 
mintegy 7,5 ha területből 3 ha-ra 
helyi vállalkozókkal kötött az 
önkormányzat szerződést.

Kovács Tamás
alpolgármester

Cikkemből valóban kimaradt 
annak a fontos ténynek a meg
említése, hogy a nyereséget a 
területtel kapcsolatos összes, ön
kormányzat által fizetett költség 
levonása után osztják meg 70-30 
% arányban. A testület tagjai 
mindezek ellenére vitatkoztak 
azon, előnyös volt-e a kft-vel 
szerződést kötni. Niy ilván ebben 
szerepet játszott, hogy az aszódi 
és környékbeli vállalkozók ré
széről igény mutatkozik a terület 
iránt.
A pontatlanságért természete

sen elnézést kérek.
Rácz Zoltán

Ünkormánvzati 
választás 2002.
Mádl Ferenc köztársasági elnök 
október 20-ára (vasárnap) írta ki 
a 2OO2.évi önkormányzati vá
lasztásokat. Ennek megfelelően 
a választási menetrend a követ
kezőképpen alakul:

Augusztus 21-28.: Választási 
névjegyzék közzététele a pol
gármesteri hivatalokban. A név
jegyzékből való kihagyás miatti 
kifogás ekkor tehető.
Augusztus 15-23.: A választási 
értesítés kiküldése.
Augusztus 14-szeptember 27.: 
ajánlószelvények (kopogtatócé- 
dulák)gyűjtése
Augusztus 30.: a helyi válasz
tási bizottság választott tagjai
nak megválasztása.

Szeptember 27. (péntek) Jelölt 
bejelentése, ajánlószelvények 
leadása. A be nem nyújtott aján
lószelvényeket 3 napon belül- 
jegyzökönyv készítése mellett - 
meg kell semmisíteni. A jegyző
könyvet 3 napon belül el kell jut
tatni a helyi választási bizott
ságnak.
Szeptember 30.: Kompenzá
ciós listák bejelentése. Ennek 
feltétele a körzetekben az egyéni 
jelölt nyilvántartásba vétele.
Szeptember 27.: kislistás jelöl
tek, az egyéni választókerületi 
jelöltek, a polgármester-jelöltek 
és a megyei lista bejelentése.

Október 4.: választási bizott
ságba delegáltak bejelentése 
(szavazatszámláló bizottságba, 
helyi választási bizottságba).
Október 2-17.: Politikai hirde
tések publikálása

Október 20.: VÁLASZTÁS

Október 21-23.: jegyzőkönyv
be való betekintés a választási 
irodákban.

November 19.: Határidő a vá
lasztási plakátok eltávolítására

2003. január 18. választási ira
tok megsemmisítése
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Fókuszban a bizottságok

Pénzügyi bizottság:néhaolyanjnintasaklüátsznia
Sokszor hasonlított sakk

játszmára a pénzügyi bizottság 
munkája: ide-oda kellett tolo
gatni a pénzeket, hogy ne ma
radjon rés a költségvetésben, 
hogy “ne kapjon mattot a város”. 
A néha ijesztően nagynak tűnő 
forráshiány ellenére a városnak 
nem kellett felvenni működési 
hitelt, és talán ezt tartja a leg
nagyobb eredménynek Kvaka 
István, a bizottság elnöke.
- Tudni kell azt, hogy Aszód ne
héz gazdasági helyzete nem 
rossz gazdálkodásból adódik. 
Alacsonyak az állami normatí
vák, csakúgy, mint a város be
vételei. Két út lehetséges: vagy a 
költségeket kell csökkenteni 
vagy a bevételeket növelni. Az 
elsőt már megléptük, ez volt az 
újság által „aszódi Bokros cso
magnak” titulált takarékossági 
intézkedés, amit nagyon nehéz 
szívvel hozott meg bizottsá
gunk, és tudjuk, hogy ellenérzést 
váltott ki. De folyamatosan igye
keztünk azon lenni, hogy a 
bevételek növekedjenek, lásd 
például az itt élők létszáma 
gyarapodásának előkészítése.
- Az előző választási kam pány 
során többszőr is elhangzott, 
meg kellene szabadulni az ön
hiki pályázattól való függéstől, 
mert az hátráltatja a város fej
lődését...
- A gondolattal magam is egyet
értek, mert minden normális 
ember igyekszik szabadulni a 
könyöradományoktól. Ugyan
akkor szükség volt erre az ál
lami támogatási formára. Az er
re benyújtott pályázataink si
keresek voltak, hiszen az igé
nyelt érvényesíthető összeg
nek átlagosan 90%-át sikerült 
megszereznünk. Úgy hírlik, 
hogy az új kormány megszün
teti az önhikit, és valami mást 
alkalmaz helyette. Kíváncsiak 
várjuk. Meg kell jegyeznem, 
hogy az önkormányzat egyéb 
más pályázatokon is eredmé
nyesen szerepelt. 1999 és 2002. 
között a város teljes bevétele 5 
milliárd 453 millió Ft volt, ami
ből 1 milliárd 245 millió Ft a 
pénzügyi iroda munkatársai 
által készített és nyertes pályá

zatoknak köszönhető. Ebből az 
önhiki közel 300 millió Ft-ja a 
működést szolgálta, a többit 
viszont fejlesztésre fordítottuk.
- Az elmúlt esztendőkben igen 
sok ingatlant adott el a város. 
Elégedett volt-e a bevétellel a 
pénzügyi bizottság?
- Több bevételt reméltünk. 
Véleményem szerint egy-két 
ingatlant áron alul adott el a 
város. Sajnos a képviselő-tes
tület csak a Kossuth Lajos u. 2. 
számú ingatlan eladását köve
tően döntött úgy, hogy két in- 
gatlanbecslőt kér fel az ingat
lanok felértékelésére. Innentől 
kezdve gyakorlatilag a két érték 
számtani közét vettük alapul. A 
pénzügyi bizottság minden 
egyes alkalommal javaslatot

Közbeszerzési bizottság: üvegzseb?
- Az aszódi önkormányzat 

tulajdonképpen megelőzte a 
kormányt, amelyik nemrégiben 
meghirdette az “üvegzseb” 
programot. A Közbeszerzési Bi
zottság ugyanis azért alakult 
meg 1998-ban, hogy a város be
szerzései, az itt végzett fejlesz
tési, felújítási munkák csak köz
beszerzési eljárás vagy meghí
vásos pályázat meghirdetésével, 
a legelőnyösebb ajánlatot adók 
kiválasztásával történhessen 
meg - mondta Búzás Pál elnök 
elöljáróban azon a beszélgeté
sen, amelyen a bizottság négy 
éves munkája került górcső alá. 
A bizottság megalakításáról az 
első képviselő-testületi ülések 
egyikén döntött a frissen felálló 
grémium. A kezdeményezésnek 
lökést adott az Együtt Aszódért 
választási koalíció képviselő
inek azon kritikája, miszerint a 
munkákat végző cégek kiválasz
tását egyetlen köztisztviselő 
végzi, és feltűnő, hogy a munkák 
jelentős részét kartali vállalko
zók kapják. Az új bizottság meg
alapítása mellett a képviselő-tes
tület olyan határozatot is hozott, 
hogy 100 ezer Ft az a határ
összeg, mely fölött az intéz
ményvezetők az intézménye
ikben elvégzendő munkára 

tett az értékesítés összegére, és 
előfordult, hogy a képviselő
testület ennél alacsonyabb árat 
fogadott el. Szeretném megje
gyezni, hogy többen az eladá
sok miatt úgy vélekednek, a vá
ros feléli vagyonát. Ez azért 
nem állja meg a helyét, mert a 
befolyt összeget nem műkö
désre, hanem fejlesztésekre for
dítottuk, pl. a szociális bérlaká
sok építéséhez szükséges ön
rész biztosítására, vagy a telek
eladások elindítására.
- Nehezebb vagy könnyebb 
dolga lesz a következő pénz
ügyi bizottság dolga?
- Ez az egyik olyan bizottság, 
amelynek minden testületi ülés 
előtt akad munkája, és ez való
színűleg a későbbiekben is így 

kötelesek pályázatot kiírni, il
letve több árajánlatot is bekérni.
Pali bácsi szerint a bizottság 

eredményesen dolgozott, bár azt 
sem tagadja, voltak melléfogá
saik. Az elején például túlsá
gosan is ragaszkodtak ahhoz, 
hogy a legolcsóbb ajánlatot adó
nak adják oda a munkát. Néhány 
esetben viszont kiderült, nem 
biztos, hogy az kerül a legke
vesebbe, amelyiknél a legala
csonyabb összeg szerepel. Most 
már rutinosabbak, hiszen meg
ismerték a cégek jelentős részét, 
tisztában vannak vele, hogy 
azok mire képesek és milyen re
ferenciákkal bírnak. Volt olyan 
eset is, amikor az intézmény
vezető megkerülte a bizottságot, 
mondván, az általa szerzett pá
lyázati pénz fölött ő rendelkezik, 
és szeretné maga eldönteni, 
kinek amunkájában bízik meg.
Arra a kérdésre, hogy a köz

beszerzési eljárás nem hátráltat
ja-e túlságosan a munkák el
végzését, nemleges a válasz. Az 

Október 4-én:

Választási különszám!

lesz. Hogy a döntéseknél is 
ugyanennyit kell-e töprengeni
ük, mint nekünk, nem tudom, 
csak sejtem. Egyelőre ugyanis 
rengeteg pénzre volna szüksége 
a városnak. Csak egy példát 
mondok erre: a várólistán sze
replő kisjavítási tételek egyszer
re történő megoldásához kapás
ból 250-300 millió Ft-ra volna 
szükség, és ez még a fejlesztés, a 
korszerűsítés, hanem csak a szin
ten tartás kategóriájába tartozik. 
Mindenesetre sok sikert és ered
ményes munkát kívánok a kö
vetkező bizottságnak, a mostani 
tagjainak, és a pénzügyi iroda 
dolgozóinak pedig szeretném 
megköszönni az áldozatkész se
gítségüket.

R.Z.

elnök szerint sokkal 
nagyobb csúszást okoz az, hogy 
az önhiki pályázat eredményét 
túlságosan későn tudja meg a 
képviselő-testület. Ennek isme
rete nélkül viszont nem lehet 
meghirdetni a munkákat, mivel 
nem tudni, az adott feladatra jut- 
e végül pénz.
A bizottsági tagok munkájával 

elégedett az elnök. Különösen 
sokat segítettek a külsős tagok, 
közülük Pachert Károlyt emelte 
ki, aki ezen a szakterületen na
gyon otthonosan mozog, mun
kája nélkülözhetetlen.
Pali bácsi szerint biztosan fog a 
következő ciklusban is közbe
szerzési bizottság dolgozni. Né
hány változtatást viszont min
denképpen szükséges elvégezni. 
Ilyen például a fentebb említett 
100 ezer Ft-os keretösszeg fel
emelése, mert ezzel jelentősen 
könnyebbedne az intézmény
vezetők munkája.

Rácz Zoltán
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RENAULT

Renault Thalia

Thalia Look 1.4 
listaár: 
akciós ár:

2.385.000,-
2.100.000,-

RT 1.4 16 V 
listaár: 
akciós ár:

2.580.000,-
2.300.000,-

Renault Lagúna Renault Trafic

Privilege 2.0 16 V 
listaár: 6.780.000,-
akciós ár: 6.400.000,-

Renault Trafic 1.9 diesel, 100 lóerő, 
6 személy + teher 
listaár: 4.390.000,-+ÁFA
akciós ár: 4.000.000,-+ÁF A

TESZTautók JELENTŐS kedvezménnyel, kedvező részletfizetési 
feltételekkel vásárolhatók most a Képe Tibor Kft-nél.

