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Verőfényes délelőtt, méltóságteljes ünnep Aszód honlapja
A pártok közösen emlékeztek hős elődeinkre a 22. helyen!

Bizony, régen voltak ennyien 
városi ünnepségen, mint most, 
március 15-én. Az örvendetes 
ténynek valószínűleg több ösz- 
szetevöje is van: évek óta az ál
talános iskola diákjai adják a 
műsort, és ök még ahhoz a kor
osztályhoz tartoznak, akik nem 
érzik cikinek, ha szüleik, nagy-

A pártok együtt ünnepeltek. Képünkön a Fidesz MPSZ 
tagjai koszorúznak. Rácz Zoltán felvétele

Aszód Fesztivál: ideiglenes helyszínen?
Csaknem bruttó 20 millió Ft- 

ba kerülne az Aszód Fesztivál 
új helyszínének teljes végleges 
kialakítása. A képviselő-tes
tület ennyi pénzt nem kívánt 
áldozni erre a célra, mivel a te
rület nem a városé, hanem a 
magyar államé.
Mint arról korábban írtunk, a 
képviselő-testület a 3. számú fő

szüleik kíváncsiak rájuk. Hétfőn 
mosolygott ránk először a ta
vasz, s nyilván azokat is kicsalta 
a Petőfi Múzeum előtti térre, 
akik rossz időben valószínűleg 
otthon maradnak. S végül, de 
nem utolsósorban hiszem, hogy 
az 1848-as forradalom kitöré
sének napjára, és az elkövetke- 

út Hatvan felé vezető szakaszá
nak bal oldali területét, a lak
tanya sportpályáját szemelte ki 
az Aszód Fesztivál új helyszí
neként. Ennek kialakítását ké
szíttette el Bárfai László terve
zővel, aki a költségvetést is mel
lékelte. Kiderült, az összeg 
majdnem eléri a 20 millió Ft-ot. 
Ebben a főútvonalon kialakí

zett dicsőséges tettekre minden 
magyar ember szívesen emlé
kezik.

A műsor szereplőire, az ötödik 
osztályos kisdiákokra, és az 
énekkar tagjaira nemcsak kíván
csiak, hanem büszkék is lehettek 
szüleik, (A műsor betanítója 
Di'izs Márta volt, az énekkart 
Balogh Lászlóné és Nagyné 
Benedek Éva vezényelte.) olyan 
szépen szerepeltek. Ünnepi 
beszédet dr. Roncz Béla, az 
Evangélikus Gimnázium igaz
gatója mondott. László Eszter és 
Remenár László ének/fürulya 
kettőse után a tömeg a hagyomá
nyokhoz hűen az 1848-as em
lékműhöz vonult koszorúzni. Itt 
a méltóságteljes ünnepléshez a 
Podmaniczky Művészeti Iskola 
fúvós zenekara járult hozzá.
Még egy pozitívum illeti az 
aszódi ünnepséget, ami sajnos 
nem mindenütt jellemző: a poli
tikai pártok ezúttal is közösen 
emlékeztek a hősökre.
(Dr. Roncz Béla beszéde a 10. oldalon 
olvasható.)

tandó kanyarodósáv kialakításá
nak és a teljes infrastuktúra biz
tosításának költsége is szerepel.
A képviselő-testület úgy döntött, 
ekkora összeget nem kíván be
fektetni állami, ráadásul közi
gazgatásilag Hévízgyörkhöz 
tartozó területbe, és csupán az 
ideiglenes kialakítás költségét 
javasolta állni.

Jelenleg 1270 magyarországi 
településnek - köztük városunk
nak - van honlapja az interneten. 
Nemrégiben a Települési Ön
kormányzatok Szövetsége a 
Tárkival karöltve értékelte és 
rangsorolta ezeket.
Az értékelésnél a 100 %-ból 

40%-ot eredményezhetett a la
kossági szolgáltatások megjele
nítése, 40%-ot a közérdekű in
formációk közlése, míg 20%-kal 
számolták a technikai megoldá
sokat.
A százalékok pontra váltásával 
összesen 80-at lehetett elérni. 
Aszód 48 pontot kapott, ezt pe
dig azt jelenti, hogy az abszolút 
versenyben a 22. helyen végzett. 
A kiváló eredmény különösen 
értékes, mivel a honlap kezelője, 
Kovács Tamás társadalmi mun
kában végzi ezt a feladatot, míg 
másutt kemény tízezreket fizet
nek ki havonta ezért. A világhá
lóra Fischl László teszi föl az in
fokat, havi kemény 5 ezer Ft-ért. 
Lapunk ezúton gratulál Aszód 
weblapja kezelőinek, akik ter
mészetesen váiják az újabb és 
újabb információkat, hogy a 
www.aszod.hu mindig napra
kész lehessen.

Petöfisek 
Petőfiről 

petöfiseknek
A Petőfi nevét viselő 

középiskolák találkozójáról 
aló. oldalon olvashatnak

http://www.aszod.hu
http://www.aszod.hu


Önkormányzati hírek
A képviselő-testület elsőként 

az önkormányzati költségve
tési szerveknél 2003-ban vég
zett revizori ellenőrzésekről 
hallgatott meg beszámolót. 
Tárnokiné Szilágyi Erzsébet a 
képviselőknek többek között 
elmondta, vannak visszatérő 
problémák. A költségvetési 
intézmények belső ellenőrzé
se nem igazán megoldott, an
nak ellenére, hogy a dolgozók 
munkaköri leírása ezt is tar
talmazza. A GAMESZ veze
tői legfeljebb figyelmeztetni 
tudják a részlegesen önálló 
intézményeket a hiányosság
ra, mivel köztük nem aláha- 
nem mellérendeltségi viszony 
van. Összességében azonban 
nem olyan hiányosságokról 
van szó, amelyek miatt fegyel
mi eljárásokat kellene indí
tani, a figyelemfelhívás után 
pedig mindig megtörténik a 
hibák kijavítása is.

Méltányolta a képviselő-tes
tület a Medic Aszód Bt. kérel
mét egy defibrillátor (újraé
lesztő készülék) vásárlására és 
biztosította az ehhez szüksé
ges bruttó 540 ezer Ft-ot a fel
halmozási bevételek terhére.
Ismét szóba került az aszódi 

egyetem létesítésének kérdé
se, mégpedig annak a kép
viselői javaslatnak a kapcsán, 
hogy az önkormányzat által 
kezdeményezett, az evangé
likus felsőoktatás alapításával 
kapcsolatos fórumokra hívják 
meg Detre János esperest is, 
tekintettel a közoktatás iránt 
érzett elhivatottságára. A ké
réssel a képviselők egyetértet
tek.

Előző számunkban már 
érintettük, most pedig bőveb
ben olvashatnak a város költ
ségvetéséről. Terveink szerint 
az ehhez kapcsolódó táblá
zatokat áprilisi számunkban 
jelentetjük meg.
Tárgyalta a képviselő-testület 

a Kossuth Lajos utcától délre 
eső terület szabályozásával 
kapcsolatos lehetőségeket, és 
elfogadta egy erre vonatkozó 
terv elkészítését. Jánosi Já
nos, a város főépítésze ezt a 

részt, mint a város egy jelentős, 
értékes területként jellemezte, 
amely mindenképpen részle
tesebb feltárást igényel. Ezt kö
vetheti a szabályozási terv elké- 
szíttettetése annak érdekében, 
hogy itt egy másod-belváros jö
hessen létre, mely főként keres
kedelmi, gazdasági övezetként 
funkcionálna.

A képviselő-testület döntése 
értelmében a Connect 3 Kft. ké
szítheti el Aszód és környékének

2004. évi költségvetés: 
hiány van, tartalék nincs

Mint arról már előző szá
munkban beszámoltunk, a 
képviselő-testület elfogadta a 
város ez évi költségvetését. Az 
önkormányzat közel 120 mil
lió Ft-os működési hiánnyal 
vágott neki az esztendőnek, és 
abban bízik, hogy ezt - vagy en
nek legalábbis jelentős részét - 
az önhibáján kívül hátrányos 
helyzetű forráshiányos telepü
lések számára kiírt pályázaton 
sikerül elnyerni. A tét nem ki
csi, mivel a kért és kapott ösz- 
szeg közötti részt saját erőből 
kell előteremteni, amit ebben 
az esetben úgy hívnak, hogy 
vagyonfelélés.
A képviselő-testület egyhangú

lag fogadta el a város idei költ
ségvetését. A költségvetési fő
összeg 1 milliárd 361 millió 841 
ezer Ft, amely év közben való
színűleg többször módosul majd. 
(2003 végére Aszód költségve
tése meghaladta az 1,5 milliárd 
Ft-ot.) A bevételi és a kiadási ol
dal közötti különbözet 119 millió 
671 ezer Ft, vagyis ennyit kellene 
a városnak állami támogatásként 
megkapnia ahhoz, hogy ne kell
jen a vagyonfelélés módszeréhez 
folyamodnia. Az intézmények 
működtetése így is nagyon szi
gorú takarékossági intézkedések
kel lesz fenntartható, annál is 
inkább, mivel a város 2004-ben 
sem rendelkezik tartalékkerettel.
Természetesen néhány beruhá

zást betervezett az önkormány
zat, amelyeket nem lehet vagy 
nem tanácsos elhalasztani. Ennek 

hulladékgazdálkodási tervét.
A hulladékkal kapcsolatos volt 

a következő napirendi pont is, 
mégpedig a lakossági, illetve a 
közületi többletszemét elszállí
tásának módja. Mint ahogy erről 
korábban már beszámoltunk, a 
GAMESZ ezt csak az emblé
májával ellátott műanyag - a 
szokványostól eltérően ennek 
anyaga egy idő után elbomlik - 
zsákokban fogja elszállítani. A 
zsákokat bruttó 130 Ft-ért lehet 

összege 257 millió 694 ezer Ft 
A felújítási keret ennél jóval 
szerényebb, 42 millió 335 ezer 
Ft.
A költségvetés bevételi olda
lának tételei között szemezgetve 
látható, hogy a legnagyobb tételt 
az intézményi működési bevétel 
jelenti, amely 431 millió 767 
ezer Ft. Ebből az átengedett köz
ponti adó összege 233 millió 94 
ezer Ft. A helyi adók 68 millió 
750 ezer Ft-ot tesznek ki. (2003- 
ban a vártnál magasabb összeg 
folyt be iparűzési adó gyanánt.) 
128 millió 923 ezer Ft-ot ter
vezett a város intézményi műkö
dési bevételként. A bírságok,

A rendőrség lezárta a 
zsidótemetőben 

történt rongálás ügyét
A rendőrség néhány hete lezár

ta a zsidótemetőben történt sír
rongálás ügyében indított eljá
rást. Mint arról korábban beszá
moltunk, tavaly októberben is
meretlen elkövetők több sír
követ megrongáltak, illetve 
néhányra oda nem illő felira
tokat festettek. A mauzóleum 
előtti márvány kövezet takarítás
ra szorult, mivel azon valakik tü
zet gyújtottak.
A gyanú azokra a fiatalkorúakra 
terelődött, akik érthetetlen okból 
ezt a temetőt választották, illetve 
választják játszótérnek. A ren
dőrségi nyomozás során mind-

2004. február 11.
megvásárolni, ugyancsak a 
GAMESZ-ban. Az ár tartalmaz
za a szállítás költségét.
A képviselő-testület ezt követő
en telekvásárlással, illetve telek
tulajdonjoggal kapcsolatos 
ügyekben döntött, majdjelentést 
hallgatott meg a lejárt határidejű 
határozatokról és a két ülés kö
zött tett intézkedésekről, végül 
közérdekű javaslatok megtételé
re került sor.

R.Z.

pótlékok, egyéb sajátos bevéte
lek várhatóan 1 millió Ft-ot tesz
nek ki.

Az önkormányzat központi 
költségvetési támogatása 265 
millió 919 ezer Ft. A felhalmo
zási és tőkejellegű bevételek 51 
ezer Ft híján 100 millió Ft-ra tak
sálható. Ez tárgyi eszközök, im- 
materiális javak értékesítésé
ből, az önkormányzat sajátos 
felhalmozási és tőkebevételei
ből, valamint pénzügyi befek
tetések bevételeiből származ
hat.

A város költségvetési rendelet
tervezete a könyvvizsgáló cég 
szerint megfelel a jogszabályi 
előírásoknak, szakmailag jó 
színvonalú és végrehajtható.

R.Z.

össze egy fiú ismerte el, hogy 
részt vett a rongálásban, a többi 
tettes kilétére nem derült fény. 
Az elkövető nem büntethető, 
mivel még kiskorú. A szakértői 
vélemény szerint az anyagi kár 
80 ezer Ft-ra tehető. Az erkölcsi 
kár... gyanítom ennél jóval 
nagyobb.

A Közművelődés Otthona 
vezetőjeként - intézményünk 
gondnokának feladata a temető 
füvének nyírása - tisztelettel arra 
kérek minden szülőt, beszélges
sen el arról csemetéjével, hogy 
egyetlen temető sem játszótér.

Rácz Zoltán



TÜKÖR

Nőtt a gyermeklétszám de nem születtek többen
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásról

Ha lassan is, de növekszik 
Aszód lakosságának létszáma. 
Jelenleg 5.910 ember él váro
sunkban, amely ezzel továbbra 
is a legkisebb ilyen rangú tele
pülése a megyének. A lélek- 
szám gyarapodása azonban saj
nos nem annak köszönhető, 
hogy mostanában többen

Beszéljünk az aszódi 
Bice-Bóca Egyesületről!

Beszéljünk az aszódi Bice-Bó- 
ca Egyesületről, mert úgy ér
zem, sokan vannak akik még 
nem hallottak róla.
Kezdjük az elején! Van egy 

vállalkozó kedvű és végtelen 
energiával, lelkesedéssel, nem 
kevés hittel és elkötelezettség
gel bíró ember, aki szívügyé
nek tekinti a sérült és fogyaté
kos gyermekek sorsát. Szere
tett volna egy olyan kedves és 
maradandó élménnyel teli na
pot szerezni a gyerekeknek, 
amivel felnőtt és nem felnőtt 
lélekben egyaránt gazdagod
hat.
Ez a pedagógus hölgy Cseh 

Krisztina, aki az ügy elindítója 
és motorja. 2001-ben az ő fe
jéből pattantki az ötlet: jó lenne 
egy Ki Mit Tud?-ot szervezni a 
sérült és fogyatékos gyerme
keknek, melynek a Bice-Bóca 
Ki Mit Tud? nevet adta.
Eleinte óriási nehézségekkel 

kellett szembe találnia magát, 
mígnem pár, a gondolattal szin
tén rokonszenvező, segítő em
ber színre nem lépett. 2001 -ben 
az első Ki Mit Tud? még csak 
igen kevés, ám annál lelkesebb 
résztvevővel indult. A szpon
zorokkal, iskolákkal történő 
kapcsolatfelvétel lassan, de 
biztosan bővült. Szerencsére 
sikerült megnyerni egy orszá
gos hírnévnek örvendő sze
mélyt, aki az ügy mellett elkö
telezve magát, vállalta a 
rendszeres szereplést és a 
szervezésben való aktív közre
működést. Ö Németh Kristóf 
színművész, az egyik kereske
delmi csatorna igen népszerű 

születnek, mint amennyien meg
halnak. A telekeladások révén az 
új tulajdonosok egy része más
honnan költözik ide.
Az sem mindegy főleg hosszú 

távon -, hogy mennyi az itt élő 
gyermekek száma, öregszik-e 
vagy ellenkezőleg, fiatalodik az 
átlagéletkor. Aszódon jelenleg 

sorozatából szerintem mindenki 
által jól ismert Kertész Géza meg
testesítője.
Telt-múlt az idő és azóta meg

rendezésre került a második és 
harmadik Ki Mit Tud? is. A gyer
mekek pedig alig várják, hogy 
mikor lesz a következő ilyen nap. 
Ezeken a rendezvényeken több 
híresség is fellépett, emelve a nap 
színvonalát. Itt volt Holló Márta, 
az Irigy Hónaljmirigy együttes, 
hogy csak a legnagyobb neveket 
említsem.

Az időközben egyesületté váló 
szerveződés nagyon sokat kö
szönhet az aszódi laktanya pa
rancsnokának, Sztán Istvánnak, 
és a Javítóintézet igazgatójának, 
Szarka Attilának is, akik a leg
főbb szponzoraink közé tartoz
tak mindvégig. Több más jóakaró 
vállalkozó segített anyagiakkal, 
ajándékokkal.
Büszkén jelenthetem be, hogy 

2004. elejére ez a kis személyes 
kezdeményezés végre kibővült 
taglétszámmal megalakította a 
Bice-Bóca Egyesület 2001. nevű 
szervezetet a sérült és fogyatékos 
gyermekek hasonló volumenű 
rendezvényeinek megszervezése 
céljából.
A következő ilyen rendezvényt 

„Nyusziváró"- Down - kóros gye
rekek Sportnapja néven szervez
zük meg az Aszódi Javítóinté
zetben 2004. március 31-én.
Vájjuk ezúton is azok jelentke

zését, akik elhivatottságot érez
nek az ügy iránt és szivesen segí
tenének nekünk. Egyesületünket 
a 30 340-5419-es telefonszámon, 
Cseh Krisztinán keresztül érhetik 
el. Váradi Csaba 

1321 18 év alatti fiatal él, közü
lük 1036-an 14 év alattiak.

A gyermekek nevelése egyre 
többe kerül, így nem csoda, ha 
nő a rendszeres, illetve rendkí
vüli gyermekvédelmi támoga
tásra szoruló családok száma. 
Előbbi támogatásban 327 kis
korú gyermek, illetve 11 nagy
korú, nappali tagozaton tanuló 
diák részesült. A támogatás mér
téke gyermekenként 4.600 Ft 
volt.

Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást kaptak azok a gyer
mekek, akiknek családja lét
fenntartási problémákkal küsz
ködik, illetve akik rendkívüli 
helyzetbe kerültek. Ők 2003- 
ban 141-en voltak.
Nemcsak pénzbeli juttatások

hoz juthattak hozzá a gyermekek 
családjai, hanem természetben 
nyújtott ellátásban is részesül
tek. Tavaly például 109 gyermek 
családjai fizettek kevesebb étke
zési térítési díjat. A hozzájáru
lás mértéke a rászorultságtól 
függött, mértéke pedig a napi 
térítési díj 100,50, illetve 25 %-a 
volt. A speciális tagozat tanuló
inak és további 6 gyermeknek 
az önkormányzat kifizette a tan
könyveik költségét. 89 gyermek 
kirándulásához, táboroztatásá
hoz is hozzájárult a város, emel
lett támogatta a Nagycsaládosok 
Aszódi Egyesületét, az Aszód 
Körzeti Vöröskeresztet és a 
Gyermekjóléti Szolgálatot.
Utóbbi szolgálat 1997. decem

ber 1-töl működik. Jelenleg 
Erdélyi Katalin végzi ezt a 
könnyűnek cseppet sem mond
ható feladatot. A családok több
sége ugyanis a könnyebbséget 

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönöm a magam és családom nevében minden 
barátnak, ismerősnek, akik szeretett féljem, Molnár Béla 
temetésén ott voltak, részvétükkel fájdalmunkat enyhítették, és 
abban velünk osztoztak.

Molnár Béláné leánya, fia és családjaik

pénz formájában gondolja elér
ni, a családgondozó viszont nem 
segélyt oszt, hanem megpró
bálja megtanítani a szülőket ar
ra, hogyan lábaljanak ki abból a 
krízishelyzetből, amelybe kerül
tek. Sajnos a családok egy részé
nek egyszerre több problémával 
- rossz lakáskörülmények, mun
kanélküliség stb. - is meg kell 
küzdenie. A köztudattal ellentét
ben nem mindig önhibából ala
kul ki a hátrányos helyzet. Az 
egyedülálló szülőnek gyakran az 
jelent gondot, hogy nem tud 2 
vagy 3 műszakot vállalni, amit a 
munkáltató viszont megköve
telne tőle. Egyre gyakrabban ta
pasztalható, hogy gyermekes 
édesanyákkal nem is nagyon áll
nak szóba a munkahelyek, ha 
pedig az illető alulképzett, eset
leg a kisebbséghez tartozik, ak
kor végképp nincs esélye az 
elhelyezkedésre.
A forgalmi napló adatai azt lát
tatják, sokan veszik igénybe a 
szolgáltatást-2003-ban 388 fő. 
A szakember 120 alkalommal 
családlátogatás során igyekezett 
felmérni a kialakult helyzetet. 
További 30 alkalommal hiába 
csöngetett, nem nyitottak neki 
ajtót.
Gond tehát akad bőven, így nem 
egy, hanem legalább három 
szakembernek lenne itt feladata. 
Státusz azonban erre egyelőre 
nincs, az önkormányzat legfel
jebb abban bízhat, hogy a jelen
legi családgondozót a rossz ta
pasztalok sem tántorítják el 
munkájától, hanem - ahogyan 
azt eddig is tette - továbbra is lel
kesen és lelkiismeretesen végzi 
el feladatát. R.Z.
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“Semmit sem tanultak és semmit sem felejtettek”
E sorokat Rivarol mester cí

mezte a Bourbonoknak, de ma 
Magyarországon újra aktuálissá 
váltak.

Orbán Viktor hat esztendővel 
ezelőtt hagyományt teremtett. 
Minden év február elején or
szágértékelő beszédet tart, ahol 
az elmúlt esztendő politikai, 
gazdasági és kulturális mérlegét 
vonja meg. Örömmel tapasztal
tuk, hogy átvéve a hagyományt, 
immár második alkalommal a 
baloldal is csatlakozott ehhez a 
kezdeményezéshez. Érdekeseb
bé és nyitottabbá vált így a köz
élet, hiszen megismerhetjük a 
másik oldal véleményét is, meg
nézhetjük ugyanazt a filmet két 
fordításban.

Melyik előadás áll közelebb a 
valósághoz? Melyik keresi a 
megoldást illetve melyik próbál
ja megkerülni azt - mindenki 
döntse el magának. Ehhez kívá
nunk néhány fordítási segédle
tet, néhány lábjegyzetet nyújta
ni. Tesszük ezt azért, mert Med
gyessy Péter évértékelő beszéde 
után, hazánk az európai figye
lem középpontjába került. Bár 
ne került volna, vagy ha kerül 
hát ne ilyen aspektusban. Jó ér
zés lenne, ha nem kellene me
gint szemlesütve, lehajtott fővel 
állnunk Európa előtt, azért mert 
magyarok vagyunk, akik képte
lenek alkalmazkodni egy csapat
hoz melynek tagjai szeretnének 
lenni.

Eljött a beszéd pillanata és 
mindenki várta, milyen lesz a 
válság megoldására tett javaslat, 
várta a tényleges válságmened
zselési koncepciót. Feszülten 
pislogtunk az óránkra, mindjárt 
vége a beszédnek és még semmi 
nem hangzott el. Különös volt 
nézni a képviselőket és magát a 
közvetítést is. Medgyessy Péter 
beszél, ám a karzaton helyet fog
laló emberek egy másik politi
kus pillantását keresik, próbálják 
elkapni. Orbán Viktor arcát nézi 
mindenki, öt keresi a kamera is, 
talán a reakciókból próbálnak 
véleményt lopni. Kemény a 
szék, az ember kényelmetlenül 
érzi magát, miért nem Med
gyessy Péter tekintetét keresik, 
hiszen ö beszél.

Nyakunkon az újabb 200 mil
liárd forintos megszorító cso
mag, és még egy szót sem hallot
tunk róla. Am a beszéde végén 
tett javaslatokkal, úgy gondol
juk, a kormányfő mégis - pártál
lástól függetlenül - mindenkit 
hozzászegezett a székhez.
Medgyessy olyan javaslatot tett 
a közelgő választásokra, ami 
megmozgatta egész Európa 
közéletét. (A tisztánlátás végett, 
júniusban választások lesznek 
hazánkban. Ekkor dől el, hogy 
az európai parlamentben, mi
lyen arányban képviselik a pár
tok hazánkat. Országunk 24 
helyet kapott ebben a teremben, 
melynek összetételéről döntünk 
és szavazunk a nyáron.)
Medgyessy azt javasolta, hogy a 
lista összetételéről fele-fele 
arányban osztozzanak a kor
mányt alkotó és a Parlamentben 
helyet foglaló ellenzéki pártok. 
A bejelentést derültség követte. 
Mindenki viccnek értelmezte, 
senki nem hitte el, hogy ez a de
mokráciával teljesen összefér
hetetlen kijelentés nagyon is ko
moly.
A magyar és a nemzetközi köz

vélemény egy hétig forgott a 
kijelentés körül. Brüsszelben 
komoly fejtörést okozott, hogy 

Megnyílt a Fidesz MPSZ 
aszódi irodája

Örömmel értesítünk Mindenkit, hogy 2004. március 1 -én Aszódon, 
az Udvarházban (Kossuth Lajos utca 3.) megnyílt a Fidesz Magyar 
Polgári Szövetség 5. számú választókerületében működő Fidesz- 
csoportok Választási- és Tanácsadó Irodája.
Szeretettel várunk mindenkit, aki
- a Fidesz segítségét kéri, mert számít a Fideszre!
- a Fidesz munkája iránt érdeklődik, mert tetszik neki, amit a Fidesz 
képvisel!
- részt kíván venni a Fidesz munkájában, mert egyet ért a Fidesz 
céljaival!
- be kíván lépni a Fideszbe (illetve a Fidelitasba), mert egyszerűen 
nem akar kimaradni a Fideszből!
Levélcím: 2170 Aszód Kossuth Lajos utca 3.
Telefon: 06-20/34-31-680
E-mail: fidasz@freemail.hu
Nyitva tartás: munkaidőben

Fidesz MPSZ aszódi csoportja
Tóth Gábor országgyűlési képviselő címe: 2191 Bag, Pf:9
Telefon: 0620932-5821

sértés nélkül tudjanak reagálni 
erre a képtelenségre. Kivétel 
nélkül mindenki kioktatta a ma
gyar kormányt, legtöbben a de
mokrácia alapelvére hívták fel a 
figyelmet. Az Európai Parla
ment elnöke is eljuttatta nemtet
szését az antidemokratikus pró
bálkozás miatt. A másik három 
parlamenti párt - FIDESZ, 
MDF, SZDSZ -, bár különböző 
módon kommentálta, de egyér
telműen elutasította a javaslatot. 
Az MSZP tábora is erősen meg
osztott a kérdésben.
Elgondolkodtató, hogy így ké

szülnek egyesek az Európa Par
lamentbe. Ahelyett, hogy az em
bereket érdeklő napi gondok
kal, tartalmi kérdésekkel foglal
koznának, az MSZP által dele
gált kormányfő már most a ha
talmi osztozkodással, a pozíció
szerzéssel foglalkozik. Milyen 
összefogásról beszélhetünk ak
kor, amikor az ország politikai 
vezetője korlátozni akarja az 
embereket alkotmányos joguk 
gyakorlásában, a szabad válasz
tásban. Különös, hogy pont ez a 
beszéd hozta rég nem látott 
egyetértésbe a magyar közvéle
ményt, mert abban minden ko
moly politikai közszereplő 
egyetértett, hogy semmifajta, a 

választók akaratát semlegesítő, 
azt kirekesztő, vagy közömbö
sítő megállapodást kötni nem le
het. Az első szabad európai vá
lasztásokon az embereknek nem 
lenne módja választani, a szo
cialista nézetek és tervek szerint. 
Régi ízek. Egy focimeccs előre 
megbeszélt eredménnyel.
A nemzeti függetlenségünket az 
uniós csatlakozás után is meg
tartjuk, de van olyan közös euró
pai norma, amit be kell tarta
nunk, ilyen például az európai 
parlamenti képviselők szabad 
választása. Ezeket nem szabad 
megsértenünk. Összefogásra 
szükség van, de jó lenne ha erő
inket a gondok közös megoldá
sában egyesítenénk, nem a ha
talmi osztozkodásban.
A játék kedvéért, érdekes lenne 

megkérdezni városunk első em
berét, hogy mit szólna egy ha
sonlójavaslathoz.
Tisztelt Polgármester úr! Sze

relnénk indítványozni (Med
gyessy ötletét tovább gurítva), 
hogy a jövőben, még az önkor
mányzati választások előtt, állít
suk össze a képviselő-testületet! 
Alkossa a Testületet hét ellen
zéki képviselő, valamint hat pol
gármestert támogató képviselő. 
(A polgármesterrel együtt 14 
képviselő van a Testületben.) 
Tisztelettel várjuk válaszát!

A címben szereplő gondolat to
vább értelmezése céljából, álljon 
itt egy rövid idézet, amelyet a 
Magyar N emzetben találtunk.
“ Megvanfogalmazva, hogy sza
bad választások kellenek. Nem 
tudom, mit jelent a szabad 
választás: nem lehet ilyen sem
mitmondó jelzővel illetni a vá
lasztásokat!” Ezt Medgyessy 
Péter mondta 1989. március 7- 
én, tizenöt évvel ezelőtt az 
MSZMP KB ülésén.
Őszintén reméljük, hogy a sötét 
sarkokban történő paktumozás 
helyett tiszta, szabályos és be
csületes küzdelemben, szabad 
választások révén döntünk majd 
arról, hogy az Európai Parla
mentben kik és milyen értékrend 
mentén képviselik közösen 
Magyarországot!
Fidesz MPSZ aszódi csoportja

mailto:fidasz@freemail.hu
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AKCIÓ
SUZUKI

Suzuki Alto

-100.000 Ft. 1.775.000 Ft-tól *

Suzuki Wagon R+

-150.000 Ft. 1.849.000 Ft-tól *
MÁR DIESEL MOTORRAL IS RENDELHETŐ!

Suzuki Ignis

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

Tesztautók akár -500. Ft kedvezménnyel
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: Hatvan, Móra F. u. 6. TeL/fax: 37/342-353,37/344-392;
CIIYIIirI M3 Bag'Dózsa Gy-u-6< TeL/faX: 28y504-110' 28/504-111

E-mail: suzuki60@axelero.hu

S0NDQLNI

mailto:suzuki60@axelero.hu
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Télbúcsúztató farsangi sokadalommal, Nőnappal
Nyugdíjasaink Európába mentek Nőnapi meglepetés AFI-módra

2004. február 19-én tartották 
a Városi Nyugdíjasklub tagjai 
hagyományos farsangi bátyus 
báljukat. A meghívott vendé
gekkel együtt megtelt a Vé- 
csey Károly Helyőrségi Klub 
nagyterme.

Az egybegyűltek köszöntése 
után a jelmezesek felvonulása 
következett. „Megyünk Euró
pába mottóval fejezték ki a 
szereplők, hogy Aszódról mit 
vinnének magukkal, s el
mondták azt is, mitől tartanak.
Felcsendült a zene és meg

jelent Szent István király Gi
zella királynéval. Nagy taps 
fogadta a királyi párt. A szó
vivő Kovacsik Elemérné mél
tatta államalapító királyunk 
érdemeit, majd Budai József- 
né versével emlékeztette a kö
zönséget a magyarok múltjá
ra.

Sorban jöttek a szereplők: 
Déryné, Petőfi, járásbíró, kis
bíró, fotográfus (Tóth Géza 
fényképezte a szereplőket), 
majd az aszódi iparosok kép
viselői: mézeskalácsos, a hen
tes és felesége, a kertész, hir
dette a jó aszódi bort a borász, 
egyenest a pálinkafőzdéből jött 
finom szilvapálinkával a csa
pos.

A hagyományőrzők sora 
következett: arató pár, kuko
ricatörők, szüretelők, fonók- 
hímzők. Gondjairól beszélt a 
máktermelő, hogy Európában 
mit fog tenni az angyalbögyö-

lőre. A testi egészségre egy „dok
tor úr” vigyázott, a lelkeket egy 
apáca és egy szerzetes barát 
ápolta, aki néhány vendéget 
meggyóntatott és feloldozott. így 
járt Bagyin József polgármester, 
aki akirótt penitenciaután „szen
telt vizef’is kapott. Nagy siker, 
viharos taps volt a teremben.

Együtt megyünk Európába a 
roma lányokkal is, akik után 
magyar ruhás párok zárták a sort 
és énekelték: „ Ide nézz, csak ide 
rám, ropogós a rokolyám, így 
szép ez a magyar lány! ” 
Megjelent a színen a „karmes
ter” hangvillával, karmesteri pál
cával és az összes szereplővel 
megmutatta, hogy Kodály-mód- 
szerrel tanítva viszik Európába a 
magyar népdal kincset.

A rendezvény alatt egy fiatal te
hetséges zenész, Vidák Lajos ze
nélt, játszotta el a nótáját annak, 
aki kérte. A vendégek fogadásá
ról, ellátásáról a klub szorgos 
kezű tagjai gondoskodtak, s a ve
zetőség rengeteget dolgozott. 
Mindezt a sokadalom nevében 
tisztelettel köszönjük.

Március 4-én a Nőket köszön
tötték a férfiak Búzás Pál vezeté
sével. Alig fértünk a klubhelyi
ségünkbe, olyan sokan voltunk. 
Örültünk a daloknak, a versek
nek, a csokor virágnak, amihez a 
barkát Masznyik Károly szedte. 
Köszönjük a kedvességet!

TóthGézáné

Ez a nap is olyan mozgalmasan 
indult, mint a hét többi napja és 
mégis másképp. A férfi kollégák 
ugyanis ünneplő ruhában jelen
tek meg, és sokuknál egy-egy 
szál virág volt.
Délután egy órára minden hölgy 
kolléga hivatalos volt egy kis 
meglepetésre az intézet szak
szervezeti termébe. Elsőként 
Budai András kollégánk kö
szöntött bennünket. Szép gon
dolatokkal, nem elcsépelt sza
vakkal szólt hozzánk. Ezt köve

tően jó ebédhez szólt a nóta! A jó 
hangulatot Király Gyöngyi és 
zenekara biztosította.
Férfi kollégáink a Nőnap tisz

teletére helyet cseréltek velünk, 
átvéve a „háziasszony” szerepet. 
A finom ebédet desszert és fris
sítő kávé követte.
Jó érzéssel töltött el, hogy most 
mi voltunk az ünnepeltek.
Köszönöm férfi kollégáinknak, 
hogy megszépítették törődésük
kel e napot.

Cseh Krisztina

Farsangi buli a Városi Bölcsődében is!

Köszönet a támogatásért
A Csengey iskola farsangi bálját a következők támogatták: 
Zöldséges-Rácz János, Rőfös Méteráru-Szilágyi Zsuzsanna, Vi
deotéka, Csilla Arany-ékszer üzlet, Divatáru-Borkesz Tibor, Zöld
séges-Szűcs Tibor, Bútorbolt-Ondrikné Julika néni, Diadán Hús
bolt, Fehér Smaragd Ékszerüzlet, Gála Ruházati Bt.-Szovics Pál, 
Rivahtx, Kínai bolt (középső), Drogéria, Virágbolt-Braun Márta, 
Fáma Könyvesbolt, Kalamáris-Molnár Árpád, Horgász-és Állat
eledel Üzlet, Díszállat-és állateledel Bolt Profi Húsbolt részlege, 
Papirbolt-RadykGyörgyné, Játékbolt-Huszárné Szilágyi Anna, 100 
Ft-os bolt, Virágbolt-Pálya Mária, Udvarház-Cipőbolt, Udvarház- 
LadyXL, Élelmiszerbolt-Rácz Tiborné, Pálinkás Józsefhé.
Köszönjük minden támogatónk segítségét!

Balogh Lászlóné

A farsangot nálunk kicsik és na
gyok egyaránt várják, mert 
ilyenkor minden gyermek bele
bújhat kedvenc mesefigurája 
jelmezébe. így volt ez idén is. A 
gondozó nénik lázas előkészü
letbe kezdtek, feldíszítették a ter
meket. A gyermekek már reggel 
érezték, hogy ez a nap más, mint 
a többi. Ki Piroskának öltözött, 
ki bohócnak, pöttyös kutyának, 
királylánynak. Vi 
dáman pörög- 
tek-forogtak a 
jelmezekben és 
mutogatták egy
másnak magu
kat.
Erzsi néni, a böl
csőde vezetője
vadásznak öltözve jött be a te
rembe, és bejelentette, hogy kez
dődik a farsangi buli. A gyere
kek vidáman táncoltak Halász 
Judit zenéjére, és hogy még jobb 
hangulat legyen, megérkezett 
Bandi bácsi is, aki gitárszó mel
lett énekelt, természetesen a ki
csik kérései alapján. Képzelet
ben felsorakozott az összes me
sefigura: Vük, Bóbita, Mézga 
család stb.

Tízóraira a gyerekek vidáman 
majszolták a farsangi fánkot. 
Nagyon ízlett mindenkinek!
A gondozó nénik a Piroska és a 

farkas című mese szereplőinek 
jelmezeibe bújtak. A kicsiknek 
nagyon tetszett Piroska néni, aki

természetesen Piroska volt, egy 
nagy kosár finomsággal a kezé
ben, Ildikó néni, aki a nagyma
ma hálóingében és fökötőjében 
táncolt a gyerekekkel, és Jutka 
néni, aki hatalmas szőrös mel
lényben és hosszú lompos farká
val a farkast személyesítette 
meg.
Nem véletlenül öltöztek ilyen 

jelmezekbe a gondozó nénik, 
mert a délelőtt 
fő attrakciója a 
meseszínház 
volt. A gyere
kek leültek a 
mesekígyóra, 
és nevelőik el
játszották nekik 
a történetet.

A bölcsisek hol megszeppenve, 
hol gurgulázó nevetéssel díjaz
ták az előadást, és a mese végén 
azonnal birtokba vették a nagy
mamaházikóját.

Bandi bácsi még egy utolsó 
számot játszott és egy nagy kö
zös tánc után véget ért a mi kis 
farsangunk.

A gyerekek öröme megérte az 
előkészületek fáradságát, hiszen 
nemcsak nekünk, felnőtteknek, 
de a gyerekeknek is szükségük 
van néha egy kis lazításra, bo
hóckodásra. És valószínűleg 
mindannyian örömmel várjuk a 
következő farsangi bulit!

RapcsákPálné



TÜKÖR

e divatbán a GÁLA
TA'.A'ZI AJÁNLATUnk:
Pasztell színek, szolid szabásvonal, 

jó anyag, harmonikus minta, lezser sziluett
Fiatalos trapéz-és egyenes vonalú nadrágok 
(szövet, csíkos ripsz, len anyagokból) 36-42-es m é rét ) 
női nadrágok elasztikus szövetből, 
alul enyhén szűkülő szárral 00
36-38-40-42-44-es valamint extra 46-48-50-es méretben

Márkás fehérneműk: Triumph FELINA J.Press

Női kosztümök - x^lók - pulóverek - harisnyanadrágok

férfi öltönyök - naáMgok - ingek - nyakkendők - alsóneműk

Legnagyobb választék a legjobb áron!
Aszód, Kossuth L. Utca 1. Tel: 28 400-202 Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12

ORIGINflL JEflNS
(Szedeti fai mez)

Levis Ion W TBYJEANS
Nadrágok - ingek - pólók - pulóverek

Amiben biztos (ehetsz!
Aszód, Kossuth L. l.Tel; 400-202/M4 Nyitva tartás; H-P: 8-17; Szó: 8-12
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figyelem, közmeghallgatás
Aszód Város Önkormányzatának képviselő-testülete április 2- 
án pénteken, 18 órakor tartja szokásos évi közmeghallgatását, 
amely egyben képviselő-testületi ülés is. Az érdeklődők beszá
molót hallgathatnak meg a tavalyi esztendő gazdálkodásáról, 
eredményeiről, a 2004. évi elképzelésekről. Kiemelt napirendi 
pontja lesz a közmeghallgatásnak a Helyi Építési Szabályzat és 
Szabályozási Terv, amellyel kapcsolatban lehet kérdéseket 
föltenni Jánosi Jánosnak, a város főépítészének, valamint Fehér 
Endrének, a Műszaki Iroda vezetőjének.
A közmeghallgatásra a szokott helyen a Csengey Gusztáv Álta
lános Iskola aulájában kerül sor.

Oltják az ebeket
A Polgármesteri Hivatal és a körzeti állatorvos értesítik a lakos

ságot, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása ebben az 
évben az alábbi időpontokban és helyen lesz:
Április 2. péntek 14-18 óra, Kondoros tér
Április 3. szombat 8-12 óra, Polgármesteri Hivatal udvara
Az oltás alkalmával kell megfizetni az oltási illeték, oltóanyag és 
egyéb anyagok költségét, amely ebenként 1300 Ft.
Az oltáshoz az oltási igazolvány szíveskedjenek elhozni.
Lehetőség lesz az állatok tartási helyén történő oltására is. Ebben az 
esetben a fenti költség mellett kiszállási költséget is kell fizetni.
Az ebek veszettség elleni oltásának fontos köz-és állategészségügyi 
jelentése van, ezért indokolt és kötelező minden kutya beoltása.

Dr. Németh Mihály körzeti állatorvos

(kúttá- ház
Aszód, Baross u. 2. Tel: 28/402-120 

a körforgalomnál, a mentőállomás mellett

- eledelek, felszerelések és ápolási cikkek 
kutyáknak, macskáknak, madaraknak, 
rágcsálóknak, teknősöknek, halaknak

- rágcsálók, hüllők, madárpókok, 
skorpiók árusítása,
- 22 féle kutya és 7 fajta macska száraztáp
- 5 féle kutya és 6 fajta macska konzerv
- kölyökneveléshez anyatejpótlás és 
cumikészlet
- szakkönyvek, tartási, kiállítási és 
tenyésztési tanácsadás

A LEGJOBB...
...kiszolgálás, parkolás, folyamatosan 
alacsony(abb) árak,
Előrendelés esetén további árengedmény, 
házhozszállítás.
Rugalmas nyitva tartás, vásárlóinkat nyitva tartási 
időn túl is kiszolgáljuk.

a 4 fáma
köny vkcrtfíkedéa

AJÁNLATAI
Clive Johnson:

Ötletek 
a túléléshez

Fut az egyik kereskedelmi tele
vízió-csatornán egy sorozat, 
amelyben két versenyzőnek 
adott helyzeteket kell megolda
nia a célba érésig. Ezek nehéz
ségi foka eltér egymástól, abban 
azonban megegyezik, hogy 
olyan emberi praktikákat is be 
kell vetni, aminek alapjait régen 
megtanultuk, ám a civilizáció el- 
kényelmesítö hatása következ
tében már nem vagyunk képesek 
alkalmazni. Pedig az életünk so
rán szükségünk lehet rá.
A magasabb életszínvonal kö

vetkeztében sokaknak adatik 
meg, hogy egzotikus tájakra 
utazzanak, amelyek teljesen biz
tonságosnak mutatkoznak, ám 
elegendő egy hiba a rendszerben 
ahhoz, hogy az életük megmen
tése kell legyen a cél.

Télen igen sok síbalesetről 
hallottunk, amelyek közül több 
halállal végződött. Nem azért, 
mert az illető kitörte a nyakát, 
hanem mert néhány napra kinn 
rekedt az átmenetileg megköze- 
líthetetlenné vált terepen és ki
hűlt a szervezete. Talán meg
úszta volna a dolgot, ha előtte 
elolvassa Clive Johnson Ötletek 
a túléléshez című könyvét. A 
szerző több évtizede néz szembe 
emberpróbáló helyzetekkel a vi
lág minden táján, sokszor a leg
szélsőségesebb éghajlati viszo
nyok közepette és ez idő alatt 
rengeteg tapasztalatra tett szert e 
tárgykörben. Az említett esetben 
biztosan azt javasolta volna a 
bajba jutottaknak, hogy készít

senek hókunyhót, amelynek ter
mészetesen megvannak a maga 
építési praktikái. De biztosan ja
vasolta volna azt a bőrmelegítö 
módszert is, amelyet Keleten az 
aikido- és csikungmesterek már 
régen alkalmaznak, és amelynek 
eredményeként az ember képes 
lehet a teste hőmérsékletének 
megváltoztatására. (Módszerei
ket most kezdik Nyugaton elfo
gadni.)
A könyvben természetesen sok 

más, sajnos bármikor előfordul
ható vészhelyzet kezelésére ka
punk tanácsot. Ilyen például a 
villámcsapás, amelynek alapve
tően bárhol, bármikor szenvedő 
alanyai lehetünk. Azt persze tud
juk, hogy villámlás idején cél
szerű az elektromos készülékek 
dugóit kihúznia konnektorból, 
de azt már kevésbé, hogy a víz
csapot sem tanácsos ilyenkor 
megnyitni, mivel a víz vezeti az 
elektromos áramot.

Bár a szakemberek állítják, 
hogy nálunk kicsi az esélye egy 
nagyobb erejű földrengésnek, 
talán nem árt, ha tudjuk, a szerző 
ilyenkor inkább az épületben va
ló maradást javasolja. Célszerű 
egy masszív asztal alá bújni, 
vagy valamelyik főfal mellé áll
ni. Nem tanácsos a konyhában 
maradni, az ugyanis kifejezetten 
veszélyes helynek számít ilyen
kor.

Talán adtunk Önöknek néhány 
ötletet. A könyvben viszont sok 
száz ilyen tanácsot olvashatnak.

R.Z.

ZO-LA 2000
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 
Mezőgazdasági -és tehergépjármű-alkatrész bolt

2170 Aszód, Kossuth L. U. 71. Pf.: 55 
Tel./fax:28 500-450; 28 500-451

Figyelem! Tevékenységi körünk bővült!
Kistehergépj ármű-alkatrészek 

forgalmazása:Transit, VW Transporter stb. 
Teljeskörű alkatrészellátás, szűrők kereskedése
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Mi nem csatlakoztunk a januári áremelőkhöz ! 
Nálunk tavalyi áron szerezheti meg jogosítványát!
Az F.H. AUTÓSISKOLA BT.

Személygépkocsi-vezető tanfolyamot szervez
2004. MÁRCIUS 29-én 17.30 órakor

ASZÓDON A CSENGEY ÚTI 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A tanfolyam elvégzéséhez részletfizetést, diákoknak pedig további
10.000 Ft kedvezményt is biztosítunk.
AKCIÓ: középiskolásoknak 15.000 Ft kedvezmény!

Kezdő részlet: 0 Ft
Első befizetés: 5.000 Ft. Csak Húsvét után fizetendő!

Vizsgákra és a gyakorlati oktatás során 
ügyfeleinket háztól-házig szállítjuk!

Előzetes érdeklődés: Farkas László: 06 30 369-4942; Horváth Sándor: 06 30 309-5598

irodatechnika szaküzlet
- számítógépek ktánság szerinti konfigurációban 
-kiegészítők, alkatrészek;

* £ • I “

- HP, Canon nyomtatók ■
- VIVANET DOMINO internet értékesítés
- irodai papírok, fotópapírok
fénymásoló, laserpapír mér 720 Ft.+ÁFA/csomag
- számítógép szerviz
- akciók, előrendelés! kedvezmények
SULINET -széles választék

SALGÓ - TRIÁSZ V ‘ ,
Tel/

— .. •

Kossuth L. U. 24. 
•RPI-vel szemben 
fax: 28 500r955

Sa gó-Triász Kft. 
Aszód, 
(A VC

ÉS 
ALLATELEDEL 

Ü8LET
Aszód, Kossuth Lajos u. 63. 

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

Botok, orsók 
10%

KEDVEZMÉNNYÉ!
Kaphatók!

>

1

Fagyasztott húsok, száraz tápok, felszerelések 
és kiegészítők
Csirkeláb 65 Ft/kg 
csirkefej 100 Ft/kg 
cs. szárnyvég: 145 Ft/kg 
p.szárnyvég. 120 Ft/kg stb.
Egész zsák vásárlása esetén 5% kedvezmény!^
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Ünnepi beszéd március 15-e tiszteletére
1848. március 15-éjének reg

gelén néhány forrófejű egye
temista egy papírlapot szo
rongatva elindult a Pilvax ká
véházból forradalmat csinálni.
A papírlap tetején kérdés: „ Mit 
kíván a magyar nemzet? ”
Az öreg pincér talán elmen

tükben utánuk nézve megcsó
válta a fejét: „Fiúk, fiúk, nem 
túlzás ez egy kicsit? Nem me
rész dolog ez egy kicsit? ” S né
hány óra múlva zuhogó havas 
eső dacára Pesten addig soha
sem látott, húszezres tömeg 
hullámzott. Az emberek túlára
dó örömmel kapkodták szét a 
frissen kinyomtatott irományt, 
és szavalták a fiúkkal: „Eskü
szünk, esküszünk, hogy rabok 
tovább nem leszünk. ” Gyorsan 
kiderült, hogy a fiataloknak 
igazuk volt.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Ünneplő közönség! Minden 
nemzet életében vannak for
dulópontok, amelyek hosszú 
időre kijelölik annak sorsát. 
Kijelölik azt a mozgásteret, azt 
a pályát, amelyen az elkövet
kezendőkben járni lehet, s ame
lyen járni kell. Március 15. is 
egy ilyen pillanat. Amikor vé
gignézünk az általunk eddig 
megtett, ezer esztendőt átszelő 
úton, láthatjuk: március 15-e 
azon kevés történelmi dátumok 
közé tartozik, amely egyként 
kedves minden magyar ember 
számára. Mi lehet ennek a tit
ka? Egyrészt a fiatalság. A fia
talok voltak a forradalom meg
határozói. A fiatalok életkori 
sajátosságukban magukban 
hordozzák a változás, változta
tás igényét, a forradalmiságot!
Másrészt a jelszavakban is erő
teljesen megjelenített célkitü- 
zései.Harmadrészt, a gondola
tai, elképzelései, célkitűzései 
még mai nagyon aktuálisak.

Azon a tavaszon, a „népek 
tavaszán” egész Európa recse- 
gett-ropogott a rajta végigsöprő 
forradalmi hullám csapásai 
alatt. Egy új Európa volt 
születőben. Egy olyan Európa, 
amelyben nincsenek születési 
előjogok, amelyben minden 
adófizető polgár államának 
olyan nagykorú tagja, akinek 

joga van dönteni a sorsa felett, s 
amelyben a nemzet tagjai felelő
sek egymásért. Ezt jelentette a 
másik hármas jelszó, mely szintén 
szerepelt a 12 pont alján: „Sza
badság, egyenlőség, testvériség. ”

Ezek az eszmék sok országban 
véres polgárháborút robbantottak 
ki. Nálunk a forradalom vér nél
kül győzött. Nem azért, mert 
ahogy Jókai mondotta március 
14-én este, „Pesten nehéz forra
dalmat csinálni, hiszen a kormány 
Bécsben, az országgyűlés Po
zsonyban van. ” Hanem azért, 
mert az ország egésze akart vál
tozást. A nemzet minden tagja 
egyként érdekelt volt a feudaliz
mus idejemúlt államrendjének 
eltakarításában. Az ország népe 
szíve szerint saját országgyűlést 
és saját kormányt akart, a majdani 
saját fővárosban: Pest-Budán. 
Ugyanakkor mindannyian saját 
pénztárcájukon érezték a csapni
való gazdasági rendszer összes 
hátrányát, rugalmatlanságát, fej
lődésképtelenségét. Újra meg újra 
megtapasztalhatták, mit is jelent, 
ha nincs törvény előtti egyen
lőség, vagy ha a cenzúra versek
ben kotorászik. És a márciusi 
ifjak tudták ezt! Egyszóval a 12 
pont fölé méltán került oda a cím: 
„Mit kíván a magyar nem
zet”?^ oda került még valami. 
Legfőbb követelésként, mottó 
gyanánt: „Legyen béke, szabad
ság és egyetértés. ” Itt látható iga
zán a márciusi ifjak nagysága. A 
forradalmár általában fel akaija 
forgatni a régi, úgy-mond velejéig 
romlott, korhadt világot. Ö nem a 
béke embere, ő pusztítani akar, 
vagy ahogy nemrégiben még 
nálunk is énekelték: „ végképp el
törölni”. Nem így Petőfiék. „Le
gyen béke, szabadság és egyetér
tés" - írták. A forradalom rendkí
vüli állapot. Mivel nem volt más 
választásuk, bátran félresöpörték 
azt a világot, amelyben korábban 
éltek: intézményeket, törvénye
ket, egy egész rendszert. Azért 
kellett ezt megtenniük, mert mu
száj volt, mert nem lehetett úgy 
élni, mint addig. De az élet már 
másnap ment tovább. Az élethez 
pedig elenged-hetetlen a béke, a 
szabadság és az egyetértés azok 
között, akik együtt élnek. Közös a 

sorsuk, közös a gondjuk, és egyi
kük sem juthat előre hosszú tá
von a másik rovására. Ennek fel
ismeréséből születhetett új nem
zet ott, aNemzeti Múzeum előtt.

A forradalom győzelme utáni 
napokban az ország felelős ve
zetői - köztük ezek a fiúk is - 
békés életre készültek fel. Miu
tán valóra váltották mindazt, 
amit a 12 pontból az adott körül
mények között valóra lehetett 
váltani, nagy erővel kezdték 
meg az ország építését.Tervek 
születtek az ország építésére. 
Gróf Széchenyi István közleke
dési miniszter vasútfejlesztési 
terveit, vagy Mészáros Lázár a 
honvédség békeidőben történő 
felépítéséről szóló tervezetét 
említhetem. De sokkal korábban 
bevezethették volna báró 
Eötvös József közoktatási törvé
nyeit is. Nem rajtuk múlott, 
hogy másként alakult. De ezek 
a kitűnő hazafiak akkor és ott 
megtették a kötelességüket. 
Megtették, ami rajtuk állt, hogy 
élhetőbb életük legyen. Élhe
tőbb élete mindenkinek, aki ak
koriban itt élt. S élhetőbb életünk 
legyen nekünk is, kései utódok
nak Azután hazánkat is elérte a 
háború. „ Magyarország kör- 
nyeskörül füstölög, Kossuth 
Lajos rézágyúja dübörög Maga 
fújja az angyali trombitát, 
Harcba küldi Magyarország 
virágát. ” így énekeltek akkor 
Kalotaszegen és szerte az or
szágban mindenütt. Gondoljuk 
meg, mit jelentett ezeknek a fia
talembereknek, akik addig csak 
könyvet forgattak, most egyik 
pillanatról a másikra beletanul
ni a hadimesterségbe. De ezek a 
fiatalok nagyon is kitanulták a 
hadimesterséget! Először Euró
pa egyik legnagyobb hadseregét 
kergették végig az országon, 
majd hónapokig állták az egyen
lőtlen harcot a világ legnagyobb 
hadseregével szemben. A vég 
azonban elkerülhetetlenül és 
feltartózhatatlanul közeledett, és 
e kitűnő férfiakat elnyelték a 
csataterek tömegsírjai, az állam
fogházak cellái, az emigráció 
vagy az itthoni rabvilág szoron- 
gatóan szűkös kényszerpályái.
Szomorúan csendült fel sok he

lyen e szép mezőségi népdal: 
„Magyarország az én csendes 
szép hazám, Ott nevelt fel en
gem az édesanyám. Megtanított, 
hogy kell tűrni, szenvedni, Azt is 
tudom, hogy kell szívből sze
retni.
Hölgyeim és Uraim! Diákok! 

Ismerősen csengenek Petőfi 
számi:,, Hol sírjaink dombo
rulnak, unokáink leborulnak, s 
áldó imádság mellett, mondják 
el szent neveinket. ”
De vajon gondolunk-e néha 
Petőfire, aki az aszódi evangé
likus gimnázium diákja volt há
rom évig, aki a segesvári csatá
ban veszett el visszavonhatat
lanul? Gondolunk-e Vasvárira, 
akinek sírja felett három faluval 
egyetemben most egy megalo
mániás természetátalakító intéz
kedésnek köszönhetően a Bélés
tó víztükre feszül? Gondolunk-e 
az Amerikai Egyesült Államok
ban, messze idegenben, a 48-as 
emigránsok által megalapított 
New Buda lakóira, akik Unió
ért harcolva a szabadságért 
áldozták fel életüket a pol-gár- 
háborúban?
Kedves Ünneplő Aszódiak!

Engedjék meg most nékem, 
hogy mint az evangélikus gim
názium igazgatója, Aszódon az 
evangélikusok egyik ősi köz
pontjában kifejezetten a forra
dalom evangélikus résztvevő
iről is szót ejtsek. Kossuth, Pe
tőfi és Görgey személye és 
evangélikus kötődése általáno
san ismert. Rajtuk kívül egyhá
zunk tagja volt Dessewffy 
Arisztid és Leiningen-Wes- 
terburg Károly az aradi 13-ak 
közül. Ám nemcsak ők, hanem 
egyházunk akkori püspökei is 
kiálltak a forradalom ügye 
mellett. Haubner Máté, Pákh 
Mihály és Szeberényi János 
sem kerülte el a kufsteini vár
fogságot. Rázga Pál pozsonyi 
lelkész, Kossuth közeli munka
társát halálra ítélték és kivégez
ték. A szabadságharc bukása 
után bujdosott Székács József 
deáktéri lelkész, későbbi püs
pökünk, Vachot Sándor, Va- 
hot Imre, Bajza József, Irányi 
Dániel Petőfi kortársai, segítői.

(Folytatás a 11. oldalon)
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Mesefigurák kísérik életét
Idénynyitó kiállítás a Petőfi Múzeumban

Ünnepi beszéd március 15-e tiszteletére
(Folytatás a 12. oldalról)
Tisztelt ünneplő közönség! 
Hölgyeim és Uraim!Ök voltak 
a márciusi ifjak. S amit adtak 
nekünk a Nemzeti dallal, a 12 
ponttal, az nem csak az ő éle
tüknek volt egy fényes, szép 
napja, de az egész nemzet éle
tének egy olyan pillanata, 
amely azóta is erőt ad nekünk, 
amikor egy szebb és bol
dogabb életről gondolkodunk. 
„ 1848, te csillag” kiáltott fel 
Petőfi. Március 15. azóta is úgy 
elnyomatásban, az előttünk 
járók számára, mint számunk
ra, egy boldogabb kor gyerme
keinek a számára olyan, mint 
az égen a hajósok számára a 
Sarkcsillag: mutatja az utat. S 
ha borult is az ég, és a felhők el 
is takarják olykor, azért a hely
ről el nem mozdul, s mihelyt 
fordul a szél, újra fényesen ra
gyog-
Hölgyeim és Uraim! Diákok! 
2004. március 15-én azt is ün
nepeljük, hogy a huszadik szá
zad diktatúrái után a rendszer
váltás adott igazi esélyt a ma
gyar történelem legnagyobb 
alakjai által megálmodott Ma
gyarország megvalósítására. 
Nem a szomszédokkal való ér
telmetlen, sok energiát fele
mésztő hadakozás, hanem a 
határokjelképessé, légiessé vá
lása, az Európai Unió kitelje

sedése ígéri a Kárpát-medencei 
magyarság integrációját, gaz
dasági, kulturális, nyelvi, tudo
mányos egységét, együvé tarto- 
zásátDe ennek kialakítását ne 
váijuk az Európai Uniótól karba 
tett kézzel. Ezt felülről nem lehet 
létrehozni. Az egyes régiók, kis
térségek fejlődését, kiemelke
dését az ott élők szorgos, dolgos, 
kreatív munkája révén lehet el
érni. Értelmes, megvalósítható 
célokat itt Aszódon is lehet kitűz
ni és összefogással, egyetértéssel 
megvalósítani. Ilyen hosszabb tá
vú kitörési pontunk lehet s van is 
esélyünk erre - a kastély felújí

Egyé 
cégtu

ni vásárlók, vállalkozók; s
lajdonosok figyelmébe!

Ha ajándékot akar vásárolni, válassza
SAJÁT KÖRNYEZETÜNK TERMÉKÉT, <

MOGYORÓDI / 
MINŐSÉGI PALACKOZOTT 

FEHÉR- és VÖRÖSBOROKAT 
^DÍSZDOBOZBAN!

Kapható egész évben 
a Szilágyi Pincészetben!

ih i j L J
í Mogyoród, Somlói u. 36. hrsz. 
Nvitvatartás: Cs, P: 14-17, Szó: 9-17, V: 9-13

1

V Tel.: 06-28/441-856

Ugye, sokunknak ismerősen 
cseng a Kockásfulű nyúl neve? 
A családomban jelenleg a lá
nyom kedvence. Hogy ez most 
hogy jön ide? Úgy, hogy a ne
ves, Balázs Béla díjas grafikus, 
Richly Zsolt alkotásáról van szó, 
aki 36 éven keresztül volt a Pan
nónia Film-stúdió tervező-ren
dezője és akinek a minap nyílt 
kiállítása a Petőfi Múzeum Ga
lériájában.
De ismerős lehet maga a Richly 

név is, hiszen tavaly a művész 
édesapjának, Richly Emilnek a 
képeit nézhettük meg, ugyan
csak a múzeum szervezésének 

tása, s benne evangélikus egye
temi karok létrehozása.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
156 esztendő telt el ama sors
fordító két év óta, amelynek esz
méit napjainkra lassan megva
lósulni látjuk. Nem volt tehát ér
telmetlen azok áldozata, akik 
nehéz életet vállaltak magukra 
értünk, kései utódokért. Azért 
az év bármely napján, ha a Kos
suth úti 1848-as hősök emlék
művénél, vagy itt a Petőfi szo
bor előtt járunk, ha csak egy 
szempillantás idejéig is, de gon
doljunk rájuk.
Köszönöm figyelmüket! 

köszönhetően. Az édesapa 
Aszódon volt rajztanár 1944-ig. 
Ekkor megkapta a behívóját a 
frontra, ahonnan soha többé nem 
tért vissza.

Richly Zsolt kiállítása a mű
vész életútját öleli fel. Láthatjuk 
azokat a rajzait, amiknek kö
szönhetően felvették öt az Ipar
művészeti Főiskolára, azokat a 
kivételes, úgynevezett takará- 
sos technikával készült műveit, 
amely alapját adta az ‘‘Indiában, 
hol éjjel a vadak című ani
mációs filmjének. De visszakö
szön számos, más rajzfilmjéből 
való figura is.
A grafikus bemutatkozásában 

úgy jellemezte a kiállított alkotá
sait, mint melléktermékeket: az 
animációs filmek mellékter
mékei, egyes kiragadott képkoc
kái. Aki megnézi a kiállítást, 
azon a véleményen lesz, bárme
lyik rajzot, képet elfogadná fő
műnek is.
Richly Zsolt kiállítása április 

12-ig tekinthető meg. R.Z.

A Petőfi Múzeum nyitva tar
tási rendje április 1-től: 
Hétfő kivételével naponta 9-től 
17 óráig.
Megtekinthető kiállítások: 
Galga mente - állandó kiállítás 
Richly Zsolt kiállítása - április 
12.

2004. április 15-én 17.30 óra
kor nyílik Kovács Erzsébet és 
Simon Győző ötvösművészek 
időszaki kiállítása.
Megnyitót mond: Buzgón József 
plébános.
Közreműködik: a Szenthárom
ság Kórus Énok Nagy Levente 
vezényletével.

2004. április 16-án 10 órai 
kezdettel HOLOCAUST 
MEGEMLÉKEZÉS a zsidó 
temetőben a mártírok emlékmű
vénél. Emlékbeszédet mond: 
dr. Asztalos István múzeum
igazgató.
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Félidőben...
Beszélgetés Tóth Gábor 

országgyűlési képviselővel
A történelem megismétli ön

magát - tartja a mondás. Ponto
san négy esztendővel ezelőtt an
nak apropóján kerítettünk sort 
egy beszélgetésre körzetünk or
szággyűlési képviselőjével, 
hogy értékelje, a ciklus első felé
ben mit sikerült az elképzelései
ből megvalósítani, illetve mi
lyen, a régiót érintő tervei van
nak. Most is ebből az apropóból 
kerestük meg. Igaz, a helyzet 
eltér a 2000-ben lezajlott beszél
getéshez képest, hiszen a hon
atya akkor kormánypártiként 
foglalt helyet a Parlament pad
sorában, most pedig ellenzéki
ként. Tóth Gábor szerint a napi 
munkájának végzése során en
nek nincs különösebb jelentő
sége.
- Nem a nagypolitikában van 
szerepem, hanem abban, hogy a 
helyi gondokat próbáljam meg
oldani. Más kérdés, hogy a sike
rélmény esetleg nem ugyanak
kora. Akkor könnyebb volt bizo
nyos eredményeket felmutatni. 
Ilyen volt a választókerületben 
megépült 52 bérlakás, a kartali 
óvoda teljes felújítása, a csator
naprogram megvalósítása. 
Most nem lehet ilyen látványos 
eredményeket felmutatni. Nyil
ván ez annak is köszönhető, 
hogy az ország gazdasági hely
zete jelentősen romlott az előző 
ciklushoz képest. Összefoglal
va: a munkám nem lett keve
sebb, de az engem ért siker
élmények lényegesen kisebbek.
- Ön is találkozott nemrégi
ben Aszódon Habsburg Ottó
val, a Páneurópai Unió jeles 
politikusával. A beszélgeté
sükből elcsípett mondatokból 
nekem úgy tűnt, Ön nem elé
gedett térségünk fejlődésével. 
Leülő, szinte dosztojevszkiji 
helyzetet festett le a neves ven
dégnek.
- Ebben a térségben jóval több 
lehetőség van, mégsem mennek 
úgy a dolgok, mint kellene. A tú
rái termálprogram megfeneklő- 
ben van, öt év elteltével még 
mindig csak a rendezési terv fá
zisában tart az ügy. Nem csupán 

a helyieket érintő lehetőségről 
van szó, a beinduló program az 
egész térséget húzná magával. 
Aszódon a korábbi ciklusban 
megépült az állami gimnázium 
kollégiuma, ám az uszoda kér
dését továbbra sem sikerült 
megoldani. Pedig minél tovább 
húzódik a felújítás, annál többe 
fog kerülni.
- Mi miatt áll ez Ön szerint 

Csütörtök délelőtt az új irodában fogadja az ügyfeleket
akkor, amikor a kívülálló a kö
vetkezőt konstatálhatja: 
Aszód polgármestere ugyan 
független, de bevallottan bal
oldali érzelmű. A megyei ön
kormányzat elnöke baloldali 
politikus. A jelenlegi kormány 
baloldali.
- Ezt én sem egészen értem. A 
megyei elnökkel - bár ellenfe
lem volt a képviselőválasztás so
rán - kifejezetten jó a kapcsola
tom. Bagyin József polgármes
terrel való együttműködés sike
res volt az előző ciklusban. Jó
magam azt gondolom, a me
gyének és a városnak többet kel
lene lobbizni az ügyért. De mon
dok más példát. Szégyenletes 
volt az a roadshow a regionális 
hulladéklerakó ügyében. Az or
szágban sehol másutt nem oko
zott ilyen gondot a megfelelő 
terület kiválasztása. Jómagam a 
vérségi projektet tudtam volna 
elképzelni, mivel ott ökopark
ban és helyben történő feldolgo

zásban gondolkodtak. (A be
szélgetés óta eldőlt, hogy a gö
döllői lerakót bővítik - a szerk 
megjegyzése.)
- Önt meghívták ezekre a meg
beszélésekre?
- A legutóbbi, Gödöllőn tartott 
egyeztetésre nem. Úgy látszik, 
az urak nem tartották fontosnak, 
hogy az országgyűlési képviselő
- aki mellesleg a parlament kör
nyezetvédelmi bizottságának 
tagja - is tudjon a térséget érintő 
ügy esetleges változásairól.
- A választópolgárt mind
ezektől függetlenül az érdekli, 
milyen konkrét eredményeket 

tud felmutatni az általa válasz
tott képviselő. Ha Önt most 
kérdeznék erről, mit válaszol
na?
- Továbbra is mindent megte
szek az aszódi uszoda sorsának 
rendezéséért. Ezért én kezdettől 
fogva harcolok, csakúgy, mint 
az aszódi közlekedési gondok 
enyhítéséért. Kár, hogy ebben az 
önkormányzat nem partner, nem 
tervez határozott lépéseket.
- Ön szerint mit kellene ten
nie?
- Minden törvényes lehetőséget 
kihasználni, és esetleg a lakos
sági demonstrációig is elmenve 
harcolni azért, hogy a város 
megszabadulhasson a hatalmas 
forgalomtól és az ezzel járó kör
nyezetterheléstől. A polgár
mesternek faxon átküldtem, mi
lyen törvényes lehetőségei van
nak Aszódnak, tárgyaltam a 
PEMAK vezetőivel az ügyben, 
milyen forgalmi korlátozásokat 
vezethetne be Aszód. A ke

ménységet hiányolom ebben a 
helyzetben.
Visszatérve az elvégzett felada
tokra. Nem látványos eredmény, 
de nagyon fontos, hogy megma
radt a békesség ebben a térség
ben: lásd a valkói romák kontra 
rendőrség ügye vagy a békésen 
lezajlott gazdademonstrációk. A 
szolidan történő megoldásokat 
sok-sok egyeztetés előzte meg. 
Mindezek mellett sok állampol
gárkeres meg apróbb, de számá
ra nagyon fontos ügyekkel. Most 
például egy túrái hölgynek pró
bálok segíteni a béranyasággal 
kapcsolatos problémájában. - 
Küszöbön az uniós csatlako
zásunk. Bombázzák Önt ezzel 
kapcsolatos kérdésekkel?
- Természetesen. Ami rettene
tesen nehézzé teszi a helyzetet, 
az, hogy nincs a választókerü
letben - máshol sem - egy olyan 
központi iroda felállítva, ami az 
uniós pályázatokra hívja fel a 
lehetséges érintettek figyelmét 
és segít nekik a lehetséges pénz
ügyi források elérésében.
- Túrán működött térségfej
lesztési iroda...
- De nem töltötte be azt a sze
repet, amit betölthetett volna, 
lesak egy lokális kis helyet 
próbált kezelni. Olyan irodában 
gondolkodom, ahová, ha betér a 
vállalkozó, pontosan megtud
hatja, mikor, hová tud pályázni. 
Ennek létrejöttében segédke
zem, úgy néz ki, hogy napokon 
belül megnyílik Aszódon, az 
Üzletház fölszintjén.
- Többször találkoztunk olyan 
rendezvényeken, amelyekről 
állítása szerint kerülő úton 
szerzett tudomást, és nem a 
helyi szervező vagy a polgár
mester hívta meg. Baj van a 
kapcsolatrendszerrel?
- Sajnos igen. Egyedül Túra és 
Vácszentlászló, Zsámbok, néha 
Domony küldi el a képviselő
testületi üléseinek meghívóját. 
Más kérdés, hogy ezeknek az 
időpontjai sűrűn ütköznek a par
lamenti ülésekkel. Furcsa, hogy 
Aszóddal például ad hoc jellegre 
redukálódott a kapcsolat, holott 
az elmúlt négy esztendőben igen 
sűrűn kerestek a pályázatokkal 
kapcsolatban. Tudom, most el
lenzékben vagyok...
- Milyen a lakossággal való

(Folytatás a 13.oldalon)



TÜKÖR 13

Terítéken a térség közlekedése
Befejeződött a Polgárőr Szabadegyetem

Növekvő forgalom, több bal
eset. Röviden így lehetne ösz- 
szefoglalni térségünk közleke
dési helyzetképét Cserni János 
rendőr századosnak, a Gödöl
lői Rendőrkapitányság Közle
kedési Osztálya vezetőjének 
előadása nyomán, amely egy
ben zárófejezete volt a Galga 
Polgárőr Egyesület Szabad
egyetemének.

A baleseti okok közül még 
mindig a gyorshajtás viszi a prí
met az elsőbbség meg nem adá
sa és a kanyarodási szabályok 
megsértése valamint a figyel
metlenség előtt.

A közlekedési szakemberek 
hosszú ideje foglalkoznak azzal 
a kérdéssel, mi az oka annak, 
hogy bizonyos időszakonként 

félidőben...
Beszélgetés Tóth Gábor 

országgyűlési képviselővel
Folytatás a 12. oldalról)
kapcsolattartás? Tavaly arról 
beszélgettünk, hogy a saját la
kásán fogadja a segítségét ké
rőket. Igénybe veszik ezt?
- Sokan kerestek meg itt sze
mélyesen, de most némileg vál
tozik majd a helyzet, ugyanis az 
aszódi irodában csütörtök dél
előttönként szintén felvehetik 
velem a kapcsolatot. Bárki, bár
milyen jelleggel odajön, igyek
szem segíteni. Nem változ
tattam meg a telefonszámomat, 
a postafiókomat, és szívesen 
közreadom az újságban is. Szá
mos esetben - telefonon történő 
egyeztetést követően - jómagam 
mentem a helyszínre, hogy 
szembesüljek a problémával. 
Az iroda napi nyitva tartás sze
rint működik, és ebben az idő
pontban mindig lesz ott valaki.
- Képviselő Úr, tudja, hogy 
ennek a kistérségnek ki a tér
ségi megbízottja?
- Egyszer már láttam őt, de ezen 
kívül semmiféle kapcsolat
felvétel nem történt. Jómagam 

javul, bizonyos időszakonként 
pedig romlik a statisztika. Csak 
érzékeltetésül: 1990-ben 397 
baleset történt a Gödöllői Rend
őrkapitányság illetékességi terü
letén. 2000-ben ez a szám le
csökkent 227-re. 2003-ban vi
szont már 335 baleset történt. Az 
Aszódi Rendőrőrs területén a 
személyi sérüléses balesetek 
száma 12 volt, az anyagi káros 
baleseteké 74. Utóbbi 34,5%-os 
növekedést mutat.
A szakemberek szerint megfi

gyelhető, hogy azokban az 
években emelkedett fokozottan 
az ilyen események száma, ami
kor a törvények jobban enged
ték a használt gépkocsik beho
zatalát.

Ezekre a vizsgálatokra azért is 

kerestem párszor, de nem sike
rült találkozni vele. Őt válasz
tották meg később, talán úgy il
lett volna, hogy ő keressen meg 
engem. Időközben Nagy Sán
dornál sikerült az ügyben elér
nem, hogy galgamenti embert 
nevezzenek ki erre a feladatra.
- Vannak olyan, még az előző 
ciklusban nagy port felkavart 
ügyek, amelyekről mostanság 
nem hallani: Galgamácsa, ve- 
szélyeshulladék-lerakó...
- Be kell valljam nekem is ta
valyi információim vannak. Tu
domásom szerint folyik mind a 
vizsgálat, mind az elbocsátott 
dolgozók munkaügyi pere. A 
közeljövőben szeretnék az érin
tettektől bővebb tájékoztatást 
kérni. Arról tudok, hogy har
madfokon is pert nyertek a dol
gozók, amiben jómagam min
den törvényes eszközzel igye
keztem segíteni.
- Aszód, Béke-kert..
A Béke-kert ügyében egyeztet
tünk a polgármesterrel. Tőle azt 
a tájékoztatást kaptam, hogy 

szükség van, mert az ország a 
közlekedés terén újabb kihí
vások előtt áll. Az autópálya 
kilométerszámát tekintve orszá
gunk mintegy három évtizednyi 
lemaradása van az uniós tag
országokhoz képest, és ezt záros 
időn belül le kell dolgoznunk. A 
középtávú tervek szerint meg
épül például az úgynevezett 
„helsinki folyosó” magyaror
szági szakasza, és ez a térségün
kön is keresztülhalad majd. Az 
autópályán való közlekedés az 
autósoktól fokozott figyelmet 
kíván, és azt, hogy fel tudja mér
ni, az ö adott képességei ese
tében mi számít relatív gyorshaj
tásnak. Ez ugyanis korántsem 
biztos, hogy megegyezik az ab
szolút gyorshajtás - a megen- 

idén tavasszal, a részletes ren
dezési terv elkészülte után orvo
solják a problémát. Ezt az ügyet 
ugyancsak igyekszem nyomon 
kísérni.
- Milyen konkrét tervei van
nak a következő két eszten
dőre?
- Azt gondolom, ezeket most az 
élet hja, de minden erőmmel 
azon leszek, hogy a térség fej
lődése elinduljon, az itt élőknek 
pedig minél kevesebb gondja 
legyen.
Persze mindig újak születnek. 
Most éppen a bagiak kerestek 
meg, hogy a Volán annyira 
megritkította a járatait, hogy reg
gelente többen lemaradnak a 
buszról. Ezeket a problémákat is 
orvosolni kell.
Komoly sikerként élem meg, 
hogy több évi küzdelem után a 
vácegresi laktanya területén 
létesítendő sport-ifjúsági cent
rum - melynek részben ötletgaz
dája is vagyok - a megvalósulás 
küszöbére ért.

Összefoglalva: ha egy idő után 
az emberek azt érzik, hogy 
komfortos, élhető ez a vidék, ak
kor elégedett leszek.

R.Z. 

gedett 130 km/h fölötti tempó - 
értékével. Fokozott veszélyt je
lent az egyes közlekedési sávok
ban előforduló - akár 50 km/h-s 
sebességeltérés is.

A rendőrség lehetőségeihez 
képest igyekszik elejét venni a 
szabálytalanságoknak. Más kér
dés, hogy ez mennyire lehet 
eredményes. A gyorshajtások 
közül az abszolút gyorshajtást 
képesek mérni a traffipax segít
ségével. Ennek visszatartó ere
jéről természetesen lehet vitat
kozni. Bebizonyosodott, hogy a 
legeredményesebb az, amikor 
hullámokban mérnek, vagyis 
egy adott útszakaszon belül több 
sebességmérővel. A traffipax 
használatának módja egyébként 
igencsak megosztja a közvéle
ményt. A rendőrség állítja, nem 
dugja el ezeket az autókat, a gép
kocsivezetők ugyanakkor mást 
tapasztalnak.
2003-ban a korábbiaknál több, 

összesen 359 közúti akcióra ke
rült sor, melyben 757 rendőr vett 
részt. Ezek során 1068 intéz
kedés történt különféle szabály
sértések miatt. Ezek közül 
egyébként egyedül az engedély 
nélküli vezetések száma csök
kent, minden más szabálysértés 
elkövetése növekedett.

Fellélegeztek 
az M5-ÖS 

mellett élők
Március 12-én az M5-ös autó

pálya is bekerült a matricás rend
szerbe. A számítások szerint az 
arra közlekedők újabb 40%-a 
választja a településeken átmenő 
főútvonalaktól gyorsabb és biz
tonságosabb autópályát.

Az ünnepélyes átadásról szóló 
tudósítások egy mondata megü
tötte a fülemet. Eszerint a ne
hézgépjármüveket kitiltják az 5- 
ös útról, mivel ott most már van 
megfizethető elkerülési lehető
ség. A 3-as út alternatívája ré
gebb óta megfizethető, mégis itt 
dübörögnek városunkban a ka
mionok. Sajnos errefelé hiány
zik az egységes fellépés: Hatvan 
már most ingyen elkerülhető a 
sztrádán, Gödöllő meg elkerülő 
útért küzd. Mi lesz Aszóddal?

R.Z.
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Az elektromosság hősei: Kandó Kálmán

Példaképe lehet a mai kor 
emberének a vasútvillamosí- 
tás úttörője, a világhírű ma
gyar feltaláló és mérnök, aki 
hervadhatatlan érdemeket 
szerzett a nagyvasúti villamos 
vontatás megteremtésében. 
Alkotásainak még ma is cso
dálattal adózik a haladó mű
szaki és elektrotechnikai társa
dalom.

Dr. h.c. egerfarmosi Kandó 
Kálmán 1869. július 10-én 
született Budapesten. A Műe
gyetemen kitüntetéssel vég
zett 1892-ben. Gépészmér
nöki oklevele megszerzése 
után Párizsban dolgozott egy 
villamos gépeket és mozdo
nyokat előállító gyár szerkesz
tési osztályán. 1894-ben visz- 
szatért Magyarországra és a 
Ganz és Társa villamos gyárá
nak szolgálatába lépett.
Éleslátásával felismerte, hogy 
az indukciós motorokat vasúti 
vontatás céljára is alkalmassá 
tehetik. 1896-ban már egy 500 
Voltos próbakocsit működtet

Apróhirdetések
Eladó 2 db jó állapotú Graco Mirage típusú kétfúnkciós babakocsi 
lábzsákkal. 06 30 365-1366
Eladó 510 négyzetméteres telken 2 szobás (+ konyha, fürdőszoba, spejz) 
családi ház. A Szabadság tértől 5percre. Tel: 401-499
Óvodapedagógus anyuka gyermekfelügyeletet vállal. 0630365-1366
Aszódon csendes környéken 140 négyzetméteres összkomfortos családi ház 
- kis kerttel, medencével, garázzsal, melléképülettel - eladó. 06 30 365- 
1366
Építkezésből kimaradt 2 db Fenstherm Panoráma 3000 (90 x 240-es) fehér 
műanyag erkélyajtó gyári csomagolásban áron alul eladó. Tel: 06 30 9195- 
880
Otthon végezhető könnyű munka. Válaszborítékért tájékoztatom. Jelige: 
"Munkalehetőség’’Aszód, Pf: 48.
Pénztárgépek, mérlegek hitelesítése, adásvétele, APEH-ügy intézés. Tel: 06 
209281-526

tek a gyár melletti telken. 1898- 
ban Kandó tervei szerint készült 
el az első személyszál-lító, 
háromfázisú kisvasút a Gen-fi-tó 
partján. Ezt követően a vaj
dahunyadi, a perecesi majd a 
franciaországi bányavasutak szá
mára szállítottak háromfázisú 
kismozdonyokat.

A mérnök az Amerikai Egye
sült Államokban tanulmányozta 
a nagyvasúti nyomtatást. Azzal a 
meggyőződéssel tért haza, hogy 
ilyen kis feszültséggel ez gazda
ságosan nem oldható meg.
Az olasz kormány és a vasúttár
saság 1898 elején a Ganz gyárat 
kérte fel a Valtellina-vasút villa
mosítására. Kandó 3000 Volt fe
szültségű, 15 periódusú három
fázisú rendszerrel oldotta meg, 
ami az akkori viszonyok köze

pette ismeretlen megoldás volt. 
Az 1500 lóerős motorok fogas
kerék áttétel nélkül közvetlen 
hajtásra voltak alkalmasak. A 
Valtellina vasúton már ilyen 
mozdonyok működtek. Ez volt 

Európa első villamosított vasúti 
fővonala és a világ első nagyfe
szültségű váltakozó árammal 
villamosított vasútvonala, ami 
1902. szeptember 4-én került 
üzembe. A várakozást felülmúló 
műszaki és gazdasági siker hatá
sára az olasz vasúttársaság 1903- 
ban majd 1906-ban újabb meg
rendelést adott a Ganz gyárnak. 
10 motorkocsi és 9 mozdony 
legyártását kérték.

A nagy vasutak villamositása te
rén elért korszakos alkotások tet
ték ismertté Kandó Kálmán ne
vét az egész világon. 1905-ben 
kivált a Ganz kötelékéből és Ge
orge Westinghouse meghívásá
nak eleget téve Olaszországba 
költözött, ahol magyar munka
társainak támogatásával felépí

tett egy villamos mozdonyokat 
előállító gyárat. Itt több, mint 
700 Kandó-rendszerű mozdony 
készült el. A gyártásnál saját 
szabadalmait alkalmazta. Ezek 
közül 1970-ben még 138 darab 
teljesített szolgálatot. Híres volt 
a „GIOVI - MOZDONYOK” 
sorozata, amelyek Genovát a 
Liguriai Alpokon és az Ap- 
peninnek közötti hegylánc há
góján át Milánóval illetve To- 
rinóval kötötte össze. Ez a vil
lamos üzemű vontatás igen ne
héz terepviszonyok között is na
gyon jól működött. 1912-ben 
még egy gyorsvasúti mozdonyt 
szerkesztett 2780 lóerő teljesí
tőképességgel, négy sebesség
fokozattal. Kandó olaszországi 
munkásságának elismeréséül az 
olasz kormány által adomá
nyozott Koronarend Commen- 

datore kitüntetésben részesült.
1915 tavaszán kénytelen volt 

visszatérni hazájába. Az olasz 
államvasutak tervezőirodája a 
későbbi időkben is Kandó moz
donyai mintájára készítette ter
veit. Az Olaszországban maradt 
munkatársait a háborús esemé
nyek miatt Szicília szigetére in
ternálták.

Kandó 1917-ben kidolgozta a 
fázisváltós rendszert is. Tudása 
elismeréséül a Ganz műszaki 
igazgatójának nevezték ki. Ko
rán felismerte a minőség szint
jeit meghatározó szabványosí
tásjelentőségét. A szabvá-nyosí- 
tás irányítására 1921-ben alapí
tott Magyar Ipari Szabványosí
tó Bizottság elnökének őt ne
vezték ki. Az 1923-ban és 1928- 
ban épült két kísérleti mozdony 
tapasztalatai alapján készült el az 
a 32 fázisváltós mozdony, amely 
három évtizeden át a hegyeshal
mi vonalon teljesített szolgála
tot.
1924-ben választották meg a 
Budapesti Mérnöki Kamara 
Mérnöki Tanácsa elnökének. 
1930-ban méltán érdemelte ki a 
kor legmagasabb kitüntetését, a 
Corvin-keresztet.
Kandó külföldi pályafutását a 
Westinghouze-gyámál betöltött 
műszaki tanácsadói tisztsége 
zárja le, melynek során 1927- 
ben több hónapot töltött az 
USA-ban.

Életének utolsó nagy műve a 
Budapest - Hegyeshalom fővo
nal villamosításhoz szükséges 
hatalmas gyors-és tehervonati 
mozdonyok terveinek elkészíté
se volt. Az első példány 1932- 
ben indult próbaútjára. Alkotó
juk már nem érhette meg ezt, mi
vel 1931 .január 31 -én elhunyt.
Páratlanul eredeti és termékeny 
elme volt. Mindig új és önálló 
utakon haladt. Munkaképessége 
óriási volt. 70 szabadalmát je
gyezték be. 1922-ben a Buda
pesti Műszaki Egyetem tisztelet
beli doktorává avatta. Eltávozá
sa pótolhatatlan veszteséget je
lentett az egész emberiség szá
mára.

Kaáli Nagy Kálmán
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Találja meg On is az igazit!
Renault Mégane most 1,73°/o THM-mel

lAw$ 48 hón-ap

"HM y»

Ha komolyak a szándékai, jöjjön el a márciusi Renault Randevúra, ahol vonzóbbnál vonzóbb limitált szériák vár
nak Önre. A Méqane-család minden taqját most rendkívül kedvező finanszírozással viheti haza. www.renswit.hu

Fogyasztás litw'lOO km: vegyes: 4,2-6,7: városi: 36-5,3: országúti: 4.0-93 COj-kftocötós gíkm: 110-160 (változattól fiiggfen)

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.rensw
http://www.renault60.hu
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Egy kis nyelvelés
Látszólag azonos

Petöfisek Petőfiről 
petöfiseknek

Nyelvünknek vannak olyan 
szavai, amelyek hangalakjukat 
tekintve teljesen megegyeznek, 
jelentésük vagy jelentéseik kö
zött azonban semmiféle össze
függés nem állapítható meg. A 
legismertebbek az iskolai tan
könyvek példaanyagában is 
szerepelnek: ég: ige és ftnév; 
vár: ige és ftnév; csap: ige és 
ftnév; nyúl: ige és ftnév, fal: ige 
és ftnév stb. Ezeket együttesen 
azonos alakú szavaknak nevez
zük. Léteznek azonban olyan 
azonos alakú szavak is, ame
lyek egész bokrot alkotnak, va
gyis több van belőlük, s ajelen- 
téseknek ennek ellenére sincs 
egymáshoz közük.

A szótárak ezeket az alakilag 
egyezt, de jelentésüket tekintve 
egymással kapcsolatban nem 
lévő szavakat indexszámokkal 
jelölik. Ilyen szavunk például a 
tus.
A szó első írásos nyoma az 
1600 körüli évekből származik: 
„Az tikmonyat meg kell lyu
kasztani, az begyrül az tusá- 
járóP. Ekkor valaminek az al
só, vastagabb vége jelentésben 
szerepel, majd 1792-ből már 
'(növényi) torzsa jelentése is is
mert, 1836-ban pedig már tönk, 
pl fatönk jelentése is van. Az 
etimológiai szótár ismeretlen 
eredetűnek minősíti.

Egy másik tus hangalak és 
hozzá kapcsolódó jelentés 
1782-ben bukkan fel az írásos 
emlékekben. Ez a mindannyi
unk által ismert tustintát jelenti, 
melyet műszaki rajzok készíté
séhez még talán napjainkban is 
használnak. Eredete a bajor
osztrák tusch, illetve az iro
dalmi német Tusche szavában 
keresendő. Alig két évvel 
későbbről, 1784-ből már sze
repel a korabeli sajtóban a 
„Tust vony, igyunk” mondat, 
amely már a valaki üdvözlésére 
felhangzó gyors akkord is
métlést, a zenekari tust jelenti, s 
csakhamar megjelenik (1785) 
valakinek az egészségére tör
tént ivás jelentése is. A forrás 

ebben az esetben is német 
nyelvterületen sejthető, illetve 
keresendő. Mintegy száz évvel 
később megjelenik a szó a szóra
kozás és a sport nyelvében is. 
1878-ban a biliárdjátékban szoká
sos lökés jelentésben szerepel 
először, majd 1884-ben már így 
nevezik a vívásban bevitt találatot 
is, s 1948-ban a birkózásban 
vitathatatlanul győzelmet jelentő 
kétvállra- fektetést is tusnak neve
zik. Ez a jelentés azonban már 
francia nyelvterülethez kötődik.

S végül az 1900-as évek végén 
elején bukkan fel az a jelentés, 
amelyet már mindannyian isme- 
rünk:zuhany. Ennek eredete szin
tén német területen keresendő. Az 
irodalmi német Dusche (zuhany), 
illetve a bajor-osztrák nyelvterü
leten a mi ejtésünkhöz közelebb 
álló tusche '(hideg) vízsugár' je
lentésben.

A felsorolt szavak mindegyi
kének más a jelentése, noha hang
alakjuk tökéletesen megegyezik. 
És az is egészen biztos, hogy a 
fenti szavak valamelyikének köze 
van az eltussol igénkhez is. Csak 
az a kérdés, hogy melyiknek! Az 
etimológiai szótárban erre az 
igénkre vonatkozóan 1877-ből 
van adatunk. Jelentése akkor is 
ugyanaz, mint most: kényes ügyet 
eltitkol, elkendtz. Korai megjele
nését tekintve minden valószí
nűség szerint a tustinta, tusfesték 
jelentésű alaknak lehet hozzá kö
ze, mert a mély árnyalatú fekete 
festékkel gyakorlatilag mindent 
el lehet fedni, olvashatatlanná le
het tenni.

Az etimológiai szótár ugyan 
máshonnan eredezteti a jelentést, 
de a szó elteljedését a tustinta, tus
festék szavak hatásával is magya
rázza. Bár ez utóbbi eredetet té
ves, népetimológiai magyarázat
nak minősíti, ugyanakkor azt is 
elismeri, hogy annak a német 
eredetű igének az etimológiája 
nincs tisztázva, amelyből a nyel
vészek valószínűnek tekintik a 
származást.

-g-1

Nincs még egy olyan települése az országnak, mint Aszód. Leg
alábbis abban a tekintetben, hogy itt két középfokú tanintézmény is 
viseli a lánglelkű költő, Petőfi nevét, és igyekszik ápolni kultuszát. 
Ez az esztendő különösen nevezetes, hiszen a gimnázium 275 éves 
fennállását ünnepli.
Az állami Petőfi gimnáziumban a nemzeti ünnep előtti hét minden 

napjára jutott verseny, különleges előadás vagy rendkívülinek szá
mító program. A legnagyobb kihívást talán az irodalmi vetélkedő 
jelentette, amelynek döntőjébe 6 csapat jutott. A zsűri elnöke, dr 
Asztalos István múzeum igazgató különösen elégedett volt, és di
csérte a rendezőket. A több fordulós vetélkedés során ugyanis na
gyon sok anyaggyűjtésre volt szükség, ennek következtében a diá
kok a kötelező tananyagnál sokkal jobban elmélyedtek a Petőfivel 
kapcsolatos ismeretekben. A versenyt végül a 11 .D osztály diákjai 
(Juhász János, Cserni Renáta, Fercsik Krisztián) nyerték, megelőz
ve a 12. A és a 9. A csapatát.
A jelen diákjai ezúttal is találkozhattak egykori volt tanulókkal, akik 
egy-egy osztálynak meséltek az itt töltött évekről, életük alakulásá
ról, s akik nosztalgiázásuk során talán egy kicsit - persze csak tit
kon - irigykedtek a fiatal generáció tagjaira. Az öregdiákok a volt al
ma materukban tett látogatás során megkoszorúzták (képünkön) a 
gimnázium udvarán álló Petőfi szobrot is.

patot. A szombaton sorra került irodalmi vetélkedőnek nem kisebb 
tétje volt, mint az, hogy sikerül-e végre megverni az évek óta első 
Pápa gárdáját. Nos, ebben az esztendőben ez összejött, mégpedig az 
abonyi Petőfi gimnázium tanulóinak. A szavalóversenyen aszódi 
sikernek is örülhettünk: az állami Petőfi gimnázium tanulója, Szabó 
Katalin 3. helyezést ért el.
Igazi csemegének számított a vendéglátók színtársulatának elő

adása, akik Illyés Gyula: Tűvé-tevök című parasztkomédiájával 
csaltak nevetést a közönség arcára.

Színházkedvelők figyelmébe!
A Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház április 24-én szomba
ton 19 órakor a Vécsey Károly 
Helyőrségi Klubban bemutatja 
Eric-Emmanuel Schmitt: Rejté
lyes viszonyok című darabját. 
Rendezte: Cristian loan 
Belépőjegyek elővételben és az 
előadás napján válthatók a Hely
őrségi Klubban 1000 Ft-os áron. 

Az Evangélikus Gimnázium az 
ország minden tájáról várta ven
dégeit. Ezúttal ugyanis ők ren
dezték a Petőfi nevét viselő kö
zépiskolák országos találkozó
ját. Az országban jelenleg 14 kö
zépfokú intézmény viseli Petőfi 
nevét. A három nap programja 
ismerkedéssel kezdődött, majd 
versenyek sora következett, 
hogy kiderüljön, melyik iskola 
csapata a legfelkészültebb Pe
tőfi életéből, költészetéből. Az 
Evangélikus Gimnázium sport
szerű módon nem indított csa

Diákoknak, katonáknak, nyug
díjasoknak: 800 Ft-
Április 28-án 19 órakor a Mű
velődés Háza kamaratermében 
Szerelem, szerelem - Egy óra 
Gerswinnel című irodalmi estre 
kerül sor. Közreműködik: Holl 
Zsuzsa, Réti Anikó és Végh 
Péter. Jegyek a helyszínen kap
hatók 500 Ft-os áron.
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NEMZETKÖZI ÉS BELFÖLDI 
SZÁLLÍTÁS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

1 M3 - 120 M3-IG
1 -24 TONNÁIG

14 db 120 m‘ tandempótkocsis szerelvénnyel. 
Budapesti iroda: Tel: 1/2780794, Fax: 1/2780665

SÓDER, HOMOK, TÉGLA, CEMENT 
ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEK 

KEDVEZŐ ÁRON!
GÉPI FÖLDMUNKA

/saját gépparkkal/ 
Gyors és hatékony KIVITELEZÉSE
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Skoda, komolyan veszik

HAGYNA ENNYI PÉNZT 
ELFOLYNI?

Beszámítási akció:
használt autója most akár 200 000 Ft-tal 
többet ér új Skoda vásárlása esetén.
Engedjen a nyomásnak!

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
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EXTRA méretű divatára és kismamaruházat
Aszód, Kossuth Lajos út 3.

Tavaszi
kosztümök

folyamatosan érkeznek!
• fiatalvs fiat/nezelc, ingek

■ nadzágvk, (feliéznemíik stb.

Icapliatélc!
Nyitva tartás: 

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

TMAQYAR
nemZjéti könyvesbolt

• történelem, hagyomány, küldetés,
• könyvek, videokazetták, CD-k, DVD-k, 

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

ASZOD, Kossuth L. u. 3
(UDVARHÁZ)

Számítástechnika és nyomtatási kellékek

Aszód Kossuth út 3 UDVARHÁZ
TeUFaxt G6 28 402 369

www.megaprirrt.hu. email. megaprtrtl@vivamasl.hu

ÚJ NYITVA TARTÁSUNK: 8-18

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

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

256/333 DDR RAM 
LG52x CD író 
Samsung 1,44 FDD 
Codegen ház +táp 
FDD, bill+ euér

várjuk ÖNÖKET a megszokott helye n

MP j{C 1 1 MPSjCjjC | | MPfrgfr |
ASUS alaplap 
1800AMD XP CPU 
128 MB DDR RAM 
40GB Maxtor HDD

ECS K.7VTA3 alaplap 
AMD Xp2000 -CPU 
GeForce 4 64MB Tv VGA 
40GB Maxtor HDD

ASUS A7V8X alaplap 
AMD XP 2400-MHz proc 
GeForce FX 5200 TVout VGA 
80GB Maxtor HDD

109.900 Ft

256/266 DDR RAM 
LG 16xDVD ROM 
Samsung 1,44 FDD 
Codegen ház + táp 
bill+ egér

88.900 Ft

LG 52x CD ROM
Codegene ház + táp
Samsung 1,44 FDD 
billentyűzet, egér

69.900 Ft
A számítógépekre díjtalan szervizelést vállalunk!

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

Eredeti és utángvártott patronok:
Canon comp. S200/300. i250,350,450 760.-
Epson komp. C42.62.70. CX 3200 1.490.-

Tovúbbi ajánlataink:
LG 8xDVD író 29.900.-
Toshibd°DVD író 22.900.-
SAMSUNG 17” monitor
DVD tok 80.-

HP tonerek, patronok 
4.500.-tól

Áraink az ÁFÁT 
tartalmazzák!

32.500.-
Játékok 880.-

Lancast

freu/ch

Márkabolt
AKCIÓS ARAKON vásároljon üzletünkben!

10-20% kedvezmény a KRONOS márkájú 
termékekből!

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

Szolárium
Két fekvő szolival állunk 

a bámulni vágyó 
vendégeink rendelkezésére!

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

Tel: 20 571- 6463; 28 500-450 

Nyitva tartás: H-P: 8-17; SZÓ: 8-12

http://www.megaprirrt.hu
mailto:megaprtrtl@vivamasl.hu
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www. Volkswagen, hu

30. születésnapja alkalmából a Golf most klímaberen
dezéssel felszerelve 3 499 000 Ft-ért kapható.

Az alapfelszereltség része:
• 6 légzsák és aktív fejtámlák elöl
• Blokkolásgátló és kipörgésgátló
• Egyedülálló futómű
• Elektromechanikus szervokormány
• Elektromos ablakemelők és tükrök
• Rádió- távirányítású központi zár
• CD-s rádió 6 hangszóróval Autó szeretettel.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

Az ajánlat korlátozott darabszámú gépkocsi erejéig, visszavonásig érvényes. A Volkswagen Golf 
motorizáltságtól függő kombinált átlagfogyasztása: 5,0-7,61/100 km, CO2 kibocsátása: 116-252 g/km.

mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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Adecccr Multinacionális ügyfelünk 
a SONY HUNGÁRIA KFT megbízásából

Gödöllői munkahelyre keresünk dolgozókat 
könnyű - fizikai munkára 

12 órás munkarendbe
A munkába járás Aszód, Kartal, Ácsa, Püspökhatvan, Galgagyörk, Galgamácsa, 
Iklad, Domony, Erdőkertes, Őrbottyán községekből -városokból külön buszjárattal 
biztosított.

A feladatkör: gépkezelői
Alapfizetés: bruttó 425Ft/óra
Éjszakai műszakpótlék: 40%
Túlóra pótlék: 50%; 100%
Elvárások:
1. Érettségi vagy szakirányú végzettség
2. A személyes beszélgetésen való megfelelés

JELENTKEZÉS HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 9 ÓRA ÉS 15 ÓRA KÖZÖTT 
A MEGADOTT TELEFONSZÁMON:

28 913-903

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

DVD adás-vétel 
kölcsönzés 
Videofilmek 
PC szoftverek

GSM TELEFONOK 
SZERELÉSE 
ADÁSVÉTEL-CSERE 
TARTOZÉKOK 
ALKATRÉSZEK

Érdeklődni: 06 20 9654-903

CIPŐBOLT á 
Új helyem

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

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

Gyerek Szandik, cipők, bakancsok és papucsok 18-35-ös 
méretig. Siesta, Melánia, Assó, Playshoes bébicipők 
Hirsch biopapucsok 23-41-es méretig.

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

& öttöm QüickóNyitva: H-P: 9-17
Szó: 8-12

ruházat:
Gyermek

a környékén
a legolcsóbban!

Aszód, Kossuth L. u. 3. 
Udvarház 

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

Tel: 06 30 415-0368

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

Áprilisi akció:
Törpe nyuszi 3.500 Ft helyett

2.500 Ft
Darling 400 g cicakonzerv 180 Ft helyett1

150 Ft
Halak, madarak, rágcsálók, hüllők, 
egzotikus állatok. Kutya, macska 
száraztápok, konzervek. vitaminok.
jutalomfalatok. Akváriumok, terráriumok 
készítése, hátterezése.
^további kedvelő diáinkká! váljak Önöket!

Nyitva tartás:
H-P: 9-17
Szó: 8-12
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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-Lazúrok

Péter Lajosné 
ASZÓD, LAKÓTELEPI 
FESTÉK-TAPÉTABOLT

S (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

Akciós fényképezőgépek:
Canon Príma Zoom 85N Date 34.990.- 29.990.-
Canon Príma Super 155 65.900.- 64.900.-
Digitális fényképezőgépek érkeztek!
Fuji A 310 3,1 MP 3x optikai zoom 84.990,-
Fuji A 205S 2 MP, 3x optikai zoom 59.900,-
Fuji A 202 2 MP 2,5 digitális zoom 49.900,-
Memóriakártyák:
XP picture card 64 Mb: 8.200 Ft

128 Mb:16.500 Ft
Compact Flash, Multimedia, Secure Digital memóriakártyák 
megrendelhetők!

Illatszertár
Parfümök, kész illatszercsomagok, 

kovácsoltvas gyertyatartók, párologtatók, 
plüss figurák nagy választékban kaphatók.

úü új helyen!
Értesítjük kedves betegeinket, hogy a 

rendelő új címen található: 
Aszód, Malom köz 2.

(Városi gyógyszertár melletti köz)

Szolgáltatásaink:
- fogmegtartó kezelések
- hidak, fogsorok nagyon rövid idő alatt
- fogfehérítés, fogékszer
- ultrahangos fogkőeltávolítás
- helyben röntgen
- száj sebészeti eljárás
-fogszabályozás

Minden beteg számára
június 30-ig a 2003-as árak garantáltak!

Legyen továbbra is bizalmuk hozzánk!
Rendelési idő: H:9-13; Sz: 12-20; P: 12-20 
kedden és csütörtökön nincs rendelés 
Tel: 28 500-290; 20 9376-419

EGYEDÜLÁLLÓ / ÚJDONSÁG
NINCS UTÁNAJÁRÁS

Mától könnyebb autóját eladni, egyszerűbb a 
kiválasztott gépjárművet megvásárolni!

GÉPJÁRMŰ FINANSZÍROZÁS

Teljes ügyintézés néhány munkanap alatt! Magánszemélyek közötti 
gépjármű adás - vételhez hitelügyintézés /akár casco nélkül is/! 

Cégek-vállalkozások részére is!

Éves komat -10-13%
Tehermentes autójára kedvező hitelfelvétel - viszlízing!

Válassza ki nálunk az Ön számára legmegfelelőbb Kötelező 
Felelősségbiztosítást, mert munkatársunknál 8 biztosító 

ajánlatából választhat!

Nálunk fontos a bizalom!
Munkaidőtől függetlenül, Önhöz alkalmazkodva helyszíni 

megbeszéléssel és lebonyolítással!
Bővebb információért és időpont egyeztetésért hívja o 

06/28-422-424 vágyó 06/30-500-1333 as lelefonszómoknl!

Őrizze meg ezt a hirdetést, bármikor szüksége lehet rá!
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Szelektív hulladékgyűjtés: most már tényleg indul
A napokban kihelyezik a konténereket

Rövidesen városunkban is 
megkezdődik a szelektív hul
ladékgyűjtés. Kikerülnek a szi
getekre a konténerek, nekünk 
pedig meg kell tanulnunk, mi
lyen szemetet, milyen edénybe 
tehetünk. Tolmács! Miklós GA- 
MESZ vezető összegyűjtötte a 
legfontosabb tudnivalókat, 
íme:
Egy szigeten 4 db 2m3-es kon
téner található. A négy konté
ner lehetőséget nyújt külön a

papír
műanyag flakon (PÉT pa

lack)

Üveg (színes-fehér)
Fémdobozok (üdítős - sö-rös 

- konzerves) elhelyezésére.
Nagyon lényeges szabályok:
Ahhoz, hogy a külön gyűjtött 
hulladékot ne kelljen újra válo
gatni, csak a megnevezett hulla
dékot lehet a kijelölt helyre le
rakni: Pl: a papír hulladéknál 
csak : csomagoló papír, karton
doboz, hullámpapír, újság, 
könyv, füzet
De nem lehet: használt papír
zsebkendő, piszkos, zsíros, ola
jos papír, tetrapack doboz, fóli
ázott papír

Üvegeknél lehet: ép, vagy tö
rött fémmentes színtelen vagy 
színes befőttes, üvegpohár 
palack
De nem lehet: tükör, síküveg 
fénycső, villanykörte, kerámia, 
porcelán.
Műanyag palackoknál lehet: 
mindennemű PÉT palack, le
hetőleg kupak nélkül, tiszta fólia 
De nem lehet: hipós, ecetes, ét
olajos, palack.
Fémhulladékoknál lehet:
Konzervdobozok, üdítős, sörös
dobozok alufólia
De nem lehet: nagyméretű fém

Eddig a jó időre vártak 
szék, fazekak, gépalkatrészek. 
Veszélyes hulladékot a szige
ten elhelyezni tilos! 
Legfontosabb szabály: A hul
ladékszigetek mellé tilos le
rakni bárminemű hulladé
kot!

Szereplőket, 
versenyzőket 

várunk!
A II. Europarty rendezvényre 
váijuk mindazon aszódi éne
kesek, együttesek, vers-és pró
zamondók stb jelentkezését, 
akik szívesen szerepelnének az 
ez alkalomból megrendezésre 
kerülő, kissé rendhagyó “Aszó
diak az aszódiaknak rendez
vényen.
Jelentkezni lehet Rácz Zoltán
nál április 5-ig lehet a 400-117- 
es telefonszámon.
Várjuk azon kisközösségek je
lentkezését is, akik főzni sze
retnének az “Együnk egy kis 
hazaitf’versenyen.
Jelentkezni ugyancsak Rácz 
Zoltánnál lehet április 15-ig a 
400-117-es telefonszámon.
Tüzelőanyagról a rendezők 
gondoskodnak.
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EGYEDI - MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK!
Megbízóinkhoz olkolmozkodvo, bármely időpontban, 

helyszíni megbeszéléssel!
/ Üzleti temek elkészítése

/ Pályázatok megírása (idegen nyelveken is)
/ Vállalkozások átvilágítása - optimalizálása
/ Projektek menedzselése
/ Üzletviteli tanácsadás

Bővebb informótióért és időpont egyeztetésért hívja a
06/28-422-424 vagya 06/30-500-1333-ostelefonszámokat!

A Szabadidősport Egyesület hírei
2004. február 27-én tartotta 

éves beszámoló közgyűlését az 
Aszódi Szabadidősport Egye
sület. A beszámolón az alábbi
akról esett szó:
ír 2003 évben az egyesület által 
rendezett sportrendezvények 
értékelése, pozitívumainak, hiá
nyosságainak megvitatása (stre- 
etball kupa, kihívás napja, asz
talitenisz verseny, tollaslabda ver
seny).
& Tájékoztató az egyesület gaz
dálkodásáról, vagyonáról. A 
megalakulást követő időszak leg
nagyobb problémáját a bírósági 
bejegyzés elhúzódása jelentette, 
mivel így az egyesület nem indul
hatott a nyár elején kiírt országos 
pályázatokon. Versenyeink meg
rendezését Aszód Város Önkor
mányzata, az Aszód Ifjúságért 
Alapítvány, illetve magánsze
mélyek támogatták. Az idei év 
legfontosabb feladata az orszá

gos pályázatokon való eredmé
nyes részvétel, a támogatói kör, 
valamint az egyesületi tagság 
bővítése.

Megvitatta, és egyhangúlag 
támogatta a tagság az Erdőmes
ter Természetjáró Csoport kéré
sét, hogy az egyesületen belül 
önálló szakosztállyá alakul
hasson. Ennek főleg a pályázati 
lehetőségek minél eredménye
sebb kihasználásában lesz szere
pe.
& A jelenlévők döntöttek az 
idei évben megrendezésre ke
rülő versenyekről is, melyek a 
következők:
Március 26.: „Tavasz Kupa” 
kosárlabda villámtoma
Április 30.: Streetball villámtor
na
Május 26.: „Kihívás napja” 
Június hó: „Balaton kerülő” ke
rékpártúra (pályázati kiírástól 
függ)
Szeptember: városi sportnap 
November: asztalitenisz villám- 
toma
December: tollaslabda villám
toma

A tagok egyhangúlag elfo
gadták, hogy az egyesületi tag
díjak nem emelkednek 2004. 
évben, vagyis az éves felnőtt 
tagdíj 3000 Ft, a nyugdíjas 1500 
Ft, míg a gyermek 500 Ft-ba ke
rül. A tagok kedvezményesen 
vehetnek részt az egyesület ren
dezvényein, versenyein, táboro

zásain. Az egyesületbe jelent
kezni az iskolák testnevelő taná
rainál, illetve a klubnapokon le
het, melyet minden hó utolsó 
péntekén 18-19 óra között tar
tunk a természetjáró szakosz
tállyal közösen a Közművelődés 
Otthonában.

Ehhez kapcsolódik az alábbi 
felhívás is, mely a Szabadidő
sport Egyesület lógójának, emb
lémájának megtervezéséről 
szól. Várunk minden ötletes gra
fikát, rajzot, mely leginkább ki
fejezné az egyesület működését, 
tartalmát. A nyertes embléma 
lenne az egyesület címere. A 
legértékesebb pályázatok díja
zásban részesülnek. A fődíj egy 
éves egyesületi tagság, valamint 
könyvjutalom.
A pályamunkákat a Polgár
mesteri Hivatal titkárságán lehet 
leadni, vagy Nyíry Zsolt elnök
nek eljuttatni. A pályázat beadá
sának határideje: 2004. április 
15.
$ Az egyesület következő 
rendezvénye a „Tavasz Kupa” 
kosárlabda villámtoma lesz, 
melyet a Petőfi Gimnázium tor
natermében tartunk március 26- 
án pénteken 15 órai kezdettel. 
Nevezni az iskolák testnevelő 
tanárainál lehet. Szeretettel vá
runk minden érdeklődőt, szur
kolót!

Nyíry Zsolt
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Liiroparty másodszor is!
2003. április 30-án a város ha
gyományteremtő céllal megren
dezte az Europarty című prog
ramját. A családias légkör, a kö
zösséget formáló programok - a 
visszajelzések alapján - nagy si
kert arattak. Szeretnénk ezt az 
eseményt második alkalommal 
is megtartani. Törekvésünk sze
rencsére egybevág a kormány 
elképzeléseivel, amely pályázat 
segítségével igyekszik segíteni a 
településeknek a május elsején 
bekövetkező európai uniós csat
lakozás méltó megünneplését. A 
lehetőséggel igyekszünk élni, 
így a Közművelődés Otthona

Katona József:Bánk bán
E nagyszerű dráma szerep

lőinek nevét rejtettük el márciusi 
rejtvényünkben. Talán a dráma 
újraolvasásához is sikerül ked
vet csinálnunk.

Vízszintes: 1. A mű főszerep
lője, Magyarország nagyura 
8. A fantasy műfaj egy torz alak
ja 11.1056 14. Néma Csorna! 
15. Sugár jele 16. Társadalom 
Biztosítás 17. ... laput köt a lá
bára! 18. Téli sport 19. Jelzett 
időtől 21. Bőr 22. Ázsiai folyó 
23. Adél egynemű betűi! 25. 
Gyilkol 26. Zenében: halkan 
28. Gramm 29. Húros hangszer 
31. Elragad az orra elöl 32. Erők 
összessége 34. Szicíliai vulkán 
35. Szén 36. Rádiólokátor 37. 
Boci mondja 38. Zene egynemű 
betűi! 40. Tangens 41. Méter
42. Literátor 44. Maszk darab!
46. Fogoly 48. Felmenő ági ro
kon 50. Félbe! 51. Középen vi
szi! 55. Ok! 56. Áruló
Függőleges: 1. Érték 2. Föld

benyújtotta pályázatát Remény
kedünk, hogy nem hiába.
A 2004. április 30-ra tervezett 
program:

DÉLELŐTT
Helyszín: az Aszód FC sport
pályája
9 óra: nemzetközi ifjúsági 
labdarúgótorna
Résztvevő csapatok: Nyárád- 
szereda, Obemburg, Aszód FC

DÉLUTÁN
Helyszín: Aszód, Szabadság tér, 
a Podmaniczky kastély udvara, 
és a Széchenyi-kastély sportpá
lyája.
14 óra: a tér parkolójában: 

rész 3. Tiltószó 4. Kripton 5. 
Smasszer 6. Keresztül 7. Né
mán nevet! 8. ON 9. URH ke
verve! 10. baka 13. A műbenő 
a paraszt 20. Női énekhang 
21.BILN 24. Magához tér 26. 
A bihari főispán 27. Nem ez!
28. II. Endre felesége, a me
rénylet áldozata 30. Idegen 
Ádám 33. Tapadó 34. Ilyen hal 
is van! 39. Annás betűi, keverve
43. Óvni kezd! 45. Nem össze!
47. Természetes eredetű 48. 
Személyes névmás 49. Rí 51. 
Vissza: lovat nógató szó 52. 
Kén, oxigén 53. Erre fele! 54. 
Pincébe

-frié-

Előző havi rejtvényünk helyes 
megfejtése: Variációk magyar 
témára, Lachasse, Adler György 
A helyes megfejtést beküldők 

közül sorsoltunk. A szerencse 
Gulyás Istvánnénak (Falujárók 

streetball villámtorna a ver
senyre nevező csapatok kö
zött
16 óra: „Együnk egy kis haza
it!” Kisközösségek főzőverse
nye
Ezzel párhuzamosan:
Bemutatjuk Európát!
Az iskolák a honvédség által 
biztosított sátrakat díszítik fel és 
mutatják be az általuk vállalt or
szágokat az alábbiak szerint:
- népviselet - felöltöztetett baba 
segítségével- népzene, népdal
- zászló és címer elkészítése
- a legszebb tájak bemutatása 
prospektusok segítségével
Családi sportverseny a Széc
henyi kastély sportpályáján 

útja 5/12) és Kovács Istvánné
nak (Dózsa György út 51.) ked
vezett, így ők nyerték a Móni 
Fotó 2000 Ft értékű, filmkidol
gozásra feljogosító utalványát, 
illetve a Fáma könyvesbolt 2500 
Ft értékű vásárlási utalványát. A 
nyereményükről szóló értesítést 

18 órától: Aszódiak az aszódi
aknak - gálaműsor a vállalkozó 
szellemű aszódiak közreműkö
désével.
Közben a korábban meghirdetett 
rajzpályázat, a sportverseny, a 
streetball és a főzöverseny díja
zása
21 órától 24 óráig utcabál
0.00 Valamennyi aszódi kórus 
a közönséggel közösen elénekli 
a Himnuszt, majd az Európai 
Unió Himnuszát. Ezt követi a 
polgármester köszöntője majd 
a közös koccintás és a tűzijáték 
0.15-től 02 óráig utcabál.
A rendezvénnyel kapcsolatos 
felhívásaink lapunk 23. oldalán 
találhatók.

postán kapják meg.
Az új rejvény beküldésének 
határideje: április 8.

Kellemes' ioötóltest
kívánunk!

m

f Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait 
Címünk;
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