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Pedagógus - napi ünnepség

Gál Tibor kapta a Koren-díjat
A képviselő-testület idén Gál Tibornak, az Evangélikus Gim
názium igazgató-helyettesének ítélte oda a néhány évvel ezelőtt 
alapított Koren-díjat A zárt ülésen hozott döntés indoklása
ként Gál Tibor Aszód két középiskolájában végzett kiemelkedő 
pedagógiai és vezetői munkája, valamint a városért kifejtett 
példamutató közéleti tevékenysége szerepelt A kitüntetett jú
nius 5-én, a Pedagógus Nap alkalmából rendezett városi ün
nepségen vehette át Bagyin József polgármestertől.
Egy szál virág, egy kis műsor majd állófogadás. Anyagi helyzete 
miatt hosszú évek óta ennyivel tud kedveskedni az önkormányzat 
az oktatási-nevelési intézményekben dolgozó közalkalmazottai- 
nak. Egyvalaki azonban ennél többet kaphat a néhány éve alapított 
Koren-dijnak köszönhetően: a képviselő-testület e díjjal jutalmazza 

(Folytatás a 8. oldalon)

Hulladéksziget: 
A szelektív gyűjtés 

első állomása
Számos magyarországi vá

rosban folyik már szelektív 
hulladékgyűjtés-több keve
sebb sikerrel. Ennek első lép
csőfokát az úgynevezett sze
lektív gyűjtőszigetek jelentik, 
amikor is a település néhány 
pontján elhelyezett többreke- 
szes konténerek adnak lehető
séget a lakosságnak, hogy az 
összegyűlt hulladékuktól azo
kat szétválasztva szabadulja
nak meg. Egy nemrégiben 
megjelent pályázat nekünk 
aszódiaknak is esélyt adhat ar
ra, hogy felelősségteljesebben 
viseltessünk környezetünk 
iránt

Az • úgynevezett hulladéktör
vény előírja az önkormányza
tok számára a szelektív hulla-

(Folytatás a 4. oldalon)

Két év, két osztálynyi ugrás

A sírból hozták vissza a bajnoki címet
A legfontosabb mondat: az 

Aszód FC megnyerte a megyei 
II. osztályú labdarúgó bajnok
ságot, így a következő szezon
ban a megyei I. osztályban sze
repelhet A sikerhez az is kel
lett, hogy a Hévízgyörk ellen 
betliző Aszód legnagyobb ri
válisa, a Nagymaros az ott
honában csak l:l-es döntet
lent játsszon a Tárnokkal. Bár 
az Aszód és a Nagymaros azo
nos pontszámmal zárt, az egy
más elleni eredmény a mieink
nek kedvez, mivel mindkét
szer ők győztek.
Bizony kevesen hittek abban, 

hogy az Aszód még bajnok le
het. A fiúk saját maguknak ne
hezítették meg a dolgot, miután 
öt pontos előny herdáltak el az 
utolsó fordulókban. A Hévíz- 
györk otthonában elszenvedett

Bejött az elképzelésük: Búzás János és Ágfalvi Imre
1:0-ás vereségnek köszönhetően 
a Nagymaros két pont előnyre 
tett szert. Mindez azt eredmé
nyezte, csapatunk csak abban az 

esetben lehet bajnok, ha a záró 
fordulóban legyőzi a Dunaha- 
rasztit, a rivális pedig nem veri

(Folytatás a 25. oldalon)
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Önkormányzati hírek Április 23.
A Városi Gyermeknap megren
dezése volt a képviselő-testületi 
ülés első napirendi pontja. A 
képviselők tudomásul vették a 
nap programját, és ennek tá
mogatásaként 50 ezer Ft-ot sza
vaztak meg a működési kamat
bevétel terhére.
Úgynevezett gyűjtőszigetek el

helyezésével a városunkban is 
megkezdődik a kommunális 
hulladék szelektív gyűjtése. A 
témáról részletesen is olvashat
nak lapunkban, csakúgy, mint a 
város Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról, 
az Aszód Fesztivál új hely
színeként kijelölt terület megvá
sárlásáról, az Első Magyar Ipari 

Park Szervező Kft-vel korábban 
kötött szerződés felbontásáról és 
az elvégzendő kisjavítási és fel
újítási munkákról.
Változik a Podmaniczky Művé
szeti Iskolában igénybe vehető 
szolgáltatások térítési, illetve 
tandíja. 2002-ben a képviselő
testület az érvényben lévő tör
vény alapján az iskola éves be
kerülési költségét alapul véve 
szabta meg a fizetendő térítési 
díjakat. A rendelet kimondta, a 
bekerülési költség éves növeke
désével automatikusan növe
kednek a dijak is. A 2002. évi 
pedagógus béremelés viszont 
olyan helyzetet teremtett, hogy 
az eddig 8000 Ft-ot fizető 18 év 

alatti gyermekek 13.000 Ft-ot 
lennének kénytelenek fizetni. A 
képviselő-testület éppen ezért - 
egyetértve az iskola vezetésével 
- módosított korábbi rendeletén. 
A díjak így is jelentősen nőnek: a 
18 év alatti gyermekek szüleinek 
10.000 Ft-ot kell fizetni, a 18 év 
feletti hallgatók térítési díja 19. 
500 Ft-ra módosul, míg a tandí
juk 45.000 Ft lesz.
Nem fogadta el a képviselő-tes
tület a korábban üzemeltetett 
Pink bár bérlője által benyújtott 
bérleti díj hátralékra eső kamat
teher elengedésére irányuló ké
relmét. Az összeg közel 80 ezer 
Ft.
Lemondott a képviselő-testület 

a többletbér kiadásához megigé
nyelt kiegészítő támogatási elő
legről, összesen 1 millió 120 
ezer Ft-ról. Az önkormányzatot 
azonban nem éri veszteség, mi
vel ez az összeg az önhiki támo
gatásban szerepel majd.
A képviselő-testület ezt köve

tően egy telekkijelölés ügyében 
döntött, majd jelentést hallgatott 
meg a lejárt határidejű határo
zatokról, a két ülés között tett in
tézkedésekről, majd a közérde
kűjavaslatok, bejelentések meg
tételére került sor.
A képviselő-testületi ülésről ké
szített jegyzőkönyv teljes terje
delmében elolvasható a Városi 
Könyvtárban. R.Z.

Még nem teljesen rendezett a terület tulajdonviszonya

Szerződésbontáshoz vezetett az eredménytelenség
2003. április 30-ai hatállyal 

szerződést bontott a város az 
Első Magyar Ipari Park Szer
vező Kft-vel. A válás annak 
köszönhető, hogy az említett 
cég egyetlen négyzetmétert 
sem tudott eladni az önkor
mányzat által ipari parknak 
szánt, annak feltételeit azon
ban nem teljesítő területből. A 
szerződés felbontása a megál
lapodás értelmében 2 millió 
300 ezer Ft-jába került a vá
rosnak
Néhány évvel ezelőtt abban a 

reményben kötött ingatlan
hasznosítási megállapodást 
Aszód város önkormányzata és 
az Első Magyar Ipari Kft, hogy 
mindketten jól járnak. A meg
állapodás tárgya a Profi és a 
MÓL kút mögötti 10 hektáros 
terület volt, amelyre befek
tetőket várt a város. Aszódnak 
nem a terület eladása jelentette 
volna a nagyobb hasznot, - a 
befolyt összeg nagy részét el
vitte volna a közművesítés- ha
nem az, hogy az idetelepülő vál
lalatok munkahelyeket terem
tenek, idővel pedig helyi ipar
űzési adót fizetnek.
Az Első Magyar Ipari Szervező 
Kft jó referenciákkal bírt, több 
ipari területet értékesített már az 
országban, és ezt is eladhatónak 

tartotta. Az első két-három esz
tendőben igen aktívnak is bi
zonyultak, hiszen számos vál
lalat, cég képviselői, vezetői 
fordultak meg a helyszínen és a 
Városháza tanácstermében. 
Udvariasan meghallgatták a vá
rosunk előnyeit ecsetelő elő
adást, megnézték a prezentációt, 
aztán ígérték, hogy vissza
jönnek. Sajnos egyikük sem tar
totta szavát. A 2002-es eszten
dőben már az érdeklődés is el
maradt. Területi igénnyel jelent
keztek viszont olyan meg
erősödött helyi vállalkozások, 
amelyek kinőtték telephelyüket. 
Ezt tapasztalva már az előző 
képviselő-testület is fontolgatta 
a kft-vel való szerződésbontást, 
ám erre csak most került sor.
Az Első Magyar Ipari Park 
mindenesetre nem járt rosszul. 
Bár a remélt nyeresége elmaradt 
(a költségek levonása után je
lentkező haszon 30%-a őket il
lette volna), az önkormányzat
nak a szerződésbontás követ
kezményeként ki kell fizetnie a 
cég által elkészített tanulmány 
második részletét, 2 millió 300 
ezer Ft+ÁFA összeget. (Az első 
részletet a tanulmány elkészül
tekor fizette ki a város.)
Az öt eladásra váró telek föld
mérési munkái már elkészültek, 

az anyag a Földhivatalba került 
záradékolásra. Ezután a szük
séges építéshatósági eljárás kö
vetkezik. A területen viszont 
még mindig van három ingatlan,

Jóváhagyta a képviselő-testület 
az általa kijelölt három fős bi
zottság által a Javítóintézet ve
zetőségével folytatott tárgyalás 
során kialkudott 36,5 millió Ft- 
os vételárat az Aszód -Kartál 
közötti 20,1 hektáros területre 
vonatkozóan. Ez azt jelenti, 
hogy az Aszód Fesztivál hely
színe nagy valószínűséggel erre 
a részre kerül, a jelenlegi helyén 
pedig megkezdődhet a már ki
jelölt telkek értékesítése. A meg-

Kisjavítások ■ Kis lépéseMien
Elkészült az elvégzendő felújí

tási és kisjavítási munkák listája. 
A Műszaki Iroda három kate
góriába csoportosította a felada
tokat. Az első kettő tartalmazza 
a legsürgősebben elvégzendő 
munkákat, melynek megoldása 
több, mint 10 millió Ft-ot igé
nyel. Ezek elvégzése csak az 
önhiki pályázat eredményének 
megismerése után várható, mert 
ezt követően derül ki, mennyi 
pénz jut erre a feladatra. A Vá
rosfejlesztési Bizottság rangso
rolta a feladatokat, amelyek kö
zül előnyt élveznek a baleset- 

amelyre megállapodást kell köt
ni. Fehér Endrének, a Műszaki 
Iroda vezetőjének véleménye 
szerint ez lebonyolítható a zá
radékolási folyamat alatt.

vásárolandó terület nagyobbik 
része egyébként ipari övezetként 
funkcionálna.
Az első kapavágásig azonban 

néhány feladat elvégzése még 
hátra van. A képviselő-testület 
határozatát már megküldték az 
eladónak, aki azt továbbítja a 
Kincstári Vagyonigazgatóság
nak. A szerződés-tervezetet a 
vagyonigazgatóságnak kell el
készítenie, valamint megtenni az 
egyéb szükséges jogi lépéseket.

veszélyt megszüntetők. Ilyen 
például a Petőfi utca felső meg
kerülő út esetében (A Csengey 
utca lejárójánál) védő szalag
korlát elhelyezése vagy a Falu
járók úti lakótelepen található 
gyalogátjáró javítása járópalló 
pótlással.) A III. kategóriában 
szereplő munkák - ezek nincse
nek rangsorolva - elvégzésére a 
város anyagi lehetőségeit ismer
ve nagy valószínűséggel ebben a 
ciklusban nem kerül sor, mivel - 
2002-es árakon számolva - 
ehhez közel 100 millió Ft-ra vol
na szükség. R.Z.
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Két bizottság neve is rövidült

Módosult a város SZMSZ-e
Nem könnyű olvasnivalót vesz 
a kezébe, az, aki a Helyi Önkor
mányzat Szervezeti és Műkö
dési Szabályzatát kívánja tanul
mányozni. Persze nem is szó
rakoztatás céljára készült az ön
kormányzat egyik legfontosabb 
helyi rendelete, amely elsődle
gesen az önkormányzat szerve
zetének, működésének a szabá
lyozását foglalja össze, s ame
lyet állandóan összhangban kell 
tartani az önkormányzati tör
vénnyel. Az elmúlt négy év mó
dosulásai teljes egészében beé
pültek a szabályzatba. A legu
tóbbi rendelet-tervezetet az idő
közben módosult jogszabá
lyokhoz, alkotmánybírósági ha
tározatokhoz kiigazítva készítet
ték el, figyelembe véve a kép
viselők észrevételeit is. A

Megalakult a Múzeumért, a Műemlékekért Baráti Kör

Cél a város arculatának, a múlt értékemen megőrzése
A Múzeumért, a Műemléke

kért Baráti kör alakult nemré
giben a Petőfi Múzeum veze
tésének koordinálásában. Az 
új szerveződés elsődleges cél
jának a város arculatának, a 
múlt emlékeinek megőrzését, a 
Petőfi Múzeum hírnevének 
öregbítését, tevékenységének 
propagálását tartja.

Dr. Asztalos István múzeum
igazgató, a szerveződés kezde
ményezője örömmel számolt be 
arról, hogy az első összejö
vetelükön mintegy 25-en vettek 
részt. Közülük sok volt az „is
merős arc” vagyis olyan polgá
rok, akkor korábban is sokat tet
tek a városért, ugyanakkor szép 
számmal akadtak új érdeklődők.
- Több minden motiválta a 
baráti kör létrehozását - nyilat
kozta lapunknak Asztalos Ist
ván. - A kezdeményezést egy 
korábbi egyesület feléleszté
seként is felfoghatjuk, hiszen a 
Városszépítő Egyesület hason
ló célok megvalósításáért dol
gozott, mint mi most. Sajnos az 
egyesület, miután az elnökének, 
Asztalos Tamásnak a helyzetét 
ellehetetlenítették és ő lemon

javaslatok között szerepelt pél
dául, hogy a bizottságok ne az 
általuk elvégzendő feladatok 
után kapják a nevüket. Ennek 
megfelelően az Ügyrendi és Va
gyonnyilatkozatokat Kezelő Bi
zottság a jövőben Ügyrendi Bi
zottságként, az úgynevezett 
hosszú nevű - Művelődési, Köz
oktatási, Ifjúsági és Sportbi
zottság (MKIS) - bizottság pe
dig Művelődési bizottságként 
nevezendő.
Módosult a személyes érintett
ségre vonatkozó paragrafus né
hány bekezdése is. Eszerint:
,,/8/ A képviselő-testület a tele
pülési képviselő személye érin
tettsége esetére vonatkozó kizá
rásnál-az adott napirendi pont
nál — az Ötv 14. § /2/ bekezdését 
alkalmazza.

dott, szép lassan elhalt. Tudni 
kell, hogy ebben a városban va
lamikor nagy kultúrája volt a 
múlt megőrzésének, és ez az 
utóbbi időben háttérbe szorult. 
Éppen ezért tagjainktól erkölcsi 
támaszt remélünk, és a múzeum 
értékmentő munkájának, a 
megőrzés fontosságának propa
gálását válj uk.
A múzeumigazgató szerint fő
leg a régészeti leletek bejelen
tése területén romlott a morál, a 
környező településekkel össze
hasonlítva Aszódról érkezik a 
legkevesebb jelzés, holott itt 
Európa egyik legnagyobb ne
olitikuskori települése volt.
- Ezer százalék, hogy a volt papi 
földeken történő építkezések 
alkalmával leletek tucatjai ke
rülnek elő, de a törvényi köte
lezettségek ellenére sem jelen
tik be a telektulajdonosok. Saj
nos előfordul, hogy önkor
mányzati építkezések esetében 
a Polgármesteri Hivatal sem 
tesz mindig eleget ennek. 
Fontos feladatnak tekinthető az 
aszódi műemlékek megóvása, 
amelyek közül inkább a „világi
akkal” van baj, az egyházak 

/9/ Amennyiben a képviselő 
személyét érintő ügyben a kizá
rásra vonatkozó bejelentését 
nem teszi meg, úgy erre az ügy
rendi bizottság vezetője hívj a fel 
a képviselő-testület figyelmét. ”
Az SZMSZ 2. számú, a kép

viselő-testület egyes hatásköre
inek átruházásáról szóló mellék
letbe is került egy módosítás. A 
Művelődési bizottságnak az 
előző képviselő-testület évi 300 
ezer Ft-os saját keretet szavazott 
meg, amely felett a bizottság 
rendelkezhet különböző felada
tok megvalósítására. Annak ér
dekében, hogy ez másra ne le
gyen felhasználható, bekerült a 
mellékletbe az alábbi mondattal: 
„ A Művelődési Bizottságra 
ruházza a képviselő-testület által 
az éves költségvetésben bizto
sított keretösszeg felhasználását 
óvodai, iskolai, közművelődési, 
ifjúsági és sportcélokra.”

R.Z.

kezelésében lévők az utóbbi 
években látványosan meg-szé- 
pültek. Pozitív példa az utcá
kon is látható, legutóbb például 
a Szent Imre utca egyik háza 
szépült meg úgy, hogy gondo
san ügyeltek az építészeti érté
kek megőrzésére, ám több épí
tészeti melléfogás is tapasztal
ható. A Baráti Kör ilyen ese
tekben is igyekszik tanácsok
kal szolgálni, a lakosság véle
ményét kikérni és az illetéke
sekhez továbbítani.
A tervek szerint a tagok ősztől 
kezdve rendszeresen találkoz
nak majd. Dr. Asztalos István 
reméli, folytatni tudják például 
a tavasszal nagy sikert aratott 
Honismereti Akadémiát, amely 
érdekében most újra pályáztak- 
egyelőre eredménytelenül. A 
célokat magánszemélyek is tá
mogathatják az Osváth Gedeon 
Emlékére Létrehozott Múze
umi Alapítványon keresztül.
(Számlaszám: OTP Bank Rt 
11742166-20018786) Emellett 
szívesen várnak minden olyan 
érdeklődőt, aki szívesen vesz 
részt a város értékeinek megőr
zéséért folytatott munkában, -r-

Megyei kezelésbe 
kerül a Nevelési

Tanécsadé
Városi kezdeményezésként 

született, megyei kezelésűvé 
válik a Nevelési Tanácsadó In
tézet, amelynek tevékeny
ségére óriási igény van. Azt, 
hogy az intézmény megőrizze 
a színvonalát, illetve hogy fej
lődni tudjon, Aszód önerőből 
már nem képes megfinanszí
rozni. A legutóbbi testületi ülé
sen ennek figyelembe vételével 
döntött úgy a képviselő-testü
let, hogy a fenntartási jogot át
adja Pest megye önkormány
zatának. Az intézet által vég
zett tevékenység egyébként 
nem a város, hanem a megye 
alapfeladatai közé tartozik.

Az aszódi önkormányzat az 
1990-es évek elején döntött 
úgy, hogy - miután a gödöllői 
Nevelési Tanácsadó nem fogad
ta a problémás gyermeket - a 
Csengey Gusztáv Általános 
Iskolában beindítja a szakszol
gálatot. 1998-ban egy sikeres 
pályázatnak köszönhetően a 2. 
számú Általános Iskola volt nap
közis termeibe költözött a Ne
velési Intézet. Az elnyert pénz 
lehetővé tette új bútorok, kor
szerű eszközök vásárlását is. 
Egy másik pályázatból a mun
katársak foglalkoztatását sike
rült biztosítani. A szakszolgálat 
ezt követően kiterjesztette tevé
kenységét a Galga mente kör
nyékére. A szakmai munka sike
rességét az az 1999-es szakértői 
vizsgálat is igazolta, amely átte
kintette a megye pedagógiai 
szakszolgálatának helyzetét, s 
egyben megjelölte az egész me
gyét lefedő hálózat működési 
helyeit. Aszód ebben, mint 
szakmailag jól működő, szerve
zetileg fejlesztendő központ 
szerepelt.
A sikerek egyre nagyobb elvá

rásokat is eredményeztek, s ma 
már úgy tűnik, Aszód saját rend
szerében nem tud elegendő for
rást biztosítani, ráadásul az 
igényelhető központi normatíva 
a felét sem fedezi a kiadásoknak. 
Mindez lehetetlenné teszi közal
kalmazott kinevezését, a mun
kaidő megfizetését.
Mindezek figyelembevételével 
az önkormányzat úgy döntött, a 
fenntartói jogot átadja a megyei 
önkormányzatnak, akinek a köz
oktatási törvény egyébként 
amúgy is számára írja elő köte
lező ellátandó feladatként a ta
nácsadó működtetését.

R.Z.
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Hat helyen lesznek tárolók

Hulladéksziget: A szelektív gyűjtés első állomása
(Folytatás az 1. oldalról) 
dékgyűjtés megoldását, amit zá
ros határidőn belül kötelezővé is 
tesz. A polgárok rászoktatása az 
általuk megtermelt szemét válo
gatott gyűjtésére nagy valószí
nűséggel nem megy majd egyik 
napról a másikra. Ennek első 
fázisának tekinthető az úgyne
vezett szelektív gyűjtőszigetek 
létrehozása. Ennek lényege, 
hogy a település néhány közte
rületén olyan konténerek kerül
nek kihelyezésre, amelyben 

négyféle hulladék helyezhető el: 
színes üvegek, fehér üvegek, 
műanyag hulladék és papírhul
ladék. Az elszállításuk szintén 
speciális szemétszállító jármű
vel történik, hogy az újrahasz
nosítás - mert hiszen ez a cél - 
megvalósulhasson.

Nemrégiben pályázat jelent 
meg e tárgykörben, s erre most 
Aszód is rástartol. Tolmácsi 
Miklós azt kérte a képviselő-tes
tülettől, hogy a pályázat önré
szeként szükséges 900 ezer Ft-ot 

biztosítsa a város. A központi 
költségvetés ehhez - sikeres pá
lyázat esetén - 2, 1 millió Ft-ot 
ad. A így összegyűlt összegből 
hat speciális konténer vásárol
ható meg, amelyek kihelyezési 
helyszíneként az alábbi közterü
leteket jelölték ki a képviselők: 
Szent Imre utca- Széchenyi utca 
útkereszteződése (volt autóbusz 
megálló), a Profi Aruház parko
lója, az Evangélikus Gimnázium 
mögötti közterület (Papföldi út), 
a Kondoros téri piac környéke, a 

Falujárók útja 5/7 óvoda felé eső 
oldala, valamint a Hajnóczi utca- 
Rákóczi utca kereszteződése (a 
Petőfi gimnázium felőli oldal.) 
A GAMESZ vezetője elmondta, 
intézménye nem rendelkezik a 
szelektív gyűjtéshez szükséges 
speciális eszközökkel, ezért erre 
külsős céget kell megbíznia. Egy 
gyűjtősziget leürítése várhatóan 
12 ezer Ft. Ennek költségét a 
GAMESZ a települési hulladék 
kezeléséből keletkező bevételé
ből kívánja fedezni.

Az államtitkár szerint elengedhetetlen az illegális lerakók tájsebészeti rendezése

Kétezer milliárd a hulladékgazdálkodás ára
Alapanyagként használhat

ják majd a kistérségi önkor
mányzatok környezetvédelmi 
EU-s pályázataikhoz azt a hul
ladékgazdálkodási cselekvési 
programot, amelyet az Or
szággyűlés határozata nyo
mán ez év őszéig kötelesek a 
megyék, illetve a régiók elké
szíteni - mondta el Kis Zoltán. 
A környezetvédelmi miniszté
rium SZDSZ-es politikai ál
lamtitkára azt is hangsúlyozta, 
hogy a települések „dolgo
zatait” segítik majd a regioná
lisan működő környezetvé
delmi felügyelőségek, a termé
szetvédelmi hivatalok, a kis
térségi megbízottak, a falugaz
dász hálózat, és számos civil 
szervezet, például a Levegő 
Munkacsoport, a Humusz 
Szövetség, illetve az Ökotárs 
Alapítvány.
- Ellenzéki politikusok szerint 
addig aligha pályázhatnak a kis
térségek környezetvédelmi célú 
uniós támogatásokra, amíg a 
zöld tárca nem készíti el az eh
hez szükséges programokat. Hol 
tart most ez a munka?
- Az a helyzet, hogy a program 
első részét, az Országos Hulla
dékgazdálkodási Tervet már jó
vá is hagyta a Parlament. Ez 
meghatározza, hogy a Magyar
országon keletkezett hulladékot, 
a veszélyes anyagokat milyen 
technológiával, milyen beru

házások kezelhetik. Ez az or
szággyűlési határozat egyéb
ként arra kötelezi a megyéket, 
illetve a régiókat, hogy ez év 
kora őszére konkrét cselekvési 
programot készítsenek az or
szágos hulladékgazdálkodási 
terv alapján. Ezt aztán tovább 
lehet majd bontani az egyes 
kistérségekre. Az így elkészü
lő tervek a későbbi EU pálya
munkák alapanyagaként hasz
nálhatók majd.
— A második lépcső lehet a kor
mány által most elfogadott nem
zeti környezetvédelmiprogram?
- Igen. Ez a 2003-tól 2008-ig 
tartó időszakra vonatkozó átfogó 
terv kitér az infrastruktúra fej
lesztésére, a levegő- és zajvéde
lemre, az emisszió kibocsátás 
kérdésére, a hulladékgazdálko
dásra, a vízgazdálkodásra, a kör
nyezettudatos nevelésre és tar
talmazza a természetvédelmi 
alapprogramot is. Tudni kell 
ugyanis, hogy az EU- csatlako
zásunkról szóló szerződésben 
számos vállalást tettünk, egye
bek mellett a szennyvíz-elveze
tés megoldására, a hulladékke
zelésre vonatkozóan. így például 
a lerakott hulladék aránya nem 
lehet majd több húsz százalék
nál, a fennmaradó nyolcvan szá
zalékot újra kell hasznosítani, 
illetve meg kell semmisíteni. De 
gondoskodnunk kell a szelektív 
hulladékgyűjtés bevezetéséről 

is. Ezeket a vállalásokat legké
sőbb 2015-ig teljesítenünk kell.
— Mekkora összeget emésztene 
fel a hazai hulladékgazdálkodás 
rendezése az EU által elvárt 
szinten?
—Kétezer milliárd forintra volna 
szükség ehhez. Ebbe persze be
letartozik a mezőgazdasági jel
legű hulladékok, a szennyvíz
iszap, a csomagolóanyagok ke
zelése. Sőt ide kell számítanunk 
az országban meglévő hul
ladéklerakók rekultivációját is. 
Mondok egy példát: a 2700 
lerakó fele nem működik, és 
nem végezték el a szükséges 
rekultivációt sem. A körülbelül 
1300 működő hulladéklerakó 
felének pedig nincs érvényes 
környezetvédelmi engedélye. 
Az engedéllyel működők közül 
2009 után csak 42 lerakó marad
hat üzemben. Az illegális lera
kók tájsebészeti rendezése elen
gedhetetlen.
-Lát-e biztosítékot arra, hogy az 
EU-s támogatásokhoz elenged
hetetlen hazai önrészt a központi 
költségvetés állni fogj a?
- A kormány által most elfoga
dott nemzeti környezetvédelmi 
program összköltsége 4200 mil
liárd forint. Ennek felét EU-s 
forrásokból, privát tőkéből, ön
kormányzati saját erőből kell 
előteremteni. A másik felét a 
központi költségvetésnek kell 
állnia. Meggyőződésem, hogy 

senki sem örülne annak, ha a 
társfinanszírozás problémái mi
att esne el Magyarország uniós 
pénzektől.
- Ezeket a pályázatokat a 

minisztériumhoz vagy közvetle
nül a brüsszeli elbírálókhoz kell 
majd a jelentkezőknek, például 
egy kistérségi önkormányzatnak 
benyújtani?
- A csatlakozás után a környe
zetvédelmi tárca már csak me
nedzsel, közvetít ebben a kér
désben. Csak szakmai segítséget 
nyújtunk, illetve az Unió által 
előírt mértékben biztosítjuk a 
pályázatokhoz szükséges ön
részt. A pályázatokat az EU bí
rálja el.
- Kitől kérhetnek segítséget a 

pályázatkészítésben a jelent
kezők?
—Egyrészt regionálisan működő 
környezetvédelmi felügyelősé
gek, a természetvédelmi hiva
talok adnak ebben segítséget, a 
kistérségi megbízottak, a falu
gazdász hálózat, és azok a civil 
szervezetek, például a Levegő 
Munkacsoport, a Humusz és az 
Ökotárs Alapítvány, amelyek 
létrehozták a Környezetvédelmi 
Tanácsadó Hálózatot. Több mint 
tizenkét irodájuk van ország
szerte.

Localinfo
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AKCIÓ?
Pergető botok és orsók 

15% 
kedvezménnyel kaphatók!

Kedvenc állateledel
Aszód, Kossuth 1. u. 63. is

Tel.: 06-70/209-31-39 J 
/Nyitva: H-P: 09-17, Szó: 08-12 ®

Az állatbarátoknak minden 
amire kedvencüknek 

szüksége lehet!

15 kg-os Mosella bojlik 
már

1. 000 Ft-tól
megvásárolható 

üzletünkben

* NE VÁRJA MÉG. HOGY
■ videqMvéielei . r

ILYEN SZÜRKÉVÉ‘VÁLJANAK!

Digitális formátumra WCD, DVD) átírva

megmarad a minőség!
fi részi elekről ér deklör"""" 

209M-3MÖ-8S 
teletonszámon.

- száraztápok, 
fagyasztott húsok,

>- konzervek, jutalomfalatok
- rágcsáló-, madár-, haleleségek,
j- pórázok, nyakörvek és egyéb kiegészítők,
- tenyésztőknek; minőségi tápok, kiegészítők

SZERETETTEL VÁRJUK 
ÜZLETÜNKBEN!

A INGATLAN IRODA V
(Ügyvédi irodában) 

Aszód, Kossuth Lajos út 63. 
Tel.: 06 70 389-67-05

Eladó családi házakat, lakásokat, 
telkeket

KERESÜNK Ügyfeleink részére.
- ingatlan értékbecslés
- vásárláshoz hitelek

Bszódon építési telkek eladók!

Márkabolt Lancast
AKCIÓS ÁRAKON vásároljon üzletünkben! 

10-20% kedvezmény a KRONOS márkájú 
termékekből!^

3S J Jnum» sn
ZO-LA 2000 Kft Aszód, Kossuth L. utca 71. 
Tel/fax 28 500-450; 28 500-451; 70 519-7869

eJllOLARIUM 
Két felevő szolival állunk a bámulni 
vágyó vendégeink rendelkezésére!
ZO-LA 2000 Kft., Aszód, Kossuth L. utca 71. 

(A Művelődés Házával szemben) 
Tel: 20 571- 6463; 28 500-450 
Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12
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Népszabadság: megyei melléklet helyett Budapesti Tükör

Meddig marad saját napilap nélkül Pest megye?
Mostohagyereknek számít 

Pest megye, már ami a regio
nális hírek áramoltatását il- 
1 e t i . 1 9 9 5 
óta megyénknek nincs na
pilapja, ekkor ugyanis meg
szűnt a Pest Megyei Hírlap. 
Néhány hét múlva a Népsza
badság vezetése gondolta úgy, 
felvállalja a megyében lakók 
tájékoztatását szűkebb régi
ójukról, ezért 1996-ban elin
dította a kezdetben hetente 
két, később három alkalom
mal, majd mindennap az új
ság részét képező Pest Megyei 
Krónikát A melléklet 1999 
májusában átszervezésre ke
rült, s Pestvidék néven már 
csak a főváros vonzáskörzeté
ben történt eseményekről je
lenhettek meg tudósítások. 
2003. április 26-án ez a lehe
tőség is megszűnt.
Kollégáimmal sokszor feltettük 

már a kérdést, vajon Pest megye 
miért nem bír el egy saját napi
lapot. Miért van az, hogy más 
megyék lapjai kifejezetten sike
resnek számítanak, itt pedig nem 
számíthat üzletileg nyereséges 
vállalkozásnak?
Az egyik lehetséges válasz 
nyilvánvalóan az, hogy mivel az 
ország fövároscentrikus, a me
gyének pedig nincs külön szék
helye, a Budapesten történtekről 
minden országos lap beszámol, 
így a kisebb települések hírei 
már nem bírnak akkora reklám
hordozói lehetőséggel. A rek
lámcégek ugyanakkor elha
lásszák a nagyobb hirdetőket 
saját kiadványuk részére. A 
dolog odáig jutott, hogy a 
megyei önkormányzat az előző 
ciklusban már az egyik ilyen ki
adványban jelentette meg a szű
kebb pátriánkkal kapcsolatos 
híreket, s úgy néz ki, a trend a 
következő években folytatódik. 
Nemrégiben viszont megjelent 

egy új kiadvány, a Központi Ré
gió, amely szintén Budapest ag- 
lomerációs híreiről tudósít. 
Szerkesztője Gazdik István, aki 
a 2002-es választásokig a me
gyei önkormányzat sajtóiro
dáját vezette.

- Lapunk egyelőre kéthetente 
jelenik meg, és címlista alapján, 
célzott terítéssel kerül az utcára. 
Ez azt jelenti, hogy meg
határozott kör - önkormányza
tok, intézmények, a gazdasági 
élet, a közélet szereplői stb. - 
saját címére kapja az újságot. A 
kétheti megjelenés sajnos Ma
gyarországon nem igazán elfo
gadott, ezért az egyik törek
vésünk az, hogy záros határidőn 
belül hetivé váljunk. Szeretnénk 
a jelenlegi 15 ezres példányszá
munkat is növelni.

Az újságot egy olyan cég

A jövőben nagyobb propagandára lesz szükség

Bemutatkoztak a megye múzeumainak kiadványa!
A 2002-2003-ban megjelent 
múzeumi kiadványok kerül
tek a középpontba azon a 
sajtótájékoztatón, amelyet a 
minap rendezett a Pest Me
gyei Múzeumok igazgatósága 
a megyeházán. A bemutatott 
kötetek között szerepelt dr. 
Asztalos István történész, Az 
ikladi családok története című 
munkája is.
- Hagyományteremtésnek szán
juk ezt a rendezvényt, szeret
nénk ugyanis szélesebb körben 
megismertetni az egyes alkotó
műhelyek által kiadott munká
kat, és erre talán az Ünnepi 
Könyvhét környéke a legalkal
masabb időpont- mondta beve- 

Köszönjük a támogatást!
Iskolánkat több éve támogatja a Városi Vöröskereszt titkára, 

Balogh Jánosné Erzsiké és Gáspárné Csókás Rita, a Vöröskereszt 
Aszód és Gödöllő körzeti vezetője. Ebben a tanévben is az Egész
séges életmódra nevelés rendezvénysorozat keretében szervezett 
tanulói versenymunkák (totók, rajzok, plakátok) helyezettjeit 
tárgyjutalomban ( pezsgőtabletták, gyümölcsteák, gyümölcsök és 
egyéb tárgyjutalmak) részesítették diákjaink nagy megelégedésére. 
Köszönjük a támogatást!

Vincze Zoltánná
biológia tanár

jelenteti meg, amely már tíz éve 
eredményesen dolgozik a rek
lámpiacon. Most új területen 
próbálkozik, és elsősorban azok
ra a vállalkozásokra számít, 
amelyek nem szívesen reklá
mozzák magukat hirdetési új
ságban. A vállalkozás sikeres
ségét mi, olvasók is kontrol
lálhatjuk: ha rendszeresen, hosz- 
szú ideig találkozunk a Köz
ponti Régióval, akkor bejött a 
kiadó számítása.
Időközben átalakult a gödöllői 
Pelikán Rádió is. Ez nemcsak 
névváltozással járt - most már 

zetőjében dr. Simon László me
gyei múzeumigazgató, aki sze
rint legalább olyan nehéz a 
szponzorok szerzése a könyvek 
kiadásához, mint maga a publi
kálás. Az új kötetek csak egy 
részének a Pest Megyei Múze
umok Igazgatósága a kiadója, a 
legtöbb esetben az önkormány
zatok segítenek a kiadványok 
megjelentetésében, ám adott 
esetben akadnak más szpon
zorok is. Jó példa erre Karcsú 
Antal Arzén: Vácz város tör
ténete I-IX. kötetének CD- 
ROM-on történő megjelente
tése. A ferences történész 1888- 
ban befejezett művének korsze
rű adathordozón történő kiadá- 

Másik Rádió néven sugároznak 
az FM 93,6 MHz-es hullám
sávon - hanem a vételkörzet nö
vekedésével is. A 60 településen 
fogható adás a többi kereske
delmi rádióhoz hasonlóan fő
ként zenét sugároz, a hírblokk
jaiban azonban regionális hírek 
is szerepelnek, illetőleg a be
szélgetős blokkjaikban a kör
nyékünkön élő közéleti szemé
lyiségeket, hírességeket faggat
ják. A rádió honlapot is üzemel
tet www.tuloldal.hu néven.

R.Z.

sához a váci Tragor Ignác 
Múzeum és az Enciklopédia Hu
mana Egyesület mellett a Lyra 
Könyvesház is hozzájárult.

A kevés érdeklődő összesen 14 
újdonsággal ismerkedhetett 
meg. Közülük kuriózumnak 
tekinthető Antolik Arnold: Mi 
volt Szentendre és mi lehetne? 
című munkája. A szerző a vá
rosnak egykoron polgármestere 
volt, és ezt a művét 1932-ben ír
ta. Izgalmas lehet tehát szem
besíteni az ő elképzeléseit Szent
endre jelenlegi helyzetével.

Dr. Asztalos István-Brandtner 
Pál: Az ikladi családok története 
című könyve az 1752-ben Ta- 
uplitzból Magyarországra átte
lepített protestáns német famí
liák gyökereit kutatja. A tele
pülés -és családtörténet nem
csak az ikladiak számára lehet 
izgalmas olvasmány, hanem 
azoknak is, akik szeretnék job
ban megismerni szűkebb kör
nyezetünk múltját. A mű meg
jelentetését az ikladi önkor
mányzat támogatta. A könyv az 
ottani Polgármesteri Hivatalban, 
illetve a Petőfi Múzeumban vá
sárolható meg.

R.Z

ww.tuloldal.hu
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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 
gletteiő segédanyagok 
Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők

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

festékek, ecsetek, meszelek
■=> Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lázárok

Péter Lajosné
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT
® (28) 401-691, 401-092

Nyitva: H-P; 6-17-ig, Szó: 6-12-ig

®MÓNI FOTÓ®

Aszód, Kossuth Lajos u. 38.
Digitális Tel: 400-957

Labor Nyitva: H-P: 8-17, Szó: 8-12

fffyári akciós filmajánlatunk:
kettot fizet, hármat kap!

Pl Fuji 24 
Fuji 36

3 db/doboz 1660.-
3 db/ doboz 2100.-

Minden 5.filmkidolgozás után plusz 
ajándékba adunk I tekercs filmet vagy 

I db 2lx3O-as nagyítást!

Illatszertár
HíHap, (dohányáru. Hagyományos és új aszódi 
képeslapok, telefonkártyák, postai értékcikkek
A postahivatal és a shop nyitvatartása:

Hétfő - péntek: 8.00-16.00 
Pénztári órák: 8.00-15.30 
Szombat-vasárnap: zárva

Esküvőkre
Étkészletek, pohárkészletek, gyümölcsös 
és süteményes tálak nagy választékával 

várjuk minden kedves vásárlónkat!
nyitva tartás: H-P.: 8-17; Sz: 8-12
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Pedagógus - napi ünnepség

Gál Tibor kapta a Koren-díjat
(Folytatás az 1. Oldalról) 

a kimagasló teljesítményt, 
életpályát.
A Juhász Edit, László Eszter, va
lamint a Podmaniczky Művé
szeti Iskola Barokk Zenekara és 
Búzás Bence produkciója által 
fűszerezett ünnepség aranydip
loma átadással kezdődött. Buri- 
án Jánosné, Marika (képünkön) 
50 évvel ezelőtt vehette át dip

lomáját. A jelenleg a Mátrában 
élő tanítónő hosszú tanítói pá
lyafutását Aszódon kezdte, és itt 
is fejezte be. Nehéz volna ösz-

szeszámolni, hány kisgyermeket 
indított el a nehéz iskolás életbe. 
Tanítványai szerették őt, mivel 
mindig volt hozzájuk kedves 
szava, mosolyain bíztató simo- 
gatása. Nemcsak tudást adott ne
kik, hanem szeretetet és ember
séget is.
A kitüntetést Bagyin József 
nyújtotta át a meghatott peda
gógusnak. Ezt követően ugyan
csak a város embere olvasta fel 
az idei Koren-díjas méltatását, 
majd nyújtotta át a kitüntetést 
Gál Tibornak.
Az ünnepség állófogadással 
zárult. Ezt azonban megelőzte 
még egy meglepetésműsor: a 
Javítóintézet növendékeinek 
zsidó tánca. A kis csapat a 
Javítóintézetek Országos Feszti
válján több, mint 60 induló kö
zül az első helyet szerezte meg 
ezzel a produkcióval, amelyet 
Juhász Edit tanított be nekik.

Gál Tibor 1982-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetem 
bölcsészeti karán orosz-német szakos diplomát szerzett. 
Pedagógusi pályáját ugyanez év őszén az Aszódi Petőfi 
Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola kollé
giumában nevelőtanárként kezdte. A következő évtől már 
a gimnázium nyelvtanáraként dolgozott. Számos tanít
ványa tett azóta sikeres közép- és felsőfokú nyelvvizsgát. 
Tanári munkája mellett az osztályfőnöki tevékenység, a 
diákmozgalom segítése és az iskola hagyományainak 
ápolása tette teljessé oktató-nevelő munkáját. 1987-től 
folyamatosan érettségi-elnöki teendőket is ellát. 1988-tól 
az iskola általános igazgatóhelyettese.
1993- tól az Aszód Város Polgármesteri Hivatalának 
művelődési főelőadója, aki a város oktatásügyének 
koordinálásán, segítésén túl Aszód közművelődésének is 
az egyik meghatározó személyiségévé vált. Mozgatója 
és szakmai segítője Aszód és a németországi Obernburg 
város közötti testvérkapcsolatok kiépítésének és 
ápolásának.
1994- töl az újrainduló aszódi Evangélikus Gimnázum 
óraadó tanára, majd 1997-töl főállású pedagógusa, 
igazgatóhelyettese. Tevékenységét a magas színvonalú 
szakmai munka, a humánus vezetői gyakorlat, a kreatív, 
újító szellem jellemzi.
Személyében olyan klasszikus tanáregyéniséget tisz
telhetünk, aki a tantárgyi tudás átadása mellett az igé
nyesség, a műveltség, a kitartó szorgalom, az emberi 
tartás példájával nevel.

Kétszáz egykori kollégista csodálta az új diákszállást

Öregdiák találkozó a Petőfi Gimnáziumban
„A gondolkodó embernek első
sorban a kötelességeit kell telje
sítenie és csak majd aztán a jo
gaival élni”.
E nemes és igaz üzenet dr. Ma
gyar János akadémikustól szár
mazik, aki a legidősebb öregdi
ákként volt jelent a Petőfi 
Sándor Gépészeti Szakközépis
kola és Kollégium által május 
31-én rendezett találkozón. A 
Soproni Erdészeti és Faipari 
Egyetem Nyugalmazott rektora 
Ácsáról járt be nyolc éven ke
resztül az aszódi gimnáziumba, 
és ma is jó szívvel emlékezik 
egykori tanárai. Nem csoda hát, 
hogy örült annak, újra létezik az 
a szép hagyomány, amelyet 
1926-ban indítottak útjára az 
1916-ban érettségizett diákok. 
Ekkor alakították meg az öreg
diák szövetségek és választották 
elnökévé Szever Pál intézeti 
tanárt, aki korábban maga is a 

gimnázium tanulój a volt.
A szövetség a II. világháború 
után megszűnt, és csak 1989 má
jus 20-án éledt újjá Nyíry Sza- 
bolcsné elnökletével, akit ké
sőbb Oberczán József követett. 
A vezetőség minden eszten
dőben külön meghívja azon 
osztályokat, akik kerek évfor
dulót ünnepelnek. Örvendetes 
módon a találkozókon résztve
vők száma egyre gyarapodik.
A baráti kör nemrégiben új 
elnököt választott, mégpedig 
Nádasdy Ferencet, aki köteles
ségének érzi a nagy elődök jó 
példáját követni. Idén újdonság
nak számított, hogy május 31-én 
az 1956-os tanévtől számítva 
minden egykori kollégista öreg
diákot meghívtak, nézzék meg a 
jelenlegi növendékek új szállás
helyét. Mintegy 200 fö jött el eb
ből az alkalomból, és álmélko- 
dott a korszerű körülményeken.

Az Öregdiákok Baráti Köre to
vábbra is szeretné, hogy élő 
kapcsolat maradjon az egykori 
és a mai diákság között. Ennek 
érdekében márciusban a Petőfi- 
Napok keretében 10-15 olyan 
volt diákot hívtak meg, akinek 
élete, munkája érdekesen ala
kult, aki rendkívüli foglalkozást 
űz vagy űzött. Nagy sikert 
aratott például az a vendég, aki 
korábban hírszerzőként tevé
kenykedett.

Ugyancsak az élő kapocs szép 
példája az a gesztus, hogy az 
Öregdiákok Baráti Köre a balla
gáskor aranyjelvényt adomá
nyoz a legkiválóbb lány és fiú 
tanulónak. Ezt idén Kovács 
Réka (12.b) és Patkó Szabolcs 
(13.a) vehette át.
Az Öregdiákok Baráti Köre a 
következő években két jeles dá
tumot kíván megünnepelni. A 
2003-2004-es tanév megkez
dése az aszódi középfokú képzés 
275 éves voltát jelenti. 2005-ben 
pedig a szakközépiskolai oktatás 
megindulásának 40. évfordu
lóját kívánják méltó módon 
megünnepelni. R.Z.



Most még könnyebb a választás!

Új, egyedi Polo modellek:

Polo First már 2 199 000 Ft-tól,

Polo Ice klímával, 75 lóerős motorral 2 699 000 Ft-tól.• Klímaberendezés (Polo Ice modell esetén)• Vezető- és utasoldali légzsák, oldallégzsák elől• Elektrohidraulikus, sebességfüggő szervokormány (65 lóerős motorváltozattól)• Elektronikus indításgátló• Isofix előkészítés a biztonsági gyermeküléshez• Béta rádió 4 hangszóróval• Kormányoszlop magasság- és axiális állítás• Zöld hővédő üvegezés• 12 év átrozsdásodás elleni garancia• 2 év teljeskörű garancia• Fényszóró magasságállítás• Fordulatszámmérő• Por- és pollenszűrő• Pótféklámpa

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

E-mail: vwertekesites@autocentrumgodollo.hu www.autocentrumgodollo.hu

Az ajánlat a 2003. április 1-i árlista alapján, korlátozott darabszámú gépkocsi erejéig vagy visszavonásig érvényes. A részletekről és feltételekről az Ön Volkswagen márkakereskedője ad 
tájékoztatást. A képen látható gépkocsi extrafelszereltséget tartalmazhat. A VWPolo motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,6-7,61/IOOkm, CO2 kibocsátása: 124-182 g/km. 

mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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Szervezetünk baj esetén mindig jelez, csak nem veszünk tudomást róla

Amire szükségünk van: Testi - lelki egyensúly
„Az egészség nem minden, de 
egészség nélkül minden sem
mi’’. Ezzel a mottóval sok jó 
szándékú, tartalmas, színes ren
dezvénysorozat hangzott már el. 
Az ilyen rendezvénysorozatok 
célja, hogy segítséget nyújtsa
nak mindazoknak, akik tenni 
szeretnének önmagukért, csa
ládjukért, egy egészségesebb, 
vidámabb, jobb minőségű éle
tért.
A mentálhigiéné, mint fogalom 
is beépült már a mindennapi 
szókészletünkbe. A köznyelv
ben a lelki egészséget jelenti. 
Egyrészt létezik egy szűkebb 
egészségügyi megközelítés, 
mely szerint lelkileg valaki 
egészséges vagy nem. De létezik 
egy tágabb felfogás, vagyis 
olyan szemléletmód, amibe 
beletartozik önmagunk elfoga
dása, a szociális, kulturális kü
lönbözőség tolerálása.

Beszélgettem olyan baptista 
lelkésszel, aki azt mondta, hogy 
ha egy testvér őt egy problé
mával keresi meg őt, a megol
dáskeresésben számára nagyon 
sok segítséget jelent a mentálhi
giénés kultúra és ismeret.
Az orvosok is egyre inkább 
érzik, hogy a laborleleten és a 
felírt gyógyszeren messze túl
mutat és meghatározza a gyó
gyulás ütemét a személyes kap
csolat vagy a közös hit. A test és 
a lélek szoros összetartozása 
teremtettségünkből eredő. Köl
csönhatásuk jól megfigyelhető 
betegségben. Például gyakran 
hallja orvosától a beteg, hogy a 
szívpanasza, rossz emésztése 
hátterében pszichés okok lehet
nek.
Testi bajokkal - láz, fájdalom - 
hamar fordulunk orvoshoz. A 
receptet kiváltjuk, néhány nap 
múlva pedig már újra dol
gozunk. Ám amikor a lélek be
tegszik meg, azt titkoljuk, sőt 
szégyelljük. Hallgatunk, szen
vedünk, félünk, szorongunk. A 
jó tanácsot osztogatok inkább 
fenyegető, baljós aggódásai még 
tovább rontanak a megbillent 
egyensúlyon.

Segítő beszélgetésünk lehet, 
hogy „csak hallgatás, meghall
gatás. Kellő tapintattal sokat 
segíthetünk. Ha igazán szeret
jük, megérzi ezt testvérünk és 
ajánlatunkra szakemberhez is 
fordul.

Szorongásainknak megszám
lálhatatlan külső és belső jelen és 
múltbeli oka létezik. Csak né
hányat példaként: álláskeresés 
vagy éppen előléptetés. „Nyo
mulni kell”- aki rosszul műkö
dik, aki nem teljesít, nem sike
res, azt leírják. És mi görcsösen 
akarva, görcsbe rándulva telje
síteni akarunk, meg akarunk fe
lelni. A lehető legrövidebb idő 
alatt célba érni.
Emlékszem a gyermekvállalás 
és a munka melletti tanulás szo- 
rongáskeltő időszakára.
A nő helye a családban van, 
először gyereket kell szülni, utá
najöhet a karrier! Miért akartok 
gyereket ebbe a mai világba? - 
kérdezték sokan. Meg vagytok 
örülve? De volt ettől durvább 
jelző is. Most persze ugyanazok 
mondják: De jó neked, szerető 
gyerekek vesznek körül!
Konzum világunkban naponta 

kelt bennünk nyugtalanságot a 
reklámáradat: Edd és vedd! 
Fogyassz, halmozz! És ami 
szükségtelen, azt ki kell dobni, 
hiszen minden pótolható! Az 
egyszer használatos tárgyak 
mellett egyszer használatos 
kapcsolatok részesülnek.
Hankiss Elemér szociológus 

egyik előadásán jegyzeteltem a 
szorongás és az alulról jövő ag
resszióra hozott példákat: „Sze
resd felebarátodat helyett: Sze
resd önmagadat! Áldozd fel ön
magad helyett: Valósítsd meg 
önmagadat! Fegyelmezd magad 
helyett: Élvezd az életet! Bűnös 
vagy helyett. Ártatlan vagy! 
Takarékoskodj helyett: Fo
gyassz! Engedelmeskedj he
lyett: Te vagy a világ ura! Légy 
szerény helyett: Légy sikeres. 
Az önmegvalósításban a kötele
ző sikeresség kényszere állandó 
szorongás forrása lehet.
A „ jó élet” hajszolása, a hedo

nista életideológia „ kitermelte” 
az új szenvedélyeket. Még ke
resztyén körökben is beszélnünk 
kell a túlzott nyugtatószedésről, 
a tévé/számítógép-íuggőségröl, 
az evés kényszeréről (túlzott 
csokifogyasztás), a vásárlás 
kényszeréről, a munka szenve
délyéről, a szerencsejáték szen
vedélyéről (lottó is). Á felsorolás 
korántsem teljes, hiszen sok 
mindenhez lehet szenvedélye
sen, görcsösen ragaszkodni.
A szenvedélyek többnyire pót
szerként működnek, az egyén 
életének valamilyen hiányossá
gát (szeretet?) pótolják. A korai 
anya-gyermek kapcsolatnak, a 
szülői mintakövetésnek óriási 
jelentősége van, hiszen a szen
vedélybeteg szülő mellett felnö
vekvő gyermek sokszor az élet 
természetes velejárójának hiszi 
ezt a fajta viselkedést.
Ha a gyermek fultanúja, illetve 
elszenvedője a családon belüli 
agressziónak, ezt a kóros mintát 
viheti tovább. Nem jó a másik 
véglet sem, -a mindent megen
gedő nevelési stílus. Ez előnyös 
lehet ugyan a gyermek önérze
tének fejlődése szempontjából, 
de együtt jár egyfajta „pszichés 
immunhiány kialakulásával.
A szorongások felsorakoztatása 
után nézzük, mi hozhat változást 
testi-lelki EGÉSZ-ségünkben! 
Dr. Purebl György pszichológus 

Tudia-e, hogy...
- A nemi úton terjedő betegségek több millió új esetét regiszt
rálják a világon évente. A legtöbb gyógyítható és elkerülhető.
- A chlamydia fertőzés meddőséghez vezethet, szerepet játszhat 
koraszülésben, halvaszületésben.
- Leginkább veszélyeztetettek, akiknek több szexuális partnerük 
van, nem védekeznek terhesség ellen vagy tablettát használnak.

Melyek a fertőzésre utaló jelek?: Halványsárga vagy fehér 
váladék, vizeléskor égő érzés, fájdalmas közösülés, rendhagyó 
vérzés. A fer-tőzött nők 80%-a nem vette észre fertőződését, csak 
amikor már súlyo-sabb tünetek jelentkeztek
A fertőződés elkerülése érdekében: Csökkentsük a szexuális 
partnerek számát, akadály típusú fogamzásgátlót használjunk ( 
diaphragma, kondom, spermaölő szerek) és rendszeresen 
végeztessünk szűrővizsgálatot. A fertőzést meglehet gyógyítani, 
mielőtt medencegyulladást okozna! Chlamydia szűrővizsgálatra 
a Bőr-és Nemibeteg-gondazóban lehetjelentkezni!

Dr. Harangozó Adrienn
Bőrgyógyász, venerológus szakorvos

egyik tanulmányának figyelem
re méltó mondatát szeretném 
idézni: „Azoknak az emberek
nek, akik hiszik Isten létezését, 
hatalmas erőforrás egy olyan 
korlátlan hatalmú lényben bízni, 
aki hitük szerint mindig és min
denkor a segítségükre kel.” 
Példamutató elődeim jutnak az 
eszembe, akik számára ez 
megélt életforma volt. Ez a biz
tonság és védelem testünk és lel
künk számára is alapvető fontos
ságú. így érezte ezt Ady Endre is: 
„Imádkozzunk, hogy higyve 
higgyünk!”
Éljünk saját képességeinkkel 
összhangban! Ismetjük fel, Isten 
milyen képességekkel áldott 
meg bennünket! (Ne azt vegyük 
számba először, hogy milyenek
kel nem. Miközben hasonlít- 
gatjuk magunkat másokhoz!)
Mi az, amit nagyon jól tudok 

csinálni? (zenélni, énekelni, főz
ni?...) Ha elhanyagoljuk a csak 
nekünk adott képességeket, 
hibás önismerettel nem tudjuk 
betölteni azt a különleges fel
adatot az életünkben, amire Isten 
elhívott bennünket. „Mit hasz
nál, ha egy birtokot rendbe ho
zok, ha magammal nem vagyok 
összhangban?” (Goethe)

Kovács Ferencné
A cikk megjelent a Békehírnök 
című lapban.
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DIVATban a GÁL A nyári választéka

Ne feledje:
Helyben

legnagyobb választék!

Aszód, Kossuth L. 1.
Tel: 400-202/M4

Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12

ORIGINftL JEANS

Amiben 
biztos lehet!
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Eperjes Károly ma is vidéki embernek érzi magát

Remélem, nincsenek sztárallűrjeim
Én vidéki embernek tartom 

magam, nem csak azért, mert 
vidéken születtem a Sopron 
melletti Hegykőn, hanem mert 
természetesebb közegnek tar
tom, amelyhez szeretek is ra
gaszkodni. Jóllehet Budapesten 
lakom, de itt is igyekszem olyan 
helyen élni, amely egy kicsit a 
vidéki életet őrzi. Az egész csa
ládom, a szüleim és a feleségem 
is ilyenek, szeretjük az Isten te
remtett rendjét. A város gyakran 
megakadályozza az embert eb
ben az örömben. Budapesten itt
hon, Hegykőn mindig otthon 
érzem magam - összegez 
Eperjes Károly.
- Van-e a budapesti házuk 
kertjében valami, ami a vidék
re emlékezteti?
- Természetesen. Például a fe
leségem ragaszkodott a fűszer
növényekhez. Ezért van nálunk 
egy picike szikla rézsű, és abban 
a sziklák közé ültettük azokat. 
Szeretem a cseresznyét, a szil
vát, a barackot, ezért ilyen fáink 
is vannak. Nem nagy a kert, de 
fenyőfánk is van, meg egyéb 
örökzöldek, mert ezek is fonto
sak, de a kerítésre is felfuttattuk 
a borostyánt, meg a vadszőlőt, 
mert ezt így tartjuk tennésze- 
tesnek.
- Mi határozta meg gyermek
korában a későbbi irányul
tságát?
- Elsősorban a szüleim és a kör
nyezetem hozzáállása. A mi fa
lunk nagyon mélyen vallásos 
hely volt. Most sem olyan rossz 
az állapot, de nem olyan kiváló, 
mint régen. Emlékszem, a min
tegy 1500 fős kis faluban volt 
olyan búcsú, amelyre tizennégy 
ott született pap jött haza. A 
családunkban apai és anyai ágon 
is voltak papok. Az alapokat 
erősítette bennem, hogy apám és 
anyám is keresztény vidéki 
pedagógusok.
- Kevés híján ön is pedagógus 
lett.
- Sokáig tanakodtam rajta. 
Egyébként, ha Montágh Imre 
nincs akkor nem leszek színész 
soha. Sokan mondták, hogy 
ezen a pályán a helyem, senki

nek nem hittem el. Neki igen.
- Ez azért még az ő esetében 
sem ment olyan egyszerűen...
- Ön tud valamit. Bázakerettyén, 
meg Zalaszentgróton amatőr 
színjátszó tanfolyamokon talál
koztunk. Montágh egyszer azt 
mondta, hogy jelentkezzek a fő
iskolára. Én azonban nem gon
doltam, hogy a színművészetit 
érti ezalatt, ezért a másik olyan 
főiskolára jelentkeztem, ahol

ugyancsak tanított.
- Montágh beszédtechnikát 
oktatott a színművészetin és 
logopédiát a Gyógypedagógiai 
Tanárképző Főiskolán...
- így van, de hála Istennek nem 
vettek oda fel a gyenge biológia 
érettségim miatt. Amikor legkö
zelebb találkoztunk, kiderült, 
hogy színésznek küldött, nem 
logopédusnak. Ekkor, mint Cse- 
hovnál, nálam is átsuhant az an
gyal a légen. Szegény nagy
anyám mindig azért imádkozott, 
hogy: Jézus Mária, világosítsd 
meg elméjét! Ettől fogva csak 
színész akartam lenni.
- Megszakadt a kapcsolata a 
vidékkel, amikor szinte egy vé
letlen folytán a színművé
szetire került?
- Véletlenek nincsenek. Inkább 
egy furcsa görbével kerültem 
oda, de nem szakadt meg a kap
csolatom a vidékkel, mert a kol
légiumban szinte mindenki vi
dékről jött. El tudja képzelni, 
hogy milyen lukulluszi étkezé
sek folytak a koleszban, amikor 
mindenki visszajött otthonról?
- Önt sokan úgy emlegetik, 
hogy az egyik igazi sztár 
típusú színész itthon. így látja? 

- Miért, van Magyarországon 
sztár? Én nem szeretem ezt a 
kategóriát, mert pejoratív értel
me is van, szerintem nem is va
gyok az. Azt talán lehet mon
dani, hogy nem hiábavaló, amit 
csinálok. A sztársággal jár több 
menő autó, egyéb luxus, én egy 
átlagosabb életet élek ennél. 
Nincsenek sztár allűrjeim, 
remélem...
-Mer szerepet visszautasítani?
- Természetesen. Jó szerepet, 
akár pozitív, akár negatív fela
datot jelent, szívesen vállalok. 
„Az igazat mondd, ne csak a va
lódit’ - ezt ajánlja József Attila 
Thomas Mann-nak. Tehát, ha a 
mű csak való világ, és nem igaz 
világ, akkor abban nem szabad 
részt venni annak, aki művész
nek készül.
- Érte-e már retorzió szerep 
visszaadásáért?
Igen. De az is előfordult, hogy 
azért adtam vissza egy remek 
szerepet, mert ha két egyforma 
figurát egymás után eljátszok, 
akkor rajtam maradna, hogy 
csak ilyeneket alakítok. Ezért a 
magam fejlődését is figyelembe 
véve, igyekszem mindig mást és 
mást vállalni.
- Univerzális színésznek tart
ják.
- Örülök, hogy így látja, de talán 
ezt úgy mondanám, hogy sze
retek a teljességre törekedni a 
színházban, a filmen, vagy tévé
játékban. Bár nagyon becsülöm 
azokat, akik rádiózást, vagy a 
szinkront is kiválóan csinálják, 
én azokban nem veszek részt, 
mert nem tartom ezeket „három 
dimenziós színészi feladatnak”. 
A színházban, és a filmen az 
egész lényemet megmutathatom 
hanggal, énekkel, mozgással, 
mimikával. Ott sem teszek kü
lönbséget a komédia, vagy a tra
gédia között, mert a jó tragédi
ában van komikus elem is, ami 
fordítva is igaz. Fontos hogy az 
ember eltalálja ezeknek a helyes 
arányát és jól vissza is tudja adni.
- Szerethető figurákat alakít 
szívesebben?
- Az a lényeg, hogy jó drámában, 
jó rendezővel, jó kollégákkal 

játsszam, de számomranem fon
tos, hogy szerethető, vagy utál
ható a szerep.
- Mit tart eddigi pályája csú
csának?
Szeretném azt, ha ez egy olyan 
pálya lenne, vagy inkább egy 
olyan hegy, ahol több csúcs van.
- Egyre többen csak a Széc
henyi szereppel azonosítják 
Önt
Erre azt mondhatom, hogy mind 
szakmailag, mind a nemzet 
identitását is figyelembe véve a 
Széchenyi több, mint szerep. 
Sokan azt mondják, hogy az El- 
dorádó tetszett, olyanok is van
nak, akik a vidámabb szere
peimre emlékeznek szíveseb
ben. Egy filmszerepet tudok 
mondani — amit akárhányszor 
nézek újra mindig úgy látom, 
hogy nem tudnám jobban elját
szani. Ez a Tanítványok.
- Nekem úgy tűnik, hogy akár 
a szerepeiben nézzük meg, 
akár a televíziós nyilatkoza
tait, mindig ugyanazt az Eper
jes Károlyt látjuk...
- Ezzel szemben azt is mondják, 
hogy a riportokban is játszom, 
ami szerintem nem igaz. A sze
repeknek és a riportoknak is 
ugyanaz a két pillére van: a mo
rál és a bölcselet. E kettőből, a 
Bibliából és Arisztotelész poé
tikájából épül fel minden csele
kedet. Ezt a két pillért kell jól 
használnia az embernek, mind a 
riportokban, mind az alakí
tásokban.
- Hűséges típus, ha színházról 
van szó?
- A színházhoz szerintem hűsé
ges vagyok, magához az épü
lethez nem feltétlenül. Nem az a 
feladatom, hogy egy kőépít
ményt szolgáljak, hanem egy 
szellemiséget. Mindig odame
gyek, ahol látom erre a garanci
át, a jó kollégákat, a jó rende
zőket.
- Ezek szerint szabadúszó?
- Nem. Már jó öt éve az Új 
színház tagja vagyok.
- Honnan ered a Szamóca 
becenév?
- Szalay Dénes tanár úrnak a 
soproni kollégiumban valahogy 
nem jött a szájára az, hogy 
Epeijes. Nagyon szerette, ha én 
a többi tanárt, de akár őt is 
utánzóm. Néha azzal keltette fel

(Folytatás a 13. oldalon)



TÜKÖR 13

Eperjes Károly ma is vidéki embernek érzi magát

Remélem, nincsenek sztárallíí rlelm
(Folytatás a 12. oldalról) 
esténként a kollégistákat, hogy 
az „őrült Szamócái” utánozza 
ezt, vagy azt a tanárt. Innen lett a 
Szamóca, a Szarni, a Szamó, ki 
ahogy becéz.
- Soha nem zavarták a bece
nevek?
- Nem. A falumban Kacsának 
hívtak, mert sokat járt a szám, 
meg falánk voltam. A gimnázi-

Pazarlás helyett takarékoskodnunk kellene

2003.: Az Édesvíz Éve
Az ENSZ a 2003-as évet az 

Édesvíz Évévé nyilvánította. így 
kívánja felhívni az emberiség fi
gyelmét az ivóvízkészlet védel
mére.

Földünk vízkészletének csak 
3%-a iható édesvíz. Sajnos elég 
nehéz - sok esetben - a hozzá
férés, és így is tisztításra szorul. 
Ez is drágítja. Ezzel a drága víz
zel (a legértékesebb élelmiszer
rel) kertet locsolunk, autót mo
sunk, és még sok mindenre hasz
náljuk fölöslegesen. Vannak or
szágok, ahol az ivóvíz külön 
csőhálózaton jut el a fogyasz
tókhoz drágább térítés ellené
ben. Egy másik csőrendszeren 
megy a gyengébb minőségű, 
olcsóbb víz, ami egyéb célokra 
tökéletesen megfelel.
Pár évtizeddel ezelőtt az udva

rokban ásott kutakból nyertük az 
ivóvizet. Az ipar és a mezőgaz
daság Jóvoltából” ma ezek a 
vizek ritkán ihatok. Nagyanyá
ink mosáshoz szívesen használ
tak esővizet.
Az ivóvízkészlet védelme ér

dekében manapság egyes orszá
gokban újra előtérbe került az 
esővíz hasznosítása. Magánház
tartásokban minimum 50% 
megtakarítást érhetünk el. Mo
sáshoz, kertek öntözéséhez, wc 
öblítéshez, takarításhoz tökéle
tesen megfelel. Mosóhatása 
sokkal jobb, akár 50 % mosó
szert is megtakaríthatunk, ráadá
sul a mosógépet is kíméli.

Ha a háztartásokban esőzéskor 
tároljuk (visszatartjuk) az eső- 

umi osztálytársaim meg Rizsá
nak neveztek el. Ennek a vidéki 
létem az oka. Egyszer a soproni 
Széchenyi gimnáziumban a ta
nár úr felkérdezte a zöldsé- 
geket.Többek között arra kellett 
válaszolnunk, hogy melyik 
növény nő szikes talajon. Nem 
tudta senki. Én majd kiugrottam 
a helyemről és benyögtem, hogy 
rizsa. Falun ezt mondjuk a rizs 

vizet, a csatornahálózatot is te
hermentesítjük. A lefolyási csú
csok csökkennek. így a magán 
célból való takarékoskodásunk
kal közvetve a köz ügyét is szol
gáljuk. Németországban egyes 
települések önkormányzatai 
magánházak esetében anyagilag 
is támogatják a beépítésre kerülő 
esővíztároló (hasznosító) beren
dezések létesítését.
Talán nekünk is hasznosabb vol
na állandó panaszkodás helyett 
(„drága a víz”) segíteni magun
kon. Próbáljuk meg! Az esővi
zet ingyen kapjuk. Saját telkün
kön az égből hull, érte sem kell 
menni, csupán egy kis gondol
kodást igényel. Hatalmas készlet 
áll rendelkezésünkre. K. N. K.

Cyűríík Ura-táhor Aszódon
J.R.R.Tolkien a Gyűrűk Ura 

című trilógiája 1954-ben je
lent meg és ezt a művet tart
ják a fantasy-irodalom bib
liájának. Az oxfordi nyelvész
professzor új fantáziavilága 
annyira jól sikeredett, hogy 
majd négy évtizedre volt 
szüksége a filmtechnikának, 
míg felnőtt a feladathoz, hogy 
megfilmesítse azt. Mind a 
könyveknek, mind a filmek
nek több, mint százmillió ra
jongója akad szerte a világ
ban. A Magyarországon élő 
fiatal rajongók számára kerül 
megrendezésre a Gyűrűk Ura 

helyett. Ezért és a duma miatt lett 
Rizsa a nevem.
- Sokat jár most is vidékre. 
Milyen műsorokkal?
- Van egy XX. századi Istenke
reső költők című összeállításom, 
és már hetedik, vagy nyolcadik 
éve játsszuk az Angyali üdvöz
letei Paul Cloudeltől különböző 
helyeken. Vagy Gáspár Sándor
ra) Mrozek Sztriptízét adjuk elő. 
De vele és a Beregszászi Illyés 
Gyula színházzal a Kamyónét is 
játsszuk most nyáron. Számta
lan helyen előfordulunk majd 
Diósgyőrtől Győrig, Kapolcstól 
Esztergomig. Émellett egy éve 
megy már Zalaegerszegen a 
Bereményi Géza rendezte, és ál
tala zseniálisan megírt Indul a 
Bakterház. Ebben a baktert ját
szom. A városban állítólag már 
húsz éve nem volt prózai darab
nak ekkora sikere.
- Köztudott, hogy mélyen val
lásos. Hogyan jutott el Isten
hez?
- Mindig is vallásos embernek 
tartottam magam, de több állo
más vezetett a végső kulcsél
ményhez. Ehhez sok embernek 
köze volt: a pap nagybátyáim
nak, Anatolij Vasziljev, világhírű 
orosz rendezőnek, Hegedűs 
Géza bácsinak a Színművészeti 
Főiskolán tartott egyik órájának, 
dr. Bolberitz Pál professzor 

tábor, amelynek az aszódi 
evangélikus gimnázium ad 
otthont
A rendezvény egyik legfőbb 

célja, hogy az emberek, akiket 
összeköt a rajongás, megismer
kedjenek egymással, a könyvek 
részletesebb tartalmával, az 
azokban szereplő népekkel me
lyek benépesítik ezt a különle
ges világot, és a teljesen kidol
gozott nyelvükkel, melyet be
szélnek.
A 2003. június 25-30 között 

lezajló tábornak helyszíne az 
Eevangélikus Gimnázium, 
melynek kollégiuma szolgál 

egyik lelki gyakorlatának, Dr. 
Szappanyos Bélának, aki egy 
idős pap volt. Még számtalan 
ember közrejátszott abban, ter
mészetesen a szüleim alapne
veltetése is, míg végre Isten ke
gyelméből és a szabad akara
tomból eljutottam arra az álla
potra, hogy nincs még egy val
lás a világon, amelyik megélheti 
nap, mint nap azt a különös ke
gyelmet, hogy az Úr imájának 
centrumát igazságában és való
ságában mindennap átérezheti. 
Ez pedig a katolikus vallás. Mi
kor a Miatyánkban eljutsz ah
hoz a sorhoz, hogy: add meg ne
künk a mindennapi kenyerün
ket ma, ez a napi szent áldozás, 
szent mise. Tehát minden nap 
szent misén veszek részt, és 
szent áldozáshoz járulok. így 
lesz a nap áldott nap, így Szent 
István nemzetéhez tartozhatok 
és nem az új pogány „Koppá- 
nyokhoz”.
- A hit által könnyebb a vilá
got elviselni?
- Remélem, ez olyan hatással 
van rám, hogy az embereknek 
ezáltal én is pluszt tudok adni, a 
lelkemnek pedig kimondhatat
lan megnyugvás. Nem azt mon
dom, hogy nem kell küzdeni, és 
nem nehezebb, vagy fájdalma
sabb az élet alkalmasint, de 
azóta nap, mint nap megtapasz
talom a Mennyország egy sze
letét. Milyen lehet majd az 
egész, ha a Jóisten is megenge
di, hogy beérkezzek?

Localinfo

szállásként, a rendezvény egyéb 
programjainak pedig az épület 
más-más szegletei adnak teret. 
A fiatal résztvevők (7-18 év) 
ezeken kívül tesztelhetik a té
makörben megszerzett tudásu
kat, melyet a szervezők ajándé
kokkal díjaznak. Számtalan séta, 
sütés-főzés, feladatok, játékok 
és nyeremények váiják még a 
kalandra vállalkozókat.

A táborra jelentkezni még 
mindig lehet a gyutabor @ le- 
vel.tar.hu elektronikus levél 
címen, illetve a 06 30 5588-358- 
as telefonszámon. További in
formációk a honlapunkon ol
vashatók a: www.tar.hu/ gyuta- 
bor/introelso.htm címen.

Kovács Kitti

vel.tar.hu
http://www.tar.hu/
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“Magyarországot nem büntették. Magyarországot kivégezték. ” 

A trianoni békekötésre emlékeztek
Június 4-én, a trianoni 

békekötés 83. évfordulóján a 
Szabadság téren került sor 
arra a méltóságteljes megem
lékezésre, amelyet az IDF he
lyi szervezete kezdeményezett 
s amelyet végül az IDF orszá
gos ünnepségeként jegyeztek. 
Ünnepi beszédet mondott 
Szabó Lajos az IDF elnöke és 
Honig Antal, az MDF helyi 
szervezetének tagja, aki a kö
vetkezőképpen emlékezett:

Kedves Barátaink!

Valahányszor Európa dombor
zati térképére nézek, s tekin
tetem Közép-Európának a Kár
pátok karéjával övezett részére 
téved, mindig az jut eszembe, 
hogy a világnak ezt a részét Isten 
különös jókedvében teremtette. 
Alig van a világon hozzá hason
ló másik terület, amely ennyire 
védett lenne az időjárás viszon
tagságaitól, amely ennyire jól 
védhető, s amely a területén la
kóknak gyakorlatilag mindent 
biztosít, amire szükségük van: 
élelmet, ásványi kincseket, vé
delmet. Mai nyelven fogalmaz
va: a Kárpát-medence gazdasá
gi-ökológiai egység.

Nem véletlen, hogy honfoglaló 
őseink éppen ezt a területet 
szemelték ki állandó hazájuk
nak, s talán az sem, hogy néhány 
év alatt belakták az egész Kár
pát-medencét, s közel ezer éven 
át megközelítőleg azonos nagy
ságú területtel, majdnem válto
zatlan országhatárokkal létezett 
ez az ország egészen 1920. júni
us 4-ig. Ez alatt az idő alatt kelet 
felé a keresztény Európa határait 
jelentette. Rengeteg áldozattal 
megvédte Európa nyugati részét 
a tatár, majd a török hódítástól, 
kiheverte az osztrák uralkodói 
ház elnémetesítő-beolvasztó kí
sérleteit, s még akkora vér
veszteséget is képes volt túlélni, 
amit 1848-49 leverése és brutá
lis megtorlásajelentett.

A kiegyezés után az ország 
gazdaságilag gyors fejlődésnek 
indult, az uralkodó személyével 

kapcsolatos különböző alkuk 
miatt azonban a társadalmi fejlő
dés üteme elmaradt a lehetsé
gestől és a kívánatostól, s noha 
Magyarország miniszterelnöke, 
Tisza István — ahogyan Ady gú
nyosan nevezi: „a tüzes, csóvás 
ember”, „a geszti bolond” - a 
koronatanácsban minden alka
lommal a háború ellen szavazott, 
véleményével mindig egyedül 
maradt, s végül a balul végző
dött háború legnagyobb áldoza
tát - megtorló büntetését - mé
giscsak Magyarországnak kel
lett elviselnie. („Jutalomkép
pen” a koronatanácsban két fő
vel képviselt csehek megkapták 
a mai Szlovákia teljes területét, 
sőt még egy kicsivel többet is!)

Az elhangzottakból következik, 
hogy nem ünnepelni jöttünk a 
mai napon, hanem emlékezni. 
Emlékezni történelmünk egyik 
leggyászosabb napjára, amely a 
magyarság számára felért egy 
újabb Moháccsal. Már az is cso
dának számított, hogy a törté
nelmi viharok közepette, s a 
minket körülvevő szláv tenger
ben ennyi ideig meg tudtunk 
maradni, a XIX. századi pán
szláv mozgalmak megjelenése 
és felerősödése - melynek hát
terében a cári orosz birodalom 
állt - azonban minden eddiginél 
nagyobb veszélyt jelentett. Eh
hez társult a felerősödő román 
tegeszkedési vágy, s az első vi
lágháború után az antant hatal
mak bosszúvágyából létrejött 
megtorló békediktátum koncul 
vetette hazánkat hatalmi egyen
súlyi helyzetük javítása érdeké
ben.

Megalázó módon bántak a 
béketárgyalások során a magyar 
delegáció tagjaival: valójában 
háziőrizetben voltak, ugyanak
kor a kisantant országainak 
delegátusai szabadon járhattak- 
kelhettek, különböző praktikák
kal számukra kedvező módon 
befolyásolhatták a nagyhatal
mak döntéseit. Minden méltá
nyolható érvet lesöpörtek az asz
talról a nagyhatalmak képvise
lői. Gróf Apponyi Albert több 

nyelven is elmondott érvelése 
valójában csak a formalitás ked
véért hangozhatott el, abból 
semmit meg nem hallottak az 
elvakult politikusok, mert nem is 
akartak meghallani semmit.
Mondjuk ki: Trianon a XX. szá
zad egyik legsötétebb és leg- 
galádabb politikai döntése volt, 
amely sok mindenki érdekét 
szolgálta, csak éppen Európa bé
kéjét nem garantálta. Ellenke
zőleg: melegágya lett egy követ
kező világégésnek. S valójában 
megalapozója lett a második vi
lágháborút lezáró újabb igazság
talan békekötésnek.

A kommunista diktatúra évti
zedeinek legnagyobb bűne, 
hogy Trianonról még beszélni 
sem volt szabad. Elvették tőlünk 
azt a jogot is, hogy kimutathas
suk a magyarságot ért csapás mi
atti fájdalmunkat. Csak emlé
keztetőül idézek néhány adatot: 
Magyarország elvesztette terü
letének több mint kétharmadát, 
lakosságának több mint felét, 
(minden harmadik határon túlra 
került személy magyar volt 
nemzetiségét tekintve is!), szán
tóföldjeinek kétharmadát, vas- 
és szénbányáinak négyötödét, 
só- és rézbányáinak összességét, 
erdeinek és szőlőinek három
negyed részét, haszonállatainak 
kétharmadát, vasúti fővonalait, 
az összes jó karban levő vasúti 
kocsijait. Minden meglévő vízi 
erőművünk a határon túlra ke
rült. Megbontva ezzel azt az 
ezeréves gazdasági-ökológiai 
egységet, amely jól - amint a 
történelem elmúlt éveinek ese
ményei is példázzák - csak egy
ségben működhet, mert külön- 
külön csak felborítani lehet a 
meglévő egyensúlyt. Mindezt 
Trianon megtette.

A rendszerváltozás teremtette 
meg annak a lehetőségét, hogy 
egyáltalán beszédtéma lehessen 
e nap a társadalom tagjai között, 
hogy végre elmondhassuk nyu
godtan, hogy fáj Trianon, hogy 
igazságtalan, hogy ez a politikai 
barbarizmus - Vecseklőy József 
könyvének címét idézve. - 

nemzetgyilkossági kísérlet volt. 
Vagy ahogyan Henri Pozzi írta 
1935-ben megjelent könyvében: 
„Magyarországot nem büntet
ték. Magyarországot kivégez
ték”. Ezt a kivégzést túlélte a 
nemzet, túlélte a megcsonkított 
ország. Túlélte a kommunizmus 
évtizedeit is. Történelmi esé
lyünk nyílott arra, hogy a nem
zetet határmódosítás nélkül 
egyesíthessük, ehhez teremtette 
meg az alapot a státustörvény, 
amelyet éppen most próbál ki- 
üresíteni a hatalmon lévő kor
mánykoalíció, csak hogy Verha- 
ugen úr és társai kegyeit elnyer
je. Pedig az elmúlt évtizedek 
alatt megtanulhattuk volna a 
politikai leckét: csak annyi jogot 
biztosít nekünk bárki, amennyit 
kikövetelünk magunknak. S 
minden egyes megtorpanás azt 
jelenti, hogy a szomszédos 
országok azonnal ugranak, ha 
kell, össze is fognak Trianon 
kérdésében ellenünk, mert na
gyon is jól tudják, hogy a sze
rencse melléjük állt, hogy jogta
lanul kapták a tőlünk elcsatolt 
területeket.

A nemzet egyesítésének nap
jainkban egyetlen történelmi 
esélye van: ellégiesíteni a hatá
rokat, s megteremteni azt a lehe
tőséget, hogy a nemzet határa
inkon kívül rekedt nemzetré
szeket összekapcsoljuk az anya
ország társadalmával. De ehhez 
arra is szükség van, hogy hazai 
politikai erőink ne biztassák fel 
időről időre az utódállamok po
litikusait, mert Trianon ügyében 
uszulnak ők maguktól is.

S végezetül ne feledjük: a 
határon túli magyarság szá
munkra olyan, mint a fának a 
kérge. Ha a fa kérgét elpusz
títják, utána elpusztul a fa belseje 
is. Addig élünk mi, amíg a kéreg 
ép, amíg a kéreg él! Tegyünk 
meg mindent a kéreg megvédé
sére, megmentésére - és meijük 
képviselni azt az álláspontot, 
amely kimondja, hogy a trianoni 
béke igazságtalan, s bár megvál
toztatni nem tudjuk, de elfogad
ni sem.
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Három elismerés, egy kérdés
Elismeréssel tartozom Tolmácsi 
Miklós úrnak, a GAMESZ 
vezetőjének, hogy a megszorító 
pénzügyi intézkedések ellenére 
kb. 100 cserép virággal többet 
tudott kihelyeztetni a Kossuth 
Lajos utcai oszlopokra, mellyel 
hangulatosabbá, szebbé tette 
városunkat. Bízom benne, hogy 
jövőre minden oszlopra jut 
majd!?

Szintén elismerés illeti Kovács 
Tamás alpolgármester urat, aki 
valóra váltotta ígéretét (saját 
fizikai munkájával is), hogy 
gyönyörködhessünk városunk 
kiemelt épületeinek esti díszki
világításában (katolikus, evan
gélikus templomok, mészár
szék). Reméljük ez a tendencia 
nem áll meg!?

Harmadszor, de nem utolsósor
ban köszönet Huszár Mihály és

Tehetséggondozás a 
Csengey iskolában

Már hagyománynak számít 
iskolánkban a tanulók tehetség
gondozása biológia tantárgyból. 
Ebben a tanévben három 8.z 
osztályos tanuló {Maldrik Anna, 
Pócsai Zsolt, Szenoráczki Réka) 
jelentkezett az országos tanul
mányi versenyre, amely nyolc 
fordulóból állt. Sok délutáni 
elfoglaltságot jelentett szá
munkra a Városi Könyvtárban 
folytatott gyűjtőmunka.

2002.szeptemberében Vincze Zoltánná, a biológia tanárnőnk 
megkért minket, hogy idén is induljunk az országos biológiai 
verseny megyei fordulóján. Ez április 26-án Pilisvörösváron volt. 
Örömmel vállalkoztunk rá, mivel nagy kihívásnak éreztük. 
Márciusban kezdtük az intenzív készülést. A Természetbúvár című 
folyóiratból kellett gyűjtenünk és tanulnunk. Bizony, ez elég fá
rasztó volt. Ám megérte, mivel MaldrikAnna 31., Szenoráczki Réka 
pedig lő.lett a 62 induló közül. Egy másik, levelező rendszerű bio
lógia versenyen viszont első helyezést értünk el.
Ezúton szeretnénk megköszönni felkészítő tanárunknak a sok 
fáradozást és kitartást! Maldrik Anna és Szenoráczki Réka 8.z

Fehér Endre uraknak, hogy a 
közmeghallgatáson felvetett 
Berek utcai problémát sikere
sen, de ideiglenesen rendbe tet
ték.

Ezek után a kérdés Fehér Endre 
úrhoz, a Műszaki Iroda vezető
jéhez szól, melyre írásban vá
rom válaszát: Milyen konkrét 
határidőhöz kötött, végleges 
elképzelése van a Berek utcával 
kapcsolatban?" Válaszának egy 
biztos pontja lehet, mégpedig a 
prioritás minden a városban tör
ténő ez évre tervezett útépítési 
beruházásánál. Bízunk benne, 
hogy törekvéseit a testület egy
hangúlag támogatja a város ér
demtelenül elhanyagolt ősi ré
szében.

Székfi László 
aszódi polgár 

Berek út

A versenyen elérhető maximális 
pontszám 374 pont volt. Ezt 
Szenoráczki Réka és Maldrik 
Anna elérte, míg Zsolt 369 
pontot szerzett.
A felkészítő tanár \incze 
Zoltánné\o\t.
Mind a három tanuló 5. osz
tályos koruktól kezdve vett részt 
a TIT tehetséggondozó biológia 
versenyén.

Vakítás
Akár szeretjük, akár nem: fo

gyasztói társadalomban élünk. 
Bármennyire igyekszünk is ki
vonni magunkat a kellemetlen 
hatások alól, nem tudjuk. Zú
dulnak ránk a reklámanyagok, s 
óhatatlanul mi is hatásuk alá ke
rülünk, hiszen pénztárcánk ál
lapota erősen korlátozza vásár
lási lehetőségeinket. A reklám
anyagok többsége pedig új vá
sárlási szokásokra motivál min
ket.
A bevásárlóközpontok, a disz

kontáruházak s az ilyen meg 
olyan kft-k mindent elkövetnek, 
hogy a vásárlót becsalogassák. 
Ennek egyik leghatásosabb esz
köze, ha akciós termékekkel 
rábírják a vásárlót a pénzköl
tésre.
Kezdetben a PROFI, a Penny 

Markét és még néhány közepes 
méretűnek számító cég egy cso
mó olyan - többnyire ipari - ter
méket nem forgalmazott, ame
lyet időnként ma már náluk is 
meg lehet kapni. Filozófiájuk lé
nyege az, hogy aki egy dologért 
bemegy vásárolni, egészen biz
tosan olyan terméket is fog ven
ni, amit nem tervezett be előre, 
de ha már ott van, megveszi.
Ebbe a vevőbecsábító játékba 

beszállt településünk gyöngy
szeme: a PROFI is. Néhány hét
tel ezelőtt igen kedvező áron 
hirdették meg a PROFI Magyar
ország Kft. boltjaiban akciós ter
mékként a félcollos locsoló
tömlőt. Tavaszi munkák idején 
bizonyára sokan eltervezték, 
hogy szert tesznek erre a nél
külözhetetlen kertészeti kellék
re. Csakhogy már az első nap 
kora délutánján nem volt egyet
len centiméter sem az akciós 
tömlőből, s a bolt dolgozóitól 
kapott felvilágosítás szerint már 
délben elfogyott a készlet. Né
hány hét múlva a történet meg
ismétlődött - a négy fokú acéllét
rával. Igaz, ekkor nem akartam 
vásárolni, mert néhány nappal 
azelőtt megvettem máshol , de 
arra járván, kíváncsiságból be
mentem megnézni, vajon kap
nék-e még az akciós időszak el
ső napján, ha vásárlási szándé
kom lenne. Délután két órakor 

volt egy - azaz: egy - darab lét
ra! (Igaz, a reklámújságokban 
ott a jól bevált szöveg: Aján
latunk a készlet erej éig tart.)

Ekkor fogalmazódott meg 
bennem, hogy ezt nevezik va- 
kításnak. Úgy gondolom, nem 
ilyen trükkökkel kellene becsá
bítani a vevőket, hanem azzal, 
hogy a boltban nem bukdá
csolunk az útban hagyott rak
lapokban, esetleg van nejlon
zacskó a sütőipari termékek kör
nyékén - arról nem is szólva, 
hogy a csévélhető tasakok na
gyon ritkán vannak rajta a szá
mukra kialakított helyen ! s 
netalántán fel lehetne vágni az 
üdítőket és más termékeket 
burkoló fóliaborítást, hogy ne a 
vevőnek kelljen kísérleteznie, 
hogy elvágja-e a kezét vagy 
pedig bereped a körme, mire 
hozzájut a kiszemelt áruhoz. 
Arról nem is szólva, hogy nem 
egyszer zárás előtt két és fél
három órával már nem lehet 
kenyeret kapni!

Tudom, hogy a bolt létszám
gondokkal küzd. Nincs elég dol
gozójuk, s a meglévő gárda so
kat dolgozik. Nem is nekik szól a 
kritikám, hanem a cég vezető
inek, akik nem fizetik meg tisz
tességgel a munkát, s azoknak a 
közvetlen vezetőknek, akik a 
vevők között vizslatva nem ve
szik észre a rendetlenséget és a 
hiányosságokat, sokkal inkább a 
saját dolgozóikat macerálják, 
különös előszeretettel teszik ezt 
akkor, amikor új, még gyakor
latlan dolgozó ül a pénztárban.

Zárásképpen hadd jegyez
zem meg, hogy e sorok írójának 
szándékában állt locsolótömlőt 
vásárolni, mert a több mint ti
zenöt évvel ezelőtt vásárolt töm
lőt már kikezdte az idő. Amiatti 
bosszúságom, hogy nem kap
tam, gondolom, természetesnek 
tekinthető. Különösen akkor, ha 
ugyanazt a terméket - igaz, 200 
forinttal drágábban - az akciós 
időszak első hetének végén, pén
tek délután meg tudom venni 
példának okáért a gödöllői 
Penny Markelben. Ráadásul 
úgy, hogy nem én hoztam el az 
utolsót. Ugyanis a készletből 
még mindig volt.

Honig Antal
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Szeretettéi várjuk Kedves Vásá r Có i n k. at 1

EXTRA méretű divatáru
kismamaruha 

kiárusítás: 20%-kal 
Olcsóbban!

<$> Nyári kosztümök 
^blúzok, pólók 
<§> halásznadrágok 

48-tól 60-as méretig
Nyitxscitcirtás: 

H-P: 9-17, Szó: 8-12 
Te!.: 06-70-242-6205

Gyermekdivat 
0-128-as méretig, 

Babaápolási cikkek, játékok 
Babakelengye: a környéken 

nálunk a legolcsóbb!
- bodyk 600 Ft-tól
- rugdalózók 1550 Ft-tól
- nyári sapkák 600 Ft-tól

Térjen be hozzánk!

Aszód, Kossuth L őt 3. Udvarház 
TeL/Fax: 28/402-369 
Nyitvatartás: H-P: 8-11, Szó: 8-12 
E-mall: megaprinl@vivainail.hu

SzéfflítástecImHcB és nyomtatási kellékeit szekflzleteI nkMumanr. .................. BsaaaWL.....—

Aszód, Kossuth L. u. 3. (Udvarház)
Július közepétől az üzlet új helyre költözik: 

Aszód, Kossuth L. U.2.
(Samu gazda és az Állateledel közé!)

ASRQCK Gpro vga.hang lan 4x AGP 
USB alaplap 

Celeron 1,7 Ghz Processzor 
30 GB 5400 Maxtor HDD 

128/266 Mb DDR Ram 
52X LG CD Rom 

Codegen P4 ház+300W táp 
Sony 1,44 FDD

Kolink billentyűzeLcodegen egér

Bruttó:86.900-

ABIT BD7II1845 3 DDR .hang.lan 
2.Ghz Celeron Processzor 

GeForce4 64 MB Tv out VGA 
60 GB Maxtor HDD 

256/333 DDR Memória 
LG 16X DVD Rom 

P4 Codegen ház+3O0 táp 
Alps 1,44 FDD 

Billentyűzet, codegen egér

megapnni*

ECS P4S5A DX alaplap 
GeForce4 64 MB DDR Tv out 
Celeron vagy AMD XP 1,8 CPU 

30 GB Maxtor HDD 
256/333 DDR Memória 

LG DVD Rom 16X 
Codegen P4 ház+táp 

Alps 1,44 FDD 
Billentyűzet, egér

ASUS A7S333 SIS 745 DDR 333 
2.Ghz AMD XP+ Processzor 

GeForce4 128 MB DDR Tv out VGA 
80 MB Maxtor HDD 
512/333 Memória

LG Combó CD ÍRÓ+DVD olvasó 
Codegen P4 ház+táp

Alps 1,44 FDD 
Multimédiás billentyúzet,netscroil egér

Bruttó: 95.600.-

Megaprint**1

Bruttó: 115.000.- Bruttó: 128.000.-

NYÁRI AKCIÓ!
szandálok 10-20% kedvezménnyel!
strandpapucs 1350.-
strand szandi 990.'

Nyitva: H-P: 9-17; Szó: 8-12 
Üzlethelyiség kiadó! Tel 06 20 585-1660

I
I
I
I
I
I

Kívánság szerint bármilyen konfigurációt összeállítunk 2 órán belül 
az ön igényeinek megfelelőenl

JÚNIUSI AKCIÓIK;

40GB MAXTOR WINCHESTER 
GeForce4 128 MB DDR VGA 

ECS K7S6A AMD-s ALAPLAP DDR 333

Bruttó: 16.800.-
Bruttó: 15.750.-
Bruttó: 15.800.-

Tíntapatronok.tonerek,festékkazetták nagy választékban!

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

Hínáldtllllh: * wároztápok, konzenrek, jutalom falatok
' - almok, vitaminok, pórázok és egyéb kiegészítők
- halak, madarak, rágcsálók és hüllők
- rágcsáló-, madár-.haleleségek nagy választékban
- akvárium, tanáriam készítés, hátterezés

vAeáuát
L^&ÜS'V'áSá&liL&I!

Vadászgörény megrendelhető!
- Aranyhörcsög 350.- 200.-
- Nyuszi 2000.- 1500.-
- Akváriumi szűrők és levegőztetők 30% 

kedvezménnyel kaphatók!

Nyitva: 
H-P: 9-17 
Szó: 8-12

mailto:megaprinl@vivainail.hu
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RENAULT

Társ a családi nyaraláshoz?
Thalia Prima most 1 999 000 Ft-ért!

A5SI5TAHC^J

kezdőrészlettel!

r "i
Renault Randevú

L J
Folytatódik a Renault Randevú: az 1.4-es Thalia Príma limitált szériát még kedvezőbb áron 
kínáljuk. 1.4 75 LE motor és vonzó felszereltség: dupla légzsák, dupla optikás fényszórók, 
inditásgátló és SRP biztonsági övfeszítő rendszer. Mindez most 1 999 000 Ft-os verhetetlen 
áron az Öné lehet! Találja meg Ön is a társát a Renault Randevún. Várjuk márkakereskedé
seinkben!
Az akció június 30-ig érvényes. Fogyasztás liter/100 km: vegyes használat: 7,1: CO->-kibocsátás g/km: ÍSR

RENAULT HATVAN
Képe Tibor KFT. 3000 Hatvan, Ring K. u. 3.

Tel: 37/544-440 37/544-450 www.renault60.hu

http://www.renault60.hu
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AJÁNLATAI
Nekünk, akik a Föld egyik leg
fejlettebb részén élünk, hosszú 
évezredek óta nincs szükségünk 
arra, hogy fizikai létünk fenn
tartása érdekében mindennap 
vadászni, halászni játjunk. Az 
állattenyésztés és a földművelés 
megtanulása, „nagyüzemesíté- 
se” biztosítja számunkra a szük
séges élelmiszereket. Ám ez a 
hosszú idő sem tudta kiölni be
lőlünk az önfenntartási ösztönt, 
a zsákmányszerzés okozta örö
met.
Azok, akik manapság fegyvert 

vagy horgászbotot fognak, nem 
azért teszik, mert nincs mit en
niük. Sokkal inkább a termé
szethez még mindig kötődő em
ber élményeket gyűjtéséről, ka
landszerző nosztalgiájáról van 
szó. Ráadásul a szabadban el
töltött idő szép lassan megvál
toztatja a személyiségünket is. A 
könyv szerzője ezt nagyon szé
pen megfogalmazza a beveze
tőként írt „Vallomásában”: 
„...ha a természetben nyitott 
szemmel jársz, emlékeid patak
jának egyetlen cseppjében meg
láthatod a szivárvány összes szí
nét. És ezt a fényt, amíg esz
mélni tudsz, nem veheti el senki.

Technikatörténet

Az Elektromosság Napja
Június 10-én ünnepük világ

szerte az Elektromosság Napját. 
Az elektromos szakma Ampére 
születésnapját jelölte ki a meg
emlékezés időpontjaként. Az 
EU keretében létrehozott EU- 
REL elektrotechnikai egyesület 
javasolta lengyel kezdemé
nyezés alapján. Áz Elektromos
ság Napjának megünneplésé
hez a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület is csatlakozott.
Ampére André Marié (1775- 

1836) francia tudós volt. Ö fe
dezte fel a galvánáramok köl
csönös hatásának törvényeit, s 
ugyancsak az ő nevéhez fűződik 
az elektrodinamika alaptörvé
nyének felfedezése is. Ámpére

Berta László:
Vadászpuskával 

és horgászbottal
A tiéd marad, és csak tőled függ, 
mikor és hogy idézed fel, mit 
szűrsz le belőle okulásként. 
Vagy egyszerűen csak újra ál- 
modod-nem: éled-, és ilyenkor 
megnyugszol, elfelejted gondja
idat, megbékélsz önmagaddal és 
a világgal.”
A könyv - amely az 1999-ben 
megjelent Vadcsapásokon, vad
vizeken című mű átdolgozott, 
bővített kiadása - számos vadász 
és horgásztörténettel örvendez
teti az olvasót. Nem mind mulat
ságos, szerepelnek benne szo
morkás esetek is, ám minde
gyikből rendkívül sokat lehet 
tanulni. Nagy valószínűleg azok 
is szívesen olvassák majd, akik 
soha nem vettek kezükbe puskát 
vagy horgászbotot, egyszerűen 
csak egyetértenek a régi mon
dással: Natúrom expellas fúrca, 
tamen usque recurret (elűzheted 
a természetet furkósbottal, mé
gis mindig visszatér). Aki pedig 
eljut a könyv Függelék fejeze
téig, minden bizonnyal örömmel 
konstatálja majd, hogy számos 
hal és vadrecept csábít a finom, 
különleges ételek elkészítésére.

Z.N.

tisztázta az elektromos feszült
ség és az elektromos áram fo
galmát és a közöttük lévő kü
lönbséget. Az elektromos áram 
mágneses hatásának felfedezése 
is neki köszönhető. Mágnestűt 
helyezett el egy fémhuzal köze
lébe. Megfigyelte, ha a huzalon 
villamos áram folyik át, a tű ki
tér, ha az áram megszűnik, a tű 
visszatér eredeti helyzetébe. Ha 
a huzalt nem egyenes irányban 
vezetik, hanem tekercset formál
nak belőle, még erősebb mág
neses hatást lehet elérni. A te
kercsbe helyezett vasrúd tovább 
növeli a mágneses hatás mér
tékét. így született meg az elekt
romágnes, ami a telefon és a táv

Egy kis nyelvelés

Karmantyú
Az olvasók egy részének bizo

nyára ismerős a szó, míg mások 
talán azt fogják mondani, hogy 
soha nem is hallották. S akiknek 
ismerősen cseng a szó hanga
lakja, egy részük ennek ellenére 
sem tudja, hogy valójában mit 
jelent.
Kinézését tekintve egyszerű, a 

víz- és gázszerelők által használt 
idomdarab, amely belül végig 
menetes. Egyik fiatal barátomat 
megkérdeztem, hogy mit gon
dol, mi az, amit mutatok neki. 
Azonnal rávágta: csőhosszab
bító. Igaza volt. Nem így neve
zik, de ez a funkciója: csövek 
összeillesztésére szolgál. A 
szakmai zsargonban azonban ezt 
egyszerűen /wz^nak hívják.
Ázt is gondolhatnánk, hogy a 

szó csak néhány évtizede került 
be a nyelvünkbe, de nem így 
van. Létezésére már 1708-tól 
van írásos adatunk. Ekkor még 
csak ruhaujj, illetőleg a kesztyű 
szerepét is betöltő hosszú ingujj 
jelentésben találkozunk vele. 
1784-ben már megjelenik egy 
másik, a mai korosztályok egy 
része számára is ismerősen csen
gő jelentés: 'melegen bélelt hen
ger alakú ruhadarab, amely a 
két vége felől bedugott kézfejet, 
csuklót védi a hidegtől; Mujf. 
(Kicsi koromban én is láttam 
ilyen ruhadarabot felnőtt és 
gyermek számára készítve is. 
Helyettesítette a kesztyűt, finom 

író egyik legfontosabb építőe
leme volt már akkor. Ma ezt a kí
sérletet az általános iskolában 
tanítják. Az 1800-as években ha
talmas fejlődést jelentett. Nap
jainkban nagyon széles a fel
használási területe. Az árame

Táborlakók kerestetnek!
Még lehet jelentkezni az “ Erdőmesterek” által szervezett 
nyaralásra, amelyre a Bükkben július 13-19. között kerül 
sor. Elsősorban a természetet, a túrázást kedvelő fiatalok 
érdeklődésére számítanak.
Bővebb információ, illetve jelentkezés Budavári Erika 
táborvezetőnél: Aszód, Hajnóczy u. 5. Tel: 400-182, mobil: 
30381-7217.

meleg volt, csak éppen nem volt 
praktikus, mert semmit nem 
lehetett a rnuffba bedugott kéz
zel végezni. Még kapaszkodni 
sem!)
1810-től egy harmadik jelentés 

is felbukkan: ’a vértnek a csuklót 
és az alsó kart védő része majd 
1929-ben jelenik meg a fentebb 
már említett „csőhosszabbító” 
funkció jelölésére.
Származtatása komoly fejtörést 

okoz a nyelvészeknek, akik ab
ban egyetértenek, hogy minden 
bizonnyal összefüggésbe hoz
ható a szó a kar mint alsó végtag 
jelentéssel, de a szó mai hang
alakjával kapcsolatos részletek
ben már nincs egyetértés. Nem 
sorolható a -tyú/-tyű végződésű 
nyelvújítás kori szavakhoz, hi
szen majd egy évszázaddal ko
rábbi azoknál. Ugyanakkor 
nincs nyoma az írásos anyagok
ban egy karmány szóalaknak, 
amelyből pedig könnyen meg
magyarázható lenne a karman
tyú alak is.
Arra pedig, hogy nyelvésznek 

sem kell ahhoz lenni, hogy va
laki ráérezzen a kar szavunkkal 
való kapcsolatra, nagyon jó 
példával szolgál az 1801-ből 
származó karmentő alak, amely 
ugyan népetimológiai szárma
zékszó, de ráillik mind a kesz
tyű, mind a vértnek a csuklót és 
az alsó kart védő jelentésére is.

Napjainkban a mujf szóalak 
használata visszaszorult a szak
mai zsargon körébe, illetve az 
általánosan használt zsargonban 
egészen pejoratív (rosszalló) je
lentésben használatos. -G-l 

rősség egységét - amper - is róla 
nevezték el, és az egész világon 
egységesen használják. Az 
Elektromosság Napján az elmúlt 
200 év eredményeit értékelve 
emlékeztünk meg az alapok le
rakóiról. Kaáli Nagy Kálmán
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Nem a diák, az új rendszer vizsgázott

Próbaérettségi Aszódon
Bandi bácsi most búcsúzott hivatalosan

40 éves a Rendelőintézet
2005-ben új érettségi vizsga

rendszer lép életbe. Az Oktatási 
Minisztérium felkérésére a Vizs
gafejlesztési Központ dolgozta 
ki a kétszintű érettségi rendszer 
követelményeit, és a miniszté
riumjóváhagyásával az idei tan
év végén kis mintán modellálta a 
bevezetendő vizsgarendszert a 
logisztika, valamint a vizsgafor
mák és -tartalmak szempont
jából. A cél jelen esetben nem a 
diákok tudásszintjének felméré
se, hanem az új típusú vizsga
formák és feladatsorok “műkö
désének” tesztelése a későbbi 
valós körülményekhez sok 
szempontból hasonló feltételek 
között.

A vizsgaközpont az országban 
42 olyan középiskolát választott 
ki a tesztelésben való részvé
telre, amelyek lefedik a jelenlegi 
középiskolai struktúrát (önkor
mányzati, egyházi, vidéki, fővá
rosi iskolák, gimnáziumok, 
szakközépiskolák).
All. évfolyam tanulóiból úgy 
választotta ki a próbaérettségin 
részt vevő vizsgázókat, hogy a 
fiúk, lányok aránya, illetve a 
különböző tanulói teljesítmé
nyek és a jellemző nyelvvá
lasztás kellően reprezentálják az 
érintett tanulói korosztályt.

Gimnáziumunk 15 tanulója tett 
középszintű érettségi vizsgát 
magyar, történelem, matema
tika, angol, illetve német nyelv
ből. Az emelt szintű vizsgán tár
gyanként 2-2 tanuló ismerkedett 

az emelt szintű vizsga követel
ményeivel. A tanulók mind 
írásban, mind szóban lemérhet
ték tudásukat. Az emelt szintű 
vizsga szóbeli részét a budapest 
Eötvös Gimnáziumban bonyo
lították le, ahol a diákok tan
tárgyi bizottságok előtt vizsgáz
tak. Mindkét szinten a tanulók 
az új érettségi vizsgaszabályzat 
részletes követelményeinek a 
11. évfolyamra szűkített anya
gából kapták az írásbeli és szó
beli feladatokat.

A programban résztvevő 
intézmények és diákok számára 
sok hozadéka volt a program
nak. A pedagógusok megismer
hették a kétszintű érettségi eljá
rásrendjét, közvetlenül tapasz
talatokat szerezhettek az új vizs
gaformákról, és tisztábban látják 
a felkészülés és felkészítés 
menetét. A diákok tájékozód
hattak saját felkészültségükről, 
némi vizsgarutint szerezhettek, 
rendszerezhették az eddig tanul
takat.

Természetesen sok kérdőjel van 
még az új érettségivel kapcso
latban. A mostani próbaérettsé
gin szerzett tapasztalatok és a 
jövő évi próba immár vala
mennyi tanuló bevonásával ta
lán hozzájárulnak ahhoz, hogy 
2005-ben zökkenőmentesen in
duljon útjára a reformérettségi.

Gál Tibor
Ev. Gimn.

Születésnapi ünnepségre voltak 
hivatalosak az Aszódon most, il
letve korábban dolgozó egész
ségügyi szakemberek: orvosok, 
asszisztensek, gyógytornászok 
stb. Nem személynek ünnepel
ték a 40. születésnapját, hanem 
jelenlegi és egykori munkahe
lyükének, a Szakorvosi Rende
lőintézetnek. Igaz, az összejö
vetel alkalmat adott egy személy 
ünneplésére, pontosabban bú

Programajánló
Jazz a szabadban- Jó idő esetén a Művelődés Háza udvara lesz 
a helyszíne június 29-én Bubenyák Zoltán és barátai jazzklub
jának. (Eső esetén a kamarateremben játszanak.) A koncert 19 
órakor kezdődik. Belépődíj: 300 Ft.

Csuhába font paraszti élet címmel nyílik kiállítás július 2-án 
18 órakor a Vécsey Károly Helyőrségi Klub földszinti ga
lériájában a Fejér megyei Szabó Józsefné népi iparművész 
munkáiból. A csuhéból készített igényes alkotások július 6-ig 
láthatók. A program a két művelődési ház közös összefogásával 
jöhetett létre.

t
ATrink -Duó Kft.
Aszódi telephelyére

í\k Targoncás
W\\ képesítéssel 

rendelkező 
munkatársat keresünk.

Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon: 
06 30 0508-943- 28 500-570

BHwu tana
Aszód, Rákóczi u 22/a 

Tel: 20 358-7866
Mindenki szerefeffeF várok 

meguiuFf fodrász üzlefemben?
Nyitva tartás: H-P: 9-18 
szombat: előzetes bejelentkezés 
alapján

csúztatására is. Bőr Bandi bácsi 
- ahogy a betegek többsége 
ismeri Deák Andor doktor urat - 
januárban nyugállományba 
vonult. Hivatása gyakorlásával 
azonban nem hagyott fel, jelen
leg Gyöngyösön rendel.
A téma - az elmúlt 40 esztendő - 
mindenképpen megérdemel egy 
hosszabb lélegzetű írást. Ezt kö
vetkező számunkban olvashat
ják.

Apróhirdetések
Pénztárgépek, mérlegek adásvétele, APEH-ügyintézés, 
hitelesítés, szervizelés. 06 20 9281-526

Mese diafilmet - akár használtat is - keresek megvételre. 
Telefon: 0630265-3540

Simson B 51 három sebességes kismotor eladó. Irányár: 55 
ezer Ft Tel: 06 30 254-0880

Aszódon üzlethelyiség kiadó. Tel: 0620 585-1660



TÜKÖR 21

FOURTEL 

Sport-Hobby bolt 
Aszód Udvarház 

íj termékek 
kaphatók:

a Scitec Nutrition
- Universal Nutrition 
-Cytogen

W -Nutrend 

11 ’flff
- American Muscle

Kaphatók még: -makettek,súlyzók 
-kések, sportcikkek 

MLO és Bio Tech termékeket ~ ajándéktárgyak, 
új ikladi telephelyünkön lehet megvásárolni!
Cím: Ikiad, Iskola tár 1. (Horgászholt)

TEL: 30 560-3044
20 3259-446

NYITVA:*- P 9-17-IG
SZOMBAT: 9-12 
HÉTFŐ: SZÜNNAP
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Hárman diákolimpiái bajnokok lettek

“Aranyeső” a Petőfi gimnáziumban
Sikeres tanévet zárt a Petőfi 

Sándor Gimnázium, Gépésze
ti Szakközépiskola és Kollégi
um 25 fős diákolimpiái csapa
ta.
A "Magyar Köztársaság Di
ákolimpia bajnoka" címet 3 
versenyszámban is elnyerték 
az iskola tanulói és ezen kívül 
még ötször álltak dobogóra az 
országos döntők eredmény
hirdetésein. Pest megye bajno
kai 4 versenyszámban lettek a 
nagy sporthagyományokkal 
rendelkező Petőfi Gimnázium 
tehetséges diákjai.

Az iskola diákolimpiái szerep
lése 2002. őszén teremlabdarú
gással kezdődött. A megyéből

A képen az idei diákolimpia Pest megyei labdarúgó 
döntőjének győztes csapata látható: Gedei Tibor 
csapatkapitány, Flóris Norbert, Pető Péter, Somogyi 
Zoltán, Lassú Roland, Gedei Krisztián kapus, Kis 
Sándor, Győré Vince, Kozák Csaba testnevelő

Harmadifcok lettek a focista lányok
Első alkalommal rendezték 

meg a diákolimpiákon a leány 
labdarúgást. A körzeti döntő 6 
csapata közül a Csengey iskola 
csapata végzett az első helyen az 
Evangélikus Gimnázium előtt. 
A megyei döntőben 6 résztvevő 
közül a Premontrei Gimnázium 
és az Evangélikus Gimnázium 
mögött a Csengeysek lettek a 
harmadikok.
Szép volt, lányok!- értékelték a 
versenyt a megyei szervezők, és 
szó szerint kalapot emeltek a 

34 középiskola csapata nevezett. 
3 forduló győzteseiként kapta a 
labdarúgócsapat a Pest megye 
bajnoka címet. A 20 együttesből 
álló országos döntőben 1 gólon 
múlott, hogy nem került a gim
názium csapata a legjobb 8 közé.

Télen rendezték a JUDO sportot 
művelő középiskolások verse
nyét, ahol Kormos Adám a 3. 
helyen végzett.

Kora tavasszal mezei futó
versenyre került sor Gödöllőn. A 
megyei versenyeken az iskola 
csapata (tagjai: ZsidaiIldikó, Ar
iéit Nóra, Kunsay Nóra, Koltay 
Stefánia, Virág Erika és Erdélyi 
Zsófia) 9 csapat közül az 5. he- 

résztvevő 6 csapat játékosai 
előtt.
Iskolánk csapatát alkották: 
Blaubacher Nikoletta, Varga 
Mária, Czmorek Petra, Párizs 
Szilvia, Medveczki Anikó, Oláh 
Mónika, Tomis Anna, Kovács 
Anita, Tatár Orsolya, Takács 
Katalin.

Kommárné Gerőcs Edit 

lyen végzett, egyéniben pedig 
Erdélyi Zsófia vehette át a me
gyebajnoki aranyérmet Pórics- 
ka Zoltántól, a Pest Megyei Di
áksport Szövetség elnökétől.

1500 m és 3000 m-es sík
futásban is Erdélyi Zsófia lett az 
1. a megyei atlétikai versenye
ken, a 4x400 m-es váltófutásban 
pedig 2. lett: Kunsay Nóra, 
Arlett Nóra, Koltay Stefánia és 
Pogány Klaudia.A mezei futás 
országos döntőjében Erdélyi 
Zsófi "csak" 6. lettjobban si-ke- 
rült a formaidőzítés az 1500 Ki
es síkfutás országos döntőjé
ben, ahol a 3. helyezést érte el, 
másnap a 3000 m-es futás or
szágos döntőjében pedig új 
egyéni csúccsal 2.-ként ért 
célba.

AIX. Magyar Karate Diákolim
pia budapesti és Pest megyei 
elődöntőjén Tabányi Norbert a 
3., az országos döntőben a 6. he
lyet vívta ki magának.

Balatonkenesén került sor a 
vívók diákolimpiái országos 
döntőjére. Az egyéni versenyek 
során Juhász László 3. lett az V. 
korcsoportban, Sárközi István 
szintén 3. lett a Vl.-ban, ugyanitt 
pedig az 1. Csjernyik Balázs. Ők 
hárman alkották a győztes csa
patot is.

Nyári napsütésben, gyönyörű 
környezetben Orfün került meg
rendezésre a MOUNTAIN BI- 
KE országos döntője. Az iskola 
kisbuszával szállítva a kerék
párokat, 5 versenyzővel utaz
tunk le Pécs mellé. Tuba Kop
pány az V. korcsoportos futamot 
megnyerte, Vass Máté a 6. lett. 
VI. korcsoportban szintén 6. 
helyet szerezte meg Krompácz- 
ki Péter. A legeredményesebb 
megye a versenyen Pest megye 
volt.
Összesen 16 diákolimpiái 
aranyérmet akasztottak a 
Petőfís diákok nyakába a me
gyei és az országos döntők so
rán.

Kozák Csaba 
Testnevelő

Városi
Gyermeknap 

2001
Ismét a megszokott helyen - a 

Rákóczi úti iskola udvarában - 
került sor a Városi Gyermek
napra. Nemcsak a helyszín, ha
nem a programok is a hagyo
mányokra épültek. A délelőtt a 
sportolásé és a kézműves fog
lalkozásoké volt. Délután a diá
kok adtak műsort nekünk, szü
lőknek, és ez volt tőlük a leg
szebb ajándék. Legalább ilyen 
izgalomban tartotta a nézőket a 
diákok gáláját követő tombola
sorsolás, amelynek értékes 
fődíjai- egy 24 ezer Ft-os fény
képezőgép és egy 20 ezer Ft-os 
mountain bike kerékpár - voltak. 
Ha ezt nem is nyerhette el min
denki, a Vöröskereszt által fel
ajánlott gyümölcs ízesítésű 
levesporból kis túlzással egész 
Aszódnak jutott. A gyermeknap 
este 10 órakor, a Tinidiscoval 
ért véget.
A szervezők a célt, hogy e napon 
minden gyermek kapjon ajándé
kot és ingyen szórakozzon, elér
ték. Köszönhető azoknak a 
szponzoroknak, akik sok-sok 
ajándékot és közel 400 ezer Ft 
készpénzt ajánlottak fel: 
RaiffeisenBankRt, Aszód Város 
Önkormányzata, Aszód Város 
Képviselő-testületének Művelő
dési Bizottsága, Aszód Városért 
Alapítvány, Aszód Ifjúságért 
Alapítvány, Richard Fritz Kft, 
GAVTT, Galgamenti Víziközmű 
Kft, Épkomplex Kft. Divat Gála, 
Patócs Autóház Kft., Aszód kör
zeti Vöröskereszt, Sisi Fodrász
szalon, Búzás János képviselő, 
Papp Árpád vattacukor árus, 
Korona Cokrászda, Rákóczi úti 
iskola büféje, Aszódi Tükör, Mó
ni Fotó, Rácz Tibor Élelmi
szerbolt, GAMESZ, Gödöllői 
Rendőrkapitányság, Galga Pol
gárőr Egyesület, Profi Magyar- 
országRt, GalgaCoopRt..
Külön köszönet a Vécsey Hely
őrségi Klubnak a hangosításért, 
és annak a közel 50 segítőnek, 
pedagógusnak és szülőnek, aki a 
szabadnapját áldozta fel, hogy a 
gyermekek jól érezhessék ma
gukat.
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Kihívás Napja 2003.

Nem a győzelem, a részvétel volt fontos
Az Aszódi Szabadidősport 

Egyesület (ASE) alakuló ülésén 
fogalmazódott meg: jó lenne is
mét részt venni a Kihívás Napja 
(Challenge Day) rendezvényein. 
A két kanadai város versenyéből 
nemzetközi eseménnyé vált 
sportrendezvény egyben telepü
lések közötti vetélkedés is. 
Évekkel ezelőtt már Aszód is 
részt vett az országos versenyen, 
valamiért azonban nem vált ha
gyománnyá városunkban ez az 
egészséges életmódot népszerű
sítő mozgalom.
Hosszas szervező munka előzte 

A “Fuss a platós után!” - nagy sikert aratott

meg május 28-án 0 órát, amikor 
fáklyás futással kezdetét vette a 
majd 24 órás esemény. Éjjel 1 
órakor éjszakai teremfoci ver
sennyel folyatódott a Kihívás 
Napja. A tekintélyes számú 
résztvevő reggel 6 óráig kergette 
a labdát (és egymást) a szaunára 
emlékeztető Csengey úti torna
csarnokban. 8 órakor A Szabad
ság téren gyűlt össze mintegy 
600 fiatal, hogy utcai zenés fu
tással kezdje a napot. Napköz
ben önálló rendezvénysor lebo
nyolításával gyűjtötték a „telje
sítéseket’ az óvodák, az iskolák, 

a Javítóintézet és a Honvédség. 
(A "teljesítés” egysége: negyed
órás részvétel valamilyen sport
tevékenységben.) Délután négy 
óra után a Fesztivál téren ügyes
ségi versenyek, streetball, kispá
lyás foci várta a sportolni vágyó
kat. A nap zárásaként zenés ae- 
robik és nyereménysorsolás 
fokozta a jókedvet. Ékkor lett 
vége vége a folyamatos 21 órás 
futásnak, mely a Kihívás Napja 
rajtjától annak befejezéséig tar
tott.

Városunk önkormányzata 
nevében szeretném megkö
szönni a szervezők és támogatók 
segítségét.

- a 48 órát talpon lévő testneve
lők : Nyíri Zsolt, Fáczán Zoltán, 
Molnár László, Páljy István, 
JuhászAttila, Pallagilmre.
- a hangosítást végző Rácz Zol
tán,
- a sátrakat és a katonák segít
ségét biztosító Sztán István, 
munkatársai közül Zeher Zoltán 
és Füzér László
- az éjszakai fociban kiválóan 
védő és a GAMESZ részéről 
segítő Tolmácsi Miklós,
- az ASE részéről Budavári Eri
ka, Farkas Imre, Nyíri Sza

bolcs.
- A nap sikeréhez nagyban hoz
zájárultak az ajándékokat biz
tosító szponzorok: Aszód Város 
Önkormányzatának Művelőd
ési Bizottsága, MSZP Városi 
Szervezete, Vöröskereszt, Javí
tóintézet, továbbá a sorsolási la
pokat előállító Ondrik Nyomda
- A délelőtti nagy futás útvonalát 
a Rendőrség és a Polgárőrség 
biztosította.
- Külön köszönet illeti a város 
oktatási intézményeit, tanárokat, 
tanítókat, óvónőket, dajkákat, 
hogy lehetővé tették a gyerekek 
részvételét a reggeli futáson és 
szervezték az intézményen 
belüli programokat.

A települések közötti versenyt a 
lakosságszám és a nap folyamán 
összegyűjtött teljesítmények 
aránya dönti el. Városunk az 
adott kategóriában a középme
zőnyben végzett 7.045 teljesí
téssel. A szervezők úgy vélik, 
kezdetnek ez szép eredmény. 
Megérte a fáradtságot, hogy 
annyi aszódi sportot jó kedvvel 
együtt, az egészségért, az 
együttes örömért.
Reméljük, hogy 2004. május 

utolsó szerdáján még többen le
szünk!

Kovács Tamás
alpolgármester

Petőfi Gimnázium:

Szakközepes sikerek

Lami István, Rébb Norbert és Németh Krisztián
Evek óta szép eredményeket szágos szakmai tanulmányi vér

érnek el a Petőfi gimnázium senyeken. Ez a hagyomány idén 
szakközepes növendékei az or- is folytatódott. Lami István 13.t

osztályos tanuló a géprajz-gép- 
elem döntőben ért el kiváló ered
ményt. Rébb Norbert ugyancsak 
13.t osztályos diák a Charles 
Babbage tantárgyi AutoCAD 
verseny döntőjében nyújtott ki
válóteljesítményt.

Áprilistól Németh Krisztián 
(13.t) élete vált kicsit kényel
mesebbé, mert miután a komp
lex szakmai verseny döntőjé
ben kiváló teljesítményt nyúj
tott, eredménye alapján befeje
zettnek tekinthette technikusi ta
nulmányait, azaz nem kellett 
vizsgáznia, ráadásként pedig fel
vételt nyert a Műszaki Egye
temre.

Valamennyiük eredményéhez 
gratulálunk mind nekik, mind 
felkészítő tanáraiknak!,

Petőfi Múzeum:

Új kiállítás
Kitüntetések, 

Jelvények, 
érmek

E címmel nyílik kiál
lítás Lengyel Károly 
nyugalmazott alez
redes gyűjteményéből 
a Petőfi Múzeum ga
lériájában június 26- 
án 18 érakor. Megnyitó 
beszédet mond: Sztán 
István ezredes.
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Két év, két osztálynyi ugrás

A sírból hozták vissza a bajnoki címet
(Folytatás a 1. oldalról)
meg a Tárnokot.

A mérkőzés elején természe
tesen a vezető gól megszerzése 
volt a cél. Az első húsz percben 
nagyon idegesen játszottak a 
fiúk, és jobbnál-jobb lehetőséget 
rontottak el. Aztán Hosszú Péter 
kapott egy jó átadást, kicselezte 
a védőket a 16-oson belül és hig
gadtan a hálóba lőtt. Innentől 
kissé megnyugodtak a fiúk, de a 
góllövés a félidő utolsó előtti 
percéig nem sikerült. Ekkor egy 
beívelést a csapatkapitány, Kis 
Zoltán kapásból a kapuba bom
bázott.
A szünetben már a latolgatás is 
nagyobb szerephez jutott, mivel 
kiderült, a Tárnok 1:0-ra vezet 
Nagymaroson. A fiúk megtud
ván ezt, még nagyobb elánnal 
küzdöttek. Különösen Kálmán 
„Baba” volt elemében, akit 
egyszerűen nem tudtak a tartani 
a jobb oldalon, így rendre a tár
noki védők mögé került. A kö
vetkező gól mégsem az ő, ha
nem Kecskés Zoltán érdeme 
volt, akit a bal oldalon a 16-oson 
belül csak szabálytalanul tudtak 
megállítani. A megítélt 11-est 
biztosan értékesítette a „sértett.” 
A vezetés megnyugtató volt, ám 
a Nagymarosról érkező hír nem: 
a hazai csapat egyenlített. A biz
tos aszódi vezetés birtokában - 
Hosszú Péter megszerezte má
sodik találatát is - a szurkolók 
már az 50 kilométerrel arrébb 
küzdő Tárnokért szorítottak. 
Nemhiába. A lefújást követően a 
középkörben várakozó focistá
ink egyként ugrottak fel Búzás 
János klubelnök telefonálása 
után: Nagymaroson is véget ért a 
találkozó, és nem változott az 
eredmény! Szerencsére a veze
tőség erre az eshetőségre is szá
mított, így másodperceken belül 
egy láda pezsgő került a pályára, 
amelynek tartalma ezúttal tény
leg hűsítőleg hatott: a játékosok 
ugyanis egymást és a vezető
séget locsolták vele, no meg né
hány jól-rosszul - ez igazán 
relatív - helyezkedő törzsszur
kolót. Szép volt fiúk! Nemcsak a 
locsolás, ajáték is...

Hosszú Pétert szorosan fogták ...

... De ahhoz nem eléggé, hogy ne lőjön gólt

A bajnokcsapat. Két év alatt két osztályt léptek előre
Képek és szöveg: Rácz Zoltán

Ahogyan 
ők látták...

Varga Zoltán, a 
Győri ETO FC 

szakmai igazgatója:
- Nagyon jól játszott a csa

pat. Többször láttam már a 
fiúkat focizni, talán most 
nyújtották a legjobb teljesít
ményt. A 4:0 szép eredmény, 
de akár 8 vagy 10 találat is 
születhetett volna.
-Kinek a játéka tetszett a 
legjobban?
- Három-négy játékost min
denképpen kiemelnék. Szabó 
Imre stabilan állt a védelem
ben, a 12-es focistát (Hosszú 
Péter) és a jobbszélsőt, aki 
nagyon ügyesen és harciasán 
játszott. (Kálmán Balázs) 
Ugyanakkor szeretném ki
hangsúlyozni, hogy csapat
ként teljesítettek jól az aszó
diak, és a későbbiekben is ez 
lehet a legfőbb ütőkártyájuk. 
Gratulálok a csapatnak a baj
nokság megnyeréséhez és sok 
sikert kívánok nekik a maga
sabb osztályban is.

Kis Zoltán, 
csapatkapitány:

13 veretlen fordulóval a tarso
lyunkban azt gondoltuk, meg
nyertük a 14. mérkőzést is - 
még a pályára lépés előtt, 
ezért kaptunk ki a Hévízgyörk 
ellen. A mai találkozó előtt 
csak arra koncentráltunk, 
hogy hoznunk kell ezt a mécs
esét, ha bajnokok akarunk 
lenni. Igaz, tudtuk, ehhez 
ezúttal szerencse is kell. Húsz 
percig görcsösen játszottunk, 
de éppen időben jött a vezetés. 
Az első gól mindig fontos, ezt 
általában mi rúgtuk, csakúgy 
mint most.
- Csodálatos gólt lőttél az L 
félidőben...
- Ilyen a foci. A könnyű lehe
tőségeket kihagytam, a nehe
zebb szituációt kihasznál
tam.
- Mi lesz a folytatás?
- Biztos vagyok benne, hogy 
egyben marad a csapat, sőt 
egy-két játékossal erősödünk. 
Stabil a vezetőség, jó a kap
csolata a fiúkkal. Mindent 
megteszünk a magasabb 
osztályban való jó szereplé
sért.
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Kitüntetett aszódiak

Megyei és országos szerveit elismerései
Az elmúlt időszakban több 

aszódi polgár is kitüntetést ka
pott eddigi munkásságáért.
Oklevelet nyújtott át eb: Ignácz 
István rendőr dandártábornok, 
Pest megye rendőr főkapitánya 
Szenoráczky Ferencnek, a Galga 
Polgárőr Egyesület vezetőjének 
a megyei kapitányság szakmai 
munkájához nyújtott kiemel
kedő tevékenysége elismerése
ként.

A Magyar Vöröskereszt Orszá
gos Vezetősége a Vöröskeresz
tes Munkáért kitüntetés bronz 
fokozatát adományozta Rada 
Józsefnének kiemelkedő vörös
keresztes munkája elismeré
seként.

Pest Megye Önkormányzata a 
Pedagógusnap alkalmából ki
tüntetésben részesítette Paksi 
Ferencnét, a Petőfi Sándor 

Gimnázium, Gépészeti Szak
középiskola és Kollégium igaz
gatóját, valamint Kovács Fe
rencet, a Madách Imre Szakkö
zépiskola és Szakiskola veze
tőjét.

A kitüntetetteknek szerkesz
tőségünk ezúton gratulál!

Filmforgatás 
a Jawítólntézetlien
Néhány napig lányok voltak a 
Javítóintézet növendékei, még
pedig egy filmforgatás itt felvett 
snittjeinek erejéig. A Mélyen őr
zött pillanatok című alkotás né
hány jelenetében az intézetre is
merhetünk, no meg néhány itt 
dolgozó nevelőre, akit felkértek 
statisztálni. A film rendezője 
Böszörményi Zsuzsa, producere 
pedig Gyarmathy Lívia.

Vízszintes: 1. Az északi égbolt 
legismertebb csillagképe, az 
Ursa Maior, azaz a Nagy 
Göncöl ennek a középső részét 
teszi ki 12. Igás állat 13. Ilyen 
alkohol is van 14. Költői nap
szak 15. Macska becézve 17. 
Nagyon pontos időmérő 19. 
Osztrák autójel 20. Ha, angolul 
(IF) 22. Múlt idő jele 23. Visz- 
sza: személyes névmás 24.Cé- 
zé! 25. Halászlé is van ilyen 29. 
Autó betűi, keverve 30. Szintén 
ne! 31. Sárkány, körülöleli a 
Kis Medvét 34. Beteg, angolul 
(1LL) 35. Fehérnemű 37. Szőlő 
fajta,... Olivér 39. Beteg rész! 
40. vagy, németül (ODER) 42. 
AT 43. Házi szárnyas 45. Ösz- 
szetört főtt krumpli 46. Bór 47. 
Páratlanul lesz! 48. Tanuló ve
zető 49. Autóval elüt 53. Búgó 
56. Igéző azonos hangzói 57. 
Halak tápláléka lehet 59. Rongy 
szélek! 60. Vas rész! 61. 
Csendben

Függőleges: 1. Nitrogén 2. Ke
leti férfinév 3. Csomó 4. Ipszi- 
lon 5. Kiss ... Kate 6. Baszk 
terror szervezet 7. Edit, becézve 
8. VLO 9. Spanyol autójel 

10.Júliusi-augusztusi csillag
kép, nevét egy legendás mito
lógiai hősről kapta 11. Jogo
sítványt elkérő rendőr 14. Van 
ilyen tál is 15. W alakú csillag
kép, a Göncöl szekérrel szem
ben helyezkedik el 16. Dagi 
kevert betűi 18. Ki ... Tud? 
vetélkedő volt 21. Becézett fér
finév 26. Lázadás 27. Egy 
harmad! 28. Szeletelő 32. Néma 
csata! 33. Olga azonos hangzói 
36. Férfinév 38. Középen riaszt! 
41. Szolmizációs hang 43. Kos
suth Lajos 44. Szén 50. De
hogy! 51.ZAZ 52. Presser Gá
bor zenekara volt 54. Hiányos 
urna! 55.Gyurmázni kezd! 58. 
Rangjelző 61. Kén 62. Amper 
63. Liter

-frié-

Előző havi rejtvényünk helyes 
megfejtése: Búbos pacsirta, ba
rázdabillegető, bíbic, citrom
sármány.
A. helyes megfejtést beküldők 
közül a Fáma könyvesbolt 2.500 
Ft-os nyereményutalványát 
Paskó Pál nyerte (Falujárók u. 
5/2), míg a Móni Fotó 2000 Ft- 
os, filmkidolgozásra feljogosító

M

utalványa Sásdi Lajost (Pesti u. 
22.) Illeti. A nyereményükről 
szóló értesítést postán küldjük 
el.

Gratulálunk!

Ezúton kérünk elnézést 
mindazoktól, akinek cikke 

anyagtorlódás miatt 
csak következő 

számunkban jelenik meg!
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Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait
Címünk;
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