
A városon 
nem múlik az 

egyetem 
létrejötte

Soron kívüli ülésen döntött a 
Podmaniczky-kastélyban léte
sítendő felsőfokú oktatási intéz
mény iránti támogatásáról a 
képviselő-testület. Ez megerősí
tése a korábbi felajánlásoknak, 
mely most kibővült azzal, hogy a 
város igényt tart a Széchenyi- 
kastélyra, majd miután megkapta 
az államtól - azonos feltételekkel, 
mint az Országos Evangélikus 
Egyház a Podmaniczky -kastély 
esetében - átadja hasznosításra 
a beruházó cégnek.

Mint arról már többször beszá
moltunk, az Országos Evangélikus 
Egyház megállapodást kötött egy 
vállalkozóval, mely szerint az ál
lamtól visszakapott Podmaniczky - 
kastélyt felsőfokú oktatási intéz
ményként hasznosítanák. A lega
lább 2,5 milliárd Ft-os felújítás költ- 

(Folytatás a 10. oldalon)

Habsburg Ottó szerint szakítani 
kéne hungaropesszimizmusunkkal

Sűrű napja volt február 9-én Habsburg Ottónak, aki a Páneurópai Uni- 
ó helyi szervezete meghívásának eleget téve városunkban tett láto
gatást. Igaz, felesége, Regina hercegnő szerint ez a pihentetőbb na
pok közé tartozott. Képzelhetik, milyen lehet egy normál munka-tem
pójú nap a vendégnek, ha három beszéd megtartása, a 11-től 19 óráig 
tartó koncentrálás lazításnak számít. Kérem, azt azért kalkulálják be, 
hogy a Nemzetközi Páneurópai Szövetség elnöke 92 éves.

Habsburg Ottó előadása közben, mellette Bagyin József és dr. Bethlen István

Délelőtt és délután a két gimná
ziumban járt Habsburg Ottó, akit fe
lesége, Regina hercegnő mellett el
kísért Bethlen István, a Páneurópai 
Unió hazai szervezetének elnöke is. 
A két, diákoknak tartott sikeres fóru
mot követően a város pol-gármes- 
tere, képviselő-testülete, valamint 
Tóth Gábor országgyűlési képviselő 
az Evangélikus Gimnázium könyv
tárában folytatott beszélgetést. In
nen kísérték fel a vendéget az iskola 
dísztermébe, ahol mintegy 80 em
ber felállva köszöntötte a neves 
vendéget.
Hőnigné Zádor Évának, az uniós 

szervezet helyi elnökének megnyi
tója, majd Bagyin József köszöntője 
után Habsburg Ottó lépett a mikro
fonhoz, aki rövid idő alatt lenyűgözte 
az érdeklődőket éleslátásával és 
optimizmusával. Természetesen 
előadásának központi témája or
szágunk európai uniós csatlakozá-

(Folytatás a 4. oldalon)

A képviselő-testület 
elfogadta az idei költségvetést

120 millió Ft a működési forráshiány
Nincs új a nap alatt, mondhatják azok, akik évről -évre figyelemmel kísérik a város költségvetését. Igen, 

ezúttal is forráshiánnyal rugaszkodik neki az esztendőnek a város. Csupán annyi a különbség tavalyhoz 
képest, hogy az akkori összegre rájött még 10 millió Ft. A hiány kezelésének receptje is maradt a régi: az 
önkormányzat megigényli az államtól a különbözetet az.úgynevezett önhiki pályázat segítségével. A mód
szer kétségkívül legnagyobb hátránya a bizonytalanság, legalábbis május végéig, június elejéig. Ekkorra 
derül, ki, hogy az igényelt összegből mennyit tart reálisnak a TÁKISZ. Csupán emlékeztetőül: 2003-ban ■ 
bár rekordnagyságú támogatást kapott a város, 17 millió Ft-ot felhalmozási többletbevételből, illetve ta
karékossági intézkedések foganatosításával kellett előteremteni. A képviselő-testület a költségvetés el
fogadása mellett egy a város költségvetési egyensúlyának megőrzését célzó intézkedési terv előké
szítését is kérték a pénzügyi irodától. A részletekről márciusi számunkban olvashatnak.

ÜZENET

“Légy jó európai, 
ez a cél-
Légy jó magyar, 
ez a legjobb eszköz”

(Kölcsey Ferenc)
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Önkormányzati hírek Január 21.

A képviselő-testület elsőként 
beszámolót hallgatott meg a 2003. 
évi gyermekjóléti és gyermekvédel
mi feladatok ellátásáról. A témával 
következő számunkban részlete
sen foglalkozunk.
Egyre több családnak okoz gondot 

a gyermeke étkezési díjának ki
fizetése. Januárban három gyer
mek étkezési díjhátralékának el
törlésére érkezett kérelem. A kép
viselő-testület egyikük esetében 
ítélte meg úgy, hogy a hátralékot 
annak behajthatatlansága miatt 
törli.
Emelkedik az önkormányzat tu

lajdonában lévő szeszfőzde fözésf 
díja. A szolgáltatást igénybe vevők
nek literenként 187,5 Ft-ot kell fizet
ni.
Módosította a képviselő-testület a 
vásár-és piactartásról szóló rende
letet, amely a város honlapján - 
www.aszod.hu - részletesen elol
vasható. A napirend tárgyalása so
rán szóba került, a rendezvényre 
egyre kevesebb igény mutatkozik, 
így idén mindössze négy vásár lesz. 
A vásárok iránti érdeklődés lanyhu
lása másutt is megfigyelhető, Gö
döllőn például egyetlen egy sem 
lesz az idén. Másutt viszont - Túra, 
Hatvan, Jászberény - továbbra is a 
szokásos „menetrend” szerint tart
ják meg ezeket.
Egyhangúlag jóváhagyta a grémi

um az önkormányzat fenntartásá
ban működő oktatási intézménye
inek közoktatási minőségirányítási 
programját. Hasonlóan gyorsan 
született döntés a köztisztviselők 
illetményalapjának valamint egyéb 
juttatásainak megállapításáról szóló 
rendelet hatályon kívül helyezésé
ről. Erre azért volt szükség, mivel 
időközben egy magasabb jogsza
bály született, amely teljesen lesza
bályozza ezt a témakört.
Módosították a képviselők az ön

kormányzat vagyonáról és a va
gyongazdálkodásról szóló rendele
tet. A változtatás összefüggött, egy 
korábbi, a árverési licitre vonatkozó 
szabályzat elfogadásával. A Közi
gazgatási Hivatal ugyanis jelezte, 
ezt célszerű lenne egy helyi rendelet 
mellékletében adaptálni, ez történt 
meg a módosítással.
Izgalmas vitát hozott a polgármester 

bérével, az alpolgármester és a 
képviselők tiszteletdíjával kapcsola
tos napirendi pont. Erről külön 
cikkben olvashatnak.
Továbbra sem keli bérleti dijat fi

zetnie az Aszódi Csatornamű Tár
sulatnak. A Kossuth Lajos utca 59. 
szám alatt működő társulat havi 33 
ezer Ft bérleti díj fizetése alól 
mentesül.

Három vállalkozótól, kér ára
jánlatot az önkormányzat az Aszód 
FC épületének felújítására. Mindhá
rom vállalkozás - Ágfalvi Imre, 
Épkomplex Kft., Kelemen Komplex 
Kft- elkötelezett híve és támogatója 
az aszódi labdarúgásnak.
A képviselő-testület döntése alap

ján az önkormányzat 60 ezer Ft-tal 
támogatta a Csengey iskola javára 
megrendezett jótékonysági bált, (az

Sikeres volt a jótékonysági bál
Több, mint 600 ezer Ft-tal gyarapodott az iskola

Több vendég, több bevétel. Ez az 
egyszerű képlete a jól sikerült bá
loknak. Igaz ez a Csengey iskola 
második alkalommal megrendezett 
jótékonysági estjére is, amely min
den költség levonása után 600 ezer 
600 Ft tiszta hasznot hozott a tanin
tézménynek.
A rendezvény megvalósításában a 
Szülői Munkaközösség tagjainak 
volt különösen nagy érdeme, akik 
Hronyeczné Pálinkás Erzsébet ve
zetésével és Búzás János képviselő 
védnökségével megtalálták azt a 
támogatói kört, akik ezúttal is hajlan
dóak voltak segíteni. Természe
tesen köszönet illeti azokat is, akik 
bármilyen módon segítettek, ven
dégként voltak jelen az estén - 
fejenként 2 ezer Ft volt a belépő - 
vagy vásároltak az 500 forintos tá
mogatói jegyekből.
A Szülői Munkaközösség ezúttal is 
kedveskedett egy kis műsorral a 
résztvevőknek. A csodálatos hangú 
László Eszter dalai után a férfiaknak 
lett igazán melegük, miután meglát
ták a vérbeli profi hastáncos, Balogh 
Andrea produkcióját. A remek va
csora után a Patkós zenekar zenéje 
csábította parkettre - bocsánat, kö
vezetre - a táncolni vágyókat, akik 

eseményről lapunkban beszámo
lunk)
Ingyenesen látogathatják a Városi 
Könyvtárt a 16 év alatti és a 70 év fö
lötti polgárok. (Erről törvény rendel
kezik.) A 16 és 70 év közöttieknek 
évente 400 Ft-ot kell fizetniük. Az in
ternet használat óránként 300 Ft-ba 
kerül.
Beszámolót hallgatott meg a kép

viselő-testület az Aszód FC 2003. 
évi támogatásának felhasználá
sáról. Erről külön cikkben olvashat
nak, csakúgy , mint az uszoda re
konstrukciójával kapcsolatos képvi
selői beadványról.
Kéréssel fordult a Szakorvosi Ren

delőintézet főorvosa, dr. Bodó Zsolt 
a képviselő-testülethez. Az önkor
mányzat korábban 4,9 millió Ft ön
részt biztosított egy pályázat mellé 

csak éjfélkor, a tombolahúzás ide
jére álltak meg egy kicsit pihenni. A 
jó hangulatot igazolja, hogy a legki
tartóbb vendégek csak hajnali ötkor 
voltak hajlandóak hazafelé venni az 
irányt.

A bál anyagi támogatói voltak:
Búzás János, Vörpi Bt, Pásztor At
tila, Szamosvölgyi István, Hronyecz 
Ervin, Huszár László, Kaputa Ju
lianna, Megaprint Bt-Bhriik Tünde, 
HO-BA 60 Bt (pizzéria), Török Ist
ván, RáczZoltán-Aszódi Tükör

A tombolahúzáshoz a követke
zők adtak ajándékot:
Csilla Arany-ékszer, Röfös méter
áru, Cseri Béláné-Divatvarázs, Bor- 
kesz Tibor - Divatáru, Válóczi Ist- 
vánné-Riva Lux Kft., Gála Ruházati 

Ami most kimaradt...
... a következő számunkban lesz olvasható:

- félidőben. Beszélgetés Tóth Gábor 
országgyűlési képviselővel
- A Kultúra Lovagja címet kapta dr. Rácz J.
Zoltán, a Nyitott Kapu Alapítvány elnöke
- Mi újság a gyermekvédelem terén?

az intézeti épület belső felújítására. 
A rendelőintézet viszont a tervezett
nél kevesebb pénzt nyert ezen. Az 
intézménynek az volt a kérése, 
hogy a város ne vegye vissza az 1,9 
MFt-os különbözetet - kevesebb 
pályázati pénzhez kevesebb önrész 
szükséges -, hanem hagyja meg 
további belső munkálatok elvégzé
sére. Ehhez a képviselő-testület 
hozzájárult, így következhet a köz
beszerzési eljárás lefolytatása.
A grémium végül szolgálati lakás 

kiutalása mellett döntött, ezt köve
tően pedig jelentést hallgatott meg a 
két ülés között tett intézkedésekről, 
majd közérdekű bejelentések 
megtételére került sor. A jegyző
könyv teljes terjedelmében hozzá
férhető a Városi Könyvtárban.

R.Z.

Bt., Patina Ruhásbolt, Vargaker 
2000 Kft, Delfin Sportbolt, Szűcs 
Tibor -zöldségbolt, Hatalyák Op
tika, Hronyeczné Pálinkás Er
zsébet, Rózsahegyi Edit, Berkesdi 
Józsefné - virágbolt, Pálya Mária - 
virágbolt, Kiss méteráru bolt, Városi 
Gyógyszertár (Szabadság tér), Tö
rök István - Peta Háztartási és vegyi 
áru, Lenke Ruhakölcsönző, Aqua- 
therma víz-gáz-fűtés szerelvény- 
szaküzlet, Csempe szaküzlet.

Külön köszönet a Gyermekélel
mezési Intézmény vezetőinek és 
dolgozóinak a finom vacsora el
készítéséért, Rácz Zoltánnak, a 
meghívók és belépők legyártásáért, 
és a Galga Polgárőr Egyesület pol
gárőreinek, akik biztosították a ren
det.

http://www.aszod.hu
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Szabálytalan építkezés miatt fizethet a Richard fritz Kft
Az új ügyvezető igazgató az előírások maximális betartását ígéri

10 éve működik városunkban a Richard Fritz kft. Az egy évtized alatt 
jelentős beruházásokat hajtottak végre az üzemben, amely 2003-ban 
- az adókedvezmény lejártával első alkalommal ■ jelentős mértékű 
iparűzési adót fizetett a városnak. A cég most újra kénytelen kinyitni a 
pénztárcáját, ezúttal szabálytalan építkezés miatt.
A Richard Fritz Kft igen nehéz esz
tendőt tudhat maga mögött. Mint 
ismeretes, 2002. decemberében ki
gyulladt az egyik átmeneti raktár, és 
több tízmillió Ft-os kár keletkezett. A 
legnagyobb gondot az okozta, hogy 
éppen a kiszállításra váró alkatré
szek váltak a tűz martalékává. Az 
üzem dolgozói megfeszített munká
val fél év alatt behozták a lemara
dást. A 2003-as terveket sikerült 
teljesíteni, ám a cég megérezte az 
autógyártásban bekövetkezett re
cessziót - a második félévben a 
korábbiaknál kevesebb megrende
lésérkezett.

Az elmúlt esztendő első harma
dában sikerült a tűz nyomait tel
jesen eltüntetni. Az üzem területe a 
vasút felé bővült, mivel nem hosz- 
szabbították meg a bérleti szerző
dést a MÓL kúttal szemben működő 
vaskereskedéssel. Ezen a területen 
új teherporta nyílt, könnyebbé téve 
ezzel a kamionok ki-be hajtását. 
Kézenfekvő volt, hogy erre a rész-re 
egy új raktárcsarnok is épüljön,

Ajánlja adóját!
Köszönjük mindazok támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át 
alapítványunk céljainak megvalósítására szánják.
Az APEH 2003. október 17-én kelt értesítése szerint ennek összege 
307.156 Ft. Az így befolyt összeget az Aszód IQ Óságért Alapítvány pályá
zatok útján osztja szét az ifjúságot érintő programokra.
Döntésétől függ, hogy az Ön által érdemesnek ítélt közcélé vagy auto

matikusan a központi költségvetésé lesz adója 1 %-a.
Az idén is éljen a döntés jogával!

Amennyiben egyetért alapítványunk célkitűzéseivel, a törvény értelmében 
nyilatkozatot tehet arról, hogy az Aszód Ifjúságért Alapítvány legyen sze
mélyi jövedelemadója 1%-ának kedvezményezettje.