KEPE TIBOR KFT. 3021 Lőrinci, Bajcsy Zs. u. 57.
Tel.: 37/388-132,389-218,06-30/205-9979; www.kepetibor.hu

http://www.kepetibor.hu
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A polgármesteri hivataloknak erre nincs kapacitásuk
Vagyonfelmérés előtt az önkormányzatok
Az adatszolgáltatás rendjéről 

szóló kormányrendelet módo
sítása értelmében év végéig va
lamennyi önkormányzatnak át 
kell dolgoznia a már meglévő 
vagyonnyilvántartását, mely 
alapfeltétele lett a zárszámadás 
és a költségvetés elfogadásának. 
Ez nem kis fejtörést okoz a tele
püléseknek, mivel ehhez a leg
több helyen nem rendelkeznek 
szakemberrel, illetve a feladat 

Állítólag 80 milliárd Ft a tét

Válna a régió a fővárostól
(folytatás az l.oldalról)

tűk a közép-magyarországi, 
amelyhez Budapest is tartozik. 
A fővárosnak ezért nem örül a 
régió, mert itt az egy főre jutó 
GDP a 2000. évi adatok alapján 
meghaladta az Európai Unió át
lagát. Emiatt pedig félő, hogy a 
térség nem kap elegendő uniós 
támogatást.
A megye a főváros nélkül jóval 
szerényebb adatokat produkál. 
A megyék rangsorában csupán

A gyakorlat nem árt

Ökológiai gazdaképzés Galgabévízen
A Galgafarm Első Magyar 

Organikus Mezőgazdasági 
Szövetkezet a Nemzeti Agrár
környezetvédelmi Program 
Tájközpontjaként tanfolya
mokat és nyílt napokat szervez 
a kistérség lakosai számára.

Gazdaságunk valamennyi te
vékenységét az EU és a hazai 
ökológiai gazdálkodást szabá
lyozó rendeletek szerint végzi. 
Képzési programunkban olyan 
szakterületek tematikus feldol
gozását kínáljuk, melyeken 
konkrét termelő, feldolgozó, ér
tékesítő tevékenységet folyta
tunk, és ezt a hallgatók a gyakor
latban is meg tudják tapasztalni.

A tájközpontban megvalósí
tandóképzések:
- Nyílt nap jellegű bemutató, 
kóstolóval egybekötött tájköz
pont látogatások,
-egynapos képzések: gazdálko

elvégzéséhez szükséges feltéte
lekkel.
Aszódmegtette a szükséges in

tézkedéseket, vagyis bekérte a 
tulajdoni lapokat a Földhivatal
tól, és több cégtől árajánlatot 
kért, mennyiért vállalná a mun
kát, amelynek alapja az 1992- 
ben készített vagyonalapka
taszter nyilvántartás.

A beérkezett árajánlatok azt 
sejtetik, érdemes ilyen tevé

a 9. helyen szerepel, a GDP 
pedig 38%-kal kevesebb, mint 
az Európai Unióban. Ennek kö
szönhetően jó néhány évig jogo
sult lenne uniós támogatásra.
A tét tehát nem kevés, az EU 
ugyanis számos támogatási le
hetőséggel (Strukturális Alapok, 
Kohéziós Alapok stb.) kecseg
teti azon térségeket, ahol a GDP 
nem éri el az uniós átlag 75%-át. 
Számítások szerint a Közép- 
Magyarországi Régió a főváros 

dók, gazdakörök, fogyasztói 
csoportok alapinformációval 
való ellátása.
- hétvégi vagy többnapos tema
tikus képzés: Azoknak szól, akik 
bizonyos alapismeretekkel már 
rendelkeznek az ökológiai 
gazdálkodás területén, és annak 
konkrét ágával szeretnének 
megismerkedni a gyakorlati 
megvalósítás szándékával. 
Teljes csomagot kínálunk az 
elméleti és gyakorlati ismeretek 
átadásától a hatósági követelmé
nyeknek való megfelelésen át az 
átállási és vetésforgó terv elké
szítésében való közreműködé
sen keresztül a piacra jutásig 
bezárólag. E területek:
-Zöldség-,gyümölcsfeldolgo
zás: augusztus 23-24.
-Tejfeldolgozás: szeptember 
06-07.
-malomipari tevékenység: szep

kenységre kiváltam az ipart. Az 
ajánlattevők többsége kétmillió 
Ft-hoz közeli vagy annál na
gyobb összegért vállalkozott 
volna a munkára. A képviselő
testület végül a korábban az ön
kormányzat alkalmazásában 
álló Jordán Imre pályázatát fo
gadta el, aki egymillió Ft+ ÁFA 
összegért vállalta a vagyonfel
mérés elkészítését.

Rácz Zoltán

nélkül 80 milliárd forinttal na
gyobb összeghez jutna, mint 
vele.
A levélben javasolt megoldásra 
egyébként állítólag másutt is 
akad példa: Madrid önálló régiót 
alkot, Bécs, London, Berlin pe
dig az őket övező területekkel 
hoztak létre tervezési szövet
séget.
A képviselő-testület igen dip

lomatikusan - tartva attól, hogy a 
kezdeményezésnek politikai in
díttatása is van - úgy foglalt ál
lást, hogy Pest megye olyan ré
gióhoz tartozzon, mely alapján 
nem veszíti el az uniós pályázati 
lehetőségeket. R.Z.

tember 20-21.
-Agrár vállalkozás menedzs
ment: október 04-05.
-Export-marketing: okt. 18-19.
- Öko termékek kis és nagyke
reskedelme: november 01-02.
-Fenntartható vidékfejlesztés: 
november 15-16.
- oktatás, gyakorlati bemutatás: 
november 29-30.
-kutatás: december 13-14. 
Hétvégi képzési blokkjainkat 2 
naposra tervezzük. A nyílt na
pok az üresen maradt szomba
tokon lesznek. A tanfolyamok - 
amelyeket a Gaia Hotel központi 
konferenciatermében tartunk- 
térítésmentesek.
Jelentkezés: Matejka László, 
2193 Galgahévíz Fő út 87. 
Tel/fax: 28 460-014. E-mail: 
gaia@zpok.hu

Elsőként felmérik 
az igényeinket

A Gabiénél 
a befutó?

Lassan tíz éve lesz annak, 
hogy kábeltelevízióra várunk. 
Sok szolgáltatótól - vagy in
kább egy, folyton átalakuló 
cégtől hangzottak el ígéretek, 
amiből nem lett semmi. Legu
tóbb a Bagón és környékén há
lózatot építő Galgamenti Ká
beltelevízió jelentkezett be, 
ám nem hivatalos értesülései
nk szerint elálltak a fejlesztési 
szándékuktól.
Néhány napja a fóti Cablenet 
Kommunikációs Szolgáltató 
és Hálózatépítő Rt. igazgatója, 
Székely Lajos jelentkezett be 
Bagyin Józsefpolgármesternél 
azzal a szándékkal, hogy je
lezze, 2002. második felében 
városunkban is szeretnék meg
kezdeni a hálózat kiépítését.
A Cablenet tavaly kezdte a 
munkákat, és idén májusban 
néhány település - Csömör, 
Főt, Göd, Gödöllő és Isaszeg- 
bizonyos területem már el is 
kezdték kábeltelevíziós szol
gáltatásukat.
A cégbemutató szerint a há

lózatra csatlakozás díja 15.000 
Ft, a bekapcsolásé pedig 5.000 
Ft. A Szemle díjcsomag (7 tévé 
és 20 rádióállomás ) ingyenes, 
de az ezt igénybe vevőknek is 
kell fizetni havonta 700 Ft há
lózatfenntartási díjat. A Pano
ráma díjcsomag (35 tévé és 20 
rádiócsatorna) 2.200 Ft, csak
úgy, mint a HBO, amelyre kü
lön kell előfizetni.
A társaság internet szolgálta

tást is tervez, amely a hagyo
mányos telefonvonalon műkö
dő kapcsolatnál tízszer gyor
sabb sebességet tesz lehetővé, 
ígéretük szerint az előfizető
nek csak a választott csomagra 
megállapított havidíjat kell fi
zetni, telefonköltség nem ter
heli a számlát.
Bővebb információ olvasható 
a www.cable-net.hu webolda- 
lon.

R.Z.

mailto:gaia@zpok.hu


TÜKÖR

irodaszerek
fénymásoló papír 
irattartók, mappák 
tűző -és 
lyukasztógépek

<j«anon

troclot
APU

ajándékok táskák, bőráruk 
dísztárgyak

->/A PARKER

r^rtrmg i Reyno/cfsk

STX1EDTLER

iskolaszerek
táskák, tolltartók, 
iskolai kiegészítők 
tanszer-és füzet
csomagok,bori tok

szolgáltatás

PIGNA
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„Nyerjen duplán sorsjeggyel!"

2002. augusztus 5. és 31. között

Vásároljon az akció időtartama alatt az akció pályázati lapján feltüntetett sorsjegyekből

1000,-Ft értékben.
pályázzon a megadott feltételekkel és nyerjen!

NYEREMÉNYEK:
2 db 100.000 Ft-os Takaréklevél

20 db 100.000 Ft-os Vásárlási utalvány

A részvétel feltételeiről bővebb információ Pest, Fejér, Komárom- 
Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye értékesítőhelyein, 

valamint a szórólapokon!

Észak-Dunántúli Területi Igazgatóság



ASZÓDI

Alapítványi tájékoztató
Nagyobb volt az igény, mint a keret

Az Aszód Ifjúságért Alapítvány a felajánlott 1 %-okból befolyt összeget 2002-ben az alábbi 
programok megvalósítására osztotta szét:

Pályázó program kértössszeg kapott összeg

Szivárvány Óvoda Szivárvány nap 60.000 Ft 10.000 Ft
Szivárvány Óvoda Családi sportnap 86.000 Ft 10.000 Ft
Napsugár Óvoda Napsugár Óvodai Napok 65.000 Ft 20.000 Ft
Csengey Ált. isk nyári tábor 50.000 Ft 15.000 Ft
Csengey Ált. Iskola tanulmányi versenyek jut. 25.000 Ft 10.000 Ft
Csengey Ált Isk. udvarszépítő program 80.000 Ft 20.000 Ft
Csengey Ált. isk. családi közös sportverseny 60.000 Ft
Csengey Ált. Isk. tehetséges gyermekek tám. 30.000 Ft 20.000 Ft
Csengey Ált. Isk. A Föld Napja 2002. 35.000 Ft 4.000 Ft
Csengey Ált Isk. év végi DÓK rendezvény 50.000 Ft
Csengey Ált. Isk. műveltségi vetélkedő 10.000 Ft 10.000 Ft
Csengey ált. Iskola magyar anyanyelvi vers. 15.000 Ft 8.000 Ft
Közművelődés Otthona Városi Gyermeknap
Osváth Gedeon Múz. Alap. Aszód, a Galga parti kisváros Kiáll.

80.000 Ft 25.000 Ft

Nagycsaládosok Aszódi Egy. Parlagfűgyűjtés családokkal 20.000 Ft 6.000 Ft
Városi Bölcsőde szakmai fórum 18.000 Ft 12.000 Ft
Mozgáskori. Egyesülete karácsonyi összejövetel 100.000 Ft
Mozgáskorl. Egyesülete gyógyfürdő látogatás 25.000 Ft 5.000 Ft
Városi Civil Vegyeskar turné és évadzáró hangv. 70.000 Ft 20.000 Ft
Városi Nyugdíjasklub 
Varga Jánosné

hagyományőrző turné 
Idősek Világnapja2002.

