
Okmányiroda: minden 
évben új típusú okmány

A felmérések szerint pozitív a mérleg
Aligha túlzás állítani, hogy a 

Polgármesteri Hivatal legfor
galmasabb helye az okmány
iroda. Erre a legjobb bizonyí
ték az a 25 ezer okmány, amit 
2003-ban adtak ki az ügyfelek
nek. Az itt dolgozók minden 
évben úgy kezdik a munkát, 
hogy előtte újabb okmányok

ügyintézését tanulják. 2004. 
új okmánya a mozgáskorlá
tozottaké, amit az érintettek
nek december 31-ig kell kicse
rélni.

Az aszódi okmányiroda 2000. 
júliusa óta fogadja az ügyfele
ket. Akkor 16 település polgára- 

(Folytatás a 4. oldalon)

Emelkedtek a nem lakás 
célú bérlemények bérleti díjai
Április 1-től emelkedtek a 

nem lakás célú önkormány
zati bérlemények bérleti díjai. 
A drágulás mértéke nem ha
ladja meg az infláció mértékét, 
vagyis 5 % körüli. Eszerint a 
folyamatban lévő bérlemé
nyek esetében négyzetméte
renként 54 Ft+ ÁFA-val, míg a

most meghirdetésre kerülő 
bérleményeknél 100 Ft+ ÁFA- 
val kell többet fizetni a bér
lőknek.
A napirendi pont megtárgyalása 
csak elsőre tűnt simának, elő
bukkant ugyanis egy olyan prob
léma, amit a képviselők egy

(Folytatás a 4. Oldalon)

Súlykorlátozás védi 
a kamionoktól Aszódot

A rendszer gyengéje az új táblák elhelyezése

Március 12-től az M5 -ös autópálya is bekerült a matricás 
rendszerbe. Ezzel egyidejűleg a nehézgépjárműveket kitiltot
ták az 5-ös számú főútról, mondván, most már megfizethető a 
gyorsabb, biztonságosabb, akár elkerülő útnak is nevezhető 
sztráda. A Galga mentén nem változott ilyen egyértelműen a 
helyzet. Ami tény: április 1-től városunkból is kitiltották a ka
mionokat. (Folytatás a 3. oldalon)

Magyar Polgármesterek V. Világtalálkozója
A XX. század során a magyar

ság több, mint egyharmada 
határon túlra került. Az elszakí
tott részekben élő, illetve az új 
hazát választani kénytelen hon
fitársakkal való kapcsolattartás a 
rendszerváltást • követően vált 
könnyebbé, elsőként azzal, hogy 
a települések településközi kap
csolatokat létesíthettek.
A gödöllői székhelyű Magyar 

Önkormányzatok Szövetsége 
1996-ban megrendezte a Ma
gyar Polgármesterek I. Világta

lálkozóját, amelyen 900-an vet
tek részt. 2004. április 4-én már 
az ötödik ilyen rendezvény 
kezdődött Gödöllőn, több, mint 
1600 vendéggel. A fövédnöki 
tisztet betöltő Mádl Ferenc köz
társasági elnök köszöntőjében 
többek között azt a felfokozott 
várakozást említette, amellyel a 
települések vannak a nagyobb 
közösséghez való csatlakozás 
következményei iránt. E téma 
az egyes szekcióüléseken is köz
ponti szerepet töltött be. A 3 na
pos rendezvény közös záró-nyi
latkozat elfogadásával zárult.-r-
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A képviselő-testület elsőként 
egy nem tervezett napirendi 
pontról döntött, nevezetesen ar
ról a beadványról, amelyet Ki
rály Gabriella tanító nyújtott be, 
s melyben főnökének, Ácsné 
Tóth Beátának vezetői tényke
désével szembeni kifogásait írja 
le. A képviselő-testület nem kí
vánt foglalkozni az üggyel, mi
vel úgy vélte, nem rendelkezik 
kellő információval ahhoz, hogy 
állást foglaljon. Novák Lászlóné 
közművelődési főelőadó a Mű
velődési, Közoktatási, lijúsági 
és Sportbizottság határozatát is
mertetve elmondta, a képvise
lő-testület korábban döntött ar
ról, hogy a 2004-2005-ös tanév 
első félévében átfogó szakmai 
ellenőrzést készíttet el az isko
lában az ebben illetékes szak
értőkkel, akik vizsgálják majd az 
iskolavezetést, valamint a peda
gógusok működésének külön
böző területeit. A beadványra a 
testület döntése értelmében Ba- 
gyin József polgármesternek kell 
választ írnia. Könnyen elképzel
hető azonban, hogy az ügy rövi
desen ismét terítékre kerül, mi
vel a tanítónő ugyancsak bead
ványt intézett a Pedagógus 
Szakszervezethez, a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériu
mához, az Oktatási Minisztéri
umhoz és a Kodály Társaság
hoz.
Elfogadta a képviselő-testület a 

2003 .évi pénzmaradvány és vál
lalkozói eredmény előzetes el
számolásáról és felosztásáról 
szóló előterjesztést. Pénz volt a 
következő napirendi pont témája 
is, mégpedig a 2004. évi takaré
kossági terv. Mint ismeretes, a 
város költségvetési hiánya csak
nem eléri a 120 millió forintot, 
melynek kompenzálására Aszód 
benyújtotta az úgynevezett önhi- 
kis pályázatát. A pályázat ered
ménye június elejére válik is
mertté, addig a képviselő-testü
let a város költségvetéséből 40 
millió Ft-ot ( 26,5 millió Ft-ot a 
működési, 13, 5 millió Ft-ot a 
felhalmozási oldalról) zárolt.
Elkészült a 2004. évi felújítási, 

kisjavítási, címjegyzék. Erről 
részletesen, külön cikkben ol
vashatnak, csakúgy, mint arról, 
hogy mennyivel növekedtek a 
nem lakás célú bérlemények 

bérleti díjai.
Több nevelési, oktatási intéz

mény alapító okiratát kellett kie
gészíteni az időközben történt 
változások miatt. A Podma- 
niczky Művészeti Iskolának 
néptánc tagozata működik Gö
döllőn, a Csengey iskola alapte
vékenységéből kikerült a logo
pédia, ugyanakkor ez az alapel
látás bekerült a Városi Óvoda 
alapfeladatai közé.
A képviselő-testület döntése ér
telmében a város megrendelheti 
a Fesztivál tér vízközmű-, csa
tornahálózat-, és villany földká
bel megépítési munkáit. Ezeket 
a Galgamenti Víziközmü Kft., 
valamint az ÉMÁSZ Rt. végzi 
majd.

Módosította a képviselő-testü
let az önkormányzat szociális 
igazgatás és ellátás helyi szabá
lyairól szóló rendeletét. A mó
dosított rendelet a város honlap
ján olvasható.

A képviselő-testület 300 ezer 
Ft-ot biztosított az EU csatlako
zás méltó megünneplésére a Mi
niszterelnöki Hivatalhoz bea
dandó pályázat önrészeként, és 
megbízta a Közművelődés Ott
honát a pályázat benyújtására 
valamint a rendezvény koordi
nálására. Időközben megérke
zett a pályázat eredménye is: a 
Közművelődés Otthona a pá
lyázható 1 millió Ft-ból 700 ezer 
Ft-ot nyert el.
Fénymásolót cserélhet a Pol

gármesteri Hivatal. A régi lea
mortizálódott, javítása mintegy 
150 ezer Ft-ba került volna. A 
grémium egyetértett azzal, hogy 
a város egy új berendezést vásá
roljon 612 ezer Ft értékben. A 
gép forgalmazója a régi készülé
ket! 00 ezer Ft értékben beszá
mítja. Az irodafejlesztések ré
szeként új számítógép kerülhet 
az aljegyző irodájába bruttó 136 
ezer Ft értékben a régi, korsze
rűtlen masina helyett.
Még mindig informatika: a Pol
gármesteri Hivatal beszerezhet 
egy telefon-kimenőhívást fi
gyelő szoftvert. A beszerzés cél
ja, hogy lejjebb faragják a hiva
tal havi telefonszámláját. Más 
helyeken az a tapasztalat, hogy 
ha a dolgozók tisztában vannak a 
kimenő hívások regisztrálásá
val, mintegy 30 %-kal keveseb

bet telefonálnak. (Nyil-ván nem 
a hivatalos, az ügyek intézését 
segítő hívásokon spó-rolnak - a 
szerk. megjegyz.)
A képviselő-testület az előző 

ülésén úgy határozott, hogy ára
jánlatokat kér be a Kossuth La
jos utcától délre eső terület sza
bályozására vonatkozó tervek 
elkészítésére. A három ajánlat
tevőközül a grémium a KASIB 
Kft-től javasolta megrendelni a 
munkát 2 millió Ft értékben.
A képviselők jóváhagyták az 

Evangélikus Gimnázium azon 
kérelmét, hogy a város támogas
sa a Petőfi nevét viselő közép
iskolák Aszódon megrendezésre 
kerülő országos találkozóját. A 
grémium 100 ezer Ft-ot biztosí
tott erre a célra.
A képviselő-testület végül je

lentést hallgatott meg a két ülés 
között tett intézkedésekről, a le
járt határidejű határozatokról 
majd az egyéb javaslatok meg
tételére került sor.

2004. március 24.

Több éve hiába pályázik a 
HACCP rendszerű konyha kia
lakítására a város, mindhiába. A 
új előírásoknak azonban meg 
kell felelni, az átalakításokat el 
kell végeztetni. Ennek miként
jéről és az ehhez szükséges 
anyagi fedezet előteremtéséről 
határozott elsőként a képviselő
testület. Erről részletesen követ
kező számunkban olvashatnak, 
csakúgy, mint a Szakrendelő In
tézet felújításának kivitelezője 
kiválasztása körüli anomáliák
ról.
Ezektől viszonylag egyszerűbb 

volt a következő napirendi pont: 
a 2003-as évi önkormányzati 
zárszámadás, illetve a 2003. évi 
végleges pénzmaradvány és 
eredmény elszámolásának és 
felosztásának elfogadása. Az 
előterjesztésből kiviláglik, a vá
ros tavalyi költségvetése 1,5 
milliárd Ft fölé került, és ez kö
zel 200 millióval meghaladja a 
kezdeti főösszeget. A különbö
ző pályázatokon az önkor mány- 
zat és intézményei 148 millió Ft- 
ot nyertek.
A városban elindult kábeltele

víziós fejlesztések láttán a kép
viselő-testület úgy határozott. 

egy hírközlő csatorna biztosítá
sát kéri az A-Mozi Kft-től. A 
grémium elfogadta Rácz Zoltán, 
a Közművelődés Otthona veze
tője azon javaslatát is, hogy mér
jék fel, milyen költséggel jár a 
Polgármesteri Hivatalból, illetve 
a Művelődés Házából az infor
mációs csatornára való élő tele
víziós közvetítés műszaki felté
teleinek biztosítása.
A közmeghallgatás előkészítése 
volt a következő napirendi pont. 
Azóta a közmeghallgatás meg
történt, erről külön cikkben ol
vashatnak.
Hat tervező céget keresett meg a 
Műszaki Iroda az útprogram 
megtervezésére, de csak egy 
adott be ajánlatot. Mint ismere
tes, a város rangsorolja a még 
nem szilárd burkolatú útjait, és 
tervet készíttet ezekre annak ér
dekében, hogy ha felszabadul 
pénze, akkor azonnal indulhas
son a munka. A képviselők nem 
tartották túlzónak a VIAPLAN 
2000 Bt. ajánlatát, így ez a cég 
készítheti el a terveket nettó 3 
millió 114 ezer Ft értékben.
Pályázatot nyújt be a képviselő

testület pinceveszély elhárításá
ra. A munkák elvégzésére a Pe
tőfi utcában van szükség. Ugya
nitt támfal építésre is pályázik a 
város. Vis mayor pályázat be
nyújtására van szükség a Szent 
Imre u. 8 szám alatti ingatlannál 
bekövetkezett partfalomlás 
megszüntetésére és új támfal 
építésére, valamint a Mély utca- 
Régész utca építésére is. A brut
tó 21 millió Ft-os fejlesztés 30% 
-át kell a városnak állnia. 
Amennyiben az állam támogat
ná a kérést, a helyi közlekedés 
egy igen fontos menekülőútja 
készülhet el.
A grémium döntése érdekében 
Aszód is belép a Közép-Ma
gyarországi Regionális Tanács
ba, tagként pedig dr. Bodó Zsol
tot, a Szakorvosi Rendelőintézet 
főorvosátjavasolja.

A képviselők legvégül telek
kijelölésről döntöttek, majd je
lentést hallgattak meg a lejárt ha
táridejű határozatokról és a két 
ülés között tett intézkedésekről. 
Az ülésekről készült jegyző
könyvek Városi Könyvtárban 
elovashatók. R.Z.



TÜKÖR

Súlykorlátozás védi a kamionoktól Aszódot
A rendszer gyengéje az új táblák elhelyezése

(Folytatás az 1. oldalról)

Néhány esztendeje igazi egy
ségfront mutatkozott autópá
lya ügyben a Galga mentén: a 
települések egyöntetűen til
takoztak az M3 -as sztráda díj a- 
sítása ellen. Az eredményt is
merjük, fizetünk. Bár a közle
kedési tárca cáfolja, a közvet
lenül a 3-as út mellett élők sa
ját bőrükön érzik, hogy a for
galomjelentősen megnőtt, kü
lönösen a nehézgépjárművek 
terhelik a főútvonal aszfaltját, 
repesztik meg az út menti in
gatlanok falait, amelyek mára 
eladhatatlanná váltak.
Az utóbbi időben elhalkult a 

települések tiltakozása, amely 
valószínűleg egyenes követ
kezménye annak, hogy néhány 
település kedvezményt, vagy 
legalábbis annak ígéretét kap
ta. Hatvan térségében a kerek
haraszti csomópont és a 21-es 
számú út lehajtó ága között in
gyen használható az autópá
lya. Gödöllőnek az előző kor
mány elkerülő utat ígért, ráa
dásul a városban el lehet evic- 
kélni A pontból B pontba ak
kor is, ha valamilyen ok miatt a 
3-as főút forgalma bedugul. 
Úgy tűnt, hogy az igazi vesz
tesei az ügynek Hort, Aszód, 
Kerepes és Kistarcsa, mivel itt 
a földrajzi viszonyok és a tele
pülés szerkezete miatt nincs 
menekülőút.

Előző számunkban éppen 
ezért aggódtunk Aszódot ille
tően, ám mostanra csattanós 
választ kaptunk: a PEMÁK 
április 1-től kitiltotta a 7,5 ton
nánál nehezebb tehergépjár
művek forgalmát. A város már 
több alkalommal fordult ezzel 
a kéréssel a közútkezelő cég
hez a számos negatív tapasz
talat miatt. Mi most csak a két 
utolsót említjük: tavaly egy 
Hatvan felől érkező IFA fék
hiba miatt belerohant a Kondo
ros téri ABC kirakatába. Csak 
az isteni szerencsén múlott, 
hogy a húsos pultnál nem állt 
akkor senki. Egy vásárló így is 
könnyebb sérülést szenvedett. 
Legutóbb egy nyergesvontató 
rakománya ömlött az útra. A 

menetlevél szerint szennyvizet 
szállított a tehergépkocsi, amit 
a szemtanúk azóta sem hisznek 
el, mivel indulóállomásként 
Dombóvár szerepelt, a rako
mány színe pedig vörös volt.A 
képviselő-testület éppen ezért 
úgy határozott, mihelyst en
gedik a jogszabályok, benyújt
ják a forgalomkorlátozásra vo
natkozó kérelmet.
- Egyeztetés és tárgyalás után 
született a döntés, ami most 
egybeesett azzal a lehetőség
gel, hogy valamennyi matricás 
autópálya melletti településen 
bevezessük a súlykorlátozást - 
tájékoztatta lapunkat Pásztor 
Zoltán, a PEMÁK sajtószóvi
vője. - A tervezett lépésről a 
fuvarozókat is tájékoztattuk, 

Az előjelzés nélküli táblák túl közel vannak a csomópontokhoz

Többször felvetődött már egy gyalogátkelőhely létesítése a 
Posta környékén, ám a megvalósítás drágasága - közel 3 millió 
Ft- miatt a kezdeményezés elhalt. Legutóbb az OTP előtt ütöttek 
el egy nénit, aki szerencsére könnyebb sérüléssel megúszta. 
Ugye nem kell halálos baleset ahhoz, hogy itt zebra legyen? 
Elvégre mégiscsak az emberélet a legdrágább!

így őket sem érte váratlanul a 
döntés. Egyébként nekünk az 
időközben megszületett .jog
szabály mindenképpen lehe
tőséget adott a korlátozás be
vezetésére, mindössze annyi 
kötelezettségünk van, hogy az 
Ütinformban ezt közzétegyük. 
Ez természetesen megtörtént, 
a rádió erről a változásról fo
lyamatosan tájékoztatja a köz
lekedőket.
Egy jogszabály akkor ér vala

mit, ha sikerül is betartatni. A 
PEMÁK éppen ezért felkérte 
az illetékes rendőrkapitánysá
got, hogy fokozott ellenőrzé
sekkel tudatosítsa a kamiono- 
sokban a megváltozott előírá
sokat. Információink szerint a 
rendőrség április-május hó

napban folyamatosan ellenőrzi 
a városon áthaladó nehézgép
járműveket. A büntetést csak 
az ússza meg, akinek a menet
levelén úticélként Aszód sze
repel.
Az ügyet körüljárva megnéz

tük a táblák elhelyezését is. 
Véleményünk szerint ezek túl 
közel vannak a csomópontok
hoz, így a jó esetben 80 kilo
méteres sebességgel döngető 
kamionos nem minden esetben 
tud eleget tenni a KRESZ elő
írásainak. Ezt saját szemünk
kel láttuk a kerekharaszti cso
mópontban kihelyezett táb
lánál, ahol három kamionos a 
mögöttük haladó forgalom mi
att nem vállalta be az erőtel
jesebb fékezést.
A legérdekesebb tábla az aszó
di körforgalom kartali behajtó 
ágánál van kitéve, és ez - értel
mezésünk szerint - a Hatvan- 
Aszód közötti áthaladást tiltja 
a városon való áthaladás he
lyett. A helyzet meglehetősen 
furcsa, hiszen nem a külterü
leten való forgalom korlátozá
sa a cél.
Felvetődik a kérdés, vajon a 

kamionosok ezután nem a Tu- 
ra-Galgahévíz-Bag útvonalat 
fogják-e választani, csakhogy 
kikerüljék a díjfizetést. Nem 
tudunk a gépkocsivezetők fe
jével gondolkodni, legfeljebb 
latolgathatunk. A lakott terü
leten való áthaladás mellett a 
megspórolt pénz szól, ellene 
viszont több is:

Szinte végig figyelni kell a 
gyalogosokra, kerékpárosokra 
a 3-ásnál jóval szükebb úton, 
emiatt lassabb atempó is.
•" Rosszabb az út minősége, 
különösen a Túra-Hatvan kö
zötti szakaszon.
•*A korábbi 13 kilométer he
lyett 20 kilométert kell meg
tenni.