Az alapítvány adószáma: 
19175773-1-13

Köszönjük segítségét!
Az alapítvány kuratóriuma

1% AZ EMBERIESSÉG JEGYÉBEN! Kérjük, hogy adóbevallásakor gon
doljon a hazai rászorulókra! Legyen részese, hogy az Ön által felajánlott 
összeget szociális célokra, gyermekek üdültetésére, idősek, betegek támo
gatására fordíthassuk! Köszönettel: MAGYAR VÖRÖSKERESZT

Adószámunk: 19002093-2-41

amivel a rakodás vált egyszerűbbé. 
Néhány hete felröppent a hír, hogy 
a Richard Fritz Kft. az új létesít
ményt engedély nélkül építette, 
ezért építéshatósági eljárás indult 
ellene. Megkeresésünkre Fehér 
Endre, a Műszaki Iroda vezetője 
nem cáfolta az értesülést, ám je
lezte, folyamatban lévő építésható
sági ügy részleteiről nem áll mód

jában lapunkat tájékoztatni. Arról 
azonban készséggel nyilatkozott, 
hogyan kezdődhet egy ilyen építés
hatósági eljárás.
- Eljárás akkor indul, ha a szabály

talanság valamilyen módon az 
építéshatóság tudomására jut. Ez 
történhet úgy, hogy valaki beje
lentést tesz, de úgy is, ha valaki en
gedélyt kér egy adott építkezésre. 
Ekkor mindenképpen helyszíni be
járásra kerül sor, így kiderülhetnek 
az esetleges szabálytalanságok. 
Mindezek mellett bizonyos keretek 
között az építéshatóságnak joga és 
kötelessége ellenőrzéseket végez
ni.
A következő lépés a tényállás teljes 
körű tisztázása. Ha bizonyítható a 
szabálytalanság, akkor kötelez
nünk kell az építtetőt a fennmara
dási és továbbépítési engedély 
iránti kérelem benyújtására. Az en
gedélyekhez természetesen építé
si tervek elkészíttetésére van szük
ség. Ha azt állapítjuk meg, hogy az 
épület, objektum a szabályok be
tartásával megépíthető lett volna, 
akkor meg kell adnunk a fennmara
dási engedélyt. A jogszabály azon
ban ebben az esetben bírság ki
szabását mondja ki.
Információink szerint nem első 

ízben fordult elő, hogy az üzem elő
ször belefogott az építkezésbe, és 
csak utána szerezte be a szüksé
ges papírokat. A Richard Fritz Kft 
jelenlegi ügyvezető igazgatója, 
Ulrích Wichert úr - aki belecsöp
pent a helyzetbe, mivel a szóban 
csarnok építésének megkezdése 

után került az aszódi üzem élére - 
szerint többnyire a vevőkövetelések 
teszik szükségessé a gyors cselek
vést (esetenként a bürokratikus út 
megkerülésével).
- Az üzleti életben rendkívül fontos 
tényezőnek számít az idő. Egy nagy 
cég esetében sokszor azonnali 
döntésekre és azok végrehajtására 
van szükség, ha azt akarjuk, hogy 
munkánk legyen és munkahelyeket 
tudjunk teremteni. Előfordulhat, 
hogy az építkezésnek azonnal meg 
kell indulni ahhoz, hogy a szerző
désben foglaltak teljesíthetők le
gyenek. Természetesen a cégnek 
ilyenkor is mindent meg kell tennie 
azért, hogy a fejlesztésnek meg 
legyen minden engedélye. Ebben 
az esetben a múltbéli gyakorlattal 
ellentétben nem kaptuk meg az en
gedélyt, hanem az építkezés leállí
tását rendelték el a jogszabálynak 
megfelelően. A közelgő uniós csat
lakozás nyilván azzal a változással 
is jár, hogy az előírásokat mindenütt 
szigorúbban betartatják. A szóban 
forgó csarnok esetében mi ott kö
vettük el a hibát, hogy bár az épít
kezési engedélyhez szükséges 
valamennyi iratot benyújtottuk a 
szakhatóságnak, ennek elbírálását 
nem vártuk meg, hanem azonnal 
belekezdtünk a megvalósításba. A 
jövőben már a tervezési fázisban 
szeretnénk együttműködni a ható
sággal, hogy a szükséges engedé
lyeztetési eljárás a lehető legrövi
debblegyen.
Az igazgató lapunkat arról tájékoz
tatta, elfogadták a szakhatóság ha
tározatát, és nem fellebbezik meg a 
döntést. Pozitívumként értékelte, 
hogy a bírság kiszabásánál a Mű
szaki Iroda igyekezett a megha
tározott díjtételek alsó határához 
közelíteni a büntetés mértékét.
A városnak nem fűződik gazdasági 

érdeke ahhoz, hogy a bírság ősz
szege a lehető legmagasabb le
gyen, a pénz ugyanis nem az ön
kormányzatnál marad, hanem az 
állami büdzsébe kerül. Ugyanakkor 
a településnek előnye származik a 
cégek letelepedéséből, ezért a fö
lösleges akadályokat - ha vannak - 
mindkét fél érdekében csökkenteni 
kell, lehetőleg az érdekeltek bevo
násával és egyetértésével. R.Z.



ASZÓDI

Habsburg Ottó köszöntése
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A Magyar Páneurópa Unió Aszódi 
Szervezete nevében köszöntöm 
Önöket. Megkülönböztetett tiszte
lettel köszöntöm kedves vendége
inket: Dr. Habsburg Ottó elnök urat, 
a Nemzetközi Páneurópa Unió el
nökét, kedves feleségét, Regina fő
herceg asszonyt, és Dr. Bethlen 
István urat, a magyarországi páneu- 
rópa-mozgalom lelkét, a szerve
zetek országos elnökét Mindannyi
unk nevében köszönöm hogy elfo
gadták meghívásunkat, és jelenlé
tükkel megtiszteltek minket. Tiszte
lettel köszöntöm Tóth Gábor or
szággyűlési képviselő urat, váro
sunk polgármesterét és képviselő
testületét.
Napjaink sokat vitatott, sokfélekép

pen átgondolható problémája az eu
rópai uniós csatlakozás kérdése. 
Megyünk Európába!- halljuk napon
ta, s bennem egyre jobban ágas
kodik az önérzet: de hiszen mi itt va
gyunk, több, mint ezer éve! Euró
paiak vagyunk, a kontinens szívé
ben élünk, és csak a történelem go
noszjátékának, megszállott politiku
sok agyrémének „köszönhetjük”, 
hogy az ezeréves Magyarország 
polgárai most azt kell, hogy várják: a 
boldogabb nemzetek vajon befo
gadják-e közösségükbe őket? Va
jon azok a népek, amelyek ugyan
annyit szenvedtek, csak másként, 
mint mi, jelen jólétükben nem utasí
tanak-e el minket?
A 2. világháború átrendezte Euró
pát. A kontinens boldogabbik fele 
építhette a demokráciát, és borzad
va fordult el a „vörös” államoktól. 
Ezek mi voltunk, hölgyeim és uraim! 
Nekünk nem volt elég a háborús 
pusztítás, tőlünk még több százezer 
civilt hurcoltak el a Szovjetunióba 
málenkij robotra. A megszálló csa
patok eltartását mi fedeztük évtize
deken keresztül, mi vettük fel azokat 
a kölcsönöket, amelyek aztán ide
gen zsebekbe érkeztek egy kézi
táskában vagy bőröndben. Es most 
nekünk kell visszafizetnünk! Mi 
szenvedjük meg, hogy a pártállami 
gazdasági rendszer nem hagyott le
hetőséget a korszerűsítésekre, és 
termékeink lassan elavultak, s már 
csak a fizetésképtelen szovjet vagy 
vietnami piacokon voltak kelen
dőek. Pedig a magyar szellem min
dig alkotóképes volt. Találmányok 
sora gazdagította nemcsak Európa, 
hanem az egész világ közösségét. 
Bolyai János, Eötvös Loránd, Pus
kás Tivadar vagy Selye János ta

lálmányai nélkül nehezebb lett volna 
a világ élete, sok más felfedezés is 
váratott volna magára. Fiatal diák
jaink olyan teljesítményekkel léptek 
az elmúlt időkben a világ elé, hogy 
nyugodtan vigyázzban állhatunk 
előttük: a plazmahangot megszólal
tató középiskolás a csodálatra mél
tóbb vagy az, aki a NASA Mars
programjában vesz részt, ki tudja? 
Természeti értékeinket még nem ér
te jóvátehetetlen pusztítás. Rajtunk 
áll, hogy meg is maradjanak for
rásaink, hévizeink, erdőink és föld
jeink. Ez utóbbiak vannak a legna
gyobb veszélyben, mert még nem 
tette teljesen tönkre őket a mű
trágya, ezért lenne sok vásárló rájuk 
már évek óta. De ha kiszalad a föld 
a magyar gazdák lába alól, akkor 
hol fog megteremni a hungarikum- 
nak számító fűszerpaprika, a makói 
hagyma, az illatos ceglédi óriáskaj
szi , mi lesz az alapanyaga a fütyü
lős baracknak vagy a szilvórium- 
nak? Hol fognak legelni szürkemar
háink, világszerte kelendő mangali
cánk? Ki fogja megvédeni szépsé
ges természetvédelmi nemzeti 
parkjainkat?
Aki csak földet akar itt olcsón vá

sárolni, aligha teszi, mert „Nem tud
ja, hogy emlék minden legkisebb 
hely,: Hogy a haza teste mindenütt 
egy sebhely...” - ahogyan Arany Já
nos írta.
Számtalan kérdés sorjázik bennem 
is, másokban is. Mi, magyarok, eu
rópainak tartjuk magunkat. Most ép
pen sok a gondunk, s nem nagyon 
nyugtatnak meg bennünket kilátá
saink sem. Kétségeink vannak: 
csakugyan lesz értelme ennek a 
csatlakozásnak? Vagy úgy járunk 
ezzel is, mint az egyik környékbeli 
üzem az új tulajdonossal: leszerel
tette a gépeket, eladta, s mire a dol
gozók észbe kaptak, már az utcán is 
voltak, mert a külföldi csak piacot 
vett, nem akart munkát végeztetni. 
Szeretnénk tudni, megéri-e nekünk 
ez a csatlakozás?

Nagyon sokat hallani mostanában 
arról, hogy az uniós jogszabályok 
szigorúbbak a mieinknél. Ezért fe
nyegeti a bezárás réme ezrével a 
kis boltokat, kis vágóhidakat - leg
alábbis ezt hallani nap mint nap. 
Nem tudom, feltétlenül szüksége-e 
a folyamatos rémisztgetés kor
mánykörökből és a sajtóból, vagy 
egyszerűen csak az elrontott gaz
daságpolitikát akarják néhányan a 
nyakunkba és az Unió nyakába 

varrni?
Magyarországon mára megnőtt a 

szegénység, s ha Aszódot éppen 
nem is sújtja nagy munkanélküliség, 
azért a város anyagi lehetőségei 
nem éppen rózsásak. Európába, de 
mindahányan! - hirdette Csengey 
Dénes évekkel ezelőtt, és úgy vé
lem, igaza van. Mindenkinek meg 
kell, hogy érje a csatlakozás, mert 
ha vesztesnek érzi magát valaki, 
könnyen sírja vissza a múltata ke
vesebb szabadságot, de nagyobb 
szelet kenyeret.
Pedig a történelmet nem kellene 

visszaforgatni. Iskolámban, az ön
kormányzati Petőfi gimnáziumban 
1990-ben megindult a két tanítási 
nyelvű képzés. Bizonyára Önök kö
zött is ülnek olyanok, akiknek gyer
meke vagy rokona nálunk érettsé
gizett a francia tagozaton. Húsz év
vel ezelőtt gondolni se lehetett volna 
ilyesmire, arra meg végképpen 
nem, hogy diákjaink évente járjanak 
külföldi tanulmányútra.
Vendéglátónk, az evangélikus Pe

tőfi gimnázium sem ünnepelhetné 
újraindításának 10. évfordulóját, ha 
nincs rendszerváltozás, ha minden 
maradtvolna régiben.
Kétség és remény között vagyunk. 

Átéltük már azt az időt, amikor ne- 

Habsburg Ottó szerint 
szakítani kéne 

hungaropesszimizmusunkkal
(Folytatás az 1. oldalról)
sa volt. A vendég három előnyét 
emelte ki ennek a nagyon jelentős 
változásnak. 1. Biztonságot jelent 
egy 400 milliós közösséghez 
tartozni. Külső veszélyként egyéb
ként az oroszországi változásokat 
említette, amelyekről mostanában 
vajmi keveset tudunk, de amelyek 
erőteljesen beindultak, egy újabb 
diktatúra kialakulását hordozva ma
gukban. 2. A15 milliós magyar nem
zet kultúráját fenntartani és megerő
síteni a határok ellégiesítésével le
het, a határok tényleges megváltoz
tatására nincs esélyünk. A Felvidék 
májusban bekerül Szlovákiával, az 
újabb csatlakozásokkal pedig to
vábbi magyarlakta területek. 3 
Hazánk képes lesz nemzeti identi
tását megtartani. Habsburg Ottó 
alaptalannak tartotta az ezzel kap
csolatos félelmeket. Magyarország 
ugyanis már most sem keleti, ha- 

hezen megszerezhető útlevéllel 
utazhattunk a trianoni határok mögé 
zárt rokonainkhoz, barátainkhoz. 
Most újra ez a rém fenyeget: lehet, 
hogy most ide nem lehet majd utaz
ni? Tudom, hogy a kettős állampol
gárság intézménye megoldás len
ne, de vajon az Unió törvényei 
mennyit tudnának segíteni?
Elnök úr, aki az Európa Parlament

ben évente elmondott magyar mon
dataival nem hagyta elfelejteni Ma
gyarországot, sokkal többet tud ná
lunk a várható kilátásokról. Tudjuk, 
hogy Ön az európai egyesülés híve, 
uniós felvételünk kérésére biztatta 
már Dr. Antall József miniszterelnök 
urat is. „Légy jó európai, ez a cél - 
légy jó magyar, ez a legjobb eszköz. 
- írta Kölcsey Ferenc, nemzeti him
nuszunk költője. Nemzeti identitá
sunk megőrzése számunkra na
gyon fontos. Szeretném hinni, hogy 
mi, magyarok Európa egyenjogú 
állampolgárai leszünk, és nemzeti 
sajátosságainkat ugyanúgy tisztelni 
fogják, mint mi a másokét. Remé
lem, legközelebbi aszódi látogatá
sakor már a megvalósult álmokról 
beszélgethetünk Elnök Úrral.

HőnignéZádorÉva
a Magyar Páneurópa Unió 

Aszódi Szervezetének elnöke

nem nyugati országnak számít. Ez 
pedig annak köszönhető, hogy I. 
István nem a bizánci, hanem a né
met-római császártól fogadta el a 
koronát. Akultúránk is ez irányban is 
fejlődött, és mindig segített abban, 
hogy az ország átvészelje a tör
ténelmi csapásokat.
A vendég mindamellett, hogy nem 
titkolta, lesznek nehézségeink, biz
tos abban, hogy hosszú távon Ma
gyarország felemelkedését hozza 
az uniós tagállammá válás.
Május elseje után saját bőrünkön 

tapasztaljuk majd mindazokat a 
változásokat, amelyekről ezen a 
lakossági fórumon hallhattunk. A 
megváltozott körülményeket talán 
könnyebben viseljük el, ha megfo
gadjuk Habsburg Ottó tanácsát: ad
juk fel végre hungaropesszimizmu- 
sunkat, s legyünk bátran optimisták, 
bizakodóak.

R.Z.



TÜKÖR

Habsburg Ottó látogatásáról.
Higgyünk magunkban!

Napjainkban mind az idősek, mind 
a fiatalok körében az egyik leg
többet vitatott kérdés hazánk csatla
kozása az EU-ba.
Abban a szerencsés helyzetben 

voltunk február 9-én, hogy megtisz
telte látogatásával iskolánkat Dr. 
Habsburg Ottó úr, a Nemzetközi 
Páneurópa Unió elnöke, az a poli
tikus, aki talán a legjobban tudja 
megválaszolni a bennünk felmerült 
kérdéseket. Elnök úr hozzánk fele
sége, Regina főherceg asszony és 
Dr. gr. Bethlen István, a Magyar 
Páneurópa Unió elnöke kíséreté
ben érkezett. Dr. Habsburg Ottó 
elnök úr előadásában többször is ki
emelte a magyarság együvé tar
tozását és összetartásának szüksé
gességét. Éppen ezért tartja na
gyon fontosnak, hogy Magyaror
szág támogassa Horvátország és 
Románia csatlakozási szándékát. 
Mindkét ország magyar polgárai így 
tudnak határok nélkül tartozni a 15 
milliós nemzethez.
A tájékoztató közben több kérdés is 
fölmerült bennünk:
- Milyen esélyekkel indulhatunk eu
rópai egyetemekre?
- Milyen hatással lesz a csatlakozás 
a kis- és középvállalatokra?
- Kialakulhat-e egy, az amerikaihoz 
hasonló Szilikon-völgy az Unióban?
- Mi a garancia, hogy a nagyobb or
szágok nem kebelezik be a kisebb 
országok gazdaságát?
-Több ország együttes belépése 
esetén nem áll-e fenn a rétegező- 
dés veszélye?
Kérdéseinkre előadása végén 
adott választ az elnök úr:
A jelenlegi érettségi rendszerrel 
(nem a leendő kétszintű érettségi
vel) nyugodtan pályázhatunk az 
uniós országok felstoktatási intéz
ményeibe, egyedül a finanszírozás 
kérdése jelenthet akadályt. Erre a 
pályázati rendszer a megoldás: sok 
olyan ösztöndíj van, amit mi is meg
pályázhatunk.
Az uniós alkotmány biztosítja a 

kisebb országok gazdaságát, és 
annak további fejlődését, valamint a 

kis- és középvállalkozások önálló
ságát.
Lehetőségeink megvannak egy új 
Szilikon-völgy kialakításához. Ezt 
leginkább a svájciak támogatják - 
az amerikaiak tiltakozása ellenére. 
Kaptunk egy megszívlelendő jó ta
nácsot is: csatlakozásunk után 
egységes országnak kell marad
nunk, és belpolitikai vitáinkat to
vábbra is az országon belül kell tar
tanunk. Noha sok lehetőségünk 
lesz az Uniónak köszönhetően, 
mindenek előtt meg kell tanulnunk

Február 9-én városunkba látogatott 
Habsburg Ottó. Ezen a napon, a la
kossági fórumot megelőzően az 
Evangélikus Gimnázium 10.,11., és 
12. évfolyamának tartott előadást. 
Iskolatársaim vegyes érzelmekkel 
álltak Habsburg Ottó látogatásá
hoz. Voltak akik nagy érdeklődéssel 
várták a találkozást, de akadtak ter
mészetesen olyanok is, akik bár 
megjelentek az előadáson nem vár
tak túl sok jót, s ezt vendégünk ko
rára és az ebből levont negatív kö
vetkeztetésekkel magyarázták. A 
pesszimisták csoportjának alapos 
meglepetésben lett részük, hiszen 
Habsburg Ottó fantasztikusan be
szélt, ha nem is pontosan arról, 
amiről vártuk...
Tehát az érdeklődés óriási volt, a 

felsőbb évesek közül a vártnál is 
többen maradtak az iskolában óráik 
után a 15 órakor kezdődő előa
dáson.
Kevés olyan alkalom van, amikor a 
tanárok fegyelmezése nélkül is rend 
lesz úrrá egy diákokkal teli terem
ben. De ez esetben ez történt. 
Habsburg Ottó előadása igazi 
meglepetést okozott. Beszélt a tört
énelmi hátterünkről, a gazdaságról, 
a biztonság fontosságáról, és 
(amire mindenki a legjobban emlék
szik) optimizmusra buzdított ben
nünket: "Bízzanak Istenben és a 
Hazában".
A témák melyeket megemlített, bár 
kellene, most mégsem igazán fog

élni a helyzet adta lehettségekkel. 
Nem szabad, hogy pesszimizmus 
uralkodjon el rajtunk, mert népünk 
tehetséges, csak hinnie kell önma
gában!
A beszélgetés után hosszú dedi- 
káció következett, majd rövid pihe
nő, mert már várták elnök urat és 
kíséretét az Evangélikus Gimnázi
um diákjai. Elnök úr, köszönjük, 
hogy megtisztelt minket!
Schmidt Anna, Szalai Árpád, 
Tuba Koppány (10. Aosztály) 

lalkoztattak bennünket, valószínű
leg nem azért, mert teljesen pasz- 
szívak vagyunk az ezekkel kapcso
latos információk befogadására, 
csak nem ezekre a témákra voltunk 
felkészülve. Arra a kérdésre, hogy ki 
milyen gondolatokra számított, a 
következő válaszokat kaptam: -"Én 
azt hittem, hogy arról fog beszélni, 
hogy nekünk, fiataloknak mi lesz jó 
akkor, hogyha belépünk az UNIO- 
ba, nem, pedig arról, hogy például 
Magyarország elég érett-e a be
lépéshez.”
-"Én nem teljesen erre számítottam. 
Gondoltam, hogy erről fog majd ne
künk előadást tartani, csak azt 
hittem, hogy majd magáról is fog 
valamit mesélni."
-"Az a baj, hogy ez az egész még 

nagyon homályos előttünk, és nem 
sok mindent értünk.”
-"Szerintem nem a gazdaságpo
litikáról és hasonlóakról kellett volna 
szólnia, hanem arról, hogy ez a 
diákokat hogy érinti majd.”