130.000 Ft 30.000 Ft

Podmaniczky Zeneiskola Kömyezetszépítés 30.000 Ft 10.000 Ft
Galga Tenisz Egyesület teniszpálya komfortosítása 300.000 Ft 20.000 Ft
Bamáné Vankó Mónika Sportnap a Berek játszótéren 30.000 Ft 15.000 Ft
Római katolikus egyház hittanos gyermekek nyári pr. 20.000 Ft 10.000 Ft
Körzeti vöröskereszt dohány zásmegelőzö program 50.000 Ft 25.000 Ft

Összesen: 1.509.000 Ft 305.000 Ft

Azok a pályázatok, ahol nem szerepel kapott összeg, a következő pályázaton újra indulhatnak.

Az alapítvány kuratóriuma

Hogyan folytatódik a kapcsolat?

Villámlátogatást tett az 
obernburgl polgármester

Augusztus első hétvégéjén villámlátogatást tett Aszódon test
vérvárosunk nemrégiben megválasztott új polgármestere. Walter 
Beminger úr (képünkön) és felesége. Az alig több, mint egynapos 
program során Obemburg első embere elsőként a város nevezetes
ségeivel ismerkedett, majd délután a képviselő-testület tagjaival ta
lálkozott. A kötetlen beszélgetés foly amán természetesen szóba ke
rült a két település kapcsolata folytatásának mikéntje. Az eszme
cseréből kitűnt, Beminger úr a civil szervezetek kezdeményezésére 
számít, míg az aszódiak úgy vélekednek, szerencsés, ha van olyan 
személy, aki koordinálja a kapcsolatokat. A későbbiekben nyilván 
kiderül majd, melyik megoldás az életképesebb. A megbeszélés ré
szét képezte az. obemburgiuk októberi, aszódi látogatásának elő
készítése is. R.Z.

Másodszor is 
Aszódi

Szentkereszt
Napok

Szeptember 13-15. között a 
Bornemisza János Hagyo- 
mányörség Egyesület ismét 
megrendezi a Szabadság téren a 
II. Aszódi Szentkereszt Na
pokat. ígéretük szerint a prog
ram jóval színesebb lesz a tava
lyinál, és a vásári forgatag is 
több látnivalót ígér. A képviselő
testület legutóbbi ülésén úgy 
döntött, 70 ezer Ft-tal támogatja 
a rendezvényt.

A várható program: 
Szeptember 13. (Péntek)

17 óra: díszmenet a városon ke
resztül, koszorúzás az 1848-as 
és a II.világháborús emlékmű
nél, valamint a Szentkereszt 
emlékhelynél.
20 óra: Táncház

Szeptem bér 14. (szom bat)

10 órakor: megnyitó 
10.30: néptánc bemutató
11 óra: Viseletbe öltözött fegy
veres előadás a magyar hadtör
ténet korszakairól
11.30: gyermek játszóház
14 óra: A Viking Saga Egyesü
letharci bemutatója
14.30: íjász-és dárdavetö ver
seny
16 óra: A diósgyőri Aranysar
kantyús Lovagrend bemutatója
17 óra: török-magyar baj vívás 
(A Bornemisza János Hagyo- 
mányörség Egyesület és az. Egri 
Vitézlö Oskola bemutatója)
19 óra: Táncház

Szeptember 15. (vasárnap) 
„Kossuth Lajos táborában”

10 órakor fegyver és viselet
bemutató az 1848-49-es forra
dalom és szabadságharc idő
szakából
10.30-kor néptánc bemutató
A programok közben mindkét 
nap:kézmüves kirakodó vásár, 
kézművesség tanítása, íjászat, 
dárdavetés, középkori játékok, 
reneszánsz muzsika, népzene, 
gyermekjátékok. lovagoltatás.
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Kimagasló biztonság és kényelem elérhető áron.

• MECHANIKUS KLÍMABERENDEZÉS
• ELEKTROMOS ABLAKEMELŐK
• ELEKTROMOS KÜLSŐ TÜKRÖK
• 205/55-ÖS GUMIABRONCSOK

EGYEDI DÍSZTÁRCSÁVAL
• ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ ELSŐ 

ÜLÉSEK...

Már 3.367.000 Ft-tól

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

A*  akció iiwiároaoíídarabszániö^pisocsí erejéig érvét A részkiéktőí és a íeítéwietaöi 3 Wsnáíkíikéfttskétíás aii tájéfa».íáíá».

• vezető- és utasoldali légzsák
• oldallégzsákok elöl
.ABS
• szervokormány
• Béta rádió négy hangszóróval
• központi zár
• ködfényszóró elöl

1 Aképen ÍBiitatcm-iúeli raraft'lszeretoéget tarwfmaziiat
A w Bora mo«<rtMilt.<ágttíí ft&fi Soathínáit «iMt«ywUsa: 5^-íi.l i.óöö km. CO. ktbf«?tótá.w.

mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
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Technikatörténet

A hírközlés fejlődése
Az emberiség történelmének 

fejlődésével a hír-adás, a táv
közlés igénye is felmerült, majd 
fokozatosan fejlődött. Több ezer 
évvel ezelőtt veszély közeledte
kor magaslatokon gyújtottak tü
zet. Az ókori görög hadak előre 
felállított jelzőlánc - a hegycsú
csokra telepített tűzrakások - se
gítségével adták hírül Trója el
estél. Ez volt a szervezett híra
dástechnika első megjelenése. 
Aiszkhülosz görög költő Aga- 
memnon című tragédiájából idé
zek egy-két verstöredéket, ami
ben elmondja, hogyan jutott át a 
jelzés a Trója melletti Ida hegy
csúcsról egyetlen éjszaka alatt a 
800 km-es távolságra lévő Ar- 
gosz városába:
„ ...Hephaisztosz az Idáról küld- 
vefénysugárt
Láng láng után röpült s futá a 
pályatért
...E rendbe volt még jelölve a 

fákfyasor
... Nos elbeszéltem ezt bizonysá
gul neked,
Haliád a férjem Trójából mint 
küldehírt. ”
Bonyolult gondolatot egyszerű 
eszközök segítségével sikerült 
továbbítani időszámításunk előtt 
a negyedik évszázadban két fák
lya segítségével. Hátránya volt, 
hogy csak tiszta időben és éjsza
ka lehetett ajeleket továbbítani. 
A távjelzésnek egy másik meg
oldása a több egyformán járó 

Apróhirdetések
Ikiadón a főút mellett jelenleg is jól működő üzlethelyiség ki
adó. Telefon napközben 06 30 362-8860; 28 403-791 Valenti- 
nyiné.
Pénztárgépek, mérlegek, adásvétele. Hitelesítés, APEH ügy-inté
zés. 06-20-928-1526.
Baby sittért (pótmamát) keresek 6 hónapos baba mellé, hosszú 
távra. Napi 9 órában Aszódon. Érdeklődni: 06- 20- 545 7888.
Bontásból eladó bejárati ajtó és vasráccsal ellátott ablakok. Tel.: 06- 
20-9722-837.
Fiatal pár albérletet keres, minimum 1,5 szobást, egyedi fűté
sest Tel: 06 20 48-52-734
Eladó nagyteljesítményű öntöttvas kazán és egy folytonégő kályha. 
Tel.: 06-28-400-753.
Pénztárgép, író-számológép javítás-eladás, kellékanyagok. 
Kiss Károly. Tel: 06 30 9489-020
Aszódon, a Falujárók úti lakótelepen másfél szobás, 50m2-es 
összkomfortos lakás eladó. Tel: 06 304727-104; 06 47 382-274

vízióra volt. Az edényből egy kis 
nyíláson lassan kifolyó víz szint
jének változását az edény falára 
vésett egymás alatti sorokba a 
különböző üzenetszövegeket ír
ták fel. Az egymástól távol lévő 
állomásokon fáklyalánggal Je
lezték az óra elindulását és meg
állítását. Itt már több volt a küld
hető üzenetek választéka.
Az ókori birodalmak egyre fo

kozódó követelményei olyan 
híradástechnikai rendszert kí
vántak meg, amelyik időjárástól 
függetlenül, még részletesebb 
információt tudtak közvetíteni, 
így tértek vissza az emberi 
hanghoz. A római birodalom
ban, de még a tatárok idejében is 
üzenetközlő őrláncokat állítot
tak fel. Az őrszemek egymástól 
50-100 méterre voltak. Erre a 
korra utal Arany János is az 
alábbi sorokban:
„...Harsog vala egy szó 
nyugattól keletig,
Etele nagy király, hogy már kö
zeledik
Adria tengernél utolsó szem őre 
Kezdé a kiáltást, és adta előre. ” 
Ni Adriától a Tiszáig kb. 10 óra 
alatt jutott el a hír. Ennek a 
távbeszélőnek a fenntartásához - 
ezen a szakaszon - legalább 25 
ezer őrszemet keltett felállítani. 
Nagyon költséges volt és nem 
megbízható. (Folytatjuk)

Kaáli Nagy Kálmán

Egyelőre kevesen kértek
Pályázati felhívás

A PYRUS-RUMPOLD Környezetvédő Szolgáltató Rt. újabb 
támogatást folyósított az Alapítvány számlájára.
A rendelkezésre álló összeg: 700 ezer Ft

Ennek szétosztására pályázatot írunk ki az alábbi témakörök
ben:
- Környezetvédelem. Öntevékeny csoportok környezetszépítő 
és környezetvédő tevékenységének támogatása.

- Helyi hagyományok (néprajzi, zenei, népi játékok, szokások) 
ápolását, felkutatását célzó programok, rendezvények.

- Ifjúsági klubok, közösségteremtő programok támogatása. He
lyi szabadidős programok, táborok anyagi segítése.

- Sportversenyek, tömegsport rendezvények.

- Ifjúság bekapcsolódása az időskorúak karitatív jellegű segíté
sébe.

A kiírásnak megfelelő pályázatokat egyének és kollektívák Pol
gármesteri Hivatal „Ifjúságért Alapítvány” 2170 Aszód, 
Szabadság tér 9. címzéssel adják fel két példányban. Pályázni 
pályázati űrlapon lehet, amely beszerezhető a Polgármesteri Hi
vatal titkárságán, a Városi Bölcsödében és a Városi Könyv
tárban.

Apályázat beérkezésénekhatárideje: 2002. szeptember 15.

A pályázat elbírálásáról, a kuratórium döntéséről a pályázók 
szeptember 30-ig írásban értesítést kapnak.

Az alapítvány kuratóriuma

Köszönősorok Erdélyből
A néhány héttel ezelőtt Nyárád- 
szeredán tett aszódi látogatást 
sikerült arra is felhasználni, 
hogy a Városi Könyvtár néhány 
doboz könyvet juttasson azok
ból a müvekből, amelyeket olva
sóik ajánlottak fel erdélyi test
vértelepülésünk könyvtárának. 
Pár nappal ezelőtt szerkesztő
ségünk innen kapott levelet, 
amit most közzéteszünk.

Kedves 
Könyvbarátok!

Nagy örömmel fogadtuk az 
aszódi ajándék könyvcsomagot. 
Úgy látszik, hogy ma is igaz 
Mikó Imre erdélyi író egykori 
gondolata, mely szerint: „A 
könyvek rendszerint nyugatról 
keletre vándoroltak, az emberek 

századokon át keletről nyugatra. 
Mintha emberekkel kellett volna 
fizetni azért, amit a nagyvilágtól 
könyvekben kaptunk ”
Adja Isten, hogy jelen esetben 
„csak” hálánkkal fizessünk, és - 
gondolatban - meleg, baráti kéz
fogással köszönjük meg minden 
adományozónak a nemes csele
kedetét E könyvek bizonyítékai 
az Önök őszinte, gondoskodó 
szeretetének.
Községünk olvasói nevében kí
vánunk mindnyájuknak jó 
egészséget, eredményes mun
kát, szép nyarat.

Dászkel László 
polgármester

Kádár Gyöngyi 
müv. házig.

