
Bőséges szüret a Petőfi Gimnáziumban 

Többszáz millió forintos 
gyarapodás

Önkormányzati választás:

A nem hivatalos 
végeredmény

Bőséges volt az októberi szüret a Petőfi Sándor Gimnáziumban 
és Gépészeti Szakközépiskolában. Előbb számítástechnika 
szaktantermet adott át Hadnagy Zsolt, a Pest Megyei Közgyűlés 
alelnöke, egy héttel később, október 9-én pedig kollégiumot 
avatott a főnöke, T. Mészáros András megyei elnök.

Több száz milliós gyarapodás

Továbbra is Bugyin József városunk polgármestere. A kép
viselő-testületnek öt új tagja van, a Voks csapat tíz jelöltje közül 
négyen szereztek képviselői mandátumot Ebben a ciklusban 
kisebbségi-ruszin- önkormányzat is alakulhat Röviden így le
het összefoglalni a vasárnap rendben lezajlott önkormányzati 
választások eredményét, amely egyébként még nem tekinthető 
véglegesnek.
A város szavazásra jogosult polgárainak 50,53%-a járult az 
urnákhoz. Voksaik az alábbi sorrendet eredményezték:

Sáhó Béla, az iskola műszaki 
képzésért felelős igazgatóhe
lyettese elmondta, hogy a számí
tástechnika szaktanterem beren
dezése, felszerelése közel 8 mil
lió forintos megyei támogatás
ból valósult meg. A középisko
lában ma 740 diák tanul. A szak
középiskolában informatikai és 
gépész szakmacsoportokat ok
tatnak. Technikusi végzettség is 
szerezhető, míg a felnőttképzés
hez tartozik az érettségi utáni 
egyéves számítástechnikai 
szoftverüzemeltető oktatás. Je
lentős az érdeklődés az úgyne
vezett iskolarendszeren kívüli

a szerző felvételei 
képzések iránt is. Az európai 
számítógép-használói jogosít
ványt (ECDL) adó tanfolyamok 
remélhetően ugyancsak sok je
lentkezőt vonzanak majd. Az új, 
18 számítógépes szaktanterem 
felszereltsége lehetővé teszi egy 
ECDL-vizsgaközpont felállítá
sát.
Paksi Ferencné, a középiskola 

igazgatója a kollégium nagy ér
deklődéssel kísért átadásakor 
emlékeztetett rá, hogy a régi di
ákotthon az iskolától két kilo
méterre, a Podmaniczky-Széc- 
henyi kastélyban működött év- 

(folytatás a 3. oldalon)

Polgármester-jelöltek
1 Raoyin Tnyspf fiiggetlen 1396 szavazat 60,38%
2. Asztalos Tamás FIDESZ-MPP 656 szavazat 28*37%
3. Szlanka Zsolt független 260 szavazat 11,25%

Képviselő-j elöltek

1. Búzás János független 1062 szavazat 5,32%
2.Dr. Bodó Zsolt független 1035 szavazat 5,18%
3. Jordán Imre MSZP 948 szavazat 4,75%
4.Nyíry Zsolt független 869 szavazat 4,35%
5. Kovács Tamás független 832 szavazat 4,17%
ő.ifj Jordán Imre MSZP 820 szavazat 4,11%
7. Huszár László FIDESZ-MPP 815 szavazat 4,08%
8. Chugyik János független 733 szavazat 3,67%
9. Kvaka István független 730 szavazat 3,66%
10. Huszár Mihály fiiggetlen 723 szavazat 3,62%
ll.RigóLászlóné független 688 szavazat 3,45%
12. Gersei Ferenc MSZP 672 szavazat 3,37%
13. Puskás Péter független 665 szavazat 3,33%
14. Kolozsvári Péter FIDESZ-MPP 662 szavazat 3,32%
15.Tolmácsi Miklós független 644 szavazat 3,23%
16. Odler Zsolt FIDESZ-MPP 644 szavazat 3,23%
17. Búzás Pál független 641 szavazat 3,21%
18.Frajna Miklós független 634 szavazat 3,18%
19. Hónig Antal MDF 618 szavazat 3,10%
20. Gyárfás Zsuzsa FIDESZ-MPP 606 szavazat 3,04%
21. Oláh Károly MSZP 606 szavazat 3,04%
22. Pachert Károly független 579 szavazat 2,90%
A teljes lista a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.
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Önkormányzati hírek augusztus 28.

A képviselő-testület elsőként 
telekkiegészítésre irányuló kére
lemről döntött. A város egyik 
polgára a Kondoros téren vehet 
meg egy mintegy 160 négyzet
méteres közterületet 150 
Ft/négyzetméter áron, de maxi
mum a telekalakítással kapcso
latban felmerült költség mérté
kéig.

40-60 ezer Ft-ot kért, 20 ezer 
Ft-ot kapott az A12 Postagalamb 
Sportegyesület. A közösség 
éves költségvetése 325 ezer Ft, 
amit a tagok saját zsebből állnak. 
Az aszódi önkormányzat mellett 
a bagi és a hévízgyörki község
vezetés is hajlandóságot mutat e 
civil szervezet támogatására.

A szociális bérlakás építéséről 
szóló tájékoztató volt a követke
ző napirendi pont. A témával 
részletesen, előző számunkban 
foglalkoztunk.

Nem járult hozzá a képviselő
testület a Baross u. 5. szám alatt 
megüresedett szolgálati lakás 
szakorvosi rendelőként történő 
hasznosításához. Dr. Bodó Zsolt, 
a rendelőintézet főorvosa kérel
mében a gyógytornászok elhe
lyezését tartotta kívánatosnak. A 
lakás nem marad üresen, mivel a 
képviselők ahhoz hozzájárultak, 
hogy a rendelőintézet nemrégi
ben érkezett új nőgyógyásza itt 
leljen otthonra. A kiutalás a 
munkaviszony fenntartásáig 
szól.

A Szakorvosi Rendelőin
tézettel kapcsolatos volt a követ
kező napirendi pont, nevezete
sen az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatának mó
dosítása. A képviselők - egyet
értve az Ügyrendi Bizottság ja
vaslatával - hiánypótlást rendel
tek el az elfogadhatóság érdeké
ben

Ugyancsak elutasították a kép
viselők a Pest Megyei Regi
onális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormány
zati Társulási szerződés-tervezet 
elfogadását, mivel kiderült, 
hogy az több, egymásnak el
lentmondó pontot tartalmaz.

Lazúr helyett zománcfesték 
védheti a Polgármesteri Hivatal 
nemrégiben kicserélt nyílászá
róit. Bár az ezzel való festés 

költsége jóval meghaladja a ko
rábban előirányzott keretösz- 
szeget, a képviselők elfogadták a 
Műszaki Iroda vezetőjének ér
velését, miszerint a zománcfes
ték megfelelő alapozás mellett 
10 évig nyújt védelmet, addig a 
lazur legfeljebb két-három évet 
bír, utána újabb réteg szükséges. 
A 718 ezer Ft-ba kerülő munkát 
Király István vállalkozó végez
heti el.

Csupán egy ajánlat érkezett a 
Szakorvosi Rendelőintézet 
egyik fűtőkészülék áthelyezé
sére kiírt pályázatára, ám ez sem 
tartalmazta a feladat elvégzésé
vel járó köműves-és burkolási 
munkálatok költségét. Éppen 
ezért a képviselő-testület ismé
telten árajánlatokat kér be négy 
vállalkozótól.

Hiába nyújtott be a város egyik 
polgára közterület megvásárlá
sára kérelmet, mivel a szóban 
forgó Tavasz utcai rész tulajdoni 
lapjának kikérése után kiderült, 
hogy az nem az önkormányzat 
tulajdonában van.

Vis mayor pályázat benyúj
tásáról döntött a grémium, mivel 
a Széchenyi utca 4-6.szám alatt 
lévő ingatlan feletti, valamint a 
közút határán lévő partfal a hir
telen lezúduló esőzés következ
tében megrongálódott. A kár kö
zel 3,5 millió Ft.

Két lakásvásárlás is napirendi 
pontja volt az ülésnek. Az egyik 
- a Falujárók útja 5/12 alatti 
ingatlan - esetében hamar dön
tött a testület, a másikról hosz- 
szabb tanácskozás után hoztak 
határozatot. A témával részlete
sen, külön cikkben foglalko
zunk.
Nem támogatta a képviselő-tes

tület a Forrás Szabadidő Sport
egyesület anyagi természetű ké
relmét. A kartali bejegyzésű ci
vil szervezet aszódi teremlab
darúgó-torna lebonyolításához 
kért pénzt. A képviselők ugyan
akkor 20 ezer forintot megsza
vaztak az Aszód Galga Tenisz 
Sportegyesület támogatására.
Kossuth Lajos emléktábla elhe
lyezésével kapcsolatos kérelem
mel kereste meg az önkormány
zatot a Protokoll Ajándék 2000 
Bt. A 70 ezer Ft-os ajánlatukban 

egy szürke alapú ón öntvényű 
emléktábla készítése szerepelt. 
A képviselő-testület úgy döntött, 
nem kíván élni az ajánlattal, mi
vel a várost nem fűzi szorosabb 
kötelék Kossuth Lajoshoz.

800 ezer Ft-ot ajánlott meg az 
önkormányzat a Dózsa György 
út egyik elhalálozott lakója örö
köseinek az általuk felkínált in
gatlanért. Az alacsony ár indo
kaként Kissné Kulybiis Gizella 
jegyző elmondta, hogy a 186 
négyzetméteres telek beépített
sége 78%-os. A rajta lévő épület 
stabilitása hosszabb távon nem 
biztosított, ráadásul az ingatlan 
megközelítése veszélyes az út
beszakadás és partfalomlás mi
att. Az örökösök szerint az egyik 
ingatlanbecslő 1,5 millió Ft-ra 
értékelte fel a szóban forgó in
gatlant.

Ismét csatlakozott az önkor
mányzat a Bursa Hungarica Fel
sőoktatási Önkormányzati ösz
töndíjrendszerhez. A pályázat 
lapunk előző számában megje
lent.

A HAB frakció beadványt 
nyújtott be a Csengey Gusztáv 
Általános Iskola tantárgyfel
osztásának megvizsgálása érde
kében, mivel több szülő ez ügy
ben hozzájuk fordult segítségért. 
A képviselő-testület úgy döntött, 
nem foglalkozik a témával, mi
vel az beavatkozást jelentene az 
intézmény belső életébe.

A képviselő-testület legvégül 
jelentést hallgatott meg a lejárt 
határidejű határozatok elvégzé
séről, a két ülés közt tett intézke
désekről, majd a közérdekű be
jelentések megtételére került sor.

Szeptember 18.

A közelgő választás szele már 
megérintette a képviselőket is, 
akik közül néhányan a szemé
lyeskedő hangnem használatáig 
ragadtatták el magukat. A 
monstre hosszúságú ülés szá
mos tanulságot hordozott magá
ban, de erről később.

Első napirendi pontként a 
Városi Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzatának mó
dosítását fogadták el a döntés
hozók. Gyorsan elfogadásra 

került a 2002. I. félévi önkor
mányzati költségvetési zárszám
adás is. Bagyin József polgár
mester a napirendi pont kiegé
szítéseként elmondta, hogy az 
előző évektől eltérően a külön
böző pályázati összegek és az er
re az eszendőre áthúzódó mun
kákra fordítandó pénzek lehető
vé tették, hogy bizonyos felada
tokhoz már az ÖNHIKI pályá
zaton nyert támogatás megér
kezte előtt hozzáfoghasson a vá
ros. Az elfogadott határozat 
ugyanakkor felhívja az intéz
ményvezetők figyelmét, to
vábbra is takarékoskodjanak, 
hogy az éves költségvetési kere
tükön belül maradjanak.
A Szakrendelő Intézet SZMSZ- 
ének módosítása szintén nem 
okozott hosszú fejtörést a kép
viselőknek. Nagy vitát hozott 
viszont a Kossuth Lajos utca 
24.szám alatti ingatlan eladása. 
A témával külön cikkben fog
lalkozunk, csakúgy, mint a ha
laszthatatlan karbantartási, kis
javítási munkák elvégzésére be
kért árajánlatok elbírálása kap
csán kialakult véleménykü
lönbségekről, illetve a Béke ut
ca és környékének rendezéséről.

Egy új köztisztasági autó 
vásárlásához szükséges nyílt 
közbeszerzési eljárás megindítá
sáról döntött a grémium. A város 
hulladéklerakó telepének bezá
rását követően más településre - 
valószínűleg Gödöllőre - kell az 
általunk „termelt” szemetet el
szállítani. Ez akkor gazdaságos, 
ha az autó egy kanyarral sok - 
mintegy 18-20 köbméter hulla
dékot képes elvinni. A GA- 
MESZ jelenlegi gépparkja nem 
felel meg ennek a követelmény
nek.
A képviselő-testület határozata 
értelmében egy mobil köztisz
tasági gépet is vásárolhat a GA- 
MESZ. Az új szerzemény lehe
tővé teszi a parkolók, autóbusz
megállók takarítását is. A beren
dezést kiegészítik egy hótoló 
lappal is, amely alkalmazásával 
a járdák is könnyen megtisztít
hatók lesznek a hótól. Az 5,47 
millió FT+ ÁFA összegbe kerü
lő gép árát az ipari park 
eladásából származó bevételből
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A fejlődésben elmaradt városrész lakói is jobb körülményeket akarnak
Kampányfogás vagy őszinte lobbizás a Béke utcáért?

Akik már bejárták Aszód 
minden zegzugát, tudják, hogy 
vannak a városnak nagyon szép, 
teljesen kiépített részei, viszont 
a másik véglet is megtalálható: 
szűk, csapadékos időben alig 
járható utcák, elhanyagolt közte
rületek. A kontraszt igen nagy. 
Az utolsó előtti képviselő-tes
tületi ülésre mintegy 40, a Béke 
utcában és környékén lakó pol
gár látogatott el, abban bízva, ta
lán az ő városrészük is fejlődhet 
a közeljövőben.

Reményüket a Hab frakció 
újabb beadványa táplálta, amely 
az érintett utcák problémáinak 
rendezését sürgette egy azon
nali, illetve egy középtávú meg
oldással. Asztalos Tamás hely
színi bejárást sürgetett, hogy

Önkormányzati hírek
(folytatás a 2. oldalról) 
kívánják fedezik.
A grémium döntött a Ferro- 

mechanika Ipari Szövetkezet te
lekalakítási kérelméről. Ez azt 
jelenti, hogy a cég a területe 
melletti önkormányzati telekből 
cca 301 négyzetmétert elad 
lOOOFt/négyzetméter áron. 
Ugyanekkora összegért vásárol
hat mintegy 4900 négyzetméter 
nagyságú földterületet az ipari 
parkból az Sz és É Bt. A napir
endi pont tárgyalása során ki
sebb szócsata alakult ki Bagyin 
József polgármester és Fehér 
Endre, a Műszaki Irodavezetője 
között, aki úgy vélekedett, a te
rület jogi rendezetlensége miatt 
egy külső céget kellene megbíz
ni a telekalakítások elvégzésére, 
ellenkező esetben évekig elhú
zódhat az ügy. A város első em
bere úgy vélekedett, a megvásá
rolni kívánt területek jogilag 
rendezettek. Ugyanakkor java
solta, hogy a Földhivatalnál ves
sék fel a kérdést, hogyan gyor
sulhat meg a bejegyzések folya
mata.

A képviselő-testület döntése 
értelmében a Geoteam Kft épít
het partfalat a Petőfi, illetve a 

felméijék az azonnal elvégzen
dő munkákat. Arra is választ 
kért, mire költötte a város a 
kisjavítási munkák között sze
replő, 1,5 millió Ft-os, útjavítás- 
ramegjelölt tételt.
A hozzászóló lakók arról pa

naszkodtak, hiába járnak rend
szeresen gondjaikkal Bagyin Jó
zsef polgármesterhez, nem tör
ténik semmi. Kiss Attiláné pél
daként említette, hogy hiába ki
lincseltek a hivatalban, az ő ut
cájukban is kátyúzzanak, erre a 
mai napig nem került sor.
A képviselők elismerték, hogy 

igen problémás területről van 
szó, ám többen furcsállották, 
hogy a frakció csupán a helyha
tósági választás közeledtével 
szerzett erről tudomást. Szerin-

Kossuth Lajos utca néhány in
gatlana védelmében. Előbbi te
rületen a közel 6 millió Ft-os 
munkával 2003 május 30-ig, a 
Kossuth utcában - amely házai
nak védése 7,1 Millió Ft-ba ke
rül - 2003. július 30-ig kell vé
gezniük. Az összegek ÁFA nél
kül értendők.

A Környezetvédelmi és Vá
rosfejlesztési Bizottság javasla
tát figyelembe véve a képviselő
testület elutasította az egyik vál
lalkozó közterület-megvásárlá
sára vonatkozó kérelmét. A ha
tározat indoka, hogy az értéke
sítés veszélyeztette volna né
hány közmű és ingatlan meg-kö- 
zelíthetőségét.
Több, lakáscserére, illetve in

gatlan vásárlásra vonatkozó ké
relem elbírálása is várt ezúttal a 
képviselőkre, akik a kérelme
zők többségének számára pozi
tív döntést hoztak.