Természetesen mindenkiben meg
maradt valami: néhány mondat, 
egy-egy gondolatmenet, és persze 
mindenelőtt Habsburg Ottó szemé
lye. Folyamatosan és érthetően 
beszélt, olyan szépen kifejezve ma
gát, hogy azt sok magyar közéleti 
személyiség megirigyelhetné. Ezek 
mellett rendkívül közvetlen volt, 
ami persze nagyon tetszett nekünk, 
diákoknak. Kovács Kitty

Kis 
bölcsességek
Bevallom, hogy nem olvastam el az 
összes könyvet, amit eladok, de 
gondoljanak arra, hogy a gazdabol
tos se kóstolja meg az összes rovar
ölőszert.

Ha sohasem az a párt nyeri a vá
lasztást, akire szavaztál, akkor 
legközelebb szavazz egy másikra!

Ha a kecske a szegény ember te
hene, akkor a tehén a gazdag ember 
kecskéje.

A horoszkópom szerint munkahelyi 
szerelemnek nézek elébe... Most 
vagy másik munkahely után kell 
néznem, vagy fel kell venni egy női 
alkalmazottat...

A feleségem szerint az eddigi 13 
használt autómra annyit költöt
tem,hogy abból vehetnék tíz újat.
De kérdezem én, minek nekem 10 új 
autó?

A tartós házasságnak egy titka van: 
a válás hatalmas költsége.

Ha egy lány ma azt mondja neked, 
hogy legyünk csak barátok, - akkor 
holnap már az ismerősöd se lesz!

Amerikában a becsületesseg fok
mérője az, hogy vennék e az illetőtől 
használt kocsit. Magyarországon az 
is elég, ha elhiszem, hogy a sajátját 
árulja!

Ha egy csinos nö "csókolommal" 
köszön nekem, nem sértődök meg 
Arra gondolok, hogy elveszett a 
szemüvege.

A biztosítás arra a kárra nem terjed 
ki, ami éppen ér! Ha tíz esetből 
egyszer sem fizetnek, azt hívják 
teljes körű biztosításnak.

Örömmel hallottam, hogy mégis jó 
embernek tartanak. Nagy kő esett le 
a szívem helyéről!

Az ember a tegnapjai számát ponto
san tudja. Amióta eltörölték a halál
büntetést, a holnapjai számát soha 
nem fogja megtudni.

Pálmai Tibor



ASZÓDI

Megalakult a Galgamenti Művészek Egyesülete
Cél a környéken élő alkotók összefogása, megismertetése

Egyes felmérések szerint a Gál- 
ga mentén közel 100 személy 
folytat különféle művészeti - kép
zőművészet, fotóművészet, köl
tészet stb. - tevékenységet Az ő 
ténykedésüket próbálja össze
fogni a nemrégiben alakult Gal
gamenti Művészek Egyesülete.
Jó érzés rádöbbenni arra, hogy az 
ember olyat tud, amit más nem vagy 
legalábbis nem olyan jól. Az alkotás 
öröme mellett azonban hamar meg
fogalmazódik bennünk egy újabb 
kívánság: másoknak is meg kelle

ne mutatni műveinket, megcsillog
tatni képességeinket. Ez azonban 
akkor sem könnyű, ha kiderül, tény
leg tehetségesek vagyunk. A megis
mertetésünkhöz jól összehangolt 
kampányra, és rengeteg segítség
re van szükségünk.
Valószínűleg emlékszik még az in
dulás nehézségeire Lengyel Juli
anna többszörösen díjazott festő
művész is, aki nem kevesebbet kí
ván megvalósítani, mint azt, hogy 
egy egyesületbe tömörítse a Galga 
mentén alkotókat. Ennek első lépé
se megtörtént a minap: megalakult 

a Galgamenti Művészek Egyesü
lete.
- Előzetes felméréseink alapján a 
környékünkön közel 100 személy
ről tudjuk, hogy különféle művé
szeti ágakkal foglalatoskodik. A 
közelebbi ismerőseinket már meg
kerestük, és közülük 28-an már be 
is léptek az egyesületbe. Az éves 
tagdíj 5 ezer Ft. Természetesen 
mindenkit szívesen látunk az új 
szervezetben, mindössze egy fel
tételnek kell megfelelnie: a Galga 
mentén kell élnie vagy alkotnia.
Az egyesület célja, hogy tagjaik az 

alkotásaikkal bemutatkozhassanak 
a nagyközönség előtt: nemcsak a 
térségben, hanem az egész ország
ban. Az idei munkaterv szerint ván
dorkiállításra, művészeti fesztiválra 
kerül sor, emellett pedig tervezik a 
Galga menti Művészeti Folyóirat 
című havilap kiadását valamint egy, 
a környéken élő költők verseit tartal
mazó antológia megjelentetését. 
Szintén a célkitűzések között szere
pel egy állandó kiállítás létrehozása 
is, ennek egyelőre keresik a lehet
séges helyszínét.

R.Z.

Jótékonysági bál az óvodákért
Jótékonysági bált szervez február 
28-án 19 órától a Vécsey Károly 
Helyőrségi Klubban a Városi Óvo
da, azzal a nem titkolt szándékkal, 
hogy az így befolyó bevételből a 
Szivárvány és a Napsugár óvoda 
bútorzatát és játékparkját fejlesz- 
szék.
A Csengey iskolához hasonlóan im
máron ebben az esetben is hagyo
mányról beszélhetünk, hiszen ta
valy a Szivárvány óvoda kollektívája 
összefogva a Szülői Munkaközös

séggel hívta bálba a szülőket. Közel 
200 ezer Ft volt a haszon, amelyből 
megkezdhették a bútorzat cseréjét, 
de jutott egy-két garnitúra játék be
szerzésére is. Idén ezen a téren kí
vánnak újabb fejlesztéseket végre
hajtani.
A báli belépők 2500 Ft-ba, a pártoló 
jegyek 1000 Ft-ba kerülnek, és az 
óvodákban kaphatóak.
A bál szervezői a segíteni szándé
kozó vállalkozók jelentkezését is 
várják.

Kazinczy szépkiejtési verseny: 
kistarcsaiak diadala

Sokadik alkalommal került sor a Csengey Gusztáv Általános Iskolában a 
körzeti Kazinczy szépkiejtési versenyre, amelyre ezúttal 22 kisdiák ne
vezett. Ebből 12-en az 5-6. osztályosok, 10-en pedig a 7-8. osztályosok 
korosztályában versengtek. A verseny kistarcsai sikert hozott, ugyanis 
mindkét korosztály nyertese a Budapest-közeli település Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola tanulója.
Eredmények:
5-6.osztályosok:
1. Fogd Alexandra Kistarcsa, Kölcsey F. Ált. Iskola
2. Győrffy Réka Kistarcsa, Kölcsey F. Ált. Iskola
3. Bereczki Károly Pécel, Petőfi Sándor Ált. Iskola
Különdíjban részesült:
Mátyási Márk Kartal, Könyves Kálmán Ált. Iskola
Vati Henriett Kartal, Könyves Kálmán Ált. iskola 

7-8. osztályosok
1. Várhelyi Gábor Kistarcsa, Kölcsey Ferenc Ált. Iskola
2. Gazsó Martin Hévízgyörk, Petőfi S. Általános Iskola
3. Berki Brigitta Aszód, Csengey G. Általános Iskola

Körzetünket az április elején megtartandó megyei döntőn Várhelyi Gábor 
képviseli.

Felhívás rajzpályázatra
Földes Nagyközség Önkormányzata az Európai Unióhoz történő csatla
kozás jegyében nemzetközi és országos gyermekrajz-pályázatot hirdet, 
melynek címe:

„EGYÜTTAZ ÚTON AZ EURÓPAI UNIÓBA”
Célja, hogy a csatlakozó országok gyermekeit e közös rendezvénnyel közö 
s gondolkodásra késztesse, illetve az első év tapasztalatainak ismeretében 
- az éppen aktuális európai uniós eseményekhez kapcsolódva - a pályázat 
kiírásával hagyományt teremtve, évről évre megismételje.
Jelentkezési tudnivalók:
1. A pályázaton három korcsoportban vehetnek részt a gyerekek:
1. korcsoport: 6-10 éves
II. korcsoport: 11-14 éves
III. korcsoport: 15-18éves korig.
2. A rajz bármilyen papíron, táblán beküldhető, melynek max. mé 
rete A/3-as (42cm x 30 cm) Technika tetszőlegesen választható.
3. Minden rajzot paszpartúrával ellátva, kiállításra kész állapotban kérünk 
beküldeni.
4. Egy mellékelt jelentkezési lapot kérünk kitölteni és a beküldött rajz pasz- 
partúrájának jobb alsó elöl lévő sarkában ragasztani. (Ajelentkezési lapok 
fénymásolhatók)
5. Egy pályázati listát ugyancsak mellékelni kell minden pályázati cso
maghoz, melynek tartalmaznia kell: a pályázati rajzok számát, címét, a pá
lyázók nevét, korát, nemét.
6. Egy személy csak egy rajzzal pályázhat.
7. A beküldött rajzok a kiírók tulajdonát képezik, a pályázók nem kapják 
vissza azokat.
8. Különdijak kiadására van lehetőség.
BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2004. április 2. (péntek) Az elbírálás április köze

péig megtörténik. A nyerteseket levélben értesítjük, illetve a díjazottak neve 
olvasható lesz az interneten, (www. foldes.hu) A munkákat alkotómű
vészekből és térségünk közismert közéleti személyiségeiből álló független 
zsűri korcsoportonként értékeli. A nyertesek hangulatos nyaralásban és 
értékes tárgyjutalmakban részesülnek. A pályázatokat a következő címre 
várjuk: FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, 
Karácsony Sándor tér 5. Bővebb felvilágosítás kérhető: Tel./Fax: +36 54 
531-000 ;Tel: -3654531-001 E-mail: fsph@axelero.hu A borítékra kérjük 
ráírni a jeligét: „UNIÓS RAJZPÁLYÁZAT" Számítunk a gyerekek és taná
rok érdeklődésére. Sok sikert kívánunk az alkotáshoz!

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

foldes.hu
mailto:fsph@axelero.hu
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DIVAT.... GÁLA

Mé? tart a téli váíár1
Női nadrágok 30% 4.4Ó0 Ft 3.080 Ft
(élréOasalt, elasztikus anyagúi
Bakfis nadrágok 50% 4.400 Ft 2.200 Ft
Téli kabátok 20% 18,8(50 FtM.800 Ft
Biúzok,pólók 30% 2.£7Ó FtW.010 Ft
Rövid-hosszú szoknyák 30 % 2^&ŐÓ Ft 1.820 Ft
Férfi ingek 37-46 méretig 1990 Ft-tól
Nyakkendők 750-2.440 Ft-ig
Férfi szövetnadrágok 42-60-as méretig
Férfi farmernadrágok 28-42-es
Extraméretek 130 cm derékbőségig

Fehérneműk: Triumph FELINA J.Press
Aszód, Kossuth L. Utca 1. Tel: 28 400-202 Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12

ORIGINflL JEflNS ~
Levis Aon \-.\i\ov rocCO JEANS TBYJEANS

Amiben biztos lehetsz!
. x. ■

Egyes termékek 30-50% kedvezménnyel!

Aszód, Kossuth L. l.Tel: 400-202/M4 Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12



ASZÓDI

A netezök szerint Aszódon is működik kupleráj
A Honvéd presszó állítólag nemcsak a fényei miatt “piros”

2003-ban igen sokszor elhangzott 
az a mondat: az önkormányzatok 
mulasztásos törvénysértést követ
nek el akkor, amikor nem jelölnek ki 
úgynevezett türelmi zónákat. Ter
mészetesen ez a tárgykör legin
kább Budapestet érinti, de téved az, 
aki azt gondolja, hogy vidéken, és 
konkrétan Aszódon nem ütötte fel 
fejéta prostitúció. Bizonyságul álljon 
itt egy, az interneten található hon
lap „Vidéki bérnöstények” című fó
rumának részlete, amelyben né
hány könnyúvérű nőket hajkurá- 
szóférfi keresgél:

MxPx:
Csa, Mondtad egyszer, Aszódon 
van valami frankó kis kupi. Valami 
presszó... Megvan az még? Hol 
van? Mi a menetrend?
Bepo:
Úgy hívják, hogy Honvéd presszó. 
Ha Hatvan felöl mész be Aszódra, a 
körforgalomban rögtön jobbra ki
mész. Ez egy meredek utca fölfelé. 
Ha felérsz a dombra, ott egy busz 
végállomás van. Ott állj meg és 
nézz körül! Meg fogod ismerni, de 
vannak ott fiatalok, akiktől megkér
dezheted. Sok sikert! U.I.: csak este 
vannak 8-9 körül.
MxPx:
- S milyen ott a felhozatal? Árak? 
Csak simán rákérdezek?

Aki kíváncsi a részletekre és MxPx 
„élményeire”, az azt is megtalálhat
ja az interneten. Jómagam viszont 
sokkal inkább kíváncsi voltam arra, 
hogy mit szól mindehhez Sztán Ist
ván ezredes.

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

Aszód, Kossuth L. u. 71. Tel: 28 500-450 
28 500-451; 06 20 941-6533

LAGYA11Ü AKGIÜ
Tömény -70 C: 1,5,10, 20, 25 kg-os kiszerelésben kapható! 

Akkumulátorok szenzációs árakon!:

EjONHAT amerikai, 
2 év garancia! STARTER

magyar, 
1,5 év garancia!

AGIP, PRISTA, MOGUL, Challoils [olasz] motor,hidraulika, hűtő, 
kenő, vágó -és hajtóműolajok széles választékával várjuk!

Mezőgazdasági és tehergépjármű alkatrészek nagy 
választékban kaphatók! Egyes termékekre 10-20% kedvezmény!

- Tudok róla, jeleztem is az illetéke
seknek, de nem hisz nekem senki. A 
legnagyobb probléma, hogy tehe
tetlenek vagyunk. 10 évvel ezelőtt 
az akkori privatizációs törvények 
alapján a hadsereg átadta a bérleti 
jogot a váci vendéglátóipari válla
latnak. Ez a cég aztán szabály
talanul adta tovább az üzemeltetői 
jogot a jelenlegi működtetőnek. A 
tíz esztendő alatt nem sikerült elér
nem a szabálytalan bérlet meg
szüntetését. Az ügy bíróság elé ke
rült, és csak most, a legfelső fokon 
mondták ki azt a határozatot, hogy 
2004. november 14-ével a bérlőnek 
el kell hagyni az ingatlant. Mi az üze
meltetővel soha nem kötöttünk 
szerződést, a bérleti díját viszont mi 
állapítjuk meg. Egyszer felemeltem 
havi 280 ezer Ft-ra. Megfellebbezte, 
megnyerte. Jelenleg 36 ezer Ft kö
rül fizet. Mint a tulajdoni hányadért 
felelő parancsnok, próbáltam több
ször ellenőrzést tartani, ám, amikor 
azt mondtam, hogy hátra akarok 
menni, a bérlő elkezdett kiabálni, 
hogy én bántani akarom. Számom
ra a visszajelzésekből egyértelmű, 
hogy mi működik ott. Cikkek is jelen
tek meg erről a Honvéd újságban, 
de nem volt visszhangja. Engem 
nagyon zavar ez az állapot. Kezde
ményeztem, hogy legalább a Hon
véd feliratot levehessem, de ehhez 
meg a feletteseim nem járultak hoz
zá. Mindegy, most már kivárom a 
határidőt.