Hogy mindez elég indok-e, 
nem tudjuk. Az viszont biztos, 
hogy egyszerűbb helyzetet te
remtene, ha Kistarcsa, Kere
pes, Gödöllő és Hort is meg
lépné azt, amit Aszód.

R.Z.



ASZÓDI

Okmányiroda: minden 
évben új típusú okmány

A felmérések szerint pozitív a mérleg

Emelkedtek a nem lakás célú 
bérlemények bérleti díjai

(Folytatás az 1. old álról)

inak ügyét intézték a munkatár
sak, ma „csak” 12 községének 
lakói tartoznak hozzájuk, ugya
nis Túra várossá válásával, illet
ve az időközben ott megnyíló 
okmányiroda átstrukturáló hatá
sának köszönhetően 4 település 
lakosságának ügye elkerült 
innen.
- A teljes képhez hozzátartozik, 
hogy más vidékről is felkeresik 
irodánkat, lévén az elintézendő 
ügyek egy része országos ha- 

Az ügyfelek többsége elégedett az ügyintézéssel
táskörü - tájékoztatta lapunkat 
Deme Lászlómé irodavezető. - 
Főleg a fővárosból és környéké
ről érkeznek, miután megta
pasztalták, hogy itt kisebb a for
galom, mint lakóhelyükön.
Köztudott, hogy a városnak a 

házasságkötő termét kellett fel
áldoznia ahhoz, hogy a 8 dol
gozó számára kulturált munka
helyet, az ügyfeleknek pedig 
megfelelő nagyságú váróhelyi
séget alakítsanak ki. Az átalakí
tás mintegy 8 millió Ft-ba ke
rült, amely összeg nagyobb ré
szét a központi költségvetés áll
ta. Az indulás óta eltelt közel 
négy esztendő alatt viszonylag

Hirdessen
az 

Aszódi Tükörben! 

stabillá vált a számítógépes 
rendszer, gyakorlott munkaerő
vé váltak az iroda dolgozói. 
Mindezeknek köszönhetően az 
esztendő nagyobb részében az 
ügyfelek kevesebb, mint egy 
órát várnak.
- Meg kell mondjam, először 
tartottam az ügyfelektől- vallja 
be Deméné, aki 2003-ban került 
az iroda élére. Nos, a félelmem 
alaptalan volt, a hozzánk forduló 
állampolgárok többsége megér
tő és segítőkész. Igaz, mi is 

igyekszünk rugalmasan gazdál
kodni az ő idejükkel.
A Pest Megyei Közigazgatási 
Hivatal nemrégiben egy elége
dettségi szintfelmérést is vég
zett, ami pozitív eredményt ho
zott, vagyis az ügyfelek többsé
ge elégedett az itt folyó munká
val. Pozitívumnak tartották 
például a sorszámosztás beveze
tését, mivel így nincs vita, mi
kor, ki következett.

- Igyekszünk mindig előrébb 
lépni egy kicsit, és alkalmaz
kodni a polgárok igényeihez. 
Éppen ezért kíváncsiak voltunk 
arra, hogy szerintük milyen új 
fejlesztésekre volna szükség. A 
legtöbb szavazat egy ügyfélhívó 
beszerzésére, valamint egy 
klímaberendezés beszerelésére 
érkezett. Természetesen mi ezt, 
továbbítottuk feletteseinknek, a 
többi nem rajtunk múlik. 
Egyelőre megelégednénk egy 
adminisztratív munkaerővel, 
mivel a szabadságolások idején 
kevés ajelenlegi létszám.

Kép és szöveg: R. Z.

(Folytatás az 1. oldalról) 
része most szeretett volna leg
alább részben orvosolni. Az 
évek során ugyanis igen nagyra 
nőtt a folyamatosan bérelt he
lyiségek és a frissen meghir
detett bérlemények bérleti díjai 
közti különbségek. A több éve 
ugyanazt az ingatlant bérelőnek 
április 1-től 750Ft +ÁFA össze
get fizet minden egyes négyzet
méterért, viszont aki most bérel 
ki egy megüresedett önkor
mányzati ingatlant, az 1600 Ft- 
ot. A képviselők egy része sze
rette volna ezt a jókora különb

Értesítés tüdöszürésről
Pest megyében az ÁNTSZ vezetője minden 30. életévét betöltött 

személy tüdőszűrését kötelezően elrendelte. A szűrésen az aszódiak 
május 3 és 27. között vehetnek részt. A korábbiakhoz képest válto
zás, hogy az Aszódi Tüdőgondozó Intézet heti két alkalommal dél
után fogadja a szűrésen megjelenteket.

A vizsgálatok időpontjai:

Hétfő, szerda: 13 órától 18 óráig 
Kedd, csütörtök: 8 órától 12 óráig 

Pénteki napokon nincs szűrés!

figyelem, lomtalanítás!
Értesítjük Aszód lakosságát, hogy 2004. április 23-án (pénteken) 

lakossági lomtalanítást tartunk. A lomtalanítás kiterjed a háztar
tásban képződő hulladékokra. Nem teljed ki a vállalkozásból kép
ződő hulladékokra, ilyenek a teherautó gumi, fémforgács, nagy 
mennyiségű göngyöleg stb. anyagokra.
Kérjük a lakosságot, hogy a jelzett napon a reggeli órákban tegyék 
ki a háztartásban már nem használatos hulladékokat. Az akkumu
látorokat és a fémeket szíveskedjenek elkülöníteni.
Az évente megtartásra kerülő lomtalanítással szeretnénk elérni, 

hogy senki ne terhelje a környezetet oda nem illő hulladékokkal.
Tóim ácsi Miklós
GAMESZ vezető

Tájékoztató
Az EU Parlament tagjainak választásról szóló 2003. évi CXIII. Tv. 
módosította a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván
tartásáról szóló 1992.évi LXVI. Tv-t, mely a személyiadat-és lak
címnyilvántartás személyi hatályát kitelj esztette a Magyar Köztár
saság területén élő, letelepedési engedéllyel rendelkező szemé
lyekre 2004. febr. 1-től. A törvény alapján annak hatálybalépést 
megelőzően letelepedési engedéllyel rendelkező köteles a nyilván
tartásba vételéhez szükséges adatait bejelenteni és első lakcímbe
jelentési kötelezettségét teljesíteni a lakóhely szerint illetékes tele
pülési önkormányzatjegyzőjénél.

séget csökkenteni, vagyis a fo
lyamatos bérleti díjat jelentő
sebb mértékben (900 Ft+ÁFA/ 
négyzetméter) megnövelni. Mi
után azonban a képviselő-tes
tület áttekintette, hogy az egyes 
szerződések mikor járnak le - 
többségük két három éven belül 
-, olyan álláspont született, hogy 
addig már nem célszerű meg
bolygatni a folyamatban lévő 
szerződéseket. A képviselők 12 
igen szavazattal, egy tartóz
kodás ellenében a fenti össze
geket hagyták j óvá.

Rácz Zoltán
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ASZÓDI

Megemlékezés a Holocaust
‘‘Halljad Izrael: az örökkévaló, a mi Istenünk, az Örökkévaló egyetlenegy!”

Az imának ez a kezdő, beve
zető szakasza az aszódi zsina
gógában az 1944 június 12-e 
előtti szombaton hangzott el 
utoljára. Az április 6-a óta ru
hájukra varrott sárga Dávid- 
csillagot viselő, vagyonukat, 
értékeiket májusban felleltá
rozott és meghatározott helyre 
szállított, megfélemlített aszódi 
zsidók, a bizonytalan jövőtől 
rettegve hallgatták az ősi imát. 
Sokukban talán megfordult a 
gondolat: Izrael Istene, Örök
kévaló mi történik még itt? Mi 
lesz gyermekeinkkel, unoká
inkkal és családunkkal? Mi lesz 
a fronton küzdő munkaszolgá
latos féijeinkkel, fiainkkal? Mi 
lesz velünk?!
Ma már tudjuk, hogy csak pár 
napot tölthettek az imát rebe- 
gők szülőföldjükön, abban a 
városban, otthonaikban, ahol 
sokuknak felmenői már a 
XVIII. század eleje óta ennek a 
kis mezővárosnak a lakói vol
tak. Ahová a Német Biroda
lomból kiűzött, Lengyelor
szágból elmenekült őseiket 
befogadta a település irgalmas 
és kegyes földesura, a Podma- 
niczky-család. Ahol otthonra 
találtak, ahol békésen, egymás 
mellett élhettek a város más 
lakóival; magyarokkal, szlová
kokkal,németekkel, parasz
tokkal, iparosokkal, papokkal, 
tanárokkal. Mely városban a 
polgárosodás moteljai - má
sokkal együtt - a zsidó keres
kedők és iparosok voltak. Akik 
nemcsak a gazdasági életben, 
hanem a polgári szerveződé
sekben, a kultúrában, a sport
ban is élen jártak, akik az első 
világháborúban ugyanúgy on
tották vérüket, a hazáért éle
tüket áldozó hősök voltak, mint 
a keresztény bajtársaik.

És 1944-ben rettegniük kellett 
szeretteikért, a saját életükért, 
mindenükért, mert őket meg
különböztették, mert ők mások, 
mert ők zsidók voltak!
Igen! Emlékező barátaim! A 
XX. század első borzalmas

világégése, az 1914-1918-as vi
lágháború után Európában olyan 
hatalmak, olyan diktatúrák szü
lettek, mely uralmaknak az alap
eszméje a kirekesztés, és a más
ság elpusztítása volt a fő cél. Csak 
az uralmat megszerzők, a hatal
mat birtoklók számítottak kivé
teles embereknek, kivételes faj
nak, az uralmon maradóknak. 
Mások legfeljebb szolgák lehet
tek, és olyanok is voltak, akiknek

Nagy felelősség terheli az eu
rópai demokráciákat, hogy 
hagyták a diktatúrák diadalmas
kodását, melyek egymással szö
vetkezve lángba borították a vi
lágot. Csak akkor eszméltek fel, 
amikor Európa két nagy diktatú
rája (a náci Németország és a 
kommunista Szovjetunió) egy
mással szövetségre lépve meg
támadták Lengyelországot és 
ezzel kirobbantották a világtör-

Az emlékoszlopon az Aszódról elhurcolt zsidók nevei olvashatók
a megsemmisítését határozták el. 
Ennek érdekében jelentek meg az 
első koncentrációs táborok a 
Szovjetunióban, ahol egyébként 
1917 után milliókat pusztítottak el 
a kirekesztés és másságuk miatt. 
Majd megalakult az első fasiszta 
állam, a Duce Olaszországa. Eze
ket a vészjósló jelenségeket fi
gyelmen kívül hagyták a világot 
akkor vezető nagyhatalmak; a 
győztes Franciaország és Anglia. 
Az Egyesült Államok pedig izo- 
lacionalista politikája szellemé
ben nem törődött mással, csak 
saját jóléte biztosításával. így tör
ténhetett aztán meg, hogy a de
mokráciák sorába kapaszkodni 
igyekvő weimári Németországot 
magára hagyva, szabad utat en
gedtek egy megbomlott elme és 
eszmerendszerének hatalomra 
kerülésének, a hitleri nemzetiszo
cialista Németország megalaku
lásának. És ettől a pillanattól 
kezdve Európa a sohasem tapasz
talt borzalmak lejtőjén elkezdett 
rohanni a pusztulás felé.

ténelem legborzalmasabb, leg
több emberéletet követelő világ
háborúját, melyben a náci esz
merendszer az emberi gonosz
ság legsötétebb, legborzalma
sabb és legkegyetlenebb indu
latait engedte szabadjára. Min
den emberi érzésből kivetkőző 
és sohasem megbocsátható cse
lekedet volt az a döntés, amit 
endlösungnak, végső megoldás
nak neveztek el a náci vezetők, 
nevezetesen a számukra felesle
gesnek és kiirtandó fajnak te
kintett zsidóság teljes elpusztítá
sát. Ezért létesítették a munkatá
boroknak nevezett „haláltáboro- 
kat", ahol gázosítással, agyonlö- 
véssel, halálra dolgoztatással és 
éheztetéssel, és még számos más 
kegyetlenséggel embermilliókat 
pusztítottak el.

1944. március 19-én Magyar
országot is megszállta a német 
hadsereg. Nyomukban megje
lentek Adolf Eichmann vezeté
sével azok az - embereknek ne
hezen nevezhető - német veze

tők, akik a náci Németországért 
rajongó magyar politikusok se
gítségével 1944. kora tavaszán 
és nyarán, a vidéki zsidóságot, 
vagonokba zsúfolva Ausch
witzba, Dachauba, Buchen- 
waldba és más haláltáborokba 
szállították, ahol megsemmisí
tették őket.
1944. június 12-én Hatvanból is 

kigördült az a szerelvény, ami
ben a Galga vidéki és a Hatvan 
környéki zsidóság, közöttük 
több, mint 200 aszódi zsidó la
kos is megindult utolsó útjára, 
Auschwitzfelé.
Emlékezzél XXL század! Ne 

felejtsétek el ma élők, hogy hat
van évvel ezelőtt mennyi em
bernek, nemcsak férfinak, ha
nem nőnek, gyermeknek, öreg
nek, válogatás nélkül kellett 
mártírhalált szenvednie. Milliók 
élték át a borzalmak borzalmát, a 
szenvedések szenvedését, az 
emberi kegyetlenségségeknek 
szinte hihetetlen poklát.

És mi, akik átéltük a második 
világháború bombázásait, a 
front szenvedéseit és borzalmait, 
akiknek sárga csillagot viselő 
barátait, iskolatársait, szomszé
dait akkor ismeretlen helyre vit
ték, és sohasem látták viszont, s 
csak később szereztek tudomást 
szörnyű halálukról, azt hitték, 
hogy ilyen sohasem történhet 
még egyszer meg a Földön. 
Ilyen borzalmat még egyszer 
nem követhet el ember ember 
ellen, nép nép ellen, ország or
szág ellen. E hit azonban az idő 
múlásával, szép lassan szerte
foszlott. Mert bizony a kire
kesztést azóta is gyakorolják, a 
másságot, a másképpen gondol
kozást azóta sem tűrik el, és ha 
nem is nevezték endlösungnak, 
de milliókat és milliókat pusztí
tottak és - sajnos - pusztítanak el 
mind a mai napig, szerte a vi- 
lágban.Nemcsak milliók, ha
nem tízmilliók, pusztultak el az 
elmúlt hatvan évben, csupán 
azért mert más néphez, más 
valláshoz tartoztak, más volt a 
bőrük színe és főleg más volt a
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60. Évfordulója alkalmából
véleménye, mint a hatalmat 
kézben tartóknak. Még bele
gondolni is borzalmas, hogy 
egy Hitler után születhettek és 
hatalmat gyakorolhattak olyan 
emberek, akik a náci vezér pél
dája nyomán a XX. század má
sodik felében, embermilliókat 
pusztíthattak el. Amikor a Ho
locaustra emlékezünk, erről se 
feledkezzünk meg!
A XX. század gyermeke volt a 

piemonti Alessandriában, 
1910-ben született, életét Isten
nek szentelő Carlo Caretto. Az 
életében a remetéskedést is 
több alkalommal magára válla
ló katolikus papban, egy mé
lyen gondolkodó, írásaiban is 
őszintén kitárulkozó modem, 
XX. századi embert ismerhe
tünk meg, aki nem szégyellte 
megváltani a benne lakozó go
noszt. Ezt írja: Igen, megvan 
berniem a képesség arra, hogy 
úgy bánjak testvéreimmel, mint 
Hitler a zsidókkal, hogy ne egy, 
hanem ezer atombombát rob
bantsak. Minden bűn lehetősé
ge megvan bennem.”

Ez a lehetőség nem csak Carlo 
Carettoban, hanem minden em

berben benne van. De hát ezért 
vagyunk emberek, hogy megza
bolázzuk, visszaszorítsuk a ben
nünk lakozó gonoszt. Ezért kell 
ébernek lenni! Ezért nem szabad 
engedni, hogy a hatalomra kerü
lők diktátorokká váljanak. Ezért 
nem szabad engedni, hogy a ki
rekesztés szóban és tettben gya
korlattá váljon. Ezért nem szabad 
engedni, hogy a demokratikusan 
megválasztott kormányok ne 
csak az uralmuk megtartásával, 
hanem a közjóval törődjenek. 
Ezért nem szabad megengedni a 
szélsőségeket: büntetlenül senki 
ne zsidózhasson, és senki ne 
uszíthasson a keresztények kiir
tására. Ezért nem szabad megen
gedni, legyenek azok bár gyere
kek, hogy ledöntsék, meggya
lázzák a zsidó temetők síremléke
it, hogy a megélhetési bűnözés 
védelme alatt letörjék az alumí
niumból és vasból készült sírke
reszteket. Ezért nem szabad két 
mércével mérni, mert ezek a hi
bák a diktátoroknak, a terroristák
nak, a hatalomhoz foggal, köröm
mel ragaszkodóknak, a milliár- 
dokat megszerzőknek és azok 
után sóvárgóknak, a bűnözőknek, 
a nem tisztességes, a másokat

nem becsülő embereknek ked
veznek.
Vigyázzatok emberek! A go
nosz nem pusztult ki a földről. A 
gonosz közöttünk él!
A hatvan éve történt Holocaust 

áldozatainak aszódi emlékműve 
előtt szomorú szívvel gondolok 
a márványlapokra felvésett ne
veket megtestesítő egykori férfi
akra, nőkre, gyermekekre. 
Aszód egykori lakóira, akik 60 
évvel ezelőtt ugyanúgy szeret
tek mint mi, akiknek ugyanúgy 
voltak terveik, mint nekünk van

nak, akik ugyanúgy dolgoztak, 
élték az életüket, mint most mi, 
ám akiket egy gonosz eszme, 
akiket az emberi gonoszság 
szörnyű kegyetlenséggel pusz
tított el.
Halljad Izrael: az Örökkévaló, a 
mi Istenünk, az Örökkévaló 
egyetlenegy!

Dr. Asztalos István

A beszéd a Holocaust 60. évfor
dulója alkalmából az aszódi zsi
dó temetőben tartott megemlé
kezésen hangzott el.

Köszönetnyilvánítások

Köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett férjemet, 
édesapánkat utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban osz
toztak. Hálával: a Dobák család
Köszönöm mindazoknak, akik feleségem, édesanyánk, született 
Bangó Éva temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak, 
fájdalmunkban osztoztak. Molnár Gyula és családja
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik szeretett 
férjem, Benedek Zoltán temetésén részt vettek és mély fájdal
munkban osztoztak. Benedek Zoltánná, leánya és családja

u fáma

ÜZENET
Él a magyarok istene, hazánkat 
Átölelve tartja atyai keze;
Midőn minket annyi ellenséges század 
Ostromolt vak dühhel;
ő védelmeze.

Dr. Lenkei Gábor

Cenzúrázott 
egészség

Az idők, a népek éktelen viharja
Elfújt volna minket, mint egy porszemet, 
De t szent palástja szárnyát ránk takarta, 
S tombolt a vihar, de csak fejünk felett.

A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke, 
S büntetéseit már átszenvedte;
De erénye is volt, és jutalmat érte
Még nem nyert...jutalma lesz majd a jövő

Élni fogsz hazám, mert élned kell... Dicsőség 
És boldogság lészen a te életed...
Véget ér már a hétköznapi vesztdség, 
Várd örömmel a szép derült ünnepet!

(Petőfi S.: A magyarok istene - részlet)

Mostanában igen sűrűn kerül a politikusok kereszttüzébe, s ezáltal 
a napi hírek élére az egészségügy: először a hálapénzzel kapcsola
tos különféle állásfoglalások borzolták a kedélyeket, aztán a kórhá
zak privatizációja volt a “sláger”, nemrégiben pedig a gyógyszer
árak kerültek a porondra. A téma úgy látszik, kitermel néhány köny
vet is, lásd Moldova György három kötetét az egészségügyről, 
most pedig dr. Lenkei Gábor jelentkezett leleplező írásával. A szer
zőről a következőt lehet megtudni: 1986-ban szerzett orvosi diplo
mát kitűnő minősítéssel. 6 év praktizálás után felhagyott a hivatalos 
gyógyítási módszerek használatával, mert nem tudta elfogadni ezek 
alacsony szintű eredményességét. Kereste a gyenge színvonal okait. 
Megtalálta. A válaszokat most Ön elé tárja. Orvos talán még nem írt 
ilyen őszinte könyvet.
Ne gondoljuk azt, hogy a fejlettebb országokban minden rendben 
van, illetve azt, hogy mindenki elégedett. Edward G. Griffin írt pél
dául egy könyvet A világ rák nélkül címmel. A szerző állítja, a ret
tegett betegség természetes módszerekkel való hatékony kezelése 
már évek óta megoldott. Ennek megismertetése azonban nem érde
ke az orvostársadalomnak, mivel sok milliárdos betegség-üzlet hul
lana szét darabjaira.
Dr. Lenkei Gábor elismeri, az orvosok túlnyomó többsége őszintén 
segíteni akar a betegeken.Csak ők sem ismerik azt a világot, amit bi
zonyos gazdaság-politikai erők megpóbáltak elrejteni előlük. A 
szerző bevezetőjében kiemeli, könyvét egészséges emberek szá
mára írta. Ám gyanítani lehet: néhányan betegek lesznek tőle. R.Z.
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Nyuszisimogatás, tojáskeresés és ami mögötte van
Közösségi program down-kóros gyermekeknek

Csillogó szemű gyerekek 
simogatják a kissé riadt nyuszi
kat. Aztán gyorsan a helyükre 
ülnek, mert máris kezdődik a 
sportverseny, amelyben termé
szetesen mindenki nyer. A 
foglalkozás fénypontja még
sem ez, hanem a tojáskeresés az 
udvaron. Szerencsére Húsvéti 
Nyúl koma is pontosan tudta, 
hogy mennyi gyermekre szá
míthat, mert mindenkinek jut 
ajándék. Az öröm felhőtlen, 
résztvevőnek, szervezőnek 
egyaránt.
A fent említett rendezvényben 

nincs semmi különös húsvét 
tájékán. A Bicebóca Egyesület 
szervezte húsvéti tojáskereső 
sportversenynek sem a prog
ramjai voltak rendkívüliek, ha
nem az, hogy a vendégek 
down-kóros gyermekek vol
tak.
- Azért örülünk a rendezvény 
sikerének, mert őket nagyon 
nehéz kimozdítani megszokott 
környezetükből. Bár sokan 
szenvednek ebben a kórban a 
Galga mentén, igen zárt közös
séget alkotnak. Mondhatnám 
úgy is, hogy a fogyatékosság 
perifériáján élnek, és igen 
ritkán merészkednek az úgy
mond ép emberek között. Saj
nos a szüleik kapcsolata is le
szűkül, sokan csak munkába, 
boltba járnak, meg a bentlaká
sos iskolába viszik a gyerme
küket -nyilatkozta lapunknak a 
napot megszervező Bicebóca 
Egyesület elnöke, Cseh 
Krisztina - Éppen ezért a szer
vezés sem ment könnyen, gya
korlatilag az ilyen gyermekeket 
nevelő szülők, pedagógusok 
adták tovább a címeket, így 
tudtuk felvenni a kapcsolatot az 
érintettekkel.
Tovább engedem dolgára az el
nököt, aki hol itt-hol ott tűnik 
fel a teremben, azért, hogy min
den rendben menjen. Szarka 
Attila a Javítóintézet igazgatója 
szinte kitalálja a gondolatomat.
- Krisztit sokan még mindig 
csak tékás Krisztiként emle
getik, pedig végzett gyógype
dagógus szakemberről van szó, 
akiről azt gondolom, hogy 

megtalálta a helyét és nagyszerű
en dolgozik. Ez is szerepet játszott 
abban, hogy igent mondtunk a 
rendezvény befogadására. Fogya
tékkal élő gyermekek a mi inté
zetünkben is vannak, akik sajnos 
egyben áldozatok is, mivel vala-

A játék képes minden gondot feledtetni
kik visszaéltek az ő mentális álla
potukkal. Természetesen külön 
kerülnek elhelyezésre, hiszen óv
nunk kell őket ép társaiktól, de az 
oktatási programon belül azért 
létezik integráció.
A down-kóros gyermekek eseté

ben genetikai problémáról van 
szó, és főleg az idősebb korban 
történő szülések esetében fordul 
elő. Nem véletlen, hogy ma már a 
35 fölött babát váró hölgyeknek 
szűrővizsgálaton kell részt ven
niük. A fogyatéknak nagyon erős 
külső jegyei vannak, talán ezért is 
zárkóznak be a szülők. A beteg
ség általában középsúlyos értelmi 
fogyatékkal jár, emiatt a kicsik 
nehezen taníthatók, és ritkán for
dul elő, hogy a terápiákkal odáig 
eljussanak, hogy felnőttként önál
ló életre legyenek képesek. A 
szakemberek úgy jellemzik a 
helyzetet, hogy egy down-kóros 
gyermek felnevelése életprogram 
a szülőknek, akik közül ezt sokan 
nem vállalják föl.
- Elsőként engem is mellbevá

gott, mikor tudomást szereztem 
gyermekem fogyatékáról - nyi
latkozta a vendégként jelen lévő 
Szabó Imre, a Pest Megyei Köz
gyűlés elnöke, akinek most 8 éves 
kislánya szintén down-kóros. - 
Aztán az első döbbenet után már 

az foglalkoztatott, hogyan tud
nék mindent megadni neki, 
hogy a saját korlátái között kie
gyensúlyozottan élhessen. 
Igyekszünk többek között kö
zösségbe is vinni, hogy ne váljon 
zárkózottá. Hála Istennek, ma

már több, a maihoz hasonló ren
dezvény van a megyében. Legu
tóbb Vácott voltam egy Ki Mit 
Tud?-on, ahol ennek keretében a 
gyermekek a produkcióik mel
lett az intézményüket is bemu
tatták. Úgy vélem, hogy ez min
denkinek, szülőnek, pedagó
gusnak egyaránt jó. Mindenkép- 
pen gondot okoz, hogy nagyon

Apróhirdetések
Aszódon, a Kossuth Lajos u. 65. szám alatt négy szobás kertes 
családi ház mellékhelyiségekkel eladó. Érdeklődni a fenti címen.
Csepel 125-ös veterán motorkerékpár eladó. Irányár: 150 ezer 
Ft 06 70 573-5181
Aszód, Ősz u. 39. sz alatt található családi ház (láncházsor része) 
eladó. 100 nm lakrész+ beépíthető tetőtér (50nm) kész tetőszigete
léssel. A földszinten 1 szoba+2 félszobán- nappali található. Irányár: 
21 millió MFt. Érdeklődni: 06 28 500-355; 06 20 9467-238.
Pénztárgépek, mérlegek adásvétele, hitelesítése. 06 20 9281-526

Állatorvosi ügyelet
Áprilisi beosztás

Áprilisl7-én 8 órától április 19-én 8óráig:dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u.3. Tel: 06 30 40- 9819

Április 24-én 8 órától április 26-én 8 óráig:dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth L. u 62. Tel: 06 30 275-4718

sok szülőtársam még attól is el
zárkózik, hogy gyermekük a ha
sonló gondokkal küszködő tár
saival találkozzon. Ezt a begu- 
bózást csak olyan pedagógusok 
tudják feloldani, mint a mostani 
rendezvény főszervezője, de
nekik is segítőkre, támogatókra 
kell lelniük.
Segítők szerencsére akadnak, 
noha Krisztina elárulta, több 
vállalkozó teljesen elzárkózott, 
mikor felkereste őket egy kis 
támogatásért Teljesen máskép
pen gondolkozott viszont a 
könyvelőirodát működtető Kön- 
czöl és Társa Bt., akik egy ren
dezvényük tombolabevételét 
ajánlották fel.
- Évenként rendezünk bált azok
kal a vállalkozókkal közösen, 
akiknek cégünk könyvel
mesélte Könczöl Tamásné. - 
Idén felvetődött a gondolat, 
hogy a tombola bevételét hasz-
nos célokra fordítsuk. Mintegy 
70 ezer Ft jött össze, és ezt a mai 
rendezvény megszervezésére 
ajánlottuk fel.
Cseh Krisztina megnyitójában 

elmondta, az egyesület a korábbi 
egy rendezvény helyett idén már 
négyet szervez fogyatékos 
gyermekeknek. Ehhez is váiják 
a segítők jelentkezését!
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Lovaggá ütötték Rácz J. Zoltánt
a fogyatékkal élők menedzseléséért
A Magyar Kultúra Lovagja 

címet kapta a Magyar Kul
túra Napja alkalmából dr. 
Rácz J- Zoltán, a Nyitott Ka
pu Alapítvány elnöke. A ki
tüntetéssel - amelyet a Falvak 
Kultúrájáért Alapítvány 
adományozott -, a fogyaték
kal élő, művészetekkel foglal
kozó emberek menedzselését 
kívánták elismerni.

- Hogyan kell ezek után Önt 
szólítanom? Lovag Úrnak?
- Úgy látszik, ez a rang meg
mozgatja az újságírók fantáziá
ját. A Magyar Rádió riportere 
elsőként ugyanezt kérdezte tő
lem a velem készített beszél
getés során. Természetesen én 
továbbra is a Rácz Zoli vagyok.
- Elöljáróban azt mondta Ne
kem, meglepte akitüntetés.
- Nézze, a Nyitott Kapu Ala
pítvány immáron tíz esztendeje 
működik. Volt sok holtpont, de 
sikerült mindig átlendülnünk 
rajta, míg más, nálunk jóval na
gyobb szervezet kénytelen volt 
becsukni a kaput. Ezen 
időszak alatt nem foglalkoztam 
a kérdés-sel, hogy valamikor is 
kitüntet-nek-e ezért engem. Tu
domásom szerint ez a gondolat 
a Civiliádán (Civil szervezetek 
kiállítása volt tavaly a Millená
ris Parkban) vetődött föl elő-

Tanulóink sikerei
Hétköznapjaink munkáit szí

nesítik diákjaink elért eredmé
nyei. Büszkék lehetünk arra, 
hogy bőven akadtak olyan ta
nulók, akik fűszerezik a meg
alapozott, „megfőzött” tárgyi 
tudásukat. íme néhány kiemel
kedő eredményünk:

A lovaggá ütés pillanata 
szőr, és ők adták tovább a javas
latot a Nemzeti Kulturális Örök
ség Minisztériumának. Termé
szetesen örülök a megtisztelő 
címnek, ami nyilván valahol 
újabb ösztönzést ad.
- Jár ez a cím valamiféle kivált
sággal?
- Egyetlen egy könnyebbséget ad: 
az állami vezető tisztségviselők 
kötelesek fogadni. Nem kívánok 
vele visszaélni, a politikától pedig 
igyekszem távol tartani magam. 
Ami viszont büszkeséggel tölt el, 
hogy igen kiváló társaságba ke
rültem, mivel nagyon sok híres 
ember megkapta már ezt a címet. 
Csak néhányat mondok közülük: 
George Pataki, Szörényi Leven-

A 12. A osztály csapata részt vett a 
Francia Intézet szervezte Franko
fon Hetek keretében a francia 
nyelvű újságírók vetélkedőjén. 
Eredetiség kategóriában első he
lyezettek lettek
.Szalay Attila 12.d osztályos tanu
ló informatika tantárgyból beke
rült az OKTV országos döntőjé
be. Szintén a 12.D osztályból 
Mizák Péter sikeres pályamunkát 
készített a Földtani Örökségünk 
által meghirdetett pályázatra. A 
cikk a Természet Világa című fo
lyóiratban is helyet kapott.
Kutrik Hajnalka 12.A osztályos 
tanuló taekwando sportágban a 
Diamond kupán második helye
zést ért el.

A kitüntetett archívumából 
te, Bródy János, Hamari Júlia, 
Korda György stb.
A kitüntetettek száma 221, 
amelyből én vagyok a 206. Még 
egy dolgot szeretnék kiemelni: a 
kapcsolatteremtés szempontjá
ból rendkívül hasznos az elis
merés. A kitüntetés óta számos 
civil szervezet keresett meg az
zal, hogy működjünk együtt. A 
Nyitott Kapu Alapítvány életé
ben ez rettentően fontos: főként 
a kapcsolatrendszer révén tud
juk megismertetni a hozzánk 
csatlakozó alkotók művészetét 
az egész országban, illetve a ha
táron túl is.

A Nyitott Kapu Alapítványhoz

A Taekwondo Közép-magyar
országi elődöntőjén harmadik 
helyezést elérve az országos 
döntőbe került Tabányi Norbert 
11. B osztályos tanuló.
Bzires Tamás 9. C osztályos ta
nuló 2 dános minősítést elérve 
sikeresen kijutott az Európa-baj- 
nokságra.
Mezei futóverseny Pest megyei 
bajnokságán Erdélyi Zsófia 11 .A 
osztályos tanuló első helyezést 
értei.

Az iskola női kézilabda csapata 
megyei harmadik helyet ért el.
Ezúton is gratulálunk nekik és 
tanáraiknak a szép teljesítmé
nyért!

A Petőfi Gimnázium 
nevelőtestülete 

jelenleg 120 művész tartozik, 
akiknek müveit eddig 67 kiállí
táson nézhették meg az érdek
lődők. (Aszódról az elnökön kí
vül dr. Fedinecz Atanáz festő
művész tagja a szervezetnek.). 
A munka folytatódik, az elnök 
pedig igyekszik rákészülni arra, 
hogy a működés most ismét kö
rülményesebbé válik. A meg
szorító intézkedések ugyanis fő
ként a hátrányos helyzetben lé
vők életét teszik még nehezebbé.

- Néha szélmalomharcnak ér
zem a tevékenységünket. Bár az 
utóbbi időben nagyobb publici
tást kaptak a fogyatékkal élő em
berek gondjai, valójában nem 
érezhető az életünket megköny- 
nyítő változás. Több szervezet
nek a dolga a mi problémáink 
megoldása vagy legalábbis eny
hítése, ám ezek egymástól füg
getlenül dolgoznak, valószínű
leg jóval kisebb hatásfokkal, 
mint amit az együttműködésük 
tenne lehetővé. Hiába van Fo
gyatékügyi Tanács, ahol felve
tődik néhány ötlet, a megvaló
sításra már nem kerül sor. Tu
dom, varázsütésre nem oldódik 
meg minden, de a még nagyobb 
odafigyelés több eredményt 
hozna. Más: idén van a holoka
uszt 60. évfordulója. A fogyaté
kosok holokausztját például 
sehol nem említik, pedig ők is 
áldozatai voltak, főként vako
kat gázosítottak el. Nekem tá
madt az az ötletem, hogy róluk 
térplasztikákkal kellene meg
emlékezni. Néhány fővárosi 
múzeumot megkerestem eme 
szándékommal, és örömmel 
mondom, hogy pozitív választ 
kaptam, így lesz néhány alko
tásom kiállítva a sorstársaim 
tragédiájának mementójaként

A Nyitott Kapu Alapítvány mű
vészeinek legutóbb - március 
14-én - Ráckevén nyílt tárlata. A 
szervezet idei tervei között sze
repel egy kiállítás a Gödöllői Ki
rályi Kastélyban, Keszthelyen, a 
Helikon kastélyban, a nagy cél 
pedig az, hogy a Művészetek 
Völgye programsorozatában is 
részt vegyenek. Remélik, a szer
vezőnél, Márton Istvánnál is 
nyitott fiilekre talál a Nyitott Ka
pu Alapítvány.

Rácz Zoltán
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ISMERKEDJEN MEG AZ ÉJ
CSAEÁDTAGGAE!

Renault Thalia már 1 999 000 Ft-tól

A Thalia Príma, Comfort és Azúré limitált szériák rövid időn belül szinte 
családtagnak számítanak kényelmüknek és vonzó alapfelszereltségüknek 
köszönhetően. Ebbe, választásának megfelelően, beletartozhat a dupla légzsák, 
az indításgátló, a duplaoptikás fényszóró, a szervokormány, a központi zár, az 
elektromos ablakemelő, a manuális klímaberendezés és a rádiómagnó. Új Thalia 
rendkívül kedvező áron, akár már 1 999 000 Ft-ért az Öné lehet. Várjuk márka
kereskedésünkben ! www.ren^dt.hu

Fogyasztás liter/100 km: vegyes: 4,7-7,1; városi: 4,7-10,0; országúti: 4,0-7,6; CO2-kibocsátás g/km: 126-168 (változattól függően)

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

http://www.renault60.hu
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Nyílt levél a Deák Terenc utca lakóinak
Tisztelt Lakók!

2004. márciusában levelet 
kaptam, amelyben a hulladék
szállítással kapcsolatos kérdé
seket tették fel a „Deák Ferenc 
utca Lakói”. Sajnos választ 
nem állt módomban közölni az 
aláírás személytelensége okán. 
De reagálni kívánok a feltett 
kérdésekre, mert úgy vélem je
lenleg ez a téma, ami leginkább 
foglalkoztatja Aszód lakossá
gát.
Konkrét kérdésként fogalma
zódott meg, hogy az ünnepna
pok miatt áthelyezett szállítási 
napok után a keletkezett többlet 
hulladékot miért nem szállítjuk 
el. Sajnos az a gyakorlat, hogy 
hiába hirdetjük meg a pontos 
szállítási napot, igen kevesen 
élnek a lehetőséggel, és nem 
teszik ki a kukákat. Ennek ter
mészetes következménye a kö
vetkező heti többlet hulladék, 
amit nem tudunk elszállítani. A 
heti kétszeri szállítás nem való
sítható meg, csak olyan terü
leten - például a Lakótelepen 
ahol nagyobb a népsűrűség, és 
emiatt „kuka- erdőket” kellene 
a házak mellé kihelyezni. Ezért 
itt a szállítás gyakoriságát nö
veltük. A Kossuth Lajos utcá
ban a vállalkozókkal heti két
szeri szállításra szerződtünk, a 
lakosságtól arányosan szállít
juk a keletkezett hulladékot.

Igen sok kérdés érkezik és a 
levélben is felvetődött, hogy 
miért ilyen drága az emblémás 
zsák. A nevezett zsák 100 liter 
űrtartalmú, amibe biztonságo
san 70-80 liter hulladékot lehet 
elhelyezni. A 130 Ft - ameny- 
nyiért meg lehet vásárolni - a 
zsák árán túl a 70-80 liter hul
ladék szállítási-ártalmatlanítási 
költségét valamint az ÁFÁ-t is 
tartalmazza.
Felmerült többször, hogy a köz
terület takarításából származó 
hulladékot miért nem szállítjuk 
el ingyenesen?
Az önkormányzat rendeletében 
meghatározta a lakók kötele
zettségét a közterület tisztán 
tartására. Ennek értelmében az 
ingatlan tulajdonosa köteles az 
ingatlana előtti közterületet 
rendben tartani. Az itt keletke

ző hulladék nem képezhet olyan 
mennyiséget, amit a rendszeresí
tett 120 literes edényzetbe ne fér
ne bele.

A kertben keletkezett szerves 
hulladékot (nyesedékek, falevél) 
házi komposztálóban érdemes tá
rolni és a komposztot a kertben 
vissza lehet forgatni.
A lakossági hulladék csökkenté
sének a legegyszerűbb módja, a 
szelektív hulladék szigetre törté
nő hulladékelhelyezés. Mint köz
tudott a szigeten történő hulladék 
elhelyezés ingyenes, tetszőleges 
mennyiségű szelektív hulladékot 
helyezhet el az aszódi polgár. 
Szeretném ismételten felhívni a

Háziorvosi tájékoztató
Rendelési idő

DR. LÓSKA IZABELLA 
KOSSUTH L. U.84. 
Tel.: 400 - 032

DR. JÓLESZ JÓZSEF 
ARANY J. U. 3.
Tel.: 400 - 429

08.00- 12.00 HÉTFŐ 13.00-17.00
12.00-16.00 KEDD 09.00-13.00
08.00- 12.00 SZERDA 09.00-13.00
12.00-16.00 CSÜTÖRTÖK 09.00-13.00
08.00- 12.00 PÉNTEK 09.00-13.00

NAGYON FONTOS!
A MINDENKORI ÜGYELE
TES ORVOS A 06/20/9271 
/171 MOBILON ÉRHETŐ EL. 
EZ A TELEFON NEM DR. 
LÓSKA IZABELLA, ÉS NEM 
DR. JÓLESZ JÓZSEF TELE
FONJA - KIZÁRÓLAG 
ÜGYELETI CÉLRA SZOL
GÁL!

Az aszódi ügyeleti rendszerről:

Hétköznap az aszódi háziorvosok 
felváltva látják el lakásukon, illet
ve hívás esetén a beteg lakásán az 
aszódi betegeket. (Á domony- 
völgyiekre hétköznap dr. Lénárd 
Magdolna domonyi háziorvos 
ügyel, telefonszáma: 576-675, 
576-676.)

A beteg gyermekek ellátására 
előbb természetesen keressék 
gyermekorvosukat (dr Horváth 
Anna 500-025 és dr Vass Anna 
500-035)! Munkaszüneti napo

lakosok figyelmét a szelektív 
szigetek működési rendjének 
betartására. Nagyon fontos, 
hogy csak az edényzeten talál
ható tájékoztatás szerint helyez
zünk el hulladékot, és a sziget 
mellé NE TEGYÜNK HUL
LADÉKOT!

Igen örvendetes az a tény, hogy a 
kihelyezést követően két héten 
belül két típusú hulladékot (mű
anyag, papír) már le kellett ürí
teni. Az első tapasztalatok sze
rint az elhelyezett hulladék 95 
%-át a kérésnek megfelelően 
szortírozták. Ez azért nagyon 
fontos, mert nem kell a begyűj

kon az aszódi ügyelet látja el Ik- 
ladot, Domonyt és Domony- 
völgyet is. Ilyenkor is célsze
rűbb először az ügyeleti telefont 
hívni, mert az orvos a sok hívás 
miatt alig-alig tartózkodik az 
Aszód, Kossuth L. u. 84. alatti 
rendelőben.

Az OEP által kötelezővé tett 
számítógépes receptíró program 
olyan nagy mértékben lassítja az 
orvosok munkáját, hogy java
solhatom, azok, akik a szokásos 
havi receptjeiket szeretnék fel
iratai, azok előző nap hívják fel a 
rendelőt vagy adják le a “gyógy
szer-listát, hogy másnap csak a 

Következő lapzárta: 
május 5. 

Következő megjelenés: 
május 14.

tött hulladékot újra válogatni.
Ezúton is szeretném felhívni a 

lakosság figyelmét az évenként 
megismétlődő, és ezúttal április 
23-24-én sorra kerülő lomtala
nításra, amikor a háztartások
ban az év során összegyűjtött 
nem kommunális hulladékokat 
szállítjuk el.

Tisztelt Lakók!
Természetesen ez a levél nem 

csak a Deák Ferenc úti lakóknak 
szól, de megszólíttatás okán Ők 
a címzettek.
Tisztelettel:

Tóim ácsi Miklós
GAMESZ vezető

kész receptekért kelljen bejön
niük. így nem várnak sokat, és 
másokat sem tartanak fel.

Dr. Jólesz József rendelője moz
gáskorlátozottaknak, kerekes
székeseknek is megközelíthető, 
lépcsőmentes.
Itt két új szerű ellátási forma is el
érhető. Az egyik a diagnosztikus 
EKG-vizsgálat, a másik a moz
gásszervi fájdalmak csökkenté
sére szolgáló neurálterápia. 
Mindkettő csak a rendelési idő
kön kívül kizárólag telefonos 
vagy személyes előjegyzés után 
vehető igénybe.

Dr. Jólesz József
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www.volkswagen.hu

Nyitott Napok: április 16-18.
Néhány ajánlat ízelítőül:

Bora
Touran
Sharan
Passat

...most klímaberendezéssel felár nélkül!

A tavasz más meglepetést is tartogat:
Passat klímával már 4 999 000 forinttól!
Polo modellek 5 ajtóval 3 ajtós áron!

Várjuk márkakereskedésünkben! Autó szeretettek

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

A VW személyautók motorizáltságtól függő kombinált átlagfogyasztása: 4,4-13,41/100 km, C02 kibocsátása: 119-322 g/km. Az akció 
részleteiről érdeklődjön márkakereskedésünkben. Az ajánlat korlátozott darabszámú gépkocsi erejéig, visszavonásig érvényes.

http://www.volkswagen.hu
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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Támadás a közízlés ellen
Hétköznap este, nyolc előtt 

pár perccel. A vacsorámat fo
gyasztom, azaz fogyasztanám, 
ha lenne hozzá gusztusom. Fél
reértés ne essék, nem a gyorsan 
összedobott ételtől fordul fel a 
gyomrom, hanem attól, hogy 
véletlenül az egyik kereskedel
mi csatornára kapcsolva, a je
lenleg futó valóságshow egyik 
„szupersztárja” a WC-n ülve 
üzen nekem. Ha nem ítéljük el 
kapásból ezt a műsort, hanem 
szentelünk egy kis időt a nézé
sére, akkor elénk tárul, hogy a 
lakók milyen választékos formá
ban tudják egymást melegebb 
égtájakra elküldeni. Én már csak 
azon drukkolok, hogy a kisípo
lógép búja szusszal és a szülök 
ne fulladjanak bele a csuklásba.

Koltai Róbert, az egyik va
sárnap déli, kultúrával foglal
kozó műsorban lényegretörően 
megfogalmazta: míg régebben 
csak a legnagyobb tehetségek 
kerülhettek kamera elé, ma szin
te bárki, aki túlfűtött exhibici
onizmussal és kellő magabiztos
sággal rendelkezik. Aztán eltelik 
egy hét, két hét, három hét, és 
bármilyen jóindulattal is nézzük 
őket, ők sajnos tehetségtelenek. 
És azok is maradnak.

„...Mostperc-emberkék dó
ri dója tart, ...” sóhajt fel Ady 
majd száz éve egyik versében. 
Sora ma még aktuálisabb és 
helytállóbb.

Igen, ők azok, a mi „sztár
jaink”, akiket a média felkap, 
babusgat pár hétig, akik úsznak a 
rivaldafényben, fél évvel később 
pedig már a nevüket is elfelejt
jük. Talán nem is ez a legna
gyobb baj. A nagyobb probléma 
ott gyökerezik, hogy a mai tizen
éves fiatalok ezt látják. Mivel a 
személyiség-formálódás náluk 
még javában tart, nekik példa
képek kellenek, emberek, akik
kel azonosulni tudnak, értékek, 
amelyeket magukénak vallanak. 
Ők most formálódnak, most dől 
el, mivé lesznek. Bekapcsolják a 
televíziót, ahol a bagózáson és 
az anyázáson kívül mást nem 

nagyon látnak, legalábbis ebben 
a műsorban. Tovább nem foly
tatom a gondolatmenetet, az ol
vasóra bízom a jelenség súlyá
nak átérzését.

Szakadjunk el egy kicsit a 
fent említett „produkciótól” és 
terjesszük ki a szemlélődést a 
kereskedelmi csatornákra, úgy 
általában. Kijelenthetjük, hogy a 
műsorok 80 %-a értéktelen, 
igénytelen és alpári.

Hogy hogyan jutunk el eh
hez a fájó, az első megközelítés
ben túlzásnak tűnő megállapí
táshoz? Javaslom, vegyünk sor
ra néhány jellemzően „kereske
delmi csatornás” műsort.

A kemény kijelentésünk 
alátámasztására a második 
példának a kibeszélö-show-k kí
nálkoznak, amelyek ötlettelen
ségeire mi sem nagyobb bizo
nyíték, mint az, hogy a szexuális 
abnonnalitáson és a kisszerű 
családi perpatvarokon kívül 
mást nem tud elénk tárni. Ame
lyekben, a sokszor tettlegességig 
fajuló konfliktusokról lesül, 
hogy nélkülöznek mindenfajta 
spontaneitást: amelyek láttán 
Mónika szemérmesen elfordítja 
arcát, mintha a stúdióbeli tör
ténések kicsúsztak volna a stáb 
kezéből, mintha a műsor forga
tókönyve már semmit sem je.ű- 
lentene. Persze a néző hamar rá
jön, hogy mindez kamu. 
Átverés.

A két csatornán a hasonló 
műsorok szinte percre pontosan 
egy időben vannak. így a néző, 
amikor a többszörösen fogyaté
kos, majd HIV-fertőzötté vált, 
végül autóbalesetet szenvedett 
fiú szívszorító történetét nézi, a 
másik csatornára kapcsolva 
szinte felüdül, a „csupán” epi
lepsziás rohamokkal küszködő, 
vérzékeny lány láttán.

Hiszen ez kell nekünk. Az 
egyébként is híresen pesszi
mista. borúlátó magyar ember
nek ez kell. Családi tragédiák 
minden este.

A sort azokkal a „produkci
ókkal” zárhatjuk, amelyeket 

nézve a képernyők előtt ülök 
számára az értéktelenség sokkal 
fájóbb. Ezekben a műsorokban 
ugyanis tehetséges színészek
kel, humoristákkal és írókkal ta
lálkozhatunk, akik egykor mi
nőségi munkát adtak ki a kezük
ből. Akiket - különbözőségük 
mellett - három közös vonás 
mindenképpen jellemez.

Az egyik ilyen hasonlóság, a 
„felfelé bukásra való képesség”. 
Az illető televíziós személyiség 
bukhat bele produkciókba, de
rülhet ki róla, hogy abszolút te
hetségtelen egyes műfajokhoz, 
sőt pályákhoz; ő azonban az is
mertségébe kapaszkodva erről 
nem vesz tudomást, lepereg róla 
minden tárgyszerű, objektív 
kritika és továbbra is sztárként 
ünnepelteti magát.

A másik közös vonás 
szintén az ismertséghez kapcso
lódik. Ők azok a kiváltságosak, 
akik nyugodt szívvel, nyíltan le
járathatnak bárkit, mert az ö szá
jukból az viccesen hangzik. A 
sértő, rágalmazó kijelentés tőlük 
nem más, mint frappáns nyelvi 
fordulat.

Ők azok, akik mindenna
pos, semmitmondó dolgaiknak 
is hírértéke van. Bármely bul
várlap címlapjára nyugodtan rá
kerülhet az a színész, aki a múlt 
kedden félórával a szokásosnál 
később kelt ki az ágyból, mint az 
a televíziós bemondó, aki a má
kos tésztát jobban szereti, mint a 
túrósat. Ezek az átlagos, minden 
rendkívüliséget mellőző csele
kedetek felértékelődnek, hiszen 
ezeket nem akárki, hanem ők 
teszik, a "tv-sztárok". Tudják 
mit? Próbáljunk szemet hunyni 
e furcsaságok, anomáliák felett.

A harmadik hasonlóság 
mellett azonban nem mehetünk 
el szó nélkül. Ugyanis ez bántja 
legjobban igazságérzetünket, ez 
fáj a legjobban. A szóban forgó 
előadók, művészek ugyanis - 
ahogy azt már fent említettük - 
valamikor értéket képviseltek, 
megnevettetek minket, megha
tottak játékukkal. Rajtuk nőt
tünk fel. egyikük szilveszteri 
show-ja egy országot ültetett a 
képernyők elé minden év utolsó 
napján. Nem véletlen, hiszen öt
letes és eredeti volt, továbbá a 
produkción látszódott, hogy 
szívvel készült. Mára a szürke

ség, a sablonosság jellemzi utód
ját. Semmi nem jön át belőle a 
képernyőn.

Ők azok a művészek, akik
nek meghasonlása, az eddigi ér
tékrendjük feladása mélyen érint 
bennünket. Ők ugyanis feladták 
magukat, a hitvallásukat, önként 
és dalolva játszanak aktív sze
repet olyan műsorokban, ame
lyek ellent mondanak minden 
közízlésnek, amelyek színvona
la, pontosabban szinvonaltalan- 
sága nem lehet vita tárgya. Be
kapcsolódtak egy áramlatba, 
amelyet a pénz mozgat. Eladták 
magukat bagóért. A néző tisztán 
láthatja megnyilvánulásaikon, 
arckifejezéseiken, hogy azokat 
finoman átrajzolta a kapzsiság, a 
még nagyobb gázsi utáni oltha- 
tatlan vágy.

Karinthy jut eszembe, pon
tosabban az egyik novellája, 
amely a Találkozás egy fiatal
emberrel címet viseli. Az ismert 
műben a már híres, népszerű író 
egy hídon találkozik egykori ön
magával, az ifjú Karinthyval. A 
megejtő beszélgetés során a fi
atalember idősebb önmagától 
számon kéri fiatalkori álmait: a 
repülőgép feltalálását, az északi 
sark felfedezését és a büszke és 
szabad Magyarországért való 
lankadatlan küzdelmet. Az író 
zavartan válaszolgat, említi 
könyveit, a húmevét. Legbelül 
azonban tudja, hogy a büszke fi
atalembernek van igaza.

Karinthyból nem lett feltalá
ló, de lett kiváló tollú, őszülte 
író. akinek kifejezőerejét szá
mos műve bizonyítja. Mégis 
szorong, valamiféle lelkiisme- 
ret-fúrdalás gyötri.

A ma közszereplőinek er
kölcsi mélyrepülése természete
sen nem említhető egy napon a 
magyar szépirodalom zsenijé
nek, Karinthynak a fent leírt 
belső vívódásával.

Sajnos, a folyamatok pozitív 
irányba történő elmozdulását 
illetően nincsenek illúzióim. Az 
önmagával való számvetést 
azonban senki sem kerülheti 
meg.Ha már egy kicsit elcsende
sül e "sztárok" körül a világ, egy 
csöndes délután, egy halk hang 
bizonyosan megszólal majd 
bennük, és kmzó kérdéseket tesz 
majd fel nekik. A válaszok azon
ban késni fognak. szijó
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MÁV-” kedvezmények”
...Ugye Önnek is van érvényes 
menetjegye? - kérdezi tőlem a 
helyi MÁV-váróterem falára 
ragasztott nagy méretű plakát
ról lemosolygó, szép szemű, 
kalauzkisasszonynak álcázott 
manöken.

Hát persze, hogy van, most 
vettem, a gatyám is rámegy las
san - felelek meg illendően, 
persze csak úgy magamban, és 
kiviharzom rágyújtani. (Ti. ha 
már olyan hülye vagyok, hogy 
dohányzom, mással ne szagol- 
tassam - ezért egyetértek a füst
mentes várótermekkel.) Apro
pó, füst, kalandoznak el gon
dolataim, kicsit vissza a szívé
lyesen orwelli kérdéshez a fa
lon. Mekkora különbség, me
rengek, hogy régen ezt a kér
dést maximum a Symphonia- 
füst gomolyából előbukkanó 
jegyvizsgáló tette fel, és ö is 
csak a vonaton. Gomoly a múl
té, kérdés maradt. Előlegben is 
adják. Mivel tovább is olvas
tam, kiderült számomra, miért 
is a felhívás: a Magyar Állam
vasutak Rt. nagymértékben 
emelte a bliccelőket jogosan 
sújtó pótdíj-tételek összegét.
Aha, már dereng, hogy ősszel 

láttam hasonló témakörű raga
szokat: kissé szájbarágós, ám 
teljesen logikus eszmefuttatás 
vezette le a kedves utasnak, 
hogy bizony a fejlesztés pénzbe 
kerül, a pénz pedig ajegyek el
adásából termelődik (egyrészt, 
ugye). Tehát a szíves potyázok 
az Rt. és a dolgozó nép ellensé
gei, kiszűrésük pedig a további
akban a peronon is folytatódik, 
ezért a jeggyel utazók érvényes 
menetjegyüket őrizzék meg a 
célállomás területének elha
gyásáig.
De mintha olvastam volna a 

közelmúltban más hangnemű, 
tartózkodóbban és szemlesütve 
publikált MÁV-közleményt is. 
Sőt, mintha a saját bőrömön 
igen gyakran érezném kelle
metlen hatását - fújom a szélbe 
elgondolkodva a büdös füstöt, 
némileg szoruló torokkal. (Biz
tos ez a fránya cigaretta...) 
Említett közlemény volt szíves 

tudomásomra hozni a 26 év alatti 
fiatalokat megillető, 33 százalék 
árengedménnyel értékesített vas
úti menetjegyek értékesítésének 
új szabályozását. Nevezetesen: az 
eddig bármikor szabadon vásárolt 
jegyeket 2004. janu-ár 1-től csak 
péntek délelőtt tíz órától vasárnap 
éjfélig vehetem igénybe. Indok
lás: a felmérések kimutatták, 
hogy ezeket a jegyeket legtöbben 
munkába járáshoz használják, ez 
pedig nincs rendjén így: a mun
káltató fizesse a dolgozó kedvez
ményét, ne a MÁV.

Valóban logikusan hangzik. 
Csakhogy. Ez a jegyfajta igen ré
gen létezik. Ez idáig nem szúrta 
senkinek a szemét, hogy ki és 
mire használja? Tudtommal hasz
nálatát semminemű hasonló kor
látozás nem zárta ki. Akkor most 
egyszerre miért döbbentek rá a té
nyeket eddig is nyilvánvalóan jól 
ismerő, kizárólag állami üzem
anyaggal hajtott szolgálati gépko
csin járó legfelsőbb vezetők, hogy 
ezek a sunyi magyarok hogy ját
szanak szigorú ellenőrzésükkel? 
Mert így történt, kérem szépen, ez 
a népség fogta magát, és mikor a 
munkahelyén közölték, hogy mit 
neki és hova neki, nem pedig jogi
lag kijáró céges térítést bérletének 
árából, hát akkor ezek jól elkezd
tek harminchármas jeggyel járni, 
aki tehette. A vállalkozó pedig 
mégse boldog. Embere válogatja, 
ki miért nem fizet: sajnos elég so
kan - főként a kis- és középvál
lalkozói szféra soraiból - nem tud
ják kitermelni a munkabér mel
letti szociális juttatásokat is és a 
TB-terheket is.
így nézvést rögtön áll a sor: ál

lam, aki kéri a bevételt; munkál
tató, aki nem akarja vagy képtelen 
megfizetni valamennyi juttatást; 
dolgozó, aki tökmindegy, mit 
akar - dolgoznia kell, ha meg akar 
élni/ha nem akar felfordulni, né
zőpont kérdése. Létért való harc. 
Eléggé darwini a képlet. (Orwell, 
Darwin... na hiszen, jól nézünk 
ki!) Érdekes, hogy eddig min
dennemű korlátozó rendszabályt 
uniós cukorkával adtak be, de ezt 
valahogy nem. Talán az lehet 
ennek az oka, hogy a: Európai 

Unió jogszabályai szerint a 26 
év alatti fiatalok kedvezményt 
élveznek. Ha nem is, minden 
szinten és formában. Értsd ez
alatt: inkább a nagyobb költség
vetésűjegyek vásárlásakor (kül
földi út, turistakedvezmény) kí
nálnak számukra ilyen lehetősé
geket. Mit is höbörgök én akkor, 
hiszen ilyen meg nálunk is van. 
Sőt hétvégi, országon belüli ked
vezmény is.
Akkor talán vessük egybe az 

arányokat. Már tudniillik az uni
ós fiatalok félretett pénzének vá
sárlóerejét a magyar fiataloké
val. Meg a fogyasztási szokáso
kat és az azonos pénznemre ve
tített termék- és szolgáltatás ára
kat. Mindjárt kiderül, hogy egy 
magyar fiatal arányaiban körül
belül annyit költ vasúti és egyéb 
tömegközlekedésre, mint nyu
gat-európai társa turisztikai célú 
helyváltoztatásra. Mindkettő jó
léti kiadás; csupán ha a szükség
let-piramis fokaira helyezzük a 
kettőt, látszik a különbség: a mi
énk mintha közelebb állna a lét
minimumhoz...
Ejtsünk pár szót egy eddig nem 

emlegetett rétegről is. Ezt a ré
teget azok alkotják, akik a mun
kaerőpiacon egekbe szaladt- 
srófolt követelményeknek meg
felelni nem tudnak, vagy a ki
lencvenes évek végén végbe
ment munkaerő-piaci robbanás 
(villámgyors előrejutás gazda
sági szakterületeken, vezetői po
zíciók pályakezdők számára) 
hullámára felülve tömegesen 
felsőfokú végzettséget szerez
tek, ezzel kínálati szabályozású 
piacot teremtve - és állás nélkül 
maradva.
Jelen sorok írójának ez azért is 

birizgálja a csőrét, mert ő is si
kerrel gyarapítja a fenti piackép
telen friss diplomások sorát. És 
interjúkra, munkaügyi központ
ba. fejvadász cégekhez utazgat, 
mialatt a képébe dörgölik, hogy 
lopja a közvagyont. Hogy feke
tén járogat melózni, fene a faj
táját. Hát fizessen a piszok. Ha 
meg nem, jön a büntetés!...
Talán be is zárul ez a többletdí

jas csapda lassan. Ellenőrzés
fokozás, megvont kedvezmény, 
ebből adódó újabb bliccelési 
hullám, dacára a fokozott ellen
őrzésnek, ezért tehát emeljük a 
bírságot.
Miért? Miért? Miért?
Miért a szociális háló szagga
tásával és huszonkettes csapdája 

típusú kihágásra kényszerítéssel 
növeli a MÁV az elmaradt bevé
teleit? Miért oly büszke az ilyen 
pénzből kipréselt elővárosi stí
lusú új vonataira? Miért költ sa
ját jobb megítélésére milliókat 
az „Utazás 2004” kiállításra ter
vezett felhajtásával?

Igen, legjobban ez bántja a 
szemem. Hogy én, alulírott Kiss 
Senki pályakezdő munkanélkü
li, továbbá rengeteg sorstársam 
fizetjük Harsányi Levente házi
gazdái ténykedését, továbbá a 
Megasztár műsor, Krisz Rudi 
mester és a Groovehouse csapat 
fellépti diját. De semmi gáz: ide 
50 százalékos kedvezménnyel 
szállít a MÁV...
Keserű a szám. Biztos ez a ro

hadt cigaretta...
Pár nappal később láttam azt az 
új MÁV-ragaszt, ami a felsőok
tatásban tanulókhoz fordul, min
tegy közös megoldást keresve a 
sokak által rég ismert problé
mára, az iskola és a lakhely közti 
a hosszú utazások fizikailag- 
szellemileg kimerítő voltára. 
Felsoroltak több, a témával fog
lalkozó. egyetemeken és föisko- 
lákon országszerte megrende
zésre kerülő nyilvános kerék
asztal-tárgyalást. Állt ezen a pla
káton továbbá egy e-mail cím is: 
oda várják a felhívást közzéte
vők a javaslatokat, kompromisz- 
szumos megoldásokat!?) az ál
datlan állapot enyhítésére.

Hogy miért ide, erre az e-mail 
címre írtam e levelet? Talán né
mi irónia hajtott. Talán halvány 
reménye annak, hogy valaki el is 
olvassa - bár engem senki nem 
kérdezett. Én nem vagyok se 
egyetemista, se főiskolás. Kies
tem a célcsoportból, azok közül, 
akiket most Önök jópofáskodó 
stílusú kerékasztalhoz várnak, 
ingyen brain-stormingra. Min
denesetre értékelendő gesztus, 
hogy párbeszédre hívják utazó
közönségük egy nagy csoport
ját, a diákokat. Ennek is itt volt 
az ideje, nemde?... Netán már 
muszáj?...

Jópofa a barátian tegező stílus 
is. Amolyan kedélyes vállon ve- 
regetés, elöbratyizás. Ugyan
ilyenjói fog esni a felnőttes ma
gázás, „...Ugye Önnek is van ér
vényes menetjegye? "-stílusban, 
bájos mosollyal körítve.
Nem igaz. így valahogy nem 
esik jól

(Név a szerkesztőségben)
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Közmeghallgatás- érdeklődés (hiánya) a város közélete iránt
Az építészek képzeletében Aszód már élhetőbb település

Családiasnak jellemezte 
Bugyin József polgármester a 
legutóbbi közmeghallgatást. 
A megállapítás annak a tény
nek az ismeretében született, 
hogy az esemény végét váró 
takarítónőkkel együtt is csak 
38-an voltak a Vcsengey 
Gusztáv Általános Iskola au
lájában, beleértve a képvise
lő-testületet is, melynek négy 
tagja ezúttal hiányzott.

A szokásos évértékelésen (ezt 
a polgármester végezte) és a 
2004-es terveken (amelyet 
Kovács Tamás alpolgármester 
vázolt fel) túl az érdeklődök 
hallhattak azokról az elképzelé
sekről is, amelyek a város sza-1 
bályozási tervének elkészíté
sekor született, s amelyekről 
Jánosi János, a város főépíté
sze tartott előadást. A tervek 
egyik lényeges eleme annak az 
elkerülő útnak az elkészítése, 
amelynek egyik vége nagyjá
ból a Profi áruháznál torkollna 
(egy kialakítandó körforgalom
ból) és a balassagyarmati vasút
vonallal nagyjából párhuza
mosan haladva a Kondoros téri 
körforgalomba csatlakozna. Az 
építész a tervezett utca és a 
Kossuth Lajos utca közötti ré
szen olyan épületekről álmo
dik, mint amilyen a Kossuth 
Lajos utca 3. alatti udvarház. 
Újabb ipari területként a Kar- 
tal-Aszód közötti rész jöhet 
szóba, míg tartalék lakóterület
nek a Gyebnár-tanya környékét 
gondolják. Az evangélikus 
egyetemi karok létrejöttével a 
Kiserdőt intézményi területnek 
sorolják, hiszen - mint arról már 
korábban beszámoltunk - itt 
egy apartman-szerű kollégium 
épülne.
A lakossági kérdések, észre

vételek egy része a szőkébb la
kókörnyezetre irányult - miért 
rossz a járda előttünk több 
évtizede - típusú -, de fogalma
zódtak meg minden polgárt 
érintő problémák is. Ilyen a 
szennyvíz-hálózatra való rákö
tés problematikája. Mint isme
retes, rohamosan közeleg az a 
határidő, ameddig az ingatla
noknak a már előttük lefektetett 

szennyvízcsatornára rá kell kötni. 
A kérdés tárgyalása során el
hangzott, ez nem az önkormány
zat „találmánya”, hanem a kör
nyezetvédelemről, illetve a köte
lező szolgáltatások igénybevé
teléről szóló törvény rendelkezik. 
A résztvevőket Ritecz György, a 
hálózatot üzemeltető Galgamenti 
Víziközmü igazgatója arról tájé
koztatta a jelenlévőket, hogy a 
Parlament időközben határozott a 
környezetterhelési díj bevezetésé
ről is, és ezt a szolgáltató kényte
len áthárítani a fogyasztóra. A díj 
mértékéről a következő ülé-sén 
tárgyal a képviselő-testület.
A lakossági hozzászólások közül

Nem mindig a pénzhiány...

...az oka annak, ha egy város kultúrálatlan képet mutat. Az 
evangélikus templomhoz vezető feljáró mellé néhány esz
tendeje felállított kandaláberek rendszeres célpontjai a van
dál rongálóknak. Isten tudja, hány alkalommal kellett itt már 
izzót, lámpaüveget és kapcsolót cserélni. Úgy tűnik tehát, 
szemléletváltásra is szükség volna, legalábbis néhány em
beri?) esetében. (Kép és szöveg: RáczZoltán)

A 2004. április 30-ra tervezett 
program:

DÉLELŐTT
Helyszín: az Aszód FC sport
pályája
9 óra: nemzetközi ifjúsági 
labdarúgótorna

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

különösen tanulságos volt 
Székfi Lászlóé, aki - módszere
sen járva a várost - tételesen ösz- 
szeírta negatív és pozitív ész
revételeit. Szólt arról például, 
hogy az Aszódon alkalmazott 
járda-és útépítési technológiák 
elmaradnak a kor műszaki és 
esztétikai követelményeitől. 
Lásd a Petőfi utcában ősszel épí
tett járda, amelynek betonjában 
már két ujjnyi repedések van
nak, az Újtelep két éve aszfal
tozott útjain pádig rengeteg a ká
tyú. A könnyített útszerkezetek 
nagy hátránya, hogy - mivel eze
ket is használják az új telkekre 
építőanyagot szállító teherautók 

streetball villámtorna
16 óra: „Együnk egy kis haza
it!” Kisközösségek főzőverse
nye
Ezzel párhuzamosan: 
Bemutatjuk Európát!
Családi sportverseny a Széc
henyi kastély sportpályáján
18 órától: Aszódiak az aszódi
aknak - gálaműsor a vállalkozó 
szellemű aszódiak közreműkö
désével.
21 órától 24 óráig: utcabál 
0.00: Az aszódi kórusok a 

- nem bizonyulnak tartósnak. A 
hozzászóló szerint a Kondoros 
tér kinézetét mindennek lehet 
nevezni, csak éppen városiasnak 
nem. Érthetetlennek tartotta, azt 
is, hogy miért kell szombat dél és 
hétfő reggel között más városba 
szaladni sürgős gyógyszerért, 
amikor Aszódon két patika is 
működik. Dicsérte ugyanakkor 
a ravatalozó kulturált épületét, 
valamint a Csengey utca és a Pe
tőfi utca felső részének aszfalto
zását, amelyek szerinte jó sike
rültek.
Szovics Pál a fejlesztési tervek 

esetében a város élhetőbbé válá
sát segítő tételeket hiányolta. 
Jánosi János erre úgy reflektált, 
hogy ezek természetesen létez
nek. Említette például a Sza
badság teret, amelynek végleges 
kialakítása még hátra van, de ha 
elkészül, akkor a térbútorok 
mellett kis csobogó is helyet kap. 
A Fesztivál tér környékére el
készített rendezési tervben hagy
tak olyan kis tereket, ahol közös
ségi élet lehetséges: gondoltak 
játszótér, szalonnasütő kialakí
tására. A város közlekedését föl
mérve beterveztek gyalog
járdákat, sőt kerékpárutakat is. A 
Béke út környékére készült egy 
látványterv, hogy megmutassák, 
milyen kellemes mediterrán 
jelleget lehet(ne) varázsolni a so
káig mellőzött városrésznek. 
Az azonban, hogy az említett 
tervek megvalósulnak-e vagy 
maradnak a képzeletet szülemé
nyei, már nem az építészeken és 
a Műszaki Irodán múlik...

R.Z.

közönséggel közösen elének- 
lik a Himnuszt, majd az Eu
rópai Unió Himnuszát. Ezt 
követi a polgármester kö
szöntője majd a közös pezs- 
gős koccintás és a tűzijáték 
O.15-tőlO2óráig: utcabál.

Osattahozzimk 
együtt 

Európához!
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SUZUKI
Ötös ajánlat a Suzuki Sóstól, ha Ön most vásárol kereskedésünkbe

$
SUZUKI

Liana típusú autót, akkor akár 400.000 Ft-550.000 Ft-al
Suzuki Liana kedvezőbb áron már az Öné lehet!!* . .... .,

buzuki Liana bedan

1,6 GLX ABS, 4 légzsák, 
WD, fűthető ülés, elektromos ablak 

elektromos tükrök, 
CD lejátszó, központi zár, alufelni, 

digitális műszerfal...
-400.000 Ft

Suzuki Alfa

- 550,000 Ft, Suzuki Ignis

Ajándék klímával.

THM 2,004%

Suzuki Vitarák ajándék klímával 
raktárkészletről azonnal átvehetők! Suzuki Wagon R+

Diesel Ignisek és Wagon R+ már rendelhetó'ek.
Használt autó vásárlás esetén a 10%-ot mi fizetünk Ön helyett, hitelre történő vásárlás 

esetén.
Ügyfelek közötti gépjármű hitelek bonyolítása díjmentesen.

Emelt árú használtgépkocsi beszámítás + hitelfelvét.

Az On márkakereskedője: Szalon: Hatvan, Móra F. u. 6. TeL/fax: 37/342-353,37/344-392;
SUZUKI Szerviz: Hatvan, Rákóczi u. 95. TeL/fax: 37/349-409,37/541-580;

Szalon és szerviz: Bag, Dózsa Gy, u. 6. Tel./fax: 28/504-110,28/504-111
^7 17
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Bemutatkozik az Aszódi Római Katolikus Egyházközség
Mindenki nyitott kapura lelhet

Magyarország majd minden 
településében a legnépesebb 
társadalmi szerveződések az 
egyházközségek. Aszód váro
sában kétségtelenül a legré
gebbi, a középkorba vissza
nyúló, a Római Katolikus Egy
házközség, melynek ősi temp
lomára épült a dombtetőn a je
lenlegi evangélikus templom, 
míg Aszód-Szentkereszt falu 
XII. században épült román stí
lusú Isten házát a közelmúltban 
találták meg a régészek. (2003. 
szeptember 14-én itt állítottak 
fel egy 3 méteres emlékkeresz
tet!)
A török hódoltság idején a vi

rágzó Galga mente számos te
lepülésével együtt Aszódot is 
elpusztították, lakói meghaltak, 
más falvakba menekültek, 
templomaik romhalmazzá vál
tak. Aszód-Szentkereszt, csak 
1640-ben népesült be újra. Ám 
ekkor már a római katolikus la
kosok mellé felvidéki evangé
likusok is érkeztek, és ettől 
kezdve e két keresztény egyház 
követői népesítették be a tele
pülést. Aztán a XVIII. század
ban előbb a Német Birodalom
ból, majd Lengyelország dél
keleti tartományaiból mene
külő zsidó vallású kereskedők 
és iparosok is otthonra találtak 
Aszód mezővárosban.
A török kiűzése után a meg

fogyatkozott, gyér aszódi ka
tolikus népesség nem tudott ön
álló egyházközséget létesíteni. 
Bag leányegyháza (filiája) lett, 
és csak 1872-ben állt vissza a 
„régi rend”. Ettől kezdve vi
szont Aszód anyaegyházhoz 
tartozik Domony leányegyház, 
valamint az Ikladon élő katoli
kus testvérek.

Az aszódi katolikusoknak 
rogyadozó temploma helyébe a 
település legrégebbi részében, a 
Tabánban, 1748-1750 között új 
(a ma is létező) templomot épí
tettek fel, amelyben segítséget 
nem csak a kegyúmak számító 
Grassalkovich gróf, hanem a 
település földesurai, a Podma- 
niczkyak, sőt még az aszódi 
evangélikus testvérek is segít
séget nyújtottak. A templom 
mellett a kántortanítónak lakást 
és iskolaépületet építettek, amit 

az idők folyamán több alkalom
mal bővítettek. Az új elemi is
kolát a püspökség és az állam se
gítségével 1930-ban létesítették 
(a mai Napsugár Óvoda), ennek 
államosítására 1948-ban került 
sor.

A legutóbbi népszámlálás al
kalmával Aszód város népessé
gének többsége római katolikus 
vallásának vallotta magát. A hit
életet rendszeresen gyakorlók 
azonban nincsenek ennyien, bár 
érdekes módon (talán szokás
ból?!) egyes egyházi szolgáltatást 
(első áldozás, bérmálás, egyházi 
esküvő, egyházi temetés) egyre 
többen igényelnek. Egyébként 
Buzgón József plébános úr és a két 
főállású hitoktató (Lorencz Kiára, 
Adáminé Mihályi Erzsébet) több 

ISehany esztendeje a templom kívül-belül megszépült
mint 600, Aszódon tanuló diák 
órarend szerinti hitoktatását vég
zi. Évente 40-50 az első áldozó és 
80-100 a bérmálkozó fiatalok 
száma.
Az Egyházközségen belül külön
böző kisközösségek, csoportok 
működnek. A Karitász Egyesület 
szociális szolgálata jelentős. A 
Szentháromság Kórus, Énok 
Nagy Levente kántor vezetésével 
a város kórusmozgalmának, zenei 
közéletének jelentős tényezője. A 
ministránsok évenkénti vándor
táborozása gazdag élményt bizto
sít a fiataloknak. Az Ifjúsági Cso
port a felnőtt keresztény életre ké
szülés jegyében tartja foglalko
zásait. Á rendszeresen megjelenő 
Egyházközségi Híradó az egy
házközség életéről ad folyama
tos tájékoztatást a híveknek.
Működésükhöz - mint minden 
szervezetnek - az egyházközsé

geknek anyagiakkal is rendel
kezniük kell. Az egyházaknak 
1945-ben, majd pedig 1948-ben 
minden vagyonát elvették, en
nek ellenére (a híveknek kö
szönhetően) létezni tudnak. A 
vallási közösségek ilyen téren 
egyedülállóak más egyesületek
hez, pártokhoz képest, mert min- 
denekfelett a hívek önkéntes 
hozzájárulásai, adományai 
tartják el az egyházakat és azok 
alkalmazottait. Az állami támo
gatás szerény hozzájárulás ah
hoz a jelentős és sokrétű (oktató, 
szociális, egészségügyi, stb.) 
munkához képest, amit az egy
házak magukra vállalnak.

Az Aszódi Római Katolikus 
Egyházközség is alapvetően a 
hívek önkéntes hozzájárulá

sából és adományaiból tartja 
fenn önmagát. A különböző 
szolgáltatások (keresztelő, eskü
vő, temetés stb.) díjazása (stóla) 
a Váci Egyházmegyében, ezen 
túlmenően az országosan egy
séges alapú gyakorlat szerint tör
ténik.
A temetői sírhely megváltásnál 

az egyházközség tagjai 3000,- 
Ft, a nem tagok 8000,-Ft temető
fenntartási hozzájárulást fizet
nek. A.takarékos gazdálkodás, a 
roppant szerény hivatali és 
egyéb életvitel, a különböző pá
lyázati lehetőségek kihasználá
sával. nem különben a sokrétű 
adományok eredményeként az 
elmúlt 14 év alatt a Szenthárom
ság templom külső-belső mű
emléki felújítása megtörtént. Új 
orgona hangja kíséri a hívek 
templomi áhítatát. Jelentős felú
jítások történtek a plébánián és a 

kántorházban is.
Külön kell szólni a Javítóinté

zetben létesített „Kápolnáról”. 
A Magyar Királyi Javító Inté
zetben 1906-ben szentelte fel a 
váci segédpüspök, a Pest megyei 
református esperes és a hatvani 
főrabbi Magyarország első, öku
menikus (háromhajós: római ka
tolikus, protestáns, izraelita) 
templomát (titulusa: Jézus leg
szentebb szíve), amit 1960-ban 
lebontásra ítéltek és felrobban
tottak. Létezése idején a temp
lom nemcsak az intézeti növen
dékeknek és dolgozóknak, 
hanem a városlakóknak a hité
letét is szolgálta. A rendszervál
tást követően előbb egy, majd az 
igényeknek megfelelően két tan
terem egybenyitásával alakí-tot- 
ta ki a Javító Intézet Igazgató
sága azt a kápolnát, ahol a szom
bati, előesti szentmisére a nö
vendékek és intézeti dolgozók 
mellett szeretettel várják a rend
szeresen belátogató 60-80 vá
roslakót is. Az egykori javítós 
templom neogót oltárának a fel
újítása jelenleg folyamatban 
van, újraszentelésére a Javító In
tézet 120 éves fennállási ünnep
ségsorozatának keretei között, 
ez év szeptemberében, Dr. Beer 
Miklós váci megyéspüspök rész
vételével kerül sor.

Az Aszódi Római Katolikus 
Egyházközség nyitott életet él. 
A templom kapuja jelképesen is 
mindenki számára nyitva van. A 
mi létesítményeink a SZERE
TET HÁZAI, a mi rendezvé
nyeink a SZERETET ÜNNE
PEI. Békében és szeretetben, az 
ökumené szellemében kívánunk 
élni minden városlakóval, Galga 
mente népével. Amiként szép 
énekünk hirdeti: Dicsőség 
mennyben az Istennek, békes
ségföldön az embernek

Az Aszódi Római Katolikus 
Egyházközség 2004-ben mega
lakult új Képviselő-testülete: 
Buzgán József plébános egyházi 
elnök. Tolmácsi Miklós világi 
elnök, tagok: Dr. Asztalos Ist
ván, Csobán Pál, Dvorszki Jó
zsef, Frajna Miklós, Frajna Mik
lósáé, Kondela Mihály, Korpás 
László, Nagy Jónás, Pethö Ti
bor, Szabó Erzsébet, Szovics Pál, 
Szűcs Tibor, Tóth András. A.l.
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Egy kis nyelvelés
Majd csak felnő!

Jubileumi Évkönyv: 
segítség kerestetik hozzá

A feliratok sokféleségéről már 
volt szó e rovat lapjain. És az is 
könnyen megjósolható, hogy 
még nagyon sokáig lesz is. Úgy 
érzem, a téma kifogyhatatlan.
Amiről most írok, arról való

jában nem akartam írni. Évekig 
vártam, hogy az illetékesek ki
cserélik a hibás feliratokat. Mi
vel nem történt meg a csere, 
maradt az írás.
A gyerek és a felnőtt szó is 

gyakran előtagja összetett sza
vainknak. Szófaját tekintve ma 
már mindkét szó főnév, erede
tüket illetően azonban eltérés 
van köztük. A gyerek-gyermek 
szó eredendően főnév, a felnőtt 
pedig a felnőtt ember szószer
kezet melléknévi igenévi alak
jából vált időközben önálló fő
névvé, amikor elmaradt mel
lőle a jelzett szó. Mindkét szó 
alaktani viselkedéséhez hozzá
tartozik, hogy jelentésük más, 
ha egybe újuk az őket követő 
főnevekkel vagy ha nem.
Évek óta - ajelenlegi épület át

adása időpontjától - hirdeti két 
felirat a városi könyvtár ablaká
ban, hogy az olvasni szándé
kozók mikor látogathatják a 
könyvtárat. A feliratot nem 
helyben készítették, hanem 
minden bizonnyal vásárolták, s 
csak az aktuális adatokkal kel
lettkiegészíteni, s már készen is 
volt az olvasók tájékoztatását 
szolgáló szöveg. Ez önmagá
ban nem baj, mert nagyon is jó 
dolog, ha a mindennapi mun
kánkat megkönnyíthetjük fél
kész vagy teljesen kész anya
gokkal. Az viszont már baj, 
hogy sokszor az ilyen segéda
nyagokat előállító cégek sin
csenek tisztában a helyesírás 
kérdéseivel. Végül is nem az a 
dolguk, hogy a helyesírás rej
telmeiben mélyedjenek el, 
hanem az, hogy eladják termé
keiket, s abból lehetőleg minél 
több hasznuk legyen.
A gyermek szó jelentése, hogy 

a vele megnevezett személy 
még nem felnőtt, a felnőtt szóé 
pedig értelemszerűen az, hogy 
a vele megnevezett személy 
már nem számít gyereknek.

Igaz, szoktuk mondani, hogy a 
nyelv tükrözi a valóságot. Azt is 
el kell azonban ismerni, hogy 
nem tökéletesen. Mert Nagy Já
nos nevét nem azért írjuk, nagy 
N-nel, mert termetre vagy erköl
csi megítélés tekintetében nagy, 
hanem azért, mert meg kell őt kü
lönböztetnünk másoktól, s ez a 
név segítségével lehetséges töb
bek között. Ha azt a nyelvi logikát 
követnénk, hogy ami nagy, azt 
nagy kezdőbetűvel írjuk, ami ki
csi, azt viszont kicsivel, akkor az 
egykori történelmi Magyarország 
kezdtbetűje nagy lenne, a mai ha
záé viszont kicsi.
A fentiekből kikövetkeztethető, 

hogy a gyermekek számára olvas
nivalót biztosító könyvtári részt 
jelölt feliratot nem kell külön írni, 
mert nem kell várakoznunk arra, 
hogy a könyvtár megnőjön. Az el
nevezés nem az intézmény mére
tére, hanem a rendeltetésére vo
natkozik: gyermekek számára lét
rehozott könyvtár. A könyvtár 
másik része pedig a felnőttek szá
mára szolgáló könyveket bizto
sítja: tehát nem kell örvendez
nünk, hogy már megnőtt, kinőtt a 
gyermekkorból.

Korántse gondoljuk azonban, 
hogy más hasonló szópár nincs. 
Igenis van! A női és a férfi sza
vunk önmagában nem okoz külö
nösebb gondot. A nemek közötti 
megkülönböztetést segíti. Csak 
nem mindig használjuk jól. Lát
szólag ugyanis a két szó között 
semmiféle különbség nincs, ráa
dásul mindkettő i-re végztdik. 
„Hát mi itt a gond?” - kérdezhet 
nénk. Ránézésre semmi. Csak
hogy az egyik szó melléknév - női 
-, a másik pedig - férfi - minden 
látszat ellenére főnév. Ha külön
böző termékek, szakaszok megje
lölésére használjuk őket, bizony 
másképpen kell írnunk, ha női 
holmikról van szó vagy pedig fér
fiak számára rendeltetett termé
kekről. PL: női ruha, férfiruha; női 
zokni, férfizokni; női cipő, férfici
pő. Még arra a bizonyos helyi
ségre is szerencsésebb, ha azt ír
juk ki: Nők; Férfiak. így biztosan 
nem vétünk a helyesírás ellen.

-g-l 

A Petőfi Sándor Gimnázium, 
Gépészeti Szakközépiskola és 
Kollégium valamint az Öreg
diákok Baráti Egyesülete a 
2003-2004. tanévben ünnepli az 
aszódi középfokú képzés 275. 
évfordulóját, amelynek záró ün
nepsége 2004. május 29-én lesz 
az iskolában. Erre a jubileumi 
ünnepségre szeretettel meghív
nak minden volt aszódi diákot és 
érdeklődőt.
Ebből az alkalomból Jubileumi 
Évkönyv-et jelentetnek meg, 
amely 1949-től 2003-ig tartal
mazza az iskola történetét, lexi
konszerűen az iskola tanárait és 
érettségizett diákjait. Diákok írá
sain keresztül mutatják be az is
kola volt tanárait, kiválóságait: 
művésztanárokat és művészdi
ákokat, a tanulmányi versenye
ken és a sportban dicsőséget 
szerzett diákokat, továbbá az 

Csicsijja, babája...
Régi tervünk vált valóra az idén. Csoportunkba járó gyermekeink 

nagyon régi, elhasznált takarókkal takaróztak. Szerettük volna már 
kicserélni, de sajnos központi költségvetésünk ezt nem engedte 
meg.
Ezúton szeretnénk megköszönni elsősorban a szülőknek az anyagi 

hozzájárulást, a Rőfös szaküzlet vezetőjének a kedvezményes 
anyagvásárlási lehetőséget, és nem utolsósorban az UNI-ÉP Szóig. 
Bt. Varrroda dolgozóinak, akik elkészítették a gyermekek számára a 
takarókat. így sikerült megvalósítani, hogy a délutáni pihenőidő 
alatt gyermekeink kellemes, esztétikus takarók alatt pihenjenek.

Napsugár Óvoda Nyuszi csoport

Színházkedvelők figyelmébe!
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 2OO4.április 24-én szombaton 
19 órai kezdettel a Vécsey Károly Helyőrségi Klubban bemutatja
Eric-Emmanuel Schmitt: Rejtélyes Viszonyok 
című darabját.

Rendezte: Cristianloan
Belépőjegyek elővételben és az előadás napján válthatók a Hely
őrségi Klubban 1000 Ft-os áron. Diákoknak, katonáknak, nyugdí
jasoknak: 800 Ft

Április 28-án csütörtökön 18.30 órakor a Művelődés Háza kama
ratermében: “ Szeress, csak szeress” Egy óra Gerswinnel.
Közreműködik: Holl Zsuzsa, Végh Péter
Zongorán kísér: Réti Anikó

Jegyek a helyszínen vásárolhatók 500 Ft-os áron.

iskola kiemelkedő eseményeit.
A Baráti Egyesület kopjafát állít 
az elhunyt tanárok és a diáktár
sak emlékére, pályázatokat hir
detett az iskola diákjai számára.
A Jubileumi Évkönyv megje
lentetéséhez, a kopjafa állításá
hoz, a pályázatok nyerteseinek 
jutalmazásához és a jubileumi 
ünnepség megrendezéséhez 
pénzre van szükség. Ehhez kérik 
a Tisztelt Öregdiákok és Érdek
lődők segítségét az évkönyv elő
vásárlásával, amely 1500 Ft és 
az ezen felüli adományaikat tisz
telettel megköszönik. Az elővá
sárlás (és az esetleges csoma
golási és postaköltséget, amely 
500 Ft) összegét az adománnyal 
az OTP BANK 11742166- 
20101464 számlaszámon lehet 
befizemi vagy átutalni. (Befize
tési csekk az iskolában igényel
hető.)
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DIVATbán a GALA
Hefyben a íeynayyobb kináíatl
Férfidivat: csíkos és egyszínű öltönyök,

- zakók, pulóverek, ingek, alsóneműk

Női divat: örök sláger a nadrág!
Négyféle fazon, elasztikus qw^pból

- kosztümök, szoknyák, pulovöíe^-'
- pólók, blúzok,, fehérneműk w' •

k 5 , « r ■ ’♦ * ’ i

BAKFIS DIVAT: FARMERNADRÁGOK, 
ÍKPÓLÓK, SZOKNYÁK

^BATISZ ÉS PUPLIN INGEK, FEHÉRNEMŰK
« * «ö ’ ' * "■ * ‘ ft ’> g.

? , . > * ■■ a ..
V 1 ’ 5 ■' 1 & ' ■ „ ' * r *'

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

ORIGINAL JEANS ' . «í

&

Levis Aon TBY JEANS
4- í> ,».ví r A • & •■ S» ■

■■ f -.fi ' V'X- • •'< & •••

Nadrágok - ingek - pólók - pulóverek

Amiben biztos lehetsz!
' $ - & * í. - < •

• ». < A x > V « A • ■' ' .

&

* > ■ k-

:<■ j 5

Aszód, Kossuth U l.Tel: 400-202/M4 Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12
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EXTRA méretű divatáru és kismamaruházat
Aszód, Kossuth Lajos út 3.

Tavaszi kosztümök 
folyamatoséin érkeznek!

Ballagásra 
alkalmi ruhák, blúzok!

■ fazm&zek, ingek

~ nactágck, nézne műk stb.

leadhatók!
Nyitva tartás: 

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

[kúttá- háx)
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
- fagyasztott húsok nagy választékban
- kölyökneveléshez anyatejpótlás és 
cumikészlet

- szakköny vek, tartási, kiállítási és 
tenyésztési tanácsadás

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

Alkatrészek, kellékek azonnal, raktárról!
- számítógép alkatrészek
- hálózati kiegészítők
- CD. DVD írók
- digitális
fényképezőgépek
- memóriakártyák
- 5.1 hangfalszettek.
- tv tunerkártyák
- nyomtatók, szkennerek
- festékkazetták
- PC játékok
- írható CD és DVD 
lemezek

Számítástechnika és nyomtatási kellékek

ÚJ NYITVA TARTÁSUNK: 8-18

Aszód Kossuth út 3 UDVARHÁZ 
Tel/Fax: OS 28 402 389

w<wv megspnnthu. emaó megapnnt@vivaniail hu

Áprilisi 
ajánlatunk

x DVD író (
29.900 Ft

Komplett számítógépek 1 óra alatt, 
igény szerinti összeállításban!

A nálunk vásárolt számítógépekre díjtalan szervizelést vállalunk!

Hálózat-tervezés, kivitelezés, karbantartás, 
gépátépítés, fejlesztés, szakmai tanácsadás

LG CD író 52x32x52 8.650.- Digitális fényképezőgép 34.900.-
LG 16x DVD meghajtó 7.700.- CANON 1250 foto nyomtató
256 MB Pen Drive 15.650.- ' 17.900.-
Infraport (soros USB) 6.900.-/7200.- Epson C43SX nyomtató 15.900.-

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák!

NEM
TMAQYAR 

TI KÖNYVESBOLT
• történelem, hagyomány, küldetés,
• könyvek, videókazetták, CD-k, DVD-k, 

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

ASZÓD, Kossuth L. u. 3.
(UDVARHÁZ)
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Kit zavarnak nemzeti színeink?
Nem akartam ilyen témájú 

cikket írni, de kénytelen va
gyok. Valamelyik „derék” 
aszódi polgártársam kényszerít 
erre. Március 12 és 14 között 
kísérőként vettem részt isko
lánk csapatával a Petőfi nevét 
viselő középiskolák szokásos 
éves találkozóján az Evangé
likus Egyház Petőfi Gimnáziu
mában. Szombaton nem kocsi
val mentem, azt családom tag
jai hozták utánam már sötéte
dés után, hogy a késői időpon
tig tartó program befejeztével 
ne kelljen gyalog hazamen
nem. Aznap este Illyés Gyula 
Tüvé-tevők c. darabját adták élt 
az Evangélikus Gimnázium 
tanulói, ahol sokan vettek részt 
külső vendégként. (A darabot 
előadó tanulók szülei, hozzátar
tozói, közeli ismerősei stb.) Az 
eltadás után még a csapatokat 
kísérő tanárok és a program 
szervezésében részt vevő kollé
gák számára az ismerkedést 
elősegítő közös program volt. 
Ezen természetesen én is részt 
vettem. Mivel helybeli vagyok, 
éjszakára hazajöttem. Elkö
szöntem a kollégáktól, beindí
tottam a kocsit, s akartam ép
pen indulni, de a kocsi nem 
moccant. Először nem értettem 
a dolgot, de kezdtem gyana
kodni, hogy baj lehet a kere
kekkel. S amikor kiszálltam, 
hogy meggyőződjek a dolgok 
állásáról, azt tapasztaltam, 
hogy mind a négy kerék telje
sen lapos: valaki kiengedte be
lőlük a levegőt.(Az egyik sze
lep mellett még ott volt a szí
vószálhoz hasonló segédesz
köz, a szelepsapkákat azonban 
csak másnap reggel tudtam 
összeszedni!) S azt is észre
vettem, hogy az antennára né
hány nappal korábban felkötött 
nemzetiszínü szalagot is levág
ta az illető.

Vajon ki tehette? A kérdésre 
könnyű is és nehéz is a válasz. 
Mindenképpen szükséges némi 
magyarázat az előzményeket 
illetően. A Kossuth Rádió „A 
mi időnk” című műsorában 
riportrészlet hangzott el velünk 
Feleségemmel február 15-én és 
29-én. A 15-i adásban szó esett 

arról is, hogy miért viselek a ruhá
mon egy ékalakra hajtott nemzeti
színű szalagot, amilyen a klasz- 
szikus kokárda alsó részén van. 
Úgy gondolom, hogy az elhang
zottak senkit nem sértenek. (Aki 
utána akar nézni, megteheti in
terneten a www.radio.hu / hangtár 
részen, ha kiválasztja a 17 óra idő
megjelölést. Az első riportrészlet 
17 óra 38 perckor kezdődik, a 
február 29-i adásban elhangzottak 
pedig 17 óra 43 perckor hallgat
hatók. Az itt közölteket nem rek
lámnak szántam! Csak azt szol
gálják, hogy tárgyilagos véle
ményt alkothasson mindenki, aki 
nem hallgatta az adást, és lehe
tősége van interneten meghall
gatni a műsort utólag.)

Aki összefüggésbe hozható a 
történtekkel - merthogy a több 
kocsi közül csak az enyémmel 
történt, amit leírtam -, az minden 
bizonnyal hallgatta a műsort,

Miért?
A fenti kérdést teszi fel vissza

visszatérő módon Francesco, a 
későbbi Assisi Szent Ferenc a 
Napfivér, holdnővér című film
ben, melyet a közelmúltban a tan
anyaghoz kapcsolódóan több 
szőr volt alkalmam megnézni a 
tanulókkal. Immár sokadszor.
És ezt kérdem én is: Miért kell 

egy korlát miatt már másodszor 
cikket írnom? Először 1998-ban 
kellett írnom róla, hogy a toldás, a 
használók biztonságát szolgáló 
kiegészítés elkészüljön. Most 
azért kell szólnom újra, hogy a 
február 15-ére virradó éjszaka 
egy figyelmetlen autós által ki- 
döntött korlátdarab helyreállít- 
tassék.

Igen, ha valaki emlékszik még 
rá, a Szontágh lépcső felső lép
csősora feletti, utólag elkészült 
toldás helyreállításáról van szó. A 
reggeli órákban azt vettem észre, 
hogy a nevezett korlátdarab hi
ányzik, s hogy nagyjából a lép
csősor közepén, a bejárati ajtóval 
szemben, a korlát és a kerítés kö
zött hever. Bevittem az udvarra, 
majd a késő délutáni órákban te
lefonon értesítettem a GAMESZ 

amelyben elhangzott, hogy a 
kocsi antennáján is „ott a sza
lag, s ha megcsúnyul, cserélem” 
. Minden bizonnyal tudta azt is, 
hogy kié a kocsi. Jobboldali ér
zelmű ember nem nyúl a szalag
hoz. Tehát a tettes vélhettleg el
vakult baloldali beállítottságú 
személy, aki éppen megtalálta 
azt az alkalmat, amikor kelle
metlenkedhet valakinek, akit ta
lán oka van politikai nézeteik 
különbözősége miatt kellőkép
pen gyűlölni.
Az is valószínű, hogy csele

kedete valamiféle örömet, bol
dogságot szerzett számára. Kí
vánom, hogy ez legyen a leg
nagyobb boldogsága. Egyéb
ként ugyanazt kívánom neki, 
amit ő nekem. Ha csupa jót kí
ván, akkor én is neki. Az egyen
lő elbírálás elve alapján. Ha va
lakit zavarnak nemzeti színe
ink, senki sem kötelezi őt, hogy 

vezettjét, hogy mi történt, s meg
mondtam, hogy hol találják meg 
a hiányzó részt.
Naiv módon azt hittem, hogy 

már másnap, vagy legalább egy
két nap alatt megjavítják a sérült 
korlátot. Mire e sorok megjelen
nek, már két hónap is el fog telni, 
s lehet, hogy a korlát még min
dig nem lesz készen. Azóta - 
mint tudjuk -, volt egy kétnapos 
nagyon csúszós jegesedés, illet
ve pár nap múlva latyakos-havas 
idő köszöntött be. Nagy szükség 

Megkésett köszönet
Az utolsó Honismereti Akadémia záró estéjén szorongva ültem és 

vártam, hogy a vitaest végén - amikor Asztalos Úr ajándékkal is 
megköszönte a részvételt -, hogy sorainkból valaki feláll és a hall
gatóság nevében mond köszönetét ezekért a nagyszerű előadáso
kért. Nem így történt. Pedig számomra, hiszem, hogy a többiek 
számára is, maradandó élményt adott. Bár nem vagyok őslakos, 
csak 1957-ben költöztünk Hévízgyörkről Aszódra, ahol gyökereim 
maradtak, és utolsó utam is oda, szüleim mellé vezet majd, de 
szívem Aszódé, hisz gyermekeim és unokáim egy része igazi aszó
dinak tartja magát. Munkám révén (tüdőgondozó 1958-1977), mint 
védőnő megismerhettem az akkori járás iskoláit, pedagógusait, vé
dőnőit és jól esett újra végigjárni ezeket a helyeket, a régi és az új 
események az előadások alatt csodálattal töltöttek el. Ezt szeretném 
szívből megköszönni Igazgató Úrnak és munkatársainak, hogy 
létrejöhetett ez a Honismereti Akadémia. Ezt csak honszeretetből és 
hivatástudatból lehetett csak megteremteni. További munkájukhoz 
fáradhatatlan erőt, jó egészséget és jókedvet kíván: K.L.-né

nézze. Joga van kivándorolni, 
akár Putyin elnök Oroszorszá
géba is.(Merthogy Oroszország 
az egykori Szovjetunió utódálla
ma!) Majd Putyin elnök úr meg
magyarázza neki, hogy mi a de
mokrácia! Senki nem tartja őt 
itthon, ha hányingere van a nem
zeti trikolórtól!
Ilyenkor értem meg újra és újra, 

hogy mit jelent a Bibliában a 
„Boldogok a lelki szegények, 
mert övék a mennyek országa ” 
mondat. Nem is őt sajnálom iga
zán, mert nem fogja fel, mit tett, 
hanem csak szegény édesanyját 
sajnálom, aki a jelek szerint csak 
egyetlen bölcsödalt ismert, ami
kor kisdedét dajkálta. A kezdő
sorát nem írom le, csak a címét. 
Azt sem cirill betűkkel, hanem 
csak fonetikus átírásban:
Dubinuska.

Akinek szeme van a látásra, az 
lásson! Akinek füle van a hal
lásra, az halljon!

Honig Antal

lett volna a korlátra. Mert most 
nem csak azért veszélyes, mert 
nem lehet benne időben megka
paszkodni, hanem azért is, mert 
az eltört résznél kifejezetten éles 
csonk maradt, s ha valaki sze
rencsétlenül talál hozzányúlni, 
még a kezét is elvághatja vele.
A csúszós időnek vége, itt a ta
vasz. Bízom benne, hogy a kor
lát a száraz időre való tekintettel 
elkészül, s nem kell újra írnom 
róla.

Honig Antal

http://www.radio.hu
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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
d Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

Péter Lajosné 
ASZÓD, LAKÓTELEPI 
FESTÉK-TAPÉTABOLT

V (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
La bor Nyitva: H-P: 8-17, Szó: 8-12

Digitális kidolgozási akció: 
9x 13 már 59 Ft/db 

lOx 15 már 69 Ft/db
Anyáik napjára szép ajándék a 

fémkeret, gyermekéről, 
családjáról készült fényképpel!

Fotóalbumok, bélyegalbumok, 
emlékkönyvek 

nagy választékban kaphatók !

Illatszertár
Parfümök, kész illatszercsomagok, 

kovácsoltvas gyertyatartók, párologtatók, 
plüss figurák nagy választékban kaphatók.
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Tűz a szabadban!
/A tűzoltóság a szabályok betartását kéri

Az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján a tűzesetek túlnyomó 
részét a szabadtéri erdő-, avar-, 
és bozóttüzek tették ki. Ezek 
nagy része tűzvédelmi szem
pontból önmagában ártalmat
lan, senkit és semmit nem ve
szélyeztet, legfeljebb a tűzoltó
kat dolgoztatja meg. 10-15 %- 
uk azonban komoly károkat 
okozott az erdőkben vagy kis 
faépületekben szerszámosokra 
átterjedve. Persze az ártalmat
lan tüzek is csak önmagukban 
vizsgálva azok, mert adott eset
ben az ott dolgozó tűzoltó erő
ket, eszközöket egy esetleges 
nagyobb tűzesettől tartja távol. 
Mi a fontosabb?! Ezen esetek 
vizsgálatánál szinte mindig az 
emberi felelőtlensége vezethe
tő vissza a tüzek keletkezése. 
Egy részük gondatlanság kö
vetkezménye, ilyen pld. a szá
raz fűbe eldobott égő cigaretta
csikk, gyufa vagy a csak kis 
időre magára hagyott kerti hul
ladéktűz. Másrészük a túlzott 
önbizalom vagy a tűz ereje alá- 
becsülésének eredménye. A túl 
nagyra nőtt száraz fii, a réten, 
árokparton, a régi nádasok 
vagy a tarló és erdőirtás marad
ványok elégetése gyakran túl 
nagy falat az azt végzők számá
ra. Persze ezen túlmenően sok
szor tapasztaljuk, hogy a tűz
gyújtóknak nem is céljuk a tűz 
kordában tartása, a fontos az, 
hogy ami felesleges, az leégjen 
és a tűz kezdetén dolguk végez
tével távoznak. Vissza legfel
jebb csak akkor jönnek amikor 
a tűzoltók már elvonultak, hogy 
a megmaradt részeket újból 
meggyújtsák. Harmadik eset a 
gyermekjáték, melyek sajnos 
néha a legtragikusabb véget 
érik. Az, hogy ezek ellen a je
lenségek ellen mit lehet tenni, 
nagyon sokszor kívül esik a 
tűzvédelmi hatóság és szakem
berek lehetőségi körén. Hiszen 
például a gondatlanság miatt 
történt tűzesetnél az eldobott 
égő cigaretta ugyanannak a 
mozdulatnak az eredménye, 
mint az eldobott banánhéj vagy 
chipszes zacskó, az erdő szélére 

kihordott és meggyújtott kerti 
szemét ugyanabból a körből szár
mazik, ahonnan az erdei illegális 
szemétlerakó. Ebben az esetben 
csak annyi marad, hogy minden
hol és mindenkor - pld. ebben a 
cikkben is - nagy betűkkel le kell 
írni azt, hogy NE! Ne dobjuk el az 
égő cigarettát, gyufát, ne hagyjuk 
ott az égő száraz füvet, nádast, ne 
hagyjuk sorsára a tűzrakást vág}' 
erdei tüzrakó helyet!
A gyerekek esetében a jó pél

damutatás és a tűzzel való meg
felelő "mit szabad,- és mit 
nem..?" bánásmódra való nevelés 
lehet a megoldás, mely feladata 
mind a szülőnek, mind az isko
lának, mind a tűzvédelmi szak
embereknek. Tudatosuljon a gye
rekekben az, hogy milyen ve
szélyt vállal azzal, ha egy gyufát 
meggyújt.
Ha már véglegesen és megmá- 

síthatatlanul eldöntöttük, hogy 
egy nagy tüzet rakunk, akkor tart
suk be a tűzveszélyes tevékeny
ségre vonatkozó előírásokat.
Pl.:
- Az épületektől és a tárolt éghető 
anyagoktól 6-20 m távolság be
tartása célszerű a tűz nagyságától 
és az épület anyagaitól függően. 
A védőtávolság területén a talajt 
száraz, éghető anyag ne borítsa, 
illetve a levegőben történő átter
jedés megakadályozására szél
csendes idő legyen.
- Tartsunk készenlétben olyan 
eszközöket, melyekkel a tüzet 
kordában tudjuk tartani, illetve, 
ha kell, el tudjuk oltani. Néhány 
kéziszerszám (lapát), pár vödör 
víz vagy a kerti locsolótömlő 
gyakran megfelelő lehet, azon
ban nagyobb tűznél több esz
közre is szükség lehet.
- A tűzgyújtás esetében is tartsuk 
szem előtt az egy ember nem 
ember munkabiztonsági szabályt 
és a várható tűzterület nagysá
gától függően többen végezzük a 
munkát. Nagyobb terület esetén 
tűzvédő sávok kialakításával ki
sebb szakaszokat is ki lehet ala
kítani illetve a tűz- ellentűz 
módszer alkalmazásával is 
csökkenthetjük a munka létszám
igényét. Természetesen a fent leír

tak alapszabályok, melyek min
den esetben figyelembe veen
dők, azonban a helyi sajátossá- 
gokjelentősen befolyásolják azt, 
hogy még mire kell odafigyelni. 
A szabadban tüzelés tűzvé
delmi vonatkozásain túlmenő
en a levegő védelmével kapcso
latos következmények sem 
elhanyagolhatóak. Mielőtt bárki 
nekikezd az égetésnek, vegye 
figyelembe a 21/2001. 11.14. 
kormányrendeletet, ugyanis ez a 
jogszabály a szabadban történő 
égetést környezetvédelmi okok-

Kisjavítás: nagy lista, 
kevés lehetőség

Elkészült a 2004. évi kis
javítási-felújítási címjegyzék. 
A listán összesen 90 tétel sze
repel, ám, jó, ha ezeknek a 
problémáknak az egyötödét- 
egyhatodát orvosoltatni tudja 
az önkormányzat Tavaly 20 
kisjavítási munkát sikerült 
elvégeztetnie a városnak.

A Műszaki Iroda korábban 
kötelezettséget vállalt arra, hogy 
minden év május 1-ig elkészíti a 
kisjavítási, felújítási címjegy
zéket. Ez mostanra megtörtént, 
sőt a Városfejlesztési és Kör
nyezetvédelmi Bizottság már át 
is nézte a listát. A következő lép
cső a munkák rangsorolása lesz, 

A Galga Polgárőr Egyesület hírei
Az elmúlt időszakban két alkalommal is polgárőrök akadályoztak 
meg lopásokat. N. Lajosné polgárőr arra lett figyelmes, hogy három, 
nem idén bámult személy bemegy egy családi ház udvarára, és el
kezdi összeszedni a frissen mosott, száradni kitett ruhákat. Erőteljes 
rájuk ripakodás után a „hölgyek” felhagytak cselekedetükkel. A 
rendőrséget közben értesítették, így rövid idő alatt kézre kerültek. 
Felelősségre vonásuk megtörtént. Ugyancsak polgárőr hiúsított 
meg lopást, mégpedig a piacon. SZ:F. észrevette, hogy egy férfi egy 
idő néni kosarából kiemeli a pénztárcát. Rákiabált, mire a férfi fu
tásnak eredt, és rémülten eldobta a tárcát.

Több bejelentés érkezett, hogy jól szituált emberek csöngetnek be 
házakba- legfőképpen nyugdíjasokhoz - azzal az indokkal, hogy az 
ELMÜ-től, a TIGÁZ-tól vagy a Nyugdíjfolyósító Intézettől érkez
tek hivatalos ügyeket intézni. A lényeg az, hogy megpróbálják a há
ziak figyelmét elterelni, s ezt kihasználva értéktárgyakat, pénzt ma
gukhoz ragadni. A polgárőrök azt tanácsolják hogy idegeneket az 
egyedülálló idősebbek semmi szín alatt ne engedjenek a lakásukba. 
Ha nagyon erőszakoskodik, fenyegessék meg azzal, hogy szólnak a 
szomszédnak vagy a rendőrségnek.

R.Z.

ból tiltja. így a háztartási illetve 
a növénytermesztéssel keletke
zett kerti hulladék, a lábonálló 
növényzet tarló égetése tilos!
És a végére csak egy "kis" érde
kesség, hogy mire vagyunk 
kénytelenek fordítani az adózó 
állampolgárok pénzét: napi 15- 
20 alkalommal kell avar-, ill. ná
das tűzhöz vonulni Péceltöl 
Aszódig, Zsámboktól Váckisúj- 
faluig.

Media Zoltán tü.alezr.
tűzoltósági tanácsos 

Parancsnok

amire Kiss Jánost kérték fel. A 
rangsornak az alábbi csoporto
sítás és fontossági szempontok 
alapján kell elkészülnie:
• balesetveszély elhárítása
• vagyonkár megelőzése
• működési szükségesség
• minőségi jellegű munkák.
A bizottság javasolta azt is, hogy 
bár a listán nem szerepel, de 
kiemelt sürgősséggel készüljön 
el az utak kátyúzása, illetve a 
Kondoros tér 7,9,11. számú in
gatlanok előtti mintegy 40 fo
lyóméter hosszúságú lépcsőzés 
nélküli járda. A két munka össz
értéke mintegy 3 millió Ft.

R.Z.
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FOURTEL
Sport-Hobby- Táplálékkiegészítő termékek 

boltja 
Aszéd Udvarház 

UJ termékek 
kaphatók!

Scitec Nutrition
- Universal Nutrition
- Cytogen
- Nutrend
-AFP
-American Muscle

Kaphatók més: - makettek, súlyzók
-kések, sportcikkek

MLO és Bio Tech termékeket ■ ajándéktárgyak,
új ikladi telephelyünkön lehet megvásárolni!
Cím: Iklad, iskola tér 1. (Horgászbolt)

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

TEL: 30 560-3044
20 3259-446

Vix.VEZETEK-ES FŰTESSZERELES

JAVÍTÁS - KORSZERŰSÍTÉS
Vízvezeték-szerelést, csatorna rákötést, 

fürdőszoba felújítást, 
központifütés-szerelést 

vállalok!

Telefon: 06 30 431-1703

ZO-LA 2000

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

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Mezőgazdasági -és tehergépjármű-alkatrész bolt

Figyelem! Tevékenységi körünk bővült!
Kistehergépj ármű-alkatrészek 

forgalmazása:Transit, VW Transporter stb. 
Teljeskörű alkatrészellátás, szűrők kereskedése

DVD KÖLCSÖNZŐ /a
j Aszód, Kossuth Lajos u.71. //^
' (A Művelődés Házával szemben) Xlt;

DVD adás-vétel 
kölcsönzés 
Videofilmek 
PC szoftverek

GSM TELEFONOK 
SZERELÉSE 
ADÁSVÉTEL-CSERE 
TARTOZÉKOK 
ALKATRÉSZEK

Érdeklődni: 06 20 595-7811

CIPÓBOLT W
Úi helyen: Aszód, Kossuth L. u. 2. “ J

(Samu gazda és az Allateledel között)
Áprilisi akción! 4^

10.000 Ft feletti vásárlásnál
-1O®/o kedvezményi

Pelenka, cipőfűző, cipőtisztító spray kapható!
Gyerek szandik, cipők, bakancsok és papucsok 18-35-ös 
méretig. Siesto, Melánia, flssó, Playshoes bébicipők 
Hirsch biopapucsok 23-41-es méretig

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

Nyitva: H-P: 9-17
: 8-12

^Pöttöm GKuckó

Aszód, Kossuth L. u. 3. 
Udvarház 

^Pöttöm termékek:
Babakelengye, 
kisgyermek divat 
babaápolási cikkek, 
játékok

ÁllANdó Akciók!
Tel: 06 30 415-0368

£? DÍSZÁLLAT ÉS ALLATELEDEL
\ Aszód, Kossuth L.u. 2.(Samu gazda boltja mellett)

Akciós ajánlatunk:
Tavi aranyhal, koi-ponty többféle méretben kapható!

150-1.200 Ft-ig
Egyes tavi tartozékok V 

20-30%-os árengedménnyel!
Újdonság! jt

Univerzális, vízálló akváriumi Nyjtva tartás:
világítás(neon) állítható méretben h-P: 9-17 
(30-150 cm-ig) kedvező áron kapható! Szo: 8-12

^Taoábbi keSoesö áiainkkat uázjuk Önöket!
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ÖN DÖNT!
F.H. AUTÓSISKOLA BT.

Aszód, Petőfi S. u. 14.
A VÁLASZTÁS LEHETŐSÉGE

ASZÓDON
az

ASZÓDIAKÉRT!
A következő személygépkocsi-vezetői 

tanfolyamrólérdeklődni lehet:
06 30 369-49-42

vagy 
06 30 309-55-98-as 

telefonon

Részletfizetés, 
diákkedvezmény!

fáronos Lllul:nr<j

Márkabolt Lancas‘
AKCIÓS ÁRAKON vásároljon üzletünkben!

10-20% kedvezmény a KRONOS márkájú 
termékekből!

j j aa no 3 o oo

mWKniMOí XQmtWJM HR0X&X sin 
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

HORGÁSZBOLT
LLATELEDEL 

ÜSLET 
Aszód, Kossuth Lajos u. 63.

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

Botok, orsók 
10% 

KEDVEZMÉNNYEL
Kaphatók!

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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Húsvéti tojás helyett “ötössel” 
kedveskedett a csapat a gyáliaknak
2004-04-04 Piliscsaba, 150 
néző
Piliscsaba - FC Aszód: 1:3(1: 
1); Utánpótlás mérkőzések: Ifi: 
0:1

Tavaszi napsütés, kellemes 
meleg, igazi labdarúgó idő 
várta az aszódi szurkolókat Pi- 
liscsabán. Mintegy 40 fanati
kus aszódi drukker kísérte el 
csapatát a Pilisbe, így majdnem 
hazai környezetben indult 
útjára a labda. A felnőtt csapat 
mérkőzését az ifik jó játéka és 
idegenbeli győzelme (0-1) 
előzte meg, ezért bizakodva 
vártuk a folytatást. A pálya - és 
környéke - állapota a hazai lab
darúgás színvonalát "hozta": el
hanyagolt környék, kevés fii, 
sok göröngy, kemény talaj. Az 
egyik aszódi “szurker” tömör 
véleménye: ez a pálya sz.r.
A mérkőzés elején a piliscsabai 
csapat lépett fel támadólag, 
csatáraik már az aszódi térfélen 
zavarba hozták a labdát felhozó 
védőket, pontatlan átadásokra 
kényszerítve őket. Igaz, a meg
szerzett labdákkal ők sem tud
tak mit kezdeni...Két Hosszú 
Pe/z-helyzet jelezte, mi is a pá
lyán vagyunk. Az első félidő 
derekától átvette az irányítást 
az aszódi alakulat. Sorban ve
zették a támadásokat, ered
mény nélkül. S ahogyan a fut
ballban lenni szokott, a kiha
gyott helyzetek után váratlanul 
gólt kaptunk. A 32. percben 
Nenad a tizenhatos vonaláról 
pontatlanul fejelte vissza a me
zőnybe a labdát, amit a pilis
csabai csatár kapásból a léc alá 
vágott. Ritkán látható szép gól 
volt, meg kell hagyni. (1-0).
Nem kellett sokáig várni a vá
laszra sem. 36. perc, Hosszú fe
jesgólja kialakította az I. félidő 
eredményét: 1-1.
A szünetben - mint az igazi 

futballmeccseken - tizenegyes 
rúgó versennyel kedveskedtek 
a rendezők.
A Il.félidő 3. percében Nenad 

kijavította hibáját. Parádés lab
dával indította Hosszú Petit, 
Péter pontos beadását Wuko- 
vics László a hálóba továb

bította. (1-2). 10. perc: Wuko- 
vicsot buktatták az ellenfél 16- 
osán belül, a bíró a 11-es pontra 
mutatott. A büntetőt a sértett ma
gabiztosan értékesítette. (1-3). 
Három perccel ezután a mérkőzés 
talán legnagyobb helyzetét 
hagyta ki Hosszú Péter. Wukovics 
kilépett a védők közül, önzetlenül 
Péter elé tette a labdát, aki 5 
méterről mellé lőtt. A 24. percben 
ismét Péter előtt adódott lehető
ség. Most ő lépett ki egy jó indí
tással, de beadás helyett a kapus
ba vezette a labdát. Wukovics 
Laci jogosan volt dühös csapat
társa önzősége miatt. Egyre-más- 
ra alakították ki az aszódiak hely
zeteiket, a mérkőzés eredménye 
azonban már nem változott.
Összefoglalva: a tavaszi idény 

második mérkőzésén ajavuló for
ma már gólokban is megmutat
kozott. Ha helyzeteinket na
gyobb százalékban értékesíteni 
tudjuk, akár 6-8 góllal is győzhet
tünk volna. A játékvezetés szín
vonala a környezethez igazodott. 
Mindkét csapat kárára egyformán 
tévedtek, mindkét oldal szurkolói 
egyforma indulattal szidták a 
bírókat. Ebben teljes volt az 
egyetértés...

Aszód FC-GyálBSE 5:0!
A húsvéti ünnepek alatt sem szü
netelt a foci Aszódon. Szombaton 
a serdülő, húsvét vasárnap az ifik 
és a felnőtt csapat tüsténkedett. És 
minden csapatunk nyerni tudott! 
Szombaton a Gödöllő körzeti ser
dülő bajnokság két élcsapata csa
pott össze a pályán: a bajnoki táb
lázatot vereség és döntetlen nél
kül toronymagasan vezető domo- 
nyi csapat valamint a házigazda 
Aszód együttese. Az aszódi gye
rekek rosszul kezdték a tavaszi 
szezont, Bagón kettő nullás fél
idei vezetésről vesztették el a 
meccset három kettőre. Itt volt a 
lehetőség a bizonyításra, hiszen 
ősszel öt nullás vereséggel jöttek 
el Domonyból. Kitettek magukért 
a serdülők, nagy meglepetésre 
érett, taktikus játékkal legyőzték a 
megyei válogatottba is játékost 
adó domonyi fiatalokat. Aszód 
FC-Domony: 1-0.

Góllövő: Ács Tamás.
Húsvét vasárnap az ifjúsági csa
pat folytatta a győzelmi soroza
tot. Ezúttal a Gyál BSE csapatát 
fektették kétvállra: Aszód FC - 
Gyál BSE ifi : 4 - 0. Góllövök: 
Körösi Gábor (2), Bujdosó 
Zoltán, Truzsi István.

A felnőtt csapat meccsére 
mintegy 300 néző látogatott ki. 
Jöttek érdeklődők Bagról - Bag 
csapata idegenben, Törökbálin
ton játszott -, Galgamácsáról, Ik- 
ladról. Két hét múlva Bagót 
fogadjuk hazai pályán a bajnok
ság kimenetele szempontjából 
döntő mérkőzésen, ezért sokan 
kíváncsiak voltak a csapat for
májára.
A Gyál csapata a bajnoki táb

lázat alsó fertályán szerény
kedik, s a mutatott játék alapján 
nem véletlenül. Nem késztette 
komoly erőpróbára az aszódi 
együttest, mely könnyedén hoz
ta a meccset. A gyors kettő nul
lás aszódi vezetés hatására visz- 
szavettek a tempóból a hazaiak, 
a gyáli csapatnak még helyzetre 
sem nagyon futotta az első fél
időben. Fordulás után sem vál

Tavasz-kupa:
Amatőr kosárlabda villámtorna
Március 26-án került megrendezésre a szabadidősport egyesület 

rendezésében „Tavasz kupa” néven amatőr kosárlabda villámtoma 
a Petőfi Sándor Gimnázium tornatermében. A versenyen az aszódi 
iskolákon kívül hévizgyörki és püspökhatvani amatőr csapatok is 
indultak. A tornán a következő eredmények születtek:
Lányok: 1. Evangélikus Gimnázium 2. Hévizgyörki ált. iskola 
Fiúk 1. Korcsoport: 1. Hévízgyörk általános iskola 2.Petőfi Sándor 
Gimnázium I.csapata 3. Csengey Gusztáv Általános Iskola, 4. 
Petőfi Sándor Gimnázium II. Csapata
Fiúk II. Korcsoport: 1. Püspökhatvan2. Evangélikus Gimnázium 
Következő rendezvényünk az Europarty keretén belül megrende
zésre kerülő streetball villámtoma. Á versenykiírás a város honlap
ján már olvasható! Iskolások az intézmények testnevelő tanárainál 
nevezhetnek a versenyre.
Május 9-én vasárnap: Barangolás a Duna bal partján (kerékpártúra 
Vác környékén)
Felhívás!!! A városi szabadidősport egyesület várja azon amatőr fu
tók jelentkezését, akik szívesen indulnának a június 6-án Buda
pesten megrendezésre kerülő Olimpiai maraton váltón (6fő X 7km) 
egy közös aszódi csapatban, s képviselnék településünket ezen a 
megmérettetésen. Jelentkezni, érdeklődni Nyíry Zsoltnál a követ
kező telefonszámon lehet: 20/9947-480 Nyíry Zsolt elnök

tozott a játék képe, kimaradt 
aszódi helyzetekre, gyámoltalan 
gyáli próbálkozások voltak a vá
laszok. A második félidő végén 
megrázták magukat az aszódiak: 
gyors egymásutánban potyogtak 
a gólok, igaz ordító gólhelyzetek 
is kimaradtak. (Az egyik aszódi 
csatár kapáslövése (a kapu előtt 
6 méterre!) a 10 m magas drót
kerítés felett hagyta el a játék
teret, komoly veszélyt csak a 
drótháló mögött parkoló Suzuki 
Ignis típusú személygépkocsira 
jelentett...Igaz, miért pont oda 
kell parkolni...) A mérkőzés 
végeredménye egyébként 5-0 
lett.
Góllövők: Németh Roland, 
Hosszúi Péter, Wukovics László 
(3). Gratulálunk a mesterhár
mashoz!

Jövő vasárnap (04. 18. 16 óra) 
Tökölre utazik a csapat, majd 
április 25-én, vasárnap 16 
órakor következik itthon Bag 
csapata. Ha Aszód nyer, óriási 
lépést tesz a bajnoki cím meg
szerzése felé. Igazi rangadó, két 
szomszédvár hatalmas csatája 
várható. Aszódnak van mit tör
lesztenie az őszi zakó után. Le
gyünk minél többen a pálya szé
lén. buzdítsuk együtt a csapatot!
HAJRÁ ASZÓD!
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Ki kapja 
idén a Koren-dijat?

Aszód Város Önkormányzata javaslatokat vár az idei 
Koren-díjas pedagógus személyére. A díjról szóló 
rendelet elolvasható a Polgármesteri Hivatalban 

Kissné Kulybus Gizella jegyzőnél.

Ajavaslatokat írásban várják április 30-ig a 
Polgármesteri Hivatal címére: 
2170 Aszód, Szabadság tér 9.

A jelölt személyét illetően részletes írásos indoklás 
szükséges.

A Március 15. Kupa 
lövészverseny végeredménye

Férfi egyéni: 1. Sóvári Józsefi. Lovász József 3. Vér Viktor 
Női egyéni: 1. Ácsné Tóth Beáta 2. Hrncsár Hajnalka 3. 
Rigó Lászlóné
Ifjúsági egyéni: 1. Gortva Péter 2. Zsíros László 3. Konkoly 
Csaba
Gyermek egyéni: 1. ifj. Szenoráczki Ákos 2. Ifj. Szűcs Tibor
3. Konkoly Roland

Gyermek csapat 1. Katonák (Varró Gábor, Csűri Ferenc, 
Szászi László, ifj. Harajka László) 2. Devil 3. Zéró

Vegyes felnőtt csapat: 1. Sára (Kovács Péter, Molnár József, 
Pásztor János, Sóvári József) 2. Vakok 3. Caterpillar

A tavaszi 
hadjárat nyomában
Vízszintes: 1. Az 1848-49-es 
szabadságharc méltán híres 
III. fehér tollas honvédzász
lóalj parancsnoka 12. ír éne
kesnő 13. Népiesen ad 14. Épí
tőjáték 15. Római 101 16. Hős 
katona 19. ... Vegas 20. Eu
rópa Kupa 21. Német szemé
lyes névmás 22. 12 havi 24. 
Ebben a pillanatban 26. Ajtó 
szélek! 28. Árny páratlanjai! 
29. Személyes névmás 31. Bór 
32. Félsz! 33. Kén 34. Kemény 
papír 36. Elenged 40. Zé 41. 
Félig ég! 42. Gramm 43. Ló 
név 44. Római 2 46. Szintén 
47. Szobába 48. Fizikum 50. 
Tévécsatorna 52. Becézett Ed- 
ward 53. Pest megyei település 
54. hatalmas 57. Tévézni kezd! 
58. Táplálék 60. Kötőszó 61. 
Egyharmad! 62. Maga előtt ta
szít 63. Nem gyakori 65. Csóró

Függőleges: 1. Téli hónap 2. 
Női név 3. ... Fair Lady 4. 

Megszerel 5. Névelő 6. Influ
enza 7. Idézni kezd! 8. Szén 9. 
Néma hal! 10. Beszámolás 11. 
...-bogas 17. InterCity 18. Kő 
zépen szép! 23. Erőd 25. Po
zitív érzelem 27. Indíték 29. 
Állóvíz 30. Jogosítvány 33. 
Kettős betű 35. Határozott név
elő 37. A ... csikótojás (népme
se) 38. Fűszeres 39. Morzehang 
45. Nőszirom 46. Repülőgép 
típus 47. Építkezés alapanyaga 
49. Duplán: sportfogadás 51. 
Tákolni kezd! 53. Van eléghely 
55.Hasadék 56. Szintén ne 59. 
Néma lakó! 62. T! 64. Amper 
66. Spanyol autójel 67. Egy
harmad!

-fiié- 
Elöző havi rejvényünk helyes 
megfejtése: Bánkban, Tiborc, 
Petur bán, Gertrzidis királyné.

A helyes megfejtők közül sor
soltunk. A szerencse Nagy 
Alexandrának ( Dózsa György

utca 51.) és Bigó Lászlóménak 
(Falujárók útja 5/12) kedvezett, 
így ők nyerték a Móni Fotó 2000 
Ft értékű, filmkidolgozásra fel
jogosító utalványát, illetve a Fá
ma könyvesbolt 2500 Ft értékű 
vásárlási utalványát.
A mostani számunk rejtvényét 

május 5-ig kell beküldeniük 

szerkesztőségünkbe: Aszód, 
Kossuth Lajos u. 59.

Kellemes' 
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kiu ununk!

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

m 1

A
m> jT

Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait 
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