A képviselő-testület elfogadta 
a Közművelődés Otthona veze
tőjének, Rácz Zoltánnak azon 
kérelmét, hogy a vele kötött 
szerződés értelmében az év hát
ralévő hónapjaiban az önkor
mányzat vegye figyelembe a 

tűk a beadványnak enyhén szól
va kampányíze van. A halaszt
hatatlan kisjavítási, karbantar
tási lista minden képviselő előtt 
ismert, így pontosan lehetett azt 
is tudni, az érintett területen 
elvégzendő munkák hová van
nak sorolva.
A város első embere hozzászó
lásában elmondta, két éve rend
szeresen folytat beszélgetést az 
utca egyik lakójával, és a felve
tődő problémákat az önkor
mányzat mindig megoldotta. A 
szóban forgó összegből a Mis- 
kolczi köz középső és felső ré
szének kátyúzása történt meg. A 
gödrök a gázvezeték fektetése 
után keletkeztek. Bagyin József 
elismerte, a Mély út és a temető 
közti terület biztosította körül- 

közalkalmazotti béremelést. A 
képviselő-testület úgy döntött, 
hogy erre az évre biztosítja a kü
lönbözeiét, a következő évre vo
natkozó szerződést átdolgozásra 
javasolja.
A képviselő-testület döntése ér
telmében 3 havi bérének meg
felelő jutalmat kap Bagyin Jó
zsef. A grémium így kívánta el
ismerni az elmúlt négy évben 
végzett munkát, illetve azt, hogy 
idén a város a polgármester sze
mélyes ügyintézésének köszön
hetően 133,7 millió Ft pályázati 
pénzhezjutott.
Engedély nélkül építkezett-e a 
Skorpió nevű vendéglátóipari 
egység? A kissé kuszának tűnő 
ügyről következő számunkban, 
külön cikkben számolunk be.
A képviselő-testület döntött 
arról is, hogy a Honvéd utcának 
a Falujárók útjától a Rákóczi ut
ca csatlakozásáig tartó szaka
szának járdáját a GAVIT építse 
újjá. Az elvégzendő munka érté
ke majdnem eléri a 700 ezer Ft- 
ot.
A képviselő-testület ezt köve

tően zárt ülésen folytatta mun
káját. Erről nem áll módunkban 
tájékoztatást adni. A nyílt ülé
sekről készített jegyzőkönyvek 
teljes teijedelmükben elolvas
hatok a Városi Könyvtárban. 

mények csak a kulturált életvi
szonyok minimál szintjét érik el, 
ugyanakkor hangsúlyozta, olyan 
településrészről van szó, amely
re most készül részletes rende
zési terv. Ennek elkészítési ha- 
tárideje2003. december31.
Bár Asztalos Tamás úgy nyi

latkozott, az érintetteket felvilá
gosították: komolyabb mértékű 
közművesítésre csak a részletes 
rendezési terv elkészülte után 
számíthatnak, a vendégek hoz
zászólásaiból kiderült, a több 
éves csúszás miatt nem hisznek 
újabb ígéreteknek, főleg azt kö
vetően nem, amikor kiderül, a 
polgármester a gondjaikat állí
tólag nem is vitte a képviselő
testületeié.
Többen azt feszegették, miért 

nem kezdték el szakaszosan fel
zárkóztatni a területet. Bagyin 
József szerint erre azért nem ke
rülhetett sor, mert a részletes ren
dezési terv láttatja, melyik köz
mű hová kerülhet a rendkívül 
szűk utcákban. Ez az oka annak 
is, hogy ez a rész teljesen kima
radt a szennyvízcsatorna-háló
zat építéséből. A város első em
bere arra hivatkozva, hogy fele
lőtlenül nem akar ígérgetni, csu
pán egy dolgot kért az érintet
tektől: türelmet.

Hogy ez mennyire nyugtatta 
meg a Béke utcában és környé
kén lakókat, egyelőre nem tudni. 
A képviselő-testület határozata 
értelmében a Béke és a Dózsa 
György utca kátyúzása, a járdák 
javítása, a hiányzó korlátok pót
lása rövidesen megtörténik. A 
GAMESZ-nek is kiemelt gon
dot kell fordítania a szóban forgó 
rész közterületeinek rendbeté
telére. A napirendi pont témá
jában hozott határozat szerint a 
képviselő-testület azt is tudo
másul vette, hogy a város szer
kezeti terve a beadványban sze
replő területek közmű-és építé
szeti fejlesztését egyaránt tartal
mazni fogja. Amennyiben a te
rület komplex fejlesztésére kü
lön koncepció összeállítása 
szükséges, úgy a testület erről a 
már elkészült rendezési tervek 
keretén belül dönt. R.Z.
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Bőséges szüret a Petőfi Gimnáziumban

Többszáz millió forintos gyarapodás
(folytatás az 1. oldalról) volt alkalmas erre a célra. Az is-

tizedeken át. Miután az Evan- kóla sikeresen lobbizott annak 
gélikus Egyház visszakapta az érdekében, hogy ezt követően ne

Hütter Szilárd, az iskola rajztanára egy képet ajándékozott 
az új kollégium ebédlőjébe. Művét dr. Asztalos István méltatta.

épületet, átköltözött az intéz
mény a szomszédos Széchenyi- 
kastélyba, amely még kevésbé

A dán szabadalom jobb és olcsóbb védekezést biztosít

Műanyag csövekkel az árvíz ellen
Hatalmas, homokkal meg

rakott dübörgő teherautók, fe
szült, zsákokat töltő emberek,, 
a kimerült civil lakosságot fel
váltó katonák, buzgárokat, 
szivárgásokat kémlelő, aggó
dó tekintetek. Mindezek árvíz 
idején megszokott képek. Ám 
elképzelhető, hogy a hagyo
mányos, közel másfél évszáza
dos múlttal bíró védekezést 
rövidesen felváltja egy korsze
rű, új technológia, amit a mi
nap mutattak be egy nemzet
közi konferencia keretében az 
acsai víztározó mellett

Valószínűleg a szervezők sem 
gondolták, hogy a dán szakem
berek által feltalált csőgát bemu
tatójának időzítése annyira tö
kéletes lesz, hogy a gátnak nem 
odalocsolt, hanem az égből le
zúduló és kis patakokban össze
gyűlő esővizet kell megfognia a 
kiválasztott terepen. A zord kö
rülmények természetesen nem 
zavarták a kíváncsiskodó vízü- 
gyiseket, hiszen nekik sokszor 
kedvezőtlen időjárási viszonyok 
kell megfordulniuk a folyóvi
zeknél. Az új technológia vi
szont alighanem meglepte őket. 

felújításra, hanem új kollégium 
építésére kerüljön sor. A fenn
tartó Pest Megyei Önkormány

A dánok olajszennyeződés be
fogására fejlesztették ki a PVC- 
ből készült csövek összekap
csolásából kiépíthető gátat, ám 
menet közben kiderült, a szerke

zet tökéletesen alkalmas az ál
landó védvonalakat magasító, 
homokzsákból épített nyúlgátak 
kiváltására is. A 100 méteren
ként egy speciális szerkezettel 
összekapcsolt, levegővel és víz
zel töltött 1, 25 méter átmérőjű 
csövek tökéletesen alkalmaz
kodnak a domborzati viszo
nyokhoz, és nem áznak át. A 
csőgát legnagyobb erénye a 
gyors telepíthetősége. 1 km 
hosszúságú szakaszt 5 ember 5 
óra alatt egy, a tekercselő dobo
kat hordó traktor segítségével 
képes megépíteni. Ugyanilyen 
hosszúságú nyúlgát 5 óra alatti 
megépítéséhez 400 emberre és 
szállítóeszközök tucatjaira van 

zat pedig eredményesen pályá
zott a több mint 200 milliós cím
zett állami támogatásra. Az in
gatlant, amelyen a középiskola is 
működik, az aszódi önkormány
zat díjtalanul bocsátotta a be
ruházás céljára. A költségeket 
csökkentette, hogy mivel a pár 
lépésre található iskolában kony
ha, ebédlő és könyvtár is műkö
dik, ezeket nem kellett kialakí
tani a diákotthonban.

A 80 férőhelyes kollégiumot fő
ként a francia két tannyelvű gim
náziumi tagozat tanulói veszik 
igénybe, s most még van hely.
A középiskola legközelebb a 

tanuszoda újranyitását szeretné 
elérni.

B.G.

szükség. A csőgát - amelyre a 
gyártó tíz év garanciát ad - 
könnyen elbontható, összeteke- 
rése előtt mindössze alaposan le 
kell tisztítani a rárakódott hor
daléktól.
A bemutató után az aszódi Vé- 
csey Károly Helyőrségi Klubban 
megtartott Árvizek a Kárpát-me
dencében című konferencián dr. 
Szegvári Péter helyettes állam
titkár, a Miniszterelnöki Hivatal 
kormányfőtanácsosa azzal bíz
tatta a jelenlévőket, a kormány
zat mindent megtesz azért, hogy 
az új dán szabadalom - amely a 
védekezésre fordítandó költsé
gek 50! %-át teszi megtakarít- 
hatóvá - Magyarországon mie
lőbb szabványosításra kerülhes
sen, és megteremtődjenek a honi 
alkalmazásának pénzügyi és jogi 
feltételei. Utóbbi híján élesben 
hivatalosan még nem lehetett be
vetni, mindössze egy kis bemu
tatóra kerülhetett sor a dunai ár
víz idején a Magyar Tudomá
nyos Akadémia előtti partszaka
szon. A szabadalom ugyanakkor 
a lengyelországi árvíz során 
rendkívül jól vizsgázott. R.Z.

Figyelem, 
ebzárlati

A Pest Megyei Állategész
ségügyi és Élelmiszerellenőrző 
Állomás Gödöllői Kerületi főál
latorvosa 2002. november 10-ig 
tartó időtartamra az intéz
ményhez tartozó közigazgatási 
területre ebzárlatot és legeltetési 
tilalmat rendelt el, mivel meg
kezdték a rókák és egyéb vadon
élő ragadozók orális immunizá
lását. A repülőgépről kiszórt 
csalétek emberre és állatra nézve 
ártalmatlan, de ha a csalétekkel 
emberi érintkezés történik, java
solt az illetőt mielőbb házior
voshoz küldeni és az oltóanyag
gal érintkezett bőrfelületet fer
tőtlenítőszerrel lemosni (Beta- 
din oldat, jódtinktúra stb.)
A zárlati intézkedés azt a célt 

szolgálja, hogy az oltott ebek ne 
vegyék fel a rókák és vadonélő 
ragadozók részére kihelyezett 
csalétkeket.
Az immunizálás a Dunántúl 4 

fertőzött, 18-20 km sugarú kör
zetében, a Duna-Tisza közén és 
az Északi Középhegység teljes 
területén zajlik. Az ezt követő 2 
hét a kihelyezett csalétek felvé
telét biztosítja. Az ebzárlat és a 
legeltetési tilalom a fenti időtar
tamra (kihelyezés, felvétel) ke
rül elrendelésre.
Az ebzárlat időtartama alatt tar
tási helyén minden kutyát és 
macskát elzárva, illetőleg a ku
tyákat megkötve úgy kell tartani, 
hogy azok más állattal vagy em
berrel ne érintkezhessenek; zárt 
udvarban a kutyák elzárása vagy 
megkötése mellőzhető,, ha azok 
onnan ki nem szökhetnek. Ku
tyát tartási helyéről csak pórázon 
vezetve és szájkosárral szabad 
kivinni. A település területéről 
kutyát vagy macskát csak a ható
sági állatorvos kedvező eredmé
nyű vizsgálata után és engedé
lyével lehet kivinni. Az önkor
mányzat az 1995. évi XCI. tv. 
42.(2) bekezdés b, pontja alap
ján köteles az ebzárlat idején 
szabadon talált kutya és macska 
befogása iránt intézkedni.A 
zárlati intézkedéseket a hatósági 
állatorvosok ellenőrzik.
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Nem mindenki egyformán emlékezett

Eladni nagy nem eladni ?
Újabb önkormányzati ingatlan, 

ezúttal a Kossuth Lajos utca 24. 
szám alatti került értékesítésre. 
A parázs vita megelőzte döntés 
meghozatalához szünetre és az 
erről szóló korábbi határozat 
felelevenítésére is szükség volt.
A Kossuth utcai ingatlanban 

működő elektronikai cikkeket 
árusító boltjának jelenlegi bér
lője, Juhász Attila azért jelen
tette be vételi szándékát, mert a 
vállalkozása által képviselt mo
biltelefon szolgáltató cég új kö
vetelményeket támasztott az 
üzlettel szemben, így az jelentős 
átépítésre, illetve bővítésre 
szorul. A képviselő-testület ko
rábban már tárgyalt az eladásról, 
s bár először nem támogatta a 
kérelmet, a végén mégis olyan 
határozatot hozott, hogy érde
mes lenne hivatalos ingatlan- 
becslőkkel felértékeltetni a szó
bán forgó ingatlant, s ameny- 
nyiben a megjelölt összeg ked
vező, még mindig dönthetnek a 
kérelem kedvező elbírálásáról. 
Az eladást szorgalmazta Tol
mácsi Miklós, a GAMESZ veze
tője is, mondván, az épület két 
olyan rossz állapotban lévő la
kást is tartalmaz, amelyek nagy 
összeget igénylő ráfordítás nél
kül maguktól összedőlnek egy 
idő után. Az értékesítéssel ettől a 
gondtól is megszabadulna a vá
ros.
A gödöllői MORINFORM cég 

7 millió 610 ezer Ft-ra, a hatvani 
MOBIL-ING Bt. pedig 9 millió 
840 ezer Ft-ra taksálta a szóban 
forgó ingatlant. A Pénzügyi Bi
zottság részéről Búzás Pál - a 
bizottság elnöke, Kvaka István 
nem volt jelen - elmondta, a ta
gok a MOBIL-ING Bt. által 
megállapított összeg esetében 
javasolják az eladást. A vita 
ekkor kezdődött. A HAB frakció 
részéről Asztalos Tamás ugyanis 
furcsállotta, hogy a Morinform 
ajánlatán 2001. május 30. szere
pel. Véleménye szerint ismét 
nem volt megfelelő az előkészí
tés, emiatt pedig a képviselő
testületnek nehéz döntenie egy 
10 milliós tételről. Puskás Péter 
úgy foglalt állást, érdemes el
gondolkozni azon, az önkor

mányzat a bérleti jogviszony 
lejárta után (2003. június 1.) lici
tálással nem magasabb áron tud
ná-e értékesíteni az épületet. 
Tolmácsi Miklós erre úgy reflek
tált, erre semmi garancia nincs, 
ráadásul a bérlőt akkor is elővé
teli jog illeti meg, ha időközben 
lejárt a szerződése. Jordán Imre 
szerint a Morinform ajánlatának 
végén a dátum valószínűleg el
írás, ugyanis a több lapon helyes 
dátum szerepel. Ez azonban nem 
győzte meg Asztalos Tamást, aki 
szerint ettől még készülhetett 
előbb a felértékelés. Kovács 
Tamás alpolgármester viszont ki
zárta ennek lehetőségét azzal, 
hogy az önkormányzat korábban 
erre az ingatlanra nem kért érték
becslést, a megrendelés dátuma 
2002. augusztus 14. volt. A vita 
folyama akkor szakadt meg,

Édesanyák elismerése
Felhívással fordul a MH Pest 

Megyei Hadkiegészítő Parancs
nokság azokhoz az édesanyák
hoz, akik a hazának öt vagy több 
katona gyermeket (fiút vagy 
lányt) neveltek.
A honvédelmi miniszter Anyák 

napja alkalmából erkölcsi és 
anyagi elismerésben részesíti 
azokat az édesanyákat, akiknek 
öt vagy több gyermeke teljesí
tett, illetve teljesít sor-, szerződé
ses-, hivatásos katonai szolgá
latot. Az elismerésre - a 
területileg illetékes önkormány
zat egyetértésével - a hadkiegé
szítő parancsnokság teijeszti fel 
az édesanyákat. Az elismerés 
feltétele, hogy az édesanyák öt, 
vagy több gyermekének lega
lább hónap becsülettel teljesített 
katonai szolgálati ideje legyen. 
Az ennél rövidebb szolgálati 
ideír csak abban az esetben lehet 
elfogadni, ha a sorkatonai szol
gálat félbeszakítására "honvé
delmi kötelezettség teljesíté
sével összefüggő" baleset, vagy 
betegség miatt került sor.
A honvédelmi miniszter az 
anyai hivatás elismerésére az 
élet során csak egy alkalommal 
biztosít lehetőséget. így azok az 

amikor Búzás János bejelen
tette, emlékezete szerint a kép
viselő-testület arról döntött au
gusztus 7-én, hogy a képviselő
testület nem adja el az ingatlant, 
hanem megvátja a bérleti szer
ződés lejártát, és ekkor verseny
tárgyalás során értékesíti azt. 
Kissné Kulybus Gizella jegyző 
ekkor szünetet rendelt el, hogy a 
testület elolvashassa korábban 
hozott határozatát.
Idézet ajegyzőkönyvből:
B agy in József kérdezi a képvise
lő-testületet, egyetért-e azzal a 
javaslattal, hogy csak a felér
tékelés történjen meg két felérté
kelő céggel, az eladásról később 
döntsön a képviselő-testület. A 
polgármester vagy a jegyző pe
dig kellő információt szerezzen a 
valós piaci értékekről. Továbbá 
kérdezi a képviselő-testületet, 
hogy egyetért-e azzal, a felérté
kelést végző cégek a Kovács Ta
más által javasolt Morinform 
Kft. és a Mobil Ing Bt. legyenek.