Ellenőrzést a Honvéd presszóban 
tartott már Kovács Béla fogyasz
tásvédelmi felügyelő is, de semmi 

olyat nem talált, ami piroslámpás 
házként való működésre utalt volna. 
- Másfél - két évvel ezelőtt éjszaka 
ellenőriztünk utoljára. A pultnál né
hány vendég ücsörgött egy-egy po
hár ital mellett. Az intézménynek 
melegkonyhás vendéglátóipari egy
ségként való működésre való van 
engedélye, a követelményeknek 
maximálisan eleget tesz. A konyha 
ragyog a tisztaságtól - legalább tíz 
éve nem főztek ott. Hátul van egy öl
töző, amiben ágy és zuhanyzó is ta
lálható, utóbbi szintén előírás, ezen-

SZEM-mozgalom: a kapitány 
szerint nem értjük a lényegét
A Szomszédok Egymásért Moz

galom volt témája az Aszódi Pol
gárőr Szabadegyetem legutóbbi 
előadásának, melyet Papp 
György rendőr ezredes, kapi
tányságvezető tartott. Az előadó 
szerint még mindig rosszul ér
telmezzük az Amerikából szárma
zó módszer lényegét.

Bűnözés mindig volt, van és lesz. 
Nem mindegy viszont a mértéke és 
a jellege. Hazánkban egy ideje a 
szervezett bűnözés okozza a leg
nagyobb problémát. Naponta hall
hatjuk, láthatjuk rádióban, tévében, 
hogy egy-egy bűncselekmény 
során az elkövetők mennyire össze
hangoltan dolgoznak. A polgárok 
többsége ugyanakkor nem reagált 
megfelelően, nem tett meg mindent 
értékei megőrzéséért.
A vagyonvédelem két fontos té

nyezője - hangsúlyozta az előadó - 
az emberi odafigyelés, valamint a 
technikai eszközök alkalmazása. 
Környékünkön egy ideje stagnál a 
bűncselekmények száma, az utóbbi 
egy évtizedben nem volt kiugróan 
magas vagy alacsony érték. 2003 
kapcsán valószínűleg csökkenésről 
beszélhetünk majd, ám az adatok 
nincsenek véglegesen feldolgozva. 
Az egyenletességet Papp György 
azzal magyarázta, hogy a Galga 
mentén hamar megalakultak a pol
gárőr csoportok, és működésük 
visszatartó erővel bír még a profi 
bűnözök esetében is.
Abűnmegelőzést azonban még ha- 

kívül a fönökasszony irodájában is 
van ágy. Az, hogy az asztalkán van 
néhány pornóújság, nem bizonyít 
semmit. Legfeljebb azon gondol
kozhat el az ember, hogy ilyen 
forgalom mellett hogyan fizethető a 
bérleti díj, hogyan termelhető ki az 
alkalmazottak bére úgy, hogy még a 
bérlőnek is maradjon haszna.
Ezt a kérdést talán más illetékesnek 
is fel kellett volna már tennie. Kíván
csiak lennénk a bérlő válaszára, 
hátha okulni tudnánk belőle.

rázós

tékonyabbá lehet(ne) tenni olyan 
személyek bevonásával, akik mun
kakörüknél fogva sokat mozognak a 
településen (pl orvosok, postások), 
és akik szokatlant észlelve értesí
teni tudják a rendőrséget. A fejlődés 
másik lehetséges módja a SZEM - 
mozgalom kiszélesítése. A mód
szert Papp György szerint rosszul 
értelmezi a lakosság. Nem arról van 
szó, hogy a szomszédoknak innen
től állandóan figyelniük kell egy
mást, hanem arról, hogy négy -öt 
személy bevonásával egy adott 
utcaszakaszt megfigyelés alatt 
tartsanak, idegenek megjelenése, 
gyanús viselkedése esetén pedig 
értesítsék a rendőrséget. A fokozott 
figyelemnek hamar híre megy, és a 
rosszban sántikálók inkább köny- 
nyebb területet választanak.
Az előadáson szóba került az ille
gális behatolók elleni védelem kér
dése is. Az előadó szerint nincs 100 
%-os védelem sem a gépkocsik, 
sem a házak esetében. Mindenkép
pen nagyobb hatásfokú védelmet 
nyújt a mechanikai és az elektromos 
eszközök együttes alkalmazása. 
Arra is érdemes figyelni, hogy az 
ún.csendes riasztók esetében 
olyan céggel szerződjünk, akik 
tényleges megállapodást kötöttek a 
rendőrséggel. Ha ugyanis egy adott 
cég embereinek riasztás esetén 
messziről kell kijönniük, a védelem 
nem tekinthető hatékonynak, mivel 
kivonulásukig a betörök vígan el
lopnak mindent. R.Z.
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Amit a TENG SHLI-rói tudni kell
A Feng Shui az élet maga. Vagyis a 
minőségi élet feltétele, az éltető 
energia, mely nélkül élni ugyan le
het, de nem érdemes. Az a tény, 
hogy az élethez bizonyos feltételek 
megléte szükséges - gondolom - 
mindenki számára elfogadott. Ilyen 
a víz, a szél - e két őselem neve ma
ga a Feng Shui szó, azaz szél és víz 
-, a föld, a fa, és a tűz. Alapvetően ez 
az öt öselem alkotja a létezés, az é- 
let alapját. Erre a „józan paraszti 
ésszel" is felfogható tényre először 
a kínaiak figyeltek fel és több, mint 
négyezer évvel ezelőtt kezdték ösz- 
szegyűjteni és a maguk hasznára 
fordítani a megfigyeléseik eredmé
nyeit. Ezt az energiát c'hi-nek - ma
gyarosan ősinek - nevezték el. 
Felfigyeltek arra, hogy azon a he
lyen, ahol ez a esi 'egy keringőzve 
táncoló párhoz hasonlíthatóan ív
ben mozoghat’ sokkal jobbak az 
életfeltételek; egészségesebbek és 
sikeresebbek az ott lakók. Éppen 
ezért úgy gondolták, hogy ez a min
denkori császáruk, első számú ve
zetőik privilégiuma kell, hogy le
gyen, mert ha őket biztonságban, 
egészségben, gazdagságban, bol
dogságban tartják, úgy az rájuk is 
hatással lesz. A gondolat nem volt 
rossz, csakhogy évezredeknek kel

lett ahhoz eltelnie, hogy ehhez a tit
kolt, elsősorban tapasztalatokon és 
megfigyeléseken alapuló tudomány 
az egyszerű földi halandóhoz eljus
son. Ma, akit nem súlyt a sors a min
dent romba döntő szkepticiz-mus- 
sal, könnyen hozzáférhet köny-vek, 
előadások és szakemberek tol
mácsolásában ehhez a tudomány
területhez.
Fogadják el, hogy minden, ami egy 
ember életében fontos lehet, ked
vezőbbé tehető a Feng Shui adta 
lehetőségekkel.
A Feng Shui-nak számos irányzata, 
változata van, így ki-ki maga dönt
heti el, melyik módszert szeretné al
kalmazni akár saját maga, akár 
szakember segítségével. Külföldre 
utaztam tanulni és sok-sok tanulást 
és munkát követően végül sikerült 
rendszerré formálni ezt a csodála
tos tudományt, annak számos 
irányzatát. Ma már egységgé for
málódott előttem a Feng Shui, ma 
már meg tudom mutatni bárkinek, 
hogyan kellene másképp élnie ah
hoz, hogy energetikailag, fizikálisán, 
mentálisan, lelkileg is egészséges 
legyen, harmóniában éljen.
Meggyőződésem ugyanis, hogy a 
Feng Shui több, mint pusztán tér
rendezés. Egy minőségi életmód, 

amelyben térrendezés mellett szá
mos egyéb tudományág - mint pél
dául a táplálkozástudomány, illat-te
rápia, a színterápia, a numerológia, 
az asztrológia - is fontos részt alkot. 
Hiszem és vallom - hisz magamon 
is nap mint nap tapasztalom -, hogy 
életminőségünk javítása terén 
hosszantartó, mondhatni életfogy
tig ható és tartó eredményt csak 
komplex módon alkalmazott mód
szerekkel érhetünk el.
Fontos azonban, hogy magyarrá és 
a magyar emberek számára kell 
közérthetővé tennünk ezt a néha 
eivontnak tűnő tudományt. Hogy 
csak egy példát említsek: egy köz
ismert jelkép, mint a kacsa, a távol 
keleti tudomány szerint a szerelmet 
jelképezi, ez azonban nem minden
ki számára a szerelem jelképe. Hi
szek abban és a tapasztalataim 
csak megerősítik, hogy mindig azt a 
jelképet kell alkalmaznunk, kiten
nünk a lakásunk egy adott terü-le- 
tére, amelynek az ott élő ember szá
mára van jelentősége, amely éppen 
az ö számára jelenti a szerelmet 
vagy akár a gazdagságot.
Az EGÉSZSÉGES ÉLETet kie
melendő fontosságúnak tartom. A 
halálozási statisztikát vezető da
ganatos, a szív- és érrendszeri, az 
emésztőrendszeri, illetve mozgás
szervi megbetegedések és a lassan 

tömegméreteket öltő depresszió el
kerülése különös figyelmet követel. 
Nem feledkezhetünk meg az impo
tencia, a libidó, a drogok egyre job
ban fenyegető problémáiról, a gyer
mekek szövegértési képességé
nek javításáról sem. Az egészség 
védelmének, őrzésének vagy visz- 
szaszerzésének első állomása az 
élettér energiával történő ellátása. 
Ott, ahol nincs éltető energia, élet 
sem létezhet. Hiányában egyre több 
betegség üti fel fejét, s a sok-sok 
feleslegesen beszedett gyógyszer, 
mellékhatások nélküli, javulást nem 
tud eredményezni.
A Feng Shui egy életmód, amely 
számos lehetőséget és sajnos 
útvesztőt is tartogat számunkra. Hi
szem, sőt, az egyre nagyobb tö
megben érkező visszajelzések 
alapján ma már tudom, hogy prak
tikus, az emberek életmódjára, élet
vezetésére ható tanáccsal képes 
vagyok egy olyan úton elindítani 
Önöket, egy olyan magot elültetni, 
amely az Önök számukra is lehe
tővé teszi, hogy sokkal harmoniku- 
sabban, egészségesebben, tudato
sabban és boldogabban éljék az 
életüket. AHeni

személy- és térharmonizáló 
Március közepén Feng-Shui előa
dás lesz a Művelődés Házában.
Bővebben a szórólapokon!

Számítástechnika, 
irodatechnika szaküzlet

- szám (tógépek kívánság szerinti konfigurációban
- kiegészítők, alkatrészek,;
- HP, Canon nyomtatók
- VIVANET DÖMI NO internet értékesítés
- irodai papírok, fotópapírok
fénymásoló, laserpapír már 720 Ft+ÁFA/ csomag
- számítógép szerviz [
■ akciók, előrendelés! kedvezmények
SULIMÉT -széles wlqszték ;
fényképezőgépek csak márcips 1-ig

Saígó-Triász Kft.
Aszódj Kossuth L. U. 24. 
(A VÖRPI-vel szemben

Tel/fax: 28 500-955SALGÓ - TRIÁSZ

ÉS 
LLATELEDEL i 

ÜZLET
Aszód, Kossuth Lajos u. 63. 

Tel: 06 30 905-3360
Nyitva tartás: H-P: 8-17 Szó: 8-12

Pergető és match botok 
20% kedvezménnyel 

március 15-ig!
Fagyasztott húsok, száraz tápok, felszerelések 
és kiegészítők
Csirkeláb 65 Ft/kg
csirkefej 100 Ft/kg
cs. szárnyvég: 145 Ft/kg 
p.szárny  vég. 120 Ft/kg stb.
Egész zsák vásárlása esetén 5% kedvezmény !y
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A városon nem múlik az egyetem létrejötte
Aszód lehet az első, ahol magántőke ruház be egyetemi oktatásba

(Folytatás az 1. oldalról) 
ségeit a beruházó állná, míg az egy
ház az egyetemi karok beindításá
nak előkészületeit végezné. A tan
intézmény 50 év alatt fizetné vissza 
a beruházó pénzét.

A tervvel már a képviselő-testület is 
foglalkozott, annál is inkább, mivel 
az egyház területet kért a várostól 
szolgálati lakások és egy kollégium 
megépítéséhez. A képviselő-testül
et térítés nélkül ajánlotta meg az 
egykori Kiserdő területét, 10 építési 
telket pedig kedvezményes áron. 
Ugyanakkor a grémium jelezte, ah
hoz, hogy helyes döntést tudjon 
hozni, meg kívánja ismerni az ügy
ben érintett valamennyi fél állás
pontját és a beruházó konkrét ter
veit. Ehhez személyes találkozást 
javasolt, amelyre most került sor.
Az ülésen részt vett dr. Frenk Ró

bert az Országos Evangélikus Egy
ház világi elnöke, D Szebik Imre 
püspök-elnök, dr. Roncz Béla, az 
Evangélikus Gimnázium igazgató
ja, valamint a beruházó Immomi- 
liare cég ügyvezető igazgatója, 
MedveczkyMihályis.

Azon túl, hogy Aszódnak elemi ér
deke egy felsőfokú tanintézmény 
idetelepítése, példa értékű lehet az 
az összefogás, amely segítségével 
megvalósul. Magántőke bevonásá
val ugyanis az országban még se
hol nem indítottak egyetemet. Med- 
veczky úr, a beruházó cég képvise
lőjeként úgy látja, a felsőfokú okta
tásba való invesztálás hosszú tá
von az egyik legkifizetődőbb vállal
kozás. Itt is több évtized kell a meg
térüléshez, viszont ha kastély-szál
lóban gondolkodnának, több száz 
esztendő alatt jönne vissza a befek

tetett pénz.
Az Országos Evangélikus Egyház 

és a beruházó cég már megálla
podást kötött a Podmaniczky - kas
télyegyetemi karként való működte
tésére, ám a végső szót májusban 
az egyházi közgyűlés mondja ki. 
Frenk Róbert arra kérte a képviselő
testületet, mondjon igent a tervekre, 
két okból is: 1. A megvalósításhoz 
szükség van a Széchenyi -kastély
ra is. 2. A közgyűlést valószínűleg 
pozitívan befolyásolja, ha azt látja, 
Aszód rokonszenvezik a gondolat
tal.

A képviselőket különösen a beru
házó tervei érdekelték, illetve az, mi 
történik akkor, ha az egyházi köz
gyűlés mégsem járulna hozzá az 
egyetemi kar létrehozásához. Med- 
veczky Mihály erre diplomatikusan 
csak annyit mondott, a „B” tervben is 

egy felsőfokú intézmény létreho
zása szerepel.

Az ,A” verzió szerint két kar - egy 
társadalomtudományi és egy gaz
dasági - Aszódra telepítéséről van 
szó. Az állam mintegy 150 főre adna 
támogatást. Természetesen a hall
gatók száma ettől jóval több lesz, 
ugyanis tanulnak majd itt fizetős diá
kok, illetve a posztgraduális képzés
ben részt vevők.

Ha összeáll a gazdasági konstruk
ció, akkor indulhat a tervezés, a 
2005-2006-os tanévben pedig az 
oktatás. Az aszódi képviselő-testü
leten a terv megvalósítása minden
esetre nem fog múlni, ugyanis pozi
tívan döntöttek mindazon kérések
ről, amelyekkel a partnerek előáll
tak, Mosta másik két félnél a labda.

R.Z.

Tiszteletdij: önmegtartóztató képviselők
A polgármester és az alpolgármester szolidaritást vállalt
Nem emelkedik a képviselők tisz
teletdíja, mivel szavazáskor nem 
volt meg az ehhez a szükséges 
abszolút többség. A polgármes
ter bérének, és az alpolgármester 
tiszteletdíjának emelését meg
szavazta a képviselő-testület, ám 
ők - látva a képviselői tiszteletdi
jakkal kapcsolatos szavazás 
eredményét (pontosabban ered
ménytelenségét), úgy döntöttek, 
nem tartanak igényt az emelésre.

A képviselő-testület elsőként a pol
gármester béremelését tárgyalta. 
Az előterjesztésben javaslatként az 
szerepelt, hogy a polgármester havi 
bruttó bére 414 ezer Ft Ft-ról 445 
ezer Ft-ra emelkedjen. A tárgyalás 
során elhangzott, a bér-és egyéb 
tiszteleté íjak emelése kapcsolatban 
van azönhiki pályázattal, nem lehet 
előre tudni, hogy a BM milyen útmu
tatókat készít és mit vesz majd fi
gyelembe a támogatás elbírálásá
nál a bérek vonatkozásában. Eddig 
az önkormányzat a tiszteletdíjak 
esetében megkapta az igényelt 
összeget, aminek nyilván az is oka, 

hogy soha nem a maximumra ter
veztek.
Puskás Péter képviselő ekkor azt a 

javaslatot tette, hogy az önhiki pá
lyázat végeredményétől tegyék füg
gővé a béreemelést, vagyis ha le
hetséges, a város a már ismert ál-la- 
mi támogatás függvényében visz- 
szamenöleg fizesse ki a különbö- 
zetet.
A képviselők többsége ezt a mon
datot félreértette, így vita alakult ki. 
Az emeléssel egyetértők azzal ér
veltek, hogy alapbér-emelésről van 
szó, amit nem szoktak teljesítmény
hez kötni. Kissné Kulybus Gizella 
jegyző arra emlékeztette a képvise
lőket, hogy a polgármester fizetése 
évekig nem emelkedett - leszámít
va a tavalyi esztendőt -, most pedig 
ö a felelős a kistérség területfejlesz
tés összefogásáért, ami lényeges 
többletmunkával jár majd. Puskás 
Péter viszont kitartott amellett, hogy 
az önhiki pályázat tényleges szám
szaki ismeretében utólagosan tör
ténjen meg a polgármester bérfej
lesztése, így ez szerinte nem telje
sítmény-, hanem pénzügyi lehe

tőséghez kapcsolt elv. A képviselő 
végül morális problémának tartotta, 
hogy a forráshiányos városban egy 
embernek kiemeltjuttatást biztosíta
nak, míg az apparátus többi tagja
inak (a köztisztviselőknek nem 
emelkedett az illetményalap - a 
szerk. megj.) csak az alapösszegek 
biztosíthatók juttatásként.
A képviselők nem osztották társuk 
véleményét, hanem úgy voltak vele, 
hogy ami jár, az jár, legalábbis erre 
utal a szavazás aránya: 10 igen, 1 
nem voks 1 tartózkodás mellett. 
Csont nélkül elfogadta - 11 igen, 1 
nem szavazattal - a képviselő-tes
tület az alpolgármester tiszteletdí
jának emelését, amely havi 96 ezer 
Ft-ról 148 ezer 500 Ft-ra emelke
dett. Ez szintén kevesebb az adható 
összegnél. A 2004. január 1-től ha
tályos rendelkezések kimondják, a 
társadalmi megbízatású alpolgár
mester tiszteletdíj számításának 
alapja az 1000-2999 lakosú tele
pülési kategóriára érvényes társa
dalmi megbízatású polgármester 
törvényben rögzített tiszteletdija. Fi
gyelemmel a 33 ezer Ft-os illet

ményalapra, ez 148.500 Ft-tól 214. 
500 Ft-ig terjedhet.
A képviselői tiszteletdíjak esetében 
a javaslat a jelenlegi 41.500 Ft-ról 
50.000 Ft-ra történő emelés volt. Ez 
jóval alatta van az adható tiszteletdíj 
plafonjától, ugyanis a körzetközpon
ti feladatot ellátó önkormányza
toknál 92. 400 Ft lehet. Bagyin 
József polgármester az előterjesz
tésben hangsúlyozta, a képviselő
testület munkája a közeljövőben je
lentősen megnő az uniós pályáza
tok miatt. Az emelést éppen ezért 
indokoltnak tartotta, csakúgy, mint a 
pénzügyi bizottság. A szavazás so
rán viszont 7 igen és 6 tartózkodás 
született, ez pedig azt jelentette, 
hogy abszolút többség híján nem 
érvényes a szavazás. Ennek ered
ményeképp maradt a jelenlegi tisz
teletdíj összege, A grémium ugyan
akkor azt megszavazta, hogy a 
külsős tagok tiszteletdíja ülésenként 
a korábbi 4.000 Ft-ról 5.000 Ft-ra 
növekedjen.
A polgármester és az alpolgár

mester azt követően, hogy kiderült, 
nem emelkedik a képviselők tisz
teletdíja, jelezték, írásba adják, 
hogy ez évben nem tartanak igény a 
megszavazott bér-illetve tiszteletdíj 
emelésükre. RáczZoltán
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www.vwh.hu

Az Év Haszonjárművé*
• •

8 személyesen Önnek: 
bruttó 6 586 000 Ft-ért!

Az új Transporter Kombit mostantól akár 6 586 000 forintért is meg
vásárolhatja!

Új Transporter Kombi: akár 9 kényelmes ülőhely még a rövid tengelytávú változat esetén is 
• 4 különböző teljesítményű PD TDI (85 - 174 LE) motor • Gazdag szériafelszereltség: 
ABS, EDS, ASR és MSR, valamint vezetőoldali légzsák

Autócentrum Gödöllő Rt.
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 1.
Tel.: 28/515-510 Fax: 28/515-520
E-mail: vwertekesites@autocentrumgodollo.hu

‘Kategóriájának győzteseként az új Volkswagen Transporter az Év Haszonjárművé 2004-ben. A képen látható autó extrafelszereltséget tartalmaz.

http://www.vwh.hu
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu


ASZÓDI

Az Életrevaló Karitatív Egyesület 
közhasznú jelentése 2002.

Pest Megyei Bíróság az Életrevaló Karitatív Egyesületet, mint kiemelten közhasznú szervezetnek minősülő 
szervezetnek minősülő társadalmi szervezetet TE szám alatt vette nyilvántartásba 1999. Május 27-én.
Drog-prevenciós tevékenységünk kiemelkedően közhasznú tevékenységnek minősül az 1036/2002 (IV. 12.) 
Kormányhatározat 3.és /.pontja, továbbá az 199+7.évi CLIV. Törvény - Az egészségügy 42. § (2)/c.) pontja, 
továbbá a (3) be. e) pontja és az (5.) bek. Alapján.

Számviteli beszámoló:
A la ptevékenység 
bevétele

Forint Alaptevékenység 
kiadása

Forint 1

Költségvetési 
támogatás

1 165 000 Munkabér, 
bérköltség

1 014 300

Adomány 321 600 Dologi kiadások 598 755
SZJA 1% 16 794 Kis értékű tárgyi 

eszköz
21 8OO

Tagdíj_________ ____ __
Banki kamat

15 500j
1 371

Ügyviteli költség 
Bankköltség

55 300
26 266!

Vállalkozási 
tevékenység 
bevétele

20 000
Vállalkozási 
tevékenység 
kiadása

20 000

Bevételek 2002-ben 1 540 265 Kiadások 2002-ben 1 836 421
Nyitóvagyon 357 417 Záró vagyon 61 261
2. Költségvetési támogatás felhasználása:
Támogató szerv: Támogatás összege: Felhasználás módja:

Tisztelt 
adófizető 
polgárok!

Köszönet mindenkinek, aki már ha
gyományosan támogatja Egyesüle
tünket. A közelgő márciusi határidő 
előtt a Városi Cukorbetegek Egye
sületének nevében tisztelettel ké
rem, hogy akik a 2003. évi személyi 
jövedelemadójuk egy százalékával 
ismét vagy első alkalommal a nehéz 
helyzetben lévő cukorbetegeket kí
vánják segíteni, szíveskedjenek az 
APEH-től kapott borítékban találha
tó rendelkező nyilatkozaton a Városi 
Cukorbetegek Egyesületét és a 
18681275-1-13 adószámot megje
lölni.
Megértésüket és adományukat be
tegtársaim nevében előre is köszö
nöm.

Búzás Pál
Elnök

I Gyermek Ifjúsági és 200000 Ft Drog-prevenciós program
I Sportminisztérium....... ........j................... ............................. . általános iskolákban
I Pest Megyei Munkaügyi 800000Ft i Bruttó munkabér
Központ _ : _

| Pest Megyei Önkormányzat 175000 Ft Drog-prevenciós program
: Hivatala EŰ. Alap ____ általános iskolákban

5. Kimutatás 2002-ben a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a 
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek 
szerveitől kapott támogatás értékéről:

Magyar Országgyűlés 90000 Ft
Társadalmi Szervezetek
Bizottsága

Ügyviteli költség, banki 
költség

J________ i
4, A cél szerinti juttatások kimutatása
Drog-prevenció 13 általános iskolában 500000 Ft
Drog-prevenció 13 szakiskolában 539627 Ft
Mindösszesen: 1039627 Ft

Támogató szerv Dátum Támogatás összege:
Gyermek Ifjúsági és Sportminisztérium 2002. 08. 09. 200000 Ft
Pest Megyei Munkaügyi Központ 2002.01.31-10.30. 800000Ft
Pest Megyei Önkormányzat Hivatala EÜ. Alap 2002. 03. 07. 75000 Ft
Magyar Országgyűlés Társadalmi Szervezetek 
Bizottsága

2002. 02. 21. 90000 Ft

Ajánlja adója 1%-át!
Köszönjük mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták Egyesületünk célkitűzéseit. Az 
APEH 2003.10.21 -én kelt értesítése szerint ennek összege 11.236 Ft. Az így befolyt összeget az Egyesület a Civil 
Rádióban szerkesztett és vezetett szociálpolitikai műsorok készítésére fordította, továbbá drogprevenciós felada
tok ellátására.

Az idén is legyen Öné a döntés joga!
Egyesületünk honlapja megtalálható: www.eletrevalo.ngo.hu címen.
Amennyiben egyetért Egyesületünk célkitűzéseivel, a törvény értelmében nyilatkozatot tehet arról, hogy az 
Életrevaló Karitatív Egyesület legyen adójának kedvezményezettje.
Az Egyesület adószáma: 18683758-1 -13

Nagy kuka, kis 
kuka, szemetes zsák 

és konténer

Módosította a települési kommu
nális hulladék kötelező elszállítá
sáról és dijának rendezéséről szóló 
önkormányzati rendeletet a képvi
selő-testület. A változás leglénye
gesebb eleme, hogy aki azt igényli, 
hogy a háztartásából folyamatosan 
két vagy több kuka tartalma kerüljön 
elszállításra, annak külön szerző
dést kell kötnie a szolgáltatóval. A 
háztartásban keletkező esetleges 
többlet hulladékot a szemetesek 
március 1-től csak a GAMESZ feli
ratú, az intézmény telephelyén 130 
Ft-ért árusított műanyagban zsák
ban szállítják el.
Annak az ingatlannak a tulajdo

nosa, aki folyamatosan kevesebb 
hulladékot termel, mint 120 liter/hét, 
az kérheti a csökkentett díjfizetést, 
de csak abban az esetben, ha 60 li
teres edényt vásárol, és ezt beje
lenti a szolgáltatónál. Az egyedül
állóak a 60 literes edény után meg
állapítottdíjtételt fizetik.
A lakosok a napokban egy levelet is 
kézhez kell, hogy kapjanak, amely 
részletes tájékoztatást nyújt.

R.Z.

http://www.eletrevalo.ngo.hu
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LADY-XL
EXTRA méretű divatáru és kismamaruházat

Aszód, Kossuth Lajos út 3.

20% árengedmény
amíg a készlet tart!

- tunikák, nadrágok
- kosztümök, kabátok

A tavaszi kollekció darabjai 
folyamatosan érkeznek!

Nyitva tartás: 
H-P: 9-17, Szó: 8-12 
Tel.: 06-30 627-8481

SZÁMÍTÓGEPEK,

Számítástechnika és nyomtatási kellékek

Aszód Kossuth út 3 UDVARHÁZ 
TetíFax: (56 28 402 369 

www.megaprint.hu. email. megapnrrt@v<varnasl.hu

JJ NYITVA TARTÁSUNK: 8-18

MONITOROK RÉSZLETRE!
Ha bármilyen problémája van számítógépével vagy csak tanácsot szeretne, 

szakképzett munkatársaink továbbra is készséggel állnak az Ön rendelkezésére
Februártól nagyobb üzletben, kibővült árukészlettel és még több újdonsággal 

várjuk ÖNÖKET a megszokott helyen

MP # 1 1 MP## MP### |
ASROCK K7VM alaplap 
AMD XP1700+CPU 
128 MB DDR RAM 
40GB/7200 Maxtor HDD 
LG 52x CD ROM 
Codegene ház - táp 
Samsung 1,44 FDD 
billentyűzet, egér

69.900 Ft

ASUS A7V8X-X alaplap 
AMD XP2000+MHz pr 
GeForce 4 64MB Tv VGA 
40GB Maxtor HDD 
256/333 DDR RAM 
LG 52x32x52 CD iró 
Samsung 1,44 FDD 
Codegen ház + táp 
bill+ éttér

104.900 Ft

ASUS A7V8X alaplap 
AMD XP 2400+MHz proc 
ATI Radeon 128 MB TVout VGA 
80GB Maxtor HDD 
512/400 DDR RAM 
LG52x CD író 
LG 16x DVD ROM 
Codegen ház +táp 
FDD, bill-t- egér

139.900 Ft
A számítógépekre díjtalan szervizelést vállalunk!

Mielőtt nyomtatót vásárolna, nézzen be hozzánk, hogy ne érje
meglepetés az első patron cserénél!

Eredeti cs utángvártott patronok:
Canon comp. S200/300, i250.350. 450 760.-
Epson komp. C42, 62,70. CX 3200 1.490.-

További ajánlataink:
HP tonerek, patronok 
4.500.-tól

DVD iró 29.900.- 
írható DVD 4x 430.-

Áraink az ÁFÁT 
tartalmazzák!

SAMSUNG 17” monitor 32.500.-
DVD tok 80.- Játékok 880.-

HÉTMAC/YAR 
NEMZETI KÖNYVESBOLT
• történelem, hagyomány, küldetés,
• könyvek, videokazetták, CD-k, DVD-k, 

(Wass Albert, Pap Qábor, Népmesék...)
• kitűzők, térképek, zászlók,
• történelmi reflex íjak, tarsolyok.

ASZÓD, Kossuth L. u. 3.
(UDVARHÁZ)

Creu/ch

Márkabolt Lancast
AKCIÓS ARAKON vásároljon üzletünkben!

10-20% kedvezmény a KRONOS márkájú 
termékekből!

?®i©x ozecűyöx 7©cucotiK4ík ajui®ró,©«
STB 

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

Szolárium
Két fekvő szolival állunk 

a bámulni vágyó 
vendégeink rendelkezésére!

nündetv nia^a/Léni/!

ZO-LA 2000 Kft., Aszód, Kossuth L. utca 71. 
(A Művelődés Házával szemben) 

Tel: 20 571- 6463; 28 500-450

Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12

http://www.megaprint.hu
varnasl.hu


14 ASZÓDI

"... a zenére mindenkinek szüksége van”
Beszélgetés Énok Nagy Leventével

A 2003.évi karácsonyi hangverseny 
egyik kiemelkedő meglepetése voit 
a Rákóczi úti kisiskolások szerep
lése. A kórusmuzsikára értő.s nem 
utolsósorban érző aszódiak vas
tapsa közepette szerény fiatal
ember lépett az ünnepelt kórus elé. 
Már akkor megéreztem, hogy a 
nagy hagyományokkal rendelkező 
ének-zenetagozatos általános isko
la nyugdíjas zenetanárának íme 
megvan a méltó utóda. Mert Tarr 
Gábor tanár úr és tiszteletre méltó 
kollégái mára már fogalommá, és 
élő példaképévé váltak városunk 
zenei életében. S hogy értő közön
séget emlegettem mondanivalóm 
elején? Igen, hiszen több százra te
hető mindazok száma, akik éppen 
az ő pedagógiai munkásságuk alatt 
váltak zeneszerető emberekké.
Őszintén bevallom, az ünnepelt fi

atalember zenei pályafutását már 
korábban is figyelemmel kísértem, 
hiszen a katolikus templomban már 
hagyomány, hogy neves művészek 
fellépésével, és a környékbeli egy
házi kórusok vendégszereplésével 
egyre tágul a hit építése. S a szer
vezés központjában Énok Nagy 
Levente áll.
Naivan azt hittem, hogy csak egy 

telefonomba kerül és rögtön ren
delkezésemre áll egy nagyobb be
szélgetés erejéig. Tévedtem. Csak 
a vizsgaidőszak letelte után szakít
hatott rám egy kis időt.
Zenei életpályája, mint annyi más 
tehetséges embernek, érdekesen 
indult.
- A szobánkban volt egy zongora. 
Nagyapám gyakran az ölébe 
ültetett, s egyszerű dalocskákat pö- 
työgtetett nekem. Talán innen indult 
el a zeneszeretetem. - kezdte a 
beszélgetést. - Hat éves koromban 
édesanyám beíratott az Aszódi 
Zeneiskolába, ahol Adorján Mari- 
anne elhatározta,hogy zongora
művészt nevel belőlem, mert némi 
tehetséget vélt felfedezni bennem a 
korai tanulóévek alatt. Hát ez bizony 
kemény kijelentés volt részéről!- 
mosolyogta el magát Levente. - 
Mert a tanárnő elfelejtette, hogy kis
kamaszkorba léptem időközben, s 
nem a gyakorlás volt a fő gondom. 