György Ibolya 
könyvtáros



TÜKÖR 11

A XI. ASZÓD FESZTIVÁL, VI. LAKTANYABÚCSŰ

Augusztus 17. szombat

18.00: a németországi Hagel- 
loch fúvószenekar vendégsze
replése
19.00: Világzene
- Világfa
- Ghymes
- Andodrom
-Boban Markovié Orkestar 
(Jugoszlávia)

Augusztus 18. 
vasárnap

17.00: A szardíniái Kellarius
Népi Együttes vendégszerep
lése
18.00: Zsuzsi és barátai
19.00: Lajcsi sztárvendégei:

részletes programja
(Fesztivál tér, augusztus 17-20.)

Csocsesz, Syn’dor, Komonyi 
Zsuzsi, Vándorok, Luidzsi és 
Márió, aharmónikás 
Közreműködnek a Dáridó 
Szimpatikusok és a Tánccso
port.
23.30: Utcabál

Augusztus 19. hétfő

Könnyűzenei élő koncertek 
15.30: Treff
17.00: Stage On
18.30: Chrystal
20.30 Heaven Street Seven
22.00: Anima Sound System
23.30: Zanzibár
01.00: Princess

Augusztus 20. kedd

10 óra: Ökomenikus istentisz
telet és Szent István-napi ün
nepség (Podmaniczky-kastély 
parkja)
16.30: A dányi majorettek 
bemutatója
17.00: Judith és a Zenemanók 
18.00: laido-Kobudo harcmű
vészeti bemutató
19.00: A Honvéd Táncszínház 
és a Hegedűs Együttes műsora 
20.00: „Ringasd el magad!” A 
Teltház Zenekar és a Honvéd 
Kamaraszínház színészeinek 
előadása
21.00: Örökzöld dallamok a 
Jávori Bánd előadásában
22.00:A Kozmix és a Despe- 
rado zenekar műsora
22.30: Tűzijáték
23.15: Musicalrészletek

A Fesztivál rendezősége a 
tavalyihoz hasonlóan nagy ér
deklődésre számítva azt taná
csolja, aki teheti, gyalog köze
lítse meg a helyszínt. Aki mégis 
az autót választja, számítson rá, 
hogy a rendezvény alatt a Fesz
tivál tér környékén egyirányú 
lesz a forgalom. A behajtás a 
Csengey iskola felől a Régész 
utcánál történhet, a kihajtás 
pedig a Régész utca-Mély utca, 
illetve a Városréti út irányába. 
Parkolás a Fesztivál tér közelé
ben kizárólag a kijelölt parkoló
helyeken történhet!
A Fesztivál alkalmából új aszódi 
képeslapokat adott ki a Magyar 
Posta, amelyeket a rendezvény 
idején a téren is árusítanak és 
pecsételnek.
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NORITSU 
Digitális 

Labor

MÓNI FOTO
Aszód, Kossuth Lajos u. 38. 

Tel: 400-957
Nyitva: hétköznap 8-17 

szombaton 8-12

24 □ film indexképpel yándékfilmmel, 

-Fotókidolgozás mindenféle digitális W-90 $t/ 
adathordozóról (CD, Floppy, Smartmedia stb) 
■nagyítás 20X30-as méretig 
■ részletnagyítás 
színes filmről barnított v. fekete-fehér képkészítés

csak

Illatszertar
Mi még mindig 

a régiek 
vagyunk!

Kedvenc állateledel
Aszód, Kossuth L. u. 63. sr

• Tel.: 06-302/670-884 J 
^g/Nyitva: H-P: 9-17, Szó: 8-12 

ugusztus 3X-ig akció!

t PRO PÁC

Ajándéktárgyak, 
illatszerek, üvegáruk 
nagy választékával 

várjuk régi és új 
vásárlóinkat!

Minden termékre

Élő állatok: 
teknős, papagáj, 

hörcsög, tengeri rák stb.

Tenyésztőknek minő
ségi tápok, kiegészítők, 
állatbarátoknak minden 
amire a kedvencének QOWil 
szüksége lehet. KWI*L UFMMlnl

SIZE NUTRITION
Dyitva tartás: H-P.: 8-17; $z: 8-12
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Osztálytalálkozó után

Túl a világmegváltó gondolatokon
Emberi mértékkel 54 év nem 
nagy idő. A nálam öregebbek 
évődve is mondják: -Te még mit 
akarsz? Gyerek vagy énhozzám 
képest! Igen, ha már az életem 
alkonyához közelednék, talán én 
is így nyilatkoznék, a nálam több 
évvel fiatalabb nemzedéknek.

Azonban átélni, és megélni 
nekem ezeket az éveket küzdés 
volt. Akárcsak a többieknek, 
akikkel immáron 40 éve fejez
tük be az általános iskolai 
tanulmányainkat. Az osztályta
lálkozóra való készülődés egyik 
fontos része az egykori tabló né
zegetése. A négy évtizeddel eze
lőtti önmagunk hűen tükrözték 
az akkori létünket. Fiatalok vol
tunk, és bizony egy kissé kopot
tak. A kamera lencséje egy pil
lanatra látszólagos fegyelme
zettségbe merevített bennünket 
az idők végezetéig. De soha nem 
felejtem el, mennyit lökdösőd
tünk, nevetgéltünk, míg végre 
bekövetkezett a nagy pillanat. 
Mintha mi sem történt volna!

Az idő feloldotta önmagát. 
Ugyanezek a gyerekek folytat
ták tovább az előbbi viháncolást, 
bár már közülük nem egynek 
időközben ősz lett a haja, és a

Többüket középiskolába is felvették

Talán örökre elballagtak
Nemcsak az általános- és kö

zépiskolákban volt Aszódon 
ballagás, hanem - ahogy az más
kor is lenni szokott - a Javító
intézetben is. A most végzett 28 
diák többsége a tanév végeztével 
végleg hazautazhatott, mivel 
időközben letelt a kiszabott bün
tetése. Közülük heten kosár
fonó szakmunkás bizonyítványt 
szereztek, a többiek pedig az ál
talános iskolát fejezték be. Az 
intézet vezetése azokat a fiata
lokat is hazaengedte úgyne
vezett adaptációs (próba) sza
badságra, akiknek csak szep
temberben telik ki az ideje. Ez
zel azt is elő kívánják segíteni, 
hogy a növendékek mielőbb 
visszarázódjanak környeze
tükbe és igyekezzenek mielőbb 

szemek körül is megjelentek 
azok a bizonyos szarkalábak.
A találkozás boldog pillanatait 
meg-megtörte egy-egy elfúló 
sóhaj: - Sajnos már ő sincs 
közöttünk...
Mint dr. Németh Pál az egyik ne
ves bank ügyvezető igazgatója 
köszöntőjében elmondta: -A 8. 
osztály elvégzése után sokat 
vártunk az élettől. Voltak, akik 
sokat tettek is ezért, de talán nem 
eleget. Sajnos már túl vagyunk 
az ifjúságunkon, a kezdeti világ
megváltó gondolatokon. Egyre 
jobban kell az egészségünkkel is 
törődni! Erre figyelmeztetnek 
azok is, akik már nincsenek kö- 
zöttünk.Tisztelet és hála legyen 
azoknak a tanároknak, akik 
nekünk tudást, élettapasztalatot, 
emberséget, és eligazodást adtak 
a világ dolgaiban. Az élőknek, 
és elhánytaknak egyaránt.
Ekkor hatalmas taps csattant fel, 
mert körünkben köszönthettük 
régi, ma már nyugdíjas tanítóin
kat: Mack Istvánná osztályfő
nökünket, Raczky Pálné testne
velő tanárt, Arató Mátyásné ma
gyar tanárt. Kovács Istvánná ta
nítónőt, valamint dr. Asztalos 
István múzeumigazgatót.

munkát találni maguknak. 
Akadt olyan növendék is, aki 
már tanév közben eltávozhatott 
volna, de az intézetben maradt, 
hogy befejezze a tanulmányait, 
és szakmát szerezzen.
Jakab Gézának, az iskola 
igazgatójának tájékoztatása 
szerint az intézetben a tanév né
mileg eltér a hagyományostól. A 
kollégák ciklikus rendszer sze
rint tanítanak, vagyis a tíz hó
napra tervezett anyagot öt hónap 
alatt tanítják meg a diákokkal, 
akik csak közismereti tárgyakat 

Lapzárta szeptember 4.
Megjelenés: szeptember 15.

- Ha már nyugdíjasok leszünk, 
egészségünkhöz és idősebb 
korunkhoz mérten tevékenynek 
kell maradnunk [-fejezte be 
gondolatait.
Mi sem természetesebb, ezek 
után rendre-sorra dióhéjban 
mindenki elmondta élete rövid 
történetét. Németh Pál okleveles 
könyvvizsgáló, és közgazdasági 
doktorátust szerzett. Jordán Im
re mindenki által megbecsült 
gépkocsivezető, és népszerű vá
rosi képviselő lett. Csordás 
Mátyásnak 30 éve sportról szól 
az élete. Büszkén újságolta, 
hogy a moszkvai olimpián sze
replő magyar női váltó egyik ed
zője ő volt. A 22 éve akkor elért 
magyar csúcsot, azóta sem tud
ták megdönteni. Egervári Mi
hály szintén gépkocsivezető a 
Javítóintézetben. Széles Szil
veszter meg géplakatosból lett 
nem is akármilyen zenész: 
Münchenben is élvezhették játé
kát a németek. Magyar János 25 
évig hajózott, Rajkától Mohá
csig, mint gépüzemvezető. Fü
leld Pál, mint magáról állította, 
soha nem volt katonás típus, 
mégis tiszthelyettesként szolgált 
nyugdíjazásáig. Torda János 

tanulnak. A gyorsabb haladás 
nem jelent elnagyolást. Ezt tá
masztja alá, hogy a most vég
zettek közül 10 gyermek nyert 
felvételt különböző középis
kolákba.
Kevesen tudják, hogy az intézet 
iskolájában nemcsak bennlakók 
tanulnak, hanem a környékbeli 
általános iskolákkal való meg
állapodás alapján néhány maga
tartásbeli problémával küszködő 
tanuló is. Idén 4 bejáró diák volt, 
de akadt olyan év, amikor szá
muk a tízet is elérte.

Bagra nősült. Ő már 27 éve vil
lanyszerelő. Tóth József szer
számkészítő meg jónéhány 
egyedi luxusbusz kivitelezésé
ben vesz részt. Németi Péter 
vendéglátós. Ám hiába kérde
zett rá, hogy miért száműzték őt 
3 napra a lányosztályba, bizony 
feleletet erre ő nem kapott. Kiss 
István megbecsült gyermekfel
ügyelő a Fiúnevelő Intézetben. 
Nem jártunk a lányokkal együtt. 
De az élet úgy hozta, hogy 
együtt ünnepelhettünk velük is. 
Sokukat igen jól ismernek itt 
Aszódon. Az asszonynevükön 
néhányukat ismerem csak, a töb
bieket lánynevükön említem: 
Máriás Éva, az egyik közismert 
Kossuth utcai háztartási bolt 
vezetője. Dvorszki Józsefné a 
GAMESZ-ben könyvel. Turek 
Judit figuránsként kezdte a pá
lyafutását. Önszorgalmából lett 
rajz-földrajz tanár. Strausz Er
zsébet a Fővárosi Bíróság tiszta
ságára ügyel. Harajka Judit 
tanítani szeretett volna, ám 
gyors-és gépíró lett. Vasszor
galommal tanult a munkája mel
lett, így került az NDK-ba. Ezu
tán az egyik bankban lett igaz
gatóhelyettes. Nagy bánatára 26 
év után rokkantnyugdíjassá vált. 
Radics Judit többszöri váltás 
után szakasszisztens lett. Leg
főbb feladatának azonban a 
nagyra nőtt család összefogását 
tekinti. Bán Mihályné segéd
munkásként kezdte az IMI-ben. 
Kitartó szorgalma eredménye
ként országos szakfelügyelő lett, 
majd a hatvani szakközépiskola 
igazgatója. Mukk Júlia Pécelen 
besegítő családtag. Kollárdi 
Zsuzsannát is utolérte az egész
ségkárosodás. Azonban nem 
adta fel. Sikerült egy könnyebb 
munkakört találnia. Mohácsi 
Erzsébetet messze sodorta az 
élet. Bár az USA-ban él, gyakran 
hazalátogat. Kaszás Erzsébet bi
zalmi munkakörben a Fővárosi 
Bíróságon oktatásszervező.A 
másik Kaszás ErzséhetPevcAen 
üzemi programozó. Bányánszki 
Mária sohasem hagyta el Aszó
dok Sajnos 35 év után rokkant
nyugdíjassá vált. Kiss Ágnes a 
fiával együtt vezet egy üzletet 
Aszódon.