édesanyák, akik már megkapták 
a nyolcvanas években a Haza 
Szolgálatáért Érdemérem Arany 
fokozatát vagy a kilencvenes 
években pénzjutalomban része
sültek, nem kaphatnak újabb 
elismerést.
Azon édesanyák, akik a fent 

említett feltételekkel rendelkez-

Új szövetség alakul
iskolai - külön középiskolaiTájékoztatjuk Aszód lakossá

gát, hogy november 29-én 18 
órától a Helyőrségi Klub (Sza
badság tér 10.) emeleti termében 
alakuló ülést tart a pártok mel
lőzésével Aszódért aggódó és 
segítőkész szövetség.

Célja a szövetségnek:

- az aszódi ifjúság sport, kultu
rális rendezvényeinek megsegí
tése,
- az aszódi nyugdíjas klubok 
megsegítése,
- az ifjúság országos rendez
vényeinek (utazásainak) meg
segítése,
- a legjobb tanuló és sportoló 
cím odaítélése (külön általános 

A szavazás eredménye : 9 igen 
szavazattal a képviselő-testület 
egyhangúlag egyetértett.
A rövid intermezzót követően 

meggyorsult a napirend megtár
gyalása. A képviselő-testület 
egyhangúlag úgy döntött, eladja 
a Kossuth Lajos utcai ingatlant. 
Érdekes módon azonban nem a 
legmagasabb ár mellett voksolt a 
képviselők többsége - holott az 
eladás elhalasztására való tö
rekvésnek a magasabb összeg 
kicsikarása volt a legfőbb indo
ka - hanem dr. Horváth Anna 
javaslatára a korábbi gyakorlat
nak megfelelően a két ingatlan- 
becslő által javasolt összeg 
számtani közepét, vagyis 8 mil
lió 725 ezer Ft-ot szavazták meg. 
Mivel épületegyüttesről van szó, 
amelyben más bérlők is vannak 
(könyvesbolt, biztosítótársaság 
fiókja), az ingatlant öt tulajdoni 
hányadra bontják, amelyből 
három illeti meg a vevőt.

nek, és elismerésben még nem 
részesültek, a következő címen 
jelentkezhetnek:
- személyesen: Budapest XIII. 
Dózsa Gy. út 51. sz.
- levélben: MH Pest Megyei 
Hadkiegészítő Parancsnokság 
1553 Budapest, Pf.9.
- telefonon 06-1-2365-1
111/260-94-es, vagy 262-37-es 
mellék.

kategóriában),
- az aszódi Polgárőrség munká
jának megsegítése,
- az aszódi óvodák, bölcsődék 
megsegítése,
- aszódi cukorbetegek megse
gítése,
- egyéb célkitűzések az alakuló 
ülésen megfogalmazottak sze
rint.

Szervezőbizottság
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Bekeményített a képviselő-testület

Dupla ár a szerződésszegés eredménye
A mai napig nem vette meg az 
egyik orvos a Pesti úti szolgálati 
lakások egyikét, ráadásul a bér
leti díjat is csak többszöri felszó
lítás után volt hajlandó befizetni. 
A képviselő-testület mindezeket 
figyelembe véve úgy határozott, 
a lakás forgalmi értékét 12 millió 
Ft-ban határozza meg, amit a ve
vő által vállalt egyösszegű befi
zetéssel, 30 napon belül kell tel
jesíteni. A határozat azt is ki
mondja, amennyiben a szerző
dés feltételeit ismételten nem 
teljesíti a kérelmező, a képvise
lő-testület a lakás bérlővel törté
nő eladását helyezi kilátásban.
A képviselő-testület 2000 ok

tóberében döntött úgy, hogy 
egységesen. 5,5 millió forintért 
értékesíti az önkormányzat a 
Pesti úti, úgynevezett orvosla
kásokat. A benne lakóknak a 
kedvezmények levonása után 
egyenként 3,3 millió forintot 
kellett készpénzben kifizetniük 
a 166 négyzetméteres, garázzsal

Reális-e a kisjavítási tételek sorrendje?

Hat millió forint: két lépésben elköltve
Mire fordítsunk 6 millió Ft-ot? 

Akár ez is lehetett volna kérdése 
a halaszthatatlan karbantartási és 
kisjavítási munkák elvégzéséről 
szóló napirendi pontnak, amely
ről végül csak egy újabb, rendkí
vüli ülésen döntöttek a képvise
lők - igaz, akkor húsz perc alatt.

A Műszaki Iroda vezetője, 
Fehér Endre két sürgős munka 
elvégzését javasolta: oldják meg 
az Ősz utca vízelvezetését, mi
vel a nagy esőzések idején szá
mos ingatlanba befolyt a víz, il
letve építse meg a város a Hon
véd utca járdáját az italnagy
kereskedés bejáratától a Falujá
rók úti torkolatig. Ezzel mind a 
Pénzügyi, mind a Közbeszerzési 
Bizottság egyetértett, megjelöl
ve a pénzforrást, a működési 
többletbevételt. A HAB frakció 
negyedik tagja, Puskás Péter - 
ennek lényéről a frakció Vbks cí
mű kiadványából értesültünk - 
azonban ellenezte ezt, mondván, 
ezt a képviselő-testület már zá

is lelátott ingatlanokért. Az 
akkor nagy vitát hozó értékesítés 
alapfeltétele volt, hogy vala
mennyi lakó vásárolja meg az 
ingatlant, a vételárat pedig egy 
összegben fizesse ki az önkor
mányzatnak.

Valószínűleg egyetlen képvise
lő sem gondolta ezek után azt, 
hogy lesz olyan lakó, aki a piaci 
árakhoz képest rendkívül olcsón 
eladott lakás adásvételi szerző
dését a mai napig nem ina alá, 
ráadásul a lakbér befizetéséről is 
elfeledkezik. A grémium au
gusztusban úgy döntött, hogy a 
több százezer Ft-ra rúgó elmara
dás miatt felmondja a bérleti 
szerződést, és elrendeli a hátra
lék behajtását. Időközben az or
vos rendezte tartozását és újra 
benyújtotta vételi szándékát. A 
kialakult új helyzetben a grémi
umnak arról kellett döntenie, tá
mogatja-e azújabb kérelmet.
A HAB frakció az általa kért öt 
perc szünet után azt javasolta, 

rolta a központi konyha HACCP 
szerinti minősítéshez való felfej
lesztésre. A beérkezett árajánla
tok esetében pedig azt kifogá
solta, nem érezhető a verseny
szellem olyan esetben, amikor a 
GAVIT korrekt ajánlatával 
szemben csak egy dunakeszi cég 
felületes kalkulációja állítható 
szembe.
Szolnoki Ferencné arra hívta fel 
a képviselő figyelmét, hogy mű
ködési többletbevételt nem lehet 
konyhaépítésre fordítani. Ha vi
szont több pénzmaradvány ma
rad a kelleténél, akkor Aszód el
eshet az ÖNHIKI-töl. A pénzt 
tehát el kell költeni, de csak 
olyan célra, amely nem számít 
felhalmozásnak.
Asztalos Tamás más okok miatt 

ugyan, de szintén nem értett 
egyet a két munka elvégzésé
vel. A képviselő azt kifogásolta, 
hogy az Ősz utca és a Csendes 
utca-Berkes utca árkainak kiépí

hogy a lakást megszigorított fel
tételekkel ajánljafel aképviselő- 
testület. Az új árat - amely most 
már 12 millió Ft-ra emelkedett - 
a vevőnek a szerződéskötést kö
vető 30 napon belül egy összeg
ben ki kell egyenlítenie. (Termé
szetesen ekkor az önkormányzat 
rendeletben meghatározott ked
vezménye megilleti a vevőt). A 
HAB frakció további szigorítás
ként javasolta, hogy amennyi
ben a kérelmező az új feltétele
ket nem teljesíti vagy eláll vételi 
szándékától, akkor az önkor
mányzat az ingatlant lakottan ér
tékesítse.

A képviselet 11 igen szavazat
tal egyhangúlag támogatta a ja
vaslatot.
Az ügynek biztosan lesz folyta
tása, mivel a kérelmező a testület 
által megszabott határidőig az új 
feltételeket nem teljesítette, és 
arról sem nyilatkozott, ezek után 
mi a szándéka.

R.Z.

tése nem szerepel a kisjavítási 
feladatok rangsorában. Ugyan
akkor vannak olyan munkák, 
amelyek több, mint 3 éve várnak 
elvégzésre. Kérte tehát a testület 
tagjait, ne döntsenek ez ügyben 
addig, amíg a kisjavítási listát át 
nem tekintik. Bagyin József pol
gármester viszont azt kérte, az 
Ősz utcában kialakult helyzetet 
tekintsék vis maiomak, és mie
lőbb oldják meg ezt a problémát. 
Döntés végül nem született a 
szavazás során, ezért rendkívüli 
ülés összehívására volt szükség. 
A Városfejlesztési Bizottság az 
előterjesztésében úgy foglalt ál
lást, hogy a helyszíni bejárást 
követően - amelyen igazolódni 
látszott a feladatok mielőbbi 
elvégzése - végignézték a kis
javításra váró tételek sorát, és 
nem találtak fontosabb munkát 
az általuk javasoltnál. Vita ezt 
követően nem alakult ki, így 20 
perc alatt zöld utat kapott az 
eredetijavaslat.

Szubjektív
Jó dolog (volt] a 
kampányolás...

...mert reményt, hitet ad 
nekünk, polgároknak. Az előz
ményektől függetlenül elkez
dünk bízni abban, hogy ezentúl 
minden más lesz. Ha szeren
csénk van, legalább az ígéretek 
egy részét teljesítik.

Valószínűleg így vannak ezzel a 
Béke utca és környékének lakói 
is. Több éve várják már, hogy 
történjen végre valami, vegye 
észre valaki a városnak ezt a 
múltat őrző kis szegletét. Talán 
nemsokára tényleg megindul a 
fejlődés, amit már csak azért 
sem lehet sokáig halogatni, mert 
időközben itt is felnőtt egy új ge
neráció, amely tagjainak teljesen 
más az igénye, mint elődeiknek. 
Jogosan érzik úgy, hogy ha adó
fizetőként teljes jogú polgárai a 
városnak, akkor cserébe ugyan
azokat a szolgáltatásokat kell 
kapják, mint a más környéken 
lakók. Ez így van (lenne) rend
jén.

Mindenképpen dicséret jár 
azoknak a képviselőknek, akik 
vállalták, hogy felkarolják az itt 
élők problémáit, s remélhetőleg 
az új testületben - vagy ők vagy 
mások - kihajtják az ígéreteket. 
De a dicsérethez jár egy jó tanács 
is minden régi és új képvise
lőnek. Ha az ilyen felfedezé
seket már a ciklus elején, lehető
leg együtt, a kritikus pontokat 
bejárva teszik meg, biztosan 
nem fogják rájuk, hogy ez egy 
kampány része volt.

Sajnos a következő négy 
esztendőre is maradtak kevésbé 
jó adottságú területei Aszódnak. 
Javaslatként említek egy no
vember végi, lehetőleg csapadé
kos időben megteendő sétát a 
Síklaki-hegyen és környékén. 
Természetesen Ön, kedves Ol
vasó is tehet javaslatokat. Leve
leiket szívesen látjuk.

-rá-zó-s
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Egy esemény három nézetben
A helyi fiatalok kezdeménye

zésére megalakult Bornemisza 
Hagyományörség Egyesület 
másodszor rendezte meg a 
Szentkereszt napokat katonai 
tradícióink bemutatására egy 
szeptemberi hétvégén a Szabad
ságtéren.
A Galga mente - régészeti fel

tárások bizonyítják - évezredek 
óta lakott hely. Az aszódi határ
ban a Hosszúvölgyet ölelő dom
bokon egy középkori település is 
kialakult, amelynek a templo
mát a Szent Keresztről nevezték 
el, említette megnyitójában Buz
gárt Józsefplébános. Bagyin Jó
zsef polgármester örömmel fo
gadta a fiatalok kezdeményezé
sét, mert olyan emlékekre irá
nyítják az aszódiak figyelmét, 
amelyekről csak könyvekből ol
vashatnak, hiszen a nagyszülői 
emlékezet legfeljebb egy évszá
zadot ölel át.

A Galga mente évszázadokig 
fő felvonulási útja volt a legkü
lönbözőbb seregeknek, mesélte 
Egry Gábor, a Csengey úti álta
lános iskola történelemtanára és 
szabadidő szervezője, aki diáko
kat is hozott magával a látniva
lókra. A közeli várak - tette hoz
zá -, mint például a szandai, a 
bujáki, a török idők támadása
inak hullámtörőiként szolgáltak, 
védve a távolabbi, jelentősebb

Szentkeresa
Aki az aszódi határt ismeri, az 

tudja, hogy Szentkereszt dűlő a 
Nagyvölgy kezdetén egykoron 
létező első kúttal szembeni 
dombvonulatot és völgyet ( sőt 
utat és hajdanán itt állott kutat) 
jelenti.

Aki ismeri Aszód történetét, az 
azt is tudja, hogy egykoron itt 
létezett Aszód-Szentkereszt 
falu, melynek középkori marad
ványait a Petőfi Múzeum régé
szei tárták föl.

Aki ismeri az aszódi egyházak 
történetét, az azt is tudja, hogy a 
középkorban itt létezhetett (ha 

erősségeket.
- Szívesen jöttem ide a gyere
kekkel, mert az itt látható előa
dásokkal nem versenyezhet az 
iskolai órák fényképes, filmes il
lusztrálása - mondja. - A diákok 
megfoghatják a fegyvereket, az 
öltözékeket, melyeknek a kivi
tele és az anyaga is korhű.

Olyan részletesen szól mind
erről, hogy megállapítom, szí
vesen lennék a tanítványa. Főleg 
azután, hogy megtudom, ősei kék előtt vonultak színpadra.

között tartja számon Nagy Lu
kács gyalog tizedest, az egyik 
egri csillagunkat.
-Róla írta Gárdonyi Géza, hogy 
beverekedte magát a török által 
már körülzárt várba. Az unoká
ja -szintén Nagy Lukács - 1623- 
ban kapott nemesi oklevelet Fer- 

rövid ideig is!jegy premontrei 
rendház, melynek neve - az ok
levelek tanúsága szerint - Szent
kereszt A monostort (nagy va
lószínűséggel) a középkorban 
virágzó Kartal nemzetség léte
sítette, melynek tagjai voltak a 
Kartali, az Aszódi, az Ikladi, a 
Domonyi,azEgerszegi... neme
si családok. A Címzetes Aszódi 
Premontrei Prépost titulust 
1686-tól adományozzák, jelen
legi birtokosa Dr. Túrái Alfréd 
szegedi teológiai professzor. Azt 
is tudni kell, hogy Aszód-Szent- 
kereszt faluban 1658-ban(!) a 
lelkek gondozója a katolikus 
Adám pap és Raksányi János 
evangélikus prédikátor volt. 

dinánd királytól, miután a siroki 
szorosban megszorította az egri 
pasa seregét.

Ha beindul a turizmus, feltá
rulhatnak Aszód értékei. Ezek 
közé tartozik az Aszódi Javító
intézet is, amelynek nemcsak az 
1884-ben elkészült épülete érté
kes, hanem az ott zajló nevelő
munka is figyelemre méltó. A 
lovagok és vitézek például ko
sárfonást tanuló javítós gyere-

- Most tanítom a negyedik cso
portot - mondta Forgács Tibor 
szakoktató. - Azok a gyerekek 
jelentkezhetnek erre a szakmun
kás-bizonyítványt adó tanfo
lyamra az intézet lakói közül, 
akik elvégezték a 8. osztályt. A 
tizedik hónap után vizsgare

Aszód-Szentkereszt tehát váro
sunk történetének szerves része, 
amely szorosan kapcsolódik a 
helyi egyházak történetéhez.
A régészeti feltárás után a Petőfi 
Múzeum kezdeményezésére a 
helyi Római Katolikus Egyház, 
Aszód Város Képviselő-testü- 
lete, nemkülönben a földterület 
jelenlegi (és a téeszesítés előtt, a 
jobbágyvilágba visszanyúló) tu
lajdonos család (Garczig Bor
bála, dr. Kovacsik Erzsébet) 
nagyvonalú támogatását élvez
ve megkezdte egy történeti
egyházi emlékhely létesítését. A 
több éve húzódó telekkönyvi 
rendezés miatt a szervezők várni 
kényszerülnek az elképzelt és 

meket kell készíteniük. Eddig 
mindegyikük jelesen végzett.
A szomszédságukban Zsembe- 

rovszkyné Molnár Márta kera
mikus dolgozott. Azt gondol
tam, aszódi agyaggal, hiszen itt 
is volt téglagyár, de tévedtem.
- Az erdőkertes! agyagüzemből 
hoztam az anyagot - válaszolta 
érdeklődésemre. - Ott elsősor
ban cserépkályha készítéshez 
használják, én edényeket formá
zok belőle. Jó zsíros agyag ez, 
könnyen alakítható. A művé
szeti alapiskolában tanítom a 
gyerekeket korongozásra, a fiú
nevelőben pedig különböző te
rápiás célú kézműves foglalko
zásokon igyekszem erősíteni az 
oda utalt fiatalok lelkét és se
gíteni őket abban, hogy a lehe
tőségek szerint jól érezzék ma
gukat, amíg le nem telik az 
idejük.