De édesanyám nem engedte sza
bad útjára az akaratomat. Minden 
nap mellém ült, s addig nem enge
dett ki játszani, amíg egy óra hosz- 
szat vagy tökéletesre ki nem gya
koroltam a házi feladatot. Ennek 
ellenére ellógtam az órákat. Nem is 
jutottam a 4. évfolyamnál tovább. 
Már 13 éves voltam, mikor egy sze
rencsés véletlen folytán Mukk Jó
zsef művész úr kezdett magánúton 
tanítani. Személye, életszemlélete, 
zene iránti szenvedélye meghatá
rozó volt ezután számomra. Az órá
kon mindig bácsinak és művész úr
nak szólítottam, hiszen ekkorra már 
operaénekes volt.0 meg szerény
ségből mindig rám szólt: 
-Ne égess!
A módszerét tekintve pedig végte
lenül türelmes és megértő, ugyan
akkor határozott és szigorúan szá- 
monkérö volt. Nekem sajnos nem 
adatott meg, hogy élő nagymamám 
is legyen. Ezt a szerepet az édes
anyja vette át. így kerültem köze
lebb a családjukhoz, ezzel együtt a 
zenében való elmélyüléshez. Köz
ben magam is próbálgattam önál
lóan a szárnyaimat bontogatni. 
Elkezdtem szintetizátorozni. Ma
gam írtam a dalokat és rögtön meg 
is zenésítettem. No, nem operásan, 
hanem rockosan. Ahogy a fiatalok 
akkoriban kívánták. Egyszer még 
felléptem az Aszódi Sörfesztiválon 

A Petőfi Múzeum hírei
Az Osváth Gedeon Emlékére Létrehozott Múzeumi Alapítvány pályázatot 
hirdet

Farsangtól húsvétig ■ ünnepi szokásoka Galga mente településein

címmel általános és középiskolások részére.
A pályázatra olyan pályaműveket, fogalmazásokat/ rajzokat várunk, 
amelyben a pályázó a közvetlen környezetében élő nagyszülők, szülök ál
tal megélt és elmondott far-sangi és húsvéti szokásokat írja/rajzolja le. A 
pályamunkákat 2004. márc. 22-ig várjuk a Petőfi Múzeum, Aszód, Szon- 
tágh lépcső 2.címre. A legsikeresebb pályamunkák készítőit értékes juta
lomban részesítjük, a legjobb rajzokat pedig kiállításon mutatjuk be. Az 
eredményhirdetés időpontja: április 2.14.30, Petőfi Múzeum.
A 2004. évi kiállítási évad első kiállítása
március 11-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel nyílik meg a Petőfi Mú
zeum Galériájában.

Richly Zsolt grafikusművész és filmművész kiállítását
Bevezeti dr. Asztalos István múzeumigazgató.

is. De az igényesebb műfaj is von- 
zottTöbbször szerepeltünk a hat
vani Városi Könyvtárban az ottani 
irodalmi esteken, Mayer Gábor ba
rátommal együtt. József Attilas és 
más magyar költők verseit zené- 
sítettűkmeg.
Ekkorra már a zene életem szerves 
részévé vált. Érettségi után minden 
vágyam az volt, hogy orgonán tanul
hassak. Nem sokkal később ke
zembe került a Bach életét feldol
gozó „A Tamás templom karnagya" 
című regény. Ennek olvasásakor 
gondolatban visszaröpültem az idő
ben. Szinte előttem zúgott a töm
jénillatú templomban az orgona, 
melynek hangja betöltötte a meg
szentelt teret. S játszott a billentyű
kön az orgonista, aki szívével, leiké
vel ily módon is dicsőíthette Terem
tőjét Egyszóval rabja lettem ennek 
a hangulatnak.Talán romantikus
nak tűnik e gondolat.de számomra 
működőképes volt.
Sokáig keresgéltem a módját, de 
nem találtam semmi lehetőséget. A 
Gondviselő azonban segített. Buz
gár? József atya egy misén hirdette, 
hogy a Váci Egyházmegye kántor
képző tanfolyamot hirdet az elhiva
tottak részére. 20 éves voltam ak
kor. A sikeres felvételt követően úgy 
éreztem, végre sínen vagyok. Most 
29 évesen azt gondolom, életem 
történései láncszerűen kapcsolód

nak egymáshoz elszakít-hatatlanul. 
A 4 éves képzés során Dékány 
András orgonatanárommal a váci 
Székesegyházban gyakorolhattam 
és tanulhattam, legfőképp a népé
nekek orgonálását. Utána sem ma
radt időm hosszabb elmélkedésre, 
hiszen beiratkoztam a fóti zeneis
kolába, ahol szolfézst és össz
hangzattant tanultam. Közben a hit
életem is fejlődött, s elmélyült. A bel
ső meggyőződésem életfor-mám- 
má vált. A képzés azonban nem elé
gített ki zeneileg, ugyanis mohón 
szívtam magamba a zenetörténe
tet. Közben a Gondviselés Petrován 
Mária orgonaművészhez vezetett. 
Magánúton tovább fejleszthettem 
orgona tanulmányaimat. Időközben 
rájöttem arra, hogy énekelnem is 
kell azt, amit játszom,ezért párhu
zamosan magánéneket tanultam 
Kárpáti Magdolna tanárnőnél.

Már korábban beiratkoztam a 
Budapesti Tanítóképző Főiskola esti 
tagozatára, amelyet sikerrel elvé
geztem. A diplomás zenetanár 
életpályáját szakadatlan tanulás 
jellemzi, Ugyanis ajó muzsikus látja 
amit hall, .és hallja azt,amit lát. Ezt a 
tudományt a még ma is aktív 92 
éves Soltész Erzsébet zeneaka
démiai tanár tanítja.

Ezután még annyi felsorolás kö
vetkezett a további tanulmányokat 
illetően, hogy alig bírtam jegyzetelni. 
Közülük méltán emelkedik ki a 
Budavári Mátyás Templom 5 éves 
egyházkarnagyi képzése, mely 
szakdiplomát is ad majd. Ami Aszó- 
dot illeti: Levente zenetanár az álta
lános iskolában, kántorként szolgál 
a katolikus egyházban és nagy- 
nagy lelkesedéssel vezeti a Szent- 
Háromság kórust.

- Ha nem lelném örömömet a zené
ben nem áldoznék rá ennyi energi
át. Nem akarom a világot megvál
tani. De úgy gondolom, hogy a ze
nére mindenkinek szüksége van. A 
zeneszeretet lángját más ember
ben is fel szeretném lobbantani. Ezt 
csak megfelelő felkészültséggel 
és elhivatottsággal lehet tenni. 
Ezekkel felvértezve akarom ráéb
reszteni a környezetemet, hogy ze
ne nélkül nincs élet a Földön.

A Gondviselés adja, hogy úgy 
legyen! AKI

gondolat.de


TÜKÖR

RENAULT

*Lj családtag barátságos áron!
x Thalia Príma most 1 999 000 Ft-ért!

Már 99.000 Ft-tól elvihető!

A Thalia Príma limitált széria, 1.4 75 LE motor és vonzó felszereltség: 
dupla légzsák, dupla optikás fényszórók, indításgátló és SRP 
biztonsági övfeszítő rendszer, 510 literes csomagtartó. Mindez most 
1 999 OOO Ft-os verhetetlen áron az Öné lehet! Várjuk márka
kereskedésünkben! www.reruudt.hu

Fogyasztás HUt/UJO km: vegyes használat: 7,1; Ct>2-kibocsátás g/km: 1(»8.

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

RENAULT - Autókat alkotunk

http://www.reruudt.hu
http://www.renault60.hu
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Sztárgyárak és ami a háttérben van
Eszter a kudarcokból is igyekszik tanulni

A Csengey iskola jótékonysági 
bálján többen is meglepetésük
nek adtak hangot, amikor meg
hallották László Esztert énekelni, 
aki a Szülői Munkaközösség 
egyik meglepetés műsoraként há
rom, egymástól eltérő stílusú 
énekszámmal kedveskedett a kö
zönségnek.

- Ennek a lánynak kincs van a 
torkában - mondták sokan, hall
gatván a fiatal énekesnő produk
cióját, és azon hitetlenkedtek, 
hogy még senki nem fedezte fel 
őt.

Eszter pedig talpraesett lányként 
próbálkozik a karrierépítéssel, 
rendre részt vesz a különféle 
megmérettetéseken. Itt azonban 
nemcsak azzal kell szembesülnie, 
hogy rajta kívül még nagyon sok 
tehetséges fiatal van, hanem az
zal is, hogy nem mindenkinek 
egyforma a mérce. Jó példa erre a 
TV 2 Megasztár című műsora, 
ahol Eszter szintén indult. Az elő

döntőig jutott.
- Számomra nagyon izgalmas és 
ugyanakkor nagyon tanulságos 
volt ez az egész. A versenyt úgy 
hirdették meg, hogy nem lehet 
hangszerrel kísérni az éneket. Ezt 
nagyon sajnáltam, mivel magam 
is szeretek gitározni. A meglepe
tés akkor ért, amikor ott mégis lát
tam egy-két vetélytársamat hang
szerrel a kezében. Rákérdeztem 
Tillára (a műsorvezető- a szerk. 
megjegyzése), mivel néhány per
cen belül én is tudtam volna sze
rezni hangszert, ám nekem azt 
mondta, hogy erről szó sem lehet. 
A zsűriről nem lehet egy rossz 
szavam sem, hiszen nagyon ked
vesek voltak. Egy kevéssé ismert 
Korda György számot énekeltem 
elsőként, aztán pedig egy népdalt. 
Különösen Soma volt az, aki elis
meréssel nyugtázta a hallottakat, 
és ki is mondta: kardoskodni fog 
azért, hogy továbbjussak. A töb
biek buzgón bólogattak. Be kell 
valljam, úgy éreztem, valóban to
vábbjutok, és nagyon meglepőd

tem, hogy mégsem. A képhez az 
is hozzátartozik, hogy Tilla a har
madik csoport után nem hirdetett 
eredményt (négy 15-ös csoport
ban szerepeltünk), csupán a mi 
szereplésünk után mondta meg a 
továbbjutók nevét. Nem a mi cso
portunkból voltak a nyertesek. 
Lehet, hogy erőszakosabbnak 
kellett volna lenni és megkér
dezni, nálunk miért két csoportból 
választják ki az általuk legjobbnak 
ítélteket.

A sztárok kiválogatása persze 
remek üzlet is lehet valakiknek. 
Legalábbis ezt mutatja például a 
Sztárgyár nevű válogatóverseny, 
amelyre több ezren jelentkeztek. 
Megyénként rendezték a selej
tezőket, míg az elődöntőnek és a 
döntőnek Budapest adott otthont. 
A nevezési díj 10 ezer Ft volt. Ér
dekes módon a zenekaroknak 
csak 7 ezer Ft-ot kellett lecsen
getni. A fődíj egy lemezszerzödés 
volt, valamint értékes, hangszer
boltokban felhasználható utalvá
nyok.

- Tisztában vagyok vele, hogy 
vannak nálam még jobb hangú, 
még tehetségesebb emberek. 
Rengeteget tanultam, tudom, 
hogy miben kell még fejlődnöm. 

Az Aszódi Tükör 
hirdetési tarifái

Érvényes: 2004. január 1-től

Vi vagy annál nagyobb hirdetés esetén: 
3 alkaiómra szóló lekötésnél 10%, 
6 alkalomra szóló lekötésnél 20% 
kedvezményt adunk!

1/1 oldal 188x255mm 16.000,-
V’ oldal 185x127,5 mm 8.000,-
Vi oldal 89x127,5 mm 4.000,-
1/6 oldal 65x127,5 mm 3.000,-
1/8 oldal 44x 127,5 mm 2.500,-
Apróhirdetés:

Araink
32Ft/szó
az ÁFÁI nem tartalmazzák!

A nem üzleti jellegű közlemények ingyenesek. 
Hirdetésfelvétel: Aszód, Kossuth Lajos u. 59.
Fax: 28 400-117; e-mail: aszoditukor@freemail.hu

Nem ezt nehéz elviselni, hanem 
azt, ha azt érzed, nem csupán a 
kiugróan magas teljesítmény szá
mít, hanem az ismeretség vagy a 
pénz. Annak azért örültem, hogy a 
különdíjatén hoztam el.
■ Nocsak, ki volt az ismerősöd?
- Senki. Egyébként külön sztori 
volt a közönségszavazatok sorsá
nak alakulása. Tudni kell, hogy 
három embert juttatott tovább a 
zsűri, egyet pedig a közönség. A 
jelentkezéskor arról tájékoztattak, 
minél több embert viszek ma
gammal. annál nagyobb a tovább
jutási esélyem. Nem voltam rest, 
beszerveztem 25 ismerősömet. 
Ezzel nekem volt a legnagyobb 
szavazótáborom. A főszervező 
azonban ezt a következő módon 
kezelte le: Látja, hogy valaki sok 
embert hozott, de úgy látszik, 
azok közül sokan másra szavaz
tak. Nem jutottam tovább. Tény, 
hogy akik tovább mentek, azok 
nagyon tudnak énekelni. Éppen 
ezért nem csalódott voltam, ha
nem mérges.
Eszter szerencsére makacs em

ber. Nem kudarcként ítéli meg az 
eddigi próbálkozásait, és nagyon 
nagy dolognak tartja, hogy híres 
emberek hallgatták meg és 
mondták el véleményüket, amit 
igyekszik megfogadni. A célja 
ugyanis nem változott, továbbra is 
énekelni szeretne. Lehetőleg mi
nél több embernek.

R.Z.

mailto:aszoditukor@freemail.hu
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Skoda, komolyan veszik

NAGYOBB CSOMAGTÉR 
FELÁR NÉLKÜL.
A Skoda most megnövelte az Ön lehetőségeit.
Az ötajtós Fabia áráért sedan vagy kombi 
modellt is vásárolhat
Tágasabb Fabiát, felár nélkül. Mint a mesékben.

Kombinált átlagfogyasztás: 4,9-7,2 1/100 km, 
CO2-kibocsátás: 132-173 g/km.

Az Ön Skoda- 
márkakereskedője:

Patócs Autóház 
2100 Gödöllő, 
Rigó u, 10.
TeL: (28) 515-710 
Fax: (28) 515-720 
www.patocsauto.hu

http://www.patocsauto.hu


18 ASZÓDI

Egy kis nyelvelés
Hol van az Óperenciás-tenger?

Valószínűleg nagyon könnyű rá vá
laszolni: a mesében! Hiszen mind
annyian nagyon sok olyan mesét is
merünk, amelyik úgy kezdődik, 
hogy „Egyszer volt, hol nem volt, az 
üveghegyen innen, az Óperenciás- 
tengeren is túl...” A kérdés azonban 
az, hogy valóban létezik-e az Ópe
renciás-tenger, vagy csak a mesék 
világában keresendő.

A magyar nyelv történeti-etimológiai 
szótára szerint a szóban forgó ten
ger alapját képező óperencia szó 
1773-ban bukkan fel nyelvünk írá
sos emlékeiben. „El mégyek az 
operencitziás tengeren is túl” szö
vegkörnyezetben. 1784-ben már 
megjelenik a melléknévi alak is: 
„Hallottátok hírét az operentziásnak" 
formában. Később különböző for
mákban fel-feibukkan a kifejezés: ,A 
meséshírű Oberenczián (Ober 
Enns) keresztül estére Mölkbe ér
tünk" (1846) ; „operenczia-orszá- 
gon” (1848) stb. formában találkoz
hatunk vele.
Jelentése: 'távoli <rendszerint el

képzelt, mesebeli tenger, <ritkáb- 
ban> ország vagy hegy.' Az etimoló
giai szótár szerint valószínűleg né
met eredetű. Ezzel szemben biz
tosan állíthatjuk, hogy valóban né
met eredetű. Felsö-Ausztriában a

Aa fáma
Icüityrkcrefikcdé*

[ajánlatai
Elfogult vagyok a hétköznapi tör

ténetekkel szemben. Jobban érde
kelnek az egyszerű emberek dolgai, 
mint az úgynevezett sztárpletykák. 
Ezért zártam rögtön a szívembe ezt 
az ajánlati könyvet.
Schaffer Erzsébet neve ismerősen 

cseng azok olvassák a Nők Lapját. 
A most egy kötetben publikált írások 
korábban már megjelentek a lap
ban, mégis jó újraolvasni őket. Mert 
- ahogy mondani szokás - szerzőjé
nek stílusa van. Egyéninek mond
ható kifejezésmódja remekül ötvözi 
a riport, a novella és a tárcaírás 
elemeit.
A borító fülszövegében Lázár Ervin 
azt írja róla: Olyan erővel árad be
lőle a bizalom, hogy szabaddá teszi 

Habsburg-monarchia idején hivata
losan használt tartománynév az 
„Österreich od dér Enns”, azaz az 
„Enns folyón túl”.
Tudvalévő, hogy a XVIII. század

ban, s később az Osztrák-Magyar 
Monarchia idején magyar fiataljaink 
elsősorban Ausztriában teljesítettek 
katonai szolgálatot, s időnként 
eljutottak az Enns folyón túli terület
re is. S akár az Atlanti-óceánig is. És 
itt keresendő a kérdés igazi magya
rázata: az Óperenciás-tenger nem 
más, mint az Atlanti-óceán. Ugyanis 
az Enns folyón túl van, s tenger, 
melyet a mi fogalmaink szerint óce
ánnak nevezünk. Valójában nem 
más, mint egy hatalmas nagy víz, 
amely emberi léptékekkel nem mér
hető kiterjedése alapján természe
tesen titokzatos volt, mint a rajta túl 
lévő, már néhány évszázaddal ko
rábban felfedezett, de még mindig 
nagyon titokzatos távoli földrész, 
Amerika.

