
Drágulnak az építési telkek
A korábban kijelölt vevők a régi vételárat fizetik

Jelentősen, közel 30%kal drágulnak az önkormányzat által kínált 
építési telkek árai. Az összközműves ■ aszfaltozott út ígéretét is 
tartalmazó ■ telkekért négyzetméterenként 5600 Ft-ot kell fizetni. 
Természete-sen a telkekre már korábban kijelölt vevők - ilyenek a 
Fesztivál téri parcellák várományosai, akik lassan három éve vár
nak arra, hogy elkezdhessék a munkákat - a korábban meghatá
rozott áron juthatnak hozzá kiszemelt ingatlanukhoz.

Úgy tűnik, gyorsítja az önkor- kesítésének tempóját a Fesztivál 

mányzat az építési telkek érté- téren. Ez mindenképpen jó hír

azoknak, akik közel három évvel 
ezelőtt döntöttek úgy, hogy Aszód 
frekventáltnak tekintett területén 
építenek új otthont családjuknak. 
A szerződéskötésre azonban 
csak az elkövetkezendő hetekben 
kerül sor: a város addig nem eről
tette ezt, amíg nem látta biztos í-

(Folytatás a 3. oldalon)
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Új helyszínt találtak a regionális hulladéklerakónak?
Két újabb alternatíva mutatkozik

Október 5-én a kartaliak több
sége nemet mondott a regionális 
hulladéklerakó befogadására. Mi
vel a népszavazás ügydöntő volt, 
a képviselő-testületnek tisz-telet- 
ben kell tartania a polgárok aka
ratát. Közben újabb település, ez
úttal a Nógrád megyei Keszeg ne
ve merült fel lehetséges befoga
dóként, emellett még egy lehet
séges megoldás mutatkozik. 
Megkezdődött az aszódi lerakó
hely környezetvédelmi vizsgá
lata is.
Az október első vasárnapján tartott 

népszavazáson a kartaliak 60%-a 
járult az urnákhoz, hogy kinyilvánít
sa véleményét a nagyközség kö
zelébe tervezett, 99 település kom
munális hulladékát befogadó sze
métlerakó telepítését illetően. A ter
vet a szavazók 58%-a elutasította, 
ez pedig azt jelenti, hogy nem ke
rülhet ide a telep. Kartal egyébként— 
Püspökszilágy, Szód és Kösd után - 
a negyedik település, amely nem 
kért a telep letelepítésével járó ígé

retekből. Az idő sürget, mert ha év 
végéig sem találnak helyet a lera
kónak, elvész a hárommilliárd fo
rintos ISPAtámogatás.
Nemrégiben újabb település neve 

merült fel, a Nógrád megyei Ke-

Vandál rongálások a zsidó temetőben
Firkálások, ledöntött, összetört 
sírkövek, tűzrakás nyomai csúfít
ják a zsidó temetőt, amely Aszód 
egyik nevezetességének tekint
hető. A további rongálások és sír- 
gyalázás megakadályozása érde
kében a Közművelődés Otthona 
ismeretlen tettes ellen feljelen
tést tett az Aszódi Rendőrőrsön.

Dr. Asztalos István múzeum
igazgató tájékoztatása szerint a 
temető rendbetétele és a Shoss- 
berger-mauzóleum felújítása óta ez 
már a negyedik vandál rongálás. 
Mint ismeretes, néhány évvel 
ezelőtt Asztalos Tamás vezetésével 
a Városszépítö Egyesület kezde

szegé. A községben november 16- 
án tartanak népszavazást, hogy el
dőljön, a lakosság támogatja-e az 
ötletet. Ők mindenesetre nem hivat

kozhatnak arra, hogy a lerakó jó ter
mőterületet venne el a mezőgaz

ményezte, majd az elnyert pályá- zsidó temető felújítását. A munká- 
zati pénz seg ítségével elvégezte a (Folytatás a 3. oldalon)

dasággal foglalkozóktól. A telep 
ugyanis egy, a művelésből már ki
vont kőbányában kapna helyet, 
amely jelenleg tájrehabilitációra 
vár.

(Folytatás a 3. oldalon)



ASZÓDI

Önkormányzati hírek 2003. szeptember 17.
A Csengey Gusztáv Általános Is

kola 2003/2004.évi tanévének bein
dításáról szóló napirendi pont volt 
az első témája a testületi ülésnek, 
amit az óvoda indulásáról szóló is
mertető követett. A témával rész
letesen foglalkozunk.

Elfogadta a képviselő-testület a 
2003. évi önkormányzati költség
vetés zárszámadását. Eszerint a 
városnak az adott időszakra vonat
kozó gazdálkodása időarányosnak 
mondható. A bevételek a tervezett 
összeg 72%-át érik el, míg a kiadási 
oldal 56 %-on áll. Az önkormány
zatnak továbbra sincs hitelállomá
nya, igaz, tartalékalappal sem ren
delkezik. (8, 58 millió Ft-ra készfi
zető kezességet vállalt a szenny
vízcsatorna beruházáshoz, a la
kossági érdekeltségi hozzájárulás 
megelőlegezésére.)

A magas összegű forráshiány

Évkezdés óvodában, iskolában
Gyerekekből egyelőre nincs hiány

543 általános iskolás tanuló ült 
szeptember elsején az iskolapad
ba. Ez 25-tel kevesebb, mint ta
valy. A csökkenést nemcsak az 
elsősök számának apadása 
okozza, hanem az is, hogy 10 do- 
monyvölgyi tanuló - a domonyi 
iskolával való megegyezés után- 
immáron a hozzá legközelebb 
eső tanintézménybe jár. Az óvoda 
csúcsra járatott üzemmódban 
dolgozik, a kicsik létszáma 198 
fő, szemben a 184 férőhellyel. 
Igaz, nagyon ritkán fordul elő, 
hogy minden ovis ott van az in
tézményben. Az adatok azokból a 
beszámolókból származnak, 
amelyet a két intézményvezető, 
Ácsné Tóth Bea és Nagy László- 

né tárt a képviselő-testület elé.
A város két oktatási-nevelési in

tézményében a legnagyobb izgal
mat az okozta az évkezdéssel kap
csolatban, hogy a kezdésre befeje- 
zödnek-e a szükséges karbantar
tási, felújítási feladatok. Nem vélet
len, hogy mindkét vezető azt kérte a 
képviselőktől, találják meg a módját, 
hogy ezeknek a feladatoknak az el
végzése lehetőleg júliusban meg

ellenére sem fordult elő fizetéskép
telenség. A takarékos gazdálkodá
son túl az állami támogatás és a 
SZJA folyamatosan érkezett, csak
úgy, mint az önhiki előleg. A likvidi
tást segítette az építési telkek eladá
sából befolyó árbevétel is.
Az igényelt önhiki támogatás 93%- 
át kapja meg a város központi tá
mogatásként, a hiányzó 17,5 millió 
Ft-ot megtakarítással kell pótolni. A 
témával előző számunkban részle
tesen foglalkoztunk.
A megtakarítás részét képezte a 
következő napirendi pont is, amely 
a lakástámogatásról szóló önkor
mányzati rendelet hatályon kívül he
lyezését javasolta, amit a képviselő
testület egyhangúlag el is fogadott.
A képviselő-testület nem állapított 
meg ruházati költségtérítést a vá
ros közalkalmazottai számára, te
kintettel az önkormányzat működési 

kezdődjön. Az általános iskola pe
dagógusainak emellett egyéb körül
mények is okoztak izgalmas perce
ket, és főként többletmunkát. Köztu
dott, hogy nyáron került elfogadásra 
az új oktatási törvény, emiatt szá
mos változtatásra volt szükség. Fel
adat maradt a későbbiekre is, mivel 
többek között el kell készíteni az in
tézmény pedagógiai valamint minő
ségirányítási programját, amelyek
nek természetesen összhangban 
kell lenniük egymással. A gyermek
létszámra visszatérve Ácsné Tóth 

Beáta elmondta, 17 tanuló válasz
tott más oktatási intézményt: 3 gyer
mek hatosztályos, 14 pedig nyolc
osztályos gimnáziumba távozott.
Az óvoda vezetője, Nagy Lászlóné 
elsőként az első közös év tapaszta
latairól számolt be. Közismert, hogy 

Tisztelettel hívjuk Önöket 
2003. október 23-án

15 órára a Művelődés Háza udvarára 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 

eseményeiről való megemlékezésre 
és az ezt követő koszorúzásra.

hiányára. Ugyancsak elutasította 
azt, hogy a közalkalmazottak szá
mára utalvány formájában biztosít
son étkezési hozzájárulást, ugyan
akkor arról határozatot hozott, hogy 
az egyes intézmények mérjék fel, 
hogy ki igényli az ott biztosított étke
zés helyett a 2000 Ft-os étkezési 
utalványt. ( Ez az összeghatár az, 
amelynek nincs adóvonzata.) Erre 
egyébként csak azok tarthatnak 
igényt, akik nem szerepelnek a kö
telező étkezők között: nekik étkezé
senként jelenleg 202 Ft támogatást 
ad ebédenként a város, vagyis havi 
4004 Ft-os támogatást.
A képviselő-testület döntése értel
mében az önkormányzat készfizető 
kezességet vállalt a működteté
sében lévő szeszfőzde adóraktári 
engedélyének megadásához szük
séges 1 millió Ft-os jövedéki bizto
síték letétbe helyezésére.

az önkormányzat 2002. július else
jével az addig önállóan működő Szi
várvány és Napsugár Óvodát közös 
vezetés alá vonta Városi Óvoda 

néven. Az óvodapedagógusok ta
nuló időszaknak tekintették az el
múlt évet. A közös munkát az is se
gítette, hogy mindkét intézmény 
pedagógiai programja folytatódha
tott. Az évkezdés zökkenőmentes
sége számos szülőnek, vállalkozó
nak is köszönhető, akik társadalmi 
munkában elvégeztek jó néhány fel
adatot. Persze a többi szülőre is bő
ven hárul anyagi teher: mint most 
már jó néhány éve, most is nekik kell 
állniuk a rajzlap, a gyurma, a színes 
ceruzák, zsírkréták beszerzésének 
költségeit, erre ugyanis az óvodá
nak végképpen nincs pénze...

R.Z. 

Döntöttek a képviselők a kisjavítási 
munkák kivitelezőiről. Eszerint az 
Akvíz Kft és a PEMÁK Kft. végez

het ilyen munkákat. Nem érkezett 
ajánlat a lakatosmunkát igénylő kor
látjavításokra. Ennek elvégzése ér
dekében a város megkeres három 
aszódi vállalkozót, hogy pályázzon. 
Mivel egy munka grátiszban ké-szül 
- a Széchenyi utca úthibáinak kija
vítása - felszabadult egy kevés 
pénz, így felmerült három utcasza
kasz járhatóbbá tételének biztosí
tása: Ezek a következők: a Síklaki 
hegy középső szakasza, a futball- 
pályát megközelítő útszakasz és a 
Baross tér járda melletti útszakasza. 
Ezekre a munkákra a város szintén 
árajánlatot kér három cégtől: az 
AKVÍZ Kft-töl, a Galgamenti Vízi
közmű Kft-től és Száraz Árpád 

egyéni vállalkozótól.
Nem kell a városnak a Petőfi utca 

2.szám alatti ingatlan. így döntött a 

képviselő-testület a tulajdonos vá
sárlási ajánlatával kapcsolatban, 
mivel a megajánlott árat túlságosan 
magasnak találta.
Bruttó 50 ezer Ft-ba határozta meg 
a képviselő-testület a közműfejlesz
tési hozzájárulást azoknak az épí
tési telkeknek az esetében, ame
lyeknek az ivóvízellátását szolgáló 
víziközművet a megszűnt vízmű
társulat létesítette. Ez főként azokat 
az ingatlanokat érinti, amelyeken a 
vízbekötést már régen elvégezték, 
de azóta telekmegosztás történt.

Elnapolta a grémium a IX. Portfolió 
Kft-nek a közműfejlesztési hozzájá
rulás költségmentessége iránt való 
kérelmének tárgyalását.
Zöld utat adott a képviselő-testület a 
Liget utcai lakók azon kérelmének, 
amelyben az ott lakók az önkor
mányzat tulajdonát készítő terület
ből telekkiegészítés gyanánt vásá
rolni kívánnak. Az adásvétel csak 
akkor jöhet létre, ha valamennyi 
érintett elfogadja az - közművek nél
küli -1 500 Ft-os négyzetméter árat, 
és kinyilvánítják, hogy minden 
egyéb költséget saját erőből fedez
nek.
A képviselő-testület végül jelentést 
hallgatott meg a lejárt határidejű ha
tározatokról, a két ülés közötti in
tézkedésekről, végül közérdekű be
jelentésekre, javaslatokra került sor.
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ÍJ helyszínt találtak a regionális hulladéklerakónak?
Két újabb alternatíva mutatkozik

(Folytatás az 1. Oldalról)

Tolmácsi Miklós, a GAMESZ ve
zetője lapunkat arról tájékoztatta, 
hogy mutatkozik még egy lehetsé
ges megoldás, nevezetesen a már 
meglévő lerakók korszerűsítése és 
bővítése.
Ezzel kapcsolatban a közelmúltban 
volt egy megbeszélés Kerepesen. A 
bővítendők között van a csömöri te
lep is, amely a legközelebbi szállítás 
lehetőségét adná Aszódnak. A 
részleteket már teljesen kidolgoz
ták, kérdéses azonban, hogy az IS- 
PA az elképzelés megvalósítására 
odaadja-e a beígért 3 milliárd Ft-ot. 
Bármelyik terv kerül megvalósí
tásra, az biztos, hogy Aszódon egy 
átrakóállomást kell építeni, mert a 
szemétgyűjtés köre bővül, mégpe

dig a jelenlegi heti 12 tonnáról 30 
tonnára. A mennyiséget hetente egy 
kamionszerelvény szállítaná el 
innen. Mindkét esetben megtörténik 
a rekultiváció is.

Előző számunkban arról írtunk, 
hogy a képviselő-testület megren
delte a jelenlegi lerakó - kötelezően 
előírt - környezetvédelmi felülvizs
gálatát, és úgy döntött, ha az ered
mény pozitívnak bizonyul - vagyis 
nem szennyezi az altalajt -, akkor 
tovább működteti a regionális hulla
déklerakó megépültéig. A vizsgálat 
megkezdődött, a talajminta-vétele
zést elvégezték, jelenleg a zajmérés 
folyik. Az eredmények december 
15-re készülnek el.

A napilapok cikkei szerint Keszeg lakói sem lelkesednek

Drágulnak az építési telkek árai
A korábban kijelölt vevők a régi vételárat fizetik 

(Folytatás az 1. oldalról)

tottnak a Fesztivál leendő hely
színét. Most úgy tűnik, a prog
ramsorozat nagy valószínű-ség- 
gel a laktanya mögötti füves terü
leten kerül megrendezésre. Mivel 
ez a honvédségé, a város a hely
őrségparancsnokkal, Sztán Ist
ván ezredessel való egyeztetés 
után kérelmet nyújtott be a Honvé
delmi Minisztériumba, amely nagy 
valószínűséggel hozzájárul a te
rülethasználatához.
A városnak gyakorlatilag már csak 
a Fesztivál téren vannak eladatlan 
telkei, az Evangélikus Gimnázium 
mögötti terület teljes egészében 
elkelt. A mostani áremelés közelít 
a másik két ingatlant árusító cég - 
a IX Portfolió Kft és az OTP Ingat
lan Rt. magánszemélyektől vásá
rolt területet - áraihoz, másrészt a 
város is keresni akar az üzleten, 
és mivel a közműbekötések költ
sége jelentősen emelkedett az el
múlt időszakban, elkerülhetetlen 
volt a nagyobb mértékű emelés. 
(Elhangzott javaslatként 6-7000 
ezer Ft-os négyzetméterenkénti 
ár is.) Ebben teljesen egységes 
volt a képviselő-testület, mint 
ahogy abban is, hogy a korábban 
telket igénylők a régi áron vásárol

hassák meg az ingatlant. Vitát ho
zott viszont az a képviselői indít
vány, hogy differenciálni kellene a 
telkek árait, mivel a jelenlegi 
szisztéma szerint, aki nagyobb 
telket vásárol, az több közmű
hozzájárulást fizet annál, aki 
kisebb területet vesz. Ahol pedig

Vandál rongálások a zsidó temetőben
(Folytatás az (.oldalról)

bán más civil szervezet és magán
személyek is segédkeztek. (Aszta
los Tamás a felújítás koordinálásá
ért Podmaniczky-díjat kapott.)
A temető és a mauzóleum azóta - 
kis túlzással - zarándokhellyé vált. 
Nyári időszakban szinte egymás ke
zébe adják a kilincset a csoportok, 
magánszemélyek, hogy szeretnék 
megnézni a síremléket.
Igen kellemetlen volt nemrégiben az 
a szituáció, amikor az egyik zsidó 
család külföldön élő leszármazottai 
szembesültek azzal, hogy az anti
szemitizmus ily módon Aszódon is 
tetten érhető.
A zsidó temető nem a város, hanem 
a zsidó hitközség tulajdonában van. 
A rongálás, sírgyalázás mégis 
Aszód, az itt élők rossz h írét költi 

már megvolt a gáz és a csatorna, 
a költségeit is beépítették az árba. 
A dilemmát végül a Puskás Péter 
javasolta egyéni ár oldotta fel. 
Eszerint a négyzetméter ár 5600 
Ft, de a végösszegből levonásra 
kerül a gáz és a csatorna beköté
sének díja: ezt az új tulajdonos a

A rongálás tényével legutóbbi képvi
selő-testületi ülésén a grémium is 
foglalkozott. Mélyen elítélte a csele
kedetet, és egyetértett azzal, hogy 
elejét kell venni az ilyen tetteknek. A 
képviselők arról is határoztak, hogy 

NEW FRANKA SHOP Kereskedelmi és Szolgáltató BT. 
MEZŐGAZDASÁGI ÉS TEHERGÉPJÁRMŰ ALKATRÉSZBOLT

Aszód, Kossuth L. u. 71. Tel: 28 500-450
28 509-451; 96 20 941-6533 

INOÜLJÖN JÖL TÉLÉN IS A NAPJÁ^
ES GÉPJÁRMŰVÉ!

Fagyálló folyadék többféle kiszerelésben kapható!
Akkumulátorok:

AGIP, PRISTA, MOGUL motor-hidraulika-és hajtóműolajok 
széles választékával várjuk!

szolgáltatóknak fogja kifizetni. To
vábbi fontos javaslatok is elhang
zottak, így például az, hogy a vá
ros vonjon be újabb területeket 
telekkialakításra, másrészt az ela
dásnál merje felvállalni -feltétel
hez kötve - a pormentes út elké
szítését, ez ugyanis a tulajdono
sokat is érdekeltté teszi a gáz-, 
illetve a szennyvízcsatorna- háló
zatra való mielőbbi rákötésben.

R.Z.

társadalmi összefogás igénybevé
telével mielőbb helyreállítta^ák a 
megrongált sírköveket.
A rendőrség egyébként megkezdte 
a nyomozást.

R.Z.
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40 éves a Szakorvosi Rendelőintézet
Fiókban egy új épület tervrajza

40 éves. Ráncosodik. Tele van akut 
gonddal, problémával. Mintegy ha
sonló kort megélt ember. A Szak
orvosi Rendelőintézetről van szó, 
amely négy évtizeddel ezelőtt ké
szült el. Ebből az alkalomból be
szélgettünk dr. Bodó Zsolt főorvos
sal, aki idén szintén jubilál: 25 esz
tendeje irányítja az intézetet.
- Ön kórházban kezdte orvosi pá
lyafutását. Mi az, ami átcsábítot
ta a rendelőintézetbe?
- Valamikor körzeti orvosnak ké
szültem. Bár a képzés után rögtön ki 
lehetett volna menni körzetbe, úgy 
gondoltam, valahol meg kell tanulni 
a szakmát. Ennek a legjobb hely
színe a kórház, és a lehető legnagy
szerűbb iskola a frissen végzett dok
toroknak. Hosszú távon viszont na
gyon strapás, ledarálja az embert. A 
sógornőmtől hallottam, hogy Aszó
don gyermekorvost és belgyó
gyászt keresnek, megpályáztuk az 
állást a feleségemmel, így kerül
tünk ide 1977 tavaszán. A munka 
jersze itt sem volt kevesebb, mint a 
tárházban, hiszen rögtön két sáv
belgyógyász munkáját kaptam 
meg. Ez 16 felnőtt körzetet jelentett. 
Mégis viselhetőbb volt a feladat vég
zése, mint a kórházi munka. Fél év 
elteltével megkeresett az akkori já
rási főorvos, hogy vállaljam el az in
tézmény vezetését is. Némi gondol
kodás után igent mondtam, azzal a 
feltétellel, hogy a szakmát is gya
korolhatom mellette.
■ Korszerűnek számított akkori
ban a rendelőintézet?
- Azt hiszem, hogy ahhoz, amit itt 
meg kellett csinálni, kellően fölsze
relt volt. Végül is nem klinikai vizsgá
latokat végzünk, hanem hétköznapi 
rutinfeladatokat oldunk meg.
Mára az épület megöregedett, igen
csak ráférne egy komoly felújítás, 
ami a működtető, vagyis az önkor
mányzat feladata. 1978-ban 
szárnybővítés történt, azóta viszont 
nem került sor jelentősebb bea
vatkozásra. Elvetemedtek a nyílás
zárók, javításra szorul a tetőszer
kezet, a vízvezetékrendszer és 
szükséges volna a bővítés is. El 
tudnék képzelni egy fektetőt, ahol 
bizonyos vizsgálatok után pi
hentetni lehetne a beteget. Valószí
nűleg nyugodtabb szívvel enged
nénk haza. Nem nagy helyiségekre 
kell gondolni, hanem mondjuk egy 
kétszer két ágyasra. Jelenleg egy 
helyen van a ful-orr-gégészet és a 
bőrgyógyászat. Ezt is külön kellene 
választani. Műszerezettség terén 
nem állunk rosszul, az ÁNTSZ által 
előírt kötelezettség teljesítéséhez 

csak minimális dolgok hiányoznak. 
Legutóbb éppen a két említett szak
rendelés műszerezettségét fejlesz
tettük.
- Honnan sikerült ehhez pénzt 
szerezni?
- A mostani fejlesztések alapjait az 
teremtette meg, hogy beléptünk a 
veresegyházi Misszió Egészség
központ betegkövetéses rendsze
rébe. Az éves munka során meg
takarítás képződik, amit az OEP 
visszautal a Missziónak, az pedig 

Az intézet büszkesége ez a korszerű analizáló készülék
elosztja a részt vevő intézetek kö
zött. Tavaly 5,5 millió Ft-ot kaptunk, 
ebből vettük meg a nőgyógyászati 
szakrendelés ultrahang készülé
két. Idén 16-17 millió Ft-ot kaptunk, 
amit szintén műszerezettségre for
dítunk, illetve igyekszünk egy szá
mítógépes hálózatot kialakítani. Er
re mindegyik szakrendelést felfűz
zük, összekötjük a családorvosok
kal, illetve ha a pénzünk futja, akkor 
a kistarcsai és a hatvani kórházzal. 
A kollégák így mindent tudnának a 
páciensük addigi betegségeiről, 
arról, hogy milyen gyógyszert szed, 
mire allergiás stb.
- Hiányzik olyan szakrendelés az 
intézményből, amelyre igény mu
tatkozik, de nem sikerült bein
dítani?
- Inkább néhány rendelés gyakori
ságát kellene növelni. Ilyen például 
az ortopédia, amire óriási az igény 
és csak előjegyzés után tud jönni a 
beteg . A szakrendelésekre az OEP- 
töl órát és bért kell igényelni. Ezeket 
nagyon nehezen kapjuk meg, a 
Pénztár ahhoz inkább hozzájárul, 
hogy a meglévő órákat alakítsuk át. 
Az ortopéd szakrendelés is így in
dulhatott be. A fülészeten szeret
nénk egy audiológiai állomást létre
hozni. Ezzel lehetővé válnának a 
szűrések és hallókészülékeket is 

tudnánk adni.
- Milyen manapság az intézet 
betegforgalma?
- Nem érzékeljük, hogy a szomszé
dos orvosi intézmények vinnének 
el tőlünk betegeket. Sokkal inkább 
érzékelhető egyfajta periodikusság, 
amit a mezőgazdasági munkavég
zés szabályoz. Tavasszal az em
bereknek nincs idejük a betegsé
geikre, és ez egészen addig tart, 
amíg a veteményezés be nem feje
ződik. Két kapálás között megnő a 

forgalmunk, aztán megint apad, 
egészen a betakarításig. Utána újra 
megélénkül a forgalom.
- A jelenlegi rendszerben koránt
sem mindegy, hogy egy rendelő
intézetben havonta hány páciens 
fordul meg. Rákényszerülhet az 
intézet arra, hogy a betegei meg
tartása érdekében plusz szolgál
tatást nyújtson? Hallottam olyan 
rendelőintézetekről, ahol a lakos
ság egészségügyi szűrését vég
zik hétvégenként. Természete
sen pénzért, úgy szervezve, hogy 
a páciens a lehető legtöbb vizs
gálaton átessen, de közben ne 
várakozzon szinte egy percet 
sem.
■ Elöbb-utóbb rá fogunk erre kény
szerülni, mivel januártól további szi
gorítások várhatók. Ellenőrzik a 
megszerzett pontok jogosságát, ám 
a nagyobb gondot inkább az jelenti, 
hogy az OEP havonta változtatja a 
oontokért kapható forintösszeget, 
gy nehéz előre tervezni, ráadásul 

félő, hogy az OEP végül úgy alakítja 
a pontrendszert, hogy minél később 
jussunk a pénzünkhöz. Elképzel
hető tehát, hogy rákényszerülünk a 
pénzes szűrésre. Rákszűréseket 
egyébként most is végez nögyó- 
gyászatunk és sebészetünk.
- A ráktól mindannyian félünk.

Talán emiatt vettek részt sokan 
azokon a szűréseken is, amit 
nem Önök, hanem a Vöröske
resztszervezett...
- Mi is tudunk arról a kolléganőről, 
aki a Galga mentén szűr. Sajnos kis 
teljesítményű az ultrahang készü
léke. Bizonyos alapinformációkkal 
szolgál a vizsgálat, ám a csontrit
kulás szűrésénél csak egy csontot 
vizsgál, ez pedig nem adhat pontos 
képet a valós helyzetről. A kolléga
nő ezt követően hozzánk küldi a 
kiszűrteket, mi pedig Kistarcsára, az 
oszteoporózis központba, vagyis 
kezdődik a szűrés elölről. Aki sze
retne megnyugodni, hogy nem 
szenved ebben az alattomos be
tegségben, szívesen beutaljuk 
szűrésre a kórházba, és még fizet
nie sem kell érte.
- Nemrégiben a hatvani kórház
ban azt tapasztaltam, hogy az 
egyes osztályokon mérik a bete
gek elégedettségi szintjét. Önök 
terveznek-e hasonlót, illetve 
szándékukban áll minőségbiz-to- 
sítási fokozatot szerezni?. Való
színűleg mindkettő további bizal
mat ébresztene a betegekben...
- A minőségbiztosítás terén való 
eredmény elérése igen komoly be
fektetést tesz szükségessé, amihez 
mi nem rendelkezünk a szükséges 
anyagiakkal. Ráadásul ezt nem
csak elérni kell, hanem meg is tarta
ni, ami megint csak pénzkérdés. A 
betegek körében azonban terve
zünk felmérést, az ezt segítő kér
déssorral valószínűleg a jövő év 
elején találkozhatnak a páciensek. 
Nekem egyébként az a tapaszta
latom, hogy az új kollégák elnyerték 
a páciensek bizalmát, ez remekül 
lemérhető a forgalmukon. Úgy gon
dolom, nem haladunk rossz irány
ba.
- Beszélgetésünk során számos 
tervet említett. Van olyan dédel
getett álma, amit nagyon szeret
ne, hogy megvalósuljon?
- Nem akarok a fellegekben járni, de 
annyit azért elárulok, hogy van 
építési tervünk egy új rendelőinté
zetre. Ezt a röntgenes doktornőnk 
építészmérnök leánya készítette 
diplomamunkaként, ingyen. Jó 
volna, ha egyszer belefoghatnánk 
az épület felépítésébe. A hölgy 
egyébként úgy tervezte meg, hogy 
ez a régi helyén épülne, és a mun
kavégzés közben a rendeléseket 
sem kellene szüneteltetnünk. Ez 
azonban egyelőre csak vágyálom. 
Annak sokkal nagyobb a realitása, 
hogy a meglévő rendelések időtar
tamát bővítsük a betegek legna
gyobb megelégedésére. Ha ez így 
történik, elégedett leszek.

R.Z.
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ASZÓDI

Pengeváltás
Belső hang

Búzás János képviselő jegyzete 2.
Nem vagyok híve a „folytatásos re

gény" szintű vitáknak az újságok
ban. Ezért ezzel a néhány megjegy
zéssel a magam részéről befeje
zettnek tekintem ezt a disputát.

Szomorú vagyok, amikor valakik a 
különvéleményüket igazságosz
tásnak tekintve és vitaütköztetés 
nélkül hangoztatják.

A közbeszerzés szabályossága 
alapvetően fontos. De az, hogy az 
iskolák-óvodák nyári felújítása a ta
nítás kezdetére elkészüljön, úgy
szintén fontos. Ezért döntött a kép
viselő-testület a legolcsóbb és a 
kedvező határidőt vállaló ajánlat 
mellett.

Azokat az építési munkákat, me
lyeket az intézményvezetők, szer
vezetek és a vállalkozó(k) segít
ségképpen ingyen elvégeztek, az 
intézményvezetők megköszönték. 
Amit a testület szervezett, Tisza- 
várkony, ravatalozó vagy a labdarú
gó-sikerek, azt a polgármester a 
képviselő-testület nevében megkö
szönte a segítőknek. Azzal pedig,

Kéménymesék a 
gyülekezeti teremben

Számos szülő, nevelő no és persze 
gyermek igyekezett szeptember 
utolsó szombatján az aszódi evan
gélikus egyházközség gyülekezeti 
termébe. A környékbeli települé
sekről érkező, illetve a helybeli óvó
nők szakmai konferenciára gyűltek 
össze, míg a gyermekekre egy kel
lemes meglepetés várt: Levente 
Péter és felesége, Döbrentey Ildikó 
fellépése.
A szervezők, Detre János esperes 
és dr. Horváth Anna gyermekgyó
gyász immáron második alkalom
mal szólították meg az óvodapeda
gógusokat, hogy közösen beszéljék 
meg az aktuális problémákat, és le
hetőleg találjanak azokra megol
dást. Örvendetes, hogy idén már 

több - nemcsak evangélikus vallá- 
sú, illetve vallási lelkületű - szakem
ber tartotta fontosnak a találkozón 
való részvéteit, mint tavaly.

Második alkalommal volt a ren

amikor az adományozó nincs meg
elégedve az adományért kapott kö
szönettel, végképp nem tudok mit 
kezdeni. Idézet Máté evangéliuma 
VI. fejezet 3. verséből: „Úgy adj 
alamizsnát, hogy ne tudja meg a bal 
kezed, mit tesz a jobb."
A Széchenyi-kastély állami tulaj

donban van. Az állami vagyon meg
szerzésének törvény írta szabályai 
vannak. A kastélyt az önkormány
zat visszakéri önkormányzati tu
lajdonba. Az összes többi gondol
kodás - érték, hasznosítás - csak 
ezután kezdődhet értelmesen. 
Minden vélemény fontos a képvise
lő-testületben. Nincs arra példa, 
hogy valaki nem mondhatja el 
(mondhatta el) a véleményét. De a 
vita végén dönteni kell. A város 
érdekében, jogszerűen, demokrati
kusan, érvényesen. Ezért teljesen 
igazat adok tehát a képviselő úrnak, 
hogy a munkánk eredményekép
pen egy kicsit később jobb lesz.

Bagyin József
Polgármester

dezvény vendége a művész házas
pár is, akik pillanatok alatt képesek 
voltak elvarázsolni nemcsak az óvo
dásokat, hanem bizony a felnőtteket 
is. Bebizonyították, hogy milyen 
egyszerű hétköznapi történetekből 
mesét gyúrni, szórakoztatni és nem 
utolsósorban úgy nevelni, ismeretet 
átadni, hogy a kicsik észre sem ve
szik, mennyi-mennyi okosat tanul
tak. A kívülálló egy idő után óhatat
lanul is feltette magában a kérdést, 
mit keres szombat és vasárnap 
délelőttönként a televíziós csator
nákon az az erőszakkal spékeit 
zagyvaság, ami csupán arra jó, 
hogy félelmet keltsen, agressziót 
szüljön és elbutítsa a jövő nemze
dékét akkor, amikor tehetséges 
pedagógusok, érző lelkületű embe
rek szellemi kapacitása hever 
szabadon. A konferencián többek 
között ezekről a negatív tendenciák
ról is szó esett. R.Z.

Tisztelt Olvasó!
Képviselővé választásomat köve
tően eltelt egy bizonyos idő, mire 
ráébredtem, több gondolatomat 
meg kell osztanom mindazokkal, 
akik rám voksoltak, de azokkal is, 
akik nem szavaztak nekem bizal
mat, mert a tájékoztatás nekem is, 
mint minden választott és közfunk
ciót ellátó ember számára tulajdon
képpen kötelező.
Bocsánatot kérek Önöktől, hogy ez 

a nagyon fontos dolog eddig elma
radt. A gondolatokból olvasni lehet, 
s ezek a gondolatok jó megoldások 
megszületését segíthetik.
Engedjék meg nekem, hogy idéz

zek Kemény Zsigmondtól!
„Kitűnővé egy szerencsés perc 
által is válhatunk, hasznos em
berré a fáradságos évek tesz
nek.”
Az első „Belső hang” jegyzetemre 
meg is kaptam az írásos választ. 
Ám ha az a személyemet nem tor- 

zan állítja be, ha nem sértő, nem 
reagáltam volna rá. Nem célom 
senkivel sem levelezni az újságon 
keresztül, hiszen írásaimat tények 
támasztják alá.
Nyugdíjas Klub
10 igen szavazat, 1 tartózkodás 
Nagyon meglepődtem, mikor a 
Nyugdíjas Klubba (Falujárók útja 1.) 
beléptem. A helyiséget a Képviselő
testület a Klubnak adta, amit a Klub 
tagjai és segítőik szépen helyre is 
állítottak. Családias légkör, kedves 
emberek, nevető arcok fogadtak. 
Voltak ismerősök és voltak, akikkel 
még személyesen addig nem talál
koztam. Szilágyiné Erzsiké néni el
mesélte, hogy sokan segítették 
őket, ami nagyon jól esett a szerve
zetten működő társaságnak, és 
csak köszönettel tud szólni róluk. A 
Klub részére odaadott helyiség falai 
(amelyen az elismerő oklevelek el 
sem fémek) már a napsugár vidám
ságát sugározzák. De még így is 
nagy munka áll előttük, a téliesítés 
korszerűbb megoldása.
Kettős érzések ragadtak magukkal, 
visszaemlékezve a 2003. május 27- 
i képviselő-testületi ülésre, amikor e 
bölcs döntés született, s amikor a 
vendégségben eltöltött időre gon
doltam. Hiányérzetem támadt. 

E hiányérzetet Puskás Péter kép
viselő társam neve okozta. Igen, hi
ányzott ez a név! A képviselő úr ne
ve nem szerepel a beszámolók 
közt, pedig e helyiség átadását a 
Nyugdíjas Klubnak, Puskás Péter 
javasolta. E javaslatot követően tá
mogatta azt a képviselő-testület, an
nak ellenére, hogy a helyiség eladá
sát egyedül csak Bagyin József pol
gármester úr javasolta kétszer 
is.(lásd! Képviselő-testületi jegyző
könyv) Azt hiszem minden kérdést 
kizárva, nem elhallgatandó képvise
lő társam magatartása, véleménye 
mellett háromszor is ki állt, polgár
mester úrral szemben. így egy civil 

szervezet kaphatott lehetőséget ar
ra, amire minden szervezetnek 
szüksége lenne, akik Aszódon élik 
életüket, akik szabadidejüket itthoni 
közösségben szívesen töltik, szor
galmasan munkálkodva a város 
hírnevét őrizvén, akikAszódot úgy 
hívják „itthon”.
Azt kívánom a Nyugdíjas Klubnak, 
hogy mindig találják meg számítá- 
sukatAszódon. Mindig legyen okuk 
a jókedvre, mert sokan tudjuk, iga
zán a szeretet tükröződik áldozat
készmunkájukon.
Köszönet
„Ajószívű adakozót Szereti az Isten” 
„Az óhaj nem ismer határt, még a 
lehetőség határát sem, s ezért 
igen hamar a fantázia szárnyain 
repül s végtelenig, viszi az em
bert. Az akarat, a józan akarat is
mer határokat, ismeri a lehetőség 
határait.”

(Deák Ferenc: Gondolatok) 
Tudjuk a mai világban nagy segít
ség egy - egy szervezetnek ha 
anyagi támogatóra talál. Épp ezért 

szeretném megköszönni Tolmácsi 
László (vállalkozó) és Pásztor 
Attila (Hévíz - Coop Bt.) uraknak, 
hogy kérésemre, a cégemmel 
együtt pályázaton nyert munkánk 
összegét, a város alapítványán 
keresztül, hat közel egyenlő (kb. 30 
e.Ft) részre osztva, helyi intézmé
nyek, szervezetek részére felaján
lották! Segítségük igazi lokálpat
rióta magatartásra vall. Jelen támo
gatásukat is köszönöm, melyet 
számtalan segítségükön túl nyújtot
tak városunk részére.
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Tá rlat-vezetéssel
Októberi regionális programok

A Porsche, az Audi, a SEAT, a Sko
da, a Volkswagen és a Volkswagen 
Haszonjármű vek márkák hivatalos 
hazai forgalmazója, a Porsche Hun
gária a Budapesti Autókiállítás né
hány napjánál jóval hosszabb idejű, 
a teljes országos hálózatot felölelő, 
közvetlen ügyfél előnyöket kínáló 
programot hirdet meg. A cégcsoport 
nem a budapesti Autókiállítás elle
nében döntött így, hanem a márka
kereskedői hálózatban rejlő, a vá
sárlók környezetében megvalósuló 
lehetőségeket használja ki. Ebben 
az egész ország területét átfogó 
márkakereskedői hálózat, vagyis 14 
Audi, 30 SEAT, 49 Skoda, 38 Volks
wagen és 41 Volkswagen Ha
szonjárművek márkakereskedés, 
illetve telephely, azaz összesen 172 
jövő bemutató arculatú értékesítési 
helyszín áll rendelkezésre.

A Porsche Hungária sikereit jelzi, 
hogy számos jubileumot ünnepel az 
idén is, mely e kiterjedt és szak
mailag magas színvonalú hálózat 
munkájának eredménye. Ezek kö
zött található az átadott 100 ezredik 
Volkswagen, a 30 ezredik VW Golf, 
a 10 ezredik VW Passat. 
Volkswagen Haszonjárművekből túl 
van a cég a 20 ezredik darabon, 

amelyből 15 ezernél is több volt 
Volkswagen Transporter. Audiből a 
megalakulás óta több mint 10 ezret 
adtak el, ebből 5 ezren választották 
azA4-es modellt. Gazdára talált 13 
év alatt 40 ezer SEAT, 15 ezer 
Skoda Fabia és idén valószínű
síthető, hogy átveszik a 100. Pors
che sportautót is. Az idei év végéig a 
Porsche Hungária fennállása óta 
közel 240 ezer autót szállít ki, jövő 
év áprilisáig pedig túljut a negyed
milliós jubileumon.
A Porsche Hungária megalakulása 
óta aktív résztvevője és számos al
kalommal győztese volt a kormány
zati hivatalok, közintézmények és 
vállalatok által kiírt gépjármű be
szerzési tendereknek.

A Porsche Hungária az első autós 
cég, amely megkapta a Közbeszer
zési Tanács ajánlattevői címét.
A siker az emberi tényezők mellett a 
Porsche Hungária alapfilozófiájá
nak is köszönhető: "minden autó 
annyit ér, amennyit a mögötte álló 
szolgáltatói háttér nyújtani tud". 
Ehhez jelent biztos hátteret a cég
csoport mintegy 4 milliárd forintos 
bemházással megvalósult budaörsi 
logisztikai központja, a Parts Cen-

autótesztekkel
tér Budapest. A 10.500 négyzet
méter raktárhelyiséggel és 86 ezer 
tároló hellyel rendelkező komple
xum értékét külön emeli, hogy a bá
zisról naponta 3.400 tételt szállí
tanak ki, melynek értéke eléri az évi 
10 milliárd forintot. A modem logisz
tikai központ teljes egészében a 
Porsche Hungária nyereségének 
visszaforgatásával épült fel. A Parts 
Center Budapest logisztikai központ 
az idei év egyik legjelentősebb ma
gyarországi beruházása, amely 
által ismét egy lépéssel közelebb 
kerültünk az Európai Unióban meg
szokottszínvonalhoz.

A márkakereskedői hálózatok a 
minőségi fejlődés és a támogató 
háttérbázis mellett számban is gya
rapodtak az elmúlt években: a hat 
márka országos hálózata ma már 
172 helyszínen várja az érdeklődő 
két, szinte nem telik el hónap, hogy 
ne nyílna újabb kereskedés. Mindez 
módot ad a közvetlenebb ügyfél
kapcsolatok kialakítására, hisz a 
márkakereskedések külsőleg és 
belsőleg teljesen megújulva, a már
kák európai szabványai szerinti 
környezetben és képzett szakem
berekkel várják a látogatókat. 
Ennek következtében az új Audi, 

SEAT, Skoda és Volkswagen bemu
tatótermek, valamint a Volkswagen 
Haszonjárművek bemutatására 
ezek mellett kialakított területek 
egyedi környezetet adnak a tájéko
zódáshoz, illetve az ügyfelek magas 
színvonalú kiszolgálásához. A Pors
che Hungária ezért döntött ügy, 
hogy a fő város-centrikus és néhány 
napra koncentrálódó vásári megje
lenés helyett egy hosszabbtávú, 
még inkább vevöközeli és komplex 
programmal jelentkezik. A „Tárlat - 
Vezetéssel” nevű októberi kampány 
során a vevőknek lehetőségük nyí
lik arra, hogy a márkakereske
désekben zajló bemutatók során 
tesztvezetésen próbálhassák ki és 
a kedvező, egyedi ajánlatok alapján 
meg is vásárolják az egyes márkák 
gépkocsijait.

Érdemes áttekinteni, milyen párat

lan lehetőséggel van dolguk az 
ügyfeleknek: a márkakereskedői 
hálózat mintegy 3.500 munkatársa 
dolgozik azon, hogy az érdeklődő 
vásárlók elégedettek legyenek. A 
tesztelt gépjármű flotta össz-lóereje 
a legszerényebb becslések alapján 
is 56 ezer lóerőre tehető, és 
körülbelül 650 tesztgépjármű áll 
majd a program során rendelke
zésre. A regionális megjelenések 
mellett egyedi értékesítési akciók és 
karitatív célú adományozás egészíti 
ki a programot. (X)

A Skoda programja
Október elejétől a hónap végéig várják a Skoda bemutatótermekben a 
tesztvezetés után érdeklődőket. A Skoda Fabia RS utcai sportautó és a 
Skoda Fabia 1,4 PD TDI mellettSkQda Octaviak és Skoda SuperB-ket is ki 
lehet próbálni. Utóbbi kétjárműmotorizáltsága telephelyenként változó.
Előre borítékolható a Skoda akcióinak sikere: új autó vásárlása esetén a 
használt modellt akár 250 ezer Ft-ért is beszámítják az árba. Egy másik 
lehetőség révén a Skoda Fabiat választók a klímaberendezést ajándékba 
kapják. '0l^óbér 31-ig mindkét akciós ajánlat mellé még, további 

meglepetések várják a látogatókat.

A legnépszerűbb akciós lehetőségek az alábbiak:
- Skoda Fabia Fashion 250 ezer Ft értékű ajándék extrával
- Skoda Fabia Capriccio 310 ezer Ft árelőnnyel
- Skoda Fabia Sedan/Combi Cool 255 ezer Ft értékű ajándék extrával,
klímával I . ..."] p
- Skoda Fabia Best (3 karosszéria változatban, négyféle motorral) bővített

komfortfelszereltséggel, 175 ezer Ft árelőnnyel . .
- Skoda Octavia Cool 450 Ezer Ft értékű ajándék extrával, klímával - '
- Skoda Octavia EcomaxTDI 765ezerFtértékű ajándék extrávaffklímával

- Skoda Octavia Diva, bővített kényelmi felszereltséggel, 4.682 ezerFt-tól
- Skoda Superb Limited (131 LE) 7.287 ezer Ft-tóf bővített felszereltséggel

A Volkswagen programja
A„pragfam±ereteben szarnősThélyén megjelenik a Volkswageh Truck 
multimédiás elmerykamicn.. Október 6-lol október vécéig a legtöbb 
kereskedesnel megáll az autckaraván, amely a márka leginnovatívabb 
carabjait . vonultatja fői. Tágjáé között szerepel a Volkswagen Beetle 
Cabrieléf/aVolkswagen Golf R32 sportautó, a Volswagen louarec és a 
Volkswagen rhactcn is. Bármely telephelyen lehetőség lesz a Volks
wagen passat. a Bora, aTouran, a Poio es-a GolfJqtföbalására az alatt 
az időszak alatt, amíg a Show Iruck kárávaiTötS^ffézkodik. A tesztelek 
között az eseménysorozat véfjénurjárzjékct sGísolhak ki.
A Volkswagen kedvező ár/érték arányú aján1ata7aljgj^nem sok ügyfél 

fetszesetelnyenl /?• V • ■ ..i
-Volkswagen Polo First 2199 ezer Ft;ert
- Volkswagen Pofé lee 1,4 (75 LE) 2.699 ezer Ft-ért
- Volkswagen Golgf Óceán, kiemelten kedvező finanszírozási llehetö"-
séggél3,399 ezer Ft-tól A. _ ’ f
- Vckswagen Bora 3.807 ezer Ft-tól
- Volkswagen Beete 4.619 ezer Ft-tól .. . ......
- Volkswagen Touran 4.668 ezer Ft-tól ''' .
-Völkswagen.Pa?s_at 4.990 ezer Ft-tól í u

- Volkswagen Passat Bussincss moceliek 700 ezer Ftértékű extrával
5.257 ezer Ft-tól . ; yV'ó , ’'T

-VokswagenSharan 7.531 ezerFt-tól .-..yA-Vú
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A Pest megyei Közgyűlés híreiből
Egy év ingyenes nyelvtanulás

Pest Megye Közgyűlésének szo
kásos, általában a hónap utolsó 
pénteki napján tartott ülésén húsz
harminc napirendet vitatnak meg a 
képviselők. Közöttük számos olyan 
is akad, amelyik a testület irányítói, 
tulajdonosi, gazda szerepéből fa
kad, mondhatnánk rutin eljárás. De 
mindig akadnak olyan témák is, 
amelyek a megye lakosságának 
életét közvetlenül is befolyásolják. 
Ezekből most több is terítékre került, 
s örömmel ragadom meg az alkal
mat, hogy tájékoztassam a tisztelt 
választópolgárokat.
Közülük is a legelsőként azt aján

lom a szülök és a középiskolába 
igyekvő fiatalok figyelmébe, hogy a 
közgyűlés döntése értelmében a 
következő tanévtől, tehát 2004. 
szeptemberétől kezdve 14 megyei 
középiskolában a nulladik évfolya
mon bevezetik az idegen nyelvek 
intenzív tanítását. Ez a korábban 
csak a fővárosi elit iskolákra jel
lemző oktatási forma arra ad lehe
tőséget a fiataloknak, hogy közép
iskolai tanulmányaik megkezdése 
előtt - ingyenesen - alaposan, 
intenzív módon elsajátíthassanak 
egy idegen nyelvet. Talán mondani 
sem kell, hogy ennek milyen nagy 
hasznát látják az életben. Ez egy
felől könnyebbséget jelent a közép
iskolában, hiszen ha jól használták 
fel az egy esztendőt, utána már a 
szaktárgyakra és a másik nyelv el
sajátítására koncentrálhatnak. 
Nyelvvizsga nélkül ma már nem le
het diplomát szerezni, s csak aki 
próbálta, az tudja, milyen nehéz erre 
a kollokviumok, szigorlatok, diplo
mavédés idején időt szakítani. De 
ma már fontos a nyelvismeret azok 
számára is akik nem akarnak diplo
mát szerezni, hiszen európai uniós 
tagként már lehetősége lesz a fiatal 
szakmunkásoknak arra, hogy kül
földön szerezzenek tapasztalato
kat, és persze egy kis pénzt is felnőtt 
életük elkezdéséhez. Ezen a bizo
nyos nulladik évfolyamon a nyelven 
kívül számítástechnikát és úgyne
vezett képességfejlesztő tárgyakat 
is oktatnak. Térségünkben a követ
kező középiskolákban indul nyelvi 
előkészítő osztály:
Petőfi Sándor Gimnázium, Gépé
szeti Szakközépiskola és Kollé

gium, Aszód: Selye János Hu
mán Szakközépiskola, Vác; Ki
rály Endre Ipari Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium, Vác.
Bizonyára megnyugvással veszik 

tudomásul akiket érint, hogy végre 
megoldódni látszik az aszódi Petőfi 
Sándor Gimnázium uszodájának 
ügye. Meglehetősen bonyolult, szö
vevényes előzményű ügyről van 
szó. A nem is olyan régen épült 
uszoda megfelelő karbantartás hí
ján használhatatlanná vált. Most 
azonban a Gyermek-, Ifjúsági és 
Sportminisztérium pályázatot írt ki 
oktatási intézmények sportlétesít
ményeinek felújítására, átalakítá
sára. A kiírás feltételeinek az intéz- 
mény megfelel. A több mint 55 mil
liós munka költségeinek 70 százalé
kát a költségvetés, 30 százalékát, 
25 millió 755 ezer forintot a megyei 
önkormányzat biztosítana. A jelent
kezést és az önrész biztosítását a 
megyei közgyűlés megszavazta.
Még mindig oktatási ügyeknél ma

radva, elmúlt évi munkájáról be
számolt a testületnek a Pest Megyei 
Közoktatásfejlesztési Közalapít
vány. Egy igazán demokratikus, 
szakemberekről álló civil szervezet
ről van szó, amely pályázatok alap
ján szakmai, célokra, eszközök, fel
szerelések vásárlására és könyvtár
fejlesztésre tavaly mintegy 350 mil
lió forintot ítélt meg a megye iskolái 
számára. Látszólag irdatlan nagy 
pénzről van szó, ennek azonban 
sokszorosa az igény. Éppen ezért 

elismerés az alapítvány munkatár
sai és a kuratórium tagjai számára, 
hogy munkájukat mind az iskolák, 
mind a képviselőtestület tagjai elis
merik. Ezt bizonyítja, hogy beszá
molójukat a közgyűlési ellenzék is 
nagy arányban fogadta el.
Európai uniós támogatással Ma

gyarországon elsőként Pest me
gyében alakul regionális energia
gazdálkodási ügynökség. Ennek 
működési költségeinek 30 százalé
kát a megyei közgyűlés állja, de mű
ködésének minden települési ön
kormányzat hasznát veheti hiszen 
az átfogó energiagazdálkodási pro
jekteken kívül számukra is figyelem
mel kísérik az ilyen jellegű pályázati 
lehetőségeket és segítséget nyújta
nak azok elkészítéséhez is. Kéré

sükre felméréseket készítenek az 
energia megtakarítási lehetőségek
ről is. Ezek közé tartozhat többek 
között a hőszigetelés, az épületek 
energetikai felújítás, a köz- és beltéri 
világítás korszerűsítése, a távfűtő 
rendszerek veszteségeinek csök
kentése, a nap, a szél és a bioener
gia hasznosítása.
Tekintettel a terjedelmi korlátokra, 

most már csak címszavakban van 
lehetőségem olyan fontos témákról 
beszámolni, amelyek pedig önma
gukban is megérnének egy hosz- 
szabb tudósítást. Ezek közé tartozik 
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság beszámolója, amely
ből én azt tartom a legfontosabb
nak, hogy ma már nem csak a bekö-

Rendőrségi hírek
Az autók jó célpontoknak bizonyultak
Az elmúlt időszakban legfőképpen 
a gépkocsik voltak a célpontjaik a 
rosszban sántikáló embertársaink 
számára. Igaz, ezt néhány esetben 
az autók tulajdonosai “provokálták” 
ki, mivel préda gyanánt szem előtt 
hagyták értékeiket. Egy irattárca 
miatt törtek fel például egy Ford tí
pusú személygépkocsit a főutcán. A 
régi Volán-telepen egy Audi négy 
dísztárcsája volt a célpont az egye
lőre még ismeretlen elkövetőknek. A 
Kossuth Lajos utca SO.szám alatti 
ingatlan udvarán parkoló KIA kiste
herautónak a külső visszapillantója 
bánta azt, hogy a tettesnek könnyű 
volt behatolni a tett helyszínére. 
“Csak” megkarcoltak egy parkoló 
Suzukit a Falujárók útján. A kár 100 
ezer Ft-ra tehető.
A rendőrség munkatársai mindig fi

A Severe-Angels-Security Akadémia Kft 
(1064 Budapest, Teréz krt.29) 

Államilag és szakmailag elfogadott 
300 áras 

személy-és vagyonőri képzést Indít!
A képzés szervezése folyamatos, mely a 
törvényben rögzített jogszabályi előírásoknak 
megfelelő hatósági vizsgát biztosít!

Bővebb információ és jelentkezés: 
a 06 20 312-3133-as telefonszámon

vetkezett károkat képes a szervezet 
csökkenteni, megfelelő eszközök
kel és gyorsan oltani a tüzet, véde
kezni az árvizek és belvizek ellen, 
de magas színvonalú munkával, el
lenőrzéssel és technikai felszerelt
séggel hatékonyan megelőzik a 
nagyobb bajt.
Fontos az a szintén megismert, a 

képviselő testület elé terjesztett, a 
Pest Megyei Területfejlesztési Ta
nács által kidolgozott dokumentum, 
mely szűkebb régiónk hosszú távú 
fejlesztési stratégiájáról szól, és el
sősorban a hátrányos helyzetű kis
térségek felzárkóztatását szolgálja. 
Ennyit most a Pest Megyei Közgyű
lésben történtekről. Egy hónap múl
va újra jelentkezem.

Gersei Ferenc képviselő
Pest Megyei Közgyűlés

gyelmeztetnek, ahol sokan vannak, 
ott könnyebben boldogulnak a 
zsebtolvajok. Közülük valaki ered
ményesen “dolgozott” a Hatvan-Bu- 
dapest között közlekedő vonaton, 
ahol egy aszódi polgár tárcáját is si
került elemelnie.
Az elmúlt időszakban történt né

hány kisebb baleset is. A legtöbb 
esetben az elsőbbség meg nem 
adása miatt koccoltak az autók. így 

volt ez a körforgalomban is, ahol 
egy Suzuki és egy Opel találkozott. 
A Régész utca-Kossuth Lajos utca 
kereszteződésében egy Lada és 
egy Nissan szaladt egymásba. Fi
gyelmetlen tolatás következtében 
ütközött egy Lada és egy Audi. Sze
mélyi sérülés is történt annál a bal
esetnél, amikor is egy autó a Sörpa
tika előttfának hajtott.
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RENAULT

V MEGANE

Uj Mégane Grandtour.
Lefegyverző szépség.

A Mégane család ellenállhatatlan szépségű nagy utazója minden elődjétől a legjobb tulajdonságokat 
örökölte. így lendületet és eleganciát sugárzó külseje mellett legjellemzőbb vonása az utazások során 

nagyszerűen kihasználható sokoldalúság lett, Akik az autózásban a dinamizmust keresik, éppúgy 
örömüket lelik benne, mint azok, akik a precizitást, a biztonságot, a kényelmet vagy a praktikus megol
dásokat értékelik. Ismerje meg közelebbről Ön is márkakereskedésünkben! soaoenauliJw

Fo(»yas/!ás liter/WOkni: Vegyes: 4,6-8,0; Városi: 5,7-10,9; Országúti: 4,1-6,4: CO,-kibocsátás o/ta: 122-191 (váitozattól fOgpően)RENAULT HATVAN
Képe Tibor KFT. 3000 Hatvan, Ring K. u. 3,

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

http://www.renault60.hu
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Idősek Világnapja: 
indián nyári hangulat

Nehéz újat írni egy olyan rendez
vényről, amely évek óta sikeres, 
meghatározott koreográfia zajlik, 
és tömegeket mozgat meg. Ilyen 
az Idősek Világnapja, amelyre 
ezúttal október 3-én került sor a 
Helyőrségi Klub színháztermé
ben.
A délután ezúttal szinkronban volt 
az időjárással: kinn verőfényes 
napsütés, kellemesen simogató 
meleg, igazi indián nyári nap. 
Benn ugyancsak melegség: nem 
a fűtés, hanem a hangulat miatt. 
Telt ház, melynek résztvevői - 
mintegy 140-150 fő - egy időre el
felejtették gondjaikat, betegsége
iket, és csak a pillanat adta öröm
re koncentráltak: a finom ebédre, 
a polgármester köszöntő szavai

ra, az óvodás gyermekek aranyos 
műsorára, majd félszeg, suta 
mozdulataikra, ahogyan átadták 
virágaikat a nagymamáknak, 
nagypapáknak. Aztán a Városi 
Nyugdíjasklub Hagyományőrző 
Csoportjának szívderítő lakodal
mas összeállítására, majd Karda 
Beáta fellépésére, aki profi módon 
vonta be az idősebb generáció 
tagjait is a műsorába. Végül a 
táncra, amely ezúttal a reumára, 
visszérre és más nyavalyákra is jó 
hatással volt.
Sokáig sütött melegen aznap dél
után a nap, sokáig volt melegség 
a színházteremben. Jó lenne sok 
ilyen szép, indián nyári nap kinn 
is, és a lelkekben is. R.Z.

A rendezvényt támogatták:
Aszód Város Önkormányzata, Balogh Jánosné, Barkácsház 94 Kft., 

Bernadett Stúdió, Borkesz Tibor, Budai Józsefné, Centaurium Patika, 
Csilla Arany-ékszer, Diadán Kft. Húsbolt, Dián Bútor Bt., Divatvarázs- 
Cseri Béláné, Drop és Társa Bt., Elektroszolg. Vili. Kft., Első Pesti Malom 
és Sütőipari Rt., FA-BER 2002 Bt., Farmer Shop, Fometti-Nádaskai 
Zoltán, Fekete-Fehér Divatáru, Fourtel 2003 Bt., Gála Divatáru, Gerlach 
Gézáné, Giorgio Férfidivat, Guszti és Piri Virágbolt, Gyermekjóléti 
Szolgálat, Szent István Patika, Hatalyák Optika, Háztartási bolt-Kárász 
Pál, Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht, Jolika Vegyesbolt, Korona 
Cukrászda, Lady XL Ruházat, Márti Virágbolt, Mini ABC-Medveczky 
József, Móni Fotó, Patina 2000 KKT., Peta Háztartási-és vegyiáru 
kisker. Péter Jánosné kiskereskedő, Postahivatal, Rivalux Háztartási és 
illatszer bolt, Rácz Tibomé kiskereskedő, Rőfös Bolt, Tóth Antalné, 
Tóth-Kő Bt., Tappancs Cipöbolt, Vargaker 2002 Kft., Virágbazár-Pálya 
Mária, Vöröskereszt, Zöldség-gyümölcs Vegyeskereskedés
Aszódi Tükör

Az Aszódi Elektromos Gyűjtemény Alapítvány köszöni az Alapítvány 
javára felajánlott 1%-ot. Az összeget közüzemi dijak rendezésére és 
egyéb, üzemeléssel kapcsolatos kiadásokra fordítjuk.
Tisztelettel kérem azokat, akik tehetik, a következő évben is tegyenek 
felajánlást. Ezzel igen nemes célt szolgálnak. Jóindulatú támogatásukat 
előre is köszönjük! Kaáli Nagy Kálmán, az AEGy alapítója

Életutazás

5. állomás: Szelíd őszi napsütés
Az ősz a színek tobzódásának ide
je. A fák leveleit nézve döbbenünk 
rá, hány szín van Teremtönk palet
táján, melyekkel szeptember végén 
egyik napról a másikra különleges 
hangulatot varázsol körénk. Az ősz 
sokakat mégis elszomorít, hiszen 
eszünkbe juttatja azelmúlást.
Az őszi hónapok nagyon gazdagok. 
Érik a sok gyümölcs, eljött a szüret

ideje, tele a kamra. Az egész év 
munkája egyben látható.
Az ember életének az a szakasza, 
melyet “idős kornak" nevezünk, ha
sonló az őszhöz. Egy élet tudása, 
tapasztalata és munkája sűrűsödik 
össze, hasznosítható-használható 
arra, hogy szolgáljuk vele ember
társaink felé. Ezeket az éveket is 
megtölthetjük élettel!

2003. November 9.16 óra 
Művelődés Háza kamaraterme:

Szelíd őszi napsütés 
Előadó: Prof. Dr. Iván László

Az előadó a Semmelweis Orvostodományi Egyetem Általános Or

vostudományi karának egytemi tanára, orvos, ideggyógyász, pszichi
áter és geriáter szakorvos. 15 könyv szerzője, 2001-ben a Köztár
sasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetettje. Több olyan bizott
ságnak tagja, mely az idősek életével, életminőségével foglalkozik.

Az előadás díjtalan! Minden érdeklődőt szeretettel látunk!

Pályázati felhívás
Aszód Város Önkormányzata pályázatot ír ki Aszód belterületén 6 db - 

egyenként 2mx6 m-es viakolor burkolatú, szegélyezett, környezetből 
kiemelt - szelektív hulladékgyűjtő sziget megépítésére.
Beadási határidő: a megjelenést követő egy héten belül.
A pályázatban feltüntetett munkával kapcsolatban műszaki tartalomról 
szóló kiírás a Műszaki Irodán átvehető.
Helyszíni szemle: igény szerint.
A pályázatot zárt borítékban a munka megnevezésének feltünteté

sével, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján, átvételi elismervény 
ellenében kell leadni.
A kiírásban szereplő határidő elmulasztása jogvesztő.
A pályázatok felbontása a pályázó jelenlétében történik, a Közbeszer
zési Bizottsági ülésen, mely időpontról írásban értesítjük a pályázókat.
A pályázatok elbírálása képviselő-testületi ülésen történik, melynek 
eredményéről írásban tájékoztatjuk a pályázókat.

- Munkavédelem
- Környezetvédelem
- Tűzvédelem
- Telephely-engedélyezési eljárás
- Szakhatósági egyeztetések

BOJKO Be
Tel: 30 445-6516

Megbízhatóság, korrekt árak!
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Nyelvtanfolyamok
németül!
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- kisiskolásoknak: barátkozz a nyelvvel! V
-Felsőtagozaton: emel szintű, 

felzárkóztató csoportok
felnőtteknek, középiskolásoknak: H 

kezdi, középhaladó, 
felzárkóztat^szlnten|

? AA0T KDBflMwjNIK: í
- kislétszámu foglalíoztatás

- v^jgafött^ egymásra épüli tananyag
- praktikus szemlélhető eszközök

- nyugodt igényes környezeti V

Helye: Aszói, Lakótelepi papírbolt tetőtere »
Ideje: 2003. október-2004.június 

(heti két alkalom)
...................I...~~....................    <■..........~

i Érdeklődni: Búzásm Sánta Erzsébet 
r 28 401^023; 20 3)5-4352 '»

FOURTEL 
Sport-HoHybolt 
Aszód Udvarház

ti termékek 
kaphatók!

Scitec Nutrition 
-UniversalNutrition 
-Cvtogen 
-Nutrend 
-AFP
- American Muscle

Kaphatók még; -makettek,súlyzók 
-kések, sportcikkek 

mlq és Bio Tech termékeket " ajándéktárgyak, 
új ikladi telephelyünkön lehet megvásárolni! 
Cím: IMad, Iskola túr 1. (Horgászbolt)

NYITVA:K- P 9-17-IG
SZOMBAT: 9-12
HÉTFŐ: SZÜNNAP

TEL: 30 560-3044
20 3259-446
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750 éve született Zipemowsky Károly
1853. április 4-én Bécsben született 
az egyik legnagyobb magyar felta
lálónk, a váltakozó áramú elektro
technika úttörője. A Magyar Posta 
Rt. a "Jeles magyarok" elnevezésű 
bélyegsorozatának egyik példánya 
a hazai tudománytörténet kiválósá
gai között Zipemowsky Károlyról is 
jelentetett meg bélyeget.
Budapesten érettségizett, majd 5 

évig egy gyógyszertárban dolgo
zott Kecskeméten. Ezután iratko
zott be a Műegyetemre ahol gé
pészmérnöki oklevelet szerzett. Ne
gyedéves korában már elektro
technikai előadásokat tartott. Az e- 
gyik előadását meghallgatta Mech- 
wart András, a "Ganz és Társa Vas
öntő és Gépgyár" vezérigazgató
ja. A fiatal mérnök tehetségét felis
merve a 25 éves Zipernowskyra 
bízta az 1878-ban létesített új villa
mos osztályt. Zipemowsky ekkor 
készítette el az első egyenáramú di
namót, amely 56 Volt feszültségen 
egyetlen ívlámpát táplált. Az álló
részét kétpólusú elektromágnes al- 
kotta.Gyenge hatásfokkal, de mű
ködött. Egy új iparág nyitányát jelen
tette.
A feltaláló figyelme a váltakozó 
áram felé fordult. Olyan generátort 
fejlesztett, amelynek forgórésze 
kommutátorral és csúszógyűrűkkel 
is fel volt szerelve. Alkalmas volt 
egyenáram és váltakozóáram fej
lesztésére. 1882-ben Déri Miksával 
öngerjesztésű váltakozó áramú 
generátort szabadalmaztattak, a 
Nemzeti Színház ezer ívlámpából 
álló világításának táplálására. 
1885-ban a bécsi nemzetközi elekt
rotechnikai kiállításon bemutatta az 
egyfázisú generátorát amit egy 150 
lóerős gőzgép hajtott. Később a bu
dapesti Keleti pályaudvar világítását 
táplálta.
Zipemowsky nevét leginkább a 
transzformátort feltaláló hármas 
egyik tagjaként ismerik. A transz
formátornak nagy szerepe volt a 
Ganz gyár későbbi sikereiben. A 
szabadalom Z1885/ körül viták 
folytak.
A transzformátorhoz hasonló ké

szüléket már 1851-ben Faraday is 
állított elő. Henry 1882-ben felis
merte a menetszámtól függő áttétel 

fogalmát. Többen mások foglalkoz
tak e témakör határterületeivel. /Az 
amerikai Page, Kennedy, az orosz 
Jablocskov, a francia Gaulard, az 
angol Gibbs./
Az eleinte nyitott vasmagú készü
lékeket Bláthy Ottó zárt vasmagú 
szabadalmi bejelentése követte. 
Ebben jelent meg a világon először 
a transzformátor elnevezés. 1885- 
ben egy budapesti kiállításon be
mutatták készülékeiket, amivel le
hetővé tették a városok villamosvi
lágítását. Ezt követte a Ganz-rend- 
szer diadalútja a világ sok nagyvá
rosában, amelynek csaknem egy 
évtizedig Zipemowsky volt a kar
mestere. Az első megrendelést 
Svájcból kapták. Egyik legnagyobb 
sikere a Róma városát ellátó Tivoli 
Erőmű és távvezeték létesítése volt 
1890-92-ben. A generátor 5000 Volt 
feszültségű, 42 periódusú áramot 
termelt.
Zipemowskyt a Magyar Tudomá-

Köszönetnyilvánítás
<öszönöm mindazoknak, akik szeretett férjem temetésére 
eljöttek, ezzel is kifejezve részvétüket!

Özv. Huszár Józsefné

bán egy Budapestet Béccsel össze
kötő villamos gyors vasút/250 km/h /
terveit ismertette, a legkisebb rész
letekre is gondolt. Sajnos nem való
sult meg. 1893-tól a Műegyetem ta
nára lett. 1891-től egy önálló elekt
rotechnikai tanszéket létesítettek. 
Az első tankönyvet Zipemowsky 
előadásai alapján állították össze. 
1906-tól egy második elektrotech
nikai tanszéket is létesítettek. 1904- 
ben Mezey Bertalan egy Elektro
technikai gyakorlati alapismeretek 
című könyvet írt. Ennek egyik pél
dánya az Aszódi Elektromos Gyűj
temény könyvtárában megtalál
ható.
A fokozódó igények kielégítésére 

Zipemowsky tanszékét a Múzeum 
kőrútról a Dunaparton levő újonnan 
létesítettfizikai-elektrotechnikai/FE/ 
épületbe helyezték át. Itt minden fel
szerelés biztosítva volt a korszerű 
képzéshez. Nagyfeszültségű tech
nika terén a tanszék Európa más 
egyetemeit is megelőzte.
Nappali vetítőgépet is szerkesztett. 

1906 március 15-én tartotta az első 
vetített képekkel egybekötött 
nagysikerű előadását.
1922 végén Zipemowsky nyugdíjba 
vonult. Helyére Verebély Lászlót ne
vezték ki. A Magyarországi Elektro
technikusok Egyesülete 1900- bán 
alakult meg. Elnöküknek Straub 
Sándort választották. Ő javasolta a 

Magyar Elektrotechnikai Egyesület 
nevet. Zipernowskyék 1903-ban 
léptekbe.
1905-től Zipemowsky Károly az 
egyesület elnöke. Ettől kezdve 53 
éven keresztül folyamatosan öt vá
lasztották meg. Az egyesület által 
alapított ELEKTROTECHNIKA cí
mű folyóirat 1908 február elsején 
megjelent első számának bekö
szöntőjét Zipemowsky írta. Ez az 
egyesület hivatalos közlönye. Gyűj
teményünkben az első szám fény
másolatát tisztelettel őrizzük. Az 
Elektrotechnika című havonta meg
jelenő szaklap több évfolyama úgy
szintén várja az érdeklődőket. 1912 
november 24-én, az egyesület köz
gyűlésén Zipemowsky megemlé
kezett a magyar elektrotechnika 
sikereiről. Felsorolta a Ganz újszerű 
forgógépeit, a világszerte létesített 
áramfejlesztő telepeket,a transzfor
mátort, majd Kandó háromfázisú 
motorjait és a Valtellina-vonal 
villamosítását, Bláthy generátorait 
és wattmérő-, illetve fogyasztás
mérő műszereit. Az Egyesült Izzóról 
szólva megemlítette az első volf- 
ramlámpát megalkotó Just és Ha- 
naman nevét, valamint az izzólám
pagyártást világszínvonalra emelő 
vezetők - Egger Gyula, Pintér 
József és Aschner Lipót - érdemeit. 
Nem hagyta ki az Egyesült Izzó, a 
Telefongyár és az Ericsson sikereit 
a telefonközpontok és más távköz
lési berendezések gyártásában. Di
csérte a három hazai kábelgyár 
külföldi szállításait. 1913-1915-ig az 
egyesületi tevékenységet felfüg
gesztették és az Elektrotechnika 
című havilap sem jelent meg az első 
világháború miatt. 1927-ben Ziper- 
nowsky a kripton töltésű izzólám
pákhoz jobb hatásfokú lámpateste
ket tervezett. 1938-ban levélben 
elbúcsúzik a tagságtól és lemond az 
elnökségről is. 1942 november 29- 
én 90 esztendős korában Budapes
ten elhunyt. Neve az elektrotechni
ka történetében mindig élni fog.

Kaáli Nagy Kálmán
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www. w ifcswagen .hu

Nem. Nem számoltuk el.
A Golf-generációk örök értékeit most finanszírozási akcióval és rendkívüli használt autó 
beszámítással tesszük még vonzóbbá. Válassza az Önnek legmegfelelőbb ajánlatot.

• Elég most a vételár felét befizetnie, hogy havi 27 264 Ft-ért legyen Volkswagen Golfjai*
• Vagy fizesse ki Golfja felét és vigye el az egész autót kamat és kezelési költség nélkül.**
• Vagy hozza be használt autóját, mely most Golf vásárlása esetén 300 000 Ft-tal 

többet ér.***

Várjuk márkakereskedésünkben!

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

jwpkocw vsqcig,vtvmwnitiagCwttwvK.'i  ;w.í. KU'pteriiSvrtt-to (’orwbc mitasaiwsqfistiatai UjCk««tWo íc.lej'V.ek. <£p.<cfe.Möltópjí.wí'S-vwfialst  íöj&vCisy.her.nvMyewx. 'f:unib.v.n1x.<U!.wrt fcxnmíwíás<:v> (HM:
■WiT*. Iirtíinirifi;7Z1x:.*'íá»-.i bázis, vitoáluatv.flurdA^7(tol£í),«v{x7TM.0%,Qitw>ti<f£.-.'r>ha*'>*A«akrtrt{>anuMi<%H«'i<rk(írVolky«r.'.$m;pM«kcmte.i-3i»Ml(áj{iavrxmá*i.A W:‘<i^r«oitrtráJwás^SfiJj;5;Afc;Kr.bi.dit.Sthsí'>gy4’vtásIi. ú.MUl:K>3kni.C03kibor.'sit4S*'.

mailto:vwertekesiies@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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Elorozott rendszerváltás
Értékeink pusztulása

Tizennégy év elteltével a nyáron 
hazalátogatott Ausztráliából egykori 
gimnáziumi barátom. Szerette az 
országot, Aszódot, de nem akarta a 
kommunizmusban leélni az életét, 
ezért döntött úgy, hogy elhagyja a 
hazáját. Az a sors kiszámíthatatlan 
szeszélye, hogy másfél évvel 
kiérkezését követően Antall József 
letette miniszterelnöki esküjét, s 
kezdetét vette a magyar nép soka
dik élet-halálharca, amelyet, a győz
tes pillanatokat követően mindig is 
folytat a visszahúzó erőkkel szem
ben.

Aszódon is megpezsdültek mind
azok, akik hittek az új életben. Az ál
lampárt kiszolgálói kivártak, „füg
getlenné” váltak. Közben megindult 
az önszerveződés. Megalakult a 
Baráti Kör, amiből kinőtt a Város
szépítő Egyesület, szerveződött az 
Önvédelmi Csoport, a mai Polgár
őrség, több évig szórakoztatta a kö
zönségét a Kamarateatrum. Társa
dalmi munkában megszépült az 
1848/49-es emlékmű, a Rákóczi ut
cai iskola, a zsidó temető és a ma
uzóleum, többször volt Virágos 
Aszódért-akció. Megindult az Aszó
di Tükör, két testvérvárosi kapcsolat 
erősödött, és sokan vettek részt a 
közösségi életben. Homlokzatfelú
jítási programot dolgoztak ki a főut
cára, s több polémia alakult ki a vá
ros havilapjában. Zajlott a polgáro
sodás.

Erről az útról az országot még a 
hírhedt Bokros-csomag sem tudta 
letéríteni. Mindeközben az egykori 
állampárt parlamenti pozícióban lé
vő tagjai újra zárták a sorokat, s 
megteremtették önmaguk számára 
azt az esélyt, hogy a későbbiekben 
is lehetőségük legyen a hatalom 
megtartására, visszaszerzésére. 
1997-ben kaptak műsorszórási en
gedélyt a kereskedelmi televíziók. A 
Hom-kormány „jól” tudta kinek ad tíz 
évre engedélyt!

Ahogyan az egykori állampárti 
vezérkar és az öt kiszolgáló hold
udvar a nyolcvanas évek végén 
gazdasági hatalommá konvertálta 
politikai erejét, úgy szerzett nyo
masztó többséget a televíziózásban 
is, mint a többi médiumban is, a 
kommunizmust kiszolgáló gárda. 
Köztudomású, hogy a média rend
szerváltást megelőző tagsága a 
szakembereken kívül sok ejtőer
nyőst, identitását kereső elvtársat, 
politikailag megbízható szülők „te
hetséges” gyermekét és több tucat 

ültetett embert, azaz ügynököt, be
súgót olvasztott egybe.

Csehországban 1991-ben a Parla
ment megszavazta a Lusztrációs 
törvényt. A törvény feltételt szab a 
következő funkciók betöltéséhez: 
államigazgatás, hadsereg, hírszer
ző szolgálat, rendőri testület, köztár
sasági elnök hivatala, pariament, 
kormányhivatal, alkotmánybíróság, 
legfelsőbb bíróság, tudományos 
akadémia elnöksége, rádió, tele
vízió, sajtóirodák, állami vállalatok, 
állami közlekedési vállalatok. Eze
ken a helyeken nem dolgozhatott 
az, aki 1948. február 25-1989. no
vember 17. között állam- és nem
zetbiztonsági testület tagja, rezi
dens, ügynök, konspirácios lakás 
bérlője, informátor, a Cseh Kom
munista Párt körzeti, vagy maga
sabb szinten lévő titkára, elnökségi 
tagja vagy KB tagja volt. Aki párt
munkát irányító hivatalokban dol
gozott, vagy munkásör, pártföiskolai 
hallgató, SZU pártföiskolai hallgató, 
vagy 3 hónapnál hosszabb politikai 
tanfolyam hallgatója volt. Ezt Cseh
országban erkölcsi megtisztulásnak 
nevezik. Ezzel szemben Magyar
országon a helyzet botrányos. Helyi 
képviselőktől, polgármestereken 
keresztül minisáerelnökig egykori 
pártemberek, ügynökök, a kom
munista rendszert kiszolgáló, s ab
ból busás hasznot húzó emberek 
vannak pozícióban. Magyarorszá
gon a rendszerváltás jogi értelem
ben megtörtént, gyakorlatilag 
azonban csonka maradt.

A rendszerváltás teljessé tételére 
1998-tól újra esély nyílt. Az Orbán- 
kormány a modern közgazdaság
tudomány eredményeit fölhasználó, 
építő szándékú, céljait megnevező, 
egyetemes polgári értékeket hang
súlyozó erőként indult el a pályán. 
Fölépítették a Nemzet Színházát, 
ami a tetten túl egy üzenet jelképe. 
Új alapokra helyezték a magyarság 
egészének Kárpát-medencei létét, 
elindították a Széchenyi Tervet, a 
diákhitelt, s biztonságosabbá tették 
a szociális hálót, egyben növelték 
hazánk nemzetközi versenyképes
ségét mind gazdasági, mind men
tális-kulturális téren.

Mi kézzelfogható módon érezzük 
annak a lendületnek az eredmé
nyét, ami az Orbán-kormány műkö
dése alatt tárgyiasult Aszódon. Ba- 
gyin József is úgy értékelte e neve
zett időszakot, mint a város legjobb 
négy évét. Az Orbán-kormány által 

juttatott pénzből több százmilliós 
beruházásként csaknem teljesen 
elkészült a csatornázás, megújult a 
szennyvíz-tisztító telep, fölépült két 
tizenkét lakásos bérház, egy új 
kollégium, a körforgalom, s a sok 
egyéb pályázati sikeren túl, a Mil
lennium évében a Kerti kaput is újra 
fölállíthattuk.
A gazdasági pozíciók, a közigaz

gatás, s a média java az egykori ál
lampárt ideológiájához kötődő em
berek és csoportok kezében össz
pontosul. Akülönbözö kereskedelmi 
médiumokat a hirdetők tartják el. Ez 
az a platform, ahol újra találkoznak 
az egykori elvtársak. S ezeknek az 
elvtársaknak nem tetszett, ahogyan 
az Orbán-kormány lépésről-lépésre 
halad előre, miKözben szimpati
zánsainak és híveinek, köre „ag
gasztóan” gyarapodik. így történt, 
hogy a Nemzet Színházát lepocs
kondiázták, hogy Orbán Viktor a 
családjával egy pornó lap közepén 
szerepelt, hogy folytatódott a té
vében házioltárt látó emberek gyú
rása, megtévesztése, manipulálá
sa, a hazugságok többoldalú és 
többszintű sulykolása.

Közben megtalálták Medgyessy 
Pétert, a D-209-es szigorúan titkos 
tisztet, aki korábban a polgári de
mokrácia legyőzését célul tűző 
kommunisták egyik legmegbízha
tóbb ügynöke volt, aki kiröhögi az 
esélyegyenlőség elvét, aki ma már 
olyan vagyon birtokosa, amilyenről 
a munkásember még álmodni sem 
mer! Bankár szocialista. Micsoda 
arcátlanság! Ez egy normális or
szágban legalább olyan nonszensz, 
mintha egy liberális politikusról ki
derülne, hogy antiszemita, vagy egy 
papról, hogy tagja a kommunista 
pártnak.

Barátommal ilyesfélékről beszél
gettünk, miközben fölértünk a zsidó 
temetőbe, ahol néhány hónapja újra 
trágár föliratok csúfítják a falakat, s 
ledöntött sírkövek hevernek a mű
emlékileg helyreállított temetőben. 
Majd elsétáltunk a Millenniumi ka
puhoz, ahol a kőkorsót ismét letörte 
valaki, a fasor java kiszáradt, s a 
kastély kerítése is bedőlt. Aztán az 
egykori Sörpatika előtt elhaladva 
láttuk, hogy a két kandeláber közül 
már egyik sem ép, s a Papföldi út 
mögötti, két éve pályázati pénzből 
elkészült játszótéren méteres par
lagfű nő. De akkor már kíváncsi let
tem, s beültünk a kocsiba és ki
mentünk megnézni a Csendes utca 
végét. Még mindig ott van az a rette
netesen nagy aszfalthalom, aminek 
elhordását két éve megígérte a pol
gármester. Azóta a szemétdomb 
csak nő.
Annak ellenére, hogy a villany

oszlopokon szép virágok vannak, s 

ujjongunk, mert nagyszülőink 
kaptak tizenkilencezret, s százmil
liódért eladjuk a Postabankot - 
nagyon rossz a helyzet. Folytatódik 
a kommunista kirakatpolitika, a nyá
jas képű etetés, az emberek hülyé
nek nézése, a tudatos megtévesz
tés. Bízom abban, hogy minden ép
eszű ember tudja, hogy a Med- 
gyessy-kormány által másfél év 
alatt fölhalmozott államháztartási hi
ányt mi magunk fogjuk megfizetni, s 
aki figyeli a dolgokat, tudja, hogy az 
Orbán-kormány százmilliárdnál töb
bet költött a Princz és csapata által 
elbazilikázott bankra, s létrehozott 
egy stabil nemzeti értéket, ami itt
hon tartja a pénzünket, s csak a vak 
nem látja, hogy újra ugyanazok 
csapnak be minket!

A barátom visszament Ausztráliá
ba, mert még mindig nem akarja 
kommunizmusban leélni az életét. 
De én is igen borúsnak látom a jö
vőt, azt a jövőt, amiben 2002 tava
száig naivan hittem! Borúsnak lá
tom, mert rossz irányba és túl gyor
san haladunk, mert egyre kevesebb 
embert látok azok közül, akik a 
rendszerváltás óta színesítették és 
gyarapították azéletet. Borúsnak lá
tom a helyzetet, mert az önmagát 
szocialistának nevező kormány 
nyíltan, rákosista módszerek beve
tésévei kezdi ki a demokrácia alap
intézményeit. Borúsnak látom a 
helyzetet, mert az önmagát függet
lennek tartó média java ugyanúgy 
összejátszva kiszolgálja a hatalmat, 
mint tette a rendszerváltást meg
előzően. Borúsnak látom Magyar
ország jövőjét, mert ugyanazok a 
meggazdagodott, öntelt, következ
mények nélkül bármit elkövethető 
emberek vezetik az országot, akik 
korábban már egyszer tönkretették, 
s borúsnak látom a helyzetet Aszó
don is, mert néhány embert kivéve, 
egyre szürkébb, egyre "elképzelés- 
nélkülibb" a város vezetése.

De még mielőtt többen lesajnálóan 
megmosolyognának, hogy: Mi van 
apukám, savanyú a szőlő?, kije
lentem, hogy én sem tudtam volna 
ezen a helyzeten gyökeresen vál
toztatni. Egyedül nem. Mert ahhoz, 
hogy Magyarország s Aszód újra 
élhető legyen, mindenkire szükség 
van, aki tényleges rendszerváltást 
akar. Közösen kell hát megtalálnunk 
azt a vezetőt s azokat a képvise
lőket, akiket a választópolgárok 
többsége elfogad, akik tenni akar
nak, és nem hatalmat gyakorolni!, s 
akik a következő választásoktól 
kezdve végre jó irányba fogják kor
mányozni városunkat! De a tényle
ges rendszerváltás erkölcsi meg
tisztulás nélkül sohasem fog sike
rülni! Asztalos Tamás
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ÁLLATELESEL 
ÜZLET

Aszód, Kossuth Lajos u.
Tel: 06 30 905-3360

Nyitva tartás:
H-P: 8-17 Szó: 8-12 

1350.- 
1300.- (10kg-os) 
2200.- (15kg-os) 
2090.- 

95.- 
125.-

63.

üren/cli

Márkabolt Lancast
AKCIÓS ÓRÁKON vásórollon üzleWikbim! 

10-20% kedvezmény a KRONOS márkájú 
termékekből!

3 3 33 03 3 3 00
IFQHM IFOCSCSmM BUELEWM

00 3 3reawí?p©« mm sn
ZO-LA 2000 Kft Aszód, Kossuth L. utca 71. 
Tel/fax 28 500-450; 28 500-451; 70 519-7869

Bodri 10 kg-os
Boldog buldog krokett
Boldog buldog
Darling 3 íz 10 kg
Tészta 1 kg
Rizs 1 kg ___

ázaA egész zsáAza éríendéfá/

Happy Wuö (cica) 400g
Happy fhs (kutya) l200g
Húsok; Csirkeláb

Csirkefej
Pulyka szárnyvég
Darálékok

ZOLÁB1UM
I00.-
22ö.=

59 Ft/kg
90 Ft/kg

1OO Ft/kg
1OO Ft/kg

CICA és KUTYA KUCKÓK különböző színben és 
méretben kaphatók!

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: l-P: 8-17; Szó: 8-12

SfiSIE® Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
érvényes engedéllyel 

megnyitottuk 
aszódi irodánkat

TELJESKÖRŰ SZOLGÁLTATÁS

SZIGÜ Rt. Aszódi iroda 
2170 Aszód, Kossuth L. U. 82.

INGATLAN IRODA 
(Ügyvédi iroda mellett) 

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

Járt Í Ij
KERESÜNK: J | h 

!
Eladó családi házakat, lakásokat, 

Telkeket ügyfeleink részére 
-ingatlanértékbecslés 
- vásárláshoz hitelek

Aszódon építési telkek eladók!

' I 
r'

Helyi képviselőnk:
Lukács Barnabásáé

Telefon: 28 400-080; 06 30 380-8193
Ügyeleti telefon: 06 30 3318-822

Nyitva tartás: 8-16 óráig 
Ügyelet: éjjel-nappal

Aszód főutcáján 
36 négyzetméteres 

üzlethelyiség 
kiadó!

Telefon: 06 70 389-6705



16 ASZÓDI

AJÁNLATA
Komfortos 

mennyország
Bizonyára mindenkit foglalkoztat- 

ha nem is egyforma intenzitással - 
az a gondolat, hogy mi lesz velünk a 
halálunk után. Tényleg van túlvilág! 
élet? Akik már eljutottak a klinikai 
halál állapotába, azok kivétel nélkül 
azt állítják, egy hívogató fehér fényt, 
világosságot láttak, de aztán meg
fordultak, és visszakerültek a földi 
életbe.
Jómagam a kétkedők táborába tar
toztam, egészen addig, amíg egy 
közlekedési balesetnem ért. Motor
kerékpárral közlekedtem, amikor 
egy szabálytalan autós belém ro
hant. Mintegy tíz métert repülve egy 
árokba zuhantam. Ez a tíz méter 
azonban elég volt ahhoz, hogy vé
gigperegjen. előttem életem addigi 
szakasza, a végén egy nagy kér
déssel: ennyi volt?
Ez az „életen való átrepülés” meg

érttette velem, hogy megtörtén
hetnek velünk olyan dolgok, ame
lyek addig elképzelhetetlennek tűn
tek számunkra. Innentől már más 
kérdés fogalmazódott meg ben
nem: mi a halálunk utáni legna
gyobb büntetésünk? Az egyik teó
riám szerint az, ha látjuk azt, hogy 
nélkülünk is megy az élet, ha látjuk

Taps, Alida!
/Az első lépések a művészi pályán

Frissesség, sokoldalúság, egyéni 
látásmód. Ezek azok a kulcsszavak, 
amelyek talán a legjobban illenek 
Kovács Alida Taps című kiállítására, 
amely szeptember 14-én nyílt meg 
a Petőfi Múzeum Galériájában, s 
november végéig gyönyörködhet
nek benne a látogatók.

Újabb aszódi alkotó rugaszkodott 

neki a képzőművészet simának 
nem nevezhető útján. Tíz évvel eze
lőtt Alida megkereste Lőríncz Fe
renc festőművész csoportját. Való
színűleg már ekkor vezérelte az a 
gondolat, amelyet most a kiállítás 
meghívójára rögzített: „Azértfestek, 
mert festenem kell: nem magamtól 
és magamból, hanem a legnagyobb 
Művész tervében ez szerepelt, ami
kor megalkotott’. Lőríncz Ferenc, 

szeretteinket, és nem tudjuk meg
óvni őket a bajtól.

Hasonló gondolat fogalmazód
hatott meg a Ghost című film rende
zőjének a fejében. Ott ugyanis a 
meggyilkolt főhős valamilyen oknál 
fogva a két világ között lebeg, min
dent lát öt viszont nem, egészen ad
dig, amíg egy spiritiszta nem segít a 
feleségével való kapcsolatfelvé
telben. Amerikai film lévén termé
szetesen nem marad el a happy 
end sem. A főhős végül a mennyor
szágba jut, a bűnös pedig a pokol
ba.
Ajánlati könyvünkben valami ha

sonló olvasható. Kegyetlen törté
néssel indul: a 14 esztendős Susie 
Sailfisht a szomszédja megerő
szakolja majd megöli. Innentől Su
sie szemével föntről látjuk a világot, 
azt, ahogyan nyomoznak eltűnése 
után - a szomszéd minden nyomot 
megsemmisít -, és azt ahogyan a 
család megpróbálja földolgozni a 
tragédiát. A mű egyszerre képes 
szívszorító, ugyanakkor mulatsá
gos, esetenként fölemelő perceket 
szerezni az olvasónak. Egy „baj" 
van vele: nehéz letenni. R.Z.

aki tanára lett Alidénak, s most a ki
állításának megnyitását is vállalta, 
örömmel jegyezte meg, itt kezdődik 
a művészet. A hivatástudatra való 
ráébredés után az hajtja az embert,

Egy kis nyelvelés
Mit csinál, aki kótyavetyél?

Egyes nyelvek szárnyas szavak
nak nevezik a nyelvnek azokat az 
állandósult szókapcsolatait, ame
lyek valamiféle többletjelentés kife
jezésére alkalmasak. Ide tartoznak 
a szállóigék, a közmondások és a 
szólások. Ez utóbbiak közül közis
mert az elkótyavetyél valamit kifeje
zés, amelyet használunk, a jelen
tését is ismerjük, de eredetét tekint
ve már bizonytalanság fog el min
ket, ha valaki magyarázatot vár tő
lünk. Egyetlen egy dolog tűnik nyil
vánvalónak: a kifejezés nem ma
gyar eredetű. Még azt is sejthetjük, 
hogy viszonylag régóta meggyöke
resedett nyelvünkben.
Ha búvárkodni kezdünk a Magyar 

értelmező kéziszótárban, választ 
kapunk a kérdésünkre, de sajnos 
nem teljes körűt. Ugyanis találunk 
egy kótyavetye címszót, melynek 
jelentésével kapcsolatosan tájékoz
tat minket a szótár, hogy régies és 
népies szóval állunk szemben, sőt 
arról is, hogy szerb-horvát eredetű. 
Jelentését illetően az alábbiakat 
közli: „Árverés, amelyen az áruk 

rendsz. (rendszerint; a szerző kie
gészítése) áron alul kelnek el. Vmi- 
nek olcsón való elvesztegetése." 
Arra azonban nem utal a szótár, 

hogy elegettegyen aküldetésének. 
Alida eddig mindent megtett ezért. 
Az egri Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskola rajzszaka után 
az Iparművészeti Főiskola követ
kezett. A munkálkodás eredménye 
a múzeum által örömmel felvállalt 
tárlat, amelyekben megmutatkozik 
Alida értő, érző látásmódja, kre
ativitása. Egyszerre láthatunk fest
ményeket, fotókat, a megnyitót pe
dig egy videó performance is követ
te, amely azt láttatta, a filmezés, az 
animáció világa sem állhat túlságo
san messze az iljú tehetségtől.
Lőríncz Ferenc szerint Alidára mos
tantól még nagyobb felelősség há
rul: meg kell mutatnia annak a bizo
nyos legnagyobb Alkotóművész
nek, hogy méltó a küldetésre. Eh
hez kívánunk sok sikert az ifjú alko
tónak. RZ.
(felső kép: mester és tanítványa, 
alsó kép: NagyLászló-tanulmány) 

hogy e főnévnek igei származéka is 
van: elkótyavetyél. Ha megpróbál
juk megkeresni a szótárban, bizony 
nem találjuk.
Ha az etimológiai szótárt kezdjük 

vallatni, már 1540-ből találunk írá
sos adatot az Oklevélszótárból: 
„Dati sunt duó cothumi per kothye 
wethye empti”, vagyis „Adva van két 
kótyavetyén vett (vadász)csizma". 
Rövid idővel később több, egymás
hoz hasonló szóalak bukkan fel: 
kottawettie; kótyavetyén; kótyave- 
tőre... Természetesen jelentésük az 
árverésre vonatkozik. A kótyavető 
alakot nyelvészeink már népetimo
lógiával keletkezett alakként ma
gyarázzák. 1704-ből van írásos 
adatunk az elkótyavetyél igei alakra.
Eredetként egy olyan többszavas 

szerb-horvát kifejezés nevezhető 
meg, amely nyelvünkben egységes 
szóvá forrott össze, mint az egy
szeregy a mitugrász, vagy az egy
házi nyelvhasználatban a Miatyánk 
vagy a Hiszekegy. Alapja egy olyan, 
árveréseken használatos kifejezés, 
amellyel arra kíván választ kapni a 
kikiáltó, hogy az árverésre - vagyis 
kótyavetyére - bocsátott áruért ki 
kíván többet adni.
Az árverések természetéből fakad, 
hogy ilyen alkalmakkor az áru ere
deti tulajdonosa szorult helyzetében 
az értéknek csak töredékét kapta 
meg, s innen ered az a jelentés, 
hogy aki kótyavetyén, vagyis árve
résen „szabadult meg" értékeitől, az 
elherdálta, áron alul adta el korábbi 
tulajdonát. Vagyis szinte mindig 
veszteséget szenvedett. Ebből 
egyenesen következik, hogy elkó
tyavetyélte, amije volt.
Az eredeti alak kétségtelenül a 

kótyevetye, amelyből hamarosan 
kótyavetye lett, mai nyelvhasznála
tunk azonban már csak az elkótya
vetyél igealakot használja. Stílus
értéke igen-igen kifejező. -g-l

Megköszönjük mindazoknak, 
akik szeretett férjem - édesapa, 
nagypapa Salamon István te
metésére eljöttek, részvétük
kel, virágaikkal fájdalmunkban 
együttérzésüket fejezték ki- 
A mélyen megrendült gyászoló 
feleség és család
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Október 15-től 
őszi koszth'n)ök

olcsóbbal)!
Nxs'itxscitcirtós: 

H-P: 9-17, Szó: 8-12 
Te!.: 06-30 627-8481

0-128-as méretig 
Babaápolási cikkek, játékok 

Babakelengye: a környéken 
nálunk a legolcsóbb! 

Ősszel is öltöztesse fel gyermekét 
megújult kínálatunkból!

N^: U-P: 9-17: £&: 8-12 
Td: 06 30 415 0368

Számítástechnika és nyomtatási kellékek

Aszód Kossuth út 3 UDVARHÁZ 
TeöFax: 06 28 402 389 

swsw.megaprint.hu, email: megapRnt@vivamaiLhu

í év alkatrész garanciaíazcanatí csere)

Pentiwn4 számítógép + 17” monitor + nyomtató

BRUTTÓ:137.900 FT

cipőbolt
Új helyen:

Aszód, Kossuth L. u. 2.
(Samu gazda és az Állateledel között)

( jCótaposó már kapható!^
Őszi cipők megérkeztek, 

téli készlet folyamatosan bővül!!!
Állatfigurás mamuszok 18-35-ig

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

Ak ttóíetönkben vásárolt gépekre 1 év díjtalan szervizelést vállalunk’

TOVÁBBI AKCIÓINK:
Philips SO perces CD !«{• Canon kompatibilis patronok

Koliak 2.1 haagíáíszett 5600.- Hpson kompatíbilis patronok

960.-

5450

5.1 hangkártya 3450.- KP kompatíbilis Icxcr toaerek 8800.-

I SztiKnisriE Sulinetes gépek már 137.000 ft-tól

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

AKC1OÍ AJÁNLATMINIK: 
Új madárpókok érkeztek 

nagy választékban!
500-15000 Ft-ig kedvező áron élő eleség!

Hüllők és a hozzá vásárolt terráriumok"'
SZÁLLÍTÓK, DEKORÁCIÓK STB. ÁRÁBÓL

fO% kedvezmény ^
(Az akció a készlet erejéig tart!)

Szó: 8-12

swsw.megaprint.hu
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Háromszor
- Szóval azt állítod, hogy nem vagy 
rasszista ?

-Igen. Azt állítom.

- Szereted a négereket ? 

-Szeretem.

- Eszedbe sem jutott, hogy árts ne
kik?
-Igen, így van.

- Levennéd a fejedről a csuklyát ? 
Nem értem, hogy mit mondasz!

Borai kora reggel ért haza az éj
szakai szolgálatból. Alig tudta tar
tani a szemeit, szeretett volna mie
lőbb ágyba kerülni.
-Elloptak három tyúkot!
Az anyósa állt előtte az előszoba 

közepén. Hálóingben volt, a szemé
ben sírás bujkált.
-Kinek a tyúkjait lopták el?
Mindig ezt csinálta. Ha nem tudott 

azonnal reagálni valamire,akkor fel
tett egy kérdést. Szinte nem is volt 
érdekes,hogy mit kérdezett,csupán 
időnyerés volt a célja. Rendszerint 
bevált, még komolyabb ügyekben 
is.
A kérdés megemésztése, majd a 

válasz elég időt adott arra, hogy át 
tudja gondolni a válaszát vagy felis
merje, hogy mit kell tennie.
- Hát a mi tyúkjainkat! Három gyö
nyörű tyúkot!
-Hogy vitték el?
- Bementek az ólba és elvitték.
Borai lemondóan sóhajtott és ki

ment az udvarra. Nézte a baromfiói 
ajtaját, mintha azon lett volna mit 
nézni. Az anyósa mellette állt vá
rakozóan...
-Kutya kellene...
- Persze! Összeugrálna mindent!

Amióta ideköltözött, szeretett volna 
egy kutyát. Nem fajtában gondolko
dott,csak kutyában. Soha se volt 
kutyája, talán ezért vágyott utána. 
Úgy gondolta,hogy itt az egy holdon 

csak elfér egy, és ahol hatan esz
nek, jut a kutyának is. Az anyósának 
más volt a véleménye.Ő csak olyan 

állattartásába ment bele, amelyik 
tojik vagy meg lehet enni a húsát. 
Minden más felesleges luxus.
-Csinálj valamit!
-Mit csináljak?
- Szerezd vissza a tyúkokat, menj le 
a cigánytelepre, biztosan ott van
nak.

három tyúk története
-Anyuka! Itt nem én vagyok a kör
zeti megbízott, nem is ezen a szak
területen dolgozom. Mint érintett, 
nem is járhatnék el ebben az ügy
ben. Az is lehet, hogy nem a cigá
nyok vitték el. Ismernek, tudják, 
hogy itt lakom.
- Az az igazság.hogy tutyimutyi 
vagy, az is voltál mindig!
Az anyósa sarkonfordultés bement 
a házba. Borainak kiment az álom a 
szeméből. Úgy nézte a kapirgáló 

tyúkokat, mintha tőlük várna vá
laszt... Mit lehetilyenkortenni?
Három hét telhetett el. Délután volt 
és ilyenkor tárgyalás nélküli hatá
rozatokat hozott, sokszor harminc
negyvenet is. Csak az adatokat kel
lett behelyettesítenie, az összegek 
nem nagyon változtak. 1-3000 Ft 
közötti bírságok voltak. Igyekezett 
toleráns lenni, bár tudta, hogy aki
nek ki kell fizetnie, az öt nem na
gyon tudja tolerálni.
Három óra körül hívatta a bűnügyi 

osztályvezető.
- Ülj le ! Most ment el az anyósod. 

Feljelentést tett az ügyeletén, hogy 
ellopták három tyúkotokat...
-Az majd egy hónapja volt...
- Nem, ma volt. Azt mondta, hogy 
csak délben vette észre. Mit szólsz 
hozzá?
-Mit szóljak!
- Ha hazamész, szépen rábeszé
led,hogy vonja vissza. Mondja azt, 
hogy közben előkerültek a tyúkok, 
vagy mit bánom én! Csak vonja 
vissza. így se jó a statisztikánk, ez 

már nem hiányzik. Borai vörösen a 
méregtől ment végig a folyosón. A 
bűnügyesek utána kukorékoltak, 
ugratták, hogy menjen át a bűnügy
re és nyomozza ki, hogy melyik ka
kas szöktette meg a tyúkokat...
Este, mikor hazament, ha nehezen 
is, de sikerült rávennie az anyósát, 
hogy vonja vissza a feljelentést. 
Ennek fejében vállalta, hogy lemegy 
a cigányokhoz és beszél a fejük
kel...
A vajda háza közvetlen a patak 

melletti utcában állt. Köböl épült, 
nem holmi viskó volt. Az udvaron két 
jól táplált ló szagatta a porcfu vet.

A veranda ajtaja nyitva volt, így 
Borai kopogott az ajtófélfán, majd 
bement. Ignác, a vajda egyik fia egy 
fűzből font kerti széken ült és bagó

zott. Nagy darab, jóképű, 25 körüli 
férfi csillogó fekete szemekkel, ko
romfekete hátrafésült hajjal. Bár 
nem ő volt a legidősebb fiú,az a hír 
járta,hogy ő örököli a vajdaságot, 
mivel ö a legrátermettebb.
- Szervusz! Mi járatban vagy ?
- Szevasz ! Van egy kis problé
mám...
- Ülj le, gyújts rá és mondjad! 

Egyidősek voltak. Amikor Borai a 
gimnáziumot kezdte, ők akkor köl
töztek ide valahonnan Nógrád me
gyéből. Először vályogputriban 
laktak,aztán felépült a téglaház is.
- Figyelj Ignác! Tudod, hogy nekem 
semmi bajom se veled, se a töb
biekkel,de hogy másodszor lopjátok 
el a tyúkjainkat, az azért már több a 
soknál.
Ignác beszívta, majd beharapta a 
felső ajkát, majd egy nemlétezö do
hánydarabkát csippentett le róla...
- Miből gondolod, hogy mi voltunk ? 
-Én nem gondolom. Az anyósom 

úgy gondolta...
- Te ülsz itt, neked mozog a 
szád,nem az anyósodnak!
Borai visszatette a dobozba a már 
kivett cigarettát.
- Csak arra akarlak kérni, hogy be
szélj az asszonyokkal, hogy kerül
jék a házunkat...
- Én ugyan nem beszélek ! Ha 

közülünk való volt, kapd el, csukasd 
be, tőlem meg is verheted őket, 
csak engem hagyjál békén, mértén 
nem járok tyúkot lopni!
- Gondoltam, hogy rád meg az apád
ra hallgatnak...
- Figyelj! Beszélek velük, ha Te is 
beszélsz minden szomszédoddal,

minden magyarral, hogy ne csinál
janak olyat, ami törvénybe ütközik. A 
ti törvényetekbe!
Mikor kiért az utcára, nem is em

lékezett, hogy köszönt-e, mielőtt el
jött, nem mintha ez valamit számí
tott volna. Másnap nagyon korán 
ébredt, még alig kelt fel a nap. 
Felöltözött. Gondolta, hogy kimegy 
a telken lévő kis akácerdöbe és 
megpróbál a légpuskával lelőni pár 
seregélyt, melyek lezabálták a 
szőlöt.25-30 métert mehetett, 
amikor meglátott három cigányasz- 
szonyt a krumplibokrok között. 
Szedték a krumplit és a rikító tarka 
kötényük zsebeibe tömködték. Akis 
ólomgolyó az asszonyoktól nem 
messze csapódott a földbe,fölverve 
pár homokszemet, melyek fáradtan 
elültek, mint a lövés hangja a sűrű 
akácosban. Borai értetlenül nézett a 
puskára, majd a kezére, aztán az 
asszonyok után, akik úgy szalad
tak,hogy csak úgy lobogott utánuk a 
tarka kötény szalagja... Az egyik 
mintha az Ignác felesége lett 
volna...
Lassan odabandukolt a megbontott 
krumplibokrokhoz. A kitépett szárak 
körül kis mezítelen lábnyomok vol
tak mindenhol, csak hát a szom
széd telkén, aki a képzeletbeli telek
határ mellé szintén krumplit ültetett. 
Leült. A puskát letette maga mellé a 
homokba és csak nézte, nézte a 
lábnyomokat és arra gondolt, hogy 
meg kellene már csináltatni a ke
rítést... Esetleg a meglévőket is le 
kellene bontani, mindet. Majd egy
szer...talán. De akkor már ő se lesz, 
Ignác se lesz, csak az emlékük, 
mely ellibben, mint a kötények 
színes szalagja.

Pálmai Tibor
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Feltöttőkártya»értékesítés
. a Te hangod v

14X4

I o I

Hírlap, dohányáru, Hagyományos és új aszódi 
képeslapok, telefonkártyák, postai értékcikkek
A postahivatal és a shop nyitvatartása:

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

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, KIGIPS hézagoló és 
glettelő segédanyagok

■=> Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők 
Diszperzit - Héra - Limit 
lábazat- és homlokzat
festékek, ecsetek, meszelők

<=> Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

Péter Lajosné 
ASZÓD, LAKÓTELEPI FESTÉK- 

TAPÉTABOLT
® (28) 401-691, 401-092 

Nyitva? 1H-P: 6-17-ig, Szó: 6-12-íg

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

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

ffUmkidolgozás: 9x13 10x15
24D 1490.- 1790.-
27D 1590.- 1890.-
36 □ 1890.- 2190.-

+ ajándékfilm vagy album közül választhat!
Fa-és fémkeretek, albumok, 

fotós-és videós táskák nagy 
választékban kaphatók!

Még mindig tart a fényképezőgép akció!

Illatszertár
sutéit,

étkészletek, különleges pohárkészletek, 
gyümölcs-és kompótoskészletek 

sok szép egyéb ajándéktárgy I 
Várjuk minden kedves vásárlónkat!

nyitva tartás: H-P.: 8-17: Sz: 8-12
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Az ingyen busz ára
Jelenleg Bagón egy olyan kft-nél 

dolgozom telephely-vezetőként, 
amely buszokkal végez belföldi sze
mélyszállítást és autóbusz szervizt 
üzemeltet, így nem mehetek el szó 
nélkül a buszfelajánlás körül kia
lakult levélváltások mellett.
A tavalyi év során cégünk vásárolt 

egy ilyen Ikarus 211-es típusú au
tóbuszt, a felajánlott busszal mege
gyező állapotban levőt (vételára 
mintegy 200- 300 ezer forint egy 
ilyen típusú és állapotú busznak). 
Mivel saját szerviz- és lakatosmű
helyünk van, a felújítása önköltségi 
áron „csupán” 1,2 millió forintba ke
rült. Az önkormányzatnak ez kb. 2 - 
2,4 millió forintjába lett volna. Néz
zük meg tételesen, hogy milyen to
vábbi költségek terhelik az önkor
mányzatot ahhoz, hogy a busz részt 
vehessen a közúti forgalomban: 
Eredetiség vizsgálat: 31.000 Ft 

Kötelező biztosítás: biztosítótól füg
gően évi kb. 100-120 ezer forint 
Átírás: önkormányzatnak ingyenes 

Tachograf illesztés, vizsgálat: 
180.000 Ft
Műszaki vizsga, zöldkártya: 
35.000Ft (évente)
Súlyadó: az önkormányzat eltekint
het tőle
Összesen: min. 2.246.000 az in

gyen buszára
Ekkor a busz még egy métert sem 

ment, mert ahhoz szükséges némi 
gázolaj (mintegy 20-23 liter 100 ki
lométerenként ) és legalább egy 
buszsofőr. Ha ezek is megvannak, 
akkor sem tökéletes minden. Egy 
ilyen busz 35 személyes. Ha egy 
osztálykirándulásra pl. egy 30 fős 
osztály megy 2 pedagógus kísé
retében, akkor már csak 3 szülő kí
sérheti el gyermekét, pedig egy ki
ránduláson több szülő felügyelete is 

szükséges lehet. Tegyük fel, hogy 
egy osztály elment kirándulni. Mivel 
az osztálykirándulások ideje min
den osztálynál azonos, már csak kb. 
20 osztály utaztatását kell megol
dani. Jó, hogy van egy buszunk, 
csak kevés. Néha meg sok, mert ha 
kihasználatlanul áll, állandó költsé
gei akkor is vannak.
Most kicsit pesszimista leszek. 
Elmegy két osztály Pécsre, egy a 
saját busszal egy pedig bérelt jár
művel. Mindkét busz lerobban. A 
bérelt busz esetében a bérbeadó 
feladata a mentést megoldani, a 
költség őt terheli. Az önkormányzat 
busza esetében ez a városnak 
jelent kiadást.

Egy buszfelújítás kb. öt évre ga
rantálja az üzembiztos állapotot, de 
persze kisebb javítások ezen idő
szakon belül is előfordulhatnak. Öt 

évre az állandó költségek továbbá 
kb. 1 millió forintot jelentenek. Tehát 
ez a busz öt évre 4 millió forint kia

dást jelentene a városnak, ha egy 
kilométert sem megy. Ez évi 800. 
000 forint. Ma a bérelt busz átlagos 
kilométer díja 170-180 Ft. Az évi 
állandó költség árából kb. 4500 km 
tehető meg bérelt busszal, ebből 
kétszer meg lehetne járni Görög
országot oda-vissza. (csak sajnos 
ezek a buszok már nem léphetik át a 
határt) Majd elfelejtettem, a saját 
buszba ezen felül még tankolni is 
kellene, plusz kifizetni a gépkocsi
vezető bérét. így már három görög 

útnál tartunk évente ezen busszal. 
A többi osztálynak, civil szervezet
nek persze továbbra is bérelt busz- 
szalkéll mennie.
Felmerül bennem még egy kérdés. 
Ha ez a busz annyira megérte volna 
az árát, miért nem élt a lehetőséggel 
a futballclub, hogy ezzel oldja meg a 
csapatok utaztatását?

Jordán Imre
az INDI-CAR Kft. Telephely-veze
tője

A Túrái Takarékszövetkezet akciói

2003. október 1-2003. dec. 31.:
AKCIÓS FOGYASZTÁSI HITEL

2003.október 13-2003.december 31.:

“Kamatsziirot”
A hitel összege: maximum 500.000 Ft
A hitel lejárat: 36 hónap
A hitel kamata: évi változó 15 %

A hiteligénylő részéről a hitelokmányok be
nyújtásával egyidőben fizetendő:
- hitel ügyintézési díj: a kért hitel 1%-a
- pénzintézeti költség: 500 Ft

A hitel folyósításakor befizetendők:
- A hitel kezelési költsége a kapott hitel
százalékában: egyszeri 3%
- folyósítási jutalék a folyósított hitel
százalékában: egyszeri 0,5%

A kölcsönfeltételekkel kapcsolatban dolgozóink 
készséggel adnak felvilágosítást.

A Tarai Takarékszövetkezet akciós Takarékszelvény betéttel és Bankszámla melletti, 
egyszeri, 3 hónapra akciós lekötött betét konstrukcióval várja Tisztelt Ügyfeleit!
1. Az akciós Takarékszelvény konstrukciói: 
1-30 nap 1%/év
31-60 nap 3%/év
61-90 nap 20%/év
Átlagos hozam: 8%//év
A Takarékszelvény 3 hónap után nem kamatozik!
2. Bankszámla melletti EGYSZERI 3 hónapos lekötött betét kamat-kondíciói: 
Lakossági bankszámlával rendelkező ügyfelek:
Lekötött összeg Kamat/év
0-800 ezer Ft 7,2
500 ezer-1 millió Ft 7,5
1 millió Ft fölött 8,3
Pénzforgalmi számla esetén
0-800 ezer Ft 6,7
800ezer-l,5 millió Ft 7,1
1,5 millió Ft felett 7,8
Részösszeg felvételére nincs lehetőség! A lekötési idő előtti felvét esetén, illetve 3 hónap 
után a betét nem kamatozik!
Október 31-e a Világtakarékosság napja! Ez alkalomból október 27-től október 31-ig a 
Takarékszövetkezetben Bankszámlát nyitó ügyfeleink részére a számlanyitás díja: 
Lakossági bankszámla: 200 Ft helyett: 0 Ft 
Pénzforgalmi számla: 5.000 Ft helyett 2500 Ft

Fenti Akciós ajánlatunkon kívül az évek folyamán megismert betéti fajtákkal, 
hitelkonstrukciókkal és egyéb szolgáltatásainkkal továbbra is várjuk jelenlegi és leendő 
Ügyfeleinket

Túrái Takarékszövetkezet Igazgatósága

Apróhirdetések
Pénztárgépek, mérlegek adásvétele, Apeh ügyintézés, hitelesítés, 
szervízelés. 06 20 9281-526
Otthon végezhető könnyű munkalehetőség. Válaszborítékért 
tájékoztatom. 2170 Aszód, Pf.: 48

Helyesbítés
Előző számunkban a János atyát bemutató cikk címében figyel
metlenségünk miatt a görög katolikus felekezet helyett görögkeletit 
írtunk. Az érintett atyától és felekezetének tagjaitól szíves elnézést 
kérek. Rácz Zoltán felelős szerkesztő
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Pontot rabolt az Aszód TC a listavezető otthonában
Eddig egy edzőváltás és harmadik hely

Gól nélküli döntetlen Tököl ellen!

2003-09-21 vasárnap
Aszód
Aszód-Tököl: 0-0 (0-0); Ifi: 3- 
3; Serdülő mérkőzés: Aszód FC - 
Hévízgyörk: 7—5
Nyári kánikulára emlékeztető 30 fok 
körüli időben mintegy 300 néző előtt 
indult útjára a labda. A korábbi mér
kőzések jó játékát vártuk, igazi 
közönségszórakoztató mérkőzést. 
Az első félidő nagy részében a ha
zai csapat átadta a játékteret ellen
felének. A megszerzett labdát lőtték 
tovább Hosszú Péter felé, aki két- 
három tököli védővel a nyakán bir
kózott a labdáért. Igazi helyzet egyik 
kapu előtt sem alakult ki, a játék 
színvonala is meglehetősen ala
csony volt. Az első félidő vége felé 
már többet támadott az aszódi csa
pat, a góllövő cipőt azonban nem 
lelték meg.
A játék képe és színvonala nem 
változott a második félidőben sem, 
gólszerzésre mindkét csapat kép
telen volt. A futballban ez is „benne 
van”, nem lehet mindig minden 
meccset megnyerni.
Örvendetes a serdülő csapat jó 

bajnoki rajtja. Pálfy István edző ve
zetésével már a második mérkőzést 
„hozták” a kicsik.

2003-09-28 vasárnap
Bag, 400 néző
BagFC-Aszód FC: 4-0 (2-0);
Ifi: 1 - 4; Serdülő mérkőzés: Iklad - 
Aszód FC:1 -1
Hosszú évek után került sor ismét a 
két szomszéd település közötti 
rangadóra. A középső Galga mente 
sok futball szerető szurkolója kíván
csi volt, mire lesz képes az újonc 
Aszód FC a megye első osztályá
nak egyik legjobb csapata a Bag 
ellen.
Az első 10 perc változatos játékkal 
telt, a kapuk egyik oldalon sem fo
rogtak veszélyben. A12. percben a 
bagiak gólgyárosa, Szekula a jobb 
oldalon elcsípett egy pontos indí
tást, kiszorított helyzetben is jól el
talált lövéssel megszerezte a haza
iak vezető gólját (1 - 0). Azt vártuk, 
hogy a bekapott gól hatására felpö
rög az aszódi csapat, sajnos vára
kozásunk hiábavalónak bizonyult. A 

két előretolt aszódi éket (Hosszú 
Pétert és Zacsovics Zoltánt) próbál
ták meg előrevágott labdákkal meg
játszani. Az indításokkal - ha el is ju
tottak hozzájuk - nem tudtak mit 
kezdeni, rögtön két - három határo
zott bagi védő rontott rájuk. Igazi 
helyzetet az aszódiak nem tudtak 
kialakítani. A 28. percben ismét a 
bagi Szekula volt eredményes: Ko
vács Róbert és a védők is beadást 
vártak, Szekula azonban egy gyors 
mozdulattal a rövid sarokban vágta 
a labdát (2-0). Okos gólt volt, el kell 
ismerni. (Az aszódi szurkolók közül 
többen nem értették, miért nem fog
ja emberfogó védő a bagiak „gól
gyárosát’ , Szekulát?) Azelső aszó
di helyzetre a 44. percig kellett várni. 
Zacsovics belsővel az ötösről a ka
pu fölé emelt. A49. percben Hosszú 
egy jobb oldali szabadrúgást harcolt 
ki. A beadást övető fejes a felső 
lécen gurult végig... Még szeren
csénk sem volt.
Fordulás után sem kellett sokat vár
ni az újabb bagi gólra. Gyors jobb 
oldali kontratámadás végén a ka
pufáról úgy pattant ki a labda, hogy 
Kovács Róbert hátáról a gólvonal 
mögé gurult (3 - 0). A következő ba
gi támadás is gólt hozott: mint az 
előbb, gyors jobb oldali akció, bea
dás, a kapus csak ujjheggyel érte el 
a labdát, a bal oldalról berobbanó 
bagi csatár pedig a hálóba fejelt. (4 
-0). A mérkőzés hátralévő részében 
erőtlen aszódi próbálkozásokat lát
hattunk, gólt nem. Annyit talán vál
tozott a játék képe, hogy az aszódi 
csapat védelmét a megbízható Ma
kó Tamással és Szabó Imrével meg
erősítették, így legalább a megalázó 
vereséget sikerült elkerülni.
Összefoglalva: a minden játékré

szében jobb bagi csapat ilyen 
arányban is megérdemelten győ
zött. A szélvészgyors bagi szélsőket 
nem sikerült megállítani, az aszódi 
védők nem tudták felvenni a ver
senyt. Az előrevágott labdákat a két 
aszódi ék nem tudta megtartani és 
megjátszani, a középpályások nem 
segítették őket kellőképpen. Gól
helyzet nélkül nem lehet gólt rúgni, 
anélkül pedig nem lehet mérkőzést 
nyerni. Sajnos alig-alig akadt aszódi 
helyzet. Visszavágó tavasszal 
Aszódon. Lesz alkalom a javításra I

Kimaradt gólhelyzetek - 
döntetlen Délegyháza ellen.. .

2003-10-05
Aszód, 250 néző
Aszód ■ Délegyháza: 1 -1 (0 - 0);
Ifi: 2 - 2; Serdülő mérkőzés: Aszód 
FC szabadnapos
Az ősz beköszöntél jelezte, hogy a 

mérkőzésre korai időpontban, 14 
órakor került sor. A bagi vereség 
nem múlt el nyomtalanul, a hazai 
csapat kispadján a korábbi edző 
Rácz László helyett ismét Kecskés 
Zoltán foglalt helyet.
Szolnok megyei játékvezetők síp
szavára indult útjára a labda. Csap
kodó, meglehetősen alacsony szín
vonalú játékkal telt el az első félidő 
nagy része, a kapuk felváltva forog
tak veszélyben. A felázott, csúszós 
talajon igazi átlövésre nem vállal
koztak az aszódiak, a támadások 
végén hol a határozottság, hol a 
szerencse hiányzott. A félidő végén 
a 44. percben majdnem megsze
rezte a vezetést az ellenfél. A ki
támadó hazai csapat lestaktikája 
rosszul működött, a kiugró délegy
házi csatárt Milovanovics önfel
áldozó becsúszása akadályozta 
meg a góllövésben.
A második félidő elején sem válto
zott a játék képe. Folyamatosan tá
madott csapatunk, gyors kontrákkal 
veszélyeztettek a délegyháziak. Az 
55. percben cserére szánta el ma
gát Kecskés Zoltán : Nagy Tamás 
helyére a kisebb sérüléssel bajlódó 
Hosszú Péter állt be. A 61. percben 
Zacsovics Zoltán megugrott a jobb 
szélen, erős beadásába olyan sze
rencsétlenül ért a vendégek védője, 
hogy lábáról a hálóba pattant a 
labda (1-0).
Nem sokáig örülhettünk a vezetés
nek. Tíz perc sem telt el, amikor egy 
gyors vendég akciónál, amíg vé
dőink lest reklamáltak, a vendégek 
játékosa kilépett a védők közül és a 
bizonytalankodó Kovács Róbert 
mellett laposan a kapuba továbbí
totta a labdát (1-1). Még nagyobb 
erővel támadott együttesünk, de 
játékuk görcsössé vált, hiányzott a 
korábbi meccseken tapasztalt ötle
tesség, gólerősség. A 80. percben 
az időközben beállt Kecskés ellen a 
kaputól 17 m-re szabálytalankod

tak, az ígértes szabadrúgás helyze
tet azonban Nenad fölé durrantotta. 
A mérkőzés végéig már nem válto
zott az eredmény.
Öszefoqlalva: hullámvölgyben van 

az aszódi csapat, mely az eredmé
nyekben és a mutatott játékban is 
látható. Nem múlt el nyomtalanul a 
súlyos bagi vereség és az azt 
követő edzőváltás sem. 270 perce 
nem tudtunk gólt rúgni, enélkül pe
dig nem lehet mérkőzést nyerni.
A másik tanulság, hogy az első osz
tályban nincs gyenge és erős csa
pat, meglehetősen kiegyensú
lyozott a mezőny, minden csapat ell
en maximális erőbedobással kell 
játszani.

-KT-
Lapzárta után került sor a lis

tavezető Tápiógyörgye elleni mér
kőzésre, idegenben. Atalálkozó 1:0- 
ás hazai vezetés után 1:1 -es döntet
lennel ért véget.
Búzás János, a klub elnöke elé
gedetten nyilatkozta, hogy a csapat 
talán eddigi legjobb játékával rukkolt 
ki az addig listavezető házigazdák 
ellenében, akik odahaza negyedik 
éve veretlenek! A csatárok közül 
Hosszú és Zacsovics is hiányzott, 
de a feladatot jól oldotta meg a he
lyettesítő Markóczi. Az egyenlítő tal
álatot azonban nem ő, hanem Milo
vanovics szerezte. A végére ma
radt három aszódi ziccer, de ezek 
sajnos kihasználatlanok maradtak. 
Mivel a Bag 6:1-re győzött a hétvé
gén, átvette a vezetést. Az Aszód to
vábbra is harmadik. R.Z..

Szabadidősport 
egyesületi hírek
A hosszú bírósági átfutást követően 
bejegyzésre került a városi szabad
idősport egyesület, így az utolsó 
akadály is elhárult a különböző or
szágos pályázatokon való részvétel 
elől!
Tervezett őszi-téli programjaink:
November: amatőr tollaslabda kupa 
December: asztalitenisz verseny, 
amatőr városi kosárlabda bajnok
ságbeindítása
Következő kiubösszejövetel: okt.
18.18 óra, Közművelődés Otthona
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Üzenet
Legyen csendes az álmuk, 

mert nem haltak hiába.
- Letarolt erdő fái - 

úgy fekszenek vigyázba’.

Földtömte szájuk némán 
kiált időtlen esküt.

Elvetett mag a rögben 
a csontmeztelen testük.

Feldúlt sírjukon mécses, 
október tüzvirága, 

a holtak jogán kérdez, 
választ már mit se várva.

Múltunkat elrabolták, 
a sivár jelen hallgat.

Ők élik túl, - a holtak, 
a győztes forradalmat.

München, 1986. (Tollas Tibor: 
Túlélők. Az 1956-os forrada
lom és szabadságharc 30. év
fordulójára)

Múló idő
Sárgul a levél is, 
Beborul az ég is, 

Hideg esők hullnak, 
Hűvös szelek fújnak.

Készül a természet, 
Pihenőre tér meg. 
Eljő a november, 

megborzong az ember.

De majd ez is múlik, 
Ősz a télbe nyúlik. 
Tavaszból a nyárba 
Örök körforgásba

(Molnár Jánosi

SZENT LUKACS 
EVANGÉLISTA EMLÉKÉRE

Vízszintes: 1. Lukács itt töltöt
te gyerekkorát és orvosként is 
munkálkodott 10. Ebben a vá
rosban lelte halálát, mint vértanú 
(Zárt betű: A) 11. Egyenletes fel
szín 12. Üzenet, angolul (MAIL) 

13. Csokoládé fajta 14. Zóna azo
nos hangzói 15. Nanométer 17. 
Nitrogén 18. Tintafolt 20. Tisztelt 
Címzett! 21. Tojás, angolul (EGG) 
23. Játék vége, angolul (OVER) 24. 
Pest megyei helység lakója 27. Kip- 
ling farkasa 28. Liter 29. Nagyobb 
ragadozó 31. Nikkel 32. Körülbelül 
34. ...-zug 35.Cink 37.Sugárjele 
38. Teának van 40. Sötét színű 44. 
Kismacska 45. Ricsaj 46. Kamara 
tag! 47. Amerikai film címe 48. Jód 
49. Zsemle darab 51. Kicsinyítő
képző 52. Bizony 53. Görög betű 
56. Búzát betakarít

Függőleges: 1. Konyhai bútor 2. 
Elfogyott 3. Takács Miklós 4. Ide
gen ffinév 5. Oxigén 6. Centiméter 
7. A skála egysége 8. Római 2 9.

Európai hegység 10. Pest megyei 
helység lakója 16. Csalánozó 19. 
... Maria 22. Ad, angolul (GIVE) 
25. Zé! 26. Bódé közepe 27. Az 
állam bevétele 30. Fotó nyersa
nyag márka 31. Egyen! 32. Marika 
betűi, keverve! 33. Kistehén 36. 
Nyak szélei! 37. Magányosan élő 
ember 38. Ebben a Dél-görög
országi városban volt püspök 
(zárt betű: J) 39. Ebben a római 
bazilikában található az általa 
festett Mária-kép (zárt betű: A) 
41. Középen fejel! 42. Spanyol 
autójel 43. Fed 45. Női név 50. 
Nem tegnapi 54. Domb rész! 55. 
Ezüst 57. Román autójel 58. 
Gramm

Előző számunk rejtvényének helyes 
megfejtése: A tű foka; A különc; Az 
ozorai példa

A helyes megfejtést beküldők közül 
a Móni Fotó 2000 Ft-os, filmki
dolgozásra feljogosító utalványát

nyerte: Nagy Judit (Kender u. 1) . A Fáma Könyvesbolt 2500 Ft-os 
könyvutalványa Bénik Gézánét (Falujárók útja 5/13) illeti meg. A 
nyereményükről szóló értesítést postán kapják meg.

Gratulálunk!
Várjuk Olvasóink véleményét, 

észrevételeit, írásait 
Címünk:
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2170 Aszód, Kossuth L u. 59. 
Tel: 28 402-321 ;Fax: 28 400-117 
e-mail: aszoditukor@freemail.hu

Mtükör

ASZÓDI TÜKÖR
Kiadó: Aszód Város Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Rácz Zoltán 
A szerkesztőség címe:

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

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

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

mailto:aszoditukor@freemail.hu