Sokféle ember megfordult a 
Szentkereszt napokon, bagi is
kolások is átjöttek a folyó túlsó 
oldaláról, de a jövőben arra len
ne szükség, hogy még többen ér
deklődj enek. A kosztümös
fegyveres hagyományőrzés Ba
latoni Imre, a Bornemisza Ha
gyományőrség Egyesület alel- 
nöke szerint nem múló divat. 
Fejlődni fog, mert míg kezdet
ben csak a lelkesedés tartotta 
fenn, mára kialakult a támogatói 
köre. B. G.

Népszabadság Pestvidék

egyébként már megtervezett 
emlékmű felállítására, a szep
tember 14-i (ez a nap a Szent Ke
reszt felmagasztalás ünnepe!) 
szentelési ünnepség megren
dezésére.
Törekvésünk írásban is megje
lent, tehát köztudott lett. Ezért 
megdöbbenve tapasztaltuk már 
2001. szeptemberében és most 
ebben az évben is, hogy egy (tu
domásunk szerint nem is aszódi 
alapítású) hagyományőrző 
egyesület a mi kifejezetten egy
házi (a Szent Kereszt tisztelete!) 
jellegű, szeptember 14-i kezde
ményezésünket szó szerint 
elorozta, és (távlati elképzelését

(Folytatás a 9. oldalon)
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Egy esemény három nézetben

Munkai ehetőség

Animációs 
rajztanfolyam

Válasz az aszódi Egyház
községi Híradóban megjelent 
írásra

Szeptember 13 és 15-e között 
lezajlott a II. Aszódi Szentke
reszt Napok rendezvénye, 
melyet az aszódi Bornemisza Já
nos Hagyományőrség Egyesület 
rendezett meg a Szabadság té
ren. Véleményünk szerint nagy 
sikerrel. Bizonyíthatja ezt az a 
több száz látogató, akik végig
nézték középkori bemutatóin
kat, kipróbálták játékainkat, be
neveztek az íjász vagy a dárda
vető versenyre stb., és nem 
utolsó sorban emlékeztek őseik
re, elhelyezték az emlékezés vi
rágait. Valamint a támogató 
szervezetek, a Honvédelmi Mi
nisztérium, aNemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma, a 40. 
Galga Vezetésbiztosító Ezred, 
Aszód Város Önkormányzata, a 
Vécsey Károly Helyőrségi 
Klub, a Közművelődés Otthona, 
a helyi Római Katolikus Egy
ház! !! és az a nem kevés cég és 
magánszemély, akik a rendez
vény mellé álltak, és munkájuk
kal, vagy anyagilag támogatták. 
Külön szólnunk kell azokról az 
ország különböző részéről érke
ző résztvevőről, hagyományőr
zőről, kézművesről, akik fárad
ságot, pénzt nem kímélve saját 
költségükön eljöttek, hozták a

(Folytatás a 8. Oldalról) 

tekintve) hagyományteremtő vi
lági ünnepséggé formázta. Ez 
erkölcstelen cselekedet, közis
merten plágiumnak nevezik, 
ám más törekvést is érzékelünk 
benne.
Természetesen minden szerve

zetnek joga van elképzelését 
megvalósítani, különösen akkor, 
ha azt a helyi hatóságok enge
délyezik, sőt támogatják. Csu
pán azt nem értjük, hogy egy 
valláshoz nem kapcsolódó ren
dezvénynek miért kellett az év 
365 napjából egy kifejezetten 
hitéleti napot választani? S miért 
pont azt a napot, mely napon 

több százezer forintos felszere
léseiket, lelkesen végezték dol
gukat, emelve ezzel a rendez
vényfényét.

2002. szeptember 15-én va
sárnap megjelent az aszódi Egy
házközségi Híradóban egy név
telen cikkíró által közölt gon
dolatsor, melyet mindezek isme
rete nélkül írt le, hiszen cikkét 
még a rendezvény előtt kellett 
hogy papírra vesse. Állításaival 
szemben egyesületünk 2000- 
ben alakult aszódi székhellyel, 
azzal a szándékkal, hogy bekap
csolódva a helyi kulturális életbe 
elősegítsük a város önkormány
zatát abban, hogy megvalósítsa 
az 1990. évi LXV. törvény 8.§- 
ban felsorolt önkormányzati kö
telezettségek közé tartozó köz
szolgáltatások biztosítását, pél
dául közművelődés, oktatás, 
kulturális örökség megóvása, 
művészeti tevékenység, gyer
mek- és ifjúságvédelem, stb. 
Ezenkívül egyesületünk az 
országot és mondhatjuk már, 
Közép-Európát járva, több ran
gos rendezvényen becsülettel 
helytállva, Egertől Pápáig és 
Szlovákián át Erdélyig öregbíti 
Aszód város hímevét. Nem be
szélve arról, hogy a Szentkereszt 
Napok lebonyolításához szüksé
ges mindennemű eszközt, 
kelléket, szállítást, stb. Aszódon

Aszód (és a környékbeli telepü
lések) keresztény lakói szeretné
nek őseikre, a középkori temp
lom-emlékhelyen emlékezni?
Azt is szeretnénk tudni, hogy 

Aszód Város Képviselő-testü- 
lete által már két évvel ezelőtt, 
anyagilag is támogatott egyházi 
törekvésünk napjára miért enge
délyez más hagyományú és tar
talmú, de a Szentkeresztet cégé
rül elorozó rendezvény megtar
tását?

Egyházközségi Híradó 
2002. szeptember 

szerzünk be több százezer forint 
értékben.
A névtelen cikkíró felrója ne

künk, hogy ezt a rendezvényt mi 
erkölcstelenül eloroztuk. De 
kitől ??? Ez a rendezvény ez idá
ig nem létezett. Mi 2001-ben áll
tunk a rendezvény ötletével és 
megvalósítási tervével a képvi
selők elé, akik támogatásukról 
biztosítottak minket. Az elsők 
között megkerestük a Petőfi Mú
zeumot is, mert tudtuk, hogy a 
középkori monostort az ő szak
embereik tárták fel. A múzeum 
elállt mindenfajta segítségnyúj
tástól (egyedüliként a város
ban!), pedig az ő vezetésükkel 
még inkább megvalósíthattuk 
volna a saját és véleményünk 
szerint a múzeum elképzeléseit 
is. Nem értjük továbbá, hogy a 
névtelen cikkíró miért vádol 
minket azzal, hogy egy egyházi 
ünnepet világi ünneppé silányí- 
tunk. Kérdezzük, hogy miért 
nem emeli fel a szavát senki a te
lepülések templomainak tiszte- 
letére(?) megrendezendő bú
csúk ellen? Ugyanis a búcsúval 
ellentétben mi kerültünk minden 
bóvlit és oda nem illő terméket, 
vagy programot. Nem volt mű
anyag és üvöltő techno zene, 
még Lagzi Lajcsi sem. Volt he
lyette reneszánsz muzsika és 
magyar népzene, fajáték, közép
kori vitézek, baj vívás, nemes ve
télkedés, emlékezés, meghitt
ség, családias légkör.
És természetesen a kereszt, a 
Szent Kereszt, melyet minden 
résztvevő, támogató, hagyo
mányőrző, szervező a hátán visz 
súlyos teherként. Nem anyagi 
meggazdagodás reményében, 
másokat félrelökve, hanem a hit 
és szeretet oldalán állva.
Az aszódi Bornemisza János 
Hagyományőrség elnöksége

Lapunk úgy tudja, az érintett 
egyházközség tanácsa foglal
kozott a témával, és arra kéri az 
egyesületet, programjának ad
jon más nevet. A tartalom ellen 
ugyanis nincs érdemi kifogásuk.

Pályakezdők! Pályamódosítók! 
Munkanélküliek!
Animációsfilm-rajzoló szakmai 
betanító tanfolyam indul a 
PannóniaFilmstúdióban.
A tanfolyam hossza 7 hónap. A 
legjobbaknak munkát ajánlunk. 
Tantárgyak: - fázisrajzolás, 
kulcsrajzolás, vetítéssel egybe
kötött filmtörténet, filmtech
nika, videó-animációs számító
gép használata, mozgáspróbák 
készítése videokazettára 
Felvételi nincs. Tanárok: rende
zők illetve az Iparművészeti 
Egyetem tanárai.
Stúdiólátogatással a hallgatók 
bepillanthatnak a filmgyártás fo
lyamatába. Minden anyagról és 
felszerelésről a stúdió gondos
kodik.
A tanfolyam sikeres elvégzése 
után oklevelet adunk és egy de- 
mokazettát a hallgató munkái
val.
Egyetemi felvételinél plusz pon
tot jelenthet (szakmai gyakorlat) 
a tanfolyam elvégzése.
A végzősöket segítjük az elhe
lyezkedésben.
A munkaügyi központok támo
gathatják az arrajogosultakat.
JELENTKEZES:
Pannóniafilm Kft Budapest 
Kerék u. 80.1035Tel.:O6-l 
250-0194/149 m.

Helyben nem neveztek 
Rajzpályázat 
Kossuthról

Kossuth volt a témája annak a 
rajzpályázatnak, amelyet a cen
tenáriumi év alkalmából hirde
tett meg a 40. Galga Vezetésbiz
tosító Ezred. Sajnos a kezdemé
nyezés nem talált nagy vissz
hangra. Az ezred 14 iskolát érte
sített, de csak 2 intézményből ér
keztek pályaművek. A díjak így 
Bagra és Kartalra kerültek.
A pályaművek néhány napon át 
még láthatók a Vécsey Károly 
Helyőrségi Klub kistermében.
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Boldogok a lelki szegények...
Különböző bibliafordításokban 

eltérő módon, bár egymáshoz 
nagyon hasonlóan hangzik az a 
szállóige, amelynek egy részét 
címként választottam. Talán a 
legismertebb változata így 
hangzik: „Boldogok a lelki sze
gények, mert övék a mennyek
nek országa”. Ez így eléggé filo
zofikusan hangzik, s most ma
gyarázat helyett megpróbálom 
aktualizálni, adott helyzetre 
alkalmazni.

Amikor ezeket a sorokat írom, 
még a helyi Választási Bizottság 
valamennyi tagja előtt sem is
mert az eset, s amikor erről a 
kedves olvasó értesülni fog, túl 
leszünk a választásokon, már az 
eredmények is ismeretesek lesz
nek. Jómagam onnan tudom az 
esetet, mert a panasztevő - lé
vén, hogy érintett vagyok az 
ügyben - megmutatta a bead
ványt, amelyet a Választási Bi
zottságnak címzett. A Rákóczi 
utca valahány szám alatt - a pon
tos házszámra nem emlékszem - 

levő hirdetőhengerre (amely 
egyébként a Rákóczi utcai, ún. 
Jani-bolttal szemben található) 
kiragasztott választási plakáton 
Gyárfás Zsuzsa és az én fényké
pem mellé egy-egy horogke
resztet, Kovács Péter fényképe 
mellé pedig egy nyilaskeresztet 
rajzolt/ak/ ismeretlen tettes/ek/. 
Azóta magam is megtekintettem 
a hirdetési helyet, s valóban úgy 
történt minden, ahogyan engem 
tájékoztattak.

A Választási Bizottságnak 
szóló panasz ismeretlen tettest 
említ. Egyébként fogalmunk 
sincs az elkövetőről. Bevallom, 
engem nem is érdekel az illető 
személye. Csupán a jelenség. 
Gyárfás Zsuzsa a Fidesz MPP 
jelöltje, Kovács Péter a MIÉP 
színeiben indul, jómagam vál
lalom azt, hogy az MDF tagja 
vagyok, nem kívánok a szépen 
hangzó „független” megjelölés 
mögé rejtőzni. (Ezzel együtt 
nem gondolom, hogy a függetle
nek közül senki nem az, azt vi

szont gondolom - és néhány 
esetben tudom is -, hogy az illető 
egyáltalán nem független, leg
feljebb az MDF-től, Fidesztől, 
MfÉP-től...)

Hogy ki tette és miért, nem 
tudjuk. Ha tudnánk, az indokot 
tőle kellene megkérdezni. Lehet, 
hogy még azt sem tudja, hogy 
mindhárman itt lakunk az Új
telepen. Én már 1989 óta, Ko
vács Péter néhány éve, Gyárfás 
Zsuzsa pedig néhány hete. Arra 
azért kíváncsi lennék, ha talál
kozunk, hogyan néz majd a sze
münkbe. Gyárfás Zsuzsa min
den bizonnyal nem bántotta őt. 
Bizonyára megfordult már a Sá
ra Vendéglőben egy pohár üdítő 
vagy egy korsó sör erejéig. Ho
gyan fog ezután Kovács Péter 
szemébe nézni, ha legközelebb 
lesz bőr a képén ismét betenni 
oda a lábát? S arról sem tudok, 
hogy én annyira megbántottam 
volna valakit, hogy a gyűlölet 
ilyesmire ragadtatta. Hacsak az
zal nem, hogy ugyanarról a do
logról másképpen gondolko
dom, mint ő. Hogy nem gondo
lom 1956-ról, hogy a forradalom 

évfordulóján csak a söpredék 
ünnepel. Hacsak azzal nem, 
hogy éppen a másféle álláspont 
miatt vagyunk másik táborban. 
Hangsúlyozom: táborban. De ha 
úgy tetszik, mondhatunk pártot 
is. Itt most nem a szavakon van a 
lényeg. Olyan demokratikus 
viszonyok között élünk, ahol 
szerencsére már lehet ugyanar
ról eltérő véleményünk is.

Mondhatnám azt is, hogy raj- 
zolgató ismeretlenünknek ennél 
ne legyen nagyobb boldog
ságban része, ha neki ez okoz 
lelki kielégülést vagy valamiféle 
különleges örömöt. De rossz
akarója nem vagyok, így nem 
kívánok örökös lelki szegény
séget neki. Inkább azt remélem, 
hogy egyszer megérti, hogy a 
demokráciában élhetnek embe
rek eltérő felfogással is egymás 
mellett. Ilyenfajta másság is 
létezik. S a sokat emlegetett tole
rancia jegyében felhagy az ef
fajta firkálással. Vagy az csak 
ránk nézve kötelező? Csak ne
künk kötelező toleránsnak len
ni?

Honig Antal

CSÖMÖRI TEMETKEZÉSI 
SZOLGÁLAT KFT.

Az élet véges, a búcsú szeretteinktől elkerülhetetlen. Az élőt minden esetben 
megrendíti a temetés, a gyász. A temető az élők és a holtak nagy találkozóhelye. 
Hasonlóan az életbiztosításhoz, e területen is bölcs döntés az előre gondoskodás.

Készséggel tájékoztatjuk Önt a következőkről:
- a temetési szertartás folyamata
- a kegyeleti kellékek nagy választéka
- mi a teendő a gyász első pillanataiban
- az emlékhelyek kiválaszthatósága és az elővásárlási lehetőség
- a szolgáltatások és a kellékek ellenértéke
Ajánljuk, jöjjön el a Csömör Nagyközség közigazgatási területén újonnan 

létesült temetőbe a
MEGNYITÁSI BEMUTATÓRA,

ahol a temetéssel és a gyásszal kapcsolatos kérdéseire is választ kaphat.
Helyszín: CSÖMÖR, Főnix u. 1. (az épülő Auchan bevásárlóközpont mellett).

Időpont: 2002. október 26. szombat 13 óra
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RENAULT

AKCIÓ a RENAULT-náll
Renault Mégane Classic Alizé Plusz

1.4 95 LE, klíma, ABS, 4 db légzsák, 
rádiósmagnó, szervokormány, köz
pontizár, elektromos ablak, metál- 
fény, indításgátló...

akciós ár: 2 990 000,"

Renault Thalia Moment

1.4 75 LE, 2 db légzsák, szervo
kormány, elektromos ablak, köz
pontizár, rádiósmagnó, indítás
gátló, duplaoptikás fényszóró...

akciós ár: 2 375 000,"

Fogyasztás (vegyes használat esetén) 4,7-10,3 liter/100 km. Co2 kibocsátás 126-240 g/m3

Kedvező részletfizetési feltételekkel, használtautó-beszámítással várjuk Önt 
Márkakereskedésünkben!

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

http://www.kepetibor.hu
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Köszöntő

Juhász Gyula: 50,60,80 éw!
Egyszer volt, régvolt, hogy kér
dezték tőlem: “Mi leszel kisfiam, 
ha nagy leszel?” Azóta sokat 
vívtam, verekedtem. Azóta sű
rűbb lett az éjszaka. És végül - 
lámpagyújtogató lettem.

