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Józsi bácsi büszke a “bogarasságára ”

Aszódi siker a gyöngyösi ueteránautó-találkozón
Manapság már a gyakorlot

tabb autósnak is gondot okoz 
néha egy-egy típus megha
tározása. Unifonnizálódtak a 
személygépkocsik, ami nem
csak a konszernek egyesülé
sének, egymás megvásárlásá
nak köszönhető, hanem a 
szélcsatornában való jó szerep
lés elérése is közrejátszik. 
Szép autók persze manapság is 
vannak, de gyanítható: a ben
zingőztől megfertőzöttek jó ré
sze azért jár veterán találko
zókra, illetve tart ilyen autót, 
mert a régebbi típusok több 
egyéniségjegyet tudtak felmu
tatni. Na, ja, akkor még a 
konstruktőrök jóval kevesebb 
figyelmet szenteltek a légellen
állásnak, meg aztán a benzin is 
olcsóbb volt.
A legutóbbi gyöngyösi autós

találkozó méltán aratott ismét 
nagy sikert. Vasárnap szebbnél 

-szebb kiglancolt gépkocsik 
foglaltak helyet a város fő
terén. Legtöbbjük saját lábon

érkezett, amelyik nem, az is 
ment most mintegy 80 kilomé
tert. Ennyi volt a távja a szom
bati felvonulásnak, amit a 
szervezők különböző ügyes
ségi feladatokkal fűszereztek. 

- Ez egy nagyon jó játék
vélekedett Seregély Karcsi bá
csi, aki immáron ló.éve állandó 

résztvevője a gyöngyösi találko
zónak. Némi előnnyel bír tehát a 
többiek előtt, mert ha kezébe ad
ják a vaktérképet, szemei előtt 
rögtön megjelennek a tájékozó-

(Folytatás a 8 .oldalon)

KÖZÖS 
beruházással 

valósulhat meg 
az úi telkek 

ivóvíz ellátása?
Elodázhatatlan a város terüle
tén folyamatosan értékesített 
új építési telkek ivóvíz-ellátá
sának megoldása. A probléma 
megoldása sürgős, mert van 
olyan építtető, akit a víz hiá
nya gátol abban, hogy elkezd
hesse ingatlana építését A 
több, mint bruttó 80 millió Ft- 
os beruházás három szerződő 
felet érint, melynek egyike az 
önkormányzat A két partner 
közül az egyik már jelezte, 
nem kíván beszállni a közös 
megvalósításba. Ennek ellené
re van remény arra, hogy 
szeptember végére valameny- 
nyi telektulajdonos vízhez jut.
Az ivóvíz problémaként már

(Folytatás a 3. oldalon)

M3-as autópálya

Augusztus közepéig 
lesz zárva a hagl lehajtó

Eredetileg csak fél oldali lezárást terveztek a bagi lehajtónál- tudta 
meg a Magyar Autópálya Rt. illetékeseitől lapunk. A teljes zárás 
oka az, hogy a terv szerinti burkolatjavítás mellé előre vettek egy 
hídjavítást, amely jövőre követelt volna forgalomkorlátozást. A 
munka a tervek szerint halad, és várhatóan augusztus 17-ig mind a 
fel- mind a lehajtó sáv használható lesz. Arra a kérdésre, hogy miért 
nem nyitották meg ideiglenesen a domonyvölgyi le-és felhajtót, azt 
a választ kaptuk, hogy ezt közlekedésbiztonsági szempontok miatt 
vetették el. A Volánbusznak felajánlották ugyan a lehetőséget, de a 
társaság túl veszélyesnek találta a megoldást, mind az autópálya, 
minda3-asfoútoldalán. R.Z.
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2 ASZÓDI

Önkormányzati hírek Május 27..
A képviselő-testület elsőként a 
Szakorvosi Rendelőintézet 
számára biztosított szolgálati la
kás felújításáról tárgyalt. Elö-ze- 
tes számítások szerint a felújítás 
több, mint 3 millió Ft-ba kerül 
majd, ám valószínűleg az összeg 
nőni fog, mivel a munkák során 
érdemes volna elvégeztetni a 
tetőszerkezet felújítását vala
mint a lakásonkénti ivóvíz
mennyiség mérését is. A Pénz
ügyi Bizottság azt javasolta, 
hogy pályáztassák meg a mun
kát, de összeg meghatározás 
nélkül, kizárólag a mennyiségi 
adatok feltüntetésével.

Kérdésként merült fel, hogy 
valamelyik újságban jelentes
sék meg a a pályázatot vagy 
meghívásos alapon a helyi vál
lalkozóktól kéijenek be árajánla
tokat. Előbbi mellett Puskás 
Péter kardoskodott, emlékez
tetve képviselőtársait a közbe
szerzési szabályzatban leírtakra. 
Dr. Bodó Zsolt viszont úgy ér
velt, félő, hogy a pályáztatás 
miatt a munka kezdése jelentő
sen csúszni fog, ezért kérte, 
amennyiben mód van rá, a pá
lyáztatási folyamatot gyorsítsák 
meg.
A gordiuszi csomót úgy vágta 
ketté a képviselő-testület, hogy 
határozatában kimondta, a 
munkát hirdetési újságban meg
hirdeti, illetve az aszódi építői
pari vállalkozókat is kiértesíti a 
pályázati lehetőségről. A meghí
vásos pályáztatással egyébként 
az Ügyrendi Bizottság elnöke is 
egyetértett. A munka elvégzését 
az önkormányzat a lakások el
adásából befolyt összegből fe
dezi. A felújítást Bártfai László 
műszaki ellenőr felügyeli majd.

Közös beruházás - az építési tel
kek ívóvíz-ellátásának biztosí
tása - finanszírozására kötött 
szerződést az önkormányzata 
IX. Portólió Kft valamint az 
OTP Ingatlan Rt. A témával 
részletesen, külön cikkben fog
lalkozunk.

Elfogadta a képviselő-testület a 
Csengey Gusztáv Általános Is
kola pedagógiai programját. En
nek készítésekor az iskola ve

zetése figyelembe vette Nagy 
István közoktatási szakértő 
írásos véleményét, amely még a 
két iskola részleges összevonása 
előtt készült. Ez három dolgot 
hiányolt: a gyógypedagógiai 
programot, amely mostanra 
kidolgozásra került, csakúgy 
mint a tantárgyi modulok beé
pítése. A taneszköz-jegyzék pót
lása hosszabb időt vesz igénybe, 
ennek elkészülte a vége felé 
közeledik.

Elfogadta a grémium az É-K 
Pest Megyei Regionális Hulla
dékgazdálkodási és Környe
zetvédelmi Önkormányzati Tár
sulás alapító okiratát. Erről kü
lön cikkben, részletesebben ol
vashatnak.

A meghirdetés ellenére sem 
akadt jelentkező az Aszód, Falu
járók útja i.szám alatti, nem la
kás célú bérlemény bérlésére. 
Tolmácsi Miklós, a Gamesz 
vezetője arról tájékoztatta a 
képviselő-testületet, hogy a ko
rábbi bérlővel igen sok prob
lémájuk akadt, ezért célszerű 
volna értékesíteni a bérleményt, 
és ezzel a polgármester is 
egyetértett. Puskás Péter viszont 
azt javasolta, az önkormányzat 
kötelezze a bérlőt a fennálló tar
tozás kifizetésére, majd a kiköl
tözésre, és ezt követően döntse
nek az ingatlan sorsáról, az át
meneti időszakra pedig a 
helyiséget térítésmentes haszná
latra adják át valamelyik városi 
civil szervezetnek. A képviselő
testület többsége ezzel a lehető
séggel értett egyet, így az épület 
a Városi Nyugdíjasklubnak 
kerül megajánlásra.

Korlátozni igyekszik a képvise
lő-testület a főút forgalmát, te
kintettel a megnövekedett for
galomra. A témáról részletesen 
következő számunkban olvas
hatnak, míg a csatornabeköté
sek jelenlegi állásáról, illetve a 
város ezt ösztönző szándékáról e 
lapszámunkban foglalkozunk 
részletesebben..

Nem vezeti be a város az adós
ságkezelési szolgáltatást a máso

dik félévtől kezdve, mivel nin
csenek meg hozzá a működés 
feltételei, és a város anyagi hely
zete sem túl rózsás. Az új szol
gáltatás bevezetését egyébként a 
szociális igazgatásról és ellátá
sokról szóló 1993. évi III. tör
vény módosítása teszi lehető
vé. Lényege a lakhatással ösz- 
szefüggésben eladósodott, szo
ciálisan rászoruló családoknak 
történő segítségnyújtás, akik 
egyébként maguk is készek és 
képesek tartozásuk részbeni ren
dezésére. A szolgáltatás két 
elemből áll: adósságcsökkentési 
támogatásból és adósságkeze
lésitanácsadásból.
A képviselő-testület azért sem 

vállalta fel az önkormányzatok 
számára nem kötelező feladatot, 
mert az adósságcsökkentési tá
mogatásnak nem a teljes ösz- 
szegét, hanem csupán 90% -át 
lehet visszaigényelni a 2003. évi 
költségvetés e célra szolgáló, 
normatív kötött felhasználású 
előirányzatából. Dr. Bodó Zsolt, 
a Szociális Bizottság elnöke a 
képviselőknek elmondta, a bi
zottság azt a gyakorlatot követi, 
hogy egy-egy nagyobb tartozást 
felhalmozó személyt magasabb 
mértékű támogatásban részesíti. 
A pénzt nem az illető kapja meg, 
hanem a közmű üzemeltetőjé
nek utalják át a tartozás mértéké
nek csökkentésére.

Ismét jelölt ki néhány vevőt a 
képviselő-testület az Evangéli
kus Gimnázium melletti telkek
re. A város lehetséges új lakói 
Szegedről, Túráról Miskolcról 
és Gödöllőről érkeznek.

Jóváhagyta a képviselő-testület 
a működésképtelen önkormány
zatok egyéb támogatásának 
megigénylését. Erre azoknak a 
településeknek van lehetőségük, 
amelyeknek valamilyen körül
ményeknél fogva megromlott a 
likviditási helyzete. Aszód arra 
hivatkozik, hogy a három terü
leti iroda -Gyámhivatal, Területi 
Műszaki Iroda, Okmányiroda - 
költségvetési előirányzataként 
48,5 millió forintot kellett beter
vezni, ezzel szemben ezekre a 
feladatokra a központi költség

vetés mindössze 29,4 millió Ft- 
ot biztosít. A város a két összeg 
közötti különbséget szeremé 
megkapni.

Égetően szükséges volna a 
Szakorvosi Rendelőintézet felú
jítási munkáinak elvégzése a ré
gi épületszámyon. Ennek össz
költsége több, mint 4,5 millió Ft. 
A képviselő-testület ezzel egyet 
is értett, ám mindenképpen sze
remé megvárni, hogyan bírálják 
el a település önhiki pályázatát. 
Ennek eredményét augusztus
ban lehet megtudni, ezt köve
tően tárgyal ják újra e napirendi 
pontot.

Egyelőre nem adja el a város a 
paskomi önkormányzati tulaj
donú telkeket- így döntött a kép- 
viselő-testület, ugyanakkor 
emelt a fizetendő haszonbér 
mértékén, amely így négyzet
méterenként 10 Ft+AFA/év.

Pályázatot nyújt be a város egy 
Aszód-Iklad elkerülő út megépí
tése céljából. A témával követ
kező számunkban foglalkozunk 
részletesebben.

800 ezer Ft-ot biztosít az önkor
mányzat a Galga Polgárőr Egye
sületnek egy az Országos Bűn
megelőzési Központ által kiírt, 
bűnmegelőzési program végre
hajtását célzó pályázathoz, ame
lyen 1,87 MFt nyerhető el.
Nem adta elvi támogatását a 
képviselő-testület az Aszódi 
Elektromos Gyűjtemény épüle
tének bővítéséhez. A Kaáli 
Nagy Kálmán által benyújtott 
kérelmet azzal az indoklással 
utasították el, hogy a gyűjte
mény kezelője nem rendelkezik 
a saját erőből történő bővítéshez 
kellő szakmai hozzáértéssel. (A 
kérelem szerint Kaáli Nagy Kál
mán a teijeszkedéshez szüksé
ges anyagiakat saját maga kí
vánja előteremteni. Véleménye 
szerint a helyiséget 50 négyzet
méterrel lehetséges bővíteni.) 
A képviselő-testület végül jelen
tést hallagatott meg a lejárt 
határidejű határozatokról, majd 
zárt ülés keretében folytatta 
munkáját.
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Az egyik fél nem kívánja bevállalni a rá eső költségeket

Közös beruházással valásulhat meg az új telkek ivóvíz- ellátása?
(Folytatás az 1. oldalról)
akkor jelentkezett, amikor az ön
kormányzat eldöntötte, hogy tel
keket értékesít a Fesztivál téren 
és környékén. Tudható volt 
ugyanis, hogy a meglévő veze
tékrendszer nem tud majd kellő 
mennyiségű vizet szolgáltatni, 
így mindenképpen szükséges 
lesz a Falujárók úti víztoronytól 
egy újabb csővezetéket megépí
teni. Köztudott az is, hogy azóta 
újabb befektetők jelentkeztek- 
IX. Portfolió Kft, OTP Ingatlan 
Rt -, akik főleg magántulajdo
nosoktól vásárolt földterületen 
alakítanak ki telket és árusítják 
azokat. Összesen 353 új ingat
lanról van szó. A vízvezeték 
megépítése így már nemcsak az 
önkormányzat érdeke, hanem a 
másik két félé is. Éppen ezért ké
szült el az a megállapodás-terve
zet, amely szerint a három fél 
közösen, a telkeiknek megfelelő 
részarányban finanszírozza a 
beruházást. A költségek meg
oszlása eszerint a következő: 
Önkormányzat:
24 millió 480 ezer Ft
IX. Portfólió Kft:

Felhívás
Aszód Város Önkormányzat képviselö-testülete 8/2000.(111,1.) 
önkormányzati rendeletében szabályozta a Tiszta szép városért 
kitüntető cím odaítélését, melyet augusztus 20-án ad át

A cím elnyerésére bárki pályázhat és javaslatot tehet
A pályázati eljárásban megvalósult építészeti alkotások, illetve 
használatba vett épületek pályázhatnak, melyhez fotódoku
mentáció is mellékelhető.

A rendelet hatálya alá tartozik a közigazgatási területen található 
műemlék, műemlék jellegű épület utcarészlet, településrész, 
szobor, növényegyüttes stb.

A képviselő-testület a rendeletben meghatározott szempont
rendszer alapján -esztétikai, néprajzi, történeti, építészeti - ösz- 
szességében környezeti értéke miatt rangsorol.

A kitüntető címet a Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság javaslata alapján bírálja el a testület, mely évente ma
ximum 5 lehet.

A javaslatokat, pályázatokat 2003. július 31 -ig vájjuk!

39millió600ezerFt
OTP Ingatlan Rt.:
20 millió 640 ezer Ft
A képviselő-testületi ülésen az
tán kiderült, hogy az előteijesz- 
téssel foglalkozó három bizott
ság- Ügyrendi, Pénzügyi, Vá
rosfejlesztési és Környezetvé
delmi - nem ért egyet a szerző
dés-tervezettel, illetve annak egy 
pontjával. Eszerint ugyanis a IX. 
Portfólió Kft-nek 60 napos fi
zetési haladékot biztosítanak. 
Bugyin József polgármester vi
szont kitartott a szerződés eme 
pontja mellett, mondván, ha a 
IX. Portfólió Kft. emiatt nem úja 
alá a szerződést, akkor a másik 
két félnek kell viselni a költsé
geket. Ez pedig nem lehet érde
ke Aszódnak (Természetesen 
ebben az esetben az önkormány
zat egy idő után visszakapja a 
IX. Portfólió Kft-től az 54, ko
rábban városi tulajdonban lévő 
telket, és megpróbálja saját ma
ga értékesíteni esetlegesen új 
szempontok alapján.) Puskás 
Péter ekkor új javaslattal állt elő: 
ha a IX. Portfóió Kft. ragaszko
dik a 60 napos haladékhoz, 

akkor az önkormányzat kérje az 
erre az időszakra eső általános 
banki kamat megfizetését is. A 
szavazás során kiderült, a többi 
képviselő is egyetért az ötlettel, 
mivel 10 igen voks született. A 
képviselők, arról is döntöttek, ha 
a IX. Portfólió Kft. nem fogadja 
el ezt a javaslatot, akkor újra 
napirendre tűzik az ügyet. Erre 
már a következő képviselő-tes
tületi ülésen sor került. A gré
mium - megismerve a kft. eluta
sító álláspontját, úgy döntött, 
hogy az önkormányzat az OTP

Egyelőre levelet és türelmi időt kapunk
Szennyvízcsatorna: növelni kell 

az új bekötések számát
Intézkedéssorozattal szeretné 

felgyorsítani és egyúttal befe
jezni a város csatornázottsá
gának lezárását az önkor
mányzat, éppen ezért a közel
jövőben levelet küld az érin
tetteknek, megjelölve benne 
egyes fontos dátumokat

Bár a város csatornázottsága 
csaknem 100%-os, a környezet 
ilyetén való megóvásának ered
ményessége már jóval gyen
gébbnek mondható. Az aszódi 
ingatlanok jelenleg három cso
portba sorolhatók: 1. Azok, 
amelyeket már rákötöttek a há
lózatra. A Galgamenti Víziköz
mű Kft. nyilvántartása alapján a 
számuk 528 db. (Az adat nem 
tartalmazza az intézményeket és 
a tömblakásokat. 2. Azok, ame
lyeket már rákötöttek a hálózat
ra, de tulajdonosaik ezt nem je
lentették. A számuk nem isme
retes. 3. Azok, amelyeket még 
nem kötöttek rá a hálózatra.