AKI
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Negyedszer rendezték meg a Népi Izek Fesztiválját
Taroltak az aszódiak az ételeikkel

(Folytatás az 1.oldalról) 

kondérban, melléje pedig juhtú
rós és káposztás sztrapacskát kí
nált.
- A sztrapacska tót étel, és még 
ma is sokan főzik a kömyékün- 
kön-avatott be az étellel kapcso
latos tudnivalókba alkalmi házi
gazdám. Igaz, korábban nem tú
róval töltötték a krumplival ke
vert tésztát, mivel ez akkor is 
drága volt, hacsak nem otthon 
állították elő a háziak. A most 
készült ételt még egy kis sonká-
val is díszítjük, ezt az elődeink 
csak nagyon ünnepi alkalmak
kor tették meg.

Idén először nevezett a ver
senyre a 40. Galga Vezetésbiz
tosító Ezréd, amely alakulat 
egyik specialitása, hogy katonai 
rendezvényeken biztosítják az 
ellátást, emellett pedig kará
csony táján Budapesten a hajlék
talanok ingyen konyháján látják 
vendégül a rászorulókat.
- Évente több alkalommal fő
zünk 5-7 ezer emberre, de volt, 
amikor 12 ezer főt kellett jólla
katnunk meleg étellel. Meg kell 
mondjam, az a könnyebb fela
dat, kisebb tételnél ugyanis ne
hezebb eltalálni az ízeket - ál
lítja Sztán István ezredes, az ala
kulat parancsnoka. Szakácsai 
ezúttal Galga baka babgulyással 
várták a zsűrit, amelynek külön
legessége volt, hogy füstölt mar
hanyelvet is főztek bele, amely 
még pikánsabbá tette az étel ízét. 
Különlegességként mézes ser
tésbordát kínáltak - ezt szintén 
sokan készítik a Galga mentén - 
és tegnapelőtt szedett erdei fű
szerekkel ízesített szarvasge
rincet.

A találkozót többen már nem
csak arra használják, hogy meg
mutassák főzési tudományukat, 
illetve beszélgessenek egy jót, 
hanem egyéb marketingtevé
kenységre is. A tápióbicskeiek 
például a kínálgatás során a 
községet bemutató prospektust 
is adtak az érdeklődőknek, mellé 
téve egy meghívót a 2003-as tá- 
pióbicskei csatára. Másutt főzés 
közben egy mezőgazdasági gé

peket forgalmazó szakember 
akadt kuncsaftra, aki a napokban 
gépszemlére megy hozzá.

A jövőre persze nemcsak ők 
gondolnak, hanem Bankó Lász
ló, a rendezvény szervezője is , 
aki elmondta, a nagy érdek
lődésre való tekintettel jövőre 
újra kétnapos lesz a fesztivál. A 
hagyományos programokon- 
hagyományőrzö együttesek fel
lépése - többek között az aszódi 
Városi Nyugdíjasklub Hagyo

Elemezzük együtt!

Zsíp-zsud kenderzsup, ha 
magazin, kidobjuk! Zsupsz!

A fenti mondóka első ránézésre 
az, aminek tűnik. De csak az első 
ránézésre! Nézzünk egy kicsit a 
sorok mögé, ízlelgessük a sza
vakat, és meg fogjuk látni, hogy 
ez a versike sokkal több, mint 
egy mondóka.

Köztudomású, hogy a zsúp 
valójában szalma. Olyan szal
ma, amit tetőfedésre használnak. 
Mindaddig, amíg fel nem kerül a 
tetőre, szalmának hívjuk, de 
ahogy összeáll fedőréteggé, már 
zsúp a neve.

Mivel a tetőfedésre használt 
szalma többnyire gabonafélék 
cséplés után megmaradt szára, 
valamint kismértékben levél 
része, így szinte arculcsapásként 
ér minket a kenderzsup kifeje
zés. Nocsak! Kenderből is ké
szült zsúp?!
A történelmi Magyarország nem 
minden táján termett meg a ken
der, de ha meg is termett, csak ott 
foglalkoztak vele, ahol nagyobb 
mennyiségű víz állt rendelke
zésre. (vö.: kenderáztató) 
Amennyiben megállapításaim 
megállják a helyüket, és miért ne 
állnák meg, akkor meglehetősen 
pontosan meghatározható a 
mondóka keletkezésének helye 
és ideje.
Ehhez azonban kell még egy kis 
segítség. Ha feltételezzük, hogy 
Magyarországon a mondókák 
nem szétszórtan, hanem kon

mányőrző Csoportja -, kézmű
vesség tanítása, baráti társasá
gok főzőversenye, könnyűze
nei koncerteken túl idén is si
került egy kis újdonságot be
csempészni: a főzőversenyt 
gyermekeknek is meghirdették. 
Két közösség, egy hévízgyörki 
és egy galgamácsai jelentkezett, 
az ő díjuk egy egyhetes balatoni 
nyaralás lesz.

A zsűri hosszas latolgatás után 
úgy döntött, hogy a 40. Galga 

centráltan keletkeztek, akkor 
meg is van a megoldás.
Hívjunk segítségül egy másik 

mondókát! „ Egyedem, begye
den) hajdú tánc, hajdú sógor mit 
kívánsz?
A fentiek alapján megállapít

ható, hogy a mondóka Hajdú- 
szováton, a Kosély patak men
tén keletkezett. Be kell valla
nom, hogy a „zsúp” szó némi 
fejtörést okozott. Először arra 
gondoltam, hogy a Simi Samu 
Sámuel-Dini Dani Dániel szino
nimájáról van szó. Viszont akkor 
a mondóka így kezdődne: Zsipi 
Zsupi Zsupiel, de ezzel a 
variánssal még nem találkoz
tam. Végül rájöttem, hogy a zsip 
szónak a mondóka elejére ke
rülésének praktikus okai van
nak. E szócska nélkül páros szó
tagszám alakult volna ki.
Végül a legnagyobb gondot a

Akvarellkiállítás Aszódon 
Aszódról

A Petőfi Múzeum Igazgatósága 
tisztelettel meghív minden ér
deklődőt a Galériában 2002. 
szeptember 3-án 18 órakor kez
dődő Ladócsy László festőmű
vész Aszód című akvarell kiál
lításának megnyitójára. Meg
nyitó beszédet mond Asztalos 

Vezetésbiztosító Ezred csapatá
nak juttatja az első helyet. 
Aszódi szerezte meg a bronz
érmet is, mégpedig Takács La
jos. Persze az asztalokhoz kisor
solt nézőknek valamennyi étel 
nagy megelégedésre szolgált. A 
legtömörebben talán az az angol 
házaspár fogalmazott, akik mi
után megkóstolták Micsutka Jó
zsefnek, a Művelődés Háza 
gondnokának nyúlmájgombóc 
levesét és pirítással kísért cse
resznyés nyúlpaprikását, csak 
annyit mondtak: - very, very 
good!

Rácz Zoltán

„Ha megázik, kidobjuk”-szö- 
vegrész jelentette. Annak, hogy 
a Hajdúságban évekig ne essen, 
igen kicsi a valószínűsége. El
lenkezőleg. A zsúptető azt a célt 
szolgálja, hogy az eső lehetőleg 
ne essen be a házba. Ha minden 
eső után kidobnák a zsuptetőt, 
Hajdúszováton a tetőfedők 
egész évben három műszakban 
dolgoznának.
A megoldás pofonegyszerű. 
Annyira nyilvánvaló, hogy ezért 
nehéz rájönni. Természetesen 
nem a zsuppot dobják ki, hanem 
a zsipet, amelyet könnyű pótol
ni.. .valószínűleg...
A problémának lehet még egy 
megoldása. Se a zsipet, se a 
zsúpot nem dobták ki megázás 
után, hanem valami egészen 
mást, csak ez a valami nem illett 
a mondóka hangulatához. 
Gondolok itt olyan dologra, ami 
ha megázik, hasznavehetetlen. 
Hogy is szólna a kiszámoló?
Zsip, zsúp kenderzsup, ha 
megázik, kidobjuk a Johnson és 
Johnson babahintőport. Zsupsz!

Pálmai Tibor

Tamás múzeumigazgató. Közre
működik a Podmaniczky Mű
vészeti Alapiskola együttese.

A kiállítás 2002. október 27-ig 
tekinthető meg.
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Túlélőtábor Püspökszilágyon

Nem Rambók, csak egészséges fiatalok
A vártnál jóval több fiatal je

lentkezett a Honvédelmi Minisz
térium által idén nyárra szerve
zett Bevetés Túlélő Táborba. A 
szervezők 80, az ország külön
böző pontjain élő fiút és lányt 
választottak ki a négy turnusra. 
A 17-19 éves ifjak egy hetet töl
töttek a 40. Galga Vezetésbizto
sító Ezred kezelésében lévő 
püspökszilágyi lőtéren kialakí- korábban ébredtek, és hangosan

Ők nem táborozok, hanem profik
tott táborban, illetve innen 
indultak naponta az általuk csak 
közvetlenül a végrehajtás előtt 
megismert feladat elvégzésére.
A szaktárca most először való

sított meg olyan tábort, amely
nek nem titkolt célja, hogy a ka
tonai hivatást népszerűsítse a pá
lyaválasztás előtt álló, a hon
védség számára potenciális je
löltnek számító, szakmunkás
vizsgát és szakközépiskolai 
érettségit tett vagy a közeli jö
vőben tevő fiatalok körében.

Természetesen az sem mellé
kes, mit nyertek a fiatalok az egy 
hét alatt. A szervezők szándéka 
szerint magas szintű ismereteket 
szereztek a túlélés tárgyköréből, 
miközben nemcsak testileg, 
hanem lelkileg is fejlődtek. A 
tábor turnusait vezető Makrai 
Tibor alezredes, profi túlélő sze
rint - a tapasztalatokat figye
lembe véve - mindkét területen 
vannak problémák. A fizikai 
erőfelmérés során kiderült, leg
főképpen a futás terén mutatko
zik elmaradás, sokszor még 
azok sem tudják időre teljesíteni 
a távot, akik sportolói múlttal 

bírnak. A személyiségjegyeket 
tekintve az alezredes a csapat
szellem hiányát, az egyéni érdek 
előtérbe helyezését tartotta a leg
nagyobb problémának.
- Erre csak egy egyszerű példát 
mondok. Minden turnussal 
voltunk éjszakai túrán. Ezt köve
tően másnap kivételesen hét óra
kor volt az ébresztő. Néhányan 

elkezdtek beszélgetni. Eszükbe 
se jutott, hogy ez esetleg zavaija 
azokat, akik ki szeretnék hasz
nálni a még hátralévő pihenési 
lehetőséget.
Az egy hét tematikáját úgy ala
kították ki, hogy a fiatalok glo
bálisan sajátítsák el a túlélés is
mereteit. Amellett, hogy megta
nulták például a tájékozódást se
gítő egyik legmodernebb esz
köz, a GPS a használatát, segítő 
eszközök nélkül, a legősibb 
módszerek alkalmazásával is el 
kell találniuk a megadott helyre. 
Ugyanez vonatkozik a tűzra
kásra, a vadászatra, a menedék 
fellelésére, építésére, az élelmi
szertartósítására stb.
Az alezredes igen pozitívnak 

értékelte, hogy egyetlen fiatal 
sem azért jelentkezett, mert túl 
sok Rambó filmet látott mosta
nában. A motiváció vala
mennyiüknél az volt, hogy 
megtudják, képesek-e megfelel
ni a kihívásnak, és a parancsno
kuk szavaival élve, tudják-e 
menedzselni a félelemérzetüket. 
Ottjártunkkor éppen a harmadik 
turnus tartott. A tábor lakói úgy 

vélekedtek, nem vallottak szé
gyent A budapesti Kocsis Ber
nadettnek a csobánkai sziklák 
megmászása óriási élményt je
lentett, majd az azokról való 
leereszkedés sem okozott gon
dot, a futást viszont „nagyon 
durvának” tartotta. Hasonló
képpen vélekedett a szintén fő
városi Bakcsi Dávid is, aki 
egyébként keményebb, katoná- 
sabb napokra számított.
A teljesített feladatok után, a 
tábor utolsó napján azonban volt 
egy olyan próbatétel, amely biz
tosan fejtörést okozott nekik. Ki 
kellett jelölniük ugyanis azt az 
öt embert - három fiút és két 
lányt - akiket a legjobbnak 
tartottak, és akik az ötödik tur
nusban az ő csapatukat képvi
selve mérkőztek meg a másik 
három turnus legjobbjaival. 
Beszélgetőtársaim úgy gondol
ták, teljesítményük alapján nagy 
valószínűséggel benne lesznek 
az első ötben, de ha nem, akkor 
sem sértődnek meg. Eltért 
viszont az elképzelésük a táv
latokat illetően. Bár a jövőre 
érettségiző Bernadett is elkép
zelhetőnek tartja a katonai pá
lyát, legalább ennyire vonzódik 
az újságírás felé is. Dávid 
biztosan katona lesz, mert gye
rekkora óta erre készül, ennek 
megfelelően idén a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egye

Csoda...
Igen kellemes meglepetés ért 

a minap. Az udvarunkon meg
jelent a Gamesz autója, a dol
gozók szétnéztek, felmértek, 
elkérték a már régóta leszakadt 
hintát. Érdeklődésemre el
mondták, hogy megjavítják, 
csakúgy, mint a tönkrement 
padokat.
Köszönjük a város vezetőjé

nek intézkedését, a GAMESZ 
dolgozóinak a munkát. ígérjük 
- ugye, gyerekek!! - ,hogy 
vigyázunk mindenre.

Kiss Mária 
tanítónő

F aluj árók útj a 5/19 

tem hadtudományi-katonai fel
derítő szakára adta be a jelent
kezését.
Kladek András mérnök ezredes, 
a Magyar Honvédség Hadkiegé
szítő és Kiképző Parancsnoksá
gának törzsfönöke bízik abban, 
hogy az új kezdeményezés lát
tatja a résztvevőkkel, érdemes a 
katonai pályát választaniuk, 
amely hosszú távon biztosít 
egzisztenciát, illetve karrier
lehetőséget. A meggyőzésnek 
persze legalább ilyen fontos esz
köze a laktanyák rekonstruk
ciója, amelynek során nemcsak 
a munkakörülményeket szük
séges korszerűsíteni, hanem 
meg kell oldani a szerződéses 
katonák kultúrált elhelyezését is. 
Ők ugyanis nem hat hónapot, 
hanem 10-15 évet töltenek majd 
a körletük falai között. A felújí
tás munkálatai mindenesete az 
előírt ütemben folynak. Jó példa 
erre a túlélő tábor infrasruktúrá- 
ját biztosító aszódi ezred, ahol 
nemrégiben átadták a szerző
désesek számára átépített kör
letet.
Beszélgetőtársaim egyébkéntjól 
tippeltek. Nemcsak bekerültek a 
legjobb öt közé, hanem a 
válogatott csapatok versenyét is 
megnyerték. Jutalmuk egy 
egyhetes görögországi nyaralás 
lett - civilizált körülmények 
között. R.Z.

Meghívó
Aszód Város Önkormányzata 

tisztelettel meghívja a telepü
lés minden polgárát az au
gusztus 20-án 10 órakor a Pod- 
maniczky-kastély parkjában 
tartandó ökomenikus istentisz
telete és az azt követő városi

Köszöntőt mond Tóth Gábor, a 
térség országgyűlési képvise
lője.

Mindenkitszeretettel várunk!
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KESZPENZFELVETEL 
BANKKÁRTYÁVAL ITT!

ShopA 0

Dohányáru

Képeslapok 

Telefonkártyák 

L Postai értékcikkek
A postahivatal és a shop nyitvatartása: 

Hétfő - péntek: 8.00-16.00 
Szombat: 8.00-12.00

TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

■=> Sima és habosított, mintás és szövetmin
tás, fűrészporos, mennyezet hőszigetelő 
tapéták, műstukkók megújult választéka 
Poszterek, szegők, bordűrök nagy válasz
tékban, valamint a tapétázáshoz szükséges 
eszközök, ragasztók, RIGIPS hézagoló és 
glettelő segédanyagok

=> Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők 
Diszperzit - Héra - Limit

■=> lábazat- és homlokzat
festékek, ecsetek, meszelők

o Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

A hirdetés felmutatója TAPÉTA vásárlás esetén 
10 % engedményt kap!

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT

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

INGATLAN
IRODA

Aszód, Kossuth Lajos út 63.
Tel.: 06-28/401-461,30 302-8803

Továbbra is várjuk kedves 
ügyfeleinket az ügyvédi 

irodában működő ingatlan 
irodánkban.
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Egy utazás margójára
Erilélw, Te édes testvér!

Dr.Roncz Béla igazgató úrral, 
immár negyedik éve utazom be 
Erdély csodálatos tájait. Minden 
alkalommal fogadalmat teszek, 
hogy pontosan leírom, mi min
dent láttam. Sajnos eddig csaló 
voltam önmagámmal szemben, 
mert ,ha az írásra került volna a 
sor, csak kétségbeesett gondo
latokkal viaskodtam. Számta
lanszor próbáltam megfejteni az 
okát, de hiába. Mára talán egy 
kicsit józanabbul szemlélem a 
dolgokat, így arra a következte
tésre jutottam, hogy Erdély a 
maga természeti és emberi va
rázslatával kötött gúzsba érzel
mileg és gondolatilag egyaránt. 
Mert hogy is lehet pontosan 
visszaadni mindazt, amit az uta
zó egyszerre a magáénak meg 
idegennek is érez! így hát rend
hagyó útleírásra gondoltam. 
Úgy, ahogy én láttam, és ta
pasztaltam.
Hajnali 6 órakor már túl voltunk 
a magyar útlevélvizsgálaton. 
Igencsak igyekeznünk kellett, 
mert a román őrségváltás miatt 
akár több órát is álldogálhat az, 
aki nem ügyeskedik. Irány 
Nagyvárad. Az autópálya 2x2 
sávos. Az út két oldalán nyárfák, 
katonás sorrendben. Vala
mennyi törzsét méteres magas
ságban fehérre meszelték. Elő
ször azt hittem, hogy ez csak itt 
szokás. De nem! Erdély-szerte 
így jelölik végig a fákat az út 
mentén. Néhány kilométerre a 
bauxit feldolgozására utaló 
meddőhányó mutatja, milyen 
hatalmas mennyiséget dolgoz
tak fel itt nemrég. A múlt idő a 
jelent is idézi, hiszen az erőmű 
kihűlt, csonka kéménnyel me
red az ég felé. Aztán szinte a 
semmiből törnek elő szürke jel
legtelen, embemyi vastagságú 
csövek. Alattuk Daciák meg
számlálhatatlanul. Az ottaniak 
Dácsia városnak is csúfolják 
elővárosukat. Nagyvárad mára 
már ilyennel is büszkélkedhet, 
hiszen lakóinak a száma 
180.000 körüli. Hirtelen rázni 
kezd a busz. Hol vagyunk? Saj
nos már két kilométerre Eu
rópától. Itt-ott még a háború 
előtti bazaltkockás úthálózatot 

koptatják a járművek. De a 
történelmi belvárosban már a 
flaszteren gurulunk. Micsoda 
tisztaság! Árgus szemmel pró
bálok legalább egy kis szemetet 
is felfedezni. De nincs! Még a 
parkokban sem, melyek gondo
zottak, és tiszták. Megdöb
bentően rondák, szürkék, jel
legtelenek, csupaszak és üveg- 
kalitkásak a panelházak. Nem 
tudom, hogy kik tervezhették 
valaha ezeket a rondaságokat, de 
állítom :a kisegítő iskolások is 
különbet terveznek ,ha meg
kérnék őket az ilyen munkára. 
Micsoda ellentmondás: műépí
tészeti remekek a történelmi

belvárosban, és ennek ellenté
telezéseként betonkolosszusok a 
Ceaucaescu időből. S ha csak 
egyedi esetről lenne szó!
Szinte virít a város a kék-sárga- 
vörös színű zászlóktól. Sok he
lyütt nem elégedtek meg egy lo
bogóval. A kandelábereken hár
masával is lengenek, büszkén 
hirdetve, ki is itt az úr.
A város a háború idején még 98 
%-ban magyar lakosságú volt. 
Szálasi elvitette a zsidókat. He
lyükre románokat telepítettek

be. így segítette akaratlanul is az 
elrománosodást. Az utókor meg 
elgondolkodhat azon, milyen 
kárt tesz egy nemzetben az ilyen
erőszakos cselekedet. Vagy ha 
okosabb, ezt intő példának is 
tekintheti.
Ni, ni! A város határában egy 

működő rendőrállomás tűnik 
fel, s rendre igazoltatnak is. Előt
tünk cigánykaraván halad. A 
szekereken fent a vászontető. 
Oldalt néhány kormos kondér a 
konyha. Hátul meg meztelen ci
gánygyerekek integetnek vidá
man. Á szekerek alatt girhes ku
tyák loholnak hosszan kilógó 
nyelvvel. Mint ott szokás, a sa- 
roglyán rendszám fityeg. Néme
lyiken még magyar autórend- 
szám-táblaisvan.
Az út menti földeket szépen

Hídi Szilveszter felvétele
művelik. Hiába azonban az em
beri veríték. Ez a föld soványka 
termést ad, mert csak egy ásó
nyom, s már alatta van a sóder. 
De nemcsak ez keseríti meg az 
itt élők életét. Ahogy a hegyek 
közelítenek a Sebes-Köröshöz, 
úgy tűnnek fel egyre-másra a 
vízlépcsők. Ezeknél ugyanúgy 
kell védekezni, mint a nagy 
folyóknál árvíz idején, hiszen a 
buzgárokból elemi erővel törhet 
magának utat a víz. Némelyik 
gátkorona a templom tornyával 

egy magasságban van. Elgon
dolni is rossz, mi történne a falu
val egy természeti katasztrófa 
idején.
Királyhágóig jó néhány falun 

hajtunk keresztül. Ezek nem sze
gényesek, de nem is hivalkodó- 
ak. Majdnem minden ház előtt 
gyümölcsöt árusítanak. Maga
zin Universal - hirdetik magukat 
nagyképűen. Narancs és banán 
dögivei kapható.

Egy kis falu határában újon
nan épült, de régies kinézetűre 
festett ortodox templom hirdeti 
a dombtetőn: mi már időtlen 
idők óta itt vagyunk, de itt is ma
radunk. Aztán egy újabb érde
kesség tűnik fel. Kovács üti fel 
éppen az útszéli műhelyében 
egy lóra a patkót. Talán a cigá
nyok is idetartanak.
Aztán feltűnik az első pihenő
állomás: Királyhágó. A tetőről 
pazar kilátás nyílik a Bihar 
hegység egyik nevezetes he
gyére, a Vigyázóra. Egy csúcs 
közeli északi völgyben még hó
foltok fehérlettek.
A lefelé vezető szerpentinek las
san átvezetnek a Kalotaszegi
medencébe. Ez mezőgazdasági 
szempontból igen kedvezőtlen 
adottságú vidék. Azonban az 
ember gyakorlatias észjárása a 
szükségből erényt kovácsolt 
.Fonni ,szőnivaló sok termett 
erre. így vált ez a vidék e 
mesterségek hazájává. Még 
tiszteletbeli fövárosa is van, 
Kalotaszeg.
Még néhány kilométer, s a 
Sebes-Körös forrásához érke
zünk. A forrás nyárfáktól ölelten 
egy kisebb mélyedésből tör elő. 
Maga a domb is nevezetes, hi
szen vízválasztó. A túloldali haj
lat már a Szamos vízgyűjtője. Jó 
néhány tájegységet, s nevezetes 
települést elhagyva Tordára 
érünk. Mára a 120.000 ezer la
kosú város 80 %-a román népes
ségű. A cementgyár kéményei 
itt is hideg-mereven nyúlnak az 
ég felé. Márnem okádják szürke 
porukat, nincs környezetkáro
sítás, de munkalehetőség sem. 
Hasonló a helyzet Aranyos- 
Gyéresen is. Pusztuló üveghá
zak végtelen sora igazolja, hogy 
a szocialista vaskohászat ideje 
lejárt, s vele a hulladékhő fel
használása is. Kovács István

(Folytatjuk)
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Kétütemű autóját
200.000 Ft-ért
beszámítjuk! *

Műszaki vizsgáztatás és környezetvédelmi vizsga a hét minden napján.
Hatvan, Móra F. u. 8.

Bejelentkezés a 37/344-392-es telefonszámon.

Eredetiségvizsgálat, átírás, biztosításkötés, karosszéria-javítás, fényezés. 
Hatvan, Rákóczi u. 95. 

Bejelentkezés a 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!

2.0 TDI GRAND VITARÁK BEVEZETŐ ÁRON!
VÁRJUK A HÉT MITÍDEH HAPJÁM

SZALOHJAiriKBAM:
*Min. 1.000.000 Ft hitel felvétele esetén

Hatvan, Móra F. u. 6. T./F.: 37/342-353
M3 Bag, Dózsa Gy. u. 6. T./F.: 28/504-110

SUZUKI A mi autónk.
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Egy kis nyelvelés
Kapitális vagv orbitális?

Mindennapi nyelvhasznála
tunkban ösztönösen, de szándé
kosan is élünk azokkal a lehető
ségekkel, amelyek hangulato
sabbá, oldottabbá teszik monda
nivalónkat, segítségükkel job
ban felkelthetjük hallgatóink 
vagy olvasóink figyelmét, ér
deklődését. Ezek a nyelvi esz
közök a szólások: közmondások, 
szállóigék, esetleg náluk kevés
bé meghatározó állandósult szó
kapcsolatok, frazémák

Nem csupán szerencsés a 
használatuk, hanem egyenesen 
célszerű is. Erőltetni természe
tesen nem kell az alkalmazá
sukat, mert túlzásba vitt haszná
latuk a visszájára is fordulhat: 
nevetségessé válhatunk magunk 
is. Ez alkalommal éppen a hely
telen használat eseteit próbálom 
körüljárni. A forrás, ahonnan 
meríthetek, most is a sajtó: a rá
dió és a televízió.

Több alkalommal hallottam 
valami óriási méretű tévedés, 
baki megnevezésére jelzőként 
az orbitális szót. Pl. orbitális hi
ba, orbitális tévedés. Először azt 
hittem, a riporter egyfajta hu
morkeltés céljából tudatosan 
használja ezt a furcsa kifejezést, 
de rá kellett döbbennem, hogy 
nem! Minden valószínűség sze
rint tévedésből, melynek az az 
alapja, hogy riporterünk nem 
elég biztos saját anyanyelvének 
használatában.

Nem lenne mit szóvá tennem, 
ha a kapitális jelzőt hallanánk, 
olvasnánk az ilyen kifejezések
ben. Ez a latin eredetű szó ugya
nis mind pozitív, mind negatív 
tartalom kifejezésére alkalmas. 
Különleges stílusértéke pedig 
abban rejlik, hogy viszonylag 
ritkán használjuk. Főnévi és 
melléknévi jelentése is van. Az 
egyszerűség kedvéért most csak 
a melléknévi jelentéseket eme
lem ki: „1. nagyszerű, kiváló; 2. 
főbenjáró, nagy fontosságú; 
3.iszonyú, szörnyű; 4. szépen 
fejlett agancsú (szarvas), vagy 
agyarú (vaddisznó). ''(Bakos Fe
renc. Idegen szavak és kifeje
zések szótára; Akadémiai Kia
dó, Budapest, 1974) A kapitális 
állat, kapitális példány termé- 

etesen gyönyörű szép, fejlett 
élőlényt jelent (tehát dicsérő 
megnevezés), míg a kapitális té
vedés a hiba igen nagy mértéké
re utal. Feltétlenül összefügg ez 
utóbbival az általunk is ismert és 
használt szarvashiba, amely az 
igen nagy, szemet szúró, kelle
metlen tévedés megnevezése.

Aki orbitális tévedésről, orbi
tális hibáról beszél, vagy tudat
lanságból követ el nyelvhasz
nálati hibát, vagy pedig azért, 
mert fokozni szeretné a hatást. E 
szándék azonban nem nagyon 
teljesül, mert a kapitális jelző is
merete is már bizonyos többlet 
stílusérzéket igényel, arról nem 
is szólva, hogy az orbitális - 
mint szintén latin eredetű - szó 
jelentését tekintve a katonai és 
űrhajózási kifejezések körébe 
tartozik (jelentése: fold körüli 
pályán keringő), illetve előfor
dul az orvosi szakterminoló

Aa fáma
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AJÁNLATAI
Bizonyára sokan kísérték fi

gyelemmel az idei Tour de Fran
cé kerékpáros körverseny küz
delmeit. Ennek nyilván az is oka 
volt, hogy első ízben egy ma
gyar versenyzőért, Bodrogi 
Lászlóért szoríthattunk, aki re
mek versenyzéssel végül a 
62.helyen ért célba. A kerékpár
sportban járatos rajongóknak az 
azonban mégiscsak nagyobb 
kérdés volt, sikerül- e Láncé 
Armstrongnak negyedszer is el
hódítani a trófeát. Azóta tudjuk a 
választ: IGEN!

A kiváló amerikai sportoló
nak azonban korábban a Pirene- 
usok emelkedőinek meghódítá
sán túl volt egy sokkal nagyobb 
feladata is: megküzdenie a rák
kal. Annak az embernek, akinek 
szervezete az orvosi felmérések 
alapján az átlagosnál sokkal na
gyobb terhelést volt képes elvi
selni, rá kellett döbbennie, hiába 
a jó fizikum, a betegség képes 
mindenkit megalázni.

Láncé Armstrong azonban 
megküzdött a rákkal, amit azóta 

giában is „ a szemüreghez tarto
zó, szemüregbeli jelentéssel”. 
(Lásd: Bakos-féle szótár!)

Valójában ugyanilyen típusú 
hibának tekinthető az a kifejezés 
is, amelyet a minap hallottam az 
egyik kereskedelmi tévécsator
nán. Ifjú tévésztárunk egy mű
sorajánló bejátszásban úgy pró
bálta lelkesíteni a közönséget, 
hogy „ Itt százágra süt a nap! ” A 
különbség csupán annyi, hogy 
ennek helyzetnek a helyes nyel
vi kifejezéséhez még egy icipicit 
sem kell konyítani a latinhoz, 
mindössze annyit kell jó nyelv
érzékkel - és egy kis alapmű
veltséggel - magunkba szívni, 
hogy szép anyanyelvűnk igen 
régóta használt kifejezése a ve
rőfényes napsütéses időjárás ki
fejezésére helyesen így szól: 
„Hétágra süt a nap!” Lehet, 
hogy száz több a hétnél - ez ma
tematikailag nem cáfolható 

Láncé Armstrong:
Bicikli életre halálra

is élete legnagyobb eseményé
nek tart, mert felnyitotta a sze
mét, és elvezette a kérdésig, amit 
talán már korábban fel kellett 
volna tennie magának: Ha élek, 
ki szeretnék lenni?

1996. október másodika és 1999 
nyara. Ez a szerző leghosszabb 

Temetkezés 
kellékek - szállítás - ügyintézés 

Iroda: Aszód, Deák F u. 6/a
Tel.: 06-28/402-302

Állandó ügyelet: Palik Ferenc 
Aszód, Béke kert 10.

Köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett férjem, 
Batta Gyula temetésén tiszteletüket tették, részvétüket 
fejezték ki.

A gyászoló család

azonban a túlzás nem feltét
lenül teszi kifejezőbbé saját 
egyéni nyelvhasználatunkat. S 
a nap sem fog fényesebben 
sütni.

Mindenképpen a fentiek 
közé tartozik az a rádiós baki 
is, amikor egy hírműsorból 
arról szerezhettünk tudomást, 
hogy az ukrajnai légi bemu
tatón bekövetkezett szeren
csétlenség alkalmával a piló
ták kapituláltak. Természete
sen helyesen így hangzott 
volna a hír: „ a pilóták katapul
táltak”. Ez a kifejezés annyira 
közismert, hogy talán meg sem 
kellett volna említenem. Mégis 
kénytelen vagyok megtenni, 
mert nagy szomorúságomra az 
egy óra múlva elhangzó követ
kező híradásban ismét az 
„eredeti verzió”, azaz a téves 
szöveg hangzott el. Pedig ad
dig már sokan reklamáltak. 
Többek között e sorok írója is.

-g-1

utazása, amely az áttétes hererák 
diagnosztizálásától azújabb Tour 
de Francé megnyeréséig tart. A 
kiváló kerékpáros remek íróként, 
megrázó őszinteséggel vall életé
ről, a gyógyulásáról, az újabb 
sikerekről egészen a házasságáig 
és apaságáig. R.Z.
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“Sorstársi segítők” kerestetnek
A Labora Bt. és az Együtt Élünk 
Alapítvány közös szervezésé
ben „Sorstársi segítő” tovább
képző tanfolyamot indítunk. 
Célja: Felkészítés mozgássé
rültek rehabilitációját és tár
sadalmi beilleszkedését meg
könnyítő „Sorstársi segítő”, 
„Révész” és „közösségi infor
mátor” munkára
A programot az Országos Szo

ciális és Gyermekvédelmi To
vábbképzési és Szakvizsga-bi
zottság 45 továbbképzési pont
értékre minősítette, továbbá 
közzéteszi a Szociális és Mun
kavédelmi Közlönyben.
A tanfolyam 60 órás, ebből 40 

óra elmélet, 20 óra gyakorlat.
Az elméleti órákat a Fővárosi 
Önkormányzat Gödöllői Idősek 
Otthonában (2100 Gödöllő, Dó
zsa György út 65.) tartjuk. A

A Tárnok három perc alatt fordított

Vereség a bajnokság nyitányán
2002-08-11,17 óra:
LaObdarúgó mérkőzés, Pest 
megye II. osztály, északi csoport 
Aszód-Támok: 1-2
Aszód, Városi Sporttelep, 200 
néző.
Nagy várakozás előzte meg a 

Gödöllő körzeti labdarúgó baj
nokság bajnokának, az Aszód 
FC-nek hazai bemutatkozását a 
magasabb osztályban.
A felkészülés időszakában tar
tott mérkőzések tapasztalatai 
alapján az újonnan igazolt játé
kosokkal egyértelműen erősö
dött az aszódi csapat.
Felkészülési mérkőzések ered
ményei: Tura(NBIII) - Aszód : 
2-1; Aszód - Héhalom :4-0;Iklad 
(megye I.) - Aszód: 3-3; Aszód 
-Hévízgyörk: 2-2;

Az égiek nem fogadták ke
gyeikbe a szurkolókat, hűvös, 
esőre hajló időben kezdődött a 
mérkőzés. Az aszódi csapat volt 
a kezdeményezőbb, a közép
pályán Kecskés Zoltán játékos
edző próbálta pontos indítások
kal helyzetbe hozni a gyors 
aszódi csatárokat. A 2O.percben 
Labanics jobb felső sarokba 
tartó lövését gyönyörű robinzo- 
náddal hárította a tárnoki kapus. 

gyakorlatot Gödöllő szociális 
intézményeiben lehet letölteni.
A képzés szeptember 27-én kez
dődik és január31-igtart..
Tandíj: 21 ezer Ft, ebből a hall
gatónak 9.000 Ft-ot kell állnia, a 
többi állami támogatás.
Jelentkezés és információ:
Kovácsné Blaskó Mariann, 
Ledényiné Born Katalin
Együtt Élünk Alapítvány, Fővá
rosi Önkormányzat Idősek Ott
hona, 2100 Gödöllő, Dózsa 
Gy.út65.Tel: 28410-364

Témakörök:
- Bevezetés: A „Sorstársi segítő” 
tanfolyam célja. A „Sorstársi se
gítő” feladatai. Az „Önálló Élet” 
mozgalom és a „Révész” mun
ka története, hazai és külföldi 
tapasztalok. „Informátor” mun
ka, tudatformálás, közösségi, is

Mezőfölényben játszott a hazai 
csapat, amely a 38. percben már 
az eredményben is megmutat
kozott: Hosszú Péter az ötös 
jobb sarkánál váratlanul lövésre 
szánta el magát és a csúszós ta
lajon a tárnoki hálóőr nem érte el 
a kapu bal sarkába tartó lövést. 
(1 -0) Az első félidő vége felé el
eredt az eső, amely a mérkőzés 
végéig kitartóan zuhogott, sár
tengerré változtatva a pálya 
egyes részeit.
A szünet a Tárnok csapatának 
tett jót, beszorították a mieinket 
a kapujuk elé. Fölényük a má
sodik félidő 18. percében góllá 
érett, három perc elteltével pedig 
a vezetést is megszerezték. Hi
ába támadott az egyre fáradtabb 
benyomást keltő aszódi csapat 
mérkőzés végéig, az eredményt 
már nem sikerült megfordítani. 
A találkozó végét jelentő bírói 
sípszónak a tárnokiak örültek 
jobban, hiszen idegenből vihet
ték el a három pontot.
Összefoglalva: az irreális időjá
rási körülmények között leját
szott találkozón a látottak alap
ján a döntetlen igazságosabb 
lett volna. A helyzeteiket jobban 
kihasználó vendégek erővel 

kolai felvilágosítás a mozgássé
rültek élethelyzetéről. Révész 
Etikai Kódex.
- Rehabilitációs alapismeretek: 
Az orvosi rehabilitáció perspek
tívái. Ergoterápia. A szociális re
habilitáció sajátosságai. Fogya
tékos ember a családban. Elemi 
rehabilitáció, önellátás, önki
szolgálás, akadálymentesítés a 
háztartásban, speciális eszkö
zök, segédeszközök stb.
- Sorstársi segítségnyújtás: Krí
zisintervenciós alapismeretek, 
konfliktuskezelés. Team munka. 
Speciális jogszabályok, jogok, 
juttatások, támogatások stb. 
Hite-les közlés és meggyőzés 
hatékony technikái. „Révész” 
munka a sérült emberrel és csa
ládjával. „Informátor” munka is
kolákban, más közösségekben. 
A sorstársi segítő tanfolyamat 
dokumentálása.

jobban bírták a mély talajt. A 
gyors aszódi szélsők a második 
félidő közepéig rendre a tárnoki 
csapat védői mögé tudtak ker
ülni, így hozva helyzetbe a csa
tárokat, azonban a 65. perc tájé
kán elfogyott a levegő és az erő. 
A gyors két vendég gól után már 
az egyenlítés sem sikerült.
A magasabb osztályban ma
gasabb a követelmény is, a célul 
kitűzött eredményes szereplést 
komolyabb edzésmunkával, 
erőnléttel kell megalapozni.

K.T.

Az őszi hazai mérkőzések 
időpontjai:

Augusztus 25. 17 óra: (Ifik: 15 
óra)Aszód-Pécel
Szeptember 8. 16.30 (Ifik: 
14.30) Aszód-Nagymaros
Szeptember 15. 16.30 (ifik:
14.30) Aszód-Pomáz
Szeptember 29. 16 óra: (ifik: 14 
óra) Aszód-Őrbottyán
Október 13.14 óra: (ifik: 12 óra) 
Aszód-Visegrád
Október27.13.30 (ifik:11.30) 
Aszód-Göd
November 10. 13 óra:(ifik:ll 
óra) Aszód-Hévízgyörk

ÜZENET
Egyetlen út. Hová is vezetne, 

Kápolnának látszik a keresztje. 
Millió szem kalászokban érik- 

Egy kenyér lesz areménység és hit
(Kozma László)

Csengey-s siker!
Jó eredményeket értünk el az 
Országos Hermann Ottó Bioló
giai verseny megyei fordu-lóján 
Pilisvörösváron A 70 versenyző 
közül Szenoráczki Réka 15. lett 
77 pontal, Maldrik Anna 48 
pontot, Könczöl Tamás pedig 43 
pontot ért el. A versenyt meg
előzte három hetes aktív, napi 2- 
3 órás tanulás. Mi így értük el 
eredményünket. Más iskolák 
már szeptembertől szakkör ke
retében készültek. A verseny 
feladatai a Természetbúvár című 
folyóiratból, Hermann Ottó éle
téből és műveiből származtak. A 
verseny nagyon tetszett, és 
megegyeztünk, hogy jövőre 
több hónappal korábban kezd
jük a tanulást. Az eredmé
nyünkkel azért elégedettek va
gyunk. Ezúton szeretnénk 
köszönetét mondani Vincze Zol
tánná biológia tanárunknak a 
sok segítségért.

Maldrik Anna 
__________ Szenoráczki Réka

Szerelmes 
vegyek..

Szerelmes vagyok, 
de Ö nem tűdről!

Egy barna kislánynak 
vagyok imádója

Ragyogó szemébe, 
hogyha belenézek, 
Tündér álmot látok, 
bodogságot érzek!

Te barna kisleány,
Te vagy minden álmom. 

Rólad álmodozom 
hosszú éjszakákon.

Gondolataimban soha 
el nem hagylak 

Szerelmes szívemmel 
társamnak akarlak!

Demeter Roland
Javítóintézet, Aszód
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Erdőmester Természetjáró csoport

Felemásra sikerült táborok
Gazdira várva...

Felemásra sikeredtek nyárra ter
vezett táboraink. A Rózsa-kúti 
táborozásról egy mondás jut 
eszembe: Ember tervez, Isten 
végez. Hiába gondoltuk ki, mit 
akarunk, az időjárás közbeszólt, 
a több napos eső elmosta a le
hetőséget. Búzásiné Szentiványi 
Aliz felajánlotta udvarát a sátor 
felverésére, ahol megtanultuk, 
hálózsákra és derékaljra szükség 
van a sátorozásnál. Az erdő

azonban nagyon hiányzott.

Jobban sikerült a sarudi találko
zó, de ez sem volt igazán töké
letes. Egy nádasos, vizes terüle
ten verhettünk sátrat, ráadásul 
eléggé össze voltunk zsúfolva. A 
program azonban nem volt 
rossz, mivel kirándultunk főz
tünk, a fürdésről nem is beszél
ve.

Masznyík Károly

Jelenleg ezek a kutyusok váiják 
jobb sorsukat a szennyvíztisztító 
telep ideiglenes tárolóhelyén.
Érdeklődni lehet róluk a 400- 
164-es telefonszámon.

XI.ASZÓD FESZTIVÁL..
Vízszintes: 1. A XI. Aszód 
Fesztivál egyik vendégszerep
lője (zárt betű: N) 12. Elemi ré
szecske 13. Papírméret 14. Férfi 
ruhanemű 15. Dal 16. Félút! 
17. Jód 18. Tagadás 19. Olasz 
autójel 20. Augusztus 19-én 
este adnak élő koncertet a 
Fesztiválon 25. Osztrák autójel 
26. Csé! 27. Határozott névelő 
28. Testrész 29. Hon szélei! 30. 
Szaporán lépked 32. Reggeli 
ital 34. írásra alkalmas négy
szögletű, falraakasztható iskolai 
eszköz 36. Sötét, angolul 
(DARK) 37. Kanna rész! 38. 
Ibolya becézve 40. Tanuló ve
zető 41. Egyforma betűk 42. 
Gramm 43. A Fesztivál fel
lépője 46. Kilo 47. EK! 49. Li
ter 50. Az út jele a fizikában 51. 
Majdnem bolti! 54. Női név 56. 
Folyócska 57. A sivatag hajója 
58. Nitrogén 59. A dolog kelle
metlen része, ami még hátra van 
Függőleges: 1. János becézve 
2. Nem elő 3. DÓT 4. Fohász 5. 
Tonna 6. Állat fajta 7. Idő egy
ség 8. Secundum 9 Határozott 

névelő 10. ZENR 11. Szántó 
eszköz 17. Kevert bika! 20. 
Nadrág része 21. Az ábécé első 
betűje 22. Duplán: Zola regé
nye 23. Ilyen ige is van 24. 
Kilép a folyó a medréből 26. 
Méreg 29. Csata 30. A Fesz
tivál fellépője 31. Némán tol 
33. Szőlő része 35. Vissza: házi 
szárnyas 38. Papírra vet 39. Iz
mot a csonthoz rögzíti 40. Sze
mélyes névmás 43. Híres 
bőgőművész (Aladár) 44. Cser 
betűi keverve 45. Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem 46. 
Vonzó (táj) 48. A fantasy világ 
egyik faja 52. ... Tolsztoj 53. 
TVE 55. Félig akar! 56. Cso
koládé féle 60. Spanyol autójel 
61. Egyel!

-fhé-

A megfejtést szeptember 4-ig 
lehet beküldeni nyílt levelező
lapon, a lap aljáról kivágott és 
felragasztott rejtvénnyel együtt a 
Városi Könyvtár címére:
2170 Aszód, Kossuth Lajos u.
72.

A helyes megfejtést beküldők 
közül a Móni Fotó 200 Ft értékű, 
filmkidolgozásra feljogosító 
utalványát, illetve a Fáma 
könyvesbolt 2500 Ft értékű 
könyvutalványát sorsoljuk ki. 
Júliusi számunk megfejtése: 
Hajdúszoboszló, Siófok, Gyula, 
Bogács, Hévíz.
A szerencse ezúttal Gulyás Ist- 

vánnénak (Falujárók útja 5/12 ) 
és Dobók Józsefnének (Arany 
János utca 4.) kedvezett. Nyere
ményüket postán küldjük el.

Gratulálunk 
nyerteseinknek!

Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait

\ (sD Címünk:
Aszódi Tükör Szerkesztősége
2170 Aszód, Kossuth L u. 59. 
Tel: 28 402-321

\ E-mail:
raczz@rhpluszvideo.hu
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