ReményikSándor

Meghitt, szokatlan pillanatok
kal kezdődött a Petőfi Sándor 
Gimnázium, Gépészeti Szakkö
zépiskola és Kollégium tantestü
letének 2002 - 2003. évi tanév
nyitó értekezlete. Az igazgató 
asszonnyal Juhász Gyula nyug
díjas kollégánk lépett be a 107- 
es tanterembe megilletődötten, 
az arcán enyhén zavart mosoly- 
lyal. Bólintott és intett, hogy 
köszöni a tantestület üdvözlését. 
Nagyon sok idő telt el azóta, 
hogy tanárként először lépte át 
az iskola küszöbét. 50 év telt el. 
50 év! és ebből 45 év tanítással, 
amit végiggondolni is nagy fela

dat lenne.
Az igazgató asszony ez alka

lomból kedves, szép szavakkal 
köszöntötte és gratulált ahhoz, 
hogy szeptember 6-án veheti át 
Zsámbékon az Apor Vilmos Ka
tolikus Főiskolán a tanítói gyé
mánt oklevelét, amit azok a ta
nítók kapnak, akik 60 évvel eze
lőtt végeztek. Juhász tanár úr 60 
éve, 1942-ben szerzett tanítói 
oklevelet aNagykörösi és Duna- 
melléki Református Tanítókép
ző Intézetben. Tanári arany ok
levelét is átvehette, mert 50 éve, 
1952-ben szerzett tanári okleve
let a Pázmány Péter Tudomány
egyetemen. Az igazgató asszony 
nagyon jó egészséget kívánt, és 
megkérte, meséljen, mondjon 
valamit az ötven évvel ezelőtti 

időről, emlékeiről, majd egy ha
talmas virágcsokrot nyújtott át. 
Gyula bácsit és a nem minden
napi alkalmat a volt kollégák, a 
tantestület tagjai megható, 
őszinte vastapssal köszöntötték. 
(Gyula bácsi mára az okleve
leket ünnepélyes körülmények 
között átvette.) Megszámlál
hatatlan szem pergett le az idő 
homokóráján, de Juhász Gyuszi 
kollégánk, Gyula bácsi, a tanár 
úr mindenre pontosan emlék
szik.

“Amikor először jöttem 
Aszódra, így augusztus végén, 
elnéztem az állomásokat, és 
Hévízgyörkön szálltam le a vo
natról, onnét gyalog jöttem. Ab
ban az időben nem igazán lehe
tett válogatni, hogy hol szeretne 
az ember tanítani. Nekem sze
rencsém volt! A megyén tudta 
valaki, hogy sportolok, Aszódra 
kellettem a foci miatt. Kinevez
tek, örültem ennek, mert nem 
szerettem volna (Ácsára vagy 
Gyálra kerülni.
Nagyon jó, elismert tantestü

letbe kerültem, szerettem itt len
ni, tanítani a Galga völgyében 
élő gyerekeket ésfelnőtteket. Ma 
is szeretek bejönni az iskolába, 
minden ideköt. Sok minden vál
tozott az eltelt évtizedek alatt. 
Szépült, bővült az iskola, az ak
koriban ültetett facsemeték má
ra óriási fákká terebélyesedtek. 
Az iskola udvara fölött lakom, a 
be- és kicsengetések áthallat
szanak, így ez nem hiányzik
Az első tanévem első napján 

nagy meglepetésben volt ré
szem. Nem tudom, hogy véletle
nül vagy tudatosan kaptam az 
akkori I. A osztály osztályfő
nökségét feladatul. Rövidesen 
kiderült, hogy az osztályt 15 lány 
alkotja. Amikor először mentem 
be hozzájuk órára - éppen ebbe 
a tanterembe - zavaromban ko
pogtam az ajtón. Amikor benyi
tottam, és megláttam a sok lányt, 
önkéntelenül ez jött ki a számon: 
még csak ez hiányzott “
A lányok megkedvelték egy

szerűségéért, őszinteségéért és a 
bizalomért, amelyért örökre a 
szívükbe zárták. A 45. éves 
érettségi találkozójukon olyan 

szeretettel és kedvességgel vet
ték körül, ahogyan csak azok az 
öregdiákok teszik, akik igazán 
szerették és tisztelték osztály
főnöküket.

"Milyen érdekes, hogy a kö
vetkező, "örökölt osztályom", 
akik akkor már negyedikesek 
voltak, tisztán  fiúkból állt. Egyik 
megpróbáltatás után gyorsan 
jött a másik Aztán még sok osz
tálynak voltam osztályfőnöke, 
mindegyik kedves nekem, min
degyikhez sok szép emlék fűz. 
Reggelig mesélhetném a törté
neteket. Mivel mindig mindent 
feljegyeztem, pontosan tudom, 
hogy nyugdíjazásomig (1982-ig 
nappali tagozaton és esti 
tagozaton, majd 1997-ig esti ta
gozaton, mert ekkor fejeztem be 
véglegesen a tanítást) összesen 
2078 érettségi feleletet hallgat
tam meg történelemből és ma
gyarból. Nem mindig hallgat
tam, sokszor én feleltem a vizs
gázó helyett. Segíteni kellett. 
Még egy történetet elmesélek 
aztán megyek mert gondolom, 
nem azért gyűltek össze, hogy 
engem hallgassanak Az ötvenes 
évek végén egy jól, szorgalma
san tanuló diáklány a történelem 
érettségi tétel kihúzása után je
lezte a fejével, hogy nem jut eszé
be semmi. Egy kis cédulára leír
tam néhány szót, amit elegen
dőnek tartottam ahhoz, hogy 
eszébe jusson a tétel. A történe
lematlasszal odavittem neki az
zal a megjegyzéssel, hogy a tér
képen kövesse az eseményeket. 
Még vissza sem értem a he
lyemre, amikor a tanuló meg
szólalt: tanár úr, itt tetszett hagy
ni egy cetlit! Azt sem tudtam, ho
vá legyek zavaromban. Az el
nököt figyeltem, és vártam, mi 
lesz ebből? Megúsztam. Hát 
ilyen egy becsületes diák “

Gyuszi bácsi magához vette a 
csokrot, úgy férfiasán, Juhász 
Gyula módra, és a tantestület 
szűnni nem akaró tapsa mellett 

Lapzárta: november 2.

Megjelenés: november 14.

az ajtó felé indult, immár széles 
mosollyal, teli örömmel, bol
dogsággal, megelégedettséggel 
és azzal a meggyőződéssel, 
hogy tényleg érdemes volt 
Aszódra jönni, itt élni az iskola 
árnyékában, és tanítani nagyon 
sok embert, többeket azok kö
zül, akik most a tantestület 
tagjai.
Öt évvel ezelőtt - 75. szüle

tésnapja alkalmából - már írtam 
Juhász Gyula tanár úrról. Azóta 
sem változott semmit! Megma
radt fiatal szívű, aktív ember
nek. Az 1957-ben alapított Pe
dagógus Sportkör egyetlen ak
tív tagja az alapítók közül. "Ha 
hétfő, akkor foci" Újra "mele
gít", hogy egy rövid kihagyás 
után ismét rúghassa a labdát. 
1954-től a Pedagógus Szak
szervezet (járási, körzeti) gaz
dasági vezetője, pénztárosa, ez 
Juhász Gyula "SÓHTVATA- 
LA".
"Rám maradt, nincs aki 

csinálja, abba kéne hagyni! " 
Gyuszi bácsi önszántából még 
nem hagyott abba semmilyen 
elkezdett munkát, vállalást. 
Nélküle a "SÓHIVATAL" nem 
működhet.
Az a sokrétű és sokszínű mun

ka, amit az iskolában, az isko
láért, az oktatásért, a gyereke
kért és a felnőttekért tett, nagy 
tiszteletet, megbecsülést és te
kintélyt parancsol. Példaképe 
lehet minden fiatal tanítónak, 
tanárnak. Örülhetünk, akik kol
légái lehettünk, megismerhet
tük, tanulhattunk tőle, láthat
tuk a TANÍTÓT, a "LÁM
PÁST".
Juhász Gyula 1922. október 9- 

én, Alsónémedin született. 
Kedves Gyula Bácsi! 80. szüle
tésnapod alkalmából nagyon 
sok erőt és jó egészséget kívá
nok minden öregdiák, kollé
gáid és mindazok nevében, 
akik tisztelettel és megbecsü
léssel vesznek körül.

Nádasdy Ferenc
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Nemcsak a 20 éveseké a világ

Aszódi színek is gazdagítják a Szivárványt
Duplán ünnepelték idén az 

aszódi Városi Nyugdíjas Klub 
tagjai az Idősek Világnapját. 
Ezúttal ugyanis nemcsak hely
ben rendeztek önmagukat meg 
nem hazudtoló, víg délutánt, ha
nem meghívást kaptak Szen
tendrére, a megyei ünnepségre 
is, ahol képviselőiket a város 

Az aszódiak kis csapata Szentendrén
jegyzője, dr. Dombóvári Ottó 
köszöntötte. Az idősebb kor
osztályt méltató beszéde után ke
rült sor arra az eseményre, ame
lyet nagyon sokan vártak: a Szi
várvány című verses kötet be
mutatójára. A Nyugdíjas Klubok 
és Idősek „Életet az éveknek” 
Országos Szövetsége még ta
vasszal írt ki egy vers-és prózaíró 

pályázatot, amelyre a megye 23 
településéről 45-en küldtek be 
145 verset és 3 prózát. A pálya
művekből az említett szövetség, 
a Pest Megyei Könyvtár, a Pest 
Megyei Önkormányzat és 
Szentendre Művelődési és Mű
vészeti Intézményei hathatós 
segítségével kötet született. Az 

aszódiak igazán kitettek magu
kért, hiszen a 167 oldalas könyv 
első 30 oldalán az ő költemé
nyeik találhatók.

Hogy milyenek ezek a művek? 
A rendezvényen belőlük többet 
is elszavaló Fehér Júlia szín
művész így fogalmazott: mele
gek, tiszták és jószívűek. Biczák 
Péter, a Pest Megyei Könyvtár 

igazgatója szerint valamennyi
ben benne van egy ki nem mon
dott gondolat: bármit hozhat az 
élet, az ember akkor is egyszeri 
és megismételhetetlen teremt
ményei vagyunk a természet
nek. Zárógondolatként dr. Rácz 
J. Zoltánnak, a Nyitott Kapu 
Alapítvány vezetőjének Útrava-

A “hazai” Dáridó nagy sikert aratott
ló-féle című versét olvasta fel. 
Ezt követően számos nyugdíjas 
csoport kedveskedett énekkel, 
tánccal, paródiával a megjelen
teknek.
Aszódon talán minden eddigi

nél nagyobb létszámban gyűltek 
össze a Vécsey Károly Helyőr
ségi Klubban az idősebb nem
zedékhez tartozók, akik munká

ját a fiatalabbak nevében Bagyin 
József polgármester köszönte 
meg, majd virágcsokorral ked
veskedett városunk legidősebb 
emberének, a 94 esztendős 
Koncz néninek. Az óvodások 
műsora és a protokolláris részek 
után a vigasság került a közép
pontba. Nem csoda, hiszen Dári- 
dó program következett. Igaz, 
Lagzi Lajcsi helyett csak a ha
sonmása volt itt, és a tánc
karában is új arcokra leltünk, de 

ez korántsem zavarta a lelkes 
közönséget. Aki látta a tánccal, 
mulatozással végződő rendez
vényt, megerősítheti állításo
mat: a nyugdíjasok megint bebi
zonyították, hogy nemcsak a 20 
éveseké a világ.

Kép és szöveg: Rácz Zoltán

Megújították a domonyi ótemetőt

Síremlék a költő nagyapjának
A Petőfi-emlékhelyek 18. nemzetközi találkozója alkalmából szep
tember 22-én a domonyi ótemetőben felavatták Petrovics Tamás
nak, aköltő atyai nagyapjának a síremlékét.
A Nyitra megyéből származó és 1773-ban Aszódon családot ala

pított mészárosmester és családtagjai a Galga-vidék falvaiban élték 
le életüket. Haló poraikat Aszód, Valkó, Hévízgyörk, Galgagyörk és 
Domony temetői őrzik. Petrovics Tamás élete alkonyán, 1805-től 
lakott Domonyban, bérelte a helyi mészárszéket, és 80 évesen hunyt 
el, mondta beszédében dr. Asztalos István, a Petőfi Múzeum nyugal
mazott igazgatója.
A domonyi ótemetőben néhány évtizeddel ezelőtt még sok sírem
lék, fejfa állt. Ott nyugszanak a falu földesurai közül a Kandók, az 
Ónodyak, a Veresmartyak, a Segesváryak, több évszázadra vissza
nyúló, a magyar történelemben is jelentős szerepet játszó családok 
tagjai. A később gondozatlanná, elhanyagolttá vált, sírköveitől is 
megfosztott temetőt az idén Mátó András helyi vállalkozó újította 
meg. Ekkor vetette fel dr. Asztalos István, hogy méltó lenne sírem
léket állítani az ide eltemetett Petrovics Tamásnak. Ötletét elfo
gadták, az emlék felállításának költségeit pedig a domonyi születé
sű, Németországban élő Fazekas Ferenc grafikusművész vállalta.
A síremléket Baranyai Tamás evangélikus lelkész, alesperes és 
Buzgón József plébános áldotta meg. B. G.

Dr. Rácz J. Zoltán:

Útravaló-féle
Soha ne add fel a harcot! 

Vállald inkább a kudarcot.
Télen, nyáron, tűzön, jégen, 
De a gyertyád végig égjen!

De a gyertyád végig égjen!

Szembe fújnak a fagyos szelek. 
Indák el nem eresztenek.

Megdobálnak kővel, sárral, 
Megcsalnakhamis karáttal.

Megcsalnak hamis karáttal.

Mi a dolgunk a világon? 
Lehet, hogy ez csak egy álom.

De azért járd végig az utat!
Ne add el az álmaidat!

Ne add el az álmaidat!
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1956 a vidéki Magyarországon

a falvakban fél évig is eltartott a forradalom
Ahogy egyre kevesebben 

vannak köztünk az élő emléke- 
zők, október 23-a úgy válik 
mind inkább protokolláris ün
neppé. Pedig 1956 története még 
korántsem lezárt történelem: a 
Vidék forradalma címen az év 
végén boltokba kerülő tanul
mánykötet több, a széles közön
ség előtt eddig ismeretlen tény
ről is lerántja a leplet. Eloszlatja 
például azt a tévhitet, hogy az or
szág települései csupán rezonál- 
tak a fővárosi eseményekre: a 
vidék forradalmának nagyon is 
önálló története, belső logikája 
volt. A többéves kutatómunka 
alapján kiderült, hogy ország
szerte felkészültek az emberek, 
hogy akár partizánakciókkal is 
megvédjék a kivívott, új rend
szert. S amiről máig csak a helyi
ek tudtak: vidéken nem csupán 
egy hónapig tartott a forrada
lom; volt, ahol még 1957 márci
usában is a forradalmi bizott
ságok irányították az életet.

A főváros és néhány nagyváros 
eseményei évtizedekre elhomá
lyosították a falvak, a kistelepü
lések részvételét az 1956-os for
radalomban. Az öt év kutató
munkáját összefogó Vidék for
radalma című kötetből azonban 
egyértelműen kiderül, hogy a 
kisebb városokban, települése
ken élők szintén nagymértékben 
kivették a részüket a forradalmi 
eseményekből. A megjelenés 
előtt álló könyv több eddig isme
retlen adatot is feltár a vidéki 
Magyarország forradalmi rész
vételéről, amelyekről Szakolczai 
Attila történész, az ’ 56-os Intézet 
munkatársa, a kötet szerkesztője 
adott számunkra exkluzív inter
jút.

Hogy 1956 októberében vidé
ken is forrongott a hangulat, arra 
jó példa az a Bács-Kiskun me
gyei tüntetés is, amelyet épp ok
tóber 23-ára szerveztek az erő
szakos tagosítások ellen. Az 
egybeesés természetesen a vé
letlen müve, ám tény, hogy ak
koriban korántsem voltak min
dennaposnak nevezhetők a ha
sonló megmozdulások.

A történész elmondása szerint 
gyakorlatilag nem volt olyan 
szeglete az országnak, amely ki
maradt volna az ’56-os esemé
nyekből: legalább egy szimpá
tiatüntetést mindenütt tartottak. 
A főbb centrumokká - a főváros 
mellett - azok a nagyvárosok 
váltak, amelyekben jelen volt 
egyrészt a nagyüzemi munkás 
réteg, az egyetemi diákság, vala
mint a párton belüli reformer el
lenzék. Talán csak ott volt 
lanyhább a forradalmi tevékeny
ség, ahol e három csoport egyike 
sem képviseltette magát. Sza
kolczai Attila ilyennek említette 
példaként Tolna megyét, ahol a 
bírósági jegyzőkönyvek és írá
sos dokumentumok alapján úgy 
tűnik, hogy némi szimpátia 
megmozduláson túl az emberek 
inkább szüreteléssel voltak el
foglalva. Ugyanakkor olyan je
lek is vannak, amelyek azt sej
tetik, hogy azért van a törté
nészeknek kevés Tolna megyei 
ügyről tudomásuk, mert a szek
szárdi Megyei Bíróság a forra
dalom leverését követően egy
szerűen elszabotálta a megtor
lást. Ha pedig nincs tárgyalás, 
kutatható dokumentum se igen 
akad...

Vidéken tehát helyben volt a 
forradalom gyökere, nem csu
pán átragadt a budapesti lelke- 
sültség, hanem helyi előzmé
nyek és az elégedetlenség ve
zetett a kitöréséhez. Ugyanakkor 
a falusi forradalmakat egyfajta 
megkésettség jellemezte. Ennek 
fő oka, hogy nagyon sokan in
gáztak a környező nagyváro
sokba. Ezek az emberek itt vet
tek részt a megmozdulásokban, 
majd amikor hétvégére haza 
mentek, otthon is forradalmi lo
bogót bontottak. A helyi, kiskö
zösségi forradalmak így több
nyire hétvégére, október 27-ére 
és 28-ára összpontosultak.

Szakolczai Attila elmondása 
szerint az események többnyire 
békésen, különösebb ellenállás 
nélkül zajlottak le. A falvakban 
ugyanis nem állomásozott had
sereg, rendőrőrs sem nagyon 

volt, legfeljebb körzeti megbí
zott, aki vagy csatlakozott az 
emberekhez, vagy elmenekült a 
tanácselnökkel együtt. A hétvégi 
tüntetéseket követő demokrati
kus népgyűléseken választották 
meg a település új vezetőit. A 
forradalmi tanácsnak vagy nem
zeti bizottságnak nevezett testü
letek csatlakoztak a közeli nagy
városban megfogalmazott petí
ciókhoz kiegészítve azt saját kö
veteléseikkel. A hatalomátvétel 
után az emberek visszavitték az 
iskolába a keresztet, aztán hét
főn folytatták megszokott életü
ket, az őszi mezőgazdasági 
munkákkal.

A vidék egyértelmű csatlako
zásának köszönhetően megin
dultak az élelmiszerszállítmá
nyok a fővárosba, amelyek még 
november 4-e, a szovjet meg
szállás után is rendszeresen ér
keztek egy darabig. Míg a fővá
rosban gyakorlatilag december 
12-ére felőrölték az ellenállást, a 
vidéki településeken még hóna
pokig tartott a forradalom, s nem 
volt ritka, hogy az elkergetett ta
nácselnök és emberei csak 1957 
márciusában merészkedtek 
vissza. Addig is meg kellett szer
vezni a települések életét, az áru
ellátást, a kommunális ügyeket, 
ami továbbra is a forradalom 
napjaiban megválasztott veze
tőkre hárult.

Ezek a hónapok azonban már 
korántsem nevezhetők békésnek 
a falvak életében: karhatalmis- 
ták teherautókkal járták atelepü- 
léseket, s egy-egy akció során 
gyakorlatilag az egész falut vé
gigverték. Itt aztán nem számí
tott semmi: válogatás nélkül üt
legelték az embereket, eseten
ként még a lojális pártkatonákat 
sem kímélve.

Az erőszakhullám során többen 
életüket vesztették, ám az ál
dozatok számáról nincsenek 
megbízható adatok. Az orvosok 
ugyanis jellemzően valami be
tegséget írtak be a halál okának, 
hisz akkoriban bűnnek, vagy 
legalábbis hibának számított 

például sortüzben meghalni: 
ilyen esetben nem járt az elhunyt 
után árvasági segély sem. De 
nem derül ki az áldozatok száma 
a bírósági dokumentumokból 
sem, mivel ’57 áprilisáig egyál
talán nem számított bűncselek
ménynek, ha a karhatalmisták 
akciója emberéletet is követelt. 
S még ezt követően is komoly 
összeköttetésre volt szüksége a 
gyászoló családnak ahhoz, hogy 
eljárás induljon. A „büntetés” 
pedig nem igen hozott számukra 
elégtételt: a gyilkosok megúsz
ták néhány hónapos, felfüg
gesztett börtönbüntetéssel.

A hatalom megtorlásait azon
ban nagyon sokan nem várták 
meg. Eddig mindössze arról tud
tak a történészek, hogy Pécsről a 
Mecsek környéki erdőkbe vo
nultak a forradalomban résztve
vő diákok, fiatal munkások, 
hogy partizánakciókkal védjék 
meg mindazt, amit a megelőző 
néhány napban elértek. A me
cseki „láthatatlanokhoz” hason
lóan számos városból és faluból 
kivonultak a férfiak a környező 
erdőkbe, nádasokba felkészülve 
az utóvédharcokra. Volt, ahol 
katonatisztek és a nemzetőrség 
vezetésével indultak el, fegy
vert, élelmiszert vételezve. A 
legnagyobb ilyen csapat - min
tegy ötszáz fő, nehéz fegyverek
kel - Sátoraljaújhely környékén 
rejtőzött el. A harcra történő fel
készülés mellett a még nem túl 
távoli rossz emlékek is szerepet 
játszottak a tömeges kivonulás
ban: alig 11 év telt el ugyanis az
óta, hogy a második világháború 
végén bevonuló szovjet csapa
tok a fiatalság javát málenkij ro
botra hurcolták.

A novemberi fagyos éjszakák 
azonban nem kedveztek a harci 
akcióknak: amerre nem vonult el 
a „dicsőséges” szovjet hadsereg, 
előbb utóbb ütközet nélkül haza
mentek az emberek. A többiek 
rövid ellenállás után megadták 
magukat. A sátoraljaújhelyi 
zászlóalj november 11-én tette le 
a fegyvert.

Localinfo - Nagy Ildikó Emese
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És a világ visszamosolyog Rád.

Volkswagen Beetle 4.453.000 forinttól.

A Beetle rendkívüli autó, rendkívül gazdag alapfelszerelt
séggel. ■

• vezető-, utasoldali és első oldallégzsákok
• ABS, F.BD (elektronikus fékerőelosztó)
• ködfényszóró elöl
• elektromosan állítható és fűthető külső tükrök
» szervokormány, központi zár
• fűthető első ülések, ablakmosó fúvókák
• Gamma rádió 6 hangszóróval
• első ülések „Easy-Entry’’-funkcióval
• horganyzott karosszéria

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Autócentrum Gödöllő Rt.
2100 Gödöllő, Szenf-GyÖrgyi A. u. 1. Tel.: 28/515-510 Fax: 28/515-520 E-mail: vwerteicesites@aufocentrumgodoHo.hu

Az ajánlat a 2Ö02. augusztus 5-én kíadoti árlista alapján, korlátozott darabszámú gépkocsira érvénves.
Aképen látható modell extrafeiszcrehséget tartalmazhat. A VW Sharait motótizáhságtól függő kombinált átlagfogyasztása: Ö.fí-12.01-100 km, Cög kibocsátása: 178-288 g?km

mailto:vwerteicesites@aufocentrumgodoHo.hu
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A Richard Fritz Kft. felvételt hirdet!
Az alábbi területekre várunk munkaerőt:

Géplakatos munkakörbe
Feladata: bonyolult hidraulikus gépek javítása 
és karbantartása
Elvárások: középiskolai végzettség, szakmai 
gyakorlat és tapasztalat.

Betanított munkásokat
Férfiakat és nőket keresünk három műszakos 
munkarendbe
Követelmény: szakmunkás bizonyítvány

Szállítás előkészítőt
Követelmény: szakmunkás bizonyítvány, tar
goncavezetői jogosítvány

Jelentkezés: 
Aszód, Pesti út 19/a 

személyesen kedden és csütörtökön 10-től 11-ig 
Tel: 28 400-680 

személyzeti vezető

KissÁiÁr
Aszódon

KILÓT R UHÁK
BOLTJA

Aszód, Kossuth Lajos utca 3. 
Nyitva: H-P.8-17

Szó: 8-12

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

Egy kis nyelvelés

Erős Pista morliid párja
Felgyorsult világunkban gom
bamódra szaporodnak a külön
böző gazdasági-kereskedelmi 
vállalkozások, és természete
sen az általuk előállított termé
kek is. Létrehozóik nem győz
nek újabbnál újabb elneve
zéseket kitalálni, amelyekkel 
vállalkozásaikat illetve a ter
mékeket megnevezik, hogy a 
nagy kavalkádban valahogyan 
el lehessen igazodni közöttük, 
az üzleti partner és a vevő se 
csapódjon be.

Éppen ennek a törekvésnek 
vannak néha bosszantó, sokszor 
pedig mosolyra fakasztó követ
kezményei. Sokszor nem értet
tük pontosan, hogy ennek vagy 
annak a termelőszövetkezetnek 
miért éppen Petőfiről vagy Rá
kócziról kellett nevet kapnia. Ha 
egy szövetkezetét Leninről ne
veztek el, nem volt ok a csodál
kozásra, hiszen a kolhoz típusú 
termelőszövetkezetet létrehozó 

társadalmi bázis nagyon is köt
hető a szovjet állam egyik meg
teremtőjéhez. S azon sem cso
dálkozhatunk, hogy miért hívják 
az egyik legismertebb tortafajtát 
éppen dobostortának, hiszen lét
rejötte Dobos József cukrász
mester nevéhez fűződik. És bi
zonyára sokan emlékeznek még 
a ceglédiek közül, hogy volt vá
rosukban egy Berda kocsma 
névre hallgató hangulatos ven
déglő - ma már kultúrtörténeti 
emlék amely éppen azért volt 
találó elnevezés, mert Berda Jó
zsefkiváló költőnk gyakran lá
togatta az ilyen „objektumokat”, 
s nemegyszer verssel fizetett az 
elfogyasztott ételért, italért.

Még azt is értem, hogy az 
írásom címében szereplő Erős 
Pista névre hallgató paprika
krém miért ezt a nevet viseli. 
Ugyanis a termék valóban erős, 
és bizonyára akad egy Pista ne
vű egyén is, aki rendkívüli erő

vel rendelkezik. Azt viszont már 
nem értem, hogy e paprikakrém 
csemege változatának miért az 
Édes Anna nevet adták. Lehetsé
ges, hogy a fantázia hiánya volt 
az elnevezés oka? Esetleg a „ki
találó” hiányos műveltsége? 
Édes Anna ugyanis Kosztolányi 
Dezső egyik közismert regényé
nek címe - filmváltozat is ké
szült belőle -, s a címbeli fösze- 
replő kétszeres gyilkos: egy tár
sasági összejövetel utáni éjsza
kán a cselédlány - látszólag min
den indíték nélkül - brutális mó
don megölte gazdáit 
Természetesen bizonyos mérté
kig meg tudom érteni azokat is, 
akiknek mindig valami újat kell 

Üzenet

...A nemzet csak szeretetből élhet..."
(gróf Bethlen István)

kitalálniuk, hogy vállalkozá
sukat, terméküket megkülön
böztessék a korábban már léte
zőktől, valamilyen módon fel
keltsék figyelmünket „újdonsá
gaik” iránt. Türelmet, fejtörést 
és kitartást igénylő munka. De 
ha nem adjuk fel rögtön, szelle
mes, ötletes megoldás is eszünk
be juthat mint annak a kecske
méti vállalkozónak, aki a Las 
Vegas mintájára sörözőjét „Lesz 
Vigasz-” névre keresztelte. Per
sze az sem biztos, hogy szelle
messége ellenére ez a név min
denki örömére szolgál. Adott 
esetben a feleségnek semmi
képpen sem.

-g-I
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Technikatörténet

A hírközlés fejlődése II.
Sokkal jobb megoldás az 

előző részben ismertetett hír
közlési módoknál a francia 
Claude Chappe által feltalált 
híradó készülék. A mérnök 
1793-ban távíróvonalat állított 
föl Párizs és Lilié között, 22 
állomással, 30 mérföld hosz- 
szúságban. Minden állomás
épületen volt egy függőleges 
póznára szerelt vízszintes rúd. 
A keresztrúd végére mindkét 
oldalon 1 -1 rövidebb függőle
ges kart szereltek. A vízszintes 
rudat és a függőleges két kis 
kart az épületből különféle ál
lásokba lehetett elmozdítani, 
így 196 féle jelet lehetett adni, 
amelyeket a szomszéd állomá
sok továbbítottak. E híradó vo
nalak hálózata csakhamar ki
terjedt az egész országra. A be
vált rendszert más országok is 
átvették és alkalmazták. Nagy 
hátránya volt, hogy csak nap
pal és tiszta időben használ
hatták. Ködös, esős időben - 
még ha csak két állomás között 
volt ilyen időjárási feltétel - az 
egész vonal megbénult.
A villamosság nagy terjedési 

sebessége gondolkodásra 
késztette a tudósokat, hogyan 
lehetne kihasználni ezt a lehe
tőséget a hírközlés számára is. 
Több rövid életű megoldás, kí
sérlet után maradandó válto
zást a Morse-féle távíró ho
zott. 1844-ben Washington és 
Baltimore között született meg 
az első nyilvános táviratköz
lés. A gép nagyon egyszerű 
volt. Képzeljünk el egy közé
pen, tengelyen felfüggesztett 
mérlegkart, amelyiknek az 

egyik végét egy alatta lévő 
elektromágnes (rugó ellené
ben) húzza magához. A másik 
végén egy íróeszköz van, ami 
fölött egy óramű által hajtott 
papírszalag halad el. Az adóál
lomásról vezetéken hosszabb- 
rövidebb ideig elektromos ára
mot kap a tekercs. így hosz- 
szabb vagy rövidebb jelek 
íródnak le. Minden betűnek, 
számjegynek írásjelnek meg
van a maga - pontokból és vo
nalakból összeállított - jelké
pe. Ez a morse-abc. Ennek 
segítségével minden szöveg 
pontosan közvetíthető.

A morse-készülékek a posta
hivatalokban, a vasútállomá
sokon, a katonaságnál, a hajó- 
és repülőgép közlekedésben, a 
rövidhullámú rádióamatő
röknél pár évtizeddel ezelőtt 
még igen elterjedt használat
ban voltak. Ha rádiókészü
lékünket rövidhullára kapcsol
juk, ma is több helyen hallha
tunk még morse jeleket. A pont 
(ti) egy rövidebb, a vonal (tá) 
egy hosszabb sípoló hang.
Akit érdekel a morzézás vagy a 
rövidhullámú amatőrök - na
gyon egyszerű - kapcsolatte
remtése, az Aszódi Elektro
mos Gyűjteményben nagyon 
részletes eligazítást kaphat, sőt 
morzézni is megtanulhat igen 
rövid idő alatt. Rendelkezé
sünkre áll ugyanis egy hangot 
adó működő készülék.

Kaáli Nagy Kálmán
Ny. tanár

fia Jania
k’ÜNíf ikcrvskt'flé*

AJÁNLATAI
Tartozom egy vallomással: 

elfogult vagyok ajánlati köny
vünk szerzőjével szemben. Egy
szerűen mindenevő vagyok a 
műveit illetően. Szeretem a 
szépirodalmi regényeit (Magá
nyos pavilon), a szociográfiai 
jellegű írásait (Akit a mozdony 
füstje megcsapott), a humoros 
történeteit (Tökös-mákos rétes). 
Valószínűleg az író iránti 
vonzalmamba az is belejátszik, 
hogy zajos sikerei idején voltam 
tizen-huszonéves, ő pedig sok 
építőtáborba, KISZ-táborba “be
tévedt” volt, így többször is hall
hattam élőben őt. Lenyűgözött 
kissé fanyar, de mindig találó 
humora és az ehhez társuló laza 
előadásmódja. Meg persze az, 
hogy olyanról mesélt és írt,

Apróhirdetések
Jó állapotban lévőpáncéltőkés zongora eladó. Tel: 28400-670.
Pénztárgépek, mérlegek, adásvétele. Hitelesítés, APEH ügyintézés. 06- 
20-928-1526.
Medián kerék. Ősi indián bölcselet, ismeret. A ma emberének is szól, me
ríthetsz belőle. Ha érdekel, ismerd meg! Tel: 620388-4953
Pénztárgép, író-számológép javítás-eladás, kellékanyagok. Kiss 
Károly. Tel: 06 30 9489-020
Eladó 2 db gázpalack és 1 kempingkerékpár. Tel: napközben: 400-606, 
este: 469-055
Építőipari előkészítőt aszódi munkára felveszek. Tel: 06 70 318-6650
Személyiségünk születésünktől adott. Van módszer, hogy jobban meg
ismerjük önmagunkat és másokat: a személyiségháló felvázolása. Már 
az ókori görögök is használták! Ha érdekel, jelentkezz! Tel: 06 28 415- 
998
Fodrászt keresek Aszódon, azonnali belépéssel. Tel: 06 70318-6649 
Kiadó zöldövezeti 2 szobás összkomfortos kis ház. Érdeklődni a 06 30 262- 
1477-es telefonszámon lehet.

Moldova György:
Űszóverseny 

üres medencében
amelyről mi legfeljebb plety
kaszinten hallhattunk Ennyit a 
szubjektív élményekről.
Moldova most stílust váltott, hi
szen aforizmákat tartalmazó kö
tettel jelentkezett. A címről ne
kem rögtön egy közismert vicc 
jutott eszembe: A bolondok sza
badfoglalkozáson fejest ugra
nak a medencébe. A vezetőjük 
nézi őket, aztán megszólal: Ha 
végig ilyen jók lesztek, legkö
zelebb vizet is engedünk bele. .
Természetesen a kötet aforizmái 
vívónyelven szólva “második 
szándékú támadást” sejtetnek, 
vagyis alapos kritikával illetik 
közéletünk visszásságait. Min
dezt kellemesen “moldovásan.”

R.Z.

Tisztelgés a hősök 
emléke előtt

A 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred 2002. október 30-án 12 óra
kor a Régész utcai tiszti lakások előtti kopjafánál helyez el ko
szorút azoknak a hős katonáknak az emlékére, akik békeidő
ben, szolgálatuk teljesítése közben vesztették életüket. Az ezred 
vezetése tisztelettel vár mindenkit, aki főhajtással kíván adózni 
a halottak emléke előtt.

Temetkezés
kellékek - szállítás - ügyintézés

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

Állandó ügyelet: Palik Ferenc 
Aszód, Béke kert 10.
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Egy kis humor

Amit a hiány- és a pánikhetegségről tudni Kell
Mivel a hiánybetegségek szo

rosan összefüggnek a pánikbe
tegséggel, ez pedig a különböző 
iszonybetegségekkel,így célsze
rű őket együtt tárgyalni.

A legismertebb hiánybetegség 
a C vitamin hiánya. Ez fásult
sággal, levertséggel jár. Ezt ma
gamis tanúsíthatom. Köztudott, 
hogy Szentgyörgyí Albert azért 
kapott Nobel-dijat,mert C vita
mint talált a paprikában. Mit ne 
mondjak-megérdemelte.
Én még soha életemben nem 

találtam egy paprikában se C vi- 
tamint.Találtam viszont 82 és 85 
db magot fajtától függően, egy 
alkalommal pedig egy döglött 
fülbemászót. Egyszer már fel
csillant a remény, mert egy ka
locsai félédes paprikaőrle
ményben találtam egy sárga tab
lettát. Na, mondom magamnak, 
csak megvan az a nyomorult C 
vitamin, de kiderült, hogy a fele
ségem egy szem citrompótlót 
tett a paprikába, mert nem bírta 
nézni, hogy milyen fásult és le
vert vagyok. (Önök szerencsés 
helyzetben vannak, mert Woody 
Allen-en kívül csak én rendelke

Sportnap a családoknak

A kosárra dobás egész délelőtt népszerű foglalatosság volt
A Nagycsaládosok Aszódi Szervezete rendszeresen igyekszik 
megmozgatni a családokat. Október 12-én családi sportnapot szer
veztek kicsiknek-nagyoknak. Bár az idő nem kedvezett a verse
nyeknek, egy kis átszervezéssel megmentették a programot, amely 
a Berek szélén lévő játszótér helyett a Csengey iskola tornatermébe 
került át. Az izgalmas versenynek csak nyertesei voltak, ugyanis 
nem a győzelem, hanem a részvétel, no és persze a mozgás számí
tott. A jutalmak - sok-sok ajándék és édesség - hamar gazdára talál
tak. A program megszervezését az ISM támogatta. R.Z.

zem az összes iszonybeteg
séggel, sőt nekem még pánik
betegségem is van. így hiteles 
tájékoztatást tudok Önöknek 
adni:

Az alábbi esetekben tört ki 
rajtam apánikbetegség:
- liftaknában, zuhanás közben
- kivégzőosztag előtt /több alka
lommal/
- amikor a szadai tavon korcso
lyáztam és halak jöttek velem 
szemben.

A pánikbetegség félreérthetetlen 
tünete az, hogy az embernek 
nincs kedve tréfálkozni.
A legkellemetlenebb iszonybe
tegség a tériszony. Ez a betegség 
azt támadja meg, aki létrán má
szik felfelé vagy lefelé - ha pél
dául kútba megy le.
Engem ez a betegség már a har
madik látrafokon el szokott kap
ni. Olyan érzésem támad,hogy 
mindjárt leesem és nem fog 
elkapni senki a betegségen kí
vül. Hosszú kísérletezés után rá
jöttem a gyógymódra: Ahány 
létrám van, annak csak két foka 
lehet. így történt, hogy a legna

gyobb létrám két foka között 
11,5 méter a távolság.
Az idő rövidsége miatt már csak 
a rovaroktól avató iszonyodásról 
beszélek. Én szinte kivétel nél
kül iszonyodom minden rovar
tól, aminek egynél több lába 
van. A pókoknak két fajától 
félek különösen. Azoktól, ame
lyek hálót szőnek, és azoktól, 
amelyek nem. Amely pókok 
nem tartoznak egyik fajhoz sem, 
azokkal aránylag jól kijövök.

Körzeti Petőfi szavalóverseny

Gödöllői és aszódi győztesek
Október 19-én immáron 27. 

alkalommal került megrende
zésre a körzeti Petőfi szavaló
verseny, amely ezúttal is 
koszorúzással kezdődött. A 
Petőfi Múzeum előtt dr. Aszta
los István nyugalmazott múze
umigazgató beszélt az indu
lóknak a költő aszódi éveiről. 
A Vécsey Károly Helyőrségi 
Klubban B agy in Józsefpolgár
mester köszöntötte a verseny
zőket, akik ezt követően sorso
lással döntötték el, kire jut a 
kezdés hálátlan feladata. A 
Barabás Tamás vezette zsűrit a 
III. korcsoport szavalói állí
tották nehéz helyzet elé, a ta
gok csak a második vers el- 
mondatása után tudtak dönteni 
a végső sorrendet illetően.
Eredmények:
I. Korcsoport
1. Hegedűs Andrea Gödöllő
2. Albert Bettina Iklad

Ennek ellenére igyekszem olyan 
szobában aludni, ahol a két fal
sem egymással, se a plafonnal 
nem érintkezik. így a pókoknak 
nincs lehetőségük hálót szőni.
Végezetül két munkám ajánlom 
figyelmükbe:
Végzetes találkozás a kaszás
pókok rendjébe tartozó marok
szedő pókkal / romantikus re
gény/
A haj alatt hordható paróka 
előnyei jég alatti korcsolyázás
nál / A technika százada sorozat
ból/
Esze és Lősch kiadó 2001.

Pálmai Tibor

3. Valkusz Vivien Aszód, 
Csengey Ált. Iskola

II. Korcsoport
1. Balogh Levente Gödöllő
2. Kovács Richárd Aszód, 
Evangélikus Gimnázium 
h.DeményAnna Szada

III. Korcsoport
1. Szabó Katalin Aszód, Pe
tőfi Gimnázium
2. Sőrényi Balázs Aszód, Javí
tóintézet
3. Deák Margit Aszód, Evan
gélikus Gimnázium

A versenyt Aszód Város Ön
kormányzata, az Aszód Ifjúsá
gért Alapítvány, a Vécsey Ká
roly Helyőrségi Klub, a Petőfi 
Múzeum, a Fáma könyvesbolt, 
a Megaprint Kft. és az RH+ 
Video Bt. támogatta.

Bicebócák Ki Mii Tpd?-ia
Egy-egy megmérettetés mindig nagy izgalmat hoz, felkészítőnek, 

szereplőnek egyaránt. Hát még akkor, ha olyan diákokért szur
kolnak a nevelők, hozzátartozók, akinek valamilyen fogyaté
kossága miatt a siker élménye talán duplán fontos.

Október 25-én 10 órakor a Vécsey Klubban második ízben kerül 
megrendezésre a sérült és fogyatékos gyermekek Ki Mit Tud?-ja A 
rendező, Cseh Krisztina elmondta, a helyi gyerekek mellett több fő
városi intézet növendékei mutatják be tudományukat. A rendez
vénynek ezúttal neves vendégei is lesznek, Németh Kristóf és Pártái 
Lucia személyében.
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gesen könnyebb és modernebb lett, mint elődei. Az új motor mellé most igen 
kedvező ár is párosul. Márkakereskedésünkben minderről személyesen is 
meggyőződhet egy ingyenes próbaút során,

Csak 1 999 OOO Ft-ért!
♦Kombinált átlagfogyasztás: 5,91/100 km, CO2 kibocsátás: 142g/km

Pa tócs Au tó h áz “S6 u'10'
Fax: (28) 515-720

www.patocsauto.hu

http://www.patocsauto.hu
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fénymásoló papír

Ki*oclats»zoi*elc

ajándékok

irattartók, mappák 
tűző -és 
lyukasztógépek

táskák, bőráruk 
dísztárgyak

CclIIOII

trocJof
APLI

| INQXCROM

STrBdp PARKER

iskolaszerek

szolgáltatás

táskák, tolltartók, 
iskolai kiegészítők, 
tanszer-és füzet- 
csomagok.borítók 

fénymásolás: A3, A4 
Fuji fotó kidolgozás 
fűzés, spirálozás

r(S)írinri Reyno/ds

SMEEJTLER

PIGNA®
CÍCOm

BŐVÜLŐ VÁLASZTÉK: JÁTÉK, AJÁNDÉK

^.LAKÓTELEPI 
PAPÍR-ÍRÓSZER ÜZLET

l NYITVA: H-K-Cs-P: 8-17 Szó: 8-12 SZERDÁN szünnap j
- -• ..... <. Z '

Aí? menjen el mellette! 
Válasszon igényei szerint I

mert,.,
■ ...pénzét előnyösen fektetheti be!
■ ...minden lakáscélú terve megvalósulhat!
□ ...segíthet családtagjainak!
■...biztonságos!
■...széleskörű szerződéskötés!

wüá o'/fui
i ii

Kérjük, hívja az (1) 3-666-666 
információs vonalunkat vagy keresse 

fel fiókunkat, ahol munkatársaink 
készséggel állnak rendelkezésére.

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

Tel: 400-133
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a Te hangod O wdafone ■

Posta"
Shop Dohányáru 

.Hagyományos és új

Telefonkártyák

Postai értékcikkek

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
■=> Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT

9 (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.

A postahivatal és a shop nyitvatartása: 
Hétfő - péntek: 8.00-16.00 

Szombat: 8.00-12.00
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MÓNI FOTÓ
Aszód, Kossuth Lajos u. 38. 

( Tel: 400-957
NORITSU Nyitva: hétköznap 8-17 

szombaton 8-12

Naptár 21x30-as méretben csak 800 Ft 
Színes-keretes képek 10x15 150 Ft

Illatszertár
——i *

November az dpw qjandekokíoí a
Erzsébetek és finom parfümökig

81 nálunk mindent

nyitva tartás: H-P.: 8-17; Sz: 8-12

Kedvenc állateledel
Aszód, Kossuth L. u. 63.

* aí) TeL 06-302/670-884 
i$£7Nyitva: H-P: 9-17, Szó: 8-12 Purina

Elő állatok: 
teknős, S PRO PÁC D

papagáj, 
hörcsög, 
tengeri 
rákok

T eny észtőknek: 
minőségi tápok, 

kiegészítők.

Állatbarátoknak: (9 c
minden, amire Zi *
kedvencüknek CKNIN

N U O N

Katalinok hónapjai megtalál!

máv/íás/éz/l-nől /fa/iézá/f 
éózesalő- ésfaliótáJő szél&s tálasaiéiba

> Óra-ékszer bolt
’..7 . . - ‘ J .
Aszód, Kossuth Lajos út 26. (régi mozi)|

Nyitvatartás: H-P: 9.00-17.00 Szó: 8.00-12^00 
____________ 06:30475.7920 ? j . k J

..„.„„■l..■.......    ..
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S zeretette C várjuk Kedves Vás ár Cóivt is atl

Nj. őszi kollekció megérkezett!

LADY-XL
EXTRA méretű divatáru 

és kismamaruházat 
folyamatosan bővül árukészletünk!

Extra méretű kötött 
kardigánok, pulóverek 

érkeztek 56-os méretig!

I\l\rit\scs törtess: 
H-P: 9>-17, Szó: 8-12 
T&L: 06-70-242-6205

NYITVA: 
H-P: 9-17 
SZÓ: 8-12

TEL 
06 30 915 0368 

babakelengye, gyermekdivat
0-128-as méretig, 

babaápolási cikkek, Játékok

SZEPTEMBERI-OKTÓBERI AKCIÓS 
TERMÉKEINK:

- hosszú ujjú bodyk
- téli sapkák
- sálak, kesztyűk

MegaPrint
T ' Tixj Aszód, Kossuth L út 3. Udvarház

‘ . á Tel./Fax: 28/402-369 Mobil: 30/297 1546
. / ‘ dl Nyitvatartási H-P: 8-17, Szó: 8-12

E-mail: megaprint@vivamail.hu

Számítástechnika és nyomtatási kellékek

CIPŐ BOLT
Aszód, Kossuth L. u. 3. (Udvarház) 

Őszi, téli bakancsok, csizmák

Új és használt számítógépek árusítása RÉSZLETRE 
Használt alkatrészek beszámítása, értékesítése

- gumicsizmák, hónaposok
- papucsok és kocsícípök
nagy választékban kaphatók

MELÁNIA * ASSÓ * PUMA

PENTIUM III (új)

Méta APRo 133 ATX+hang 
Celeron 1000 Mhz CPU 
hűtő-Titánium D3T 
128 MB SD RAM 
1, 44 Floppy
40GB HDD Maxtor

BRUTTÓ104.950 FT

52xCD ROM
ATI Radeon 64 MB VGA 
Ház ATX-es
Hangfal (multimédia) 
billentyűzet 
egér, egérpad

Eredeti ős utángyártott 
TONEHEK, 

TINTAPATRONOK 
FESTÉKKAZETTÁK 

nagy választékban!

HIRSCHBIO papucsok 
Nyitva: H-P: 9-17; Szó: 8-12

DÍSZÁLLAT és ÁLLA7SLEML
Új helyen: Aszód, Kossuth L.u. 2.(Samu gazda bolt mellett)

- száraztápok, konzervek, jutalom falatok
- almok, vitaminok, pórázok és egyéb kiegészítők
- halak, madarak, rágcsálók és hüllők
- rágcsáló-, madár-.haleleségek nagy választékban

KÜLÖNLEGES MADARAK, HALAK ÉS 
HÜLLŐK MEGRENDELHETŐK

Nyitva: H-P: 9-17 Szó: 8-12

Akváriumok 63 I-es hőmérővel, szűrővel, vízmelegítővel 
világítással,vegyszerekkel most 29.900 Ft

mailto:megaprint@vivamail.hu
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Szereti a focit, de sokan mást hisznek

Beszélgetés a város idei sportkitiintetettjével
Juhász Attila igencsak meg

lepődött augusztus 20. előtt. 
Érezte, hogy van valami a le
vegőben, de szerettei csak az 
utolsó pillanatban árulták el 
neki, hogy ö az egyik polgár, 
aki idén Aszód Sportjáért díjat 
kap. A kitüntetés tényét már 
azért sem lehetett titkolni to
vább, mert az ünnepség napján 
Attilának Ikladon kellett sport
vetélkedőt vezetni, s muszáj 
volt megszervezni, hogy arra 
az egy-két órára valaki ugorjon 
be helyette.

- Még soha nem kaptam 
kitüntetést, és nagyon jólesik, 
hogy gondoltak rám, annak el
lenére, hogy a munkám nem a 
városhoz, hanem a szomszéd 
településhez köt.
Attilát ennek ellenére jól is

merik és szeretik Aszódon. 
Gyerekkora óta sportol, sokáig 
játszott az aszódi labdarúgó
csapatban, de szerepelt magas
ugró versenyeken a Fiúnevelő 
Intézet atlétájaként. A sportot 
Mack István bácsi szerettette 
vele, akire ma is jó szívvel 
gondol. Középiskolás diák
ként szívesen visszajárt segí
teni az általános iskolába 
ügyességi és sportversenyeket 
lebonyolítani.
Ilyen előzmények után talán 

nem csoda, hogy az egri ta
nárképző főiskola testnevelés
földrajz szakára jelentkezett. 
Utóbbi tantárgy volt ugyanis a 
testnevelés mellett a másik 
kedvenc. Az egri négy év nem
csak diplomát eredményezett, 

hanem feleséget is, Gabriellát, 
aki a csoporttársa volt. Az ál
lamvizsga után már közösen 
kerestek állást. Sajnos ekkor 
Aszódon nem volt hely, vi
szont Bagón igen, ráadásul 
szolgálati lakással. Hat évig 
tanítottak ott. Maradtak volna,

Apa és fiai: országos bajnokok
de nem támogatták az építési 
telekre benyújtott kérelmüket. 
Ezután Iklad következett, köz
ben pedig Aszódon, a szülők 
háza mellett kezdtek családi 
ház építésébe. De nemcsak ez 
kötötte ide őket Aszódhoz, ha
nem a sok-sok gyermek, akik 
kedvet kaptak azokhoz a 
sportágakhoz, amiket koráb
ban alig űztek ezen a környé
ken. Juhász tanár úr azonban 
pillanatok alatt képes volt 
megszerettetni velük a kosár
labdát, a tollaslabdát, a szán
kózást, a síelést, az úszást, az 
atlétikát és természetesen a te

repíjászatot. Nyaranta sporttá
borokat, télen sítúrákat szerve
zett, amikre az aszódi fiatalok 
is szívesenjelentkeztek.
- A kosárlabdát sajnos egyre 
inkább megöli a foci. A szülők 
nagyobb dolognak tartják, ha a 
fiúk nyernek egy Iklad Kupát, 

mint ha kosárlabdában a me
gyei bajnokságban remekel
nek. Többen mondták rám, 
hogy biztosan azért morgoló- 
dok ezért, mert utálom a focit. 
Szó sincs róla, hisz magam is 
játszottam, és a tanítványaim 
közül senkit sem tartottam 
vissza tőle. Csak azt kellene 
megérteniük a felnőtteknek, a 
foci mellett más sportágak is 
léteznek, amelyek mind-mind 
segítenek abban, hogy gyer
mekük jó alkatú, egészséges 
fiatal legyen.
Egy biztos, Iklad nem labda

rúgásban büszkélkedhet orszá

gos bajnokkal, hanem terepíjá
szatban, amit megint csak Ju
hász tanár úr honosított meg. 
Több tanítványa is büszkél
kedhet ezzel a címmel, egyi
kük, Sztrecskó András pedig 
nem hivatalos világcsúcsot 
lőtt. Persze a mester sem ma
radt le a tanítványoktól, hiszen 
ő is többszörös magyar bajnok 
és Európa Kupa győztes. Fiai, 
Ákos és Csaba szintén rend
kívül jó eredményeket értek el 
ebben a sportágban.
Az íjászat tanítása, illetve a 
versenyeztetés mégis dicstele
nül ért véget. Az iskola szertár
jából ugyanis ellopták a felsze
relést. Bár ezek egy része elő
került, de gyalázatos állapot
ban. A versenyzés azért ma
radt abba, mert a család egy
szerűen nem bírta anyagilag. 
Eladták a szerelést, csupán 
egy alapszintű készlet maradt 
meg.
- Ez egy olyan sportág, ami 
körül nem tolonganak a szpon
zorok. Éppen ezért rendkívül 
nagy eredménynek tartom, 
hogy 2000-ben Aszódra sike
rült hoznunk egy Európa Ku
pát. Segítők nélkül ez nem 
ment volna, jómagam ugyanis 
nem tartozom azok közé, akik 
alkalmasak a menedzselésre.
Ikladon sokan kérdezik, bein
dul -e újra a sportág oktatása. 
Attila erre csak azt tudja mon
dani, ha a falu nem áll mellé 
akkor nem megy a dolog. 
Ugyanez igaz Aszódra is.

“ Sportdiplomáciai” sikernek tekinthető

Aszódon ülésezett a PMLSZ
Az Aszód FC jó eredményeire 

nemcsak az egy csoportban sze
replő csapatok figyeltek fel, ha
nem a Pest Megyei Labdarúgó 
Szövetség elnöksége is, amely a 
közelmúltban Aszódon, a Vé- 
csey Károly Helyőrségi Klub
ban tartotta vezetőségi ülését.

Ezen elismeréssel szóltak a 
városunkban történt, sportággal 
kapcsolatos pozitív változások
ról, s bár direktben nem mond

ták ki, de sejttették, nem tartják 
elképzelhetetlennek, hogy az 
Aszód az elsőség megszerzésé
ért esélyesként szálljon harcba a 
többi bajnokaspiránssal.
Az ülés után néhány nappal ját
szotta le elmaradt mérkőzését a 
felnőtt csapat. A Szentendre ott
honában magabiztos, 5:0 ará
nyú győzelmet szerzett, és ezzel 
a 3. helyen áll. Ráadásul az 
Aszód már volt szabadnapos.

Vállalja családi hazsk építését 
alaptól a ksícsáfedásifl

KŐMŰVES MUNKÁK ELVÉGZÉSE
KORREKT ÁRON, GARANCIÁVAL!

Aszód 
Tel: 28 402-252 
06 20 454-3572
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Labdarúgás

Kettős siker Nagymaros ellen
2002-09-08., 15 óra
Aszód Városi Sporttelep
Aszód FC Ifi-Nagymaros Ifi: 
4-3, (3-0)
Aszód: Kovács Á.(7), Deák 
N.(5), Matyóka P.(6), Masznyik 
D.(5), Varga T.(6), Szabolcsi 
J.(5), Ondrik G. (6), Truzsi 1.(6), 
Bujdosó Z (6), Körösi G.(7), 
VarjúB. (6) Cserék: Masznyik D. 
helyett Kovács R.(5) az 50., 
Vaíjú B. helyett Tóth T.(4) az 
55., Körösi G. helyett Búzási 
L.(4) a 68., Bujdosó Z. helyett 
Harkai P.(4) a 73., Ondrik G. 
helyett Gabai G.(4) a 82. perc
ben.
Gólszerzők: Körösi G. a 12., 
Truzsi I. a 16., Varjú B. a 27. , 
Körösi G. a 61. percben.
Az első félidőben jó játékát há
rom gólos előnyre váltotta az 
aszódi csapat. A meccs végére 
elfáradtak, s ez felhozta az ellen
felet. Igazságos eredmény szüle- 
tett.(A mérkőzést értékelte: Pal
lagi Imre)
2002-09-08,16.30
Aszód-Nagymaros: 2-0 (1-0); 
Aszód, Városi Sporttelep, 150 
néző.
Nyári melegben, kellemes va

sárnap délután kezdődött a baj
nokság ötödik fordulója. A mér
kőzés hangulatát megalapozta 
az ifjúságiak győzelme, így a 
szurkolók bizakodva várták a 
felnőtt csapat meccsét.
Már az ötödik percben gólt ér
demlő támadást vezettek a ha
zaiak, de Hosszú Péter lövése a 
kapufán csattant. Szemre is szép 
akciókkal próbálkoztak az aszó
di játékosok. Az ellenfél csatárai 
előtt jól zárt a védelem, ezért a 
nagymarosiak átlövéssel kísér
leteztek. Igazi gólhelyzet nem 
alakult ki az aszódi kapu előtt, a 
lövéseket biztos kézzel fogta a jó 
formában védő aszódi kapus, 
Kovács Róbert. A mezőnyfö
lényt végül sikerült gólra váltani. 
A 35. percben egy jobb oldali 
szabadrúgásból érkező beívelés
re jól érkezett Kiss Zoltán, és egy 
szép fejes góllal köszönt be a 
nagymarosi kapuba: 1-0. A szü
netig már nem változott az ered
mény. A fordulás után maradt a 
játék képe. Kiállítás miatt - szö

vegért - 10 emberre fogyatkoz
tak a vendégek és csak idő kér
dése volt, mikor növelik előnyü
ket a mieink. A 72. percben a 
végig nagy kedvvel játszó Kál
mán Balázs maga mögött hagyta 
a védőket, jobb oldalról félma- 
gasan belőtt labdáját Kiss Zoltán 
előrevetödve fejelte a nagyma
rosi kapuba: 2-0. Mivel az ered
mény már nem változott, a 
meccs lefújása után taps köszön
tötte a levonuló  játékosokat.
Összefoglalva: teljesen megér
demelten vette az akadályt a 
minden játékrészében jobb hazai 
csapat az egyébként jó erőket 
felvonultató nagymarosiakkal 
szemben. A gólarány a vendé
gekre nézve hízelgő, akár több 
góllal is nyerhettünk volna. Az 
egyre jobb formába lendülő 
együttes magabiztosan várhatja 
a folytatást...
Felemás eredmény Solymá
ron...
2002-09-21., Solymár, 14.30 
Solymár Ifi - Aszód FC Ifi: 2 - 
1(1-1)
Aszód: Kovács A. (5), Szabolcsi 
J(4), Matyóka P(4), Varjú B(4), 
Masznyik D(5), Gabai G(5), 
Ondrik G(4), Tóth 1(4), Bujdosó 
Z(4), BúzásiL(4), Körösi G(5) 
Cserék: Gabai G helyett Tóth 
T(4) az 57., Bujdosó Z. helyett 
Kovács R.(4)a65. percben.
Gólszerző: Körösi G. a 27. perc- 
ben(l-l)
Sárga lap: Varjú Balázs az 5. 
percben.
A vendéglátó Solymár büntető
ből már az 5. percben vezetéshez 
jutott. Az első félidő közepén 
Körösi G. találatával sikerült 
egyenlíteni. A második félidő 
kapkodó, ideges játéka vereséget 
eredményezett.
(A mérkőzést értékelte: Pallagi 
Imre)
2002-09-21
Solymár 16 óra 30
Solymár-Aszód: 1 - 2
Súlyos vereség az őrbottyáni 
fiatalokkal szemben...
2002-09-29.
Aszód Városi Sporttelep, Móra 
Aszód FC Ifi - Őrbottyán Ifi : 
3-10(1-6)
Aszód: Kovács A(4), Szabolcsi 

J(3), Matyóka P(3), Varjú B(3), 
Masznyik D(3), Pintér T(4), 
Ondrik G(4), Truzsi 1(3), Varga 
T(5), Száraz T(3), Bujdosó Z(3) 
Cserék: Száraz T. helyett Kö
rösi G(3) a 37., Pintér T helyett 
Tóth 1(4) a 46., Masznyik D. 
helyett Búzási L.(4) az 58., 
Truzsi I. helyett Gabai G(4)&11. 
percben. Sárga lapok: Szabolcsi 
J.és MatyókaP.
Gólszerzők: Száraz T. a 12. 
Varga T. a 64. és a 73. percben.
Az első negyedóra jó játéka után 
az ellenfél fokozatosan fe
lülkerekedett. Átvették a játék 
irányítását és tetszés szerint ér
ték el góljaikat.
Az akaratgyenge, szétesően ját
szó hazai csapat minden részé
ben gyengébb volt ellenfelénél. 
(A mérkőzést értékelte : Pallagi 
Imre)
Magabiztos győzelem a har
madik helyen álló Őrbottyán 
ellen...
2002-09-29,
Aszód Városi Sporttelep, 16 óra 
300 néző
Aszód-Őrbottyán: 5- 2 (2-2)
A mérkőzést megelőző esős na
poknak nyomát sem lehetett lát
ni: kellemes idő, kiváló állapo
tú, gondosan előkészített pálya 
várta a csapatokat. Minden fel
tétel adva volt tehát a jó mérkő
zéshez. Mindkét gárda frissen 
mozgott, jó iramú, változatos 
játék alakult ki a mérkőzés ele
jén. Az első félidő 20. perce tá
ján elindult a gólgyártás, tíz perc 
alatt négy gól esett és máris 2-2 
volt az állás. (Olyan gyorsan 
zajlottak az események, hogy az 
egyik aszódi szurkoló 0-0-nál 
sörért ment a büfébe és mire 
kijött, lemaradt négy gólról...) 
A félidőt jelző sípszóig nem 
változott az eredmény, ebben 
nem kis része volt az aszódi 
kapusnak Kovács Róberlnek, 
aki magabiztosan őrizte a hálót.
Szünet után beindult az „aszódi 
henger”. Szebbnél szebb akci
ókkal veszélyeztetettünk, az őr
bottyáni védők sokszor csak 
szabálytalanul tudták megállí
tani az aszódi csatárokat. Hosz- 
szú Pétert lerántották a büntető 
területen belül, de a bírói sípszó 
elmaradt. Az őrbottyániak nem 
bírták az állandó nyomást : a 
védők mögé kerülve három 

beadásból a menetrendszerűen 
érkező csatárok három gólt rúg
tak, ezzel eldöntötték a három 
pont sorsát. Gólszerzőink: Viz- 
ler Viktor(2), Hosszú Péter, La- 
banics és Kiss Zoltán.
A végeredmény 5 - 2 ide ! Jo
gosan harsant fel a szurkolók 
kórusa: szép volt fiúk!
Összefoglalva: Színvonalas, 
gyors és korszerű játékot látha
tott a publikum. A rendkívül 
motiváltán játszó aszódi játéko
sok megérdemelten szerezték 
meg a három pontot, jelezve, 
hogy a bajnokság végelszámo
lásánál bizony komolyan figye
lembe kell majd venni az 
Aszód FC csapatát.
Fekete szombat, 2002-10-04,
Serdülő mérkőzés : Isaszeg - 
Aszód FC: 10-0
Ifi : Érd - Aszód FC: 6-2; 
Felnőttek: Érd-Aszód FC: 2 - 0 
Kötelező győzelem Visegrád 
ellen...
2002-10-13., 14 óra
Aszód Városi Sporttelep, 150 
néző
Aszód FC-Visegrád: 7-0 (3 - 
0) Ifi: 2 -1; Serdülő: Aszód - 
Erdőkertes: 1 -3 (1 -3)
Hideg idő, a háromnapos eső
től sártengerré változott pálya 
várta a mérkőző feleket. Az elő
ző fordulóban Érden elszenve
dett vereség (0-2) után itt volt a 
javítás lehetősége. A bajnoki 
tabella 13. helyén szerénykedő 
vendégcsapat elleni kötelező 
hazai győzelem terhe nem 
szegte kedvét a fiúknak. A 
rossz idő ellenére nagy kedvvel 
játszottak, és tetszés szerint ala
kítottak ki gólhelyzetet az el
lenfél kapuja előtt. Az első 
félidő végén a nem létező ered
ményjelző már 3—O-át mutatott. 
A második félidőben is folya
matosan potyogtak a gólok az 
ellenfél kapujába és a végered
mény vízilabda meccsre emlé
keztetett: 7-0 !
Összefoglalva: a mérkőzést mi 
sem jellemezte jobban, mint
hogy az egyik vendég játékos 
megunva a sok gombócot, még 
a mérkőzést lefújó sípszó előtt 
bekocogott az öltözőbe... A két 
csapat ma nem volt egy súly
csoportban. Kovács Tamás
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Erdőmester Természetjáró csoport

Októberi túrainvitáló
Gazdira várva...

2002. október 26-án az Erdő
mester Természetjáró Csoport a 
Visegrádi-hegységben tart túrát. 
Útvonal: Visegrád kompátkelő- 
N agy villám-F ekete-hegy-Pap- 
hegy-Vértesmező-Vöröskö- 
Leányfalu
Táv: 21 km. Szint: 500 m.
Túravezető: Balogh László (Tel: 
401-578)
Utazás: vonat, komp, busz, 
HÉV.

Várható részvételi díj: tagoknak: 
400 Ft, nem tagnak: 1500 Ft 
Jelentkezés, érdeklődés: tagok
nak október 25. 18 óráig, nem 
tagoknak: október 26.7.30 óráig 
Balogh Lászlónál, Budavári 
Erikánál vagy Búzás Máriánál.
Indulás: 2002 október 26-án a 
7.52-es balassagyarmati vonat
tal Galgamácsa-Vác-Nagyma- 
ros-Visegrád kompátkeíőig.

A lakótelepen kölykezett le ez a kutyamama. Öt és 7, kb. két-he- 
tes kölykét valaki megszánta, és levitte a ideiglenes tároló-hely
re, ahol csak néhány hétig maradhatnak. Sok gyermek örülne a 
kiskutyáknak. Érdeklődni lehet róluk a 400-164-es telefonon.

Halónak Napja elé
Az Úr igazságot szolgáltat az árvának 
és az özvegynek... 5Móz 10, 18-19

kívüli mozihős 4. RemegniVízszintes: 1. Az ige folyta
tásának első része 12. Nap
szak 13. Spanyol autójel 14. 
Sál szélei! 15. Kikötő 16. Te 
és én 17. Iparos, kézműves 
20. Kiejtett betű 21. Asszony
név képző az angol nyelvben 
23. Budapesti kávéház, ven
déglő 24. Régiesen megy! 25. 
Görög betű 27. Nitrogén 28. 
Fiunknak a felesége 29. Sán
dor becézve 32. Makacsság 
33. Tanuló vezető 34. Kálium 
35. Viszlát, angolul (BYE) 36. 
Haza 37. Ételízesítő 39. ELIA 
41. Gramm 42. Az ige 
befejező része 45. NEL 46. 
Gazdasági növény 48. A har
madik személy 49.Tartó 50. 
Párosán nyúl! 51. Szerencsét 
hozó tárgy 53. Roló egynemű 
betű 54. Eleven 56. Építvény 
maradványa 57. Deszkából 
készült fedeles tároló eszköz

Függőleges: 1. Nulla 2. Ápo
latlan haj 3. Kedvelt földön

kezd! 5. Egyharmad! 6. Em
beri alak 7. Mindenható Úr 8. 
Idegen Sándor 9. Joule 10. 
Strázsa 11. Nem az elején 18. 
Kies rész! 19. Sugár jele 22. 
Szilárd, helyben álló 24. Mo
hamedán templom 26. Az 
egyik szülő 28. Férfi, németül 
(MANN) 30. Megye vége! 
31. Amper 32. Szolmizációs 
hang 34. Az ige második ré
sze 36. Hidrogén 38.Hóvége! 
40. Balatoni üdülőhely 41. 
Férfinév 43. Énekes, ... 
György 44. Galga menti köz
ség 46. Csokoládé 47. Halan
dzsa 48. Olaj, németül (ÖL) 
51. Ká! 52. Nem fölé! 55. 
Személyét 58. Keresztül 59. 
Félés! 60. Magyarország au
tójelzése

-fné- 
♦

Előző havi rejtvényünk meg
fejtése: Velence, Vatha, 
György, egyházszervezés

A szerencse ezúttal Sárai Judit
nak (Ady Endre utca 12) és Lip- 
ták Nándornak (Falujárók útja 
28.) Kedvezett, így ők nyerték a 
Fáma könyvesbolt, illetve a 
Móni Fotó ajándékait. Nyere
ményüket postán küldjük el.

Gratulálunk!

Várjuk Olvasóink véleményét,
i
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i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Aszódi Tükör Szerkesztősége 
2170 Aszód, Kossuth L u. 59. 
Tel: 28402-321

E-maíl:
raczz@rhpluszvideo.hu
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