Ne gondoljuk azt, hogy az Ópe
renciás-tenger az egyetlen olyan 
mesei elem nyelvünkben, amelyre 
magyarázatot is találunk. Kodály 
Háry Jánosában egy Burkusország 
nevű állam neve bukkan fel. Ha ma
gyarázatot keresünk, viszonylag 
könnyen találunk is:Egy országha
tár képe tárul elénk, ahol a sorompó 

Schaffer Erzsébet:
Egyszer volt

az embert.
Ennek igazolására talán az a be

szélgetés a legjellemzőbb, amely
ben a szerző azt a házaspárt szólal
tatja meg, akiknek két, a nagyma
mával sétáló gyermekét Leányfalun 
egy ámokfutó autós a járdán ütötte 
el. A négy és fél éves Marci és a 
másfél éves Petra életéért hiába 
küzdöttek a mentősök, a két ártatlan 
a helyszínen életét vesztette. Ugye 
mondanom se kell, hogy a szülők
nek mennyi bizalommal kellett az 
újságíró iránt lenni, hogy két év táv
latából ismét beszéljenek erről a 
szörnyű tragédiáról... Ugyanakkor 
olyan jó olvasni arról, hogy a Jóisten 
egy újabb kicsiny gyermekkel aján
dékozta meg a párt, akik most Bar- 
nusban vélik felfedezni, meghalt 
gyermekeik minden vonását. Es jó 

egyik oldalán ragyog a nap (ez 
Ausztria), a másik oldalon pedig jég
csapok lógnak. Ez utóbbi Burkus
ország, vagyis a cári Oroszország a 
maga zord időjárási körülményeivel. 
Hogy mindez mese? Valóban. De 
azonosítható és értelmezhető me
se. Ahogyan az óperenciás-tenger 
is. AXVIII-XIX. századi ember más
féle léptékben gondolkodhatott, 
mint mi. Nem volt egy sor technikai 
lehetőség, amely a ma emberének 
rendelkezésére állt. A mai újságok 
ősei hetente kétszer jelentek meg. 
mert a korabeli lehetőségek szerint 
lassan csordogált össze az az 
anyag, amely megtöltött egy újsá
got, s ugyanolyan lassan jutott el az 
ország legtávolabbi vidékeire. Arról 
nem is beszélve, hogy a híreket 
gyakorlatilag nem lehetett ellenőriz
ni. S így minden legalább egyhetes 
hír még friss hírnek számított. Ma 
viszont délután már sokszor elavult 
hírnek tekintjük azt, amit reggel nem 
volt módunk elolvasni. És bizo
nyára még az üveghegy is értel
mezhető, hiszen a Kárpát-medence 
(az egykori Magyarország) hegyei
nek legmagasabb kopár csúcsai 
úgy emelkednek ki környezetükből, 
mintha cukorsüvegek lennének. Ko- 
párságukban is fenségesek, lenyű
gözlek. Valóban mesebeli tájak! 
Higgyünk a mesékben! Nem rosz- 
szabbak a valóságnál!

-g-l

lenne megfogadtatni mindenkivel 
az édesanya gondolatait: „ Az elté- 
kozolt időt nem szabad az utakon 
behozni. A sérelmet nem szabad 
sebességgel megtorolni. Nem lehet 
nyomni a gázt, és másokat esetleg 
szerencsétlenné tenni.........Olyan
vidám kisgyerekek voltak. Marci 
most lenne elsős. Petrus meg már 
óvodába járna..."
Hogy ne legyen szomorú befejezé
se a könyvajánlónak, a szerző még 
egy beszélgetőpartnerére hívom föl 
a figyelmet: Pál Istvánra. Ö az utol
só pásztordudás, aki 2003 novem
berében Aszódon a Galgamenti 
Dudazenekar vendége volt. A szer
ző 1995-ben beszélgetett vele. Jó 
volt megállapítani, hogy a bácsi 
életerős, egészséges, és talán még 
sokunknak átadja tudását, józan 
paraszti bölcsességét! Álljon itt tőle 
is egy szép gondolat: ,,Úgy dolgozz, 
mintha örökké élnél. Úgy imádkozz, 
mintha mindjárt meghalnál." R.Z.

Terítés
Régen kaptam annyi telefont, mint 

az elmúlt hónapban. Sokan rekla
máltak azért, mert nem kapták meg 
az Aszódi Tükör című újságot, s 
emiatt főleg a postásokat szidták. 
Tájékoztatom Önöket, hogy jelen
leg nem a postások hordják a lapot, 
hanem egy reklámkiadványokat 
terjesztő csapat, akik megfelelő re
ferenciával rendelkeznek. Úgy 
látszik azonban, hogy a hirdetési új
ságok és az Aszódi Tükör között 
van egy óriási különbség: az előbbi 
hiánya kevésbé tűnik fel.

Nagyon restellem, hogy az első 
terítés - az Önök visszajelzése alap
ján - nem sikerült száz százalé
kosra. Ez főleg azért kellemetlen, 
mert a reklamálók között olyan is 
akadt, aki 16 évig folyamatosan 
előfizetője volt az újságnak.
Tudniuk kell, hogy van némi eltérés 

az adatokban is. Az önkormányzat 
2000 címhelyet jelölt meg, és ennyi 
darab újság megjelenését támogat
ja. Mivel a terjesztő jelezte, hogy 
pontosan 2136 címhely van, 2.200 
lapot adtam át neki aszódi terítésre. 
Éppen ezért állunk kissé értetlenül a 
dolgok előtt. Furcsa például, hogy a 
Kossuth Lajos utca elejéből is ér
keztek reklamációk. Számomra alig 
elképzelhető, hogy ilyen frekventált 
helyet kihagyjanak a kihordók. Azt 
viszont el tudom képzelni, hogy 
egyesek néhány helyről kiemelték a 
postaládából kikandikáló lapot.
A térítők azt is jelezték, a Falujárók 
úti lakótelepen akadt olyan épület, 
amelynek a lépcsőházába nem tud
tak bejutni, hiába csöngették ki 
egyik-másik lakót, lobogtatva az 
Aszódi Tükör példányait. Itt kényte
lenek voltak letenni a lépcsöház elé, 
ami megint nem a legszerencsé
sebbmegoldás.
Természetesen a térítőkkel ismét 

egyeztettem, jelezve nekik a kriti
kákat. Ök azt ígérték, levonják a 
szükséges tanulságot, és még pon
tosabban igyekeznek dolgozni. 
Őszintén remélem, hogy a februári 
szám megjelenését követően jóval 
kevesebb reklamáció lesz. Itt jel
zem, aki esetleg mégsem kapna az 
újságból, az legyen szíves, keres
sen fel a szerkesztőségben. A 2200 
darabon felül 50 lapot félreteszek. 
Vésztartaléknak.

Rácz Zoltán
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SUZUKI

-100.000 Ft. 1.775.000 Ft-tól *
Suzuki Alto

450.000 Ft. 1.849.000 Ft-tól *
MÁR DIESEL MOTORRAL IS RENDELHETŐ!

Suzuki Wugon R+

Suzuki Ignis

-250.000 Ft 2.150.000 Ft-tól *
MÁR DIESEL MOTORRAL IS RENDELHETŐ!

Tesztautók akár -500.
Összkerék meghajtású WAGON R+-ok Ignismotorral, ABS-el, klímával, 
CD HIFI-vel már 2.799.000 Ft-tól akár 24 órán belül** átvehetők .
* Részletre történő vásárlás esetén ’
** Az összes raktárkészleten lévő autóra érvényes ! 
A kedvezmények nem összevonhatnak!

Az Ön márkakereskedője:
SUZUKI

Hatvan, Móra F. u. 6. Tel./fax: 37/342-353,37/344-392;
M3 Bag, Dózsa Gy. u. 6. Tel./fax: 28/504-110, 28/504-111
E-mail: suzuki60@axelero.hu

mailto:suzuki60@axelero.hu


ASZÓDI

Újévköszöntő -zenével
Bár előző számunkban már kö

zöltünk egy cikket, amely méltatta a 
Kastélyzenekar újévi koncertjét, 
most e témában egy másikat is köz
readunk. Ennek oka, hogy a levél 
írója maga is zenével foglalkozó 
szakember, így más az élmény 
megfogalmazása - a szerk.

Színvonalas előadást hallhattak az 
Újévi Koncert résztvevői a Kastély
zenekar tolmácsolásában. Kezdés
re - hangulatteremtő műként - Ros- 
sini: Bruschino úr, vagy a véletlen 
gyermek című opera kopogó effek
tusokkal fűszerezett nagyszerű kis 
nyitányát hallhattuk. Az avatatlan 
hallgatónak úgy tűnhetett, hogy egy 
elkésett „zeneszerető polgár” sze
retne bejutni a koncertterembe, aki 
kitartó kopogtatásával a karmestert 
is sikeresen „felbosszantja”. A kö
zönség szerencsésen (nem) rea
gálta le a mű szüneteiben fel-fel
hangzó erőteljes kopogást, azaz 
senki sem sietett ajtót nyitni, így 
nyugodtan bevonulhatott a „kopog
tató”: Ábrányi Tibor műsorvezető, 
aki élvezetes konferálásaival egy 
kis zenetörténeti hátteret is biztosí
tott a megszólaló művekhez.
A következőkben Molnár Marica 

(szoprán), az Interoperett társulat 
primadonnája és a Podmaniczky 
Zeneiskola énektanára, Albert Ta
más (tenor) és Tóth János (bariton,) 
a Magyar Állami Operaház ének
művészei kápráztattak el a zeneiro
dalom szólóremekeivel. Molnár Ma
rica Puccini Bohémélet című ope
rájából Musetta keringőjét, Verdi A 
szicíliai vecsernye című operából 
Elena hercegnő Bolero-ját és Ros- 
sini: Bruschino úr, vagy a véletlen 
gyermek című egyfelvonásos ope
rából egy remek „farsa giocosá”-t a 
Rondo-t énekelte bensőségesen, 
muzikálisan és bravúros techniká
val. A ritkán előadott Rossini opera 
bemutatójának korában nem volt si
kere, de napjainkban egyre több 
színház újítja fel ezt a remek vidám 
bohózatot. Külön köszönet érte! 
Albert Tamás a MÁO énekese Puc
cini Turandot című operájából Kalaf 

áriáját és Verdi látványos sikerda
rabjából, A trubadúrból a pompás 
Strettát adta elő. Fellépésének 
fénypontja Erkel Ferencnek, a 
magyar nemzeti opera megterem
tőjének, Hazám, hazám, te min
denem áriája volt a Bánk bán című 
operából. (Szövegkönyvét Egressy 
Béni írta, aki második nemzeti him
nuszunkat - a Szózatot - is megze
nésítette.) A közönség rögtön szí
vébe zárta a „keresztényi és zenei 
alázatig” szerény művészt, aki 
könnyűszerrel csillogtatta meg igen 
igényesen megformált zenei dal
lamvonalait, és színvonalas techni
kai tudását. Tóth János egy olasz 
canzone-val, Mozart Don Giovanni 
operájának Szerenádjával lepte 
meg a közönséget, majd J. Strauss 
Cigánybáró című operájából Zsu
pán dalával derített jókedvre min
den hallgatót. A mű szövegkönyve 
Jókai Mór, a nagy mesemondó no
vellája nyomán készült, majd indult 
el világhódító útjára. Következő da
rabként Verdi Don Carlosából Albert 
Tamás és Tóth János a Szabadság
kettőst adta elő. A zenekar érzékeny 
hangszínekkel és pontos tempóvál
tásokkal kísérte az énekművé
szeket. A Kastélyzenekar előadá
sában megszólaló Csajkovszkij 
Csipkerózsika című balettjének nyi
tánya megfelelő átvezetés volt a 
Strauss-család könnyed muzsiká
jának világába. Az együtt-muzsi- 
kálás örömét hirdette a Tik-tak-pol- 
ka, a Krapfenwald-polka, a Sóhaj
galopp, a Bandita-galopp, és a Her- 
kulesfürdöi emlék-keringö is. A 
zenekar tagjai „tik-takoltak”, „sóhaj
toztak”, a közönség legnagyobb 
örömére minden tudásukat latba 
vetve egyszerűen megelevenítették 
Krapfenwald erdei élővilágát. Külön 
köszönet Farkas Pál karmester 
„bandita" alakításáért, és ilj. Rónai 
Lajos és Csűri Ferenc „nyújtott léptű 
galoppjáért”. Ábrányi Tibor (xilofon
ütőkre cserélve a „neveltetést”) és 
Farkas László elkápráztattak egy 
amerikai szerző, Rodgers Nevető 
xilofon című alkotásával, amit a 
tomboló közönség tapsvihar köze

pette megismételtetett. Befejezésül. 
Pezsgös Boldog Újévet kívánva a 
hallgatóságnak a Flieger marsch- 
nak tapsolhattunk.
Farkas Pál, a Kastélyzenekar és a 

váci Szimfonikus Zenekar kar
mestere, biztos kezű vezényletével 
és humorával a művek emberi ér
tékeit csillogtatta meg a hallgatóság 
előtt anélkül, hogy megismertük 
volna a „kulisszatitkokat”, melyek 
nélkül ez a koncert sem jöhetett 
volna létre. Király Gyöngyi koncert
mester szervezése nélkül Aszód 
zeneszerető közönsége nem tud
hatta volna meg, hogy immár har
madik éve az énekesek és a ze
nészek mind nagyobb örömmel vál
lalják el a koncertfellépéseket, mert 
kultúrált, barátságos koncertélve- 
zökkel találkoznak, akik nem átallják

Kamarateátrum: 
új helyszínen, új darabokkal

A rendező bővítené a társulatot
Január végén a Magyar Kultúra 

Napja alkalmából játszott ismét 
Aszódon a Vécsey Kamarateátrum. 
Az este folyamán két darabot is elő
adott a társulat. Igazi csemegének 
számított Janikovszky Éva: Velem 
mindig történik valami című regé
nyének adaptációja. Barabás Ta
más rendezésében a narrátor által 
átadott információkat a társulat 
tagjai remek pantomimjátékkaf jele
nítették meg, de ha kellett, verbá
lisán is ráerősítettek a mondanivaló
ra. Mivel a regény egy bizonyos kort 
és a gyermek életében egy bizo
nyos korszakot mutat be, a jól 
eltalált mondatok nyomán a közön
ségnek hamar az egyik klasszikus 
kabarészám juthatott eszébe: 
Hányás vagy? 1001-es? Akkor mi 
fél szavakból is megértjük egymást!

Rejtő Jenő Cseberből vederbe című 
bohózata a könnyedebb szó
rakozás kedvelőinek jelentett igazi 
csemegét.
A rendezőnek és a színészeknek 
egyébként ezúttal még egy problé
mával kellett megküzdeniük, neve
zetesen azzal, - lévén az előadásra 
a Művelődés Háza kamaratermé
ben került sor - hogy hiányzott a 
színpad és a függöny. A szereplőket 

vörösre tapsolni tenyerüket és értik 
a humort. A Kastélyzenekart az 
aszódi Podmaniczky Zeneiskola ta
nárai, Király Gyöngyi (hegedű), 
Szegedi József (brácsa), Király Cs//- 
la (cselló), Tóth Judit (fuvola), Novák 
Károly (oboa), Varga Sándor (har
sona), az aszódi származású Ko
vács Attila (brácsa), Hutai Ágnes 
(cselló) a BM. Duna Szimfonikus 
Zenekar tagjai, valamint a pesti 
Interoperett társulat és a Magyar 
Állami Operaház művészei alkották.

Külön köszönet Bagyin József 
polgármester úrnak, az anyagiak 
előteremtéséért támogatóinktól: 
Raiffeisen Bank Rt, Aszód Város 
Önkormányzata, Galgamenti Vízi
közmű Kft, RichardFritzKft.

Dr. Magyart Zita

mindez nem zavarta meg, gond nél
kül alkalmazkodtak a körülmények
hez, és bejátszották az egész 
teret/termet.

Örömtelinek számít, hogy a szo
kásosnál nagyobb, 30 főt megha
ladó nézőközönség gyűlt össze az 
egyébként ingyenes előadásra. 
Persze minden relatív: a Közmű
velődés Otthona 2000 db szóró
lapon hirdette a programot. Ennek 
ismeretében már nem is olyan fé
nyes az eredmény, különösen egy 
olyan társulat esetében, amely or
szágosan ismert, jó hírnévnek ör
vend, és több fesztivál győztese, 
illetve helyezettje.

Barabás Tamás, a teátrum vezetője 
továbbra is optimista, annak elle
nére, hogy a felröppent hírek szerint 
bizonytalanná váltfö próbahelyük, a 
Vécsey Helyőrségi Klub sorsa. (A 
Közművelődés Otthona már ko
rábban próbalehetőséget ajánlott 
nekik.) A társulat a közeljövőben új 
darabbal készül, amihez a szín
játszás iránt érdeklődő személyeket 
is várnak. Érdeklődni lehet Barabás 
Tamásnál a 06 70 541-4946-os tele
fonszámon.

R.Z.



TÜKÖR

Mi nem csatlakoztunk a januári áremelőkhöz ! 
Nálunk tavalyi áron szerezheti meg jogosítványát!

Az F.H. AUTÓSISKOLA BT.
Személygépkocsi-vezető tanfolyamot szervez

2004. MÁRCIUS 1-én 17.30 órakor 
ASZÓDON A CSENGEY ÚTI 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A tanfolyam elvégzéséhez részletfizetést, diákoknak pedig további 
10.000 Ft kedvezményt is biztosítunk. Csak gimnazistáknak: a 
kedvezmény 15.000 Ft.

Kezdő részlet: 0 Ft
Vizsgákra és a gyakorlati oktatás során 

ügyfeleinket háztól-házig szállítjuk!
Előzetes érdeklődés: Farkas László: 06 30 369-4942; Horváth Sándor: 06 30 309-5598

Analóg felvételek DVD-re történő 
átírása,

zaj szűréssel, akár menüvel ellátva 
és szerkesztve is!

Tel:
402- 321; 20 974 3040

CIPŐBOLT A
Új helyen; jkjő' ■" '4

Aszód, Kossuth L. u. 2.
(Samu gazda és az Állateledel között) V
Márciusi akció: Papucsok, mamuszok, benti cipők 10%-kal olcsóbban!

Tavaszi cipők és Szandik folyamatosan érkeznek.
Asso cipők már 41-es méretig kaphatók!

Gyerek Szandik, cipők, bakancsok és papucsok 18-35-ös 
méretig. Siesta, Melánia, fissó, Playshoes bébicipők

^Pöttöm őKuckóNyitva: H-P: 9-17
Szó: 8-12

ruházat:
Gyermek

a környékén
legolcsóbban!

Aszód, Kossuth L. u. 3. 
Udvarház 

GPöttöm termékek:
Babakelengye, 
gyermekdivat 
0-128-as méretig, 
babaápolási cikkek 
játékok

Tel: 06 30 415-0368

Otthon végezhető könnyű munka. Válaszborítékért tájékozta
tom. Jelige:” Munkalehetőség". Aszód, Pf: 48

Hirsch biopapucsok 23-41-es méretig.
Nyitva: H-P: 9-17; Szó: 9-12 

Tel: 06 20 585-1660

DÍSZÁLLAT ÉS ÁlLATElfDEl
Aszód, Kossuth L.u. 2.(Samu gazda boltja mellett)

Márciusi akciónk:
Halak és a hozzá vásárolt akvárium

10%
kedvezménnyel kaphatók!

Halak, madarak, rágcsálók, hüllők, 
egzotikus állatok. Kutya, macska 
száraztápok, konzervek, vitaminok, 
jutalomfalatok. Akváriumok, terráriumok 
készítése, hátterezése.

Nyitva tartás: 
H-P: 9-17
Szó: 8-12^további heioető áiainlelcat oátjuk Önöket!



ASZÓDI

TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

a Sima és habosított, mintás és szövetmin
tás, fűrészporos, mennyezet hőszigetelő 
tapéták, műstukkók megújult választéka

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

a Festéshez, mázoláshoz
porfestékek, színezők

a Diszperzit - Héra - Limit
a lábazat-és homlokzat

festékek, ecsetek, meszelők
a Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lázárok

Péter Lajosné 
ASZÓD, LAKÓTELEPI 
FESTÉK-TAPÉTABOLT 

® (28) 401-691, 401-092 
Nyitva: H-P: 6-17-ig, 

Szó: 6-12-ig

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

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

Filmkidolgozás akár egy óra alatt is!
9x13 50 Ft/db + negatív hívás 650.-

10x15 60 Ft/db
+ ajándék film vagy album
Új digitális fényképezőgépek érkeztek!

Fuji A 310 3,1 MP 3x optikai zoom 84.990,- 
Fuji A 205S 2 MP, 3x optikai zoom 59.900,- 
FujíA202 2 MP 2,5 digitális zoom 49.900,- 
Olympus C120 2 MP 2,5 digitális zoom 47.900,-

Új 2004-es éves és féléves naptárak 
gyermeke fényképével megrendelhetők!

Hlatszertár
Parfümök, kész illatszercsomagok, 

kovácsoltvas gyertyatartók, párologtatók, 
plüss figurák nagy választékban kaphatók.



TÜKÖR

Tavaly négymillió fölé került 
a labdarúgás támogatása

2003-ban 3,5 millió Ft-tal támo
gatta a város az Aszód FC műkö
dését, illetve ezen felül továbbra is a 
klub költségvetését gyarapította a 
Petőfi utcai ingatlan bérbeadásából 
befolyt összeg, összesen 720 ezer 
Ft. Az elszámolás szerint a klub 
működtetése 4 millió 208 ezer Ft-ba 
került. Természetesen ez a pénz 
nem tartalmazza a játékosok és az 
edzők juttatásait, ezt a klub a szpon
zorok támogatásából fedezi. Mind
ez abból az elszámolásból derült ki, 
amelyet Búzás János klubelnök 
nyújtott be a képviselő-testület elé.

A működési költségek közül a 
legnagyobb tételt a sportszerelé
sek, sporteszközök beszerzésére 
költött forintok jelentik, összesen 1 
millió 5 ezer Ft értékben. 2002-höz 
képest jelentősen megnőtt az uta
zás költsége, erre összesen 983 
ezer Ft-ot költöttek Az épület kar
bantartására, a sportpályák kezelé
sére közel 700 ezer Ft jutott. 
Summa-summárum, a fenti összeg 
első hallásra magasnak tűnik, ám 

Apróhirdetések
Huzat, hideg ellen! Ablakok, ajtók (fa, fém, műanyag) hermetikus szigete
lése német technológiával, garanciával. Zárcsere, javítás, illesztés. 06 30 
9599-643
Sürgősen, áron alul eladó 1 db Canon digitális fényképezőgép és 1 db 
Canon videokamera.
06 20 460-3982; 06 20 981-8886
Bag új részén 3,5 szobás, amerikai konyhás, új építésű összkomfortos 
családi ház eladó. Irányár: 18 MFt. 06 70 332-9696
Bedolgozó varrónőket keresek Aszód környékéről. 06 30 481-5855
ELADÓ! Suzuki Sedan 1,3 GLX (Manager II.) 1999.1. havi. Műszaki érvé
nyessége: 2006. II. 01.52 ezer km. Extrák: dupla légzsák, szervokormány, 
rádiósmagnó, alufelni, központi zár, elektromos ablakemelő, metálfény, vo
nóhorog, ködfényszóró stb. Tel: 28 400-440
Aszódi virágboltba gyakorlattal rendelkező virágkötőt felveszek. 06 
30290-9193
Pénztárgépek, mérlegek adásvétele, hitelesítése, éves zárások, ÁFA állí
tás. 06 20 9281-526

Következő lapzárta:

március 10
Következő megjelenés: 

március 19.

az egyes rovatokat böngészve 
hamar kiderül, hogy a mai viszo
nyok mellett már igen szerénynek 
számít. Ugyanakkor az eredmé
nyek szépen jöttek: feljavult a ser
dülök és az ifik teljesítménye, a fel
nőttek pedig 2 bajnokság megnye
rése után a harmadszor is esélye
sek az első hely - immár a megyei I. 
osztályban!-megszerzésére. Ez a 
nézőszámban is megmutatkozik. 
Nagyon imponáló, ugyanakkor a 
magyar futballra nézve szégyen
letes, hogy például az Aszód-lklad 
meccset többen látták, mint a Gellei 
Imre által irányított magyar válo
gatott utolsó hazai mérkőzését...
Búzás János köszönte az önkor

mányzati támogatást, kérte, hogy a 
város 2004-ben is támogassa lehe
tőségei szerint a sportágat, és egy 
előzetes felmérést kért az önkor
mányzattól arra vonatkozólag, 
megérné -e a városnak egy olyan 
sportiskolát- sporttagozatot indítani 
- amelyben 50-60 tehetséges fiatal 
tanulná a labdarúgás alapjait.

Még mindig kérdés, 
mi lesz az uszodával

Ha a város uszodájának tovább
ra is késik a rekonstrukciója, még 
magasabb összeggel végezhető 
el a felújítás: Röviden így lehet 
summázni azt a képviselői be
adványt amelyet Nyíry Zsolt nyúj
tott be az évek óta zárva tartó 
sportlétesítmény ügyében. A 
képviselő kezdeményezte, a vá
ros vegye fel a kapcsolatot a me
gyei önkormányzattal, és tegye
nek lépéseket egy közös beruhá
zás megvalósítására.
Az aszódi uszoda négy esztendeje 
zárt be. Azóta az állaga folyama
tosan romlik. A felújításra 2003-ban 
pályázott a megyei önkormányzat, s 
a tervdokumentációban 50 millió Ft 
szerepelt. Igaz, az összeg tartal
mazta a gépészet, a légtechnikai és 
a klímatechnika teljes felújítását, 
amely ezt követően 20 évig nem 
igényelne hozzányúlást, ráadásul 
teljesítené az uniós követelménye
ket.
A megye pályázata nem nyert. A 

Sportminisztérium állítólag azzal 
utasította el a pályázatot, hogy a 
megyének, mint fenntartónak nincs 
joga pályáznia egy megyei létesít
mény helyreállítására. Ez a magya
rázat azért érthetetlen egy kívülálló, 
ám a tényeket jól ismerő számára, 
mert a megye az uszoda tulajdonjo
gával is rendelkezik. Ezt ugyanis két 
évvel ezelőtt a gimnázium épüle
tével együtt a város 100 Ft-ért átad
ta a megyének azzal a kiegészí

................... .......................... ..............=

Saját környezetünk termékei 
a kiváló minőségű 

mogyoródi fehér- és vörösborok 
a Szilágyi Pincészetben

Folyó és palackozott borok egész évben:

Irsai Olivér
Zöldveltelini
Chardonnay

Rizlingszilváni
Ottonel Muskotály

Mogyoród, Somlói u. 36. hrsz.
Nyitvatartás: Cs, P: 14-17, Szó: 9-17, V: 9-13 

Tel.: 06-28/441-856

téssel, hogy amennyiben az épüle
tet nem rendeltetésszerűen hasz
nálják, ugyanennyiért visszavásá
rolhatja a város.
Felmerült hát a kérdés, hogyan to

vább. A képviselők, azzal egyetér
tettek, annak kevés a realitása, 
hogy az uszoda kistérségi összefo
gással újuljon meg, hisz már több
szörbebizonyosodott, a környékbeli 
önkormányzatok nem adnak pénz 
olyan vagyontárgyra, amely nem az 
övék. Az üzemeltetés terén már job
ban elképzelhető egy olyan közös 
szervezet létrehozása, amelyben 
minden környékbeli település részt 
venne.
Nyíry Zsolt két lehetséges megol

dásról beszélt: 1 az önkormányzat a 
megyével megpróbál összefogni a 
felújítás érdekében. 2. Az uszodát 
visszaveszi a város, megpróbál 
megoldást találni a felújítására. 
Ezek közül az első elképzelést tar
totta életképesebbnek.

Felmerült olyan javaslat is, hogy a 
város keressen befektetőt a felújí
tásra, aki ezt követően működtetné 
is az uszodát. Ebben az esetben 
azonban a sportlétesítmény erősen 
profitcentrikusan működne.

Végül olyan határozat született, 
hogy a polgármester a megyei köz
gyűlés elnökével egyeztessen a 
tanuszoda felújításával kapcsolat
ban és hívja meg őt az egyik képvi
selő-testületi ülésre. R.Z.

____ Zweigelt
— Kékoportó 

Cabernet sauvignon 
Kékfrankos

^AjáiidéL’ogác.wj díszdobozban is!



Tükör

Az Aszód Ifjúságért Alapítvány 
pályázati felhívása

A Pyrus-Rumpold Környezetvédő 
Szolgáltató Rt által létrehozott és 
fenntartott „Ifjúságért Alapítvány” - 
pályázat útján kívánja szétosztani a 
2003. évben személyi jövedelem
adó 1%-ából befolyt összeget: 
307.156 Ft-ot és a fenntartó támo
gatásából 540.000 Ft-ot.
Az alapítvány célja: az ifjúság kul
turális hagyományainak ápolása, az 
időskorúak karitatív jellegű segíté
sére szervezett önkormányzati, 
egyházi programokba az ifjúság be
kapcsolása, a környezetvédelem 
támogatása.

Zeneszerző és 
műve kerestetik!

Vízszintes: 1. A zeneszeiző egyik 
vonós négyesre írt műve (1820) 
12. Eljegyzett nő 13. Vidám 14. 
Gramm 15. Fürdésre alkalmas 
tárgy 17. Duplán: dunántúli város 
18. Jód 19. Európai Unió 21. Irma 
páratlan betűi 23. Örökítő sejt 25. 
Sugár jele 26. Véd 28. Rubídium 
vegyjele 30. Félsz! 31. RY 32. 
Csokoládé fajta 33. A zeneszerző 
egyik zongorára írt darabjának 
címe 37. Az orrához 38.... Poetica 
39. Farsangi mulatságok helyszíne 
41. Félsziget Ázsiában 43. Liter 
44. Határozott névelő 45. Morze 
hang 46. Amper 47. Pépes étel 
52. Török autójelzés 53. Sugár jele 
54. Sír 56. LAA 57. Kén 58. Prím
szám 60. Névelő 61. Azeneszerző 
neve 65. Leveles sütemény

Függőleges: 1. Volt 2. Vonatkozó 
névmás 3. Mese, mitikus történet 
4. bán, -ben, angolul 5. Ágy betűi, 
keverve 6. Kalcium 7. Iskola, rövi

A keretösszeg szétosztására pályá
zatot írunk ki az alábbi témakörök
ben:
Környezetvédelem. Öntevékeny 
csoportok környezetszépítő és kör
nyezetvédő tevékenységének tá
mogatása.
Helyi hagyományok (néprajz, zenei, 
népi játékok, szokások) ápolását, 
felkutatását célzó programok, ren
dezvények.
Ifjúsági klubok, közösségteremtő 
programok támogatása. Helyi sza
badidős programok, táborok anyagi 
segítése.

dítve 8. Régiség 9. Kázé! 10. Mo
tyogni kezd! 11. Hangya, angolul 
13. Virág 16. Téli csapadék 20. 
Ultra rövidhullám 22. Némán má
zsái! 24. Versenyen győz 27. Ölt 
29. Hüvelyes növény 32. Lét 34. 
Szúr (rovar) 35. Nyakmelegítö 36. 
Baszk terror szervezet 40. Nem 
azt! 41. Állatokat körülkerítő hely 
42. Forró 48. Idegen Mari! 49. Ol
dal, lap, agolul (PAGE) 50, Sze
mélyes névmás 52. Rögtön az ele
jén! 55. Hozzám 57. Komlóból, 
malátából készült ital 59. Etyek ré
sze! 62. Márkanév 63. Párosán 
nyes! 64. Szolmizációs hang 66. 
Egyes!

- fné- 
Elöző havi rejtvényünk helyes 
megfejtése: Nagyvölgy, Ebédlő út, 
Ménescsapás tető.
A helyes megfejtést beküldők között 
sorsoltunk. A szerencse Masznyik 
Károlynak (Vörösmarty u. 17) és 

Sportversenyek, tömegsport ren
dezvények.
Az ifjúság bekapcsolása az idősko
rúak karitatív jellegű segítésébe.
A kiírásnak megfelelő pályázatokat 
egyének és kollektívák Polgármes
teri Hivatal, „Ifjúságért Alapítvány” 
2170 Aszód, Szabadság tér 9. cím
zéssel adják fel két példányban. Pá
lyázni pályázati űrlapon lehet. Az 
űrlap beszerezhető a Polgármesteri 
Hivatal titkárságán, a Városi Bölcsö
dében és a Városi Könyvtárban.
A pályázat beérkezési határideje: 
2003. március 26.
A pályázat elbírálásáról, a kurató
rium döntéséről a pályázók április 
20-ig írásban értesítést kapnak

Az Alapítvány kuratóriuma

Gulyás Istvánnénak (Falujárók útja 
5/12 ) kedvezett, így ők nyerték a 
Móni Fotó 2000 Ft értékű, filmkidol
gozásra feljogosító utalványát, illet
ve a Fáma könyvesbolt 2.500 Ft ér
tékű könyvutalványát. Nyeremé
nyükhöz gratulálunk, az erről szóló 
értesítést postán küldjük el.

Szedik a 
füstadót

Értesítjük a lakosságot, hogy a 
27/1996. (X.30.) BM rendelet 
értelmében előírt kötelező kémény
seprő -ipari közszolgáltatás körébe 
tartozó feladatokat városunkban 
március 20-ig végzik a Pest megyei 
Kéményseprő, Cserépkályha-építö 
és Tüzeléstechnikai Vállalat arc
képes igazolvánnyal ellátott munka
társai.

A dolgozók a kötelező vizsgálat mel- 
lettdíjatis szednek.

Az új rejtvény megfejtését március 
10-ig kell beküldeni az Aszód, Kos
suth Lajos u. 59. Sz. alatti címre.

Kellemes' IMTOLTES'T 
kívánunk!
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Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait 
Címünk:

>TÜKÖR

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