
Egyetlen napirendi pontja 
volt az április 30-ra összehí
vott képviselő-testületi ülés
nek, nevezetesen az Európai 
Unióhoz való csatlakozás 
tényét bejelentő ünnepi hatá
rozat elfogadása. Az előter
jesztés elfogadását követően a 
Csengey Gusztáv Általános 
Iskola két tanulója a Város
háza épületének homlokza
tára - a nemzeti színű lobogó 
és a város zászlaja mellé - ki
tűzte az Európai Unió zászló
ját is.

Ajeles eseménynek több ven
dége is volt, így Szabó Imre úr, 
Pest megye Közgyűlésének el
nöke, Tóth Gábor úr, a körzet 
országgyűlési képviselője, Wen- 
delin Imhof úr, Aszód testvérvá
rosa, Obernburg korábbi polgár
mestere. Erre az alkalomra meg
hívást kaptak a város díszpol
gárai, valamint az önkormány
zati intézmények vezetői is.

A jelenlévők elsőként Grego- 
ri Éva és Szita Eszter tolmácso
lásában népdalokat hallgattak 
meg, majd a Podmaniczky Mű
vészeti Iskola növedékei műso
rának tapsolhattak. Ezt követő
en Bagyin József polgármester 
olvasta fel azt a határozati javas
latot, mellyel valamennyi képvi
selő egyetértett és elfogadott. A 
határozat szövegét lapunk 2. 
oldalán olvashatják.

Ezt követően hozzászólások 
következtek. Elsőként Wendelin 
Imhof úr kért szót, aki úgy fo
galmazott: a magyar emberek a 
belépéssel szinte házasságot 
kötnek, és ezzel egy kellően vi
haros és sok vitával terhelt csa
lád tagjaivá válnak, akik hol 
kicsit jobb, hol kicsit zordabb 
napokat élnek meg. Nem titkol
ta annak a németországi felmé
résnek az adatait sem, melyek 
szerint honfitársainak közel 56 
százaléka némi fenntartással 
van az új „rokonokkal” szem
ben, de mint mondta, a szkepti

cizmus német sajátosság. Azt 
viszont külön kiemelte: Német
ország mindmáig nem felejtette 
el, hogy Magyarország volt az, 
aki 1989-ben lyukat ütött a vas
függönyön. Valószínűleg ennek 
is köszönhető, hogy a németek a 
magyaroknak örülnek a legjob
ban az unióban.

Szabó Imre hozzászólásában 
arról beszélt, hogy Magyaror
szág lakossága csak akkor érez
heti igazán jól magát az Európai 
Unióban, és a feltörekvő nemze
dék is akkor boldogulhat majd 
igazán, ha erősek a gyökerei. 

Ma gyakran csak átszáguldunk 
vidékeinken, anélkül, hogy 
számba vennénk azokat az érté
keket, melyeket meg kell őrizni 
és kötelességünk tovább vinni. 
Az Európai Unió tagállamaként 
arra kell törekedni, hogy nemze
tünk a csatlakozás, az újraegye
sülés nyertese legyen, és azt 
mondhassuk: hazatértünk Euró
pába, Európa hazajött hozzánk.

Tóth Gábor nem tagadta: a 
szkepticizmus érzése benne — 
csakúgy, mint sokan másokban 
- is megvan, ám ennél erősebb 
kell legyen az a törekvés, hogy a 
nemzet elérje, hogy tagjai ne 
másodosztályú polgárai legye
nek Európának, annak ellenére, 
hogy az ország jelenlegi kondí
ciói hosszú évekre behatárolják 
hazánk lehetőségeit. Ehhez kér
te a német „rokonok” segítségét.

Az európai uniós zászló kitű
zésén túl a testületi ülésnek volt 
még egy ünnepi gesztusa. 
Bagyin József díszoklevéllel 
köszönte meg Wendelin hűhói
nak azt a munkát és segítséget, 
amelyet az elmúlt évtizedben 
Aszódnak nyújtott. A város első 
embere szerint a testvérvárosi 
mintából, polgármesterének 
gyakorlatából, tapasztalatából 
többet tanulhatott Aszód, mint 
azokból a könyvekből, melyek 
az európai uniós tudnivalókat 
tartalmazzák.
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Az európai uniós csatlakozás alkalmából 
elfogadott önkormányzati rendelet
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ülésén örömét és megelégedettségét nyilvánítja ki Magyar
országnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása alkal
mából. Köszönetünket fejezzük ki Magyarország minden 
állampolgárának azért, hogy ezt a célt országunk elérte.
Magyarország, Európa részeként, a történelem során végre 

megérdemelt helyére, a kultúrált, humanista és demok
ratikus államok közösségébe került. Lehetősége nyílik új 
fejlődési pályán felzárkózni a gazdaságilag fejlettebb és 
polgárainak magasabb életszínvonalat biztosító országok 
közé. A csatlakozás kötelezettségünkké teszi, hogy az orszá
gunknak fontos politikai és gazdasági döntéseket csak a tag
országokkal kötött megállapodásokon keresztül érvényesít
hetjük.

Lehetőséget biztosíthatunk, főként a ma fiatal generációk
nak a biztonságosabb élethez és a magasabb életszínvonal
hoz. Az Európai Unióhoz való csatlakozás Magyarország 
minden állampolgárától áldozatot követelt és sok munkát 
igényelt. Mindezt azért tettük és továbbra is azért dolgo
zunk, mert így biztosíthatjuk a helyünket az országoknak 

abban a közösségében, ahová mindig is tartozónak éreztük 
Magyarországot Ahol munkánk és tehetségünk nyomán, 
egymással békében élve, gazdaságilag és kulturálisan 
folyamatosan fejlődő közösséget alkothatunk.
Az Európai Unió térségfejlesztési politikája kiemelt je

lentőséget szán a kistérségeknek, a települések együttmű
ködésének. Az aszódi kistérség teljes egészében ennek a 
szándéknak igyekszik megfelelni a Galga-menti települések 
eddigi ésjövőbeni együttműködésével.
Aszód város gazdaságának fejlesztésével és lélekszámának 
növelésével az itt élő emberek esélyegyenlőségét biztosítja, 
élet-minőségét javítja. Ápolja a hagyományait és befogadja 
az új gondolatokat. Erősíti és bővíti intézményeit, felkarolja 
a civil tevékenységeket. Mindezt nemcsak az Európai Unió
hoz csatlakozás apropóján, hanem következetes város
fejlesztési munkával, Aszód és minden polgára érdekében.

Az Európai Uniós tagságunk nem cél, hanem eszköz arra, 
hogy egy új gondolkodásmóddal, hagyományaink megtar
tásával, nagyon kemény munkával és a partnereink iránti 
megértéssel, fejlesszük hazánkat a modern, európai 
Magyarországot.

Környezetvédelmi konferencia 
aszódi érdekeltekkel

Több éve áll már kapcsolatban 
a 40. Galga Vezetésbiztosító 
Ezred és a Szent István Egye
tem. Az együttműködést jó
részt a sportversenyek és kü
lönféle konferenciák közös 
megrendezése teszi ki. A 
Magyar Polgármesterek V. Vi
lágtalálkozójával szinte egy- 
időben Gödöllőn tartották a 
NATO három napos környezet

védelmi és katasztrófaelhárítási 
tanácskozását, amelyen a 40. Gal
ga Vezetésbiztosító Ezred tisztjei 
közül többen is részt vettek. Külö
nösen az árvízveszély elhárításá
val kapcsolatos előadásnak 
örültek, hiszen ebben már van 
némi gyakorlatuk is, lásd a né
hány évvel ezelőtt a Galga men
tén kialakult veszélyhelyzetet, 
melynek mentési, megelőzési 

munkálataiban az aszódi kato
nák magas létszámmal vettek 
részt. Tavaly városunkban, a 
Vécsey Károly Helyőrségi 
Klubban volt egy árvízvédelmi 
tanácskozás, amelyet megelő
zött egy Püspökhatvanban 
megtartott gyakorlati bemutató 
is: egy, eredetileg a tengerbe 
ömlött olaj befogására kifejlesz
tett dán szabadalmi! műanyag 
gátrendszert teszteltek. A beren
dezést - amit a katonák segítsé
gével kezeltek - gyakorlatilag 
néhány óra alatt több kilométer 

hosszúságban ki lehet építeni, 
megspórolva rengeteg emberi 
erőforrást ezzel.

Az új eszköz a gödöllői konfe
rencián is szóba került, azzal a 
kitétellel, hogy célszerű volna 
ilyen berendezést a magyar ál
lamnak is beszereznie, és beta
nítania az erre kijelölt személye
ket. A Galga mentén egyébként 
az aszódi katonáknak kell a kü
lönféle katasztrófahelyzetek el
hárításában részt venniük.

R.Z.

Ifjúsági 
Közlekedésbiztonsági Nap;

Az aszódi Evangélikus Gimnázium és a Tóth István Magán Autó ' 
siskola a Pest megyei Közlekedési Felügyelet szakmai támo- I 
gatásával Ifjúsági Közlekedésbiztonsági napot rendez Aszódon 1 
2004. június 12-én szombaton, amelyen különféle bemutatók (ka- | 
mionok, motorkerékpárok, terepjárók, a Vöröskereszt, a tűzoltó- 1 
ság, rendőrmotorosok, kerékpáros kaszkadőrök) és a gyermekek [ 
ügyességi vetélkedői színesítik majd a programot. ]

Bízunk abban, hogy gyermekeink biztonságos közlekedése ;
érdekében megtett minden lépésünk hozzájárul ahhoz, hogy a ; Néhány hete reggelente a Csengey Gusztáv Általános Iskola 
közlekedési szabályok, a közösség ereje, és a játszva tanulás együ ; felső tagozatos diákjai is segítenek társaiknak átkelni a zebrán. 
ttes hatása megsokszorozódjon, így a gyermekbalesetek számáénak ; A kis forgalomirányítók egy rendőr és egy polgárőr irányítása, 
csökkentése felé egy lépést teszünk. Mindegy egyes gyermek- ■felügyelete mellett végzik munkájukat. Ók komolyan veszik ezt a 
baleset több, mintahány számunkra elviselhető. ■ feladatot, egy-két autós viszont még így sem tartja be a gyalog-

Tóth István ■ átkelőhelynél alkalmazandó szabályokat. Nekik vajon mire vol- 
Főrendezö ■ na szükségük ahhoz, hogy normálisan közlekedjenek?
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Önkormányzati hírek Április 14.

A képviselő-testület elsőként a 
Podmaniczky Művészeti Iskola 
Szervezeti és Működési Sza
bályzatával foglalkozott. Ennek 
elfogadására nem került sor, mi
vel az Ügyrendi Bizottságnak az 
volt a véleménye, hogy némileg 
hiányos az előterjesztett 
SZMSZ, ezért azt csak annak 
átdolgozása után lehet elfogad
ni.

Ismét téma volt a Szakorvosi 
Rendelőintézet felújítása. Erről 
külön cikkben olvashatnak.
A képviselő-testület döntése ér

telmében a város benyújtotta az 
ÖNHIKI pályázatot. Ennek 
eredményességére június elején 
derül fény. Az azonban már 
most valószínű, hogy a kapott 
összeg nem fogja a teljes hiányt 
fedezni. A TÁH ugyanis pon
tosan meghatározza az önkor
mányzat megengedett működési 
szintjét, ami jelenleg 110% (ko
rábban 130, majd 120% volt - a 
szerk. megjegyzése). A város 
működési szintje ugyanakkor 
118%-on áll.
Elkészült a kisjavítási címjegy

zék. A tételek között elsőséget 
élveznek azok a munkák, ame
lyeket balesetveszély-elhárítás, 
illetve vagyoni kár megelőzése 
érdekében kell elvégezni. A 

grémium a forrás biztosítását 
követően tárgyal a munkák kivi
telezéséről.
Vis-maior pályázatot nyújt be a 

város a Szent Imre u. 8. alatti in
gatlannál található támfal kijaví
tására, mivel félő, hogy az elpor
ladt téglaépítmény nem sokáig 
bírja a terhelést. Az önkormány
zat saját erőből nem tudja meg
oldani a helyzetet, ezért 3,5 mil
lió Ft-ot kér a központi költség
vetésből.

Megépülhet a Kondoros téren 
a gyalogjárda a 7., 9., 11., szám 
alatti ingatlanok előtt. A munkát 
az AKVÍZ kft. végezheti el 
1 millió 864 ezer Ft értékben.

Döntött a testület arról is, me
lyik cég végezheti az önkor
mányzati utak kátyúzását. A vá
lasztás a PEMÁK-ra esett. A ja
vítás keretösszege 1 millió Ft.

Ismét szóba került a Fesztivál 
tér új helyszínének kialakítása. 
Ennek részleteiről külön cikk
ben olvashatnak, csakúgy, mint 
arról, hogy egy székesfehérvári 
cég komolyan érdeklődik az ipa
ri park területe iránt.

Értékbecslést kér az önkor
mányzat a Széchenyi utca egyik 
ingatlanára. Arról az épületről 
van szó, amely korábban élel

miszerboltként működött, s 
amely városképi szempontból 
az egyik legrosszabb helyen van, 
mivel takaija a katolikus temp
lomra való rálátást. A tulajdonos 
hajlandó volna megválni ingat
lanától, ezért szükséges az épü
let értékének meghatározása.

Lassan már az új helyét is 
kinövi a Városi Nyugdíjasklub, 
de szerencsére van lehetőség a 
helyiség bővítésére. Az MSZP- 
egyeztetés után - ugyanis átadja 
nekik azt a helyiséget, amely 
egyelőre a párt bérleménye. Az 
átalakításnak köszönhetően 
mintegy 10 négyzetméterrel bő
vül a nyugdíjasok Falujárók úti 
klubhelyisége.

Nem született döntés az egyik 
vállalkozó, Makkai István ké
relme ügyében. A Kossuth Lajos 
utca 4. szám alatti tulajdonosa 
azért fordult az önkormányzat
hoz, hogy engedélyezze, a nem
régiben felújított épülete egyik 
helyiségét kiadhassa egy olyan 
bérlőnek, aki itt szórakozóhelyet 
kíván üzemeltetni. A vállalko
zónak azért kellett a képviselő
testületnek, mert 2001-ben igen 
nyomott áron vehette meg a szó
ban forgó ingatlant, azzal a kikö
téssel, hogy öt évig fiataloknak 
biztosít szórakozási lehetőséget 

mintegy hiánypótlásként. A 
most beadott kérelemből kide
rült, a vállalkozó mentesítést kér 
e kötelezettség alól, mert az 
eltelt években több, a feladatot 
úgymond lefedő vendéglátó
ipari egység nyílt, ezért nem látja 
biztosítottnak a gazdaságos 
üzemeltetést.
Akadt viszont egy bérlő, aki ezt 

felvállalná és üzleti tervet is mel
lékelt a vállalkozó kérelméhez. 
Eszerint az elképzelt pubban az 
italkimérés, hideg és meleg 
szendvicsek árusítása mellett já
tékokat és pénznyerő automatát 
állítanának fel.

A képviselő-testületet a terv fi
noman szólva nem győzte meg, 
így döntés sem született. Igaz, ez 
lényegtelen az ügy szempont
jából. Az önkormányzat ugyanis 
csak annyit tehet, hogy az en
gedélyeztetési eljárások után fo
lyamatosan ellenőrzi a tevé
kenységet. A működési enge
dély kiadása egyébként folya
matban van.

A képviselő-testület végül 
telekkijelölésekről döntött, je
lentést hallgatott meg a két ülés 
közötti intézkedésekről, majd 
közérdekű javaslatok megtéte
lére került sor. R.Z.

Pályázati felhívás
Aszód Város Önkormányzata pályázatot ír ki a Polgármesteri 

Hivatal akadálymentes közlekedésének kiépítésére, betonszerke
zetes megoldással, valamint a földszinti vizesblokk átalakítási mun
káinak elvégzésére.

Beadási határidő: 2004. május 27.16 óra
A pályázatban feltüntetett munkákkal kapcsolatban a műszaki 

tartalomról szóló kiírás a Műszaki Irodán átvehető. Helyszíni szem
le: igény szerint.

A munkavégzésre rendelkezésre álló idő: 2004. június 31.
Az elszámolás módja: a műszaki átadás-átvételt követően tételes 
elszámolással.

A pályázatot zárt borítékban a munka megnevezésének feltün
tetésével a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján átvételi elis
mervény ellenében kell leadni.
A kiírásban szereplő határidő elmulasztása jogvesztő.

A pályázatok felbontása a pályázók jelenlétében történik a 
Közbeszerzési Bizottsági ülésen, melynek időpontja:
2004. május 27.16 óra

A pályázatok elbírálása képviselő-testületi ülésen történik, mely
nek eredményéről írásban tájékoztatjuk a pályázókat.

Pályázati felhívás
Aszód Város Önkormányzata pályázatot ír ki az intézmények 

nyári karbantartási és halaszthatatlan felújítási munkáinak elvég
zésére. Önkormányzatunk a karbantartási és felújítási munkákat 
komplexen kezeli, csak a teljes munkarészekre vonatkozó pályá
zatokat tudjuk elfogadni.

Beadási határidő: 2004. május 27.16 óra
A pályázatban feltüntetett munkákkal kapcsolatban intézményi 

bontásban munkafajtánként! műszaki tartalomról szóló kiírás a 
Műszaki Irodán átvehető. Helyszíni szemle: igény szerint

A munkavégzésre rendelkezésre álló idő:
2004. június 12-től 2004. augusztus 10-ig.

Az elszámolás módja: a műszaki átadás-átvételt követően tételes el
számolással.

A pályázatot zárt borítékban a munka megnevezésének fel
tüntetésével a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján átvételi el
ismervény ellenében kell leadni. A kiírásban szereplő határidő el
mulasztása j ogvesztő.

A pályázatok felbontása a pályázók jelenlétében történik a 
Közbeszerzési Bizottsági ülésen, melynek időpontja:
2004. május 27.16 óra

A pályázatok elbírálása képviselő-testületi ülésen történik, mely
nek eredményéről írásban tájékoztatjuk a pályázókat.
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Gondolatmorzsák
az Europarty kapcsán

Igen jó benyomást tett a vendégségbe érkezett Zólyom 
ifjúsági labdarúgócsapata. Egységes gárda benyomását kel
tették már azzal is, hogy valamennyi játékos egyforma 
sportszerelésben szállt le a buszról. Nyilván többször jártak 
külföldön is, hiszen a melegítőre vett piros széldzsekiken ott 
virított a Szlovákia felirat.

Másnap a mérkőzésre való rákészüléssel és a komolyan 
vett bemelegítéssel szereztek új abb piros pontot. Igyekeztek 
gyorsan átöltözni és tisztességesen bemelegíteni. Az, hogy a 
találkozó kezdete csúszott, nem rajtukmúlt...

A vezetőik - kísérőik - megleptek bennünket egy kis 
ajándékkal is. A város nevét és színét hordozó reklámsza
tyorban egy gyönyörűen kivitelezett fotóalbum, egy multi
médiás CD és egy, a zólyomi várat ábrázoló kerámia lapult. 
Úgy tűnik, az Aszódtól egyébként nagyságrendekkel na
gyobb város marketing tekintetében is előrébb tart, mint mi.

Minden képzeletet felülmúlt az, ahogyan az iskolák meg
oldották a Bemutatjuk Európát című feladatot. A kreativi
tásnak persze a lehetőség némileg korlátot szabott - az 
Ausztriát bemutató osztály például konflist is szerzett volna, 
ám kiderült, ehhez kevés a hely de így is fantasztikus 
„utazáson” vehettek részt azok, akik ezen a délutánon körül
néztek a Podmaniczky-kastély parkjában. Nemcsak gyö
nyörködni lehetett a színes forgatagban, hanem kóstolni is: 
ír sört, luxemburgi bablevest, holland sajtot és még sok-sok 
finomságot. Köszönet a pedagógusoknak, a szülőknek, és 
nem utolsósorban a diákoknak, akik időt, fáradságot nem 
kímélve és anyagi áldozatot hozva tették rendkívül látvá
nyossá a térnek ezt a szegletét.

Az este 11 órakor lezúduló esőt nem terveztük be. Sajnos 
ez némileg módosított a programon, hiszen a technikusok 
nem merték visszakapcsolni az áramot (3x64 Ampert hasz
náltak!), így innentől nem volt erősítés és fény. Elmaradt a 
polgármester köszöntője és a kórosok közös éneke. Bár az 
igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az utóbbi esetében 
nem mindenki bizonyult partnernek, mondván, nem ért 
egyet az uniós csatlakozással. Mi, szervezők azt gondoltuk, 
ennél a véleménynél erősebb a lokálpatriotizmus érzése, a 
közös éneklés iránti szeretet, megkockáztatom, alázat.

Másként alakult, a Jóisten másképpen gondolta.
Éjfél felé a tér közepén egy kisebb csoport gyűlt össze, 

várva, hogy sikerüljön kibontani a Sztárt István által meg
ajánlott 5 literes pezsgőt. Az utolsó percben már számoltuk 
a másodperceket, és pontban éjfélkor elénekeltük a Him
nuszt. Némi kis csend után Csűri Ferenc előkapta zsebéből 
a szájharmonikáját és elkezdte rajta játszani Beethoven 
Örömódájának fő motívumát. Csodálatos élményben volt 
részünk. Fölöttünk már kitisztult az ég, lámpásként világí
tott a Hold, lágyan simogatott a szél. Talán a IX. szimfónia 
szerzőjét is ilyen hangulat ihlette a mű megírására. Nem 
hiányzott az erősítés, az ünnepi beszéd, a körülöttem állók 
csendes áhítata, a közösen átélt pillanatok mindennél többet 
adtak. Amíg élek, nem fogom elfelejteni ezeket aperceket.

Rácz Zoltán

Hídi Szilveszterfelvételei
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EUfória
Május 1 -jén nulla órakor óévbúcsúz

tató, újévköszöntő hangulattal léptünk 
be az Európai Unióba. Az ország sok 
településen minden körülmény adott 
volt ahhoz, hogy december végi január 
eleji hangulatban ünnepeljünk: zene és 
tánc, étel-ital, tűzijáték, fogadalmak, 
többnyire bizakodó tekintetek.

Azt mondják, megérkeztünk Euró
pába. Ahogy vesszük. Földrajzi érte
lemben ezeregyszáz éve itt vagyunk, 
nehéz körülmények között csiszolódott 
kultúránkkal nem vallunk szégyent a 
földrészen. Ami a gazdaságot illeti: a 
legtöbb multinacionális cég jelen van a 
mi kis kilencvenháromezer-harminc 
négyzetkilométerünkön, s akad néhány 
tősgyökeres hazai cég is, amely Ma
gyarországot képviseli a nagyvilágban. 
Szóval itt vagyunk, itt is voltunk - leg
feljebb néhanapján nem hagyták, hogy 
ezt el is higgyük.

De mi lett volna, ha...? Sokszor el
játszunk a gondolattal. Mi lett volna, ha 
az Ural szomszédságából menekülő 
honfoglalók nem nyugat felé veszik az 
irányt? Ha a precizitásukról (is) ismert 
svájci népek St. Gálién környékén nem 
a katonai fenyegetettség miatt (hanem 
legfeljebb minőségi kifogásaikat kinyi
latkoztatva ©) fohászkodtak volna imi
gyen: a magyarok nyilaitól ments meg, 
uram, minket? Ha a magyar végvári 
vitézek másfélszáz esztendeig nem 
tartják vissza oly sikeresen a török sere
geket, megmentve ezzel az EU-t létre
hozó államok jogelődeinek kultúráját a 
leigázástól és a teljes kifosztástól? Ha 
például megnyeijük a Rákóczi- vagy 
az 1848/49-es szabadságharcot? Ha - 
ugyancsak svájci „mintára” -semleges 
államként vészeljük át a két világhá
borút?...

...szóval: mi is lett volna, mi lenne 
ma a helyzet? Nem tudhatjuk, s talán 
nem is érdemes elmorfondírozni a tör
ténelem számunkra nem mindig gyü
mölcsöző kanyarulatain. Viszont a 
jelen és a jövő Európája biztosan nem 
olyan lenne, mint amilyennek tapasz
taljuk. Ezt még talán azok is elismerik, 
akik fenntartásokkal fogadják Magyar
ország csatlakozását az Európai Unió
hoz. Mi pedig ismét megmutathatjuk, 
mit tudunk - ezúttal remélhetően nem 
alárendelt szerepet játszva...

-hiszi-
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Megújulhat a Szakorvosi Rendelőintézet Snitea“S"' api'yiz,a
Betegeskedett a kivitelező kijelölésének módszere

Ha párhuzamot kívánunk 
vonni a betegségek és a Szak
orvosi Rendelőintézet felújítási 
munkáit végző kivitelező kivá
lasztásának módja között, ak
kor elmondhatjuk, akut problé
máról van szó. A képviselő-tes
tület ugyanis már többször ke
rült kellemetlen helyzetbe ami
att, hogy egy-egy elvégzendő 
munka kiírása nem volt egy
értelmű, illetve a közbeszerzési 
eljárásba hiba csúszott. Úgy, 
mint legutóbb is.
A Szakorvosi Rendelőintézet 

felújítási munkáira kiírt pályá
zatra négy cég jelentkezett. Kö
zülük kettőt a Közbeszerzési
Bizottság a túlságosan magas 
árajánlat miatt kettőt rögtön ki
zárt. Maradt kettő, a IR Plus Kft 
és a Vivien 2001 Kft. a maga 
bruttó 6,1 millió, illetve 6,8 mil
lió Ft-os ajánlatával. Csakhogy 
a bontás után a bizottság azzal a 
problémával szembesült, hogy 
mindkét pályázatnak vannak 
hiányosságai. A Vivien 2001. 
Kft. ajánlatából hiányzott az át
alánydíjas ár. Az IR Plusz Kft. 
jelezte, ilyetén elszámolás ese
tén 6,57 millió Ft-ért tudják vál
lalni a munkát. (A város szá
mára ez az elszámolás azért 
kedvezőbb, mert előre nem lá
tott probléma esetén a vállal
kozó nem srófolhatja feljebb az 
árakat a vállaltnál, vagyis nem a 
megrendelőé a kockázat.) 
Azonban ennél a cégnél is mu
tatkozott hiányosság, mivel 
nem jelölt meg felelős műszaki 
vezetőt, illetve ellenőrt.

A bizottság mindezeket ta
pasztalva telefonálásba kezdett, 
igyekezett legalább pótlóla
gosan beszerezni a hiányos 
adatokat. Csakhogy ezzel sza
bálytalanságot követett el. 
Ugyanis a közbeszerzési eljárás 
előírásai szerint a pályázat bon
tását követően már egyik pá
lyázótól sem kérhető pótló
lagos információ. A testületi 
ülésen részt vevő Kovács Péter, 
a szóban forgó munka kijelölt 
műszaki ellenőre egy képvise
lői kérdésre válaszolva elismer
te, gyakorlatilag mind a négy 

pályázatnak voltak olyan hiá
nyosságai, melyek miatt ki lehe
tett volna őket zárni az eljárásból.
A dilemma tehát ismét az volt: 

hunyjon-e szemet a képviselő
testület a közbeszerzés szabályta
lansága felett annak érdekében, 
hogy a munka időre elkészülhes
sen, és a város ne bukja el a 3 
millió forintos állami támogatást 
vagy ragaszkodjon a rendeletben 
előírtakhoz.
A grémium az első lehetőség 

mellett foglalt állást, mivel a felú
jítás - melynek során épületbőví
tésre kerül sor, a volt gyermekren
delő helyére annak rendbetétele

Székesfehérvári cég 
venné meg az ipari park területét

Még nem vehető készpénznek a Készpénz Rt. vásárlása
34 ezer négyzetmétert kíván 

venni az ipari parknak szánt 
területből a székesfehérvári 
Készpénz Rt., amely logisztikai 
központot kíván itt felállítani. A 
képviselő-testület döntött az 
árról, és megküldte ajánlatát, 
ám erre még nem érkezett vá
lasz. A cég egyébként Gödöllőn 
is érdeklődött, ám ott az aszó
dihoz képest jóval magasabb 
összegért tudna területet vásá
rolni.
Jó néhány éve próbálkozik már 

az aszódi önkormányzat az ipari 
pariinak kijelölt terület eladá- 
sával-mindhiába. Az Első Ma
gyar Ipari Park Kft-vel kötött 
szerződést felbontotta a város, 
mivel az erre szakosodott cég 
nem tudott eredményt felmu
tatni. Később néhány helyi vállal
kozó jelentkezett be potenciális 
vevőként, ám mivel az önkor
mányzat hónapokig bajlódott a 
terület egy részét érintő tulaj
donjog megszerzésével és átíratá
sával, megunva a várakozást, 
elálltak a vételtől. Jelenleg csupán 
egy kisebb céggel folynak tár
gyalások. Néhány hete azonban 
komoly érdeklődő akadt az ipari 
parkra, mégpedig egy székes
fehérvári cég személyében, 

után a bőrgyógyászat költözik, 
kijavításra kerül a vizesblokk 
stb. - munkálatainak ugyanis 
május 30-ra el kell készülnie.

A pályázatot végül a Vivien 
2001. Kft nyerte, amelynek ve
zetése úgy nyilatkozott, hogy a 
megjelölt összeg az átalánydíjas 
felújítás esetén is megállja a he
lyét. Fontos szempontként ér
tékelték azt is a képviselők, hogy 
a kft. jobb referenciákkal bír 
vetélytársánál.

A képviselők legvégül nyo
matékosan kérték, legközelebb a 
Közbeszerzési Bizottság körül- 

amely az egész területet meg
venné egy logisztikai központ 
létrehozása céljából.

Az eladást bonyolítja, hogy az 
önkormányzat nem látja át pon
tosan, mibe kerül a közmű kié
pítése, főleg a gázigény költ
ségvonzatának megállapítása 
problematikus. Hiába puhato
lóztak a MÓL GÁZ Rt-nál a fej
lesztés költségeiről, nem kaptak 
pontos választ. Ennek az az oka, 
hogy idén januárban lépett 
életbe az új gáztörvény, és még 
mindig folyik az üzleti szabály
zat ehhez való igazítása.
A cég Gödöllőn is érdeklődött 

és egy ezzel kapcsolatban meg
jelent újságcikk szerint 6.500 
Ft/négyzetméter összegről szóló 
ajánlatot kapott, amit terhel egy 
100-200 millió Ft közötti érték
ben elvégzendő beruházás is. 
így a szomszéd város ajánlata 
elérheti a 11.000 Ft/négyzet- 
méter árat is. Aszód tehát ver
senyképes lehet, még a gázberu
házás okozta bizonytalansággal 
is. Az azonban biztos, hogy a 
gázközmű kapacitását bővíteni 
kell.
A határozathozatalt tekintve a 

képviselő-testületnek két lehe
tősége volt: 1. elfogad egy be

Idöközben megkezdődött a 
munka, aminek következménye 
nemcsak a megújulás első lép
csője volt, hanem a kedélyek 
borzolása is: a legutóbbi képvi
selő-testületi ülésnek ugyanis 
napirendi pontja volt egy 500 
ezer Ft-os kiegészítésről szóló 
kérelem. A téma tárgyalása so
rán aztán kiderült, a cég nem az 
időközben feltárt hiányosságra 
kér pénzt, hanem egy min
denképpen elvégzendő pótmun
kára, amely az eredeti kiírásban 
nem szerepelt. A képviselő-tes
tület nem tapsolt örömében, de - 
mivel balesetveszély elhárításá
ról volt szó - biztosította a kere
tet.

Rácz Zoltán

csült eladási összeget és ezt kí
nálja meg a cégnek. 2. olyan árat 
fogad el, illetve kínál, amely 
nem tartalmazza a gázközmű 
beruházás összegét, kikötve, 
hogy eza leendő vevőt terheli.

A grémium az első verzió 
mellett döntött, tartva attól, hogy 
a második változatban rejlő bi
zonytalanság elriasztja a vevőt. 
Az összeget bruttó 4.650Ft/ 
négyzetméter árban határozták 
meg. A pénzügyi bizottság ve
zetője, Kvaka István ennél na
gyobb összeget, bruttó 5000 Ft/ 
négyzetmétert tartott reálisnak, 
ám e véleményének nem akadt 
támogatója, mivel ez közel két
szerese lett volna az először 
megajánlott árnak. Kvaka István 
jelezte, ezt a nézetet érti, de nem 
ért egyet azzal, hogy az önkor
mányzat a vagyonát veszteség
gel értékesítse. Kovács Tamás 
azt tartotta fontosnak, hogy az 
önkormányzat ragaszkodjon a 
vételár egyösszegű kifizetésé
hez, mivel másképpen nem tudja 
a megrendelt közművek kiépí
tését fedezni.
Az ajánlatot időközben elküld
ték a Készpénz Rt-nek. Válasz 
egyelőre nem érkezett.

Rácz Zoltán
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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 
tanfolyamról érdeklődni lehet:

06 30 369-49-42
vagy 

06 30 309 55 98-as 
telefonon

Részletfizetés, 
diákkedvezmény!

'—:-- i—'—:—F—:—í--------—~
Számítástechnika, 

irodatechnika szaküzlet
- számítógépek kíránság sierinti konfigurációban
- kiegészítők, alkatrészek/
- HP, Canon nyomtatók i
- VIVANET DÖMINO internet értékesítés
- irodai papírok, fotópapírok .
Fénymásoló, laserpapír már 720 Ft+ÁFA/ csomag
-számítógépszerviz
- akciók, eló'rendelési kedvezmények
SULINET -széles rálűszték V •

..

(A VCSALGO-TRIÁSZ v ,
Tel/

Salgó-Triász? Kft.
Aszód,
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Kossuth L. U. 24. 
RPI-vel szemben 
Fax: 28 500-955

-e f

(reu/ch)
Arronos li J I drrii

Márkabolt Lancast
AKCIÓS ÁRAKON vásároljon üzletünkben!

10-20% kedvezmény a KRONOS márkájú 
termékekből!
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®®W®M®/M<G®K IMK©ÍK CT®
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

W IWWA5ZWLT'
ALLATELEDEL 

ŰiLET
Aszód, Kossuth Lajos u. 63. 

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

Botok, orsók 
10°/o

KEDVEZMÉNNrEL 
Kaphatók!

Fagyasztott húsok, száraz tápok, felszerelések 
és kiegészítők

Csirkeláb 65 Ft/kg
csirkefej 100 Ft/kg
cs. szárnyvég: 145 Ft/kg
p. szárny vég. 120 Ft/kg stb.
Egész zsák vásárlása esetén 5% kedvezmény!^
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Az APEH tájékoztatója
Az uniós csatlakozással járó 
jogszabály-módosulásokról

Az Igazságügyi Minisztérium 
tájékoztatója

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügy
feleinket, hogy Magyarország 
Európai Unióhoz történő csat
lakozása miatt módosulnak 
egyes adótörvények.

Többek között jelentősen 
megváltoztak az általános sza
bályok szerint adózó ÁFA ala
nyoknak a közösségen belüli 
termékbeszerzéseik, szolgálta
tás-igénybevételük, termékér
tékesítéseik, szolgáltatás-nyúj
tásaik után teljesítendő ÁFA- 
kötelezettségének alapvető 
szabályai, az új közlekedési 
eszközöknek az Európai Kö
zösség más tagállamaiból törté
nő beszerzésére és értékesíté
sére vonatkozó rendelkezések, 
valamint az Európai Közösség 
más tagállamából történő ter
mékbeszerzése tekintetében 
különleges adózói kör ÁFA 
adózásának szabályai.

A jogszabályváltozásokkal 
kapcsolatos 25., 27., és 28. szá
mú tájékoztató füzetek ügyfél
szolgálati kirendeltségeinken 
hozzáférhetőek.

Ügyfeleink az adózással 

[ KtfTTA- HÁZ )
ASZÓd, BarOSS U. 2. Tel: 28/402-120 (a körforgalomnál, a mentőállomás mellett) 
- eledelek [teljesértékű száraztápok, konzervek, fagyasztott húsok) és ápolási

cikkek kutyáknak, macskáknak, madaraknak, rágcsálóknak, teknősöknek, halaknak

- szakkönyvek, beszerzési, tartási, kiállítási és tenyésztési tanácsadás

- kölyökneveléshez anyatejpótlás és cumikészlet
■ élő állatok széles választéka

... kiszolgálás, parkolás, alacsony árak, 
Előrendelés esetén árengedmény, házhozszállítás. 
Rugalmas nyitva tartás - hétvégén is.

JELENLEGI VERHETETLEN AKCIÓINK:
HAPPY PLUS 1200g Isuíyalcoixzerv
CAT’S DINNER macska szárazíá-p
DOLLI CROC száraz lcui.yai.4p

fávelkezíí lapzárta- június 8.

fáwlkezí' június 2o.

kapcsolatos kérdéseikre írásban 
az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési 
Hivatal honlapján (www.apeh. 
hu) található internetes ügyfél
szolgálattól vagy igazgatóságunk 
Tájékoztatási és Koordinációs 
Főosztályától, szóban pedig az 
igazgatóság ügyfélszolgálati ki
rendeltségein kaphatnak választ.

Kérjük, hogy az Európai 
Unióval kapcsolatos adózási kér
déseikkel hívják az APEH Köz
ponti Kapcsolattartó Irodájának 
06 40 200-431-es kék számát, az 
APEH 2004. május 28-ig 
üzemelő 06 40 63-0073-as kék 
számát vagy keressék fel a www, 
europa.eu/INT/VIES. honlapot 
Az Aszódhoz legközelebb eső 
ügyfélszolgálati irodáink:

Gödöllői kirendeltség 
2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 
74. Tel: 28 410-328; 28 420-801 
Váci kirendeltség
2600 Vác, Dr.Csányikrt. 16. 
Tel: 27316-935
Kirendeltségeinken pénteken 
nincs ügyfélfogadás!

APEH Pest Megyei Igazg.

199-
199—
125— 

A jogi segítségnyújtásról szóló 
2003.évi LXXX. törvény bizto
sítja a szociálisan rászorulók 
számára, hogy a törvényben 
meghatározott körben és formá
ban 2004. április 1-től jogaik ér
vényesítéséhez, jogvitáik meg
oldásához szakszerű jogi segít
séget kapjanak. Az Igazságügyi 
Minisztériumnak a megyeszék
helyeken felállított jogi segítség
nyújtó hivatalai bírálják el a se
gítségnyújtás iránti kérelmeket. 
Az ügyfél a Hivatal által kiadott 
engedélyező határozattal veheti 
igénybe mindazon jogi segítők 
szolgáltatását, akik a jogi segítői 
névjegyzékbe bejelentkeztek.
Milyen ügyekben nyújtható 

támogatás?
A jogi segítő kizárólag peren kí
vül ad tanácsot, illetve szerkeszt 
beadványt, egyéb iratot minden 
olyan jogvitás ügyben, amely
ben a későbbiekben per lefolyta
tására kerülhet sor (szükség ese
tén a keresetlevelet is elkészíti), 
illetve jogi felvilágosítást, taná
csot ad a mindennapi megélhe
tést érintő kérdésekben (foglal
koztatási, hatósági, szabálysér
tési, közüzemi tartozás ügyek 
stb). Kizárt a támogatás vám, 
vállalkozási, hitelügyekben, va
lamint ingatlan adásvételi szer
ződésekben, ez utóbbi alól ki
véve a lakhatást szolgáló ingat
lan elidegenítésére vagy megter
helésére vonatkozó tanácsadást.

Ki tekinthető rászorultnak és 
a rászorultság mértékétől füg
gően milyen támogatásban ré
szesíthető?
1. A jogi szolgáltatás díját az 
ügyfél helyett az állam viseli a 
következő esetekben:
a) jövedelmi és vagyoni tekintet 
nélkül az, aki
- rendszeres szociális segély 
ben, közgyógyellátásban része
sül,
- egészségügyi szolgáltatásra va
ló jogosultságát állapították 
meg,
- átmeneti szállást igénybe vevő 
hajléktalan,
-továbbá a menekült, a mene
dékes, illetve a menekültként! 
vagy menedékeskénti elisme
rését kérő személy. 

b) akiknél a családban az egy fő
re eső havi nettó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét 
(2004-ben 23.200 Ft)
2. A jogi szolgáltatás megfize
tésének a díját az állam legfel
jebb 1 éves időtartamra megelő
legezi azoknak a rászorulóknak 
az esetében, akiknek a havi nettó 
jövedelme nem haladja meg a 
minimálbér összegét (2004-ben 
53.000 Ft). Ebben az esetben az 
ügyfél a visszatérítendő összeg
ről és a visszafizetés határidejé
ről értesítést kap.
Hol és milyen formában ter
jeszthető elő a támogatás irán
ti kérelem?
A kérelmet a félnek az erre 

szolgáló nyomtatvány kitölté
sével, valamint a szükséges mel
lékletekkel a kérelmező lakó
helye szerint illetékes megyei 
(fővárosi) hivatalnál kell szemé
lyesen benyújtania vagy postán 
megküldenie. A nyomtatvány 
beszerezhető a megyei (főváro
si) hivatalokban, illetve letölt
hető a világhálóról (www.im. 
hu). A kérelem előteljesztése il- 
leték-és díjmentes.
A jogi szolgáltatást nem a me

gyei hivatalok nyújtják, hanem a 
jogi szolgáltatási névjegyzékbe 
felvett jogi segítők. Az engedé
lyező határozat birtokában az 
ügyfél megkeresi az általa ki
választottjogi segítőt. Ajogi se
gítői névjegyzék az interneten, 
az Igazságügyi Minisztérium 
honlapján (www.im.hu) olvas
ható, de a megyei (fővárosi) hi
vatalok is tájékoztatnak a név
jegyzékben szereplő jogi segí
tőkről.
A kérelem benyújtásának helye: 
Igazságügyi Minisztérium Párt
fogó Felügyelői és Jogi Segít
ségnyújtó Szolgálat Pest Megyei 
Hivatala, 1149 Budapest, Kas
sák Lajos utca 69-71. Tel: 06 1 
450-2592
Ügyfélfogadás: Hétfő: 9-13 
Szerda: 13-18
Osztályvezető: dr Tóth Judit
Az Igazságügyi Minisztérium 

Pártfogó és Jogi Segítség
nyújtó Szolgálat Országos Hi
vatala

http://www.apeh
http://www.im
http://www.im.hu
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FOURTEL
Sport-Hobby- Táplálékkiegészítő termékek 

boltja 
Aszód Udvarház 

ÚJ termékek 
kaphatók!

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

Kaphatók még; - makettek, súlyzók 
- kések, snortcikkek

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

Euro Defend-R 
Mérnökiroda Bt.

- Munkavédelem, tűzvédelem,
- környezetvédelem
- kockázatelemzés
- építőipari biztonsági 
koordinátori tevékenység

- üzemszervezés, üzemfenntartás
- telephely engedélyeztetés

Telefon: 06 30 445-6516

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

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

\ \ Mobil: 06 20 9416-533; 06 20 9111-104 Mffit 
T :--7^ Permetező kannák és alkatrészekl^^yijg^

1,2, 6, 10, 12, 16, 20 literes kannák

Figyelem! Tevékenységi körünk bővült!
Kistehergépj ármű-alkatrészek 

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

DVD ÍRÁS
Aszód, Kossuth Lajos u.59. 

(Aszódi Tükör Szerkesztősége)
Ne várja meg, hogy családi felvételei 

élvezhetetlenné váljanak! 
VHS(C), SVHS(C), Videó 8, Hi8 rendszerű 

filmjeit feljíavítva DVD-re írom 
Akár menürendszerrel, szerkesztve is!

Tel: 402-321; 20 974-3040

: ’ l > >.♦ CIPÓBOLT ..
Új helyen; Aszód, Kossuth L. u. 2.

(Samu gazda és az Állateledel között) —
Májusi akció!!!

A h irdetés felmutatója 5% kedvezményt 
kap ssaudi vásárlás esetén!

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

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

Nyitva: H-P: 9-17
Szó: 8-12

Extra

& öttöm ^uckó

Újdonságunk!

ágyneműk,
atszoszonyegek

Aszód, Kossuth L. u. 3. 
Udvarház 

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

ÁILancIó Akciók!
Tel: 06 30 415-0368

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

MÁJUSI AKCIÓ!:
Juwel akvárium áresöü!

20-50%-ig
Komplett akvárium:

- akvárium (feketeragasztás, csiszolt üveg)
- vízálló világítás neonnal
- biológiai szűrő L
- Bútor: polcos vagy ajtós (fekete,bükk) Nyitva tartás:

Pl. Rekord 60 1 31.320.- helyett 22.750 Ft H-P: 9-17
Rekord 1101 53.160.-helyett 40.600 Ft Szó: 8-12 

lT[j)vábbi bduetö átainldead uázjulc Oniilcet!
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A Petőfi Múzeum hírei
Ruszin képzőművészét, 

Barlai emlékkiállítás

Május 22-én, 13 órai kezdettel, a Ruszin Nap ünnepségsorozat ke
retében nyitják meg a Petőfi Múzeum Galériájában a 

RUSZIN KÉPZŐMŰVÉSZET

című kiállítást.
A kiállítást csak 22-én és 23-án lehet megtekinteni!

Május 27-én, 18 00 órai kezdettel, a Petőfi Múzeum Galériájában 
nyílik meg a

BARLAI BÉLA EMLÉKKIÁLÍTÁS

A kiállítást megnyitj a Detre János evangélikus lelkész, esperes. 
Közreműködik az Aszódi Evangélikus Énekkar, Tarr Gábor kar
nagy vezénylésével; verset mond a Javító Intézet növendéke.

A kiállítás megtekinthető 2004. augusztus 15-ig.

A Petőfi Múzeum kiállításai megtekinthetők hétfő kivételével 
naponta 9-től 17 óráig.

Tovább folytatódik 
a temetőrongálás

Április közepén emlékeztünk 
a holokauszt áldozataira. Akik 
eljöttek az aszódi zsidó teme
tőbe - sajnálatosan kevesen vol
tak polgártársaink közül azok, 
akik fontosnak érezték, hogy 
jelenlétükkel megtiszteljék az 
eseményt - láthatták, hogy a sír
kert rendezett, ápolt. Mindez pe
dig jelentős részben az aszódi 
Petőfi Múzeum munkatársai
nak, polgári szolgálatos kato
náinak és a GAMESZ dolgozó
inak a munkáját dicséri.

Ugyancsak április folyamán 
kezdődött és május elején ké
szült el a temető sírköveinek di
gitális adattára. A korábban ké
szült temetői térkép alapján tud
tuk, hogy 416 síremlék állt az 
1996-ra műemlékileg felújított 
sírkertben. 2004. májusában 
azonban már csak 402 sírkövet 
fotózhattunk le, 14 db időköz
ben eltűnt (megsemmisült, el

hordták?!). Ez a tény arra int 
bennünket, hogy tovább folyta
tódik a temetőrongálás, ugyanis 
mindezeken kívül több sírkövet 
ismét ledöntöttek, kihúztak a he
lyéről, eltörtek.

A digitalizálás és adatrögzítés 
ezzel természetesen nem ért vé
get, ugyanis a város másik két 
temetőjében is elkezdődött a 
munka. A római katolikus és 
evangélikus temető tudományos 
feldolgozása folyamatban van. 
Várostörténeti szempontból 
rendkívül fontosnak tartjuk, 
hogy rendelkezzünk egy adatbá
zissal, melyet a későbbiek során 
helytörténeti és néprajzi vizsgá
latok tárgyává tehetünk, remé
nyeink szerint a nem túl távoli 
jövőben nyomtatott formában is 
a városi polgárság elé tárhatunk. 
Ehhez kérjük a temetőket járók 
megértő segítségét.

Klamár Zoltán

Rejtélyes viszonyok, rejtély nélküli távolmaradás
A marosvásárhelyiek sem tudták felkelteni az aszódiak érdeklődését
Ritka élményben volt része, 

annak a 25 nézőnek, aki a legu
tóbbi szombat esték egyikén a 
Vécsey Károly Helyőrségi 
Klubban megnézte a Marosvá
sárhelyi Nemzeti Színház két 
színészének előadásában Erich 
Smiths: Rejtélyes viszonyok 
című darabját.

A különleges alkalom annak 
volt köszönhető, hogy a sze
replők egy gödöllői szárma
zású, jelenleg Erdélyben dolgo
zó üzletember, Prokop Gyula 
biztatására elhatározták, az 
anyaországban is bemutatják a 
művet. Gödöllő, Aszód, Vác és 
Százhalombatta volt a kisze
melt helyszín. Nem tudjuk, 
hogy az utóbbi két helyen mek
kora közönség előtt játszottak, 
de Gödöllőn 50 fő váltott je
gyet, Aszód pedig hozta a szo
kásos formáját az említett lét
számmal.
Remek, fordulatokban bővel

kedő drámát láthattunk, amely 
két férfi különös viszonyára 
derít fényt. Egy asszonyt sze

rettek. A forró kapcsolatot a sike
res író nem szentesítette törvé
nyes kapcsolattá, a másikuk, az 
egyszerű tanárember igen. A No- 
bel-díjas férfi az önmaga kezde
ményezte szakítás után is küldte 
szerelmes leveleit a nőnek, majd 
amikor egy idő után nem kapott 
választ, végső kétségbeesésében - 
kiderül, hogy súlyos beteg - a leg
utolsó regényében felfedte e le
velezést. A másik férfi, miután rá
ismert lakóhelyére és feleségére, 

meglátogatta a szerzőt. Nem 
írom le, mi történt ezt követően, 
hiszen a komédia Magyaror
szágon is látható Huszti Péter és 
Rátóti Zoltán közreműködésé
vel -, így aki nem élt a mostani 
lehetőséggel, valahol meg
nézheti majd.

Marosvásárhelyen két társulat 
működik: egy román és egy 
magyar. A francia kortárs darab 
megtetszett a román direktor

nak, Christian loannak, és 
színdarabra vitte. A sikeren fel
buzdulva a magyar -Tompa Mi
hály nevét viselő - társulat egyik 
színésze, Nagy István is úgy 
döntött, színésztársával, Szélyes 
Ferenccel együtt előadja.
- A román előadás teljesen más 
koncepcióban készült, mint a 
miénk, de így is éreztük a darab 
rendkívüliségét. Felkértük fel a 
román tagozat vezetőjét, rendez
ze meg nekünk is, figyelembe 
véve a koncepciónkat. A fordí
tást én vállaltam magamra, amit 
nem bántam meg, hiszen közben 
szinte teljesen beleszerettem eb
be a komédiába. Remélem, hogy 
örömet szereztünk a közönsé
günknek.
A kis számú nézősereg lelkesen 
tapsolt az előadást követően, bár 
25 ember vastapsa nem lehet 
egyenértékű 250 emberével. 
Csak reménykedni lehet benne, 
hogy a marosvásárhelyiek leg
közelebb sem kerülik el Aszó
dott

R.Z.
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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 
◦ Alapozók - Zománcok - Lakkok - Lazúrok

Péter Lajos né 
ASZÓD, LAKÓTELEPI 
FESTÉK-TAPÉTABOLT

© (28) 401-691, 401-092 
Nyitva: H-P: 6-17-íg,

Szó: 6-12-ig

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

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

Itt a ballagás és a nyár! Vásároljon 
akciós fényképezőgépeinkből!

Automata vakus fényképezőgépek 4290 Ft-tól!
CANON gépek zoom 85N csak 26.990.- 

Zoom 105 csak 26.990.-
Fuji digitális gépek 49.900 Ft-tól

Fotóalbumok, keretek 
nagy választékban kaphatók ?

Illatszertár
... Sz®£® ® (psirffüm,

a dfeOdroD® a

DIVAT.... GÁLA
Természetes len anyagú kosztümök - nadrágok
100% pamut -blúzok - topok - pólók Helyben a
Elasztikus anyagú puplin blúzok íeanaauobb fánáíatl
Könnyű szövet anyagú nadrágok teynayyoVV KinaidT.
TRIUMPH - FELINA - J. PRESS fehérneműk - fürdőruhák
Féwpí öltönyök - nadnágok - ingek - nyakkendők - öoek

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

ORIGINAL JEANS
Ve';vS Ion Küor TBrjt.Ut, 

Amiben biztos lehetsz! K/iltS
Aszód, Kossuth. L. l.Tel: 400-202/M4 Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12



12 ASZÓDI

Já vengerszkij!
Az Aszódi Tükörben rend

szeresen olvasom Hónig tanár 
úr „Egy kis nyelvelés” című 
írássorozatát, mert igen érde
kes információkat tudhat meg 
az ember egyes magyar sza
vak, kifejezések eredetéről. 
De a legmeglepőbb dolgot 
„Kit zavarnak nemzeti színe
ink” című írásából tudhattam 
meg: NEM VAGYOK IGAZI 
MAGYAR, mivel baloldali 
párt tagja vagyok! Magyarsá
gom kétségességét eddig is 
sejtettem, mert nevem és 
édesapám nagykunsági szüle
tési helye, református vallása 
alapján 95%-ig bizonyos, 
hogy ereimben kun vér csör
gedezik, de mivel ezen nép
csoport már több száz éve él e 
kis hazában (sőt, már a nagy 
hazában is itt éltek) eddig 
mindig büszkén magyarnak 
vallottam magam. Sőt, te
szem ezután is. Szerintem az 
ember politikai nézeteitől 
függetlenül tiszteli hazáját, 
annak szimbólumait, törté
nelmi alakjait.
Sherlock Holmes-i logikával 

megállapíttatott, hogy aki a 
nemzeti szalagot az autókról 
eltávolítja, és a kerekeket le
ereszti az csak baloldali érzü
letű ember lehet. (Ennél csak 
a régi ismert viccben szereplő 
eszmefuttatás jobb: Van akvá
riumod? Nincs? Akkor.........!
A poént inkább nem írnám le, 
mert a lapot kiskorúak is ol
vassák.)

Ráadásul teszi ezt egy olyan 
ember, aki nap, mint nap kö
zépiskolában oktat, neveli az 
elkövetkezendő generáció ér
telmiségét, leendő politikusa
it, tanárait. Remélem, Tanár 
Úr, hogy az iskolában nem 
hangoztatja politikai nézeteit! 

Apróhirdetések
Aszód Újtelepen 2 szobás, felújításra váró ház 1800 négyzetméteres 
telekkel eladó. Érdeklődni telefonon: 06 30 391 -7374

Pénztárgépek, mérlegek adásvétele, hitelesítése. 0620 9281 -526

Törzskönyvezett berni pásztor kiskutyák kitűnő szülőktől eladók. 
Tel: 27 329-852 Polgárdi Tibor

Nem szeretnék az Ön tanítvá
nya lenni, ha például rokonsá
gomról tudná, hogy MSZP 
szimpatizánsok, ne adj’ Isten, 
párttagok!
A hazánkat ma átható meg

osztottságot egyes politikai 
pártok még mindig fokozzák, 
ahelyett, hogy az egységes 
magyar nemzet megteremté
sére törekednének. Magyar 
ember az, aki magyart uszít ma
gyar ellen? „Oszd meg és ural
kodj!” vezérelv alapján egyet
len céljuk van: a hatalom meg
szerzése bármi áron.
Amin igazánjót mulattam még 

a cikk olvasása közben, az az, 
amikor eszembe jutottak párt
üléseink. Az MSZP helyi szer
vezetének tagsága már jóval a 
nyugdíj korhatár felett van. Lá
tom magam előtt a képet, ahogy 
tagtársam a sötétben felmegy a 
Régész utcai partoldalon, kifúj
ja magát, bekap egy Corinfar 
tablettát a szívbetegségéből ere
dő fulladására, majd elbotorkál 
a tanár úr autójáig. Ott kicsit 
gondolkodik, hogy leguggolva, 
vagy lehajolva tudja az autó ke
rekét leereszteni anélkül, hogy 
lumbágója előjönne. A sötétben 
zseblámpáját előveszi, felteszi 
szemüvegét és végrehajtja a 
terrorcselekményt. Ezután fel
áll, lekötözi a nemzeti színű sza
lagot, majd elszalad - közben 
esetleg kövekkel kidobálja az 
evangélikus templom melletti 
járda kandelábereinek üvegeit- 
mert ilyet is csak baloldali em
ber követhet el. (Tisztelt tagtár
saim! Ezen soraimmal senkit 
sem akartam megbántani, csak 
azt akartam szemléltetni, hogy 
igazán esélye sincs annak, hogy 
valamelyikük ezt már csak ko
rára való tekintettel is végre
hajtsa.)

Klasszikust idézve, ahogy Re
gős Bendegúz mondotta volt, 
„a bakteri leszámítva maradok 
én”, aki koromnál fogva ezt 
akár meg is tehettem volna, de 
eszembe sem jutna ilyet tenni. 
Az említett rádióadást nem 
hallottam, igazán nem is érde
kel, mert tartalmát sejtem.
Hát igen, be kell valljam, a 

Magyar Szocialista Pártnak 
két fő bevételi forrása van: gu
mijavító műhelyek megbízá
sából autókerekeket eresztünk 
le, és nemzeti színű szalagokat 
lopkodunk. A szalagot hosszá
ban kettévágjuk, a piros csík 
pártirodáink dekorációját szol
gálja, a zöld-fehér részt a Fradi 
szurkolók vásárolják tőlünk, 
mint a cukrot.

Oroszországba nem megyek 
ki, mert éhen halnék. Nem tu
dok oroszul, mert a gimnázi
umban, ahova jártam, orosz
tanáraim annyira gyűlölték a 
szocialista rendszert, hogy di- 
rekt rossz pedagógusnak tün
tették fel magukat, és nem vol
tak hajlandók megtanítani e 
nyelvet, ezzel is bomlasztva a 
szovjet- magyar barátságot. A 
Varsói Szerződés talán emiatt 
is szűnt meg.

Nagy dolog a politika! Hogy 
klasszikust, azaz jómagámat 
idézzek: nem kell mindenben 
politikát keresni. A Mikulás 
sem azért jár piros ruhában, 
mert kommunista.
Visszatérve a nemzeti szimbó
lumokra: felháborító, hogy 
egyes politikai csoportok kisa
játítják pártcélokra magyar jel
képeinket. Mindegy, én 30 
centis kokárda nélkül is ízig- 
vérig MAGYAR vagyok, ak
kor is ha valamelyik pártnak ez 
nem tetszik!
Kissé már üldözési mániának 

tűnik ez nekem. Maholnap ön
gyilkos MSZP-s terroristáktól 
fog rettegni hazánk népe, és 
Csemus doktor műsorába sze
replőként csak egyéves vára
kozás után lehet majd beke
rülni ezen paranoiás tünetek
kel.

Tisztelt Tanár Úr! Nem kell 
rögtön politikai merényletre 
gondolni. Talán csak egy elé
gedetlen tanítvány fejezte ki 
így véleményét, mert nem 
vették fel az ELTE magyar 

szakára. Az is lehet, hogy vala
melyik gumijavító üzlet tulaj
donosa volt a tettes! Esetleg 
egy eltévedt IRA aktivista. Az 
Ön helyében ezeket a lehető
ségeket is számba venném, 
ezek sem sokkal nevetsége
sebbek, mint amit Ön a cikké
ben leírt.

Ha a Tisztelt Olvasók közül 
valaki úgy érzi, hogy szívesen 
megismerkedne a Magyar 
Szocialista Párt helyi szerve
zetével, tagjaival, munkájával, 
kérem, hogy keressen fel min
ket a Kossuth L. u. 59. sz. alatti 
irodánkban (GAMESZ épü
lete), ahol minden hónap utol
só hétfőjén 17órától tartjuk 
üléseinket. Nem kell tőlünk 
félni, ígérjük, hogy senkit sem 
kényszerítünk gumileeresz
téssel történő terrorcselek
mény végrehajtására, csak be
szélgetünk egy jót, nem csak 
pártunkról, hanem egész ha
zánk sorsáról, helyzetéről. Mi 
is magyarok vagyunk, az orosz 
nyelv ismerete nem felvételi 
követelmény.

Ifj. Jordán Imre

X

Mivel ifj Jordán Imre cikke 
konkrét személyt érint - szem
ben a véleményét kiváltó cik
kel, amelyből nem derül ki, 
kinek is szól - , még ebben a 
számban megadtam a vála
szolás lehetőségét Honig An
talnak. Ezt az írást lapunk kö
vetkező oldalán olvashatják.
Honig Antal cikkére még egy 
személy reagált. Mivel azon
ban nem adta írásához nevét, 
és a levél borítékáról is csupán 
az derül ki, hogy Gödöllőn 
adta fel, nem tudom megjelen
tetni a véleményét.
Névtelennek kell tekintenem, 
egy a közmeghallgatással, 
pontosabban egy arról hiányzó 
hivatali személy távolmara
dásának okát firtató levelet is, 
mert az írója az “aszódi pol
gárok” aláírással próbálta el
kerülni írásának esetleges kö
vetkezményeit.
Névtelen leveleknek az Aszó
di Tükörben továbbra sincs he
lye.
Tisztelettel: Rácz Zoltán 

felelős szerkesztő
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Sineria et stúdió
Mindenekelőtt szeretném 

tisztázni, hogy nem Rácz Zol
tán szerkesztő úr követte el azt a 
mások által esetleg hibának fel
fogható cselekedetet, hogy je
lezte egy cikk szándékát, 
amelyre azonnal válaszolhatok. 
Egy aszódi polgár figyelmez
tetett, hogy tudomása szerint 
cikk készül az előző számban 
megjelent írásként reagálás
képpen. (Pontosan megnevez
te, hogy kinek az aláírásával 
fog a cikk megjelenni.) Ekkor 
kerestem meg Szerkesztő Urat, 
hogy amennyiben valóban ér
kezik ilyen írás, szeretnék re
agálni rá, ha a tartalma olyan, 
amely mindenképpen reagálást 
igényel.

Ezt a lehetőséget azért kér
tem, mert szeretném ezt a vitát 
lezárni, nem szeretném, ha 
„tengeri kígyóvá” nőne.

Mindenekelőtt szeretném le
szögezni, hogy Ifj. Jordán Imre 
úr minden állítására nem kívá
nok reagálni, mert úgy gondo
lom, hogy minden írás minősíti 
az íróját is: az enyém engem, 
Ifj. Jordán Imréé pedig őt. A 
végső következtetést nem ne- 
kem/nekünk kell levonnunk, 
hanem az olvasóknak.

írásomból - úgy gondolom - 
kiderül, hogy mindössze egyet
len személyről állítom, hogy el
követte a cikkben foglaltakat, s 
azt is, hogy rá vonatkozik az a 
megállapítás, hogy „Tehát a tet
tes vélhetőleg elvakult baloldali 
beállítottságú személy, aki ép
pen megtalálta azt az alkalmat, 
amikor kellemetlenkedhet 
valakinek, akit talán oka van 
politikai nézeteink különböző
sége miatt kellőképpen gyűlöl
ni.”

Nem állítottam senkiről, hogy 
nem magyar. Azt sem, hogy az 
MSZP tagja az elkövető. Nem 
írtam le egyetlen baloldali párt 
vagy civil szervezet nevét sem. 
Nem tudom, honnan gondolja a 
cikk szerzője mindezt. Talán 
lesz szíves Ifj. Jordán Imre úr 
nem azonosítani az egész bal
oldalt az MSZP-vei! Azt sem 
állítottam, hogy aki nem visel 
nemzetiszínű szalagot, az nem 
is magyar. Csupán azt állí

tottam, hogy jobboldali beállított
ságú ember nem nyúl a nemzeti 
színeket megjelenítő szalaghoz. 
Ezt akár axiómaként is elfogad
hatnánk. írásomban világosan le
írtam azt is, hogy aznap este so
kan megfordultak az Evangélikus 
Gimnáziumban. Ugyanis a szó 
valódi értelmében színházban 
voltak, s valódi színházi élmény
ben lehetett részük. Csak a rend 
kedvéért jegyzem meg, hogy ké
sői órákban azon a részen kevesen 
járnak, mert viszonylag kevés la
kóépület van azon a környéken. 
Éppen ezért elsősorban azok kö
züljöhet valaki szóba, aki ott volt 
aznap este a előadáson. Be-val- 
lom: tippem is van! Bizonyíté
kom nincs! Éppen ezért alapta
lanul vádolni senkit sem szeret
nék.

Hogy Ifj. Jordán Imre meghall
gatja-e az említett rádióműsort, az 
az ő dolga. Az is, ha ilyet leír: „Az 
említett rádióadást nem hallot
tam, igazán nem is érdekel, mert 
tartalmát sejtem.” Mint ahogyan 
az én írásomból is olyanokat „sej
tett” Ifj. Jordán Imre, amiket le 
sem írtam.

Hogy nem tanult meg oroszul 
rendesen, az az ő dolga. Rajtam 
nem kérhet semmit számon, mert 
nem tanítottam. Nővérének egy
kor lehettem volna osztályfőnöke 
- ezzel együtt magyar- és orosz

Olvasótábor 2004
A Városi Könyvtár 2004-ben is megrendezi olvasótáborát. A 

jelentkezők június 28 - július 02. között 9-től 16 óráig vesznek 
részt a különböző foglalkozásokon.

A tábor programja:
Móra Ferenc életének és munkásságának megismerése

Szeretettel várjuk azokat a 8-14 éves gyermekeket, akik haszno
san szeretnének néhány napot eltölteni a nyári szünidőben. 
Programjaink között sok-sok játék; szereplési lehetőség; könyv
es könyvtárismereti foglalkozás, vetélkedő szerepel.

A táboron való részvétel ingyenes. Bővebb felvilágosítást és 
jelentkezési lapokat a Városi Könyvtárban kaphat minden ér
deklődő nyitva tartási időben.

Az olvasótábor megrendezését 10.000 Ft-tal támogatta az 
Aszód Város Ifjúságért Alapítvány Kuratóriuma

Sáhóné Bordás Éva könyvtárvezető

tanára -, ha nem tettem volna an
nak a kérésnek eleget, hogy cse
réljük el egy másik tanuíóval a 
már kialakított osztályok listáját 
felborítva, mert szeretne barát
nőjével egy osztályba járni. En
nek érdekében belementem egy 
olyan cserébe, hogy gyengébb 
általános iskolai bizonyítvány
nyal érkező tanulót vettem át 
helyette. így tehát őt sem taní
tottam, amit egyébként sajnálok. 
De a kérésre nem mondhattam 
nemet. Nem lett volna embersé
ges megoldás.

Oroszországot annak ajánlot
tam, akit zavarnak a nemzeti szí
nek. Ugyanis a magyar alkot
mány értelmében joga van bár
kinek tetszése szerint hazát 
választani, s vélhetőleg olyas
valakit zavar a magyar trikolór, 
akinek megfeleltek a korábbi 
színek, mondjuk: a vörös. 
Putyin elnök éppen a választá
sok idején oldotta meg azt a kér
dést, hogy az ellenzék egyik 
oldalról sem juthasson a sajtó 
közelébe. Ennek eredménye
képpen az ellenzék nem is jutott 
be a parlamentbe. Ahogyan van 
orosz rulett, van orosz demokrá
cia is! Csak éppen nem a mi íz
lésünk szerint való! De lehet, 
hogy vannak olyanok, akiknek 
megfelel ez is. Jogukban áll ki
vándorolni, s akkor nem kell 
nézni a piros-fehér-zöld össze
állítást.

Remélem, Ilj. Jordán Imre 

nem akar megfigyelőket küldeni 
az óráimra, mint ahogyan akarta 
volt Horn Gyula megfigyeltetni 
a miséket és istentiszteleteket. 
Ugyanis a Közoktatási Törvény 
(1993. évi LXXIX. törvény) biz
tosítja a jogot a pedagógusnak, 
hogy nézeteit tárgyilagosan 
megvallja illetve kifejtse, azzal a 
kitétellel, hogy senkitől nem kö
vetelheti meg, hogy azt és csak is 
azt vallja és azt fogadja el. Ilyet 
tanítványaimtól soha nem köve
teltem és nem vártam el.

Viszont mindenképpen elis
meréssel kell adóznom Ifj. Jor
dán Imre képességei előtt, me
lyekkel olyan dolgokat is kiol
vasott írásomból, melyeket én le 
sem írtam. Ugyanakkor ez visz- 
szariasztó és félelmetes is. 
Orwell gondolatrendőrségét idé
zi fel számomra. És azt is el kell 
ismernem, hogy kellő lelemé
nyességgel lovagolta meg a de
magógiát, s használta fel párt
propagandára írását, holott én 
semmiféle pártra utalást nem tet
tem írásomban. Csupán azt je
leztem, hogy a társadalmat ket
téválasztó árok melyik oldalán 
állok. Árokásásra nem buzdítot
tam senkit. És kellemetlenség is 
engem ért, nem pedig Ifj. Jordán 
Imrét.

A hablaty többi részével nem 
kívánok foglalkozni, mert mél
tatlannak találom. És ezzel a 
magam részéről az ügyet lezárt
nak tekintem. Honig Antal

Értesítés 
tüdőszürésröl
Pest megyében az ÁNTSZ 

vezetője minden 30. életévét 
betöltött személy tüdőszűrését 
kötelezően elrendelte. A szű
résen az aszódiak május 3 és 
27. között vehetnek részt. A 
korábbiakhoz képest változás, 
hogy az Aszódi Tüdőgondozó 
Intézet heti két alkalommal 
délután fogadja a szűrésen 
megjelenteket.

A vizsgálatok időpontjai: 
Hétfő, szerda:
13 órától 18 óráig 
Kedd, csütörtök: 
8 órától 12 óráig
Pénteki napokon nincs szűrés!
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Józanul gondolkodva
Az utóbbi időben rengeteget 

hallani a tévéből, rádióból és az 
újságokból a közelgő EU-vá- 
lasztásról; a pártok és politiku
sok cselekedeteit egyre inkább 
ez mozgatja.

Azt hisszük, nem vagyunk 
egyedül, amikor csodálkozunk 
azon, ahogy egyes pártok kép
viselői a politikai kampányt 
egyre inkább hadjáratnak, csa
tának, háborúnak fogják fel. 
Nemrég húsvét volt, de ez a po
litikában nem látszott.

Az lenne a jó, ha a kam
pány igényes, kulturált, átgon
dolt lenne, melyben nincsen he
lye kicsinyességnek, felületes 
politikai gondolkodásnak, a 
mögöttes értékek túlerőlteté- 
sének, a ravaszkodásnak, a tár
sadalom kettészakításának, 
belpolitikai hidegháborúnak. 
Az emberek arra figyelnek, 
amit a hangos emberek monda
nak, és csak kevesen hallják 
meg azokat, akik legalább kí
sérletet tesznek arra, hogy saját 
értékeiket, programjukat han
goztassák.

A Magyar Demokrata Fó
rum, mely szerintünk a legin
kább következetes magatartá- 
sú, ezt próbálja tenni. Nem ér
dekelt abban, hogy minden vá
lasztáskor kettészakadjon az 
ország. Mi vitákat szeretnénk, 
érvek ütköztetését minden fó
rumon, akár az Aszódi Tükör 
hasábjain is, nem lejáratást, 
megaláztatást, netán megsem
misítésre való törekvést.

,,A többpártrendszer önma
gában nem jelenti azt a kény
szert, hogy egy választáskor 
egy országnak ketté kell sza
kadnia.” - nyilatkozta Dávid 
Ibolya, az MDF elnökasszonya 
a Magyar Nemzetben 2004. ja

Meghívó
2004. június 4-én 18 órakor Trianonra 
emlékezünk a Szabadság téren. 
Szeretettel várjuk honfitársainkat.

MDF Aszódi Szervezete 
IDF Aszódi Szervezete

nuár 24-én megjelent inteijújá- 
ban. A politikusok minden meg
nyilvánulásukban viselik hova
tartozásukat. A boltostól, az óvó
nőtől elvárni ezt nem szabad, és 
azt sem, hogy a másik emberen 
ezt számonkéije. Ez ugyanis se
hova sem vezet.

Vannak tabu témák, melyek
ről azonban beszélni kell:
- Ki mit gondol arról, hogyan kell 
felkészülni a népességfogyás 
következményeire?
- Mi az állami szerepvállalás 
alapja az oktatásban ?
- Mit fog jelentem a nemzeti 
szuverenitás az Unióban?
- Ki kell, ki lehet-e egyezni a bal
liberális oldalnak és a jobboldal
nak?
És még sorolhatók a kérdések, 

amelyekről beszélni kell!
Sajnos, ma az a helyzet, hogy a 

fenti kérdések némelyikének még 
a felvetése is indulatokat szül. 
Ezért van az, hogy fujnakhideget- 
meleget is a Demokrata Fórumra; 
talán a legvitatottabb lett a meg
ítélése a pártok közül mindkét ol
dalon. A két nagy párt megítélése 
világos, de nem tudják hova tenni 
a kis pártokat, és különösen nem 
azMDF-et!

Az MDF politikusai sokszor 
hangoztatják, hogy a párt hol áll 
és hova tartozik, és hova nem fog 
tartozni sohasem. A zavarkeltés 
sokaknak áll érdekében.

Nem szabad sablonokban 
gondolkozni, és nem szabad 
címkézni sem. Nyitott szemmel 
kell járni. Józanul gondolkodva. 
Akkor sok minden egyértelművé 
válik. Ignáth Tamás,

Urbán László Zoltán
az MDF AszódiSzervezetének 
az IDF Aszódi Szervezetének 

alelnöke és elnöke

Egy kis nyelvelés
Cintorin és tava

A különböző nyelvek sajátos
sága, hogy a velük érintkező 
népek nyelvéből és kultúrájából 
sok mindent átvesznek, ami az 
övékétől eltér. A magyar 
nyelvről sokan azt állítják, hogy 
szókincsének nagyobb részét 
alkotják a más nyelvekből és 
kultúrákból származó szavak, 
mint az eredeti szavaink meny- 
nyisége.

Most nem ezzel az állítással 
kívánok vitába szállni, hanem 
két olyan szót szeretnék nyelvi 
szempontból körüljárni, amely
ről valószínűsíthető illetve 
igazolható, hogy a magyar 
nyelvből származik.

Ma már legfeljebb irodalmi 
alkotásokban találkozhatunk a 
cinterem szóval, s ha előfordul, a 
szöveg gondozója gondoskod
hat is rögtön valamiféle magya
rázatról, mert a fiatalabb gene
ráció már nem érti, mert nem 
ismeri a szót. Pedig Shakespeare 
Rómeó és Júlia című drámá
jának nem olyan régi fordítá
sában még a kripta szó helyett a 
cint erem szerepel. A szó első 
írásos nyoma 1372-ből szerepel 
Cymterem formában. Jelentése 
ekkor: 'a templom körül levő te
mető. 1568-ban már magát a 
templomudvart jelölik ezzel a 
szóval, s a későbbi kripta szónak 
megfelelő sírbolt jelentés elég 
későn, 1834-ben jelenik meg 
írott nyelvünkben. És egészen 
különös, hogy 1882-ben a 'kas
tély lovagterme' jelentéssel is 
bővül a sor.

A szó forrása egyértelműen a 
latin coemeterium 'temető; 
nyughely' jelentésű szó, amely
nek a középkori latinban coeme
terium, cimiterium, cimeteri- 
um alakváltozatai is vannak. Eb
ből egyszerűsödött a magyar 

cinterem. S bár az egyházi latin 
révén különböző európai nyel
vekben kimutatható a szó, való
színűnek tartom, hogy a szlo
vákba inkább a magyar nyelv 
hatására került be cintorin for
mában, mintsem a latinból. 
Lásd.: Symbolicky cintorin a 
Poprádi-tó mellett a Magas- 
Tátrában.

A másik szó későbbi átvétel. 
Viszont tanulságos. Ugyanis 
nem csak az irodalmi nyelv
változat lehet átadó nyelv, ha
nem egyes vidékeink nyelve- 
nyelvhasználata is. Afrika és 
Ázsia jellegzetes sivatagi álla
tát, a tevét az európai nyelvek 
mind másként nevezik, mint mi. 
Hozzánk igen korán, még az 
1300-as évek végén került be a 
török nyelvek valamelyikéből a 
szó, a csehek viszont már tőlünk 
vették át tava formában, s ebben 
az alakban honosodott meg a szó 
a szlovákban is.

Mi lehet a magyarázata annak, 
hogy egy magas hangrendű ma
gyar szót a cseh nyelv mély 
hangrendű alakban vett át? Ter
mészetesen van magyarázat, 
méghozzá nem is annyira bo
nyolult, mint első hallásra gon
dolnánk. Köztudott, hogy So
mogy megye egy részén olyan 
nyílt e_hangokat ejtenek, hogy 
szinte már mi is a-nak halljuk és 
értjük. Csak a szövegkörnyezet 
van segítségünkre ilyenkor, s így 
a furcsa hangzású szöveget is 
megértjük. Azonban egy ma
gyarul nem tudó, más nyelvet 
beszélő ember számára a szö
vegkörnyezet nem ad segítséget, 
így fordulhatott elő, hogy a 
magyar - dunántúli nyílt e-vel 
hangzó - teve szavunk tava alak
ban került be a cseh nyelvbe.

-G-I

Köszönetnyilvánítás
Köszönetét mondunk mindazoknak, akik egyetlen lányom, 
édesanya - Gedeon Sándomé, született Garczik Zsuzsanna - 
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak, mély 
fájdalmunkban osztoztak.

Hálával: fia és családja valamint szüleik
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IADY-XL
EXTRA méretű divatáru és kismamaruházat 

Aszód,Kossuth Lajos út 3.

Válasszon 
nyári kínálatunkból!

Ballagásra 
alkalmi ruhák, blúzok! 

~ fiatalos fatmetek, ingek

- nadrágok, fekétnemíík stb. kaphatók!

Szeretettel várjuk régi és új 
vásárlóinkat!
Nyitva tartás: 

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

ubbu
SPORTSWEAR 1(01)1161619060

Minőségi sportruházat 
elérhető áron!

Forgalmazza: Delfin Sportbolt 
(Udvarház, Aszód, Kossuth L. u.3.)

A hiltdETÉS bEMUTATÓjÁNAk 

5 % 

ladvEZMÉNy!

Elérhetőség: vabu@invitel.hu

—Számítástechnika és nyomtatási kellékek

/ ■/ 1 V/í \ Aszód Kossuth út 3 UDVARHÁZ l
1 / 'l V rS ‘ 1 Tel/Fax: 06 28 402 369
k / / i_ // O /- 1 j wvAV.megaprint.hu, email. megaprint@vivamail hu

ÚJ NYITVA TARTÁSUNK: 8-18

Alkatrészek, kellékek k A k *

azonnal, raktárról! y ggl

- ABIT NF7(400FSB) \SsAA EGY IGAZI
alaplap ír-rne —"/r

- 25,GHZ Barton XP+CPUt—UTÜb X—- .
- 256/400 DDR RAM AJÁNLAT!
- ATI Radeon 9200 128MB^ss^> CTiiwTnrrn
se tv vga <3^> Számítógép
- LG CD ROM bruttó
- Maxtor 80GB/7200 HDD A99.99Q F’PÉRTK.
- Codegen ház+táp
- Samsung FDD ^l/^íl

.... W

A számítógép 1 óra alatt elvihető, 
igény szerinti alkatrész változtatással is

A nálunk vásárolt számítógépekre díjtalan szervizelést vállalunk!
LG 8x DVD író(+/-) 24.900.-
LG 16x DVD ROM 6.900.

LG CD író 52x32x52 8.650.- Digitális fényképezőgép 34.900.-
Maxtor 80 GB/7200 HDD 16.900.- CANON 1250 foto nyomtató 
Méta Fiat 17” monitor 34.900- 16.900.-
(3 év garancia) írható CD, DVD a legkedvezőbb áron!

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák!

c)^/legj'ugcti/! * 

cl/lheaj.nA.p.tly! *

_______y í:)ll.epaupCtb!

UjETM AQYAR
NEMZETI 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)

C)'l'/Unden' niatyycw

inindeiv

mailto:vabu@invitel.hu
wvAV.megaprint.hu
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Richard Fritz Kft
Gumi, Műanyag és Üveg Autó alkatrészeket Gyártó kft.

Az Aszódon 10-éve folyamatosan 
Működő és fejlődő vállalatunk 

gumi- és műanyagüzemébe

Felvételt hirdetünk!

Női munkaerőt keresünk:
Munkakör:-üveg-előkészítő Munkarend: 3 műszak
Feladat:-autó oldalszélvédők szerelése, ragasztása, sorjázása.
Követelmény ek: -Szakmunkás bizonyítvány.
Javadalmazás:-Versenyképes fizetés, teljesítmény alapján.

Férfi munkaerőt keresünk:
Munkakör:-vulkanizáló Munkarendi műszak
Feladat:-Gumi- és műanyag autóalkatrészek gyártása 
fröccsöntő gépekkel.
Követelmények:-Szakmunkás bizonyítvány.
Javadalmazás:-Versenyképes fizetés, teljesítmény alapján.

Jelentkezés:
Személyesen kedden és csütörtökön 10.OO-től 11.00-ig.
Tel.:06-28-400-680

06-28-400-091
Személyzeti vezető
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SUZUKI
SUZUKI

Cserélje régi autóját új SUZUKtRA évi 20.000 Ft-os
kamatozású hitelre, akár 900.000 Ft megtakarítással!!!
SUZU/nWZ~ x Trabant és Wartburg tulajdonosok 

FIGYELEM! 
__ eé.,-J ..

^KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁS
200.000 Ft-400.000 Ft-ig!

Már 1.3-as motorral is 2.990.000 Ft-tól

Suzuki Wagon R+

Suzuki Ignis

Válassza a 109 LE Japán Sport Ignist kívül-belül 
sportfelszereltséggel, recaro ülésekkel, sport kipufogóval, 

alufelnikkel, sport futóművel... AKCIÓS ÁRON!

SUZUKI Vitarák ajándék klímával 
vagy klíma nélkül AKCIÓS áron 

azonnalátvehetóek.
Dízel Ignis és Wagon R+ már rendelhető! Suzuki Alto

Ügyfelek közötti gépjármű hitelek bonyolítása díjmentesen. 
Továbbra is emeltárú használt gépkocsi beszámítás + hitelfelvétel.

Az On márkakereskedője:

SUZUKI
Szalon: Hatvan, Móra F. u. 6. Tel./fax: 37/342-353,37/344-392;
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
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NEMZETKÖZI ÉS BELFÖLDI 
SZÁLLÍTÁS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS 

1M3- 120 M3-IG 
1 -24 TONNÁIG

14 db 120 m3 tandempótkocsis szerelvénnyel. 
Budapesti iroda: Tel: 1/2780794, Fax: 1/2780665

SÓDER, HOMOK, TÉGLA, CEMENT 
ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEK 

KEDVEZŐ ÁRON!
GÉPI FÖLDMUNKA

/saját gépparkkal/ 
Gyors és hatékony KIVITELEZÉSE

17
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Csak együtt 
sikerülhet!

Az e u r
Magyar 
Polgári 
Szövetségópai néppárt

ELSŐ SZABAD EURÓPAI VÁLASZTÁSOK
2004. JÚNIUS 13.

NE HIGGYEN A HIRDETÉSEKNEK! ENNEK SEM!!!!!!!!
ELŐBB ÉRDEKLŐDJÖN, AZTÁN DÖNTSÖN!

A GÖDöl

AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI 
INTÉZMÉNY!

ÖN VAGY CSALÁDTAGJA A KÉPZÉSI
DÍJ 30%-át LEÍRHATJA AZ ÉVES
SZEMÉLYI JÖVEDELEM
ADÓJÁBÓL.SZJ.36/a. ALAPJÁN
EZENFELÜL:-diák És kismama kedvezmény
-részletfizetési lehetőség, ingyen taneszköz

stb.VÁRJA LEENDŐ TANULÓINKAT. KATEGÓRIÁK
M.Al.Ak.A.B.B + E.C.E

ÉRDEKLŐDJÖN
[K©VÁO IPÉTEIÉ^ gk.oktatónál

TANFOLYAM INDUL MINDENHÓNAPELSŐ KEDDJÉN AZ ASZ
TISZTIKLUBBAN 17.30-kor

te 1.06 20-9-818886 06-2 0-9-41463 8-as számokon
OKÉV:07025403
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MEGÚJULT A SZISZ! SZALON!
Új környezetben, kibővített szolgáltatásokkal várunk minden szépülni 

vágyó régi és új kedves vendéget!

Szolgáltatásaink:
- Fodrászat: gyógynövényes hajápolás (férfi, női, gyermek)
- Pedikűr, maikűr és műköröm: megérkezett az új tavaszi kollekció.(Nemcsak nőknek)
- Masszázs: ami gyógyír a fájó ízületekre. Hátfájás, fderékfájás, gerincsérv, nyaki fájdalmak 
migrénes fejfájás, zsibbadt végtagok, féloldali zsibbadás - gerinc és talpmasszsázzsal 
megszüntethető.
A masszázs a szervezet öngyógyító mechanizmusát indíthatja be. Akkor is itt a helye, ha csak 
felfrissülni vagy lazítani szeretne. Netán stresszes? Nézzen be hozzánk, bízza ránk testét és mi 
kicseréjük Önt. (Talp, nyak, dekoltázs, arc, fej, hát, derék-vagy egész testre kiterjedő masszázs 
az Ön kívánsága szerint!)
-Turbó szolárium: különlegessége a 4 fokban megdöntött fekvőlap, ami a bámulás 
hatékonyságát növeli!

Nyitva tartás: Szolárium: hétfő-péntek: 8-21; Szombat: 9-13 óra Amit McYiinlr
Fodrászat: kedd-péntek: 11-20; szombat 8-13 óra Alim iCbZUfilK,
Masszázs: szerda: 18-21; péntek: 14-21; szombat: 8-14 óra Q/f SZlVbŐl 
Pedikűr: kedd-péntek: 14-20; szombat:8-13 óra ...

Aszód, Bethlen G.u. 18/1 Telefon: 06 20 935-1345; 06 28 500-831 ICSSZUK!

Szélessávú Internet percdíjak nélkül!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a DunaWeb Kft. nagyarányú hálózatfejlesztésének 

köszönhetően nagyobb megbízhatósággal, lefedettséggel, csökkentett 
percdíjakkal kínálja szélessávú internet szolgáltatását!

A szolgáltatás előnye:

- folyamatos, 24 órás internet kapcsolat
- percdíjmentes internethasználat
- internet kapcsolat telefonvonal foglaltság nélkül
- Szélessávú gyors letöltés és feltöltés
- fix havi költség

Csomagjaink:

Kérje ingyenes felmérését az 
alábbi elérhetőségek 
valamelyikén:
DunaWeb Kft.
Tel/fax: 27 300-072 
e-mail: info@4unaweb.hu 
Postacím: DunaWeb Kft. 
2600 Vác, Szüret u. 14.

Kezdő:
Korlátlan internet és intranet forgalom 
1 db e-mail cím
10 Mb webtárhely 
128/128 kbit sebesség
Maximálisan 1 db munkaállomás
Csak magánszemélyek részére 
Havi díja: 4.000 Ft+ÁFA
Telepítési díj: min. 2 év szerződéssel: 
16.000 Ft+ÁFA
Határozatlan idejű szerződéssel:
49.900Ft+ÁFA

Magán elérés:
Korlátlan internet és intranet forgalom 
5 db e-mail cím
50 Mb webtárhely
384/64 vagy 256/256 kbit sebesség
Maximálisan I db munkaállomás
Csak magánszemélyek részére
Havi díja: 7.900 Ft+ÁFA
Telepítési díj: min. 2 év szerződéssel:
3.920 Ft+ÁFA
Határozatlan idejű szerződéssel:
49.900Ft+ÁFA

Kisvállalati elérés:
Korlátlan internet és intranet forgalom 
5 db e-mail cím
50 Mb webtárhely
384/64 vagy 256/256 kbit sebesség
Maximálisan 5 db munkaállomás
Fix IP cím
Havi díja: 12.000 Ft+ÁFA
Telepítési díj: min. 2 év szerződéssel:
3.920 Ft+ÁFA
Határozatlan idejű szerződéssel:
49.900Ft+ÁFA

mailto:info@4unaweb.hu
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www.volkswagen.hu

Árak hátramenetben
Új, meglepően kedvező uniós 
ajánlatok a Volkswagennél!

Látogasson el márkakereskedésünkbe 
a Nyitott Napokon és válogasson 
a készlet erejéig!

Nyitott Napok: május 21-23. Autó szeretettel.

Az On 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

Az ajánlat korlátozott darabszámú gépkocsi erejéig, visszavonásig érvényes.
A Volkswagen Golf motorizáltságtól függő kombinált átlagfogyasztása: 5,0-7,61/100 km, C02 kibocsátása: 116-252 g/km.

http://www.volkswagen.hu
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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SIMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

NYÍLT HÉTVÉGE MÁJUS 22-23.
Végre itt az alkalom, amikor szabadon meg
tekinthet és kipróbálhat egy csomó vadiúj 
akciós Skodát, és ahhoz sem kell engedélyt 
kérnie, hogy megvehesse a kedvencét.
Ha pedig játszani támad kedve, akár salzbur
gi körutazást is nyerhet. Szeretettel várjuk 
Önt és a lelkében rejlő gyermeket!

Az Ön Skoda- 
márkakereskedője:

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

http://www.patocsauto.hu
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Bekerített, 16.500 
négyzetméteres, közúton és 

vasúton jól megközelíthető önálló 
telephely eladó

Galgamácsán
Iroda-, műhely-, raktár-és 

szociális épülettel, 
Üzemanyagtartállyal és kútfejjel. 
Víz, villany, gáz, telefon, 

iparvágány van.
Irányár: 55 millió Ft

További felvilágosítás: 
06 30 934-3115 ; 0630 445-5208

A1AKFORMÁLÓ MASSZÁZS SZA10N NYÍLIK ASZÓDON AZ OTP UDVARBAN JÚNIUS 01-ÉN
Zsírégető-alakformáló masszázs, 

Svédmasszázs, talpmasszázs, 
infra szauna

Pedikűr, manikűr, műköröm

Bejelentkezés:

Masszázs:
06-20-460-3982 (Mariann)

Pedikűr, manikűr, műköröm: 
06-30-522-3313 (Ildikó)

Ez nem kamu, itt a VABU
Ma még ismeretlenül cseng a 

VABU név, ám kitalálói szerint 
minden esélyük megvan arra, 
hogy néhány esztendő már 
egész Magyarországon ismerjék 
az e márkanév alatt gyártott 
sportruházatot. A VABU szó 
két, az aszódiak által jól ismert 
személy családnevét takarja, az 
egykori neves ladarúgó, később 
edző Varga Zoltánét, és a 
GAALF Bt. tulajdonosát, Búzás 
Jánosét.
- A célunk az, hogy elérhető áron 
megfelelő minőségű mezekhez 
jussanak azok a csapatok is, akik 
kevés pénzből gazdálkodhatnak. 
Mivel mindketten kötődünk a 
sporthoz, pontosan ismerjük 
azokat a nehézségeket, amivel 
az egyesületek, az önkormányz
atok és a szponzorok küszköd
nek. Hazai terméket fogunk 
forgalmazni. A gyártóink azok a 
magyar vállalkozók lesznek, 
akik korábban az egyik neves - 
Magyarországról azóta kivo
nult - sportszergyártó világcég

nek készítettek mezeket, sport
ruházatot, és az alapanyag is ha
sonlóan jó minőségű lesz. Már 
készen van az első kollekciónk, 
amelyet egy divattervezővel 
terveztettünk. Az ismerőseink, 
barátaink látták ezeket a 
darabokat, és elismerően szóltak 
róla.
- Milyen széles a termékskála?

Püspökszilágyon párbajoztak az attasék
A Magyar Köztársaság terü

letére akkreditált katonai attasék 
lóversenyére került sor a minap 
a püspökszilágyi lőtéren. A ren
dezvényt - amelyen 26 ország 
különböző rangú katonatisztje 
vett részt - immáron több mint 
egy évtizede a 40. Galga Veze
tésbiztosító Ezred kezelésében 
lévő bázison rendezik meg.
- Olyan országokból vannak itt 
katonai attasék, akikkel a Ma
gyar Honvédségnek kapcsolata 
van- tájékoztatta lapunkat Sztárt

- Nemcsak labdarúgó mezeket 
fogunk gyártatni és forgalmazni, 
hanem minden sportághoz ké
szülnek majd ruhák. Kínálunk 
megrendelésre egyedi kollek
ciókat is a nagyobb cégeknek, a 
nagyközönség pedig nálunk 
ugyanúgy megtalálja majd a 
sportdivatárut, mint más gyártó
nál, illetve forgalmazónál. Min
den szezonra fogunk sportruhá
zatot kínálni.
- Hol és mikor találkozhatnak

István ezredes, laktanyapa
rancsnok. - Gyakorlatilag a civil 
attasékhoz hasonló feladatkörük 
van, ám ez szigorúan katonai te
rületre korlátozódik. Az ő fela
datuk a hazájukból érkező ka
tonai delegációk programjának 
megszervezése. Közvetlenül a 
nagykövetnek vannak aláren
delve. Mivel katonákról van szó, 
a kiképzési feladatokat nekik is 
végre kell hajtaniuk. A lóver
seny során gépkarabéllyal és 
pisztollyal lőnek, illetve párba

az aszódiak ezekkel a termékek
kel?
- Aszódon kizárólagosan a 
Delfin Sportbolt forgalmazza 
őket, és reményeink szerint a lap 
utcára kerülésekor már az 
üzletben lesznek a kollekciónk 
első darabjai. A későbbikben 
pedig nagyon remélem, hogy 
nagyon sok üzleten visszakö
szönnek a vevőre a VABU ter
mékek.

(X)

joznak is. Ezt természetesen 
nem szó szerint kell érteni. A 
verseny során párba sorsolják 
őket. Mindenki kap öt lőszert, 
megközelíti - futva, kúszva - a 
célt, és tüzet nyit. Az jut tovább, 
aki előbb lövi meg a célját. Utá
na újra párba sorsolj ák őket és az 
győz, aki a legtovább jut.
Természetesen a versengésnek 
az is célja, hogy az attasék job
ban megismerjék egymást és 
párbeszéd, jó kapcsolat alakul
jon ki közöttük.
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“Mindnyájunknak el kell menni”
1.
Május elsején az Európai Unió 
megérkezett hazánkba, ahol 
egy bizonytalanságba csúszott 
nemzet fogadta. Ám nem tör
vényszerű, hogy ez így is ma
radjon. Ha összefogunk azért, 
hogy munkahelyek jöjjenek 
létre, ha a fiatalok ismét otthon
hoz juthatnak, ha visszatér 
életünkbe a biztonság, és ha 
Magyarország nem egy kishitű 
sereghajtó lesz a minden eddi
ginél élesebb európai ver
senyben, akkor lesz még ünnep 
nálunk.

Addig azonban nincs túl sok 
okunk az eufóriára. Inkább 
örüljünk csak annak, ami már 
tény: újraegyesülünk azokkal a 
nemzetrészekkel, amelyeket a 
XX. században kétszer szakí
tottak el tőlünk erőszakkal és 
most velünk együtt lépnek be 
az unióba. Több mint félmillió 
felvidéki, szlovéniai és őrvidé
ki magyartól immár nem vá
laszt el mesterséges határ. A 
nemzeti újraegyesítés 2002- 
ben elmetszett folyamata ismét 
új erőre kap. A felvidéki Ma
gyar Koalíció Pártjának képvi
selői egy frakcióban ülnek 
majd a Fidesz képviselőivel az 
Európai Parlamentben, együtt 
szavaznak a magyarságot érin
tő előterjesztésekről. Ez olyan 
áttörés, amelynek a lélektani 
jelentőségét nem lehet felülbe
csülni. Különösen egy olyan 
helyzetben, amikor megszűnt a 
nemzeti érdektől vezérelt ma
gyar külpolitika és az ország 
felkent vezetői mintha örömü
ket lelnék abban, hogy egyes 
külföldi politikusok rendszere
sen és rituálisan megalázzák 
őket - és rajtuk keresztül sajnos 
minket is.
De nemcsak a „nemzetpoliti

ka" szó hiányzik Medgyessy 
Péter, Kovács László és Kun- 
cze Gábor szótárából. Amikor 
két esztendeje átvették a kor
mányaidat, teli kasszát és egy 
optimista, tervektől, remények
től duzzadó országot örököltek. 
Messze voltunk még a jóléttől, 
persze: de azt ők sem vitatták, 
hogy a gazdaság helyzete jó. 
Szemmel láthatóan épült az 

ország. Az állítólag „elnyomott" 
Budapesten felépült a Nemzeti 
Színház, a Millenáris, egy új 
buszpályaudvar. Mi épült azóta? 
Az ellenzék első embere a mai 
napig azokat a beruházásokat adja 
át az ország különböző pontjain, 
amelyeket az előző kormány in
dított. Újabbakat nem azért nem 
ad át, mert most nem ő a minisz
terelnök, hanem azért, mert nincs 
mit átadni. Megszorításokon nem 
épülhetjövő.
2002-ben Magyarországnak volt 

jövőképe. Ma nincs.
S ez a legnagyobb bűnük. Nem a 
"szakemberségük" módjára a 
csőd szélére taszított gazdaság, 
nem a világviszonylatban is jelen
tősnek tekinthető eladósítás, - 
aminek az árát az unokáink is fi
zetni fogják, hiszen pont azt te
szik, amit húsz-harminc éve: elzá
logosítják a jövőnket - és még 
csak nem is a tucatnyi hazug mi
niszterelnöki kampányígéret, 
vagy a közbeszéd hiszterizálása, 
hanem a remény elfojtása, a si
várság, a jövötlenség: ez a bűnük. 
Már a saját szavazóik előtt is nyil
vánvalóvá vált, hogy az MSZP- 
SZDSZ-nek az égvilágon semmi 
elképzelése nincs arról, hogy mit 
kellene kezdeni az országgal. Hi
ába az import-tanácsadók töm
kelegé, a korlátlanul felhasznál
ható közvagyon propagandacé
lokra, semmire sem jutnak, mert 
nincs elképzelésük a jövőről. A 
ma regnáló kormánykoalíció kép
telen a nemzeti érdekek felisme
résére, és Magyarország haté
kony, egyenrangú képviseletére 
az Európai Unióban. Ezért jelen
tős hátránnyal indulunk ebben a 
rendkívül éles versenyben. De 
már június 13-án változtathatunk 
ezen. És még előtte is azzal, ha 
minél többen összefogunk a kö
zös, nemzeti célokért. Magyar
ország a mainál súlyosabb hely
zetekből is felkapaszkodott már, 
ezért őszintén bízhatunk abban, 
hogy ezúttal is ledolgozzuk majd 
a hátrányunkat. Nem lesz köny- 
nyű, viszont pont ezért lesz izgal
mas.
Fontos, hogy azok is elmenjenek 

választani, akik nemmel szavaz
tak az Európai Unióra, akik nem 
bíznak benne, akik úgy gondol

ják, hogy nem akarnak Euró
pával foglalkozni. Nekik is el 
kell mondani, hogy ez a válasz
tás az ő választásúit is, mert ha 
otthon maradnak, azzal a mos
tani kormányt segítik.
2.
Nemzeti kinccsé vált őshonos 
állatfajták
Nemzeti kinccsé nyilvánított 
legalább hatvan védett, őshonos 
hazai állatfajtát 2004. április 19- 
én az Országgyűlés. A határo
zatot Simicskó István fideszes 
képviselő előterjesztése alapján 
fogadták el a képviselők. Si
micskó István áprilisban vendé
günk volt a Művelődés Házá
ban.

Nehéz útja volt a javaslatnak, 
hiszen tíz hónapig várt sorsára, 
és a parlamenti többség tizen
háromszor utasította el napi
rendre vételét. Legutoljára a sza
bad demokraták adták be a dere
kukat. Gusztos Péter, a párt kép
viselője szerint azért, mert há
romnegyed évig hiába várták a 
kormány őshonos állatfajtáinkat 
kiemelt védelemben részesítő 
előterjesztését.

Márpedig napokra az uniós be
lépéstől nincs helye várakozás
nak - indokolták a javaslat idő
szerűségét a T. Házban hozzá
szólók is. Simicskó István kie
melte: nem szabad hagynunk, 

Üzenet
Minden tagom fáj, mindet érzem, fájok: vagyok! 
Gyűlölöm és nevetem ezt az állapotot.

Álom világban él, kinek csak öröme van. 
Rosszul érzem, de legalább én érzem magam!

S ez nagy tanács és nagy tanulság. Ki tudta, mi 
világ és élet? Ok csak, ők, a „betegei”!

Kik tudták a valót e földön, és a föld fölött, 
az igazságot? A szegények, a szenvedők.

Kik tudták a jövőt? Az ilyen érzékenyek, 
így lehettek a gyógyítók is a - betegek!

Szent tanács, mit ma s örökre adni tudok:
Népek vezetői, legyetek izzó idegducok!

(Illyés Gyula: Doleo ergo síim; részletek)

zatul az évezredes magyar ha
gyomány. E körbe tartoznak ős
honos állatfajtáink (pl. a racka 
juh, a mangalica, több kutyafaj), 
amelyek tenyésztése a honi ag- 
ráriumnak is esélyt jelent. A friss 
határozat ezért úgy rendelkezik, 
hogy a nemzeti kinccsé nyilvá
nított történelmi haszonállataink 
tenyésztését, fenntartását az ál
lam elősegíti. A fajtákat egy 
mellékelt lista tartalmazza, ame
lyet ötévenként felül kell vizs
gálnia a mindenkori kormány
nak.

Mint a vitában elhangzott, a 
határozat még nem mentesíti a 
jelenlegi kabinetet azon feladata 
alól, hogy a sajátos magyar ag
rár- és élelmiszer-ipari termé
kek valódi védelméről törvényt 
terjesszen be az Országgyűlés 
elé.
[Nánási Tamás - Dombi Margit 
Magyar Nemzet 2004. április 
2L]
3.
Aid szeretné segíteni a Fidesz 

munkáját a választásokon, je
lentkezhet az irodában.
Júniustól rendszeres kirándulá
sokat szervezünk az Ópuszta
szeri Nemzeti Történeti Emlék
parkba.
Az időpontokról és a részle

tekről érdeklődni az irodában 
lehet.
Fidesz MPSZ aszódi csoportja
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RENAULT
MEGANE

Induljon kétszázzal!

beszámítási kedvezménnyel
Mégane Limousine használtautó

A Mégane Limousine elegáns vonalvezetése gazdag alapfelszereltséggel párosul. Az ABS, a 
sebességfüggő szervokormány és a Renault Kártya mellett a motorok és a sebességváltók 
széles választéka gondoskodik a kiemelkedő vezetési élményről. Ráadásul most minden 
Renault Mégane modellhez 200 ezer Ft értékű használtautó-beszámítási kedvezményt 
adunk. Várjuk márkakereskedésünkben! www.renault.hu

Fogyasztás liter/100 km: vegyes: 4,5-8,4; városi: 5,5-11,8; országúti: 3,9-6,5; CO2-kibocsátás g/km: 117-191 (változattól függően)

’A fent említett példában a THM CHF alapú finanszírozás esetén értendő

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

RENAULT - Autókat alkotunk

http://www.renault.hu
http://www.renault60.hu
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“Együtt játszani Jó!”
Sikerek útján az 

evangélikus gimnázium drámaszínpada

szédkészség fejlesztéssel, moz
gásgyakorlatokkal telik, amik 
alatt sokat lehet fejlődni. 
Nézőközönség-, és színpad-biz
tonság is kialakul a diákokban. 

játszásához nagyobb színpadi 
rutin szükséges, a komédiáknál 
sokszor a helyzetkomikum segit 
megoldani az esetleges színpadi 
problémákat.

Az evangélikus gimnázium 
drámaszínpada márciusban 
mutatta be az erre a tanévre 
betanult darabját. Erről a kis 
csapatról mindenki úgy gon
dolja, hogy évről-évre egyre 
jobban játszanak. Az ok a rend
kívüli lelkesedés. Mind a drá
maszínpadot vezető tanárok, 
mind pedig a színészkedö 
diákok részéről.

Nyolc évvel ezelőtt merült fel 
Kalina Katalin, magyar szakos 
tanárnőnkben az a gondolat, 
hogy alapítson egy ilyen szín
játszó kört. Saját osztályával 
kezdte, amelynek tagjai egé
szen az érettségig játszottak 
műveket osztályfőnökük segít
ségével. Aztán Kalina Katalin 
pár évig nem dolgozott, hiszen 
a kisbabájával volt otthon, ez 
idő alatt Homoki Gábor vitte 
tovább a drámaszínpadot. Mi
után a tanárnő visszatért, a hoz
zánk érkezett Lányi Erzsébettel 
(aki szintén magyar szakos) 
együtt kezdték el a jelenlegi 
drámaszínpad létrehozását és 
működtetését. A két fiatal és 
lelkes „rendezőnő” nagyon jó 
csapatot állított össze. A 
tagokat nemcsak tehetség, de 
hozzáállás alapján is válogat

ták. Az alapfelvételi a minden 
tanév elején megrendezésre 
kerülő szavalóverseny keretein 
belül zajlik.

Mivel ez egy egész évre szóló 
feladat, komoly munkát igényel. 
Amikor már jobban sikerül el
merülni a darabban, a szereplők 

A fukar anyósjelölt és a csizmadia a Tűvé tevők című darabban
szívesen maradnak akár minden 
délután próbálni, sőt rááldozzák a 
hétvégéjüket is, hogy minél job
ban tudjanak szerepelni. Ezért 
különösen fontos a kitartás.
A felkészülés nemcsak próbákból 
áll. Az első egy-két hónap be- 

Az utóbbi három évben ko
médiákat vittek színpadra. Pető
fi Sándor Helység kalapácsát 
Móricztól a Sári bíró követte, 
idén pedig Illyés Gyula „Tűvé 
tevők” című műve került bemut
atásra. Eljátszandó darabnak 
mindenképp valami könnyűt, 

nem nagy múltú, nagy ívű 
darabot kerestek, hanem valami 
olyat, amit igazán színvonalasan 
sikerül megvalósítani. A vígjáté
kokra, mint műfajra is „szakmai 
okok” adták a voksot. Hiszen 
egy-egy tragédia valóban jó el-

Iskolánk eme csapata már 
túllépte a gimnázium falait, és 
több helyen is szerepelhettek, 
nem csak a diáktársak előtt. Az 
aszódi Javító Intézetben, vala
mint a helyi nyugdíjasklubban is 
bemutatkoztak. Több városba, 
valamint egyéb rendezvényekre 
is meghívást kaptak már. A gim
náziumon belül pedig minden 
évben a hagyományosan meg
rendezésre kerülő Petőfi-nap 
programjaként debütálnak.

A három év alatt nagyon ösz- 
szeszokott gárda alakult ki, 
amely tagjai segítenek egymás
nak, nem engedik a másikat ki
esni a szerepből. A felkészülés, a 
próbák és az eladásokkal olyan 
élményeket kapnak a diákok, 
amelyre majd vissza tudnak em
lékezni... Talán az egyetlenre, 
ami megmarad még hosszú
hosszú évek távlatában is az 
emlékezetükben a gimnáziumi 
évekből. S bár vannak köztük 
olyanok is, akik színészi pályára 
készülnek, a legfontosabb, 
amiért minden nehézségét és 
terhét vállalják ennek a szak
körnek, mert már tudják, hogy 
„Együtt j átszani jó”!

Kovács Kitty

Élet Európában
Segíteni az Európai Unióban 
szerencsét próbálni készülő, 
csatlakozó honfitársaknak. Ez a 
cél vezeti a MagyarOnline.net 
(http://www.magyaronline.net) 
, a Kárpát-medencén kívül élő 
magyarok internetes portáljá
nak használóit, amikor hasznos 
és személyes tapasztalataikat 
megosztják az otthoniakkal.

A Nyugaton élő magyarok 
külön rovatot indítottak ELET 
Európában címmel a Magyar- 
Online .net Fórumán - hívja fel 
a figyelmet Simon Hunor, a 
portál főszerkesztője. Az EU 
országaiban élő magyarság éle
tét bemutató fórum napi talál
kozóhelye a világ különböző 

pontjain élő értelmiségieknek, üz
letembereknek, diákoknak, nyug
díjasoknak. Megosztják tapasz
talataikat - a jókat és a rosszakat - 
a Magyarországon élő honfitár
sakkal, s igyekeznek válaszolni az 
EU iránt érdeklődő hazai olvasók 
kérdéseire.
Abból pedig máris van bőven. 

Ilyenekre kíváncsiak például a 
mostani látogatók: Mennyi a fi
zetése egy uniós tanárnak, or
vosnak, számitógépes szakem
bernek? Melyik tagállamban ke
res legjobban egy mérnök? Hol a 
legjobbak az ingatlanárak? Me
lyik foglalkozási ág a legjövedel
mezőbb ma Magyarországon, és 
mondjuk Belgiumban? Mit jelen

tenek az elmosódott határok, il
letve a bekerülés a nyugati kö
zösségbe munkánk, családunk, 
hagyományaink, nyelvünk 
szempontjából? Megváltozik-e 
egy magyar kapcsolata egy más 
uniós országbeli polgáréval? 
Hogyan kell spanyol tortillat csi
nálni? Mennyi a belépő a Louv- 
re-ba? Hogyan lehet ösztön

Apróhirdetések
Aszódon, beépülő városrész közvetlen közelében 80 négyzetméter 
alapterületű felújítandó épület gazdasági célra kiadó. Mögötte 
családi ház áll, ami teljesen elkülöníthető. Az épület összközművel 
és parkolóval rendelkezik. Érdeklődni lehet: 06 70 587-3480, 
ProbocskaiZita.
Gödöllőn, 2,5 szobás ház, központhoz közel, 200 négyszögöles 
telken eladó. Aszódi lakást beszámítok. Irányár: 22 millió Ft.
Tel: 0630353-7433; 16 óra után.

díjakat megpályázni az EU-n be
lül?

Bárki bekapcsolódhat, kérdez
het a nyugaton élő magyaroktól. 
Kapcsolódó linkek: 
ÉLET Európában
Http://www.magyaronlinc,net/f
orum/viewforum.php?forum=6
0&470

MagyarOnline.net
http://www.magyaronline.n
Http://www.magyaronlinc,net/f
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Tisztelt Szerkesztő?
Egy számomra igen fontos 

kérdésben kérem ki az Ön, és 
esetleg az aszódi lakosok vé
leményét. Minden bizonnyal 
sokan hallottunk arról hogy 
Aszódot iskolavárosként em
legetik. Ugyanakkor ebbe a 
csoportba sajnos nem tartoznak 
bele az óvodások és a kisis
kolások.
Az óvodákban összevont cso

portokban vannak a gyerekek, 
ami az első két évben nem is 
gond. Altkor kezdődik a prob

léma, amikor az iskola-előké
szítő feladatokat az óvónőknek ki 
kell adni. A kicsik miatt nem tud
nak rendesen odafigyelni a na
gