
Laktanyamustra

Átadták a XXI. 
század körleteit
A Honvédelmi Minisztérium 
laktanya-rekonstrukciós prog
ramja keretében több mint 300 
millió forintból újult meg az 
aszódi 40. Galga Vezetésbiz
tosító Ezred egyik legénységi 
épülete. A napokban átadott, 
összesen 3600 négyzetméter 
alapterületű ház három szint
jén 126 katona nyerhet elhe
lyezést 2-4-6 ágyas körletek
ben. A régi katonaéletre már 
csak a vaságy emlékeztet az 

(folytatás a 6. oldalon)

Engedély nélkül 
drága építkezni

Egy felújítás 
kálváriája

Adott egy évek óta működő 
kocsma, amelyet tulajdonosai 
fel kívánnak újítani. A munka 
elindul, de hiányzik hozzá az 
építési engedély. A tulajdonos 
azzal védekezik, őt a Műszaki 
Iroda egyik munkatársa át
verte. Az utcabeliek attól tar
tanak, nyugalmukat megza
varó szórakoztatócentrum 
nyílik. Panaszos levelet juttat
nak el a Polgármesteri Hiva
talba, mire vizsgálat indul. A 
tulajdonosok a képviselő-tes
tülettől kérnek segítséget Va
lószínűleg kitalálták, a Skor
pió kocsmáról van szó.

(Folytatás a 4. oldalon)

Először ad egy család két városatyát

Megalakult az új képviselő-testület
A rendszerváltás utáni negyedik ciklus kezdődött november 4-én hétfőn az aszódi önkor

mányzat életében. A választások következtében kialakult helyzet egyszerre mutat állandóságot 
és újdonságot. Előbbit a polgármester személye jelenti, hiszen Bagyin József 22 éve áll települé
sünk élén. Ugyanakkor még soha nem fordult elő - az 1990-es fordulat óta - hogy egy család két 
képviselőt is adjon.

Bagyin József negyedszer vehetett át polgármesteri megbízólevelet
Csendes, rendkívüli esemé

nyektől mentes választásokon 
vagyunk túl - foglaltatta össze 
a Helyi Választási Bizottság 
működésének tapasztalatait az 
alakuló képviselő-testületi 
ülés elején dr. Kovacsik Er
zsébet elnök.

A választási bizottságnak 
mindössze két bejelentés 
ügyében kellett tárgyalnia. Az 
egyik a választási csend meg
sértésére hívta fel a HVB fi
gyelmét, a másik pedig a vá

lasztási plakátok nem kívána
tos jelekkel történő ellátására. 
A bizottság azon túl, hogy 
mindkettőt elítélendőnek tar
totta, és az erről szóló határo
zatait nyilvános helyen kifüg
gesztette, mást nem tudott ten
ni, mivel az elkövetők szemé
lyére nem derült fény.
Választói jogával az aszódi 

polgárok valamivel több, mint 
50%-a élt, és az ő szavazataik a 
már ismert eredményt hozták. 
Az elnök asszony ezt követően 

átadta Bagyin József polgár
mesternek a megbízólevelet, 
majd a város első emberének 
esküje következett. Ezután a 
képviselők estek túl az ilyen
kor megszokott, de a jelenlé
vőket most is felemelő érzés
sel eltöltő procedúrán.

Ezt követően már érdemi 
munka következett, hiszen 
meg kellett választani az egyes 
bizottságok tagjai, majd más 
fontos napirendi pontok meg
tárgyalására került sor. R.Z.
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Önkormányzati hírek Október 11.

11 napirendi pont megtárgya
lásával búcsúzott az 1998- 2002- 
es között működő képviselő
testület.
Elsőként az Aszódi Tüdőgon

dozó Intézet számítógépparkjá
nak felújítására benyújtott ké
relmet bírálta el az intézmény 
számára kedvezően. Az intézet 
így 620 ezer 412 Ft-ért vehet gé
peket - melyeket a legjobb aján
latot adó BSI Kft. szállíthat - a 
hozzá szükséges programokkal. 
Az összeget a felhalmozási ka
matbevétel terhére biztosítja az 
önkormányzat.
Ugyancsak meghallgatásra ta

lált az Aszód FC támogatási ké
relme, így az egyesület 500 ezer 
Ft-tal gazdagodott. Az összeget 
a gépjárműadó-bevételből fede
zi a város. A képviselő-testület 
egyébként elismerését fejezte ki 
az elért eredményekért. Kovács 
Tamás alpolgármester arra tett 
javaslatot, hogy az egyesület ké

Az utolsó képviselő-testületi 
ülésnek természetesen volt né
hány ünnepi, méltóságteljes és 
nagyon emberi pillanata is. A 
búcsú mindig rádöbbenti az 
érintetteket, valami, soha töb
bé vissza nem hozható időszak 

múlt el. Az ilyenkor szokásos 
koccintás és pohárköszöntő 
előtt Bagyin József polgár
mester az eddigi legsikeresebb 
ciklusként értékelte az elmúlt 
négy esztendő munkáját, és 
köszönte meg minden képvi
selő, bizottsági tag és segítő te
vékenységét.
- A képviselő-testületben nem 

szítsen egy olyan szakmai prog
ramot, amely útmutatót ad a 
képviselő-testületnek a klub ter
veiről, elképzeléseiről, hogy 
ezek mellé költségvetési összeg 
is tervezhető legyen. Agfalvi Im
re vezetőségi tag válaszában je
lezte, vannak konkrét terveik: 
szeretnék a klubház fűtését kor
szerűsíteni, és a nyílászárókat 
kicserélni.
Átcsoportosításra kerültek a 
2002. III. negyedévi pénzügyi 
előirányzatok. A bevételi oldal 
39 millió forinttal növekedett.
Törvényességi észrevételt tett a 
Közigazgatási Hivatal a 2002. 
II.félévi költségvetési gazdálko
dás elfogadásával kapcsolatban. 
Ezt ugyanis nem rendelettel, ha
nem határozattal kellett volna el
fogadni. A korrigálás most meg
történt.
Módosították a képviselők a 
város víz-közmű üzemeltetési 
szerződését. Erre azért volt 

ellenségek, nem is ellenfelek, 
hanem olyan jobbító szándékú 
polgárok ültek, akik néha egy- 
egy probléma megoldását el
térő módon látták. A lényeg 
azonban a jobbító szándékon 
volt - hangsúlyozta a város el

ső embere.
A HAB frakció egy hatalmas 
csokitortával lepte meg a tes
tületet, melyen Az élet HAB-os 
oldala felirat volt olvasható. A 
felvágást Bagyin Józsefre bíz
ták, aki eleget tett a kérésnek, 
viszont az édességből nem 
evett. Talán sejtette, a végén 
nem az ő szájíze lesz keserű... 

szükség, hogy az ÁFA visszai
génylési folyamat megindul
hasson.
3,9 millió Ft-ban határozta meg 
a képviselő-testület a Falujárók 
útja 5/12 alatti önkormányzati 
bérlakás értékét. A tulajdonos 25 
év alatt, részletekben fizeti ki a 
vételárat.
20 % -kai, 39.100 Ft-ra emelte a 
képviselő-testület a Gyermek
orvosi Ügyelet költség hozzájá
rulását.
Még 2300 négyzetmétert kell 
megvennie az önkormányzatnak 
magánszemélyektől, hogy az 
Ipari Park teljes területe a birto
kába jusson. Ezek olyan terüle
tek, amelynek birtokosa meg
halt, vagy ismeretlen helyre köl
tözött, emiatt hosszabb időt vett 
igénybe a hatósági folyamat. Az 
önkormányzat négyzetméte
renként 320 Ft-ot fizet, és a vétel 
összesen736 ezer Ft-jába kerül. 
60 ezer Ft támogatást szavazott

Három régi, három új elnök

Rajtra készek a Bizottságok
Az új képviselő-testület első 
feladatai közé tartozott, hogy el
fogadja az alpolgármester sze
mélyére valamint az egyes bi
zottságok összetételére adott ja
vaslatokat. Természetesen az 
előteijesztések az ilyenkor szo
kásos egyeztetések után szület
tek meg. Ezekkel a képviselő
testület változtatás nélkül, egy
hangúlag egyetértett.
Hamar zöld utat kapott Bagyin 

Józsefnek az alpolgármester 
személyére tett javaslata. A 
város első embere továbbra is 
Kovács Tamással kívánt együtt 
dolgozni. Más jelölt nem volt. A 
titkos szavazás 13 érvényes, 1 
érvénytelen szavazattal megerő
sítette tisztségében a képviselőt, 
aki továbbra is társadalmi meg
bízatásként végzi ezt a feladatát. 
A képviselő-testület munkáját 
továbbra is hat bizottság segíti. 
Közülük három élén a korábbi 
elnök maradt: az Ügyrendi Bi
zottság munkáját továbbra is 
Puskás Péter, a Szociális Bi

meg a képviselő-testület a Vá
rosi Nyugdíjasklubnak. A civil 
szervezet az összeget az egyre 
szebb sikereket elérő Hagyo
mányőrző Csoport tagjainak 
énekoktatására kívánja fordíta
ni.
500 ezer Ft-ot szavazott meg a 
képviselő-testület az Obem- 
burgból érkező vendégek szállít
mányozására. A német testvér
városból érkező küldöttség 
ugyanis úgy döntött, a megszo
kottól eltérően nem autóbusszal, 
hanem vonattal jönnek. Az 
Aszódra szállításukhoz és a ki
rándulásokhoz így a mi váro
sunknak kellett autóbuszt bérel
nie.
A képviselő-testület végül jelen
tést hallgatott meg a lejárt határ
idejű határozatokról és a két ülés 
között tett intézkedésekről.

Rácz Zoltán

zottságét dr. Bodó Zsolt, a Pénz
ügyi Bizottságét Kvaka István 
irányítja. Három bizottság élére 
új ember került: a Művelődési, 
Közoktatási, Ifjúsági és Sport
bizottságot Gersei Ferenc, a Vá
rosfejlesztési és Környezet
védelmi Bizottságot ifi. Jordán 
Imre, a Közbeszerzési bizottsá
got ChugyikJános vezeti.
Meglepő módon a legtöbb sza
vazatot kapott egyéni kép
viselő, Búzás János nem vállalt 
elnöki posztot.
- Az előző ciklusban két bizott
ságnak voltam tagja, most is 
ugyanezekben folytatom a mun
kát- válaszolta kérdésünkre a vá
rosatya. - Egyébként nem hi
szem, hogy a tisztségen múlik, 
mennyire hasznosan munkálko
dik valaki. A másik 4 bizott
ságnak is felajánlottam: ha van 
olyan ügy, amelyben kérik a vé
leményemet vagy segítséget re
mélnek tőlem, csupán egy tele
font kell megejteniük.

R.Z.
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Vagyonnyilatkozatot is kell tenniük
Változatlan polgármesteri 
és Képviselői tiszteletdíjak

A polgármester-jelöltek nyilatkoznak:
Hogyan élték meg a vereséget?

A képviselő-testület döntése 
értelmében nem emelkedett a 
polgármester és a testületi tagok 
tiszteletdíja. Bagyin József brut
tó 264 ezer Ft-os alapbére mellé 
illetményalapja 30 %-át kapja 
költségtérítés gyanánt.
Az alpolgármester tiszteletdíja a 
köztisztviselői illetményalap 
kétszerese, vagyis bruttó 66 ezer 
Ft lett, ezenkívül az önkor
mányzat téríti az alpolgármesteri 
munkával járó, igazolt költsé
geit.
Mivel a polgármester alapillet

ménye nem változott, a kép
viselők tiszteletdíja sem, akik to
vábbra is a fenti összeg 10%-át 
kapják. Újdonság viszont, hogy 
évente már 13 alkalommal. Já
randóságukat az is növeli, hogy 
a városatyák ezentúl a bi-zott-

A bizottságok tagjai
Ügyrendi Bizottság 

Puskás Péter elnök
Búzás János 
Rigó Lászlóné

Külsős tagok: 
Dr. Kovacsik Erzsébet 
Györfiné Hajdú Szilvia

Pénzügyi Bizottság: 
Kvaka István elnök 
Huszár Mihály 
Ifj. Jordán Imre 
Nyíry Zsolt

Külsős tagok:
Dr. Buczholcz Lászlóné 
Katona Lászlóné 
Dr. Vankó László

Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 
Ifj. Jordán Imre elnök 
Gersei Ferenc 
Chugyik János 
Kvaka István

Külsős tagok: 
Bártfai László 
Pachert Károly 
Tolmácsi Miklós 

sági üléseken való részvételért is 
kapnak 2 ezer Ft-ot. A bizottsági 
elnökök továbbra is havi 5 ezer 
Ft tiszteletdíjban részesülnek, 
míg a külsős tagokat ülésenként 
4 ezer Ft illeti meg.

O
Ettől a ciklustól kezdve mind a 
polgármesternek, mind a képvi
selőknek és családtagjaiknak 
évenként vagyonnyilatkozatot 
kell tenniük. Utóbbiaké nem 
nyilvános, a tisztségben lévőké 
viszont igen. A vagyonnyilat
kozat beadásának határideje a 
megalakulástól számított 30 
nap. Gondot okoz, hogy a va
gyonnyilatkozat kezelésére vo
natkozó részletszabályozások 
egyelőre hiányosak. Csak annyi 
ismert, ezzel egy bizottságnak 
kel 1 foglalkoznia. R.Z.

Szociális Bizottság
Dr. Bodó Zsolt elnök
Rigó Lászlóné
Búzás János
Huszár László

Külsős tagok:
Búzás Pál
Balogh Jánosné
Papp Józsefné

Művelődési, Közoktatási,
Ifjúsági és Sportbizottság

Gersei Ferenc elnök
Nyíri Zsolt
Puskás Péter
Huszár Mihály

Külsős tagok:
Dúzs Márta
Kovácsné Jakus Katalin
OláhKárolyné

Közbeszerzési Bizottság:
Chugyik János elnök
Huszár László
Jordán Imre

Külsős tagok:
Pásztomé Dajka Zsuzsa
Rétfalvi Gábomé Tóth Tímea

Akik vállalják a megméret
tetést egy-egy önkormányzati 
választáson, igen súlyos terhet 
vesznek a vállukra. Egyszerre 
vetődik fel több kérdés: Hogyan 
alakul az életem, ha nyerek? Ho
gyan, ha veszítek? El tudom -e 
viselni a kudarcot? Mit szól a 
környezetem ehhez? A sort 
lehetne folytatni.
Bagyin József mellett Asztalos 

Tamás és Szlanka Zsolt indult a 
polgármesteri székért. Lapunk 
őket faggatta a választási ered
mény kapcsán.
Asztalos Tamás: Tisztelettel 
köszönöm azoknak, akik úgy 
gondolták, alkalmas lennék pol
gármesternek. Őszintén mon
dom, az eredményt nehezen él
tem meg, de elsősorban nem 
magam miatt. Mi egy csapattal 
indultunk, amely arra számított, 
hogy megnyerem a választást, és 
közülük többen tagjai lesznek az 
új képviselő-testületnek. Nem
csak a saját vereségemet kellett 
feldolgoznom, hanem a társa
két is.
A kampány során olyan prog

ramot igyekeztünk felvázolni a 
választók elé, ami megvalósít
ható, ha helyzetbe kerülünk. 
Megjegyzem, ennek számos 
elemét más jelölt programjában 
viszontláttuk.
A vereségnek több összetevője 
van. Először is; kevesen mentek 
el szavazni. Éppen azok ma
radtak otthon, akik a változásban 
bíztak. Az országos trend szin
tén befolyásolta az eredményt, 
vagyis Aszódon az történt, ami 
az ország más részein: a szocia
listák térnyerése.
Harmadsorban a polgármester 
ismertsége, 22 éve tartó mun
kálkodása olyan beágyazottsá
got eredményezett, amit nehéz 
feltörni. Szlanka Zsolt felbuk
kanása nem játszott szerepet az 
eredményben így nem érdemel 
különösebben szót.
Többen kérdezték, miért nem 
indultam képviselő-jelöltként. 
Én négy évet arra szántam, hogy 
megismerjem az önkormányzat 
működését, azokat a lehetősé
geket, amelyek elmozdítható- 
vá tehetik a jelenlegi vezetést. 
Úgy láttam, ha marad a polgár
mester, és mi ismét kisebbség

ben leszünk, akkor a jelenlegi 
rendszer nem megváltoztatha
tó. Meggyőződésem, Aszód ve
szít azzal, hogy ismét elmarad a 
megújulás. Én újabb négy évet 
nem kívánok feláldozni azért, 
hogy egy árral tartó hajóban a 
sodrás ellen evezzek.
A négy év során nagyon sok 

embernek segítettünk, sok ter
vünket megvalósítottuk, de kö
zel sem annyit, mint ha mi ve
zettük volna a várost.
Mi lesz 2006-ban? Politikus
ként azt mondom, korai a kér
dés. Magánemberként meg úgy 
érzem, ez a választás választó
víz volt. Itt dolgozom több, mint 
tíz éve, számos közéleti tisztsé
get töltöttem be, és azt tapasz
talom, a legtöbb embernek ez 
nem jelentett semmit. Ez nyil
ván erősíti bennem a már ko
rábban jelentkező érzést, talán 
többet kellene foglalkozni ma
gammal, a családommal.
Egy Luk Hszin idézettel szeret

ném befejezni a beszélgetést: “ 
Az álom nem az, ami már létezik, 
de az sem, ami sohasem való
sulhat meg. Úgy van ez, mint az 
életben a földön. Nincs út, dejön 
sok-sok ember és utatvág. ” 
Szlanka Zsolt:
Mindenkinek köszönöm a meg
tisztelő bizalmát. Nekem meg
lepetés, hogy szinte ugyanannyi 
szavazatot kapott a polgármes
ter úr, mint négy évvel ezelőtt. 
Ez azt mutatja, nagyon stabil 
szavazóbázisa van. Most kerten 
kevesebb voksot kaptunk, mint 
négy éve egymagám. Addignem 
lesz változás, amíg a fiata
labbakat, a mást akarókat nem 
tudjuk mozgósítani. Nyilván, 
aki pozícióban van, az helyzeti 
előnyben is. Ezzel számoltam, 
csak azzal nem, hogy az aszó
diak mentalitása mit sem válto
zott. Ennek nem tudom az okát. 
Az eredményem természetesen 
csalódást jelentett, de mivel üz
leti területen dolgozom, ehhez 
hozzászokik az ember. Nem 
minden megírt pályázat nyer, 
nem minden terv jön be. Azt 
őszintén sajnálom, hogy nem tu
dok tenni a városért. Hogy négy 
év múlva próbálkozom-e...ezen 
még van időm gondolkozni.

Lejegyezte: Rácz Zoltán
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Engedély nélkül drága építkezni

Egy felújítás kálváriája
(folytatás az 1. oldalról)

A Skorpió kocsma több, mint 
10 éve működik a Bethlen Gá
bor utcában. Nemrégiben a tu
lajdonosai, Zsoltéz Tibor és fe
lesége úgy döntöttek, hogy rend
be tetetik az épületet. A vendég
látó-ipari egység tavaly decem
berben bezárt, idén pedig meg
kezdődött a felújítás. A család 
képviselő-testületnek írt levelé
ből kiderül, a felújítás részét ké
pezte egy új garázs építése is. Az 
ötlettel felkeresték Kis Jánost, a 
Műszaki Iroda munkatársát és 
kérték, készítse el a szükséges 
terveket, illetve bonyolítsa le a 
szükséges építéshatósági eljá
rást. Szerintük a Polgármesteri 
Hivatal munkatársa ezt szóban 
elvállalta, ők pedig neki kezdtek 
az építkezésnek, bízva abban, 
hogy mire a garázs felépül, az 
építési engedély is a birtokukban 
lesz. Ma már nagyon bánják, 
hogy nem várták meg a hiva
talos papírok megérkezését.
Amikor ugyanis az május vé
gére sem jutott el hozzájuk, is
mét felkeresték a műszaki elő
adót. Állításuk szerint Kis János 
ekkor közölte velük, családi 
okok miatt nem tudja vállalni a 
munkát, keressenek más terve
zőt.

Az utcabeliek egy része, látva 
az épületben és közvetlen kör
nyezetében folyó munkálato
kat, megijedt. A kerítés kijjebb 
hozatala, a kerítés és a ház fala 
közötti fedett terasz - egyébként 
nagyon kulturált - átépítése, egy 
fedett tekepálya elkészítése 
ugyanis számukra azt sugallta, 
itt már nem egy viszonylag csen
des kiskocsma fog működni, 
hanem egy hajnalig működő - s 
emiatt pihenésüket zavaró - szó
rakoztatócentrum. Elindítottak 
egy aláírásgyűjtést, ezzel egy 
időben pedig lapunkat is megke
resték. Az egyik szomszéd kerí
tésügyben vitába is keveredett 
Zsoltézékkel, és panaszával a 
Műszaki Irodához fordult. Az 
ügy így került az építéshatóság 
látókörébe.
A család szerint 2002. június 12- 
én kaptak egy értesítést arról, 
hogy a Műszaki Osztály veze

tője június 17-én egy helyszíni 
bejárást akar tartani. Ők ekkor 
személyesen és levélben egy
aránt jelezték az irodavezető
nek, hogy ezen nem tudnak jelen 
lenni, arra hivatkozva, egy előre 
befizetett külföldi nyaraláson 
vesznek részt.
A helyszíni szemle - amelyen a 
rendőrség két munkatársa is 
részt vett - megtörtént, a sza
bálytalanságokat Fehér Endre, a 
Műszaki Iroda vezetője jegyző
könyvben rögzítette. A testületi 
ülésen a képviselők kérdéseire 
válaszolva elmondta, az érintet
tek csak három nappal a szemle 
előtt jelezték, hogy nem 
alkalmas az időpont, és a folya
matot már nem lehetett leál
lítani. A családnak ugyanakkor 
a jogszabályok értelmében (már 
ha tudtak erről - a szerk. meg
jegyzése) lett volna lehetősége 
megbízottat kijelölni, aki a 
szemlén képviseli az érdeküket.

Az építkezés a szabálytalan
ságok jelzése ellenére sem állt le, 
a garázs is elkészült, csakhogy 
mindmáig nincs rá engedély.

Kis János, a Műszaki Iroda 
munkatársa lapunk megkeresé
sére úgy nyilatkozott, ő teljesen 
más ügyben járt akkor az ut
cában. Zsoltézékkel ugyan be
szélt az építkezésről, de nem 
vállalta el a tervezést, már csak 
azért sem, mert beosztása miatt 
erre nincs lehetősége.
- Elismeijük, hogy hibáztunk, és 
természetesen hajlandók va
gyunk a bírságot is kifizetni. 
Ugyanakkor meg vagyunk döb
benve az emberek hozzáállásán- 
elemzi a történteket Zsoltézné 
Búzás Éva. - A kocsma műkö
dése ellen korábban soha sen
kinek nem volt kifogása. Betar
tottuk a nyitvatartási időt, nyá
ron este tízkor, télen kilenckor 
bezárt a bolt. A szüleim itt laktak 
a működése alatt is, és nyugod
tan tudtak pihenni. Most, amikor 
szerettünk volna valami szebbet 
létrehozni, elindult egy pletyka
hadjárat, megspékelve egy alá
írásgyűjtéssel. Olyanokat hal
lottunk vissza, hogy hajnalig 
leszünk nyitva, a házban pedig 
kupleráj fog működni. Holott 

azért vettünk fel 10 millió Ft köl
csönt, hogy az egész épület 
megújuljon, és a lányunk itt 
kezdhesse önálló életét. Az épít
kezés alatt egyébként sokan be
jöttek érdeklődni. Nem csinál
tunk titkot, a kíváncsiskodókat 
végigvezettük az épületen. Ezek 
után pláne rosszul esik a szom
szédok hozzáállása. Már a lá
nyom sem akar itt élni, ezért 
megfordult a fejünkben, esetleg 
eladjuk aházat.

A kocsma szeptember 15. óta 
ismét működik. Az új bérlő 
ugyanabban az üzletkörben 
kérte a tevékenységre vonat
kozó engedély kiadását, mint 
amire korábban is engedély 
volt.
Időközben megtörtént a fedett 

terasz, és a tervezett tekepálya 
tetejének lebontása. Ez a 
november 4-én megtartott hely
színi szemlét követően jegyző
könyvben rögzítésre került. Az 
elmúlt időszakban a közvetlen 
szomszéddal való jogvita is ren
deződött, aki visszavonta pa
naszát.
Érdekes módon az előző hely
színi szemle során a hatósági 
tanúk azt állították, hogy az 
épület egyik kiugró helyisége 
szintén most épült. A család ezt 
meg tudta cáfolni egy 1994-es 
gáztervvel, amelyen ez a - el
mondásuk szerint 1979-ben 
hozzáépített, korábban tároló
helyiségként funkcionáló - 
szoba is szerepel. Bírságot tehát 
egyelőre csak a garázsra kell 
fizetniük, amelynek jogsza
bályban pontosan meghatáro
zott díja van. Zsoltézék kb. 600 
ezer Ft bírságra számíthatnak.
Van azonban még egy vitás 
kérdés az ügyben, nevezetesen 
a kerítésé. A járókelőknek fel
tűnt, hogy a bővítés során 
mintegy egy méterrel kijjebb 
került a járda. Bár ez azt su
gallja, hogy Zoltézék közterü
letből birtokoltak el, elkép
zelhető, hogy a kerítés egy ko

ló tudni..._______
.. .hogy 1997-ben jelentősen szigorodtak az építkezéssel kapcsolatos 
jogszabályok. Amíg korábban igen alacsonyak voltak a büntetés 
díjtételei, addig manapság ennek mértéke - a szóban forgó építmény 
adottságai, funkciója, készültségi foka figyelembevételével, az al
kalmazandó táblázat és ehhez kapcsolódó szorzóknak köszönhe
tően-igen magas, akártöbb millió Ft is lehet.

rábbi földmérési pontatlanság 
után most került vissza a te
lekhatárra. Az önkormányzat és 
a család megegyezett abban, 
hogy a Morinform Kft-t kérik 
fel a telekhatár pontosítására. 
Ez még folyamatban van. 
Amennyiben jó helyen van a 
kerítés, bírságot kell rá kiszabni 
engedély nélküli építkezés mi
att, és fennmaradási engedélyt 
kell kérni rá. Amennyiben 
rossz helyre került, le kell bon
tani..

Az ügy számos tanulsággal 
szolgál. Legfőképpen azzal, 
hogy mivel az elmúlt néhány 
évben több szigorítás is történt, 
érdemes az építkezés, átala
kítás, felújítás előtt ennek felté
teleiről hivatalos helyen érdek
lődni. Ami a tervezővel való 
megállapodást illeti: bár a 
magyar jogrendszer a szóban 
kötött megállapodást is el
ismeri, mellette az alapigazság 
is érvényes: a szó elszáll, az írás 
megmarad.
Az építéshatósági eljárás vélhe
tően rövid idő alatt a bírság 
kifizetésével rendeződik. Az 
ügynek azonban valószínűleg 
lesz folytatása, de az már min
den bizonnyal polgári peres 
eljárás keretében. A család úgy 
vélekedik, meg kell védenie 
magát az alaptalanul rágalma
zókkal szemben.
A lapunkat nyáron kocsmaü

gyben megkereső utcabeliek 
most már óvatosabbak. Mint 
mondják, nem azért, mert ko
rábban hamisat állítottak volna. 
A kocsma működéséről szerin
tük nekik több információjuk 
van, mint a tulajdonosnak, aki 
évek óta nem ott lakik. Mint 
mondják, már félnek. Félnek, 
hogy a kocsma vevőköre vagy a 
család valamilyen módon bosz- 
szút áll rajtuk, mert el merték 
mondani a véleményüket, a ta
pasztalataikat. Ezért kérték tő
lem, ne újam le a nevüket.

Rácz Zoltán
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SkodaFabia Eco 1.2* Megérkezett a SkodaFabia új, 
1.2 literes motorja, amely lénye

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: 5,9 1/100 km, CO2 kibocsátás: 142g/km

Patócs Autóház
www.patocsauto.hu

2100 Gödöllő, Rigó u. 10.
Tel.: (28)515-710
Fax: (28) 515-720

http://www.patocsauto.hu
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Laktanyamustra
A XXI. század körletei

(folytatás az 1. oldalról)
összkomfortos épületben.
A Galga-völgy teraszaira épült 
Aszód látképének egyik meg
határozó eleme a Hatvani út 
melletti laktanya. Ötven évvel 
ezelőtt települt oda a Kartali 
útról az akkori lövész-és harc- 
kocsizó-zászlóalj, a régi ka
szárnyába pedig szovjet kato
nák költöztek. A rendszervál
tozás óta az utóbbi területen 

Az összkomfortba a bakancstisztító is beletartozik
ipari üzemek és lakások épül
tek. A magyar laktanya tovább 
működik, sőt bekapcsolódha
tott a Honvédelmi Minisztéri
um felújítási programjába. En
nek első lépéseként a Galga 
Vezetésbiztosító Ezred V. szá
mú, kétemeletes legénységi 
épülete újult meg.
Nem is akárhogyan. A hal

vány rózsaszínűre vakolt, kí
vülről inkább nívós diákszál
lóra emlékeztető épülettel a 
beruházás fővállalkozója, a 
Betonút Rt. elnyerte az idei 
Magyar Minőség Háza díjat - 
mondta az átadási ünnepségen 
Sztán István ezredes, helyőr
ség-parancsnok. Az ezred je
lenlegi irányítója 1969 óta tel
jesít szolgálatot Aszódon. Ak
kor itt még egy század volt egy 
teremben. Tíz évvel később 
szakaszkörleteket alakítottak 
ki az épületben. Most szinte új
jáépítették az egész házat.
- A Honvédelmi Minisztérium 
és a Honvéd Vezérkar jóvol
tából 326 millió forintot fordít
hattunk a rekonstrukcióra - tá
jékoztatott a parancsnok. A ki

vitelezők megerősítették a fö
démszerkezetet, kicserélték a 
külső és belső nyílászárókat, új 
válaszfalakat húztak fel. A 
munkálatok összesen 3591 
négyzetméter területet érintet
tek.
Szintenként 42 katona számá
ra alakítottak ki 2-4-6 ágyas 
körleteket.
Irodák, alegységraktárak, 

fegyverszobák, dohányzó
szobák és teakonyhák, közös
ségi helyiségek segítik ezentúl 
az itt élők szolgálatát.
A körletekben csak a vasá

gyak emlékeztetnek a régi lak
tanyákra. A felújítás példa
mutató értékei közé tartoznak 
a harmonikusan megválasztott 
színek. A kényelmet és a tisz- 

Köszönet a szavazatokért
Megköszönöm mindazok tá

mogatását, akik az önkormány
zati választáson szavazatukkal 
támogattak. Köszönettel:

Búzás Pál
Köszönet mindazoknak, akik 

egyetértve elképzeléseimmel 
rám voksoltak az önkormány
zativálasztásokon.

Búzás Mária

Ezúton szeretném köszöne- 
temet kifejezni valamennyi 
aszódi állampolgárnak, aki 
szavazatával az önkormányzati 
választáson megtisztelt, s lehe
tővé tette számomra, hogy füg

taságot szolgálja a bejárat mel
lett kialakított csizmamosó he
lyiség. A vizesblokkokban 
krómozott mosdók, automata 
csaptelepek, előre beállított 
hőmérsékletű melegvíz jelzik 
a katonai korszakváltást.
- Az Aszódon megvalósuló re
konstrukció is feltétele annak, 
hogy a Magyar Honvédség 
professzionális haderővé vál
jon - hangsúlyozta az épületet 
átadó Szenes István vezérőr
nagy, a Honvéd Vezérkar 
törzsigazgatója. A leendő szer
ződéses és hivatásos állomány 
számára akor igényeinek meg-
felelő körülményeket kell 
nyújtanunk. A vezérőrnagy azt 
is elmondta, hogy az aszódi ka
tonai szervezethez tartozó 
nagytarcsai helyőrségben ta
valy korszerű konyha, étkezde 
és legénységi épület létesült, 
néhány napja pedig 175 férő
helyes nőtlen szállót avattak.
Az aszódi felújított épületet 
már elfoglalhatta a teljes állo
mány.
Sztán István bízik benne, hogy 
a szomszédos ház rekonstruk
cióját is elkezdhetik az idén. - 
Már lefektettük az elektromos 
kábeleket, és kicseréltük az 
érintett szennyvízcsatorna
szakaszt.
Sok feladatot, amire nem jut 
központi forrás, saját erőből 
oldanak meg Aszódon. Ezek 
közé tartozik a vízvezeték-há
lózat és akerítés felújítása is.

Balázs Gusztáv

getlen képviselőjük lehessek.
Huszár Mihály 

Köszönöm szépen bizalmukat, 
melyet az október 20-ai válasz
tás alkalmából nyilvánítottak 
nekem. Gondolom, e szép 
eredmény az elmúlt négy évben 
végzett munkám értékelése is az 
Önök részéről. Bevallom, egy
részről nagy örömet, másrészről 
nagy terhet jelent számomra, 
hogy minden képviselőtársamat 
és újonnan indult képviselő-je
löltet kevesebb szavazattal il
lették. Szokatlan a győzelem, 
ígérem, e bizalmat megszol
gálom Önöknek. Sajnos a HAB

Vállalkozók 
figyelmébe!

A kormány 2OO2.évi XII. tör
vényével módosította az egyéni 
vállalkozó igazolványok kötele
ző cseréjének határidejét.
A 2000. november 1. előtt ki

adott vállalkozói igazolványo
kat kötelező kicserélni 2003. 
február 15-ig.
Az az egyéni vállalkozói iga

zolvány, melyet nem újítanak 
meg a határidőig, érvényét vesz
ti. A regisztráció ingyenes (a 
fenti határidőig).
A szükséges adatlapok átvehe
tők az okmányirodán.
Az új vállalkozói igazolványt ki
töltött adatlappal, személyi iga
zolvánnyal és a régi vállalkozói 
igazolvánnyal együtt lehet igé
nyelni! Kéijük a vállalkozókat, a 
határidő közelsége valamint a 
torlódás elkerülése végett jelent
kezzenek regisztrációra ok
mányirodánkban. Ide tartoznak 
az alábbi településen székhellyel 
vagy telephellyel rendelkező 
egyéni vállalkozók:
Hévízgyörk, Bag, Domony, Ik- 
lad, Galgamácsa, Váckisújfalu, 
Vácegres, Galgagyörk, Püspök
hatvan, Aszód, Kartal, Verseg. 
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8-15 (12-13 óra között 
ebédszünet)
Kedd: 8-12
Szerda: 8-15 (12-13 óra között 
ebédszünet)
Péntek: 8-12 

frakció jelöltjei kisebb létszám
mal kerültek a testületbe és pol
gármester-jelöltünk is alul ma
radt. Bízom abban, hogy e tár
saság együtt marad, és folytatja 
az elkezdett munkát, amelyből 
én sem szeretnék elmaradni.
Ezúton szeretnék gratulálni a 

megválasztott Polgármester Úr
nak és a Képviselő-testületnek. 
Kedves Választók! Kívánok 
önöknek erőt, egészséget és sok 
örömet.

Búzás János 
Tisztelettel köszönöm Önöknek 
a szavazataikat, mellyel lehető
vé tették, hogy folytassam a 
megkezdett munkát.

Kvaka István
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NEW FRANK A SHOP Kereskedelmi és Szolgáltató BT.
MEZŐGAZDASÁGI ÉS TEH ERGÉPJÁRMŰ ALKATRÉSZ^QLI^.

Aszód, KóssutK L u. 71, Tel:28 500-450 .
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mert...
■ ...stabil és megbízható a háttere
■ ...piacvezető és sikeres nyugdíjpénztár
■ ...adókedvezményt nyújt
■ ...egyedülálló szolgáltatásban részesülhet
■ ...esélye nyílik, hogy nyugdíjas éveiben is

fenntartsa korábbi életszínvonalát
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Kérjük, hívja az (1) 3-666-777 
információs vonalunkat vagy keresse 

fel fiókunkat, ahol munkatársaink 
készséggel állnak rendelkezésére.

OTP Bank Aszódi Fiókja
2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 42-4Ó.

Tel: 400-133
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Technikatörténet
A hírközlés fejlődése III.

A technikatörténet fejlődésén 
belül a hírközlés (híradástech
nika) fejlődött a leggyorsabban. 
Morse távíró készülékével a leg
gyakorlottabb legfeljebb 200- 
250 szót tudott óránként kezel
ni. A távíró-szolgálat gyorsítá
sára volt szükség. Bain Sándor 
megszerkesztette a kémiai táví
rót, aminek 1500 szó volt a per
cenkénti teljesítménye. Bonyo
lultsága miatt nem teijedt el. 
Ugyancsak nem volt hosszú éle
tű a duplex és a multiplex távira
tozás. Duplex rendszerek azok, 
amelyek egy időben egy ve
zetéken két ellenkező irányban 
továbbítottak sürgönyöket, 
multiplex rendszerek pedig 
azok, amelyek több sürgönyt 
közvetítenek ugyanazon irány
ban. Ugyancsak a távíró szol
gálat gyorsítására való a Hug- 
hes-fébe betűnyomtató gép. Ma
gyarországon 50-60 évvel eze
lőtt még használták. Ennek a 
gépnek a teljesítőképessége már 
600-800 szó óránként.
Fóliák Antal és Virág József ta
lálmánya a gyorstávíró teljesen 
önműködően adja le a sürgönyö
ket. A leírt szöveg tiszta, hibát
lan és gyönyörűen olvasható. 
50.000 szót tud továbbítani 
óránként. A találmány megelőz
te korát. Ennek ellenére nem volt 
maradandó. Érdekesebbnek 
ígérkezett a Teleautográf. (A gö

rög szó magyar jelentése távol- 
baírás) Ezzel mindenki saját 
kezeírásával kapta meg a sür
gönyt. Lassanként ez is feledés
be merült.
Az eddig ismertetett távíróké
szülékekhez kettős vezetéket 
használtak. 1838-ban felfedez
ték hogy egy vezeték és a föld is 
elegendő a szükséges áramkör 
fenntartásához. Nemcsak a szá
razföldet hálózta be rengeteg 
vezeték, hanem az Atlanti- 
Óceánba is fektettek kábelt. 
Ezen a kábelen New Yorkból Ír
országba 1858. október 7-én ér
kezett az első távirat. 1842-ben 
sikerült Morsenek vezeték nél
kül is összeköttetést létesítenie 
egy folyam két partja között. 
Mindkét parton antennát épített. 
Az egyik antenna vezetékét sor
ba kapcsolta egy teleppel és egy 
billentyűvel. A folyóba helye
zett földelő lemezt összekötötte 
a billentyű másik pontjával. A 
túlsó parton az antenna és a föl
delő lemez közé egy galvano
métert kötött be. A billentyű le
nyomásával a galvanométer ára- 
motjelzett.

Az eddig ismertetett távíró
készülékekről bővebb leírások 
olvashatók az Aszódi Elektro
mos Gyűjtemény könyvtárában.

Kaáli Nagy Kálmán 
ny. tanár

aj fáma
fcíHtyt'kcreskedés

[ajanlatai
Vujity Tvrtko:

Utolsó 
pokoli történetek

Ismét fantasztikusan lebilincselő 
és egyben elborzasztó könyvvel 
lepte meg az olvasókat a tv2 
Pulitzer-emlékdíjas riportere. A 
sorozat utolsó darabjának te
kintett kötet segítségével olyan 
helyekre is elkalauzol bennün
ket, ahová csak nagyon kevesen 
jutnak el, és ahonnan korántsem 
biztos, hogy visszatérnek.
Kinek jutna például manapság 

eszébe Észak-Koreába látogat
nia? Vujity Tvrtkonak termé
szetesen. Igaz, talán ez az az or
szág, ahová a legnehezebben tu
dott bejutni. A Baptista Szeret
etszolgálat tagjaként utazhatott 
el egy olyan világba, ahol az 
őszinteség könnyen az ember 
halálát okozhatja. Hogy mit ta
pasztalt? Elég, ha csak annyit 
mondok, az ottani, Rákosi Má
tyásról elnevezett kórházban 
szerzett élményeinek olvasásá
hoz elég erős idegzet kell. Persze 
a többi történethez is, mert po
koli dolgok bőven vannak a vilá
gon.
A kötet abban némileg eltér a 

sorozat előző tagjaitól, hogy a 

Apróhirdetések
Pénztárgépek, mérlegek, adásvétele. Hitelesítés, APEH ügyintézés. 06- 
20-928-1526.
Medicin kerék. Ősi indián bölcselet, ismeret. A ma emberének is szól, 
meríthetsz belőle. Ha érdekel, ismerdmeg! Tel: 6 20 388-4953
Pénztárgép, író-számológép javítás-eladás, kellékanyagok. Kiss 
Károly. Tel: 06 30 9489-020
Személyiségünk születésünktől adott. Van módszer, hogy jobban 
megismeijük önmagunkat és másokat: a személyiségháló felvázolása. Már 
az ókori görögök is használták! Ha érdekel, jelentkezz! Tel: 06 28 415-998 
Aszódon 2 szobás felújított lakás eladó Tel: 06302596556

é Temetkezés
kellékek - szállítás - ügyintézés

Iroda: Aszód, Deák F. u. 6/a 
Tel.: 0&28/402-302

Állandó ügyelet: Palik Ferenc 
Aszód, Béke kert 10. 
Tel.: 06-30-297-80-32

szerző ezúttal a saját pokoli tör
téneteibe is betekintést enged. 
Mert az tényleg elég kínos lehet, 
ha az ember egy előadás szüne
tében elfelejti kikapcsolni a mik- 
roportot, elmegy WC-re, mi
közben a közönség a teremben 
élő egyenes adásban hallgathatja 
az ott történt „eseménnyel” kap
csolatos hangokat.
Talán többen csodálkoznak, 
Tvrtko vajon miért nem folytatja 
ezt a rendkívül sikeres sorozatot. 
Azt gondolom, hogy ha 
elolvassák, hogyan élte meg a 
kisfia születése előtti 9 hónapot, 
amely során tudatosult benne, 
hogy a kalandok során esetleg 
összeszedett, most még csak 
lappangó betegségek, a cserno
bili látogatása alatt ért sugárzás 
nemcsak az ő, hanem a születen
dő gyermeke egészségére is 
káros lehet, megértik, valószínű
leg miért nem lesz folytatás. A 
kis Benjámin szerencsére egész
séges, és sok-sok örömet okoz 
édesanyjának és e könyv író
jának.

R.Z

naloffak Napjára emlékezve
* - Ajélek nem hal meg

Szeretteink közül már sokan
Nyugszanak az örök nyugalomban. 
Lelkűk sajnossíiiics^inár velünk • 
A mennyben készítik'el a helyünk.
*-

Testű km os la földbe porlik,- , ^ '
Emlékük soha el nem múlik. 'i

* Tőlük soha nem búcsúzunk^
A lélek nem hal meg, találkozunk.

w • <*' • W

• Jön majd azégTjel, egy villanás. 
Megtörténik a feltámadás. , 
De most mégitt a földön élünk,
A hit, remény és szeretet marad pékünk.

• » Búzás.lános
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Használt Suzukik már

havi 12.949 Ft-tól!

SUZUKI Ajánlott kenőanyag
Mobil

HATVAN, Móra F. u. 6. Tel./Fax: 06-37/342-353, 06-37/541-518 
M3 Bag, Dózsa Gy. u. 6. Tel./Fax: 06-28/504-110, 06-28/504-111

Eredetiségvizsgálat, karosszéria-javítás: Hatvan, Rákóczi út 95. 
Tel./Fax: 06-37/349-409, 06-37/541-580
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Az új kollégiumról ebben a hónapban döntenek
Új tantermekkel bővül az Evangélikus Gimnázium
Bár eredetileg 480 tanulóra 

tervezték, ma már közel 600 
gyermek tanul az Evangélikus 
Gimnáziumban. Mindez arra 
sarkallta az iskola vezetését, 
hogy újabb tantermeket ala
kíttassanak ki az épületben. A 
tetőtér-beépítés lehetősége ele
ve adott volt, ezt kihasználva 
újabb öt helyiség adhat helyet 
a tanóráknak Az iskola a saját 
költségvetéséből finanszíro
zott bővítés mellett még egy 
beruházást szeretne beindít
tatni: egy új kollégium építé
sét Erről a közeljövőben ha
tároz az egyház országos veze
tősége.

A 35 bennlakó diák jelenleg 
két, eredetileg tanári lakásnak 
szánt összkomfortos lakrész
ben, illetve 3 tanteremben ka
pott helyet. Ezt átmeneti megol
dásnak szánták a kollégium kér
désének végleges megoldásáig. 
Az eredeti tervet, miszerint az 
Országos Evangélikus Egyház 
tulajdonában lévő Podmaniczky 
kastély egy részét alakítsák át 
kollégiumnak, egyre keveseb
ben támogatják az egyház ve
zetői részérői, és az iskola veze
tése sem támogatja az elképze
lést.
- Az egykori főúri rezidenciában 
nem lehet gazdaságosan elszál
lásolni a diákokat - nyilatkozott 
lapunknak Roncz Béla igazgató. 
Ráadásul az előzetes számítása
inkhoz képest jóval kevesebb 
kollégistánk van. Igaz, jobb fel
tételek megteremtése esetén va
lószínűleg nőne a létszámuk. 
Egyébként tudomásom szerint 
az ingatlan hivatalos átadása 
még mindig nem történt meg, 
mivel a Pest Megyei Levéltár ki
költözése a vártnál lényegesen 
lassabb tempóban halad.
Az Evangélikus Egyház elő

zetes számításai szerint a Pod- 
maniczky-kastély felújítása 
mintegy 2 milliárd forintba ke
rülne, amelyre egyelőre nincs 
pénz. Még arról sincs döntés, 
milyen célokra hasznosítanák a 
papíron már 2000. decembe
rében visszakerült tulaj donukat.

A gimnázium vezetősége idő
közben elkészíttette az új kol-

Az új tantermek a nyelvoktatást segítik majd
légium építési terveit, bízva ab
ban, hogy a tulajdonos egyház 
továbbra is kiemelt feladatának 
tartja az oktatást, és támogatja is
kolái fejlesztési törekvéseit. Az 
új kollégium különálló épület

Egy kis nyelvelés
Hnéma

Wodehouse: Forduljon Psmith- 
hez! című művének fosze-rep- 
löjét nemes egyszerűséggel csak 
P némaként emlegetik, mivel a 
név elején található p-t nem kell 
ejteni, neve így egyszerűen csak 
„ Szmisz ”-nek hangzik. Azt gon
dolhatnánk, hogy a mi nyel
vünkben ilyen és ehhez hasonló 
kérdések fel sem merülhetnek. 
Pedig nem így van.

Van néhány szavunk, amely h 
hangra végződik, s a szóvégi h-t 
csak a toldalékos alakokban kell 
ejtenünk: pl. juh - juhász; méh - 
méhész. Számuk nem nagy. 
Még egy tucat sincs, mégis prob
lémát jelent a helyes haszná
latuk.

Nem tudom, manapság tanít
ják-e még az általános iskolá
ban, hogy ezeket a szavakat ho
gyan kell kiejteni - nekünk 
tanították egykor -, hogy rohanó 
világunkban jut-e még idő a sok 
ránk zúduló információ mellett 
ilyen apróságokra. Vagy ha jut 
is, nem sikkad-e el lényegtelen 
semmiség gyanánt az ismeretek 
rengetegében. Lehet ez is, lehet 
az is. Viszont tény az, hogy egy

ben kapna helyet, ám kiszolgáló 
egységei (fűtés, vízvezeték, 
elektromos hálózat) szervesen 
csatlakoznának a főépülethez, és 
ez mindenképpen olcsóbbá ten
né az építést. A 2002-es árakon 

re többen vannak, akik rosszul 
ejtik ezeket a szavakat.

De lássuk, hogy melyek is 
ezek! íme: céh, cseh, düh, juh, 
méh, pléh, rüh. Ejtésük: [cé], 
[cse], [düj, [ju], [mé], [plé], 
[rü]. Bizony sokszor lehetünk 
fültanúi reklámok és ismeret- 
teqesztő előadások szövegeinek 
hallgatásakor, hogy a megszó
laló - nagyon sokszor egyébként 
jól felkészült szakember - 
nyelve majd beletörik az eről
ködésbe, amikor a méhpempő, 
méhviasz, juhtúró vagy méh
nyakrák szavakat kimondja. Pe
dig ejtésük egyszerű: a szóösz- 
szetétel határán lévő h-t nem kell 
ejteni. Helyesen tehát így ejten- 
dők: [mépempő], [méviasz], 
[jutúró], [ményakrák], (A szög
letes zárójel mindenhol azt jelzi, 
hogy h nélkül leírnunk nem sza
bad ezeket a szavakat sem, a h 
csak az ejtésben nem érvé
nyesül.) Toldalékolásukkor is 
figyelmen kívül kell hagynunk a 
h-t. Tehát csehvel és nem 
csehhel,juhval és nem juhhal.

Természetesen vannak olyan 
szavaink is - számuk ugyancsak 
nem éri el a tucatot -, amelyek
ben a szóvégi h-t ejtenünk kell. 
Legismertebbek a doh és a pot- 
roh. Ritka előfordulásuk vagy 

számolva mintegy nettó 80 mil
lió forintba kerülő - ebből nettó 
60 milliót kellene az Országos 
Evangélikus Egyháznak biztosí
tania, 20 milliót az iskola költ
ségvetéséből teremtenék elő - 
kétszintes épület 65 diák elszál
lásolását tenné lehetővé, illetve 3 
szolgálati lakás is kialakítható 
volna. Építkezés jelenleg is fo
lyik a gimnázium területén. A 
főépület egyik szárnya tetőte
rének részleges beépítése folyik, 
amelynek költségeit teljes egé
szében az intézmény költségve
téséből fedezik. A Í8 millió fo
rintos fejlesztés eredményeként 
november közepére 5 új kis 
alapterületű szaktanteremmel 
bővül az iskola. A kollégiumról 
még ebben a hónapban dönt a 
fenntartó.

Rácz Zoltán

idegen származásuk miatt ke
véssé ismertek a bolyh, éh, enyh, 
fellah, keh, moh padisah, sah 
köznevek, illetve az Allah és 
Zilah tulajdonnevek. Ezeknek a 
szavaknak a toldalékolásakor a 
-val /-vei hasonul: dohhal, pot- 
rohhal stb.

Minden különbözőségük elle
nére azonban egy közös van a 
felsorolt szavakban: íráské
pükből nem hagyható el a szóvé
gi h. írásomban természetesen 
csak az önálló jelentéssel rendel
kező szavakat soroltam fel, s 
nem tértem ki az ah, áh, eh, hah, 
heh indulatszókra, mert szere
pük nagyon csekély nyelvünk
ben.

De hogy Wodehouse-hoz is 
hű maradjak, néhány olyan pél
dát is bemutatok, amikor idegen 
eredetű vezetéknévben a kiejtési 
nehézségek miatt elmarad a szó
kezdő h. Egyik-másik esetben 
annyira, hogy már a név viselője 
sem az eredeti kiejtésnek meg
felelően ejti a nevét. így lett a 
Hrncsár-böl [rencsár], a Hrkaj- 
ból [rekaj], a HrustinszkyAxA 
pedig [rustinszky].

g-1
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Nagyobb teret kell nyernie a bűnmegelőzésnek

Rendőrök is oktatlak a diákokat
A tananyagon túl ezentúl a 

bűnmegelőzéssel kapcsolatos 
tudnivalókról is tanulnak a 
Csengey Gusztáv Általános Is
kola diákjai. Az Aszódi Városi 
Polgárőrség ugyanis nemrégi
ben kidolgozott egy bűnmegelő
zési programot, mellékelve hoz
zá egy tanmenetet. A tanintéz
mény vezetése áttanulmányozva 
ezt, zöld utat adott a kezdemé
nyezésnek.
- Évekkel ezelőtt felismertük, 
hogy nem elég a hagyományos 
eszközökkel felvenni a harcot a 
bűnözéssel szemben, azért is 
tennünk kell, hogy a felnövekvő 
generációk ne lépjenek a bűn 
útjára, ugyanakkor áldozatokká 
se váljanak - indokolta a prog

10 évvel ezelőtt kezdődött
Testvérvárosi kapcsolat: jubileumi találkozó
Két héttel ezelőtt obernburgi kereső szándékát, aki ezt to- 

vendégek érkeztek Aszódra, vábbította a képviselő-testület 
Látogatásuknak nemcsak az elé. A szándék konkréttá válá- 
volt az apropója, hogy most ők sát néhány kölcsönös ismerke-

Kepcsere: mindkét polgármester egy-egy, a városa egy 
részletét ábrázoló festményt nyújtott át kollégájának

voltak a sorosak, hanem az is, 
hogy közösen ünnepeljük meg 
a testvérvárosi kapcsolat 10 
éves jubileumát.

1990-ben a Pax Romana - 
Magyar Római Katolikus Ér
telmiségi Mozgalom - kong
resszusán Víg Mária ascaf- 
fenburgi tanárnő kozta szóba 
dr. Asztalos Istvánnak Obem- 
burg testvérvárosi kapcsolatot 

ram létjogosultságát Szenorácz- 
ki Ferenc, a polgárőrök vezetője. 
- A prevenciós munka napj aink- 
ra már a polgárőri feladatok fon
tos részévé vált, ezen belül is ál
landó elsőséget élvez az ifjú- 
ságvédelem és a kábítószer-ke- 
resletcsökkentés.
Az oktatási programot az 5. és 6. 
osztályos számára készítették. 
Azért ezt a korosztályt emelték 
ki, mert a serdülés előtt vagy 
alatt álló korosztályra már erő
sen hat a baráti kör akár pozitív, 
akár negatív értékrendje, ugyan
akkor ebben az életkorban a leg
nagyobb a pozitív ráhatás ered
ményességének valószínűsége. 
A célkitűzés az, hogy a gyerme
kekben tudatosuljon: problé

dési látogatás készítette elő. 
1992. november 21-én a 
Podmaniczky kastély díszter
mében szentesítette a kapcso
latot a két város polgármes
tere.
- Mi a városukat bejárva, akkor 
úgy ítéltük meg, legalább 20- 
30 évvel el vagyunk maradva- 
emlékezett vissza köszöntő
jében Bagyin József polgár

máikkal nincsenek egyedül, tá
maszra lelhetnek a családban az 
iskolában, a segítő munkatár
sakban.
Az előadásokon havonta egy 
alkalommal, rendkívüli osztály
főnöki óra keretében vesznek 
részt az ötödikesek. Az előadók 
a rendőrség, a tűzoltóság, a pol
gárőrség, a polgári védelem, a 
Vám-és Pénzügy őrség valamint 
az Országos Mentőszolgálat 
munkatársai közül kerülnek ki.
Az első foglalkozáson már túl 
vannak a diákok. A tapasztalat: a 
tanulók nagy érdeklődése miatt 
a 45 perces tanóra majdnem 90 
percesre sikeredett.

mester az obernburgiak mosta
ni látogatásának búcsúestéjén. 
- Tisztában voltunk vele, hogy 
ezeket az eredményeket ke
mény munkával érték el, ép
pen ezért lehetett nekünk pél
daképünk az Önök városa. 
Valószínűleg sokan fogadkoz- 
tunk akkor, nekünk is ilyen 
módon kell dolgoznunk és él
nünk.
A német városka gyönyörű 
házai, modem, a városképbe 
mégis jól illő új épületei, az in
tézményeinek ellátottsága, a 
szórakozási lehetőségei bi
zony nagyon sok aszódi fiatalt 
megfogtak, akik-hosszabb -rö- 
videbb időt töltöttek itt. Jóné- 
hányan ma is dolgoznak 
Obemburgban, hogy közben 
tökéletesítsék német nyelvtu
dásukat. Az obernburgiak vi
szont azt látták, hogy Aszód és 
környéke sokkal jobban őrzi a 
hagyományait, így ők emiatt 
irigyeltek bennünket.
Az elmúlt tíz esztendő alatt 
igen sok család barátkozott 
össze. Viszont még mindig sok 
gondot okoz, hogy kevés aszó
di beszél németül, ez pedig 
akadályozza az újabb kapcso
latok megszületését. Nem vé
letlenül hangzott el valakitől

Pályázati 
felhívás

Az Aszód Városért Alapítvány 
pályázatot hirdet az alapítvány
hoz beérkezett 1% felhasználá
sára. A pályázatra jelentkezhet
nek mindazon oktatási, művelő
dési intézmények, civil szerve
zetek, akik az Aszód Városért 
Alapítvány célkitűzéseinek 
megfelelően kívánják a pályá
zott összeget felhasználni.

A pályázat beadásának határ
ideje: 2002. december 15.

Az alapítvány kuratóriumának 
címe: 2170 Aszód, Szabadság 
tér 9.

az a javaslat, hogy városunk 
önkormányzatának kellene ál
doznia egy kis pénzt arra is, 
hogy a polgárai legalább egy 
bizonyos szintet elérjenek 
német nyelvtudásban. Ennek 
mikéntjéről az illetőnek nem 
volt elképzelése, de elképzel
hető, hogy valami olyasmit 
kellene kezdeményezni, mint 
Walter Berninger, Obemburg 
nemrégiben megválasztott 
polgármestere. Az Aszódon 
összehívott rendkívüli testü
leti ülésükön! ugyanis azt a ja
vaslatot tette, hogy odahaza 
hívják össze az obernburgi 
magyarokat, és egyeztessenek, 
hogyan lehetne magyarul 
tanítani az obernburgiakat.
A két nap folyamán termé

szetesen arról is szó esett, ho
gyan folytatódjon a két város 
kapcsolata. Az eszmecseréből 
kiderült, legfőképpen kulturá
lis téren várható az eddiginél 
talán még szorosabb együtt
működés. Vendégeinket telje
sen elvarázsolta a búcsúeste 
magyar műsora, és ez, mint jó 
példa, szintén napirendi pontja 
volt képviselő-testületi ülé
süknek. A mostani találkozó 
azt sugallta, van még kellő tar
talék a két város kapcsola
tában, az együttműködésre pe
dig valószínűleg jó hatással 
lesz hazánk Európai Unióba 
való belépése. R.Z.
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Az Alkotmánybíróság dönthet a szétválással kapcsolatos népszavazásról
Budapest és Pest megye: Együtt vagy külön?

A Pest Megyei Bíróság szep
tember 11 -én megsemmisítette 
a megyei közgyűlés népsza
vazásról szóló határozatát. A 
megye így kért volna felhatal
mazást ahhoz, hogy az Or
szággyűléshez fordulhasson a 
Közép-Magyarországi Régió
ból való kiválása ügyében. A 
bírósági indoklás szerint a nép
szavazás tárgya nem tartozik a 
megyei közgyűlés döntési ha
táskörébe. így hát egyelőre le
került a napirendről a kérdés 
jogilag, ám politikailag még 
mindig sokakat feszít a prob
léma: együtt vagy külön?

Még 1998-ban született az a 
szabályozás, amely hét terve
zési-statisztikai régióra osztot
ta fel az országot. Ezek egyike 
a Budapestet és Pest megyét 
magába foglaló Közép-Ma
gyarországi Régió.
A központi régióval kapcso

latban az első pillanattól az 
okozta a gondot, hogy az Eu
rópai Unió jelenlegi szabályo
zása szerint csak azok a ré
giók részesülhetnek az elmara
dottabb területek felzárkózta
tását segítő alapokból, ame
lyekben az egy főre eső nem
zeti össztermék, a GDP nem 
éri el az Unió átlagának 75 szá
zalékát. Budapest relatív fej
lettsége miatt ebben a térség
ben a GDP már most megha
ladj a ezt a bűvös határt.

Amikor Európa különböző 
országaiban kialakították a 
régiókat, két szempontot tar
tottak szem előtt, egyrészt 
olyan határokat vontak meg, 
amelyek az Unió pénzelosztási 
rendszeréhez alkalmazkodva 
biztosítják a legnagyobb támo
gatás elérését. Másrészt ugya
nilyen fontos tényezőnek te
kintették, hogy valóban szer
ves, fejlődésre képes régiók 
jöjjenek létre. Ez utóbbi szem
pont alapján az egyik legopti
málisabb hazai régiónak a kö
zép-magyarországi tekinthe
tő, hiszen ez Budapestet va
lóságos vonzáskörzetével 
egyesíti.
A politikai döntéshozók és a 

kutatók a régió megalakulása óta 
törik a fejüket, hogyan le-hetne 
biztosítani mindkét szempont 
együttes érvényesülését. Az 
egyik elképzelés szerint Buda
pest úgy maradhatna a 75 száza
lékos küszöb alatt, ha addig 
növelik a központi régió mére
tét, vagyis annyi szegényebb 
megyét csatolnak hozzá, amíg 
ezek le nem „húzzák” a megfe
lelő szintre a GDP átlagot.

Van olyan elképzelés, amely a 
fenti cél eléréséhez Nógrád, 
Heves és Jász-Nagykun-Szol- 
nok megyéket vonná be a köz
ponti régió területébe. Egyes 
számítások szerint azonban 
hosszú távon még ez sem olda
ná meg a kérdést.
Talán ez sarkallta a Pest megyei 
önkormányzat korábbi vezetőit - 
az aktuálpolitikai megfontolá
sok mellett -, hogy egy radikáli
sabb megoldást javasoljanak: 
váljon szét Budapest és Pest 
megye, így utóbbinak garantál
tan és hosszú távon járna az 
uniós támogatás. A Pest Megyei 
Közgyűlés korábbi elnöke, T. 
Mészáros András számításai 
szerint a szétválás esetén, 2007. 
után évi 80 milliárd forinthoz 
juthatna a megye.

A fővárosi politikusok legko
molyabb ellenvetése ezzel 
szemben az volt, hogy Pest me
gye valóban garantáltan jutna 
így támogatáshoz, ám Budapest 
körülbelül ugyanekkora összeg
től esne el végleg. Vagyis a fővá
rosra jutó pénzt egész Magyar
ország végleg elveszítené.

Hogy mi legyen a jó megoldás, 
még senki nem tudja. A fővá
rosi politikusok azt sem tartják 
kizártnak, hogy az Unió külön 
kategóriát hoz létre a fejlett vá
rosok és agglomerációjuk prob
lematikájának kezelésére. Ez 
ügyben már nemzetközi konfe
renciát is kezdeményeztek a 
hasonló helyzetben lévő városok 
részvételével. Elképzelhető az 
is, hogy időközben megválto
zik a támogatási pénzek odaíté
lésének szabályozása. Ezért is 
tartották elsietettnek a pest me

gyeiek kezdeményezését.
A szocialista párt egyébként 
választási programjában sze
repeltette, hogy 2006-ra olyan 
régiókat alakítanának ki, ame
lyeknek vezetőit közvetlenül 
választhatjuk meg, vagyis az 
egész régiós rendszer újragon
dolása mindenképpen napiren
den lesz az új ciklusban.
A Pest megyei vezetést azon
ban nem győzték meg ezek az 
érvek. Mivel a régió szétválá
sának ügye parlamenti hatás
kör, így csak egyetlen dolgot 
tehetett, az országgyűléstől ké
ri, hogy foglalkozzon kéré
sükkel.

Hogy ennek nyomatéket ad
janak - hisz valójában a me
gyegyűlés is kezdeményezhette 
volna a szétválást -, elhatároz
ták, hogy népszavazáson kémek 
felhatalmazást a megyében 
élőktől a lépés megtételére. A 
megyei szintű népszavazás - 
ilyen egyébként nem volt még 
Magyarországon - egybeesett 
volna az önkormányzati vá
lasztásokkal. Ez költségtakaré- 
kosabbá tette volna az eljárást - 
indokolták az időzítést a jobb
oldalhoz tartozó megyei politi
kusok. Ezzel szemben a szocia
listák azt állították, a népsza
vazási kampányt a fideszes poli

Közlemény
Az Aszód Városért Alapítvány 2001 -ben az 1 %-okból 
befolyt összeget az alábbi programok támogatására 
használtaiéi:

Városi Bölcsőde 15.000
Közművelődés Otthona 50.000
Elektromos Gy. 20.000
Csengey G.Ált.Isk. 30.000

5.000
35.000

Forrás SE 10.000
Gyermekvéd.Szolg. 20.000
Szivárvány Óvoda 50.000
Nyugdíjasklub 46.000
Összesen: 281.000 Ft

tikusok népszerűsítésére akarták 
kihasználni - ráadásul közpénz
ből.

Hosszas vitákat követően a 
közgyűlés megszavazta ugyan 
augusztus végén a népszavazás 
kiírását, ám a közigazgatási bí
róság néhány nap múlva meg
semmisítette a határozatot. A 
bíróság indoklása szerint a nép
szavazás tárgya nem tartozik a 
megyei közgyűlés döntési hatás
körébe. így a népszavazásra 
nem kerülhetett sor október 20- 
án.

Néhány országos hírű jogász 
álláspontjára alapozva október 
közepénaz Alkotmánybíró
sághoz fordult a Pest megyei 
közgyűlés, vitatva a közigaz
gatási bíróság döntésének he
lyességét és j ogosságát.
Azonban ismerve az Alkot
mánybíróság döntési mecha
nizmusát, akár évekbe is be- 
letellhet, amíg állást foglal a 
kérdésről. Addig persze a szak
értők és politikusok is meg
szülhetik azt az ideális megol
dást, amely megtartja a régió 
szerves egységét, ám egyúttal 
biztosítja, hogy ne essünk el sok 
milliárdos uniós támogatástól.
Localinfo - Kard Eszter

továbbképzés 
Városi Gy.nap 
működ.kts.
kórustalálkozó 
matematikav.
nyelvkönyv
sportverseny

Mikulás 
berendezés 
rendezvények
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Szlovák himnusz, magyar szöveg

fi megúszott pofonok éjszakája, avagy egy nógrádi emlék
„Hajdanában, danában...” . 

Kezdhetném így is visszaemlé
kezésemet, de mégsem volt 
annyira régen az eset, ami ezt in
dokolná. Huszonhét éve csupán. 
Bár ennyi idő egy ember életé- 
benjelentös.

Az Ipari Müszergyár dolgozói 
ötnapos autóbuszos kirándulást 
szerveztek a Felvidékre és Dél- 
Lengyelországba. Abban a sze
rencsés helyzetben voltam - bár

Egy kis humor

Tisztelt RTL Klub Szerkesztőség!
Ezúton szeretném kifejezni 

hálámat és köszönetemet a 
csatornájukon sugárzott Való 
Világ című műsorukért!
Nem tudom, hogy külföldön 

vagy az Önök agyában pattant- 
e ki az isteni szikra, de fantasz
tikusnak tartom, hogy élő 
egyenes adást láthatunk egy 
magánkézben lévő pszichiát
riai intézetből. Gondolom, 
hogy magánklinikáról lehet 
szó, mert a hasonló állami in
tézményekben a férfi és női 
osztály külön található. Itt 
jegyzem meg, hogy külön di
cséret illeti az operatőri mun
kát, mivel eddig sikerült meg
oldani, hogy a nézők nem lát
tak ápolókat.

Véleményem szerint ez a mű
sor alkalmas arra, hogy kiszo
rítsa nemcsak az amerikai, ha
nem bármely kultúra igényte
len és posványos termékeit a 
honi televíziózás magyar való
ságából. Örömmel tölt el, hogy 
a konkurens TV 2-vel sikerült 
megállapodásra jutniuk és ők 
azonos időben egy másik kli
nikáról adnak helyszíni közve
títést.

Nem kéne itt megállni! 
Javasolom, hogy az összes földi, 
műholdas és kábeltévés hálózat
tal fogjanak össze és legyen 
mindenütt VALÓ VILÁG, 
persze sokkal hosszabb műsor
idővel. Még azt is el tudom kép
zelni, hogy a teljes műsoridő- 

magam nem a gyárban dolgoz
tam -, hogy részt vehettem eb
ben a programban. Olyan nagy
szerű helyeken fordultunk meg 
mint Betlér, Krasznahorka, 
Kassa, Eperjes, Lőcse, Késmárk 
- hogy a Magas-Tátra gyönyörű 
vidékeit ne is részletezzem -, 
majd a lengyel határt átlépve 
megtekintettük Zakopané, 
Krakkó és Wieliczka nevezetes
ségeit. Akár mindegyik helyről 

ben Való Világot adnak, amelyet 
csak néha szakít meg egy rövid, 
15-20 perces reklám vagy mű
sorajánló, melyben természete
sen a Való Világot ajánlanák a 
figyelmünkbe.

Nem hallgathatom el, hogy a 
családomon belül is vannak han
gok, melyek szerint szeretnék is
mét 20 órai kezdéssel nézni a 
Barátok közt sorozatot, és azért 
is morognak, hogy az esti film az 
éjszakába nyúlik, de ezekkel a 
hangokkal nem kell törődni.

Ha megengedik, tennék két kri
tikai megjegyzést is. Az egyik 
a műsor ismeretterjesztő oldalá
val kapcsolatos. A minap ráütöt
tem kalapáccsal a mutatóujjam
ra. Ott álltam, de semmi károm
kodás nem jutott eszembe. 
Gyorsan bekapcsoltam a Való 
Világot, de két percet is vámom 
kellett, amíg a megfelelő károm
kodás elhangzott, de addigra 
kiállt az ujjamból a fájás.
A másik pedig az, hogy nem 
tartom jó ötletnek, hogy maguk 
az ápoltak döntsenek arról, hogy 
ki mehet a normális emberek 
közé...már amennyire eldönt
hető, hogy benn vannak-e a nor
málisok vagy kinn.

Üdvözli Önöket a valótlan 
világból:

Pálmai Tibor 

külön cikket lehetne írni, de 
most csak Poprádról írok, ahol 
nem is annyira a nevezetessé
gek, mint inkább egy kocsmai 
kaland vált emlékezetessé.

Poprád városában második 
napi szállásunk volt. Az étkezés 
- egy vacsora és egy reggeli - a 
vasúti pályaudvar melletti Béke 
Szállóban zajlott, szállásunk 
azonban magánházakban volt, 
eléggé a város szélén. Természe
tesen semmi kedvünk nem volt a 
korai vacsora után nyugovóra 
térni, elhatároztuk, hogy kere
sünk egy kellemes környezetet 
biztosító, hangulatos - restaurá- 
cia vagy pohostinstvo névre 
hallgató - vendéglátó egységet. 
Találtunk is egy templom köze
lében, amelynek az volt az érde
kessége, hogy a tornya vörös 
fénnyel meg volt jelölve. (Nem 
lévén hazai belső légi közle
kedés, nem sejtettük, hogy Pop- 
rádon repülőtér is van, s amiatt 
kell megvilágítani a templom
tornyot.)

Emlékezetem szerint valami 
pinceszerü, boltíves, oszlopok
kal tagolt helyiségbe érkeztünk. 
A társaságnak jó kedve volt, egy 
kis borovicska és néhány korsó 
sör elfogyasztása után énekelni 
kezdtünk. Mindent, ami éppen 
eszünkbe jutott. Elsősorban 
népdalokat, de mást is. Rajtunk 
kívül azonban voltak hazai ven
dégek is. A jókedv átragadt rájuk 
is, ők is elkezdtek énekelni. Egy 
darabig egymást túlharsogva-el- 
nyomva, majd felváltva énekel
tünk. Amikor a „Megy a gő
zös...” kezdetű dalt kezdte el 
énekelni valamelyikünk, el
kezdtünk vonatozni. Kacskarin
góztunk a boltívek alatt és az 
oszlopok között. S ebbe bekap
csolódtak a helybeliek is. Majd 
folytatódott az éneklés. Volt egy 
általuk énekelt dal, amelynek 
visszatérő sora így maradt meg 
bennem: „ussa, ussa, ussasa!”. S 
amikor ezt a dalt énekelték - az 
est során többször is mindig 
bekapcsolódtunk a refrén erejé
ig. A szöveg többi részével nem 

tudtunk mit kezdeni.
A sok-sok dal között mi is elé

nekeltük, hogy „Hej ha nékem, 
hej ha nékem száz forintom vol
na ...” s énekeltük bőszen, hogy 
„De mivelhogy nincsen, fából 
van a kilincsem, madzag a húzó
ja.” Nem tudtuk akkor, hogy ez 
eredetileg szlovák népdal. Azt 
pedig végképpen nem, hogy a 
csehszlovák himnusz két részből 
áll: az első rész a csehek him
nusza, a második pedig a szlová
koké. És a szlovákok himnusza 
éppen ez a népdal - az eredeti 
szöveget semmiképp nem is
merhettük -, és valószínűleg 
azzal magyarázható az aznap es
ti óriási sikerünk, mert azt hitték, 
hogy időnként a himnuszukat 
énekeljük.

Szerencsénkre közülük senki 
nem tudott magyarul, mert bizo
nyára felháborodott volna azon, 
hogy milyen szöveget éneke
lünk a dallamhoz. Minden bi
zonnyal csúfolódásnak, gúnyo
lódásnak tekintették volna. Ma
gam csak évekkel később ismer
tem meg a csehszlovák him
nuszt. Akkor döbbentem rá, mi 
lett - lehetett - volna, ha a jelen
lévő szlovákok értik a magyar 
szöveget. Bizonyára megdön
gettek volna bennünket, mert
hogy a gúnyolódást senki sem 
szereti és tűri. Pedig nem annak 
szántuk, de ezt ők honnan tudták 
volna?

Ne feledjük: 1975-öt írtunk. 
Alig hét évvel voltunk a Varsói 
Szerződés csapatainak csehszlo
vákiai bevonulása után, s talán a 
mai napig nem bocsátották meg 
a csehek és a szlovákok a ma
gyaroknak, hogy abban mi is 
részt vettünk. Bizony ebben az 
időben még előfordult, hogy az 
útközben megpihenő magyar 
kamionosnak nem adtak vizet 
vagy egyszerűen leköpködték. 
Azt hiszem, nagy pofonokat 
úsztunk meg azon az éjszakába 
nyúló estén, amely így nem csak 
arról vált emlékezetessé, ami 
történt, hanem arról is, ami nem.

Honig Antal
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Kevés jelentkező akadt
Wols egyszer egy pályázat

Oszoli József: Szent Márton

A hónap műtárgya
Az Osváth Gedeon Emlékére 

Létrehozott Múzeumi Alapít
vány májusban három kategó
riában hirdetett pályázatot:
1. Rajzpályázat 14 éves korhatá
rig, Az én lakóhelyem címmel
2. Kifejtő, írásos pályázat 14 
éven felüliek részére, Ahogy én 
látom címmel és
3. Nagy idők, nagy események a 
családi hagyományban szintén 
kifejtő írásos pályázatot hirdet
tünk a tanulóifjúság számára. Itt 
időhatárok is voltak: 1848-49, 
1914-1918és 1939-1945.
A beadási határidő 2002. szep
tember 20-a volt.

A meghirdetett 3 témakörben, 
úgy látszik nagyon kevesek ta
láltak munkára késztető felvetést 
- itt talán illő megemlítenünk, 
hogy a város és a környék isko
láinak pedagógusaiban nem ta
láltunk partnerekre - mégis az el
ső két kategóriában születtek pá
lyaművek. A rajzpályázat volt a 
legsikeresebb, ugyanis a kartali 
Könyves Kálmán Általános Is
kola apraja-nagyja részt vett raj
ta. A beérkezett pályamunkák
ból egy kis kamara kiállítást ren
deztünk, ami jól megfér Ladó- 
csy László aszódi kiállítása mel
lett.
A második témakörként meg

hirdetett, Ahogy én látom cím
mel pályázatra egy pályamű ér
kezett Szatmári Judit idegen
forgalmi és szálloda szakos hall
gatótól, míg a harmadik téma
körben egyetlen pályamű sem 
született.

Szatmári Judit pályamunkája 
több okból is érdekes, egyrészt 
Aszódot térben és időben elhe
lyezi, jelezve a település életé

ben jelentős korszakokat, más
részt vizsgálja a város kondíci
óit: népesedési, ipari, közegész
ségügyi, foglalkoztatási, kultu
rális lehetőségeit, közlekedési 
állapotát.
A dolgozat azért is fontos, mert 
betekintést ad abba, hogy egy fi
atalember mit lát a városban és 
milyen elvárásokat támaszt vele 
szemben a 21. században, köz
vetlenül az ország uniós csat
lakozásának pillanatában. Mit 
mondjak, elég szomorú kép raj
zolódik ki, ami a rekreációs és 
sport lehetőségeket illeti: nincs 
uszoda, nincs sportcsarnok, nin
csenek a szabadidősport szá
mára megfelelő pályák stb.
Hadd beszéljek egy kicsit haza: 
a szerző dicséri a Petőfi Mú
zeumot, ugyanakkor a kulturális 
ellátottsággal kapcsolatban nem 
csak az iskolák kerülnek látókö
rébe, hanem polgári életre jel
lemző alkalmak és lehetőségek 
kevés, vagy hiányos volta is. 
Mozi, színházterem hiánya, il
letve azoknak az alkalmaknak a 
hiánya, amelyek lehetőséget 
nyújtanak a hasonló érdeklődési 
körű polgároknak egymás meg
ismerésére és gondolatébresztő 
beszélgetések folytatására. Judit 
- teljes joggal - az otthonosságot 
hiányolja a városból.
Munkáját különdíjjal jutalmazta 
az OGELMA kuratóriuma.
A díjazott rajzok készítői a kö

vetkezők: Szarvas Gábor IV.a, 
I. díj, Gönczöl Kitti IV.a, n. díj, 
Litavszi Dávid IV.a, ül. díj. 
Különdíjban részesült: Bereczki 
Beatrix VILa és Tóth Ivett U.z 
osztályos tanuló.

Klamár Zoltán

Oszoli József Bagón élt és al
kotott autodidakta naív mű
vészként. Mint fafaragó, a nép
élet ábrázolása volt témája. 
Alakja a mindennapok szerep
lői vagy volt szereplői: favá
gók, kovácsok, mosónők, ku
bikusok, szüretelők... Vallási 
témájú szobrai közül a hónap 
műtárgyaként Szent Márton 
püspököt ábrázoló nagymére
tű alkotását mutatjuk be.

Megváltozott nyitvatartás
Ismét zárva tart a Posta szom
batonként. A visszalépésről ter
mészetesen nem helyben hatá
roztak, hanem a Posta vezéri
gazgatósága által nemrégiben 
életbe léptetett takarékossági 
intézkedéseinek egyikét érezzük 
a saját bőrünkön. Áz igazsághoz 
persze az is hozzátartozik, hogy 
mi polgárok nem használtuk ki 
kellőképpen a szombat adta

Üzenet
A mongolt még megértheted 
lökték hajtották s azt se tudta, 
hogy hol lett temető az utca 

hogy Berlin vagy Közel-Kelet 
gyújtotta rá a tankokat 

de aki nyomdokába lépett 
a magyar talál-é mentséget 
valóban így lett boldogabb? 

/Kannás Alajos: Nincs mentség/

Szent Márton a középkor 
egyik legnépszerűbb szentje 
volt, kultusza hazánkban is vi
rágzott, emlékét helynevek, ol
tárképek egyaránt őrzik. A 
néprajz jeles napjaként tartja 
számon november 11 -ét, ugya
nis Márton napján a polgárok 
sorra látogatták a gazdákat, 
kiknek állatait őrizték, és aján
dékokat kaptak a köszöntőért, 
amely így hangzott:
„Adjon Isten szerencsés jó es
tét! Megjött Szent Márton püs
pökszolgája. Adjon Isten bort, 
búzát, bíkessiget, lölkünknek 
üdvössiget! ”
Időjósló napként úgy tartják, 

ha Márton fehér lovon jön, va
gyis ekkorra leesik a hó, ke
mény, hideg tél lesz. E napon 
ludat vágtak és megkóstolták 
az újbort.
Oszoli József ezt a szobrot a 

hévízgyörki Szent Márton kö
zépkori templomban mutatta 
be először. Most az aszódi Pe
tőfi Múzeumban tekinthető 
meg. Klamár Zoltán 

előnyöket, a kényelmes sorban 
állás nélküli pénzbefizetéseket 
stb. Mindezek következtében a 
forgalom nem termelte ki azt a 
költséget sem, amibe a hétvégi 
nyitvatartás került.
Módosult a pénztár hétközbeni 
nyitvatartása is: ezentúl 15.30-ig 
fizethetünk be, illetve vehetünk 
fel pénzt.

Köszönet az 1%-ért
A Városi Cukorbetegek Egyesülete tagsága nevében köszönöm mindazok 
értékes segítségét, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták a 
városi diabeteszesek érdekében végzett közérdekű munkát. Őszintén remé
lem, hogy a következő alkalommal az eddiginél is többen írják majd a ren
delkező cédulára a Városi Cukorbetegek Egyesületének adószámát: 
18681275-1-13 Tisztelettel: Búzás Pál elnök

Az Aszódi Elektromos Gyűjtemény Alapítvány köszöni aj avara felaj án- 
lott 1 %-ot. Az összeget közüzemi díj ak rendezésére fordítottuk. Tisztelettel 
kérem azokat, akik tehetik, a következő évben is tegyenek felaj ánlást. Ezzel 

igen nemes célt szolgálnak. Jóindulatú támogatásukat előre is köszönjük.
Kaáli Nagy Kálmán

Az Elektromos Gyűjtemény alapítója
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Mi egy nagy család vagyunk
Ki Mit Tud? és Mindenki névnapja

Rendhagyó klubdélutánt tar
tottak november 7-e délutánján a 
Városi Nyugdíjasklub tagjai. 
Szokásos összejövetelükre ezút
tal talán kicsit izgatottabban ké
szültek, hiszen bár valameny- 
nyien jól ismerik egymást, pro
dukcióval kiállni a másik elé, az 
mégsem mindennapi dolog. 
Nyugdíjasaink több esztendeje 
minden ősszel megrendezik 
saját KiMitTud?-jukat.

Néhányan humoros jeleneteket írnak
reztek, és talán egy idő után a 
klub aktív tagjaivá válnak. A Ki 
Mit Tud végén mindenesetre 
ők is szerepeltek, ugyanis a ki
osztott dalszövegek segítségé
vel a többiekkel együtt énekel- 
Ihették a Nyugdíjas indulót.
Akadt néhány gyermek érdek

lődő is, akiknek arcát titokban

A nagy esemény előtt 
mindenki titkolódzik egy kicsit, 
hogy meglepetéssel szolgáljon a 
többieknek. Néhányan verset, 
sőt humoros jeleneteket írnak, 
mások énekkel, prózával készü
lődnek.
A mostani klubdélután igazán 
felejthetetlen élményt nyújtott.

“fl világ, ahogyan mi látjuk”
2002. november 17-én 16 órakor 
a Művelődés Háza kamara
termében igét hirdet: Újvári Fe
renc, újpesti baptista lelkipásztor 
A zenei szolgálatot ezúttal az 
Újpesti Harangzenekar végzi. 
“A harangzenekar 1991-ben ala
kult zenét szerető fiatalokból. 
Hazánkban az első ilyen ütős 
együttes, akik országszerte 
számtalan városban és telepü
lésen mutatták már be e hang
szerek különleges hangzásvilá
gát. A hangszerek az Egyesült 
Államokból érkeztek hazánkba, 

Pergős vidám énekek, kicsit szo
morúbb hangvételű versek, ki
csit pikáns, de a jó ízlés határán 
belül maradó jelenetek váltogat
ták egymást. A közönség sorai 
között több olyan időskorú is ült, 
aki most először látogatott el 
klubösszejövetelre. Szilágyi 
Sándomé klubvezető köszöntő
jében ezt külön örömmel 
említette. Valószínűleg e napon 
ők is pozitív élményeket sze- 

ahol a harangzene komoly 
hagyománnyal rendelkezik. A 
harangok nemesfém ötvözetből 
készült hangszerek, melyek 
megszólaltatását 11 játékos 
végzi. A harangkészlet összesen 
37 db harangból áll, ami 3 oktáv 
hangterjedelem eljátszását teszi 
lehetővé.
Szolgálatunkban klasszikus 
szerzők harangátiratai éppúgy 
felcsendülnek, mint az egyházi 
énekek feldolgozásai vagy 
harangokra komponált művek. 
A lágy harangmuzsika hallga

figyeltem a produkciók alatt. 
Bizony látszott, szokatlan szá
mukra, hogy a több évtizedet 
maguk mögött tudó, de lélekben 
fiatal bácsik, nénik ugyanúgy 
verselnek, énekelnek, úgy, 
ahogy ők, és felhőtlenül tudnak 
nevetni a tréfákon. Talán csak 
azt nem tudták meg, amit Tóth 
Gézáné, a Hagyományőrző 
Csoport vezetője súgott a fü
lembe egy-egy produkció alatt: 
Zoli, ha tudná, milyen beteges ez 
az ember, most mégis hogy ki 
van virulva!
Nyugdíjasaink legnagyobb ere
je éppen abban van, hogy a napi 
gondok mellett - amit sokszor a 
betegség, a feleslegesség érzé
sének megjelenése tetéz - ké
pesek önmagukat megvalósí
tani. Mi „aktívak” vajon bele- 
gondoltunk-e már abba, ehhez 
mekkora lelkierőre van szük
ség? A délután engem minden 
esetre megerősített abban: még 
több lehetőséghez kell juttatni a 
Városi Nyugdíjasklubot, mert 
tagjai számára ebben a nagy 
családban való munkálkodás - 
ahogy ők magukat nevezik - 
erőt ad, és gyógyírt jelent ba
jaikra. Azt pedig ugye minden
ki szeretné, hogy időskorú sze
rettei minél hosszabb ideig időt 
tölthessenek a szőkébb család
ban, hozzátartozói között is?

Rácz Zoltán

tása elcsendesít, megállásra 
késztet bennünket, elgondol
kodni tetteink felől, mérlegelni 
életünket. Az Istent dicsérő mu
zsika hangjaiban maga Isten szól 
hozzánk: „Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan akik megfáradtatok 
és meg vagytok terhelve és én 
megnyugvást adok nektek....” 
(Simon Norbert — zenekar 
vezető)
Szeretettel hív és vár minden
kit az Aszódi Baptista Gyü
lekezet.
Az alkalom előtt és után keresz
tény könyv- és kazettavásár.

Köszönet 
a 

támogatóknak
Ezúton mondunk köszönetét, 
mindazoknak, akik támogatták 
az Idősek Világnapja alkalmá
ból rendezett programunkat:

Artwind Kft, Aszód Ifjúságért 
Alapítvány, Asztalos Tamás- 
Búzás János-Huszár László, 
Balogh Jánosné.Barkács 
Centrum, Barkácsház 94 Kft., 
Budai Józsefné, Csányiné Tar 
Éva-Zöldségbolt, Csilla 
Arany-ékszer, Diadán Kft.- 
Húsbolt,Dian Bútor Bt., Drop 
és Társa Bt. Első Pesti Hen
germalom Rt.-Aszódi Malom, 
Farmer Shop, Fekete-Fehér 
Divatáru, Gála Ruházati Bt., 
40. Galga Vezetésbiztosító Ez
red, Háztartási bolt-Kárász 
Pál, Háztartási bolt-Riva Lux 
gmk., HM Honvéd Kulturális 
Szolgáltató Kht., Jolika Ve- 
gyesbolt-Odler Ferencné, 
Kertvill Centrum, Lady XL Di
vatáru, Márti virág, Mini 
ABC-Medveczki Józsefné, Mó
ni Fotó, Optika-Hatalyák Já- 
nosné, Papírbolt-Búzás Ist
ván, Peta Háztartási-vegyiáru 
kiskereskedés-Török István, 
Péter Jánosné kiskereskedő, 
Richard Fritz Kft., Polgár
mesteri Hivatal,Postahivatal, 
Rácz Tiborné kiskereskedő, 
Rövidáru-Borkesz Tibor, Sára 
Kisvendéglő, Sze-Fo 60 Bt.- 
Húsbolt, Táp étabolt-Péter La- 
josné, Vargaker 2000 Kft, Vá
rosi Gyógyszertár, Vértesi 
László, Virágbazár-Pálya Má
ria, Virágbolt-GeriMihály, Vi- 
rágbolt-Piri és Guszti, Vito 
Ajándék, Vöröskereszt Aszód 
Körzeti Szervezete, Vöröske
reszt Aszódi Szervezete, Vörpi 
Kereskedőház, Zöldség-gyü
mölcs vegyesbolt-Konkoly 
Istvánná.

A Gondozási Központ Család
segítő és Gyermekjóléti Szol
gálata tájékoztatja Önöket, hogy 
központjuk faxos-üzenetrögzí
tős telefont kapott, mellyel mun
kaidőn túl is fogadhatják hívásu
kat. Telefon/fax: 400-103
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Lancast asics

freuTchj MKRKKBOLT

UJ..Ú 1:1 :Uj

Nagy
kaphatók:

pulóverek, szabadidőruházat, 
pólók és tréning atléták,rövid
nadrágok, melegítőnadrágok 
sportcipők

Sportegyesületeknek

AKCIÓ!
Minden nálunk vásárolt 

DIÁDORÁ teremcipöhöz egy 
4000 Ft-os labdát adunk 

ajándékba!

1/

HMSKZ80LT
Aszód, Kossuth Lajos u. 63.

Tel: 06 30 905-3360
Nyitvatartás:

H-P: 9-17
Szó: 8-12

MikuSéis
és

sportköröknek felszerelések: 
sportszárak - nadrágok, mezek, sípcsont védők - futball- 
cipők(terem, salak, gumis, éles) - sportlabdák (futball, 
vízi, kosár,dobó) - kapusfelszerelések (mez, kesztyű, 
könyök-és térdvédó'k)

UHLSPORT és TOTI
me^gamiénirá-ls olcsón!

Aszód, Kossuth Lajos u. 71. 
( a Művelődés Házával szemben)

Nyitva: H-P: 8-17 Szó: 8-12 
Tel: 28 500-450; 28 500-451; 20 9124-936

December ó-ig minden termékre

10%
kedvezmény 

VÁRJUK KEDVES 
VÁSÁRLÓINKAT'

Plán Libre
Építészeti,Településtervezési, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
2170 Aszód, Falujárók útja 5.

Lakótelepi Papírbolt
Tel/fa: 28 400-968

Búzás István építészmérnök, 
építésztervező szakmérnök

Épületek 
engedélyezési 
és kivitelezési 

terveinek 
készítése.

Építéshatósági tanácsadás, 
ügyintézés Látványterv és 
makettkészítés. Műszaki 

vezetés, költségvetés 
készítése.

f S> 8

FENYŐFA EHYEKESiTES 
Termelői áron, 

saját telepítésből

VlSZlINYEL ADÓKNAK
TOVÁBBI KÖVESÉIT!

Telefon: 06 20 934-6149
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Nyugdíjba ment a Postás

“A legutolsó percig pontosan kell dolgozni!”
Akiről a következő történetem 
szól, igen népszerű az aszódi
ak egy részének a körében. 
Szinte menetrendi pontosság
gal kézbesítette 37 éven át a 
postai küldeményeket. A nagy 
postástáskával közlekedő em- 

Koczman Mihály saját archívumából
bért az utcabeliek - fiatalok,és 
öregek egyaránt - Miska bácsi
nak szólították. S ez kitüntető 
cím annak, akire ezt mondják. 
Egyrészt a hivatalért, másrészt 
az emberi tisztességért.Mert 
Koczman Mihály postást, az 
aszódi Posta 3.sz. egyesített 
kézbesitőjét ez jellemezte 
mindvégig, amíg a hivatalában 
járta a körzetét.

Az utcabeliek egymás közt 
még mosolygós Miska bácsi
nak is mondták, hiszen a mun
káját csaknem mindig jókedv
vel végezte: esőben, hóban hi
degben és melegben egya- 
ránt.S ez így volt akkor is, 
amikor a legutolsó munkanap
ján, mindennapi kőrútjának a 
kezdetén felkerestem munka
helyén. A négyszemközti be
szélgetésben nem egy megfá-

radt emberrel váltottam szót,
hanem olyannal,akinek renge
teg feladata van még ezután is.
A sorra érkező munkatársai 
mosolyogva köszöntötték őt.- 
Ez minden reggel így tör-tént, 
mert a munkatársaimmal is 

igyekeztem a legjobb kapcso
latban lenni.
Sztán Istvánná meg is állt 
néhány pillanatra: -Tudja, a 
kollégám egy nagyon aranyos, 
kedves pontos és precíz em- 
ber.Megérdemelné, hogy na
gyon hosszú ideig élvezze a 
nyugdíjas kort! Kiss Attiláné 
még azt is hozzá tette, hogy 
Koczman Mihály a tökéletes 
postás mintaképe. A legfiata
labbak közül Rizsák Zoltán 
kézbesítő a nyugdíjba készülő 
munkatársának a segítőkész
ségét dicsérte.
- Csaknem négy évtizeddel 
ezelőtt jöttem ide Aszódra - 
vallott magáról Koczman úr. - 
.Tudtam, hogy miféle munka 
vár rám, hiszen azt megelőző
en is postahivatalban, a 78- 
asban dolgoztam. Még a pá

lyám kezdetén tudatosan 
fogalmaztam meg magam
ban, hogy az emberekkel való 
kapcsolataimban a békességre 
fogok törekedni.

Neveltetésemnél fogva 
mindig fegyelmezett ember 
voltam, így a munkámban is a 
pontosságot tekintettem fő 
feladatnak. A jó postásnak 
egyébként a legutolsó percig 
pontosan kell dolgoznia! így 
lesz ez még a mai napon is. 
Mindezek mellett ez a feladat
kör megköveteli az utasítások 
következetes betartását. Eze
ket az igen fontos követelmé
nyeket mindig szem előtt tar
tottam. így sikerült mindvégig 
precízen végeznem a munká
mat. Még néhány szót szeret
nék szólni a belőlem fakadó 
jókedvről és vidámságról. Ezt 
a családomnak is köszönhe
tem, hiszen támogatásuk 
nélkül bizonyára nehezebb lett 
volna postásnak lennem. Mi
vel Galgagyörkről jártam be, 
korán reggel kellett kelnem 
mindig. Már véremben van a 
hajnali ébredés. Nem tudtam 
olyan korán ébredni, hogy ad
digra a feleségem ne főzte 
volna meg a frissítő kávét. Ma 
reggel is így volt. De már nem 
beszélgettünk annyit, mint az
előtt, mert siettetett: -Jaj, apu
kám siess! El ne késs az utolsó 
napon!

A szomszédaim is tudják, 
hogy ma jöttem utoljára. 
Irigykednek is egy kicsit. A 
fiatalok pláne:- Jó magának, 
bárcsak cserélhetnénk! Pedig

Fodrászt keresek 
aszódi munkahelyre 

Telefon: 06 70 318-6649

Aszódi kft. építési előkészítőt 
és

művezetőt keres állandó munkára 
Telefon: 06 70 318-6650

mi végre ez az óhaj?
Mert van benne szomorúság is. 
Egyrészt tudomásul kell ven
nem,hogy megöregedtem.
Másrészt egy helyen 37 évet 
töltöttem el, tehát többet vol
tam itt, mint otthon. Mert haza 
csak pihenni jártam.
Csak a jövő dönti el ezután, 
hogy mennyi ideig fogok ott
hon lenni, mert pihenni azt 
biztosan nem fogok. Több időt 
szeretnék tölteni az unokáim
mal is. A ráérő időmben a 
kertemet művelem, állatokkal 
foglalkozom,...meg piacolni is 
fogok,hogy az emberekkel va
ló kapcsolatom még sokáig ne 
szűnjék meg.
Kvaka István postavezető 
búcsúzásomkor megkért, hogy 
feltétlenül írjam még le: nehéz 
szívvel válnak meg Koczman 
Mihálytól, de tudomásul ve
szik, hogy nyugdíjas korú. 
Emberileg mindig jól megér
tették egymást. Zokszó nélkül 
elvégezte a munkáját, bár az 
utóbbi időben egyre többen 
panasz érkezett rá.
- Nem, én ezt nem írom le
tiltakoztam.
- De, várja csak ki a végét!- 
csitított le a postavezető. - Te
hát többen panaszolták, ho
gyan engedhetem el ilyen fia
talon nyugdíjba Miska bá csit.

-Aki

Koczman Mihály nyugdíjba 
vonulása alkalmából vezéri
gazgatói elismerésben része
sült. Szerkesztőségünk ez al
kalomból szívből gratulál Mis
ka bácsinak, és hosszú-hosszú 
nyugdíjas éveket kíván!

Rácz Zoltán
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RENAULT

AKCIÓ a RENAULT-nál!
Renault Scénic Alizé

Renault Thalia Príma

1.4 16V 95 LE, klíma, ABS, 6 db lég
zsák, központi zár, elektromos ablak 
és tükör, szervokormány, gyári 
rádiósmagnó,...

Listaár: 3 900 000,-Ft
November hónapban

400.000 Ft árelőnnyel!

1.4 75 LE, 2 db légzsák, indítás
gátló, duplaoptikás fényszóró, 
színezett üveg, színre fújt lök
hárítók...

November hónapban

2.099.000,-Ft-ért

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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Szeretettel várjuk Ke elv es Vásár Cóiri Kati

Az őszi kollekció megérkezett!

LWY-XL
EXTRA méretű divatáru 

és kismamaruházat 
folyamatosan bővül árukészletünk! 
Egyes őszi kosztümök 

november 10-től
áo 30°/<>
kedvezménnyel kaphatók!

Nydtxscttc/rtcis: 
H-P: 9-17, Szó: 8-12 
T&L: 06-70-242-6205

MegaPrint
4-1 Aszód, Kossuth L út 3. Udvarház

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

NM/’óWTA E-mail: megaprint@vivamail.hu

Számítástechnika és nyomtatási kellékek

Új és használt számítógépek árusítása RÉSZLETRE 
Használt alkatrészek beszámítása, értékesítése

babakelengye, gyermekdivat 
0-128-as méretig, 

babaápolási cikkek, játékok

MÁR MOST VÁSÁROLJON KARÁCSONYRA 
AKCIÓS TERMÉKEINKBŐL!

- bodyk 600 Ft-tól
- rugdalózók 1550 Ft-tól
- sapkák, sálak 700 Ft-tól

CIPÖBOLT
Aszód, Kossuth L. u. 3. (Udvarház’ Of jfí
ÍIÓWOSÓ ÁKCiÜ! 2000 FT ’

- téli bakancsok, csizmák
- gumicsizmák, fiótaposők
- goknifc és harisnyák
nagy választékban kaphatók 

MELÁNIA * ASSÓ * ORTOPE *

KÉSZÜLJÖN A
KARÁCSONYRA, 

MI MÁR MEGTETTÜK...

PENTIUM III gépek (ÚJ) 89.900 Ft-tól... 

ffiegéíkejtek q jótékseo/tveíek. amit most 
kedueeméoyes áron árusítónk!

Üzletünkben már hitelkártyával is fizethet!

£S ift ÁNGY ÁRT&Tf 
rwsRen.

TWFAPfiJfíWÖK

A/ASri/Át ASZ TIKBAN!

HIRSCH BIO papucs * PLAYSOES bébicipők 
Nyitva: H-P: 9-17; Szó: 8-12

DÍSZÁLLAT ÉS ÁLLATELEDEL
Új helyen: Aszód, Kossuth L.u. 2. (Samu gazda bolt mellett) 
KÍNÁLATUNK;

- 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

November közepétől hüllők ( pl. sikló, leguán, gerkó 
kaphatók, hozzá élőeleség (egér, szopós egér, tücsök és 

lisztkukac) folyamatosan megvásárolható!

Nyitva: H-P: 9-17 Szó: 8-12

mailto:megaprint@vivamail.hu
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LASTMINUTE
Volkswagen Mixto és TransVan kiszámítható áron!
Siessen, ha szeretné a jelenlegi áron kihasználni egy 5-6 személyes Volkswagen Mixto vagy 
TransVan tágas rakterét, gazdag felszereltségét, megbízhatóságát.
Vásároljon most Mixto-t már nettó 3 991 000 Ft-tól, vagy TransVan-t akciós, akár 0%-os* 
finanszírozással márkakereskedésünkben!

Menjen biztosra! Haszonjárművek

Autócentrum Gödöllő Rt.
2100 Gödöllő, Szent-Gyöigyi A. u. 1.
Tel.: 28/515-510 Fax: 28/515-520
E-tnail: vwhaszonjarmuvek@autocentrumgodollo.hu

A képen látható autó exlrafelázereltségev tartalmaz. Az akció korlátozott darabszám erejéig tart. *THM: Ö-10.39%, futamidőtől és indulórészlettől függően, egyedi hitelképesség vizsgálat alapján.

mailto:vwhaszonjarmuvek@autocentrumgodollo.hu
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Aszódon többször játszott már - a focipályán
fis országjáró színész

Nemcsak Károly nemcsak 
színészként sokoldalú, hanem 
az életben is. Főszerepet ját
szik Sopronban, rendszeresen 
focizik a Vasas öregfiúk csa
patában, világjátékokat szer
vezett színészeknek és pályá
zott a budaörsi színház igazga
tói székére is. Sokáig úgy tűnt, 
a négy tevékenységet összeköti 
a siker, ám végül a budaörsi 
„drámában” nem osztottak 
szerepet a művész úrra...

- Meglepődve hallom, hogy nem 
nevelőotthonban nőtt fel. Sokan 
úgy tudtuk, hogy ez nem csak a

Szomszédok teleregényben volt 
így, hanem igazi élete gyermek
korát is Foton töltötte.

- Nagyon sokan azonosítottak 
azzal a szereppel, de ez valót
lanság. Nekem boldog és kie
gyensúlyozott gyermekkorom 
volt. Voltam Foton is, amikor 
ment a Szomszédok. Megláto
gattam az ottani gyerekeket, de 
akkor jártam ott először. Egy pi
ci faluban születtem a Borsod 
megyei Mocsolyástelepen és 
szeretett teljes családban nőttem 
fel.

- Még mindig sokat faggatják a 
Szomszédok miatt. Mi kellene 
hozzá, hogy újra legyen?
- Szerintem ez nem töltött ká
poszta, ami felmelegíthető. Egy 
más fajta „Szomszédokra” 
azonban szükség lenne, de eh
hez felsőbb elhatározás kellene. 
A mai helyzetben, amikor a va
lóság show világát éljük, vajmi 
kevés esély van, hogy legyen 
újra teleregényünk, amelyben 
színészekjátszanak.

- Feltűnt egy epizódszerepben a 
most folyó Barátok közt című 
szappanoperában. Nem volt szó 
róla, hogy többet is szerepel 
benne?
- Előre megmondták, hogy mi 
lesz a szerepem és meddig tart, 
de nagyon kellemes kis kirán
dulás volt, mert sok kollégám, 
évfolyamtársam játszik ebben a 

sorozatban és jó volt velük dol
gozni.
- Nevével gyakran találkozni a 
sportban is, különösen a labda
rúgásban. Még mindig sokat van 
apályán?
- A Vasas öregfiúk csapatában 
játszom, most már lassan tíz éve 
és ez nagyon boldoggá tesz, 
mert kikapcsol a játék, amellett, 
hogy rendkívül élvezem. A szí
nészválogatottal is sokat ját
szunk, néha még túl sokat is. 
Egy évben több, mint harminc 
meccsünk van.

- Maradjunk a sportnál. Ön a 
főszervezője a Színművészek Vi
lágjátékának. Jövőre is lesz ilyen 
rendezvény?
- Idáig négyet szerveztünk. Az 
elhatározás most hiányzik belő
lem, mert rendimül sok rossz 
hatás ért a szervezés közben. 
Nagyon nehéz szponzort találni, 
ezért csak a minisztériumok je
lentős segítsége révén tudtuk 
megrendezni a játékokat. Pedig 
a környező országokból, sőt 
még Finnországból is voltak itt 
színészek, de tapasztalható némi 
bizonytalanság is a külföldi kol
légák részéről, hogy mi is ez az 
egész.

- Nem lenne egyszerűbb a ren
dezés, ha nyugati sztárszínészek 
is részt vennének a játékokon?
- Sokba kerülne, de ennek el
lenére volt már egy próbálko
zásunk. Felhívást küldtünk 
Róbert Redford menedzsment
jének, de nem érkezett válasz.

- Még mindig aktuális téma a 
Budaörsi Színház igazgatói 
posztjáért való pályázata, ami 
meglehetősen nagy vihart ka
vart. Ón lesz az igazgató, vagy 
marad Eless Béla?
- A Budaörsi Polgármesteri

Hivatal közzé tett egy pályázatot 
az igazgatói székért, de vélemé
nyem szerint nem akart változ
tatni, emiatt az egész pályázat 
csak formális volt. A négyesé
lyes versenyből politikai csatá
rozás lett, ami igencsak elszo
morít. A testület engem szava
zott meg az igazgatói posztra és 
november elsejétől én lennék a 
vezetője a színháznak, de ezt a 
kinevezést a polgármester nem 
úja alá. Nem hittem volna, hogy 
ilyen politikai tényező leszek 
majd.

- Talán egy kicsit vidámabban 
beszél majd arról, hogy mivel 
foglalkozik most, és milyen da
rabokban láthatjuk önt?
- Két darabban is játszom Sop
ronban. Az egyiknek már meg
volt a bemutatója, ez a budapesti 
Kamaraszínházzal közös kopro
dukció, Békés Pál: Szegény Lá
zár című darabja. Dávid Mámét 
müvének, a Kaliforniai lakosz
tálynak a bemutatója pedig jövő 
márciusban lesz. Filmben most 
nem játszom, de bele sem fér
nénk a televíziók műsorkereté
be...

-Alkalmifellépései nincsenek?
- Vannak, egy színházi társulat
tal. A feleségem alapította meg a 
Turay Ida Társulatot, amely re
mek színészekből áll. Népszerű 
darabokat mutatunk be az ország 
művelődési házaiban. Kicsit Dé- 
rynés mozgalomnak tűnhet, de
nagyon jó érzés így is dolgozni, 
mert az ország máj dnem minden 
városábanjátszhatunk.

- Van, amivel többet szeretne 
foglalkozni, de idáig nem volt rá 
módja?
- A két kisfiámat szeretném 
minél nagyobb szeretetben fel
nevelni, más célom nincsen. En
nél nincs is fontosabb dolog szá
momra a világon.
Localinfo - ifj. Perutek J ános

Apróhirdetések
Jó állapotú szekrénysor eladó. Mérete:3,6 mx 2,3 m. Irányár: 
65 ezer Ft. Telefon: 06 30 34-38-138
Meg szeretné akadályozni saját felvételeinek minőségrom
lását? írassa DVD lemezre! A gyártók 50 évet garantálnak. 
Bármilyen formátumról vállalok átírást. 06 20 974-3040
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KISBÁLÁS
Aszódon

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 gumiüzembe, illetve üveg-elő
készítő üzembe
Követelmény: szakmunkás bizonyítvány

Jelentkezés:
Aszód, Pesti út 19/a 

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

személyzeti vezető

khA Miit A

KILÓS RUHÁK
BOLTJA

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

Szó: 8-12

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

Egyedül kell befejezniük a közösen kezdett építkezést

Szeretetnap az özvegyekért
Az aszódi Anna néni vasár

nap lélekben ismét együtt volt 
a férjével, csak most ünnepé
lyes külsőségek között gon
dolt vissza a régi szép emlé
kekre. Csakúgy mint sorstár
sai, akiknek szintén nem ada
tott meg, hogy együtt öreged
jenek meg házastársukkal. A 
Galgahévízen első alkalom
mal megrendezett Szeretet 
Napját az ő tiszteletükre ren
dezték meg.

Anna néni ebben az évben, ja
nuár 27-én ünnepelte volna fér
jével az 50. házassági évfordu
lójukat. 41 éve azonban csak lé
lekben lehet együtt hites társá
val, aki fiatalon halt meg. Anna 
néni nem ment újra féijhez. Be
csülettel, sok nehézség árán fel
nevelte két lányát, akik már szin
tén családot alapítottak és két 
unokával örvendeztették meg, 
akik bár már szintén nagyok, de 
igénylik a nagymamát. A félje 

rokonságával is összejár, annak 
ellenére, hogy ők messze, az or
szág nyugati felében élnek.
Az ünnepi szentmisét Keszthelyi 
Ferenc váci megyéspüspök 
(képünkön) celebrálta, aki arról 
beszélt, mindenkinek járnia kell 
a maga kálváriáját, és ennek

során kell gyógyírt találnia az 
életében szerzett sebeire.
- Szőkébb környezetünkben sok 
Anna, Mária, Erzsi néni, Jóska, 
Pista bácsi van, akik idejekorán 
egyedül maradtak, és akikre 
szeretnénk felhívni a figyelmet- 
mondta Bankó László, a Pest 

Megyei Közművelődési Infor
mációs Központjának munka
társa, a rendezvény egyik kita
lálója. - Hamar kiderült tervünk 
egybecseng a Pest megyei Éle
tet az Éveknek Nyugdíjas Szö
vetség céljával. Felkértük a he
lyi nyugdíjasklubokat, adják 
meg azon özvegyek névsorát, 
akiknek idén lenne kerek há
zassági évfordulója. Őket hívtuk 
meg most. A műsorral - amely
ben fellépett Maczkó Mária 
népdalénekes, Pécsi Ildikó szín
művész, az aszódi Podmaniczky 
Művészeti Iskola Barokk Zene
kara, valamint a túrái és a gal- 
gahévízi nyugdíjasok közös kó
rusa - megfelelő hangulatot 
igyekeztünk teremteni a méltó
ságteljes emlékezéshez. Hisz- 
szük, hogy a tervünknek meg
nyert közjogi méltóságok a meg
felelő fórumokon képviselik 
majd az egyedülálló idősek ér
dekeit. El kell érnünk, hogy a 

családi tragédia után ne bezár
kózzanak, hanem az általuk hor
dozott értéket, a bennük rejtező 
talentumot átadják a fiatalabb 
generációnak.
A Szeretet Napja díszvendége, 

Mádl Dalma, dr Mádl Ferenc 
köztársasági elnök felesége egy 
építkezéshez hasonlította a 
házasságot Amikor az egyik 
építőmunkás meghal, a társra 
hárul, hogy a megkezdett épü
letet befejezze. Ez sokszor iszo
nyú teher, de meg kell értetni a 
magára maradttal, folytatni kell, 
mert a társ is azt szerette volna.
A rendezők hagyományt kíván
nak teremteni a napból, így 
várhatóan jövőre is sor kerül a 
közös, de mégis bensőséges 
ünneplésre. A házastársi hűséget 
néhány nap múlva újra ünnepük 
Galgahévízen. November 24-én 
azokat a házaspárokat váiják, 
akik idén szintén kerek évfor
dulóval ünneplik sorsuk egybe- 
kötését. Rácz Zoltán
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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

a (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

Postai értékcikkek

Továbbra is várjuk kedves 
ügyfeleinket az ügyvédi 

irodában működő ingatlan 
irodánkban.

A postahivatal és a shop nyitvatartása: 
Hétfő - péntek: 8.00-16.00 Pénztári órák: 8.00-15.30 

Szombat-vasárnap: zárva
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Labdarúgás
Dobogós felnőnek, megbotló Ifik

ben.
Góllövők: Csányi Viktor (2), 
Kovács Kristóf

Lejátszottak az elmaradt mérkő
zéseket Szentendrén
2002-10-16. szerda, Szent
endre
Szentendre Ifi - Aszód FC Ifi : 
1-1 (1-1)
Aszód Ifi: Kovács A.(6), Markai 
P(6), MatyókaP.(6), Varjú B. (6), 
Tóth 1.(6), Pintér T.(5), Truzsi 
I.(5), FrankaZ.(6), GabaiG.(4), 
KőrösiG.(4), Száraz T.(4) 
Cserék: Száraz T. helyett Varga 
T.(5) és Gabai G.he\yettBujdosó 
Z.(5) a 45., Körösi G. helyett 
OndrikT.(ö) az 55. percben.
Sárga lap: Matyóka P. a 38. 
percben.
Gólszerzők: Franka Z. a 12. 
percben (tizenegyesből)
Az elmaradt mérkőzés igazsá
gos döntetlent hozott a rendkívül 
rossz talajú szentendrei pályán. 
(A mérkőzést értékelte : Pallagi 
Imre edző)

2002-10-16. szerda
Pest megye II. osztály, Északi 
csoport:
Szentendre-Aszód FC: 0-5.

Bemutatkoztunk Pilisszenti- 
vánon...

2002-10-20. vasárnap, Pilis- 
szentiván
Pilisszentiván Ifi - Aszód FC 
Ifi:2—6(1 —1)
Aszód Ifi : Kovács Á.(5), Tóth 
1.(5), Truzsi 1.(6), Varjú B.(6), 
Masznyik D.(6), Ondrik G.(4), 
Pintér T. (6), Franka Z. (6), Varga 
T.(5), Száraz T.(7), Kőröst G. (6) 
Cserék : Varga T. helyett 
Bujdosó Z.(6) az 50., Ondrik G. 
helyett Gabai G.(5) a 64. 
percben.
Sárga lap: Truzsi I. a 68. 
percben.
Gólszerzők : Körösi G. a 17., és 
a 72., Száraz T. az 53., Pintér T. a 
78., Franka Z. a 81., Bujdosó Z. 
a 86. percben.
Könnyen felejthető első félidő 
után az aszódi fiatalok magukra 
találtak, futószalagon rúgták a 
gólokat és ilyen arányban is 
megérdemelten nyertek.(A mér
kőzést értékelte : Pallagi Imre 
edző)

Pest megye n. osztály, Északi

csoport:
2002-10-20. vasárnap, 
Pilisszentiván- Aszód FC: 2 - 3
Jól kezdtük a mérkőzést, 0-1 után 
a helyiek 2-1-re fordítot-tak. A 
végjáték ideges hangu-latából az 
aszódi csapat jött ki győztesen, 2- 
3 ra megfordítottuk a találkozót.
Az idegenben szerzett három 
ponttal az Aszód FC csapata 
feljött az előkelő 2. helyre!
Gólszerzők: Kiss Zoltán, Hosszú 
Péter és Legéndi.
Kiállítva: Kovács Róbert, az 
aszódi kapus.

2002-10-23. szerda,
Serdülő bajnokság: Aszód FC- 
Domony:0-4
Aszód Városi Sporttelep, 100 
néző
Pest megye II. osztály, Északi 
csoport:
Aszód FC-Gödöllői EAC: 2 - 2

Az elszalasztott lehetőség...

Szokatlan időpontban - a nem
zeti ünnep napján - csodálatosan 
enyhe időben, szinte tavaszi me
legben kezdődött a mérkőzés. A 
táblázatban előttünk 2 pont 
előnnyel tanyázó Érd csapata sza
badnapos volt, ezért győzelem 
esetén átvehettük volna a vezetést 
a bajnoki tabellán. A gödöllői 
egyetemi csapat a 14. helyen sze
rénykedett, ezért a kilátogató 
aszódi szurkolók biztos győze
lemben reménykedtek, vita csak a 
gólarány mértékében volt. Aztán 
gyorsan ránk ijesztett a vendég 
csapat, a mérkőzés 5. percében 
egy távoli lövés a hazai kapufán 
csattant. Az első félidő 20. per
cében vezetést szereztünk. Gör
csösen játszott csapatunk, vala
hogy nem ment a játék. A gödöl
lőiek megérezték a mieink gyen
gélkedését, a szünetre 1-1-es 
döntetlennel vonultak a játéko
sok. Szünet után sem változott a 
játék képe, egy eladott labda után 
a vezetést is megszerezte a GE- 
AC. Nagyobb sebességre kap
csolt az Aszód, és egy szögletből 
sikerült is egyenlítem. A válto
zatos játékot két kiállítás vala
mint a bíró kissé ötletszerű, de 
mindenképp a vendégcsapatot se
gítő ténykedése színesítette. A 
második kiállításnak nem örül

tünk, mert Kiss Zoltán rekla
málás miatt ballaghatott idő 
előtt öltözni. Az eredmény 
már nem változott, és bár a gö
döllőiek jóvoltából sokat állt a 
játék, a játékvezető csak egy 
percet hosszabbított és döntet
len állásnál lefújta a meccset.
Összefoglalva: egyelőre nem 
sikerült a bajnoki táblázat első 
helyének megszerzése. A sze
rény képességű, de mindvégig 
lelkesen, nagy akarással játszó 
GEAC joggal örült a megszer
zett egy pontnak. Mi pedig 
bosszankodtunk az elszalasz
tott lehetőségen...
(A gödöllőieknek ifjúsági csa
pata nincs, ezért az Aszód FC 
Ifi nem játszott mérkőzést.)

2002-10-27. vasárnap, Pomáz 
Pomáz Ifi- Aszód FC Ifi: 8 -1 
(3-0)
Aszód Ifi : Kovács Á. (4), 
HarkaiP.(2), Tóth 1.(2), Truzsi 
1.(3), VarjúB.(2), OndrikG.(5), 
Szabolcsi J.(2), Pintér T.(3), 
Bujdosó Z. (2), Száraz T.(4), Kö
rösi G. (3)
Cserék: Harkai P. helyett 
Masznyik D. (3) a 45., Bujdosó 
Z. helyett Búzási L.(4) az 53., 
Szabolcsi J. helyett Gabai G. (3) 
a 65. percben.
Sárga lap: Száraz T, Truzsi I., 
Szabolcsi J., Masznyik D.
Gólszerző: Körösi G. az 57. 
percben.
Az akaratgyenge, szív és 
lelkesedés nélkül játszó aszódi 
fiatalok kritikán aluli játékával 
megérdemelték ezt a nagyará
nyúvereséget.
(A mérkőzést értékelte: Pallagi 
Imre edző)

Pest megye II. osztály, Északi 
csoport:
2002-10-27. vasárnap, 
Pomáz-Aszód FC: 0-0

2002-11-02. szombat, 10 óra 
Vácszentlászló,
Serdülő bajnokság: Vác
szentlászló - Aszód FC: 2 -3
Az aszódi focipalánták lelkes 
játékkal 2-0-ról fordítottak és 
megszerezték idei első győzel
müket a bajnokság második 
helyén álló hazaiakkal szem-

2002-11-03. vasárnap
Aszód Városi Sporttelep,150 
néző
Pest megye II. osztály, Északi 
csoport:
Aszód FC Ifi-Göd Ifi: 0-1

Tekintélyt parancsoló győze
lem...

Aszód FC-Göd: 4-1
Az aszódi gólvágó, Hosszú Pé
ter nélkül, de az eltiltását letöltő 
Kovács Róbert kapussal állt fel 
kezdéshez a hazai csapat. 
(Betegsége után lábadozva már 
a kispad mellől irányította 
Kecskés Zoltán edző az aszó
diakat. Ezúton is mielőbbi job- 
bulást kívánunk!) A kezdeti 
csapkodó, tapogatózó játékot 
Kálmán Balázs unta meg az el
ső félidő közepe táján, egy 
jobboldali elfutásból a gödi vé
delem mögé kerülve parádés 
gólt lőtt. 1:0. Az eredmény a 
félidő végéig nem változott, a 
gödi csapat képtelen volt 
egyenlíteni, a hazaiak meg 
mintha megelégedtek volna az 
egygólos vezetéssel. A szünet 
után nagyot változott a játék ké
pe, magasabb sebességi foko
zatba kapcsoltak a hazaiak: Viz- 
ler Viktor (2) és Kiss Zoltán gól
jára egyetlen gödi válasz ér-ke- 
zett, így a végeredmény 4-1 
ide. A második félidő 70. percé
ben lerántásért kiállították a 
gödiek kapusát, így a mérkőzés 
végére tíz emberre fogyatko
zott az ellenfél.
Összefoglalva: félgőzzel is biz
tosan nyertünk. A védelem 
(Varga Attila, Szabó Imre, Tö
rök Tamás, Laczina Gábor né
gyes)- egy kivétellel - biztosan 
szűrte meg a gödi próbálkozá
sokat. A bajnoki táblázatból is 
látható, hogy az egyik legkeve
sebb kapott góllal az aszódi 
csapat büszkélkedhet, vagyis a 
hátsó alakzat megbízhatóan és 
egyenletes formában játszik. 
Ezzel a győzelemmel csak 
rosszabb gólkülönbséggel ál
lunk aharmadikhelyen.
(1. Érd: 32 pont, 2. Nagy
maros: 29 pont, 3. Aszód : 29 
pont.)

Kovács Tamás
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Gazdira várva...
Összesen négy kutya vár gaz
dára a szennyvíztisztító tele
pen kialakított ideiglenes ku
tyatárolóban. Közülük két kis
kutya, az egyik zsemle, a má
sik fekete színű. Velük van az 
anyjuk is. Örvendetes, hogy a 
többi kölyöknek már akadt 
gazdája. Remélhetőleg az a két 
jószág sem kerül újra az utcára, 
akiket gyerekek vittek maguk
kal. Azt ugyanis nem lehet tud
ni, hogy a szüleik tudtak-e az 
akciójukról vagy nekik is

meglepetést okoztak a kis 
jószágok. A telepen lévő két 
kutyus nagyon aranyos és sze
retetreméltó. Aki nem akar kö- 
lyökkorú állatokkal vesződni,

és inkább olyan ebet szeretne, 
amelyik fiatal, de már rendel
kezik némi komolysággal, an
nak is tudunk ajánlati egy feke
te kankutyust. Éber, erős hang

ja van. Telefonon lehet utánuk 
érdeklődni a 400-164-es szá
mon. Az állatok egy kis ku
tyatápnak is örülnének.

“Bölcs ember az, ki 
másoktól tanulni tud!”

..Vízszintes: 1. A megfejtés 
első része (zárt betű: R) 10. 
Tea, németül (TEE) 11. Levegő, 
angolul (AIR) 12. Rész-vény
társaság 13. Járom 14. Szolmi- 
zációs hang 15. A vers nélkü
lözhetetlen eleme 16. Olasz au
tójel 17. Mezőgazdasági 19. 
Spanyol autójel 20. Forint 21. 
Vitrinben van! 22. Magnézium 
23. Házasulandókat összead 26. 
Előjel 28. Szavával megbánt 
29. Páratlan rang! 30. Aromája 
31. Némán zúg! 32. Távirat ré
sze! 34. Némán töm! 35. Jód 
36. Női név 38. Egyharmad! 
39. Idegen három 41. Sír 42. 
Keleti férfinév 44. Állóvíz 45. 
Víz folyását akadályozó épít
mény 46. Kórházi osztály 49. 
Ittrium

Függőleges: 1. Csiga van ilyen 
2. Rászorulónak nyújtjuk 3. Ten
ger, angolul (SEA) 4. Zenei 
hang 5. Női név 6. Kérdöszó 7. 
Ró 8. Magyar autójelzés 9. Mó-

(Szophoklész) 
ricz mü,... muri 15. Erek! 17. 
Amper 18. Férfinév 20. A 
megfejtés második része (Zárt 
betű: Ú) 22. Ruhátlan 24. 
Krisztus rövidítve 25. Nemes 
gáz 27. Személyes névmás 29. 
Nagyon erős színű 33. Illatos nö
vény 36. AI 37. Az egyik kor 
40. Határozó rag, -ről pátja 42. 
Árpádházi királyunk volt... Sá
muel 43. Nem oly! 45. Liba
hang 47. Kén 48. ES!

-faé-

Előző havi rejtvényünk helyes 
megfejtése:“Szereti a jöve
vényt, kenyeret és ruhát ad ne
ki!”
A helyes megfejtést beküldők 
közül a szerencse ezúttal Boros 
Imrénének (Falujárók útja 30. 
és Nagyházi Juditnak (Falujárók 
útja 5/15) kedvezett, így ők 
nyerték a Móni Fotó, illetve a 
Fáma könyvesbolt ajándékát. 
Nyereményüket postán küldjük 
el. Gratulálunk!
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Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait 
Címünk;

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

\ Tel: 28 402-321 ;Fax: 28 400-117

\ E-mail;
\ raczz@rhpluszvideo.hu
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> Lápzárta: december 5.
) Megjelenés: december 13.

ASZÓDI TÜKÖR
Kiadó: Aszód Város Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Rácz Zoltán 
A szerkesztőség címe:

2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 59 Tel: 28/402-321 
Fax: 28/400-117

Nyomdai előkészítés:
RH+V1DEO BT. - Gödöllő, Fenyvesi főút 2. T/F: 28/514-225 

Készült az ARTWIND KFT. nyomdájában Gödöllőn, 
800 példányban
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