A képviselő-testület a májusi 
ülésén egyebek mellett azzal is 
foglalkozott, hogyan lehet elérni 
azt, hogy akik még nem kötöttek 
rá a szennyvízcsatorna-hálózat
ra, azok záros határidőn belül ezt 
megtegyék, illetve, akik már 
használják a szolgáltatást, de 

Ingatlan Rt-vel közösen valósít
sa meg a beruházást. AIX. Port
fólió Kft-nek a tulajdonjog
fenntartással bíró 54 telekre - 
ezek voltak az önkormányzat 
birtokában - valamint a haszná
latukban lévő 111 db telekre vo
natkozó vízközműberuházás 
egy telekre jutó hányadát a köz
műrákötéssel egy időben kell 
rendeznie.

-TÁN- 

kikerülik ennek megfizetését, te
gyék legálissá a használatot. A 
csatornahálózat hasznosításának 
gyorsítása egyelőre türelmi időt 
hagy a lakosságnak Eszerint 
azok, akik már rákötöttek, de 
még nem jelentették, azok ezt 
minden különösebb szankció 
nélkül ez év szeptember 30-ig 
megtehetik. A csatornabekötés 
lehetőségével még nem élőknek 
2004. június 30-ig kell ráköttet
niük a hálózatra. A helyszíni el
lenőrzések 2004. július 1-től in
dulnak meg, és folyamatosak 
lesznek. Az üzemeltető bevoná
sával történő bejáráskor ellenőr
zik a szennyvíztároló vízzáró- 
ságát-2003. II. félévtől a kelet
kező szennyvizet belterületi in
gatlanon belül tilos elszikkasz
tani -, a szippantás! számlákat, 
melyen a feltüntetett szennyvíz
mennyiséget összehasonlítják a 
vízfogyasztási adatokkal, és ter
mészetesen igyekeznek felderí
teni a bejelentés nélkül elvégzett 
szennyvízbekötéseket. Szabály
talanság esetén az ingatlan tulaj
donosa pénzbírságra, illletve 
többszörös csatornadíj fizetésre 
számíthat.

R.Z.
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Átmeneti megoldás lehet a gödöllői kommunális hulladéklerakó fejlesztése

Új jelentkező fogadná a 99 település szemetét
Elfogadta a képviselő-testü

let az Észak-Kelet Pest Me
gyei Regionális Hulladék-gaz
dálkodási és Környezetvédel
mi Önkormányzati Társulás 
alapító okiratát Ez egyenes 
folytatása a város korábban 
jelzett társulási szándékának, 
egyben kötelezettséget jelent a 
belépési díj - 100 ezer Ft-, 
valamint évi 20Ft/fő működési 
költség befizetésére. Viszont 
korántsem biztos, hogy az el
következendő öt évben megé
pül a társulás céljaként megje
lölt regionális hulladéklerakó.
Mint arról már többször be

számoltunk, egyelőre nincs 
helyszíne annak a regionális hul
ladéklerakónak, amelynek 99 
település kommunális hulladé
kát kellene befogadni, s amely
nek megvalósítását az ISPA 3 
milliárd forinttal támogatná.
A képviselő-testület által most 

elfogadott alapító okirattal létre
hozott társulás tehát egyelőre 

elvi alapon működik, a belépők 
pedig csak azt tudják biztosítani 
maguknak, hogy ha mégis meg
valósulna a hulladéklerakó, ak
kor ne maradjanak le a beszál
lítás lehetőségéről.
Lehetséges helyszín most már 

kettő is van, mégpedig Kartal és 
Kösd. Igaz, nem hivatalos érte
süléseink szerint a szomszédos 
község visszalépését fontolgat
ja, miután kiderült, a Környezet
védelmi Minisztérium inkább 
Kosdot favorizálja. Ez pedig 
igencsak kellemetlen helyzetet 
teremthet a kartali vezetés szá
mára, ha az itt élők a témában 
kiírt népszavazáson a lerakóhely 
befogadása mellett voksolnak. 
(Kartal korábban jelentkezett 
helyszínként, mint Kösd, ahol 
szintén népszavazáson kell 
dönteni a lerakóhely helybeni 
megépítéséről.) Ugyancsak nem 
hivatalos információk szerint a 
kosdi önkormányzat egyelőre 
aránytalanul magas kom-pen- 

zációt kér a a többi településtől. 
Nem csoda hát, hogy Bagyin 
József polgármester a képviselő
testületi ülésen úgy fogalmazott, 
szerinte öt éven belül nem va
lósul meg a hulladéklerakó. Vi
szont annak érdekében, hogy 
Aszód nem hátráltassa a re
ménybeli programot, célszerű 
belépni a társulásba. Képviselői 
kérdésre válaszolva elhangzott, 
a 100 ezer Ft alapítói vagyonnak 
tekinthető, s ha valamelyik tag 
kilép, akkor ezt a pénzt vissza 
kell kapnia, az időközben tag
díjként befizetett összeg felhasz
nálásáról pedig tételes elszámo
lást.
A környékbeli településeknek 

nagy valószínűséggel átmeneti 
megoldást kell találniuk a tár
sulás céljának megvalósulásá
ig. Ennek egyik lehetséges alter
natívája a gödöllői ökörtelek- 
völgyi telep hulladéklerakójá
nak bővítése. Dr. Gémest 
György, Gödöllő polgármestere, 

a Galgamenti és Gödöllő Kör
nyéki Önkormányzatok Társu
lásának elnöke a közelmúltban 
levelet küldött valamennyi 
érintett - összesen 28 - önkor
mányzatnak, hogy kiderüljön, 
támogatnák- e a telep bővítését, 
amelynek kistérségi együtt
működés keretében történő 
továbbépítése elvileg lehet
séges. Gödöllő város önkor
mányzata ugyanis május 22-én 
úgy döntött, a lerakó regionális 
befogadó objektumként működ
het tovább. Hely bőven akad, az 
ehhez szükséges 52 hektárnyi 
terület a város birtokában van. 
Mivel a szándéknyilatkozatot az 
is kiadhatja, aki korábban elkö
telezte magát az északi ISPA 
projektben, Aszód igent mon
dott. 2004-től valószínűleg 
amúgy is Gödöllőre kerül a vá
rosunkban megtermelt szemét. 
(Lapzárta után kaptuk a hírt, 
hogy a kosdiak tiltakoznak az 
önkormányzatuk terve ellen.)

A helyettesítő kézbesítő hibázott

Halálhírét Kenőitek - reméljük, sokáig el
Furcsa, ám nagyon tanulságos 

eset történt nemrégiben. Váro
sunk plébánosát, Buzgárt Józse
fet felhívta egy budapesti ille
tőségű hölgy, és kérte, hogy adja 
ki és postán küldje el neki a ke
resztlevele másolatát. Az atya 
annak rendje és módja szerint 
még aznap feladta a borítékot. 
Két hét elteltével visszajött a le
vél, leragasztva egy „retour” cé
dulával, melyen az volt olvas
ható, hogy az illető meghalt. A 
történet itt akár véget is érhetne, 
mi pedig egy kicsit szomorkod- 
nánk, és együtt éreznénk a hoz
zátartozókkal. Csakhogy az eset 
itt enyhén szólva morbid fordu
latot vett. A levél megérkezte 
után fél órával ugyanis meg
csörrent a telefon. A vonalban a 
keresztlevelét kérő hölgy volt, 
akijelezte az atyának, hogy még 
mindig nem kapta meg a szük
séges okmány másolatát.

A történet engem a néhány esz
tendővel ezelőtt egy a Népsza
badságban megjelentetett gyász
jelentésre emlékeztetett, melyet 
egy 19 éves fiatalember Jópo
fa” barátai adtak fel az országos 
napilapban. Az ügy nagy port 
vert fel, az újság pedig megta
lálta a megfelelő védekezési 
módszert: azóta csak úgy lehet 
gyászjelentésről szóló hirdetést 
megjelentetni, hogy a hirdetés 
feladójának be kell mutatnia az 
elhunyt személy halotti anya
könyvikivonatát.
Jómagam abba borzongtam be

le, hogy mások felelőtlensége 
miatt mit élhet át az a hozzát
artozó, akinek a levélíráson kí
vül a szeretteivel nincs más 
kommunikációs kapcsolata, és 
ilyen értesítést kap, ilyen em
bertelenmódon.

Az esettel kapcsolatosan a 
Magyar Posta Rt. Központi Ré

gió Igazgatóságához fordultunk, 
amelynek igazgatója, Gyimesiné 
dr. Etsedy Sarolta azonnali vizs
gálatot rendelt el. Ennek ered
ményéről a napokban tájékoz
tatta szerkesztőségünket. Idézet 
a levélből:
„ Vizsgálatom során megállapí
tottam, hogy a címzett lakhelye 
szerinti kézbesítő járásban a kül
demény visszaküldésének idő
pontjában helyismerettel nem 
rendelkező helyettes kézbesítő 
teljesített szolgálatot. A külde
mény visszaküldésére téves in
formáció alapján került sor, me
lyet arra nem illetékes nyújtott 
részére.
Munkatársam a visszaküldéssel 
és a „meghalt” jelző használatá
val szabálytalanul járt el, tekint
ve, hogy az érvényben lévő sza
bályozás értelmében kézbesí
téssel, visszaküldéssel csak 
jogosult átvevő nyilatkozhat és 

az általa adott információ te
kinthetőmérvadónak.
Az érdekelt ellen az ügy súlyá
nak megfelelő mértékben eljár
tam, és hasonló esetek elkerü
lése érdekében a szükséges in
tézkedéseket megtettem.”

Kedves Olvasók! Félreértés ne 
essék, nem az volt a szándékunk, 
hogy valakit megbüntessenek. 
Ugyanakkor szerettük volna az 
esetre ráirányítani a figyelmet, 
azért hogy máskor ilyen le
hetőleg ne forduljon elő. Sajnál
juk, hogy ezúttal egy kézbesítő 
találkozott Jópofa”, esetleg 
rosszul informált személlyel, aki 
félrevezette őt, ugyanakkor örü
lünk, hogy a Magyar Posta Rt. 
működési szabályzata már most 
tartalmaz ilyen esetekre bi
zonyos „védekező mechaniz
must.”
Köszönjük az Igazgató Asszony 
pozitív hozzáállását!

Rácz Zoltán
Felelős szerkesztő
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Skoda, váltson velünk

MIRE MEGY VELE?

Az Ön Skoda-márkakereskedője:
Patócs Autóház • 2100 Gödöllő, Rigó u. 10. 
Tel.: (28) 515-710, Fax: (28) 515-720 
www. patocsa utó. h u

SkodaAuto
Nem sokra, hacsak nem 
hozza be hozzánk.
Mindegy, hogy milyen 
típusú, az sem számít, 
hogy milyen állapotú a 
használt autója, ha van 
forgalmi engedélye, mi 
akár 250 000 Ft-ért be
számítjuk új Ikoda vá
sárlásakor.



ASZÓDI

A legtöbb panasz az ügyintézés gyorsaságával kapcsolatos
A felmérés szerint elégedenebljek vagyunk a rendőrséggel
A Magyar Gallup Intézet az Or

szágos Rendőr-főkapitányság 
megbízásából második alka
lommal végzett országos la
kossági közvélemény-kutatást 
személyes megkérdezéssel, 
nyomtatott strukturált kérdőív 
segítségével. Az első vizs-gá- 
latra 2002. október 18-tól 2002. 
november 7-ig került sor. A 
mostani vizsgálat terepmunkája 
2003. május 9. és 21. között zaj
lott.

A vizsgálat mintája mindkét 
esetben 1501 fő volt. A minták a 
nemek aránya, a korcsoportok, a 
lakóhely településtípusa és a 
megyei lakosságarányok szerint

A legtöbb kötelezettség a várost terheli

Drága mulatság a gyalogátkelőhely
- A bejárásra 3x1 óra csúcsidő-Lakossági kezdeményezésre 

fordult az önkormányzat a PE- 
MAK-hoz annak érdekében, 
hogy gyalogátkelőhely létesül
hessen a 3-as számú főúton a 
Posta épületével szemben. A 
Pest Megyei Állami Közútke
zelő Közhasznú Társaság levél
ben válaszolt a felvetésre. Az 
eredmény - a gyalogátkelőhely 
engedélyeztetésének és kivitele
zésének folyamata - nem be
szélve a végösszegről - finoman 
szólva - bürokratikus és drága, 
íme a PEMÁK által ismertetett 
folyamat:
- A Pest megyei Közlekedési 
Felügyeletnél kell kezdemé
nyezni az átkelőhely létesítését.
- A PMKF összehív egy hely
kijelölő bejárást (ennek költsé
gei az önkormányzatot terhelik). 
Legfontosabb követelmény a 
gyalogosforgalom nagysága és a 
helyszín beláthatósága (mindkét 
oldalról legalább 50 m látótávol
ság szükséges). 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pest Megyei Bíróságon, valamint 
minden helyi bíróságon július 16-tól augusztus 20-ig ítélke- 
zési/törvénykezési szünetet tartunk. A fenti időszakban tárgya
lásokra és panasznapokra nem kerül sor. A polgári és büntető iro
dákban ügy eletet tartunk, mely a hét minden napján a 9 órától 11 
óráig tartó félfogadást nem érinti. A bírósághoz érkezett bead
ványokat ezen idő alatt is az irodákban lehet leadni.

reprezentálta Magyarország fel
nőttnépességét.
A vizsgálat legfőbb megálla

pításai a következők:
- Összességében a felnőtt lakos
ság 41%-a került valamilyen 
módon kapcsolatba a rendőrök
kel, a rendőrséggel.
- A rendőrséggel kapcsolatos ál
lampolgári elégedettség szigni
fikáns mértékben nőtt tavaly 
őszhöz, 2002. novemberéhez 
képest. A rendőri munka lakos
sági értékelésében jelentős 
javulás következett be.

- A rendőrséggel ténylegesen 
kapcsolatba került állampolgá
rok körében azok aránya, akik 

szaki gyalogos forgalmi számlá
lás adatai szükségesek, amit a 
kérelmezőnek kell elvégeztetni 
(célszerűen az iskolakezdés, be
fejezés időszakában kell a szám
lálást végezni).
- A bejárat eredményessége ese
tén az önkormányzat elkészítteti 
a kiviteli terveket (útépítés, for
galomtechnika, közvilágítás - 
kb. 400 ezer Ft)
- Közútkezelői hozzájárulást 
kell kérni az út kezelőjétől (3 
pld.terv+kérelem).
- Az építési engedélyt a Közle
kedési Felügyelet adja ki (kb. 30 
ezer Ft).
- Az önkormányzat elkészítteti 
az építési munkákat (közvi
lágítás, gyalogos hozzávezetés, 
költsége helyszínen függően 
500 eFt -1 MFt között várható.
- A PEMÁK Kht saját költségén 
elvégzi a burkolati jel festését és 
a táblák kihelyezését. 

azt mondották, hogy az általuk a 
rendőrök részéről tapasztalt bá
násmód és ügykezelés megha
ladta az előzetes elvárásaikat. A 
2002. novemberi 25%-ról 2003. 
májusára 34%-ra nőtt.
- A rendőrök munkájával kap
csolatosan az állampolgárok a 
leginkább elégedettek a rendő
rök udvariasságával és segítő
készségével voltak.
- A legkevésbé elégedettek az 
állampolgárok ugyanakkor az 
ügyintézés gyorsaságával, a vá
rakozási idővel és a velük fog
lalkozó rendőrtisztviselők hatás
körével voltak.
- A legerőteljesebb javulást a 
rendőri hozzáértés lakossági 
megítélésében tapasztaltuk
( kilenc százalékponttal többen 
értékelték a rendőrök munkáját 
hozzáértőnek, mint fél évvel 
azelőtt).
- Fél évvel ezelőtt a lakosság 44 
százaléka mondotta azt, hogy 
benne inkább kedvező kép él a 
magyar rendőrségről. Most már

Rendőrségi hírek

Sláger a mobiltelefon
Súlyos közlekedési baleset 

történt Aszód külterületén, a 
Csintoványi csárdánál a 3-as 
számú főútvonalon. Egy 
személygépkocsi letért az útról 
és a fák közé rohant. Az üt
közés következtében a gépko
csi utasa a helyszínen életét 
vesztette, a gépkocsivezető pe
dig súlyos sérüléseket szenve
dett. A baleset okát még vizs
gálja a rendőrség, de nagy va
lószínűséggel a gépkocsive
zető elaludt a volánnál.
A meleg, úgy látszik, hogy lé
nyegesen tompítja a gépkocsi
vezetők figyelmét. Ezen okból 
két nem körültekintően végzett 
tolatás is koccanáshoz veze
tett. Személyi sérülés szeren
csére egyik esetben sem tör
tént.

Ismét gépjárművek feltöré
sében “utazó” banda garázdál
kodik a környéken. Legutóbb 
a Falujárók úti lakótelepen 

a lakosság abszolút többsége, 
51%-a azt mondta, hogy ked
vező általános kép él benne a 
magyar rendőrségről.

- Azok, akiknek inkább ked
vező képük van a rendőrségről, a 
leggyakrabban azt hozták fel po
zitív véleményük indokaként 
hogy a rendőrök munkájának 
minősége javuló tendenciát mu
tat, Jobban igyekeznek”, mint 
korábban.
- A teljes felnőtt lakosság meg
ítélése szerint a rendőrségi kor
rupció nem nőtt az elmúlt idő
szakban. A lakosságnak tavaly 
ősszel 9 százaléka, most pedig 8 
százaléka mondta azt, hogy volt 
személyesen megélt korrupciós 
tapasztalata a rendőrök körében 
( a csökkenés nem szignifikáns 
mértékű.)
- A megkérdezettek 37százaléka 
szerint az elmúlt két év során 
javult a közbiztonság. Ugyanak
kor ezzel ellentétes véleménye 
volt az emberek 21 százaléká
nak.

parkoló gépkocsik egyikét tör
ték föl, hogy kiszereljék belőle 
a rádiómagnót.
Továbbra is sláger a mobil

telefon a tolvajok körében, 
ezért fokozottan vigyáznunk 
kell(ene) eme használati tár
gyunkra. A Kondoros téri ját
szótéren elég volt egy pillanat
nyi figyelmetlenség ahhoz, 
hogy ismeretlen személy meg- 
lovasítsa a kiszemelt készülé
ket óvatlan tulaj donosától.
Az egyik éjszaka betörtek a 

Városi Könyvtár épületére. A 
tettes vagy tettesek egy szá
mítógépet és mintegy 50 ezer 
Ft-ot vittek magukkal. A na
gyobb zsákmányszerzést az 
időközben megszólaló riasz
tó, illetve a perceken belül ki
érkező rendőrség akadályozta 
meg.

R.Z.
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RENAULT

Renault Thalia Oázis 
2 485 000 Ft-tól
Kezdő befizetés* 372.750,-Ft
Havi törlesztő részlet:
41.170,-Ft
Befizetés Casco nélkül:
745.500,-Ft
Havi törlesztés:
34.317,-Ft

Renault Clio Oázis 
2 685 ooo Ft-tól 

Kezdő befizetés* 402.750,-Ft 
Havi törlesztő részlet: 

44.484,- Ft 
Befizetés Casco nélkül: 

805.500,-Ft 
Havi törlesztés: 

37.079,-Ft

Renault Twingo Oázis
2 145 000 Ft-tól

Kezdő befizetés* 321.750,-Ft
Havi törlesztő részlet: 35.537,- Ft 

Befizetés Casco nélkül: 643.500,-Ft
Havi törlesztés: 29.622,-Ft

' A fenti paraméferekCHF alapú hifeltoiistnfeció keretében, 77, bőnapos Futamidőre. »WJö-.jg írfenyesrt.íTájékoztató jellegű 
kötetattség nélkül I- A Képe. Tito- Kft. a változás pgft ferirtar®!. A képen látható autők ílíi®trfciők,:extra felszereltségét tartalmaznak.

Fogyasztás líter/100 km: vegyes használat:4,2- 7,1; COrkíbotsátís g/km: 168-175.

RENAULT HATVAN Képe Tibor kft. 3000 Hatvan, Ring Kálmán út 3. 
Tel.: 37/544-440,37/544-450; www.renault60.hu

http://www.renault60.hu
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Józsi bácsi büszke a “bogarasságára ”

Aszódi siker a gyöngyösi veteránautó-találkozón
(Folytatás a 1. oldalról) 
dást segítő kiemelt fontosságú 
helyek. Úgy látszik, a rendezők 
is érzékelték ezt, mert ezúttal új 
ügyességi feladatokkal nehezí
tették a Gyöngyös-Kisnána kö
zötti útszakaszt. Valószínűleg 
arra apelláltak, hogy alapvetően 

lovas nemzet a magyar, mert a 
sofőröknek többek között nyíllal 
kellett lőni, meg dárdát hajítani. 
A motorizáltsághoz némileg kö
zelebb állt az a feladat, amely-

akésést.
A jó taktika egyébként meghoz
ta gyümölcsét, mert Karcsi bácsi 
kategóriájában a dobogó legtete
jére állhatott. A taps ezúttal nem-

Pályázati felhívás
Aszód város Ónkormányzata pályázatot ír ki az intézményeiben 

elvégzendő éves halaszthatatlan karbantartási, felújítási munkák 
elvégzésére.

Beadási határidő: 2003. július 26.

A meghirdetett munkákkal kapcsolatos műszaki tartalomról szóló 
kiírás a GAMESZ épületében (Aszód, Kossuth Lajos u. 59.) 
átvehető. Helyszíni szemle: igény szerint.

A pályázatot zárt borítékban a munka megnevezésével a 
Polgármesteri Hivatalban, a jegyző irodájában kell leadni. A 
kiírásban szereplő határidő elmulasztásajogvesztő.

A pályázatok felbontása a pályázók jelenlétében történik, a 
Közbeszerzési Bizottság ülésén, melynek időpontjáról írásban 
értesítjük a pályázókat.

A pályázatok elbírálása a képviselő-testületi ülésen történik, 
melynek eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást.

Tolmácsi Miklós
GAMESZ vezető

nek során a versenyzőnek ék
szíjat kellett karókra dobálni.
- Fontos a megfelelő tempó ki
választása- avatott be a tudni
valókba beszélgetőtársam. - Az 
ellenőrző állomásokra pontosan 
kell érkezni, mert a túl korai ér
kezést ugyanúgy büntetik, mint 

csak neki szólt, hanem társának, 
Mészáros Józsefnek, a gyöngyö
si veteránosok elnökének is, aki 
korábban egy 1952-es motor
kerékpárral versenyzett, de mi
vel ezt most az egészségi álla
pota nem tette lehetővé, beült 
aszódi barátja mellé. Az autó - 
egy 1960-as évjáratú DKW - 
vagy ha úgy tetszik, elő-Audi- 
szintén nagy tetszést aratott.
Az elő-Audi fogalmát Karcsi 
bácsi a következőképpen ma
gyarázza:
- A II. világháború előtt négy 
autógyár, az Audi, a DKW, a 
Wanderer és a Horsch mege
gyeztek, hogy egyesülnek, ám 
közbeszólt a világégés. A hábo
rú után a gyártás külön-külön 
folyt tovább, de mindegyikük
nek rá kellett tenni az Autó Uni
on jelzést. Karcsi bácsi egyéb
ként ebből a típusból még egy 
darabbal bír, egy 1957-es évjá
ratúval. Azon még egy érdekes 
táblácska szerepel: 3=6
A matematikai képtelenség eb

ben az esetben igaz, mégpedig a 
következőképpen: a DKW 3 
hengeres, két ütemű motorja - 
milyen ismerősek lehetnek ezek 
a számok a Wartburg tulajdono
soknak! - kereken 50 lóerőt telje
sített, pontosan annyit, mint a 
BMW akkori 6 hengeres motor
ja. Ráadásul - pörgősebb lévén - 
gyorsulásban kenterbe is verte a 
luxuskocsit.
Veteránautót tartani ma nem ol

csó mulatság. Az alkatrészek 
vagy nagyon drágán beszerez
hetők vagy külön kell őket le
gyártatni. Talán ezért is igyek
szik kedvezményeket biztosítani 
tagjainak a Magyar Veterán Au
tó és Motorkerékpár Szövetség. 
A gépkocsi tulajdonosoknak - 
akiknek persze tagdíjat kell fi
zetni - a kötelező biztosításra 
sikerült flottakedvezményt ki
harcolni az egyik biztosítótársa
ságnál, így ez a teher kisebb. 
Újdonság az is, hogy a veterán 
járművek rövidesen új, - ÓT 
-vei kezdődő rendszámot kap
nak. Az ennek megszerzéséhez 
szükséges minősítő vizsga 5 év
re lesz érvényes.

Karcsi bácsin kívül volt még 
egy aszódi induló, aki ugyan je
lenleg Gödöllőn lakik, de ma is 
aszódinak tartja magát. Rajta 
Józsi bácsiról van szó, aki büsz
ke arra, hogy “bogaras”.
- 1968-ban vettem először bo
gárhátú Volkswagent, amit né
hány évig használtam, majd el
adtam, mert akkora már kisze
meltem a mostani gépkocsimat. 
Ez a szépség már 45 éves- ciró
gatja meg társát, amely rögtön 
meghálálja a vele való törődést. 
Az újonnan érkező érdeklődők
nek Józsi bácsi beindítja a mo
tort, amely pöccre indul. Ha eh
hez hozzávesszük, hogy mindez 
a motortérben elhelyezett kis 
kapcsoló segítségével történt, 
már kapunk némi fogalmat a 
németek ésszerűségi törekvése
iről.
- Öt éve újítottam föl ezt a mo
tort, azóta mentem vele mintegy 
60 ezer kilométert. Jól visel
kedik, és csak 6-7 litert fogyaszt- 
dicsekszik méltán vele a gazdá
ja-
Józsi bácsi kora ellenére ma is 

aktívan tesz azért, hogy a nép
szerű típust reklámozza. Néhány 
évvel ezelőtt, még a németor
szági Giessenbe is elment vele, 
hogy egy ott rendezett verse
nyen képviselje a márka hazai 
rajongóit. Azt hiszem, mondani 
sem kell, hogy az autó hiba nél
kül teljesítette a versennyel 
együtt közel 2000 kilométeres 
távot.
A gödöllőiek nemrégiben ala

kítottak egy bogaras-klubot, 
amelynek tiszteletbeli elnökévé 
Józsi bácsit választották. 14 tag 
jelentkezett be elsőre, de ma már 
20 fölött van a létszám.
- Tervezzük, hogy jövünk 
Aszódra is, a Szabadság térre 
egy bemutatót tartani. Szeret
nénk az aszódi bogárhátú-tulaj- 
donosokat is bevonni a klubélet
be, akár úgy, hogy becsatlakoz
nak, akár úgy, hogy külön klubot 
alakítanak. Egyben biztosak va
gyunk: bár most már Mexikóban 
is legördült a bogárhatúak utolsó 
darabja, ez a típus még sokáig él
ni fog, örömet szerezve jelen
legi és jövőbeli tulajdonosának.

R.Z.
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www.voikswagen.hu
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On nyer.

Volkswagen Golf és Bora 4 nyerő ajánlattal, 
akár 500 000 Ft kedvezménnyel!

Golf Óceán 5 ajtóval és met álfényezéssel felár nélkül, ínár 3 399 000 Ft-tól.

Golf Pacific elektronikus klímaberendezéssel alapáron, már 3 499 000 Ft-tól,

Bora mechanikus klímaberendezéssel és komfort elektromos csomaggal felár nélkül, már 3 804 000 Ft-tól.

Bora Comfortline elektronikus klímaberendezéssel és technikai csomaggal, már 4 164 000 Ft-tól.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Autócentrum Gödöllő Rt.
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 1. Telefon: 28/515-510 Fax: 28/515-520
E-mail: vwertekesites@autocentrumgodollo.hu www.autocentrumgodollo.hu

Az ajánlatok, fi 2003.Július 02-31. között Icölöti. szerződésekre vtstiatkoznak, korlátozóit daraínzániü.rakcári gépkocsi erőjéig.
A¥yV<taif és Bora mutorizáltsúglúl függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,3-lLli.l?100km. GÖ3 kibocsátása: 143-266 g/km-

http://www.voikswagen.hu
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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Beszélgetés Gál Tiborral, a város idei Korén-díjasával

“Szeretni kell a gyerekeket, szeretni kell a hivatást “
Amint arról már előző szá

munkban beszámoltunk, Gál Ti
bor, az Evangélikus Gimnázium 
tanára, igazgatóhelyettese kapta 
idén a Koren-díjat. A díjazott 
idestova 22 éve tanít városunk
ban, azóta, hogy elvégezte az 
egyetemet.
- Manapság ez már nem számít 
érdemnek - jegyzi meg némi ke
serűséggel beszélgetésünk köze
pette. - A legtöbben gondolko
dás nélkül váltanak, ha úgy gon
dolják, másutt jobbak a lehető
ségek. Én viszont úgy vagyok, 
ha valahol jól érzem magam, és 
szeretem, azt, amit csinálok, 
akkor nincs miért változtatni.
- Milyen hatások érlelték azt 
az elhatározását, hogy a tanári 
pályát válassza?
- Nyilván ebben szerepet ját
szott, hogy a rokonságban több 
pedagógus van, így a nagybá
tyám és több unokatestvérem. 
Aztán nagy hatással volt rám az 
általam nagyon szeretett osztály
főnököm, aki a gimnáziumba 
bekerülve azt mondta nekem, 
Tibor, belőled orosz-német sza
kos tanár lesz.
- Mi szeretett volna előtte len
ni?
- Dísznövénykertész.
- Nem ágált az osztályfőnök 
„határozata” ellen? Az ember 
ebben a korban igencsak lá
zadó...
- Érdekes módon nem. Való
színűleg a génjeimben hordo
zom az emberekkel, a gyere
kekkel való foglalkozás szük
ségszerűségét. Az osztályfőnö
köm rengeteget segített nekem, 
csakúgy, mint az egyik, szintén 
orosz szakos kollégája, és tény
leg azt mondhatom, sima volt az 
út a tanári pályára.
- Ez a hivatás azért hasonlít 
egy kicsit a mélyvízben való 
úszásra: csak akkor tudja meg 
igazán az ember, hogy alkal
mas-e erre a pályára, amikor 
kikerül tanítani...
- Ez így van. Ha szabad azt mon
danom, én ehhez értek, máshoz 
nem. Nyelvszakosként válthat
tam volna már többször is, de 

nem akartam. 22 év után sem bá
nom. Magárórákat ritkán adok,, 
mert etikátlannak tartom, hogy 
ha valaki elvállal egy tanítványt, 
aztán más elfoglaltság miatt 
sorban mondja le az órákat. Az 
intézmény helyettes vezetője
ként azzal kell foglalkoznom, 
amit elvállaltam.
- A díjátadáskor Ön úgy va
lahogy úgy fogalmazott, hogy 
ez is az örömteli napok egyike.
- Én ma is azt vallom, hogy a 
pedagógust rengeteg öröm éri a 
munkája során, tulajdonképpen 
minden napban van. Az, hogy ha 
elismerik a munkáját, természe
tesen jólesik, de leginkább az, ha 
a tanítványok tisztelik, elfogad
ják.
- Több, mint két évtizednyi ta
nítás után a pedagógusok egy 
része belefásul, rutinból tanít. 
Ön mit tesz azért, hogy ez ne 
'gy legyen?

y fáma
kiittifikcrcfiki-ilcn
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Allan és Barbara Pease:
Miért hazudik a férfi? 

Miért sír a nő?
Ajánlati könyvünket nyugodtan jellemezhetném így is: házaspár

könyv házaspároknak. Az író társszerzője a feleség, akivel immáron 
három évtizede keresi a választ, vajon miért van az, hogy a nemek 
közötti konfliktus, eltérés a XXI. században ugyanúgy hozzátar
tozik az emberi élethez, mint Ádám és Éva ősviszálya.
Be kell valljam, eddig némi fenntartással viseltettem az ilyen té

májú könyvekkel szemben, mert úgy véltem, két ember kapcsolata 
alapvetően a két félen múlik. Ám az ajánlati könyv öt percnyi olva
sása után rá kellett jönnöm, ez rólam, a mi kapcsolatunkról (már
mint a feleségemmel való) is szól. Hamar kiderült ugyanis, hogy 
ugyanúgy viselkedek bizonyos helyzetekben, mint a szerző, vagy 
inkább, mint férfitársaim, ugyanazok a reakcióim a feleségem szo
kásaira, mint a szerzőnek. Mondok egy példát. Azok közé tarto
zom, akik a napi munka után nyugalomra vágynak, legalábbis egy 
ideig. A feleségem viszont rögtön meg akarja velem beszélni a nap 
dolgait, történéseit. Kész konfliktushelyzet, hiszen mindketten mást 
akarunk. Innentől elég egy ingerült válasz, és minden robban. A 
könyv viszont felkínálja a megoldás lehetőségét, és az ember csak 
rácsap a homlokára: hogy ez eddig nem jutott az eszembe! Vagyis 
azt mondani a szeretett feleségnek: -Kedvesem, tudom, hogy érde
kel, mi történt velem, és én is kíváncsi vagyok mindenre. Fél órát ké
rek tőled, szeretném előbb rendezni a gondolataimat. Mi történt? 1. 
Nem hangzott el ingerült mondat, így a másik fél nem megsértődött, 
hanem megnyugodott, hogy elmondhatja nekem a gondjait. 2. 
Nyertem fél órát, így nekem is módom lesz egy kicsit regenerálódni. 
Ugye, milyen egyszerű? A könyv nagyszerű segítség, hogy meg
értsük: a férfi és a nő genetikailag másképpen van kódolva, a kü- 
lönbségeket nekünk kell kiegyenlíteni, türelemmel és szeretettel, -r-

- Nincs receptem. Szeretni kell a 
gyerekeket, és szeretni kell a hi
vatást. Ha én úgy jönnék be min
dennap az iskolába, hogy már 
megint tanítani kell, és mikor 
lesz már fél három, amikor me
hetek haza, akkor nyilván nehe
zebben viselném a helyzetet. 
Volt egy kis kitérőm, 1993-ban 
elvállaltam az önkormányzat
nál a közoktatási főelőadói mun
kát, emellett pedig óraadó ta
nárként dolgoztam. Hamar rá
jöttem, a közigazgatás nem az én 
világom. Kevésnek találtam a 
kapcsolatot a közoktatással, és a 
diákokkal.
- Sokszor hallottam már peda
gógusoktól azt a kijelentést, 
hogy évről - évre rosszabb a 
diákok szorgalma és magatar
tása. Valóban ennyit változott 
a világ 20 év alatt?
- Nem osztom az előbbi véle
ményt. A diákok nem rosszab

bak, de tudomásul kell venni, 
hogy megváltozott az indítta
tásuk, átrendeződtek ismeret
szerzésük forrásai, és ebből az 
következik, hogy ha a pedagó
gus csontosodott, akkor nehe
zebben tud megújulni. Márpedig 
az kétségtelen tény, hogy a diá
kokhoz ma másképpen lehet kö
zelíteni.
- Ön évek óta aktívan részt 
vesz Aszód, és testvérvárosa 
Obernburg kapcsolatának ko
ordinálásában. Nyilván óha
tatlanul is összehasonlította 
már az ottani oktatási rend
szert a miénkkel. Mit tapasz
talt?
- Ezt a kérdéskört sokféle 
szempontból meg lehet köze
líteni. Ami biztos: a mieink jóval 
több tananyagot tanulnak, mint 
az uniós országok diáksága, így 
nagyobb a tárgyi tudásuk. A 
megszerzett tudás alkalmazá
sában viszont előttünk járnak. A 
természettudományok során 
nagy figyelmet szentelnek a ta
pasztalásnak. Emlékszem, 15 
évvel ezelőtt, amikor Hollandi
ában jártam, megfigyeltem, 
hogy az egyik matematika óra 
előtt a gyerekek kint a szabad
ban méricskéltek vonalzóval, 
szögmérővel. Ezt követően a ta
pasztalataik birtokában tanulták 
meg a Pitagorasz-tételt. Egyéb
ként, ahogy például a holland 
vagy a német nemzet optimis
tább a magyarnál, úgy a diák
ságuk is sokkal pozitívabb 
szemléletű, mondhatnám úgy is 
a manapság oly divatos szóval, 
hogy sikerorientáltabbak.
- Próbálja az Ön által tapasz
taltakat saját munkája során 
is hasznosítani?
- Természetesen, ha nem is a 
tananyag szelektálásában, de a 
diákokkal való kapcsolattartás 
során mindenképpen.
- Mivel lenne elégedett 10-15 
év múlva?
- Most kellene nagy szavakat 
mondani... Talán azzal, ha nyu
godt szívvel, jó egészségben ad
hatnám át a stafétabotot a követ
kező nemzedéknek.

R.Z.
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A nagy olasz túra
Amikor végre-valahára lehe

tőség nyílt arra, hogy a magyar 
állampolgárok nyugatról hoz
hatnak be autót, Borai Pálnak ez 
eszébe se jutott. Anyagi helyzete 
egyenesen katasztrofális volt, 
másrészt a meglévő Trabant
jában rejlő lehetőségeket se me
rítette ki teljesen. Ezt a kocsit 
olyan kecsegtető ajánlással vette 
mely szerint az eladó a házához 
szükséges összes terméskövet 
ezen a Trabanton szállította az 
építkezés helyszínére, tehát a jó
szág strapabíró.
A terhelhetőséggel különösebb 

baj nem is volt, mivel Borai 
egyedül járt a kocsival, viszont 
számtalan egyéb probléma je
lentkezett. Ezek felsorolásától 
most eltekintek, elég, ha meg
jegyzem, hogy a vasúti átjá
rókban a zötykölődős részen 
mindkét ajtó kinyílt. A bal olda
lit általában sikerült azonnal be
csapnia, viszont a másik behú
zása sok kellemetlenséggel járt.
Egy alkalommal nem sikerült 

időben berántania és hátba vá
gott egy kerékpárost, aki nehez
ményezte a dolgot, annak elle
nére, hogy az árok, melybe be
leesett, dús fű nőtt, így meg se 
ütötte magát nagyon.
Borai ez idő tájt másodállásban 

egy panzióban dolgozott, mely
nek tulajdonosát felcsigázták a 
gépkocsik behozatali lehetősé
gei és elhatározta, hogy a panzió 
udvarán használt autópiacot 
létesít.Közhírré tette, hogy 
akinek van jogosítványa és sze
retne világot látni, az szombaton 
délután hatkor jöjjön a panzióba, 
mert fél hétkor indulás Bres- 
ciába.

Borai magához vett némi dol
lárt és márkát, mert hát a tulaj azt 
mondta, ,hogy ő állja a költsé
geket, de őt ismerve ez enyhén 
szólva kétségesnek tűnt. Any- 
nyira smucig volt, hogy fizetés
kor levonta annak a festéknek az 
értékét, mely festéskor Borai ci
pőjére csepegett.
A megadott időre összejöttek ti
zenegyen. A főnök mindenkitől 
elvette az útlevelét azzal, hogy 
így egyszerűbb lesz a határátlé
pés, különösen visszafelé, mert 

senkinek nem kell kiszállni a 
kocsiból. Elmondta, hogy reg
gelre Bresciába érnek, délelőtt 
megveszik a kocsikat, délután 
indulás visszafelé és reggelre 
ismét itthon lesznek. Valaki kér
désére hozzátette, hogy vásár
lásra csak egy óra marad a visz- 
szaindulás előtt.

Borainak feltett szándéka volt, 
hogy vásárol valamit, mert még 
külföldön nem vett soha semmit. 
Igaz, hogy külföldön is csak 
kétszer járt. Először 1965-ben a 
nagy dunai árvíz idején, amikor 
mint katona vett részt a véde
kezésben Bajánál és Mohácsnál. 
Egy éjszaka át kellett mintegy 
száz métert menniük jugó terü
letre, kisegíteni az ottaniakat. 
Igaz, lévén tök sötét, azért a fák
lyák fényénél jól megnézte ma
gának Jugoszláviát, ki tudja 
lesz-e alkalma még egyszer ? 
A második eset már egy jóval 
tartalmasabb kirándulás volt. 
Egészen Nickelsdorfig jutott. 
Ekkor adta el a valutakeretét és 
ehhez át kellett lépnie a határt. 
Nickelsdorfban majdnem sike
rült banánt vásárolnia, de mivel 
nem volt nála semmi pénz, az 
üzlet meghiúsult. A két külföldi 
újából mindenesetre levonta azt 
a tanulságot, odakinn sincs kol
bászból a kerítés, és banánt nem 
venni itthon is tud.

Egy kisbusszal és egy sze
mélykocsival mentek és úgy 
számoltak, hogy kilenc kocsit be 
tudnak hozni. Már este volt, 
amikor az osztrák határhoz értek 
és az éj leple alatt átmentek 
Olaszországba Rátértek egy au
tópályára, majd megálltak egy 
bisztró előtt. Borai kért egy ká
vét és vett még két doboz Marl- 
borót. A tíz dollárjából pár fém
pénzt kapott vissza. Mivel se 
olaszul, se más nyelven nem be
szélt, csak nyújtogatta a markát, 
hátha kap még valamennyit. Az 
olasz nő előkapott egy zsebszá
mológépet, számolt rajta vala
mit, majd odatartotta a szeme elé 
öt centire. Ebből látta, hogy a vi
tának vége és elvonult a bűn 
rossz kávéval meg a két doboz 
cigivel. Kezdett számolni, hogy 
ennyi pénzért otthon hány cigit 

kapott volna, de már a részered
mények annyira elkeserítették, 
hogy abbahagyta.
Pirkadt, amikor Bresciába értek, 
illetve be se mentek a városba, 
mert a város szélén, mely Cin- 
kotára emlékeztetett, betértek 
egy kétszintes házba, mely való
színűleg magyar turistákra spe
cializálódott. Az udvarán annyi 
ócska autó és motor volt, mint 
egy roncstelepen, viszont az 
árak mérsékeltek voltak. Egy és 
háromezer márka közötti össze
gért megvette a főnök mind a 
nyolc autót és még hat motort, 
melyet felpakoltak a kisteher
autó platójára. A legjobb álla
potban lévő motort nem tudták 
elhozni, viszont a főnöknek ki 
kellett fizetnie a kialkudott javí
tási költséget. Az történt, hogy ki 
akarta próbálni a Kawasakit, de 
az kiszaladt alóla és ráugrott egy 
melléképületre. A melléképület 
és a motor javítási költségét a 
tulaj 300 márkára saccolta, így 
ebben maradtak.
Mivel a nyolc autóra kilencen 

voltak és mindenki vezetni 
akart, kupaktanács úgy döntött, 
hogy Borainak ne jusson autó, 
hisz ő csak másodállásban dol
gozik a panzióban és különben 
se vezetett még nyugati gépko
csit. Ezek előtt az érvek előtt 
meg kellett hajolnia, így szomo
rúan indult vásárolni egy üzlet
központba, ahová a többiek is 
igyekeztek. Hamar rá kellett jön
nie, hogy a nála lévő pénz csak 
két doboz édességre elég, amit a 
családnak szánt ajándékba. Lá
zasan keresni kezdett, hogy ma
gát is meglephesse valamivel. 
Egy kis kukoricagóré-szerű épít
ménybe ömlesztve nagyon po
fás vászon sportcipők voltak be
dobálva, melyek egységesen 
16.000 lírába kerültek. Borai ki
halászott egy megfelelő méretű
nek látszó ballábast, és amikor a 
többiek már kiabáltak, hogy in
dulni kell, meglett a jobblábas 
is.
Az indulás elmaradt, mert a 

főnök az áruház mellett egy fa 
alatt felfedezett egy autónak 
látszó valamit. Megtudta, hogy 
kié a kocsi, és megvette 500 
márkáért. "Ez lesz a tiéd !" - 
mondta Borainak és a kezébe 
nyomta a kulcsot. Borait bol
dogság járta át, hogy nem kell 

szégyenszemre más kocsijában 
hazamenni. A több éves por leta- 
karítása nem ment könnyen, de 
azért sikerült. A por alól elő
bukkant Opel Ascona felirat is, 
így Borai megtudta, hogy mit 
fog vezetni. Felnyitotta a motor
tetőt, amit nagyonjóltett,merta 
motorban se víz, se olaj nem 
volt. Többen furcsállották, hogy 
ez nekijutott eszébe, mivel hogy 
a Trabantba egyik se kell, de be
szerezték mindkét folyadékot.
A többiek már elindultak, ám 
Borai nem tudott kitolatni a fa 
mögül. Félelmetes gyorsasággal 
próbálta a sebváltó kaját az ál
tala ismeri összes állásba tenni, 
de az autó csak előre volt hajlan
dó menni. Megpróbálta a váltót 
belenyomni a padlóba, de ez 
sem sikerült. A főnök végre 
észrevette, hogy valaki hiányzik 
és kb. negyed óra múlva vissza
jött." Húzd fel a gyűrűt!" - kia
bált be neki az ablakon. Borai 
akaratlanul is az ujjaira nézett, 
de aztán tisztázták a félreértést. 
A sebváltó rúdján lévő gyűrűt 
kellett felhúzni.- "Nem lennék 
igazán profi autótolvaj” - ismer
te be magának. Mire elindult, a 
többiek már messze jártak és 
ebből komoly probléma adódott. 
Az autópálya csomópontnál, 
ahová 120 körül érkezett, nem 
tudta eldönteni, hogy merre 
menjen tovább, felpillantott a 
feliratokra és habozás nélkül a 
Trieszt fele haladó pályát válasz
totta. A maximális sebességgel 
ment, amit csak a kocsi tudott, de 
nem érte utói a többieket. Elő
ször arra gondolt, hogy legfel
jebb hazamegy egyedül, de az
tán belényilallott, hogy útlevele 
és a kocsi papijai a főnöknél 
vannak, így semmi esélye. Ha
talmasat fékezett. Megjegyzem, 
hogy még nagyobbat fékezett 
volna, ha tudja, hogy afelé a Ju
goszlávia felé tart, ahol éppen 
akkor robban ki a háború.
Hat-nyolc kilométert ment hát

rafelé teljes sebességgel, amíg 
visszaért a csomópontba. Mivel 
hátramenetben csak egy fokozat 
volt, a hűtővíz kissé megmele
gedett, de ez nem nagyon zavar
ta. Az. annál inkább, hogy mek
kora riadalmat okozott a csomó
pontban autózók között, mivel 
egyszer csak megszűnt a leálló- 

(Folytatás a 13. oldalon)
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A nagy olasz túra
(Folytatás a 12. oldalról) 
sáv, amiben addig ment, ám ezt 
későn vette észre, és behajtott 
közéjük. Életében nem hallott 
ennyiféle kocsi dudát. Eszébe 
jutott, hogy kipróbálja a sajátját, 
de az nem működött. Ráfordult 
a helyes irányra és rövidesen 
óriási megkönnyebbüléssel látta 
meg a csapatot egy parkolóban, 
amint neki integetnek. Moso
lyogva szállt ki az autóból, de 
legnagyobb megrökönyödésére 
azok nem örültek neki. Beosz
tották a négy-négy kocsi közé, 
nehogy megint elvesszen. Borai 
egy kicsit tiltakozott, mondván, 
hogy nem ö veszett el, ellenke
zőleg...,de csúnyán letorkollták. 
Ráadásul egy sárga Fordot kel
lett követnie, mondván, hogy az 
olyan ronda színű, hogy még ő 
is meg tudjajegyezni.
A főnök, látva, hogy mennyire 
a szívére vette a dolgokat, meg
hívta egy kávéra a parkolóban 
lévő büfébe. Egy automatába 
kellett volna pénzt bedobni, de a 
főnöknél csak kb.20.000 márka 
volt, apró semmi. Borai bedobta 
a pénzt. Ez nem volt olyan drá
ga, viszont sokkal rosszabb volt, 
mint az első kávéja Olaszor
szágban.

Szakadó esőben közelítették 
meg az osztrák határt. Egy 
hosszú lejtőn mentek lefelé há
rom sávban száz körül. Egyszer 
csak az előtte haladó sárga Ford 
két keréken fékezés nélkül át
vágott a jobb sávba. Abban a 
pillanatban oldalba kapta a Re
nault, ami szintén velük volt. 
Egymásba gabalyodva pörög
tek lefelé a lejtőn Borai mellett, 
aki nem tudta a szemét levenni 
róluk. Pedig jobban tette volna, 
ha leveszi, mert amikor újra elő
re nézett, egy álló kocsioszlopot 
pillantott meg maga előtt, mely
nek utolsó tagja egy Renault 5- 
ös - szintén az övék - csak min
tegy 30-40 méterre lehetett tőle. 
Beleállt a fékbe, de hát a lejtő, 
meg az eső... Neki csak a jobb 
fényszórója tört el de a Renault- 
nak kicsit meggyöngült a hátul
ja. Mint kiderült a Fordos elaludt 
és amikor kinyitotta a szemét, 
akkor vette észre az álló kocsi
oszlopot, ezért rántotta el a kor

mányt. A főnök egy kicsit 
őijöngött, de nem tudott mit ten
ni, meg kellett várni a rendőrö
ket, mert törött autókkal nem 
mehettek át a határon, meg a 
biztosító sem fizetett volna. A 
két olasz motoros rendőr jó húsz 
percig röhögött, amikor meglát
ták őket. Azt tanácsolták, hogy 
egy személy vállalja magára a 
felelősséget, úgy ugyanis egy
szerűbb és gyorsabb az eljárás. 
Ez a személy Borai lett, mert 
neki sérült meg legkevésbé a ko
csija. Borai szabódott ugyan egy

Egy kis nyelvelés

Képíró
Sokak számára talán ismeretlen 
ez a szó, de bizonyára sokan 
vannak olyanok is, akik tudják, 
hogy mit jelent. Az etimológiai 
szótár szerkesztői fel sem vették 
a szócikkek közé, a kézi értel
mező szótár is egy másik szó
cikk belsejében említi mint ré
gies megnevezését a festőmű
vésznek.
Minden bizonnyal nem túlsá

gosan régi szavunk ez a festő 
megnevezésére, valószínűleg a 
nyelvújítás kora körül kell ke
resnünk a megjelenését. Egé
szen természetesnek vehetjük, 
hogy korábban a festő megneve
zésére a latin pictor, a festészet 
mint művészeti ágazat jelölésére 
apictura szót használták. Párhu
zamos példaként a költő szavun
kat említem, mely helyett még 
Csokonai Vitéz Mihály is a latin 
poéta szót használja verseiben, s 
csak később nyer polgárjogot új 
szóként a nyelvújítás kori költő 
változat.
A festészet esetében azonban 

feltételezhető, hogy a középkori 
magyar nyelvben volt a festő te
vékenységének megjelölésére 
nyelvünknek saját szava is. A 
ránk maradt szövegekben fel
felbukkan időnként olyan kife
jezés is, hogy képet törlejt, Na- 
gyis képet fest.
Valójában igazán az érdekes, 
hogy miért a képíró alakot alkot
ták meg elődeink, nem pedig a 

kicsit, hogy a törött fényszóróval 
hogyan tudott volna két autót to
tálkárossá tömi, de ismét letor
kollták.
Mint kiderült, a kocsioszlop már 
20 kilométeresre duzzadt, mert a 
frissen kitört jugó háború miatt 
Európa összes vendégmunkása 
Magyarországon keresztül akart 
hazamenni. A másfél nap alatt, 
míg hazaértek, Borai csak a két 
doboz édességgel táplálkozott. 
A vásárolt sportcipő orrát bics
kával lenyiszálta, mert jó másfél 
számmal kisebb volt, mint a lá
ba, és nem akart Hamupipőke 
mostohatestvérének módszeré
hez folyamodni. Egészen jól 

ma használatos festőt. Amikor 
először elgondolkodik az ember 
erről, nem nagyon van ötlete, de 
ha segítségül hívja más nyelvek 
példáját, viszonylag könnyű ma
gyarázatot találni. A nyelvek 
egy részében a képet alkot kife
jezés megfelelőjeként nem a raj
zol vagy a fest igét illesztik a kép 
szó mellé, hanem az ír igealakot. 
Az orosz - és még néhány más 
szláv nyelv is - a képet alkot je
lentésnek megfelelően - teljesen 
mindegy, hogy rajzolásról vagy 
festésről van szó - a képet ír szó
kapcsolatot használja a fenti je
lentésben. Tudomásom szerint a 
nyugati nyelvek egy része is ezt 
a szerkezetet alkalmazza. Min
den bizonnyal ennek mintájára 
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6650
Bejáratott, működő fodrászatunkba Aszód és környékéről 
férfi, női fodrász alkalmazottakat, műkörmöst keresünk. 
Ugyanitt külön bejáratú helyiség hasznosítása céljából 
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Minden megoldás érdekel. Tel: 06 70318-66-49
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tudta hordani később is a cipőt, 
ha nem esett az eső vagy nem 
volt por és nem látta senki. Soha 
cipője ilyen hosszú ideig nem 
tartott ki.
Amikor hazaért, anyja, aki a 

háború előtt négy évig Olaszor
szágban élt, lelkesen kérdezte:
- Na, hogy tetszett Olaszor

szág? Ugye milyen kedvesek az 
emberek?
-Igazad volt anya! Nagyon ked
ves emberek. Még a rendőrök is 
mosolyognak” - válaszolt Borai 
és elment kék szigetelőszalagot 
vásárolni a cipője orrára.

Pálmai Tibor

alkották meg a XVIII. század 
nyelvújítói a képíró megneve
zést. És mindennél ékesebben 
bizonyítja ennek a szónak a sor
sa, hogy bármennyire jó és találó 
is egy szó vagy kifejezés, végső 
soron a nyelvet használók döntik 
el a mindennapi érintkezés so
rán, hogy melyik szót hogyan és 
mikor használják. Nagyon egy
szerű lenne a melegem van min
tájára azt mondani, hogy hide
gem van, amikor éppen nincs 
melegem. Ugyanakkor „teljesen 
ésszerűtlenül” afázom szóalak
kal fejezzük ki azt az állapotot, 
amikor ahideg erőteljesen rontja 
a közérzetemet

-G-l
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Interjú Bubenyák Zoltánnal

A zene és ami mögötte van
Egykori iskolatársam néhány 

évvel ezelőtt érettségizett. Már 
akkor feltűnt, milyen jól zon
gorázik. Nem titkolta, zenei 
pályára készül. Jó ideig nem 
találkoztunk, ám a múltkor egy 
plakáton megláttam a nevét. 
Nem tartott sokáig, hogy el
döntsem, elmegyek Bubenyák 
Zoltán és barátai dzsesszklub- 
jába.
- Milyen hangszeren tanultál 
először?
- Szintetizátorozni kezdtem 
először, de csak kedvtelésből. 
A zongora jóval később jött az 
életembe. 15 éves voltam ami
kor elkezdett érdekelni a 
dzsessz. Elkerültem Gödöllőre 
egy magántanárhoz. Igazából 
ekkor ültem zongorához. A 

Bubi mar a kulisszák möge is belát
szokásos sorrend általában az, 
hogy először a klasszikussal 
kezdik a zene iránt érdeklő
dők, aztán valahogyan a 
dzsessz bejön a képbe. Ehhez 
képest én könnyűzenével 
kezdtem el, aztán jött a 
dzsessz, majd a klasszikus mű
faj rá egy-másfél évre.
- Miért fordult az érdeklődé
sed e műfaj felé?
- Nem tudom. Talán azért, mert 
azok a környékbeli zeneka
rokban játszó könnyűzené
szek, akiket ismertem, mind 
dicsérték ezt a műfajt, és 
javasolták, hogy hallgassak 
ilyen számokat. Először na
gyon össze-vissza dolognak 
tűnt, aztán megtetszett és 

kezdtem belemerülni.
- 15 évesen már tudtad, hogy 
hogy zenész szeretnél lenni?
- Már előtte is gondoltam rá, 
de ezek olyan naiv gyermeki 
ábrándok voltak. Mondjuk 
úgy, hogy voltak ambícióim. 
Most, mióta komolyabban 
foglalkozom vele, újra vannak 
kételyeim. A lehetőségek kor
látozottak.
- Merthogy Magyarországon 
nem eladható ez a zene?
- Magyarországon sem. Kap
csolatba kerültem olyan em
berkékkel akik már eléggé ott
hon vannak a műfajban és fi
gyelem a sorsukat. Úgy tűnik, 
külföldön sem jobb a helyzet.
-Nem bántad meg, hogy a ze
nei pályát választottad?

- Amikor elmentem dzsessz 
zongorát tanulni, eldöntöttem, 
hogy a Liszt Ferenc Zeneművé
szeti Főiskolára jelentkezem. Ez 
az egyetlen felsőoktatási intéz
mény ahol dzsesszt lehet tanulni.
- Nehéz volt bekerülni?
- Őszinte leszek, elvileg nehéz
nek kellett volna lennie, mégsem 
éreztem annak. Szerencsém 
volt, mert jó tanárhoz kerültem, 
aki kifejezetten azt díjazza, ha 
valaki, mint egyéniség megy be 
a tanszakra. A saját darabjaim 
tetszettek neki, annak ellenére, 
hogy kissé kiforratlannak találta 
még őket. Ezenkívül akikkel én 
felvételiztem, az nem volt egy 
erős évfolyam.Vbltak jó zené
szek, akik be is kerültek, de az 

egészet tekintve annyira nem 
volt nehéz!
- Milyen tantárgyaid van
nak?
- Van szárazabb rész, ilyen a jazz 
történelem, illetve a klasszikus 
zene történelem. Ehhez kapcso
lódik a dzsessz és a klasszikus 
zene elmélet. A főtárgyak egy
értelműek: a dzsessz és a klasz- 
szikus zene. Vannak gyakorlati 
tantárgyak: hallásfejlesztés, 
improvizációs gyakorlat, zene
kari gyakorlat, hangszerelés.
- Milyenek a vizsgáid?
- Félévkor csak elméleti vizs
gáim vannak, év végén vannak a 
gyakorlati vizsgák, tehát amikor 
zongoráznom kell.
- Június 29-én Aszódon kon
certeztél a barátaiddal. Őket 
a főiskoláról ismered?
-Érdekesen alakult ez a koncert, 
merthogy két zenekar lett volna, 
de egyik sem a látott formáció. 
Van egy trióm, egy gödöllői do
bos fiú, Dankó Marci és egy 
basszusgitáros lány. Van egy 
másik formációm, amiben a va
sárnap muzsikált basszusgitá
ros, Ráp Károly gitározik és a 
Rovezki Tomi dobol, és az még 
egy gitárossal kiegészül. Vasár
nap egyik zenekar sem ért rá, így 
a két zenekarból próbáltunk 
egyet összehozni. Dankó Marcit 
egyébként a gödöllői zeneisko
lában ismertem meg, azóta is 
együtt zenélünk. Ráp Karcsival 
a tanszakon találkoztam, ö akkor 
végzett, mikor én elsős voltam. 
Játszottam vele egyszer-kétszer, 
és tetszett neki a zongorázásom. 
Amikor végzett, megkért, hogy 
játsszak a zenekarában. Aztán 
alakult az előbb említett kvartett 
és mivel éppen nem volt basz- 
szusgitárosunk, rá gondoltam. 
Gyakorlatilag így kerültünk ösz- 
sze.
- Az emberek általában össze
kapcsolják a dzsesszt és a 
szaxofont Közietek még sincs 
fúvós, ezek szerint ez mégsem 
elengedhetetlen?
- A szaxofon valóban összekap
csolódik a műfajjal. De ez most 
így sikerült. Igazából a környé
ken nincs dzsessz szaxo-fo- 
nos.Van egy fiú aki elég jól fúj, 
vele néha szoktunk játszani, de 
ritkán futunk össze. A kvartet
temben pedig azért nincsen 
szaxofonos, mert a zene egy ki

csit progresszívebb, modernebb, 
és nem annyira igényli a fúvós 
hangszert.
- Ez a modernebb irányzat 
kizárólag a fiatal korosztály
nak szól?
- Az a modem, progresszív 
dzsessz, amit mi is játszunk, egy 
nem régóta létező irányzat, tehát 
nyilván a fiatalabb réteg kedveli 
inkább. De azért próbálunk ját
szani hagyományosabb, stan
dard változatokat is, a koncerten 
jó pár ilyen volt.
-Játszotok saját számokat is?
Az aszódi koncert első száma 
saját volt, a többi feldolgozás, 
illetve standard. Nem igazán ját
szunk még saját számokat.
- Tervezel-e valamit a zene
karokkal?
- Egy idő óta rájöttem, hogy fe
lesleges előre tervezni. A trióm 
alapvetően hobbi zenekar, a fi
úkkal azt játsszuk, amit szere
tünk. A kvartettet egy kicsit ko
molyabban vesszük, de terveim 
nincsenek. Aki belecsöppen 
ebbe a műfajba, látja, hogy mi 
folyik itt, mik a lehetőségek. Én 
nagyon komoly ambíciókkal in
dultam neki ennek az egésznek, 
ez egy picit most már alább
hagyott... Ha valami igazán 
egyedit akarsz csinálni, akkor 
azt fogod tapasztatai, hogy nem 
kell senkinek, én meg nem az a 
fajta ember vagyok aki bele
nyugszik, hogy jó, akkor azt ját
szom amit kell. Most igazából 
arra várok, hogy vége legyen az 
iskolának. Voltak olyan terveim, 
hogy kimegyek külföldre tanul
ni, de most már nem tudom... 
Logikusan az következne, hogy 
először szeretnék valami tőkét 
csinálni bármiből, hogy aztán 
azt csinálhassam amit szeretek. 
Valószínűleg nem a zenéből lesz 
pénzem.
- Külföldön sem éri meg ját
szani?
-Hakni szinten igen, tehát hajó
zás meg ilyesmi. Itt lehet pénzt 
keresni, de ez megint nem az 
önmegvalósításról szól.
- Hol hallhatunk benneteket 
legközelebb?
- A kvartettel legközelebb au
gusztus végén Esztergomban 
egy dzsesszklubban. Aszódon 
pedig szintén augusztus végén. 
Szeretettel látunk mindenkit.

Kovács Kitti
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Aszód országos 
szerepkörhöz 

juthat az 
oktatáshan

Mint arról már korábban beszá
moltunk, a Podmaniczky-kas- 
tély további hasznosítási formá
ja lehet annak az elképzelésnek a 
megvalósítása, mely szerint az 
egykori főúri rezidenciában az 
Evangélikus Hittudományi 
Egyetem új - állam-és jogtudo
mányi, illetve társadalomtu-do- 
mány i - karai kapnának helyet.

A megvalósítás első lépése a 
napokban végre megtörtént: az 
Országos Evangélikus Egyház 
vezetői együttműködési megál
lapodást kötöttek a befektetővel. 
Az új karok indításának a kor

mány és a szaktárca általi jóvá
hagyása hátravan. Ha zöld utat 
kap az elképzelés, akkor követ
kezhet a kiviteli tervek elkészít
tetése és a szükséges szakha
tósági engedélyek beszerzése. A 
munkálatok indításának terve
zett időpontja 2004. március, be
fejezése pedig 2005. augusztusa. 
Szeptemberben pedig már a 
képzés is beindulna.

Tanévkezdésre felépülne egy 
apartman rendszerű kollégium 
is, amelyben néhány tanári la
kás szintén helyet kapna. A di
ákszálló megépítésének azon
ban ugyancsak van feltétele, 
mégpedig az, hogy a város ön
kormányzata jutányos áron ad
jon hozzá építési telket. Lapunk 
megkeresésére Bagyin József 
polgármester elmondta, nem lát
ja akadályát annak, hogy az ön
kormányzat jelképes összegért 
területet biztosítson. A felsőfokú 
oktatás beindítása a városnak is 
érdeke, mivel ezzel mintegy 
150-200 új munkahely terem
tődne.

Aszód mindig is az Evangélikus 
Egyház oktatási fellegvárának 
számított. Az egyetemi képzés 
megindításával a Galga mente 
központja az oktatásban orszá
gos szerepkörhöz juthat.

R.Z.

Üzenet

Magyar Hiszekegy
Az Aszódi Tükör júniusi számából anyagtorlódás miatt kimaradt az Üzenet. Ha már így történtjó lesz 
máskorra a kiválasztott idézet. Most inkább egy verset szeretnék közölni, amelyről sokat lehetett hal
lani, az elmúlt évtizedekben főleg gyalázkodva.
Nagyszüleimtöl hallottam gyermekkoromban idézgetni első versszakát, aztán megtanultam, hogy 

hallgatni kell róla. Az egész költeményhez csak az 1990-es évek elején jutottam: egy Amerikában élő 
cserkésztiszttársam küldte el egy Trianonról szóló antológiában. (Tibor bácsival egy öregdiák-talál
kozón ismerkedtem meg: itt érettségizett Aszódon, és sem régi iskoláját, sem anyanyelvét nem felej
tette el.)
A meglepetés a vers olvasásakor ért: ebben a műben nincs semmi, ami bárkit sérthetne, bárkit gyaláz- 
na, „sértené a szomszéd népek önérzetéi’. Az utóbbi szavakkal magyarázták a kiadók, hogy miért 
hagyták ki az úgynevezett „Összes versei” kötetekből a Magyarország megcsonkítása miatt érzett fáj
dalom verseit: Babitsét, József Attiláét, Juhász Gyuláét, Kosztolányiét. Szerencsére a legutóbbi kiadá
sokban már megjelentek a betiltott versek, s ha valaki elég gazdag 4-5000 forintot adni egy versesköte
tért, el is olvashatja őket.
Idősebb olvasóink között bizonyára lesz, aki még emlékszik erre a versre, hiszen tanulta az iskolában. 

A fiataloknak pedig nem árt, ha tudják: abban az egész nemzetet megrázó, rettenetes traumában, amit 
az ország szétdarabolása jelentett, meg lehetett szólalni így is: biztatva, lelket ébresztve, hitet meg-tart- 
va.

íme a vers:

Papp- Váry Elemérné

Hitvallás

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni, örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ez az én vallásom, ez az én életem, 
Ezért a keresztet vállaimra veszem.
Ezért magamat is reá feszíttetem.

Szeretném harsogni kétkedők fülébe, 
Szeretném égetni reszketők leikébe, 
Lángbetűkkel írni véres magyar égre:

Ez a hit a fegyver, hatalom és élet, 
Ezzel porba zúzod minden ellenséged, 
Ezzel megválthatod minden szenvedésed.

E jelszót ha írod lobogód selymére, 
Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe, 
Halottak országát feltámasztod véle.

Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted, 
Munkás, ki ezt vallód, boldog jövőd veted, 
Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved.

Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél, 
Polgár, ki ezzel élsz, új hazát szereztél, 
Magyar, - e szent hittel mindent visszanyertél.

Mert a hit az erő! Mert aki hisz, az győzött, 
Mert az minden halál és kárhozat fölött 
Az élet Urával szövetséget kötött.

Annaknincs többé rém, amitől megijedjen, 
Annak vas a szíve minden vésszel szemben, 
Minden pokol ellen, mert véle az Isten!

Annak lába nyomán zöldül a temető, 
Virágdíszbe borul az eltiport mező, 
Édes madárdaltól hangos lesz az erdő.

Napsugártól fényes lesz a háza táj a, 
Mézes kenyere, boldogság tanyája, 
Minden nemzetségén az Isten áldása.

Magyar! Te most árva, elhagyott, veszendő, 
Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő, 
Magyar, legyen hited, s tied a jövendő.

Magyar, legyen hited és lészen országod, 
Minden nemzetek közt az első, az áldott, 
Isten amit néked címeredbe vágott.

Szíved is dobogja, szavad is hirdesse, 
Ajkad azt rebegje, reggel, délben, este, 

Véreddé hogy váljon az ige, az eszme:

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni, örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában!

Hőnigné Zádor Éva
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3 db/ doboz 1660.-
3 db/doboz 2100.-

TAPÉTA vasak
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

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

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

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

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

=*> Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

CBSSSR

Péter Lajosné 
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT
S (28) 401-691, 401-092 

Nyitva: H-P: 6-17-ig, Szó: 6-12-ig

®MÓNI FOTO®
Aszód, Kossuth Lajos u. 38.

Digitális Tel: 400-957
Labor Nyitva: H-P: 8-17, Szó: 8-12 

fffaári akciós filmajánlatunk: 
kettőt fizet, hármat kap!

Pl Fuji 24
Fuji 36

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

I db 2lx3O-as nagyítást!

niatszertar
Esküvőkre: WÉ

készletek, különleges pohárkészletek, 
gyümölcs-és kompótoskészletek 

sok szép egyéb ajándéktárgy I 
Várjuk minden kedves vásárlónkat!

Oviivá tartás: H-P.: 8-17: Sz: 8-12
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Kerttulajdonosok figyelmébe

Amit a tíízelhalásról kell tudni
A tűzelhalás első tünete 2000- 

ben jelent meg Pest megyében. 
Azt követően minden évben, így 
idén is megtaláltuk már tünetét 
ültetvényben és házi kertben 
egyaránt. Mivel az elmúlt 3 év 
során a megye minden részén 
megfigyelhettük, így bárhol vár
ható idei megjelenése.
A kórokozó elleni védekezés 
egyik pontja a vegyszeres ke
zelés, melynek legfontosabb 
szerepe virágzást követő idő
szakban, hogy megakadályoz
zuk a hajtásfertőzést, vagy csök
kentsük annak mértékét, külö
nösen az intenzív hajtásnö
vekedés időszakában. Ebben az 
időszakban elsősorban az idő 
járási tényezők által meghatá-

Technikatörténet

A hírközlés újdonságai
Internet a dugaszolóaljzatból

2002 végén már közel 1000 
fogyasztó vette igénybe a Linz 
AG. új szolgáltatását, a Speed- 
Web-et. Ezzel lehetővé válik, 
hogy - ahol a hálózatot erre al
kalmassá teszik - közvetlen in
ternet kapcsolatot lehessen léte
síteni. 2003. végéig már 10.000 
linzi háztartásban vehető igény
be az új szolgáltatást, melynek 
gyors elterjedésére számítanak, 
és máris számos áramszolgál
tatóval vették fel a kapcsolatot.

Telefon, internet és televízió az 
erősáramú hálózatból.
A Power Line Communications 
(PLC) segítségével lehetséges a 
kisfeszültségű hálózaton széles 
sávon (1,6-30 MHz) adatokat 
továbbítani. Ez az áramszolgál
tatók részére lehetővé teszi, 
hogy a liberalizált telekommu
nikációs piacon közvetlenül 
eljussanak majdnem minden fo
gyasztóhoz az ISDN, az ADSL 
és a CATV szolgáltatások. A 
PCL technológiával 4,4 mega- 
bit/s sebességgel lehet az ada
tokat egyik digitális eljárással a 
hálózatra átvinni. Ezáltal a fej- 

rozott fertőzésveszélytől, a 
megvédendő kultúrától és a fajta 
fogékonyságától függően 7-12 
napos időszakokban elvégzett 3- 
4 permetezés javasolt. Ezen kí
vül a jelentős sérüléseket okozó 
időjárási eseménnyel: (jégverés, 
homokvihar, viharos eső) köve
tően 24 órán belül vegyszeres 
kezelést kell alkalmazni, hogy 
megakadályozzuk a baktérium 
behatolását a sérüléseken ke
resztül.
A védekezés rézérzékeny faj

tákban sziromhullástól a termés 
viaszosodásáig a Kasumin 2 L 
készítmény alkalmazható.
A termés viaszosodása után a 
gyümölcs károsodásával általá
ban már nem kell számolni. Ek- 

letlen iparosított világban a ház
tartások és irodák 95%-át lehet 
lefedni. Ez hatalmas kiegészítő 
piacot jelenthet az áramszolgál
tatóknak.

Ez év március közepén ren
dezték meg Hannoverben az 
idei információtechnológiai, te
lekommunikációs szakkiállí
tást. 60 országból több, mint 
7000 kiállító termékeit mutatták 
be. Érdekes telefon újdonság a 
vezetékes készülékeken alkal
mazható képküldési szolgál
tatás. Újdonság az SXÍ mobilte
lefon csúcskészülék, melynek a 
videolejátszó funkción kívül be
épített videokamerája is van. 
(Elektrotechnika2003/3)

A hírközlés legújabb lehető
ségeiről, készülékeiről és egyéb 
elektrotechnikai újdonságokról 
olvashatnak az Aszódi Elektro
mos Gyűjtemény könyvtá
rában.

Kaáli Nagy Kálmán 

kor a szüretet megelőző élelme
zés-egészségügyi várakozási idő 
betartását és a fajtaérzékeny
séget szem előtt tartva Champi
on 50 WP(2FL), Bordódé FW, 
Rézoxiklorid 50 WP, Cuproxat 
FW stb. készítmények bárme
lyike használható.
A nem virágzó ültetvényekben 

(pl. faiskola) a réztartalmú ké
szítmények az egész tenyészidő- 
szakban alkalmazhatók.
A tűzelhalás elleni védekezés 
másik, sarkalatos pontja a fer
tőzött részek eltávolítása, mert 
ezzel megelőzzük a betegség fán 
belüli teijedését, mérsékeljük a 
még tünetmentes fák fertőződé
sének kockázatát.
A virágzást követően a fertőzött 
hajtásokat már a kezdeti tünetek 
megjelenésekor el kell távolí
tani. Az ültetvény ellenőrző be
járása és a fellelhető újabb fer
tőzött részek megsemmisítése- 
legalább heti gyakorisággal! - 
nem megkerülendő feladat.
A kórokozó a hajtásokban, fás 

részekben is gyorsabban teljed, 
mint ahogy a tünetek megjelen
nek. Éppen ezért a fertőzött ré
szeket a látható tünet alatt lega
lább 20-30 cm mélyen (alma
fákon), körtefákon még szigo
rúbban, 40-50 cm mélyen le
metszve távoh'tjuk el. Az elégte
len visszametszés alatt a tünetek 
nagyon hamar ismét megjelen
nek.
A metszés további szabálya a 

metsző szerszámok folyamatos 
fertőtlenítése, valamint a fás ré
szeken keletkező metszési sebek 
kezelése.A mentesítő metszés
ből származó nyesedéket el kell 
égetni!
A fertőzőit gyümölcsösökben a 
tűzelhalás ellen a 2000. évi 
XXXV. törvény és a 7/2001. (I. 
17.) FVM rendelet szerint köte
lező védekezni. A fertőzés gya
núja esetén az előzőleg említett 
törvény értelmében a tulajdonos 
köteles azt bejelenteni a Fővá
rosi és Pest Megyei Növény-és 
Talaj védelmi Szolgálatnak (Gö
döllő, Kotlán S. u. 1.)

Szabó János 
igazgató

Közfelhívás az 
amerikai fehér 

szövőlepke 
elleni védekezésre
A növényvédelmi előjelzés sze
rint az amerikai fehér szövő
lepke I. nemzedékének lárva
kártétele tapasztalható. A kár
tevő az utóbbi években komoly 
gondokat okozott, így fontos, 
hogy odafigyeljünk, és szükség 
esetén védekezzünk ellene. A 
nyár eleji nemzedék egyed- 
száma az előző években nem 
volt jelentős, de idén már ez a 
nemzedék számottevő lombkár
tétellel jelent meg, így várható a 
II. nemzedék hasonló mértékű 
károsítása a nyár második felé
ben. Nagyobb számú felszapo
rodása Pest megye déli részén 
figyelhető meg, de már az északi 
településeken is jelentős kártétel 
alakult ki. A szövőlepke her
nyója lombkártevő. Legkedvel
tebb tápnövényei a meggy-, cse
resznye-, szilva-, dió-, juhar-és 
eperfa. Elsősorban veszélyezte
tettek az utak menti sorfák, bok
rok. házi kerti és szórványfák, 
valamint a közterületek lombos 
növényei.
Az 5/2001. (L1G.) FVM ren
delet a növényvédelmi tevé
kenységről 2.§ (1) bekezdés b) 
pontja kimondja, hogy a föld
használó és a termelő hatéko
nyan köteles védekezni lombká- 
rosítók nagy kártételi jelentősé
gű fellépése esetén. A védekezés 
legegyszerűbb módja a mecha
nikai mentesítés, a fák hajtás
végein kialakuló kis hernyó
fészkek időben történő eltávo
lítása és elégetése. Ilyenkor a 
hernyók még egy csoportban 
vannak, a kártételük jelenték
telen. Nagyobb felület esetében 
csak permetezéssel lehet véde
kezni. A környezetre ártalmat
lan, biológiai készítményeket 
javasoljuk: Dipel (ES), Bactucid 
P, Dinvilin 25 WP vagy rovarölő 
szerként a Trebon 10 F. A köz
felhívásban foglaltak végrehaj
tását a növényvédelmi felügye
lők ellenőrzik, és azok elmu
lasztása szabálysértési eljárást, 
vagy növényvédelmi bírság 
kiszabását vonj a maga után.
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Szeretettéi várjuk Kedves Vás ár Có irt k atl

EXTRA méretű divatáru
Augusztus Wöi

ÁRZUHANÁS!!!
20%-k.al olcsóbban, amíg a 

készlet tart!
<$> kosztümök

nadrágok, pólók 
<^ruhák

Nyitvatartás: 
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!
megaprint

Számítástechnika és nyomtatási kellétek 
ÁSZÉ® Kossúth ét 3. UDVARHÁZ Tol: 08(28 402 389 

W0boldal:www.m«8oprinl.hu Emaíl:ínagapHnt@vlvaniall.hu

PENTIUM 4 KONFIGURÁCIÓK RÉSZLETRE! 
(fejleszthető,bővitheté)

cipőbolt
Aszód, Kossuth L. u. 3. (Udvarház)

Augusztustól új helyen:
Aszód, Kossuth L. u. 2.

(Samu gazda és az Állateledel között)

' HVÁRI AKCIÓ!
10-15 % kedvezmény 

a szandálokra!
Nyitva: H-P: 9-17; Szó: 8-12 

Tel: 06 20 585-1660

VIA ¥ga}bang lan 4x AGP
USB alaplap

Oteron 1,7 Gha Btöcesszor 
3Q GB 540Ö Maxtor HDD 

12S/2SS Mb DDR Ram 
52XLGCSRarn

Cotáegcn P4
Sony 1<44 FDD 

KoHnk bsfenfyőxstsödegee egér

...............
ECS P4S5A DX alaplap 

GeForce4 64 M8 DDR Tv eot 
Celeron vagy AMD XP 1,S CPU 

40 GB Maxtor HDD 
256/333 DDR Mómórta

LG DVD Rom UX 
Cedegsn P4 haz+táp

Alps 1,44 FDD
BBlenfyőfce^s^ér

Bruttó: 96.608.-

ABIT SR7-8X SJS848 4 DDR »hang,lan 
Z-Ghz Celeron Processzor

GeFortö4 S4 MB Tv out VGA 
60 GB Maxtor HDD 

266/333 DDR Memőría 
LG 1ÖX DVD Rom 

P4 Codegen h&t*3G0 táp 
Alps 1,44 FDD 

Billentyűzet, cötíegen egér

ECS K7S6A-PRO 333DDR. hang, lan 
2.2Ghz AMD XP+ Processzor

Bruttó: 117,000.-

GeForcsé128 MB DÓR Tv out VGA 
80 GB Maxtor HDD 
512/333 Memória 

t.G Ccmbó CD ÍRÓ*D¥D olvasó
Codegsn P4 ház+táp 

Aips 1,44 FDD
M«li&nédlá® feiiísn^öz$t,nstseroll egér

Bruttó: 128.000.-

Kivánság- szófiát bármilyen konfigurációt féasKsáffituníí 2 órán belől 
az Ön igényelnek megfelelően!

LG 15“ 3évgar. 31.900.-
LG1F 3 év sár. 39900.-

Tintapatronok, tonerek, festékszalagok eredeti és 
íításwvártott kivitelben kedvező áron kaphatók!

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

Hínáldtlinh: * Uáraztápok, konzervek, jutalom falatok 
‘ - almok, vitaminok, pórázok és egyéb kiegészítők
- halak, madarak, rágcsálók és hüllők
- rágcsáló-, madár-4>aleleségek nagy választékban
- akvárium, tenárium készítés, háttarezés

vAaÁs^Aa mtipAw

- vadászgörény: 12.000.-
- csíkos mókus: 18.000.-
- hörcsög 200.-
- Porcijó cimixtáp 300Ft/kg

Nyitva: 
H-P: 9-17 
Szó: 8-12

8oprinl.hu
mailto:nagapHnt@vlvaniall.hu
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Az Ifjúsági Demokrata Fórum felhívása

Drogmentes Magyarországot!
Az Ifjúsági Demokrata Fórum 

mozgalmat indít a drogmentes 
Magyarországért. Olyan Ma
gyarországot szeretnénk, ahol a 
kipróbálok száma minél kisebb, 
a már fogyasztókat orvosok és 
pszichológusok segítik a leszo
kásban, áteresztőket pedig a le
hető legszigorúbban büntetik. A 
mozgalom nem politikai jellegű, 
bárki csatlakozhat, aki egyetért 
az egészséges fiatalság érde
kében kifejtett tevékenységgel. 
Számunkra a legfontosabb a 
megelőzés kérdése, amely ha
tásosabb és olcsóbb a kezelés
nél.
Az egyik legfőbb érvük a kábí
tószer legalizálásáért küzdő cso
portoknak, hogy ezek az anya
gok többnyire kellemes érzést, 
eufóriát okoznak, vagyis arra 
szolgálnak, hogy megváltoz
tassák az érzékszervek működé
sét. Tehát ennyi erővel - mond
ják - az alkoholt is tiltani kel
lene.
Azonban nagy különbség, hogy 
az olyan dolgok, amikkel a libe
rálisok szívesen összemossák a 
drogokat - mint például a tea, ká
vé, cigaretta - csak serkentősze
rek. Módosítják ugyan az ember 
tudatállapotát, de nem teszi be- 
folyásolhatóbbá. (Az alkohol 
nehéz kérdés.Ha én részeg 
vagyok, sem lehet bebeszélni 
nekem, hogy tudok repülni.) 
Ettől még persze lehetnek ká
rosak az egészségre.

Amikor kábítószert juttatunk a 
szervezetünkbe ( aminek több 
módja is van, ezek közismertek) 
másképp kezdjük látni a való
ságot. Az agyban ezek az anya
gok léteznek, csak jóval jóval ki
sebb koncentrációban. Ezek 
hírvivő hormonok, és „boldog- 
ságvegyületek” melyek elöntik 
az agyat, mint Talpánál a Tisza a 
rónaságot gátszakadáskor. Az 
agy reakciója az, hogy lecsök
kenti ezen vegyületek terme
lését. Mi történik? Mivel ezek a 
hírvivő és boldogságvegyületek 
nagy koncentrációban vannak 
jelen, ezért intenzívebben ér
zünk. Hirtelen minden lehetsé
gessé válhat, a vicces vicceseb

bé, a színes színesebbé. Ráadá
sul hallhatjuk a színeket, vagy 
láthatjuk, ahogy a halak kiugra- 
nak a tapétából, stb... Ez eléggé 
ijesztő, de ez még csak az 
azonnali hatása a kábítószerek
nek.
Hiszen a személyiségünket vál
toztatja meg a drog. És ezt bün
tetlenül nem tehetjük meg ma
gunkkal! Az élményt mintegy 
kívülről geijesztjük, az öröm 
nem belülről fakad. Tehát újra és 
újra kell gerjesztenem, és 
közben lassan, vagy inkább 
gyorsan az eszköz céllé válik.
Észre sem veszem, és kicsúszik 
az irányításom alól. Ha moziban 
vagyok, és nem tetszik a film,

Aszód - több évtized távlatából

Az Internet keltette föl benne a honvágyat
Sokan sokféleképpen véleked

nek az internetről. A legtöbben 
rendkívül hasznosnak tartják, 
sokan egyenes függőivé válnak, 
ugyanakkor vannak, akik azért 
nem szeretik, mert úgy vélik, 
személytelenné teszi az emberek 
kapcsolatát.
A következő eset épp az ellen

kezőjét bizonyítja. Hat évtized
del az érettségije után jött haza 
Magyarországra Gross József. A 
zsidó férfi pontosan ennyi ideje 
végzett az aszódi gimnázium
ban, majd később elhagyta az 
országot. Jelenleg Izraelben, egy 
kibucban él. Vele tartott felesége 
és gyermekei, illetve azok csa
ládja is. A kapcsolatfelvétel, 
majd a látogatás megszervezése 
az internet segítségével történt. 
Gross úr ugyanis a világhálón 
felfedezte Aszód honlapját, és e- 
mailen bejelentkezett. Innentől 
aztán felgyorsultak az esemé
nyek.

A látogatókat a Városházán Ba- 
gyin József polgármester, és Ko
vács Tamás alpolgármester fo
gadta. Az ismerkedő beszélge
tést követően a család látogatást 
tett a Petőfi Sándor Gimnázium 

kimehetek. De ezt, ha akarom 
sem tudom abbahagyni. Az em
bernek úgy változtatja meg a vi
selkedését, hogy lehet, észre 
sem veszi. Abbahagyom amikor 
akarom, különben sem gyakran 
csinálom- mondja, de ekkor már 
nem tudja abbahagyni!.
Vannak dolgok, amelyeket ki 
kell próbálni, mert nem elég 
olvasni, át kell élni, hogy vitáz
hasson az ember-mondják, pe
dig ez nem ilyen egyszerű. Egy 
frontális ütközésről is inkább el- 
vitázgatok, minthogy átéljem.
Az egyik kábítószerkérdéssel 
foglalkozó internetes fórumon 
fogalmazta meg egy hölgy a 
legtalálóbban: „Nem azért tar
tom rossznak a kábítószer min
denfajta és bármilyen mértékű 
használatát, mert tilos, mert bár
ki, vagy bármi tiltja, hanem mert 
gyengíti a tényleges érzelmi éle- 

Gross úr és felesége

és Gépészeti Szakközépiskola 
épületében, majd a zsidó teme
tőbe ment. A családfő elisme
réssel szólt arról, hogy a Város
szépítő Egyesület kezdeménye
zésének és áldozatkész munká
jának köszönhetően a mauzó
leum felújításra került, a temető 
pedig rendszeresen gondozott.

Szívszorító érzés volt, amikor 
később odalépett az emlékosz
lophoz, és rámutatott egy-egy 
névre: Ez az apám volt... Ez a 
nagybátyám.......... és sorolhat- 

tet. Ha segítségével intenzíveb
ben él át valamit az ember, akkor 
a természetes már kevés. Pedig a 
gondolatokhoz, az érzésekhez 
meg kell érni. Az illúzió állan
dósult hiányérzetet fog okozni a 
valós életben, ezért a kötöttség 
szinte biztos, ha pozitív élmény
ként már megélte az ember.
Jobb nem elkezdeni. Én úgy va
gyok vele, hogy akár művészeti 
dologról, akár hitről, akár szó
rakozásról van szó, a tudatomra 
igényt tartok. Csak érezni, ön
kontroll nélkül szerintem egye
dül a természetes álmodás fo
lyamán veszélytelen.”
Ezzel teljesen egyetértek, és 
még annyit teszek hozzá: - Le
hetne kocsival menni, de minek, 
ha lehet fütyörészve sétálgatni 
is!”

Ignáth Tamás

nánk.
A találkozó múltbeli utazást ho
zott, amit Gross úr egykori 
aszódi fotográfiákkal tett él- 
ményszerűbbé. Ezeket a kina
gyított képeket Aszódnak hozta 
ajándékként. A fotók a Petőfi 
Múzeum tulajdonába kerülnek. 
Gross úr egyébként megírta a 
családja történetét is. Ezt az írást 
a következő számunkban fogjuk 
közzétenni.

R.Z.
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Mindenki figyelmébe

Működő tűzcsapra a tartályok mellett is szükség van
Amióta az ember a tűz ellen 

hadakozik, a víz volt az az anyag 
amelyet mindenkor a maga ja
vára fordíthatott. Mindig a kor 
technikai fejlettségének, szoká
sainak megfelelő módon alkal
mazta kezdve a vödrözéstől a 
vízpuskán és kocsifecskendőn 
keresztül, a mai modem tűzoltó 
fecskendőkig, nagynyomású 
vízköddel oltókig.
Természetesen a kémia, a vegy

ipar fejlődésével egyre több és 
többfajta oltóanyagot sikerült ki
fejleszteni, melyek oltóhatása 
messze felülmúlja a vízét, azon
ban az olcsóság és könnyű elér
hetőség miatt még mindig a víz
nek van vezető szerepe.
A mai kor tűzvédelmi szabá

lyozása országonként jelentősen 
eltérő lehet, azonban az oltóvíz 
biztosításának követelménye az 
épített környezet közelében, 
mindenhol markánsan megjele
nik. Magyarországon az oltóvíz 
biztosítására vonatkozó követel
ményeket az Országos Tűzvé
delmi Szabályzat fogalmazza 
meg minden 50 m2-nél nagyobb 
épület illetve használt szabadtér 
esetében.
A biztosítás módjára két lehe

tőségvan:
1. min 50 m3 űrtartalmú táro
lókkal (medencék, természetes 
vízforrások, kutak) melyekből 
szívócsonkokon keresztül ve
hetjük ki a vizet szivattyúk se
gítségével.
2. nyomás alatti vízvezeték há
lózatból melyekből tűzcsapokon 
keresztül vehető ki víz. Az első 
lehetőség általában csak kiegé
szítő lehetőségként, vagy a ve
zetékes vízellátásból kieső terü
letek ellátására szokott szóba 
jönni. Fontos hogy a tároló tűz
oltó gépjárművel megközelít
hető legyen és elegendő vizet 
tartalmazzon
A mindennapi életben a máso

dik változattal találkozik az em
ber, mégpedig a vízművek által 
fenntartott közüzemi vízhá
lózatokra telepített tűzcsapok 
formájában. Nagyobb létesít
ményeknél ezek vízhozama, így 
méretezése egyedileg számított 

azonban lakó-, illetve üdülő te
rületen általában elegendő az 
alap csőhálózat kb. 200 méteren
kénti telepített tűzcsapokkal. A 
200 méteres érték onnan jön, 
hogy az előírás szerint a véden
dő létesítménytől a tűzcsap 100 
méteren belül kell legyen.
Általában ezzel eddig nincs is 

probléma, azonban a hálózat 
élettartamának előre haladtával 
az ideális állapot jelentősen 
megváltozik, melynek tapaszta
lataink szerint az alábbi fö okai 
vannak:
- A tűzcsap eltűnik. Ez a folya
mat elsősorban az 1997 előtt elő
szeretettel alkalmazott ún. földa
latti tűzcsapokra jellemző. A 
meghibásodott tűzcsap javítása 
helyett alkalmazzák ezt a meg
oldást, azonban meglévő tűzcsa
pok is eltűnhetnek virágágyá
sok, aszfaltutak földfeltöltések 
alatt.

Trappista sajt
Mottó: „Nem Pesten történt, 
amit hallotok.
Ott ily regényes dolgok nem 
történnek. ”

(Petőfi Sándor)

E terméket bizonyára mindenki 
ismeri. Jómagam is. És soha 
nem gondoltam volna, hogy 
egyszer különös kalandban lesz 
részem vele kapcsolatban.

A történetet egy kicsit távolról 
kell kezdenem. Talán onnan, 
hogy tekintélyes mennyiségű 
bakelit lemezem van, méghozzá 
kitűnő felvételekkel, melyeket 
manapság nem nagyon tudok 
meghallgatni, mert a régi lemez
játszó már nem nagyon műkö
dik, s napjainkban pedig már 
szinte csak CD-k lejátszására 
alkalmas készülékeket lehet 
kapni. így nem tehettem mást, 
mint megadtam magam: besze
reztük a CD-k lejátszására alkal
mas „ketyerét”, s innentől kezd
ve már nincs is más tenniva
lónk, minthogy megvásároljuk 
mindazokat a zenei anyagokat 

Közvetett eltűnést okoz az ún. 
"Tűzcsap jelölő" táblák eltűnése 
melyek nélkül például a hó alatt 
nemigen található meg a szerke
zet. A földfeletti tűzcsapokra ez 
nem jellemző azonban megfele
lő magas töltéssel ez is megold
ható.
- A tűzcsap megvan, de nem mű
ködik. A mozgó alkatrészek - 
megfelelő karbantartás hiányá
ban - a "begyógyulás" folyama
tán keresztül mennek át, és jól 
megszokott helyükről nem akar
nak kimozdulni.
- A tűzcsap megvan, működő
képes, csakavíznemjönfelate- 
tejéig. Sajnos ez a probléma a 
vízhálózatoknak nem csak ezen 
a részén jelentkezik pl. a száraz 
időszaki locsolások miatt nyo
másesés formájában.
Miért fontos a fenti problémák
ról írni, mikor pedig a tűzoltók 
visznek vizet magukkal? A tűz-

CD-n, amelyeket hallgatni sze
retnénk. (Csak reménykedni 
tudunk abban, hogy találunk va
lakit, aki a bakelit lemezeken 
található anyagokat elfogadható 
áron átteszi CD-re!) Mindez ter
mészetesen költséges dolog, ép
pen ezért mindig megörülünk, 
ha kedvező áron tudjuk kedvenc 
zenemüveinket beszerezni.

Éppen ezért megörültem, 
amikor felfedeztem, hogy egyik 
diszkont áruházunkban igen vál
tozatos kínálattal igyekeznek a 
vásárlók kedvében járni. Mivel 
már alaposan „kiéheztünk” a ze
nehallgatásra, minden alkalom
mal vásároltunk egyet-kettőt. 
Egyszer eszembe jutott, hogy mi 
lenne, ha áfás számlát kérnénk a 
megvásárolt CD-kről, hiszen a 
néhány éve létező, úgynevezett 
szakkönywásárlási támogatás 
terhére elektronikus ismeret
hordozót is el lehet számolni, s a 
zenei CD éppen ebbe a kate
góriába tartozik. Nosza meg is 
kérdeztem a pénztárost, hogy 
van-e mód arra, hogy a CD-kről 
áfás számlát kapjak. A válasz 
igen volt, de mindjárt megfogal- 

oltó gépjánnű fecskendők min
dig feltöltött tartállyal állnak ké
szenlétben, azonban a sugarak 
teljesítménye alapján ez akár 4-5 
perc alatt is kifogyhat, és ha ez 
idő alatt nem találunk megfele
lő vízforrást, akkor bizony baj 
van. Az eddigiekből is jól látható 
- ha már a vízzel oltásra rendez
kedtünk be - hogy milyen fontos 
a tűzoltó vízforrások és elsősor
ban a tűzcsapok megfelelő kar
bantartása, és a mindenkori fel
lelhetőségének biztosítása érté
keink védelme érdekében. Ezért 
akinek tudomása van a háza kö
zelében tűzcsapról, akár önszor
galomból is tisztán tarthatja an
nak környezetét, mert előfordul
hat hogy éppen neki lesz rá a 
legnagyobb szüksége. És ami
kor minden perc drága, nem kell 
a tűzcsap keresgélésével tölteni 
az időt. Media Zoltán

Tü.alez., parancsnok

mazta a pénztáros hölgy azt az 
aggályát is, hogy nem biztos, 
hogy a CD-k szerepelnek a gép 
memóriájában. Gyorsan ki is 
derítette, hogy az éppen aktuális 
3 CD-ből kettő szerepel, a har
madik viszont nem. Úgy dön
töttem, kettőről kérek külön 
számlát, a harmadikat pedig a 
szokásos blokkon feltüntetett 
módon rendezem. Ám ekkor jött 
a figyelmeztetés: ne csodálkoz
zunk rajta, ha az első tételnél - a 
blokkolás a CD-vel kezdődött - 
trappista sajt felirat fog megje
lenni. Hát mit mondjak? Nem 
csodálkoztam. Azon sem, hogy 
a CD külső, celofán borítóján és 
a tokban lévő tájékoztató anya
gon teljesen más kód van! 
Különben a trappista sajtot sze
retem, s Bizet Carmenje ellen 
sincs semmi kifogásom, mert
hogy éppen az van a szóban for
gó CD-n. Egyébként: no com- 
ment!

Honig Antal
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Hazánkban 10 emberből 8 jódhiányosan táplálkozik

A lódhlány nemzetközi közegészségügyi probléma
A XX. század utolsó évtize

dében a Föld csaknem 2 milliárd 
lakosának egészségét veszélyez
tette ajódhiányos táplálkozás. 
750 millió ember szenvedett 
golyvában és 43 millióra be
csülték azoknak a számát, akik
nél a jódhiány enyhébb fokú 
idegrendszeri károsodást oko
zott.
Az Egészségügyi Világszer
vezet (WHO) és az ENSZ gyer
mekvédelmi szervezete, az 
UNICEF, 1992-ben közös levél
ben hívta fel a világ kormányfő
inek figyelmét arra, hogy a jód
hiány kialakulása könnyen és kis 
befektetéssel megelőzhető. Az 
étkezéshez használt só jódozásá- 
val sok-sok millió gyermeket 
óvhatunk meg az egészségkáro
sodástól.
A legtöbb fejlett országban már 
a XX. elejétől alkalmazzák ezt a 
módszert a jódhiány megelő
zésére. Svájc 1922-ben, az USA 
1924-ben vezette be az étkezési 
sójódozását.
Szervezetünk jódszükséglete

Szervezetünknek nagyon kevés 
jódra van szüksége, de fontos, 
hogy napi rendszerességgel 
hozzájussunk a szükséges 
mennyiséghez.
Különböző életkorban külön

böző az ember jódszükséglete.
Ma a WHO, az UNICEF és a 

Nemzetközi Jódbizottság szak
emberei szerint az alábbi napi 
jódbevitel az optimális: csecse
mőkorban 40-50 mikrogramm 
/nap, csecsemő-óvodás kor- 
ban:70-100 mikrogramm /nap, 
iskoláskorban:70-150 mikro- 
gramm/nap, felnőttkorban: 150 
mikrogramm/nap
Terhesség idején: 175 mikro
gramm/nap,szoptatás idején: 
200 mikrogramm/nap
A jódhiányos állapot követ
kezményei:
A magzat fejlődése során, az el
ső hónapban, a szövetek dif
ferenciálódásának idején a leg
fontosabb az anya megfelelő 
jódellátottsága. Újabb kutatások 
szerint az ilyenkor meglévő 
enyhe jódhiány következtében 
10-15 ponttal csökkenhet a szü

letendő gyermek IQ-ja.
A terhesség második harma
dában adott jódpótlás javít a 
magzat ideg-, immun- és csont
szövet fejlődésében, de teljesen 
nem állítja helyre az első har
madban elmaradtakat. Jódhiány 
esetén gyakrabban fordul elő 
spontán vetélés, magasabb az 
újszülött-kori halálozás.
Az enyhén vagy mérsékelten 
jódhiányos gyermekekben 7-8 
éves korukra alakul ki a golyva, 
mérhető a szellemi és növeke
dési elmaradás, halláskáro
sodás, nő a fertőző betegségek 
iránti fogékonyság.
Enyhe jódhiány esetén egész 
életen át gyakoribb a magasabb 
koleszterin szint, az érelmesze
sedés és az elhízás.
A jódhiány gyermek és felnőtt 
esetén egyaránt csökkenti a testi 
és szellemi teljesítőképességet.

Amikor a két világszervezet 
széleskörű kampányt indított a 
só jódozására, a fejlődő orszá
gokban még csak 20%-os volt a 
jódozott só használatának elter
jedtsége. Ma, tíz év elteltével ez 
az arány meghaladja a 70%-ot. 
Latin-Amerikában különösen 
eredményes volt a kezdemé
nyezés, a háztartások 88%-a már 
jódozott sót használ.
Közép-Kelet-Európában a 70-es 
években még sikeresen műkö
dött a jódhiány megelőzése. 
Napjainkban azonban már csak 
a háztartások egynegyede fo
gyaszt jódozott sót. Magyaror
szágon ez az arány még alacso
nyabb, egyes adatok szerint nem 
éri el a 20 százalékot.
Az UNICEF és a WHO az el
múlt években többször sürgette 
Közép-Kelet-Európa kormá
nyait, lépjenek fel hatékonyab
ban ajódhiány megelőzése érde
kében.
Jódozott só használata Ma
gyarországon
Hazánkban a Nemzeti Jódbi
zottság is 1997. óta szorgal
mazza az előrelépést. 2001-ben 
úgy foglaltak állást, hogy a 
jódozott konyhasó használatát 
az egész országra ki kell ter

jeszteni oly módon, hogy a for
galmazott sónak legalább 90%-a 
jódozott legyen. Úgy látták, az 
egészségügyi felvilágosítás, és - 
propaganda egymagában nem 
vezethet eredményre.
A Bizottság által végzett szá
mítás szerint, ha sikerülne 300 
ezer golyva kialakulását mege
lőzni, ez 1997-es árfolyamon 
néhány tíz millió forintos befek
tetés mellett, 1.77 milliárd meg
takarítást jelenthetne a költség
vetésnek.
Az európai gyakorlat 
Németországban felvilágosí
tással és egészségügyi propa
gandával sikerült elérni, hogy a 
háztartások több mint 70%-a jó
dozott sót használ, az élelmi
szer-feldolgozó iparban szintén 
elteljedt a jódozott só haszná
lata. Svájcban a felhasznált ét
kezési só 95%-a, az élelmiszer 
feldolgozó iparban használt só 
70%-ajódozott.
Ausztriában jogszabály írja elő, 
hogy a kereskedőnek elsősorban 
jódozott sót kell tartania. Nem 
jódozott sóval csak akkor szol
gálhatja ki a vevőt, ha az kife
jezetten ezt kéri.
Ha növekedne a golyva előfor
dulásának gyakorisága, a tarto
mányi főnök elrendelheti, hogy 
kizárólag jódozott só kerüljön 
forgalomba, és a sütőipar és a 
cukrászat is csak jódozott sót 
használjon fel.
Hasonló szabályozást fogadtak 
el Olaszországban is.
Romániában 2002. dec. 31-től 
csak jódozott sót használhat fel 
az élelmiszeripar és csak ilyen só 
kerülhet kiskereskedelmi forga
lomba is. 2003. dec. 31-től érvé
nyes a rendelkezés az állatte
nyésztésre is.
A jódozott só használatának el
telj esztésére irányuló progra
mok indultak Szlovákiában, 
Lengyelországban és a balti or
szágokban is.

Jódhiány Magyarországon
Hazánkban 10 emberből 8 jód
hiányosan táplálkozik és álta
lában nem vagyunk tisztában a 
jódhiány következményeivel 

sem.
Az 1990-es évek közepén az 
ivóvíz jódtartalmúra vonatkozó 
vizsgálatok megmutatták, hogy 
a 3200 magyar település közül 
csak 84 lakói fogyasztottak 
megfelelő jódtartalmú vizet 
(150 mikrogramm literenként).
A golyva előfordulásának gya
korisága pedig 3 kivételével 
(Bács-Kiskun, Csongrád, Vas) 
minden megyében meghaladja a 
nemzetközileg elfogadott 5%-os 
arányt.
Tennivalók, UNICEF kam
pány
A most érvényben lévő népe
gészségügyi program 2010-ig 
akaija 2%-ra csökkenteni a 
golyva gyakoriságát. Ez nagy 
erőfeszítést igényel, hiszen 
egyes megyékben a golyva ara 
nya jelenleg ennek a 10-szerese. 
Ugyanakkor az ENSZ Közgyű
lésének 2002. májusi, rendkí
vüli ülésszaka arról határozott, 
hogy a tagállamok 2005-ig fel
számolnak minden jódhiány 
okozta egészségkárosodást.
Az UNICEF most induló kam
pánya szeretné felhívni a közvé
lemény figyelmét a jódhiányra, 
ennek egészségügyi következ
ményeire. Megelőzési módként 
a jódozott só használatát ajánlja. 
2002.november 4-én az Orszá
gos Tisztiföorvosi Hivatal szer
vezésében konferencián vitatták 
meg a szakemberek a jódhiány- 
nyal kapcsolatos kutatások ered
ményeit s az egészségügy előtt 
álló teendőket.
2002. november 5-étől indult a 
honlap a jódról, melynek elér
hetősége: www.unicef.hu/jodlap 
A kampány részeként hama
rosan televíziós reklámfilmek is 
bemutatásra kerülnek. Az UNI
CEF egyidejűleg az egészség
ügyi szakemberek és az egész
ségügyi kormányzat döntését és 
intézkedéseit is sürgeti a jódhi
ány mielőbbi hatékony megelő
zéséhez.
További információ: UNICEF 
Magyar Bizottság (tel. 201- 
4923)

http://www.unicef.hu/jodlap
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Szövet női nadrágok 
Len női nadrágok 

női blúzok 
női topok 
női szoknyák 
női ruhák 
női pólók

3080.- 
2520.- 
2380.- 
1240.-
1960.- 
5200.- 
2520.-

Egységes kedvezmény: ^pzeC 70 %f 
Minden dotoő 999 H!

Férfiöltönyök 13900 Ft-tól 
férfi nadrágok 3600 Ft-tól 
férfi ingek 1990 Ft-tól

ORIGINAL JEANS

Levis
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Aszód, Kossuth L. 1.
Tel: 400-202/M4

Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12

Amiben 
biztos lehet!
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Aszód, Kossuth Lajos u. 63.
• ©• TeI: 06 30 905-3360

< Megváltozott nyitvatartás:
H-P: 8-17 Szó: 8-12

HORGÁSZOKNAK?
bot és orsó vásárlásakor

10%
kedvezmény vagy az orsóra ajándék zsinór!

CICÁNAK KUTYÁNAK?
csirkeláb
tepertő 
csirkefej 
cs.combcsont

Egész zsák kutyatáp vásárlásakor
5 % kedvezmény’

59Ft/kg <Í
HOFt/kg

90Ft/kg
75Ft/kg

Atsxmnmf

Márkabolt Lancast
AKCIÓS ARAKON vásároljon üzletünkben!

10-20% kedvezmény a KRONOS márkájú 
termékekből!

11 11 11 1 1 11
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11 11

VERíaCIIPOIIL MWiimmm M0MK m 
ZO-LA 2000 Kft Aszód, Kossuth L. utca 71. 
Tel/fax 28 500-450; 28 500-451; 70 519-7869

..Szolárium
Két fekvő 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: 817; Szó: 812
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DiBitális formátumra recnaimi átírva
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INGATLANIRODA N
(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
Aszódon építési telkek eladók!

Füstöllglés
Városunk lakóinak egy része a 

füllesztő nyári melegben is 
kénytelen zárt ablakok mellett 
aludni, mivel valaki a sötétedés 
beállta után rendszeresen gumi
vagy műanyaghulladékot éget. 
Aszód Város Önkormányzatá
hoz már több bejelentés érkezett 
ez ügyben, de a füst forrását 
senki sem tudta megnevezni. 

Rendszeresen járom települé
sünk utcáit én is, ha érzem a bűzt, 
de eddig mindhiába.

Aszód Város Önkormányza
tának képviselő-testülete annyit 
tudott tenni az ügyben, hogy a 
Közép-Duna Völgyi Környezet
védelmi Felügyelőségnél lég
szennyezés miatt ismeretlen tet
tes ellen feljelentést tett, és kérte a 
Polgárőrség segítségét a füst for
rásának kiderítéséhez. Ezúton ké
rem Önöket, hogy amennyiben 

tudomásuk van a hulladék 
égetésének helyéről, jelezzék 
nekem a 06-30/445-65-16-os 
telefonszámon, hogy a környe
zetvédelmi hatóság felé tett 
feljelentésünkben megnevez
hessük a levegőszennyezést 
folytató személyét is.
Közreműködő segítségüket 
előre megköszönve:

IQ. Jordán Imre

Következő lapzárta:

augusztus 12.

Következő megjelenés:

augusztus 26.
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Ahogyan a vezetők látják

Egy bajnokság tapasztalatai
Lassan újra benépesül az Aszód 
FC pályájának a gyepe. A szé
pen épülő csapat már edző-mér
kőzést is játszott, amelyen 3:1 -re 
verte az Albertirsát. A megyei I. 
osztályban szereplő együttes ke
rete azonban még korántsem te
kinthető véglegesnek, így Búzás 
Jánossal a klub elnökével, és 
Ágfalvi Imrével, a csapat mened
zserével elsősorban az előző baj
nokság tapasztalatairól beszél
gettünk.
- A bajnokság megnyeréséről 
tudósító cikk mellett szereplő 
kép alá azt írtam: bejött Ag- 
falvi Imre és Búzás János szá
mítása. Mennyire jött be, így 
képzeltétek?
B.J: Kz őszi szezont négy pont 
hátránnyal zártuk. Jobb teljesít
ményt vártunk, az első vagy a 
második helyre számítottunk, 
minimális hátránnyal. A máso
dik szakaszban, mikor öt pont 
előnyünk volt, túlságosan is nye
regben éreztük magunkat, és a 
csapatot egy picit helyre kellett 
tenni. Ami mindenképpen pozi
tívum a bajnokság megnyerésén 
túl, az az, hogy a mögöttünk záró 
négy csapatot mind idehaza, 
mind idegenben megvertük. Az 
utolsó harmadban tanyázó csa
patok vettek el tőlünk pontokat.
- Mi az oka ennek, nehezen vi
selte az együttes az esélyesség 
terhét?
B.J.: Valószínűleg ez is benne 
van, bár egy futballista tisztában 
kell legyen azzal, hogy minden 
mérkőzésnek tétje van. Viszont 
az is tény, hogy akinek nincs 
vesztenivalója, az jobban mer 
kockáztatni. Talán a nagy mel
lény érzése is benne volt. Azt 
sem felejtsük el, hogy a játék 
mindig okozhat meglepetéseket. 
A Halásztelek ellen például volt 
vagy 20 helyzetünk. Egyből sem 
lett gól. Az ellenfél meg talált 
egy labdát a kapunktól 30 méter
re, a csatár rálőtte és betalált.
- Volt „fejmosás” az elhullaj- 
tott pontok miatt? 
B.J. .Természetesen elmondtuk, 
mi hogyan látjuk a pálya szé
léről, de a csapat is érezte, hogy 
hol hibázott. Jó példa erre a Göd 
elleni mérkőzés, ahol az ellenfél 
l:3-ra vezetett. Aztán Kecskés 
Zoli a szünetben felrázta az emi
att kedvetlen csapatot, és a vége 
3:3 lett.
- Melyik csapatrész teljesít
ményével a legelégedettebbek 
és melyikkel a legkevésbé?
B.J.: Jómagam a kapus teljesít

ményét tartom a legkiemelke
dőbbnek, Kovács Róbert, alias 
Róka mindvégig egyenletes tel
jesítményt nyújtott, emellett 
nagy bravúrokra is képes volt. A 
középpálya viszont néha átsza
kadt, és a csatársor is sok hely
zetet elpuskázott.
ÁJ.: Az utolsó 12 mérkőzésen 
mindössze négy gólt kaptunk, 
vagyis a védelem viszonylag jól 
zárt. Sajnos a régi szabály nem 
teljesült: egy góllal mindig töb
bet rúgj, mint az ellenfél. Persze 
nem akarok mindent a csatársor 
nyakába varrni, hiszen csapatjá
tékról van szó. Az öt pont előny 
elvesztésének bizony a kishitű
ség is oka volt. Szeretném kie
melni az edző, Kecskés Zoltán 
munkáját, aki képes volt felrázni 
a fiúkat. Vele már az NB Ill-ban 
is dolgoztunk együtt, így tud
tam, olyan emberről van szó, aki 
tényleg szereti a labdarúgást. 
Nálam azzal tette föl a pontot az 
i-re, hogy két év sikeres edzős- 
ködés után most játékosként más 
irányításával is hajlandó beállni 
a sorba.
- Ezzel egy kicsit rátértünk a 
jövőre, új edzője van a csapat
nak...
AJ.: Ez igaz, de még nem szeret
nénk neveket nyilvánosságra 
hozni.
-Térjünk vissza az előző sze
zonra. A csapat a bajnokság 
megnyerésén túl azzal is büsz
kélkedhet, hogy sikerült visz- 
szahódítani a közönséget...
Á.I.: Ennek természetesen na
gyon örülünk. Mielőtt lejöttem 
volna segíteni, megnéztem két 
meccset. Talán 25-30 néző volt 
kíváncsi rájuk. Mostanában, 
amikor az Érd és a Bag ellen ját
szottunk, 500 feletti volt a néző
szám, de más mérkőzéseken is 
300 főnél több volt a szurkolók 
száma. Ezt lassan az NB I-es 
csapatok is megirigyelhetik. Ez 
azért is öröm, mert nekem 
Aszód a szülővárosom, mindig 
fűztek ide szálak, és most jó 
dolog látni az aszódiak örömét. 
Mert ez az aszódiak sikere, ezt 
innen senki sem viheti el.
- Egy kívülálló több más dol
got is észrevesz. Megszépült a 
klubház, a pálya környéke, és 
ez azt sugallja, hogy ha nem is 
dúskál javakban a klub, de 
több pénzből gazdálkodhat, 
mint korábban. Jól látjuk?
AJ.: Több a szponzorunk, és ez a 
sikernek köszönhető. A megyei
II. osztályban mind-össze 

egyetlen hazai mérkőzést 
vesztettünk el, és ezt a futball- 
berkekben is jegyzik. A labdarú
gást kedvelő vállalkozók örültek 
a tetszetős, hajtós játéknak, és 
nyilván szeretnék, hogy ez így 
maradjon. De nem minden az 
anyagiakon múlik, és a játéko
sokat sem csak a pénz motiválja, 
hanem a törődés is. Ha azt látják, 
hogy rendben zajlik a csapat kö
rül minden, ha megszépül a kör
nyezete, ha kényelmesebb kö
rülmények közé kerül, akkor ők 
is jobban kötődnek a klubhoz. 
Márpedig a győzelemhez ez is 
kell.
B.J: Az önkormányzat valóban 
több támogatást ad, de nem 
nagyságrendekkel változott ez 
az összeg. Viszont az első évben 
hatalmas segítség volt a féltetős 
épület megjavításakor, az hogy 
az anyagokat ingyen kaptunk. 
Biztosan sokat nyomott a latba, 
hogy jöttek az eredmények, s ta
lán az is dominált, hogy egyszer 
meghívtuk a képviselő-testüle
tet, hogy megmutassuk nekik, 
mire költöttük a kért és kapott tá
mogatást. Megszületett a biza
lom a sportklub és a képviselő
testület között, és innentől nőtt a 
támogatás összege. A testület 
belátta, hogy a magasabb osz
tályban való szereplés többlet
költséggel jár. A bizalom és a si
ker erkölcsi elismerést is hozott, 
hiszen 2002-ben a csapat meg
kapta a várostól az Év sportolója 
címet. Ez mind-mind hajtóerő a 
játékosok számára, csakúgy, 
mint az, hogy egyre több szur
koló kíváncsi a játékukra. Elá
rulom, sok játékos meghatódott 
az utolsó mérkőzés lefújása 
után, amikor a közönség már ak
kor tapsolta őket, amikor még 
nem is volt biztos a bajnoki cím. 
Makó Tomi például egy ideig 
vándormadár volt, minden év
ben más csapatban játszott. Há
rom szezont talán még sehol 
sem ért meg, csak itt Aszódon, 
és úgy néz ki, hogy továbbra is 
marad. Ez nekünk is visszajelzés 
arra vonatkozólag, hogy jó úton 
járunk.
- Tudomásom szerint a megyei 
I. osztály az utánpótlás terén 
sokkal több követelmény állít, 
mint amit eddig kellett telje
síteni. Hogyan készül erre a 
klubvezetése?
ÁJ.: -Be kell valljam, én az 
elmúlt két évben keveset foglal
koztam az ifivel. De most célul 
tűztük ki, hogy sikerélményhez 

próbáljuk juttatni őket. Az ed
zőjük a Femcvárost is megjárt 
Dejan Milovanovics - ő a nagy
csapatban is szerepel majd - lesz, 
a segítője pedig Molnár László 
testnevelő-tanár. Az előírások 
megengedik, hogy néhány túl
koros játékost is játszassunk, 
akik már többet tudnak a mie
inknél, így van mit ellesniük. 
Szeretnénk, ha az ifiből a későb
biekben néhányan a felnőtt csa
pat tagjai közé tudnának kerülni. 
Hadd jegyezzem meg, hiányo
lom a helyi játékosokat. Mi ko
molyan azt akartuk, hogy itt ma
radjanak az aszódi illetőségű fo
cisták, hiszen a lokálpatriotiz
mus érzése az egyik legnagyobb 
felhajtóerő. Nincs annál jobb ér
zés, amikor egy fiatalnak 400- 
500 ismerős szurkol, tapsol. 
Csupán komoly munkát kértünk 
tőlük. Egy aszódi, a Szabó Imre 
maradt itt, a aki stabil kezdő tag
ja a védelemnek. Az ő példája 
motiválhatjaatöbbieket is.
B.J.-. A magasabb osztály meg
követeli, hogy nem folyamato
san működő bajnokságban is in
dítsunk az Aszód FC-hez iga
zoltjátékosokat. Ok a legkiseb
bek és a serdülő-előkészítő mér
kőzéseken játszanak majd. Ed
zőjük Pallagi Imre lesz. Ezúton 
is kérjük azokat a szülőket, akik
nek tetszik az Aszód FC tény
kedése, engedjék a srácokat fo
cizni. Higgyék el, jó helyre ke
rülnek, ráadásul edzettebbek, 
egészségesebbek lesznek. A 
serdülők edzője továbbra is 
Pálffy István marad. A csapa
toknak ezentúl heti három edzé
sük lesz, így -bár korábban szó 
volt róla- nem tudunk Aszód II. 
néven csapatot indítani a körzet
ben. Sajnos kevés az egy füves 
pálya. Énnek ellenére továbbra 
is biztosítani akarjuk az aszódiak 
számára azt, hogy bármely, fü- 
vön űzhető játékra valamelyik 
nap használják a pályát. Azt, 
hogy a hét melyik napja lesz ez, 
még nem tudjuk, de a következő 
szám megjelenésekor már kö
zölni tudjuk.
- Nyilván szóba került már, 
hogy milyen eredményt vár a 
vezetőség a csapattól a maga
sabb osztályban...
ÁJ.: Erről csakjúlius 20. után tu
dunk nyilatkozni. Addig tart az 
átigazolási időszak, akkorra áll 
össze a csapat. Éeleiőtlenség 
lenne bármit is nyilatkozni.
B. J: Ezúton szeretném megkö
szönni mindenki segítségét, bíz
tatását, és kérem,hogy továbbra 
álljanak a futballklub mellett, tá
mogassák a működést. Igyek
szünk szép és jó játékkal meg
hálálni ezt.



la Aszód Fesztivál 2003 részletes programja
Augusztus 16. szombat

Vectra-Line Aszód Rallye, a 
Rallye Túra Országos Bajnok
ság 7. futama
8 óra Adminisztratív átvétel és 
gépátvétel az Evangélikus 
Gimnázium mellett
20 óra Utcabál

Augusztusi?, vasárnap 
7-15 óra: gyorsasági szakaszok 
teljesítése (helyszínei a raly- 
lye.hu, az aszod.hu weboldalon 
és a helyszínen megtekinthetők 
lesznek. Ünnepélyes díjkiosztás 
20-21 óra között

Már aNVIII.sz. elején ismertté 
vált hazánk legismerttebb bor
fajtája, a tokaji aszú. E havi 
megfejtésünk ehhez kapcsoló
dik, világszerte elterjedt és is
mert borfajták neveit kell meg
fejteni és beküldeni.

Vízszintes: 1. Legismertebb 
kék szőlőfajta Franciaország
ból, Bordeaux-ból származik
12. Leginkább férfi ruhadarabot 
készítő kisiparos 13. Liter 14. 
Negatív, rövidítve 15. Jód 16. 
Római 51 17. A szalonna is le
het ilyen 20. Az elején és a vé
gén gyón! 21.LNU 23.Kalauz 
Nélküli! 24. Középen nézi! 25. 
Neon azonos betűi! 26. Juice 
27. Spanyolfal 30. Tóth Nor
bert 31. Andrea, becézve 33. 
Csonka Baranya! 34. Marina 
betűi, keverve! 36. A vizek vá
rosa 38. Régi osztrák szőlő
fajta, Magyarországon is elég 
gyakori 40. Orosz vadászre
pülőgép típus 41. Igevégződés 
42. Török autójelzés 43. Rang
jelzés 44. TVT 45. Az elején 
akar! 48. Állóvíz 49. Amper 
50. Golyós dezodor 52. Okít 
55. Könyvet búj 58. Tokaj

19 órától: könnyűzenei koncer
tek (Varga Zsuzsa-Venus, Ani
mál Cannibals stb.)

Augusztus 18. hétfő 
19-22 óra Operett, sláger, 
humor Fellépnek: Mary Zsuzsi, 
Poór Péter, Oszvald Marika, 
Csere László, Nyertes Zsuzsa, 
Ihos József, Tahi Tóth László,. 
Hatvani Kiss Gyöngyi, Pere Já
nos, Balassa Tamás, Bánki Péter 
22.30 Utcabál

Augusztus 19. kedd
19 órától könnyűzenei koncer- 
tek(Supernem, Hooligans, 

hegyalja legértékesebb fehér 
szőlőfajtája

Függőleges: 1. Női név 2. Ha
tározott névelő 3. Disney figu
ra,... Kapitány 4. Ilyen „hal” is 
van! 5. Vés 6. Nitrogén 7. 
Spanyol autójel 8. Tanuló ve- 
zető9.Kén 10.Kannarész! 11. 
Életfenntartó 17. Ramóna betűi, 
keverve 18. Osztrák autójel 
19. Megművelt földterület 22. 
Nem a bácsiékkal! 23. Kicsi
nyítő képző 24. Bibliai női név 
27. A „kékszőlők hercege”, 
Burgundiából származó sző
lőfajta 28. Papagáj fajta 29. 
Anyag közepe! 32. Néma De
rek! 35. Kis termetű 37. Álom
ba ringat 38. Lakás bérelhető 
39. Némán tol! 44. Antal, be
cézve 46. Információ, rövidítve 
47. Ellenállás jele 48. Duplán: 
dob féle 51. Véd 53. A szélein 
tör! 54. bán, -ben, angolul 56. 
Hatharmad! 57. Az út jele a 
fizikában 59. Urán

- fiié - 
Előző havi rejtvényünk helyes 
megfejtése: Nagy Medve, 
Draco, Hercules, Cassiopeia.
A helyes megfejtést beküldők

TNT)
24 óra: Utcabál

Augusztus 20. szerda
10 óra: Szent István-napi ün
nepség (Podmaniczky-kastély 
parkja)
15 óra Bóbita együttes gyer
mekműsora— .
16.30: divatbemutató '
17 óra: a hagrMntfflmy Elemér 
Népi Együttes műsora
17.45: Az Ámokfutó, a Holiday 
és a Pulzus tánciskola bemuta
tója
18.30: Tini Play (Magyarország 
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közül a Móni Fotó 2000 Ft-os, 
filmkidolgozásra feljogosító 
utalványát Berta Nóra (Pesti út 
32.), míg a Fáma könyvesből/ 
2.500 Ft értékű könyvutalványát 

legsikeresebb tinicsapata)
19 óra: Auth Csilla, Gin Tonic, 
Gergely Róbert, Baby Gabi, Ba
lázs Pali, Dupla Kávé, Nox 
22.30: Tűzijáték
Állandó programok:
Vidámpark, vízifoci, gumivár, 
mászófal
Támogatók: Soproni Ászok. 40. Galga 
Vezetésbiztosító Ezred, Coca-Cola, Hm. 
Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. 
Aszód Helyőrségi Szociális és Kulturális 
Alapítvány, Aszód Város Önkormány
zata, Ratffeisen Bank Rt., Geo Team Kft. 
PyrusRt., RichardFritzKjt., KipszerRt.. 
GAVIT, Galgamenti Víziközmű Ifi., 
Suzuki Sós

Angyal Kitty (Rákóczi u. 21.) 
nyerte. Ajándékukról postán 
kapnak értesítést.
Gratulálunk!

Ix
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait
Címünk:

Aszódi Tükör Szerkesztősége 
2170 Aszód, Kossuth L. u. 59. 
Tel: 28 402-321 ;Fax: 28 400-117 
e-mail: aszoditukor@freemail.hu
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ASZÓDI TŰKOR
Kiadó: Aszód Város Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Rácz Zoltán 
A szerkesztőség címe:

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

Nyomdai előkészítés:
DIGI-Man Stúdió - Aszód, Kossuth Lajos u. 59 

T: 28/402-321; 06 20 974-3040
Készült az ARTWIND KFT. nyomdájában Gödöllőn,

aszod.hu
mailto:aszoditukor@freemail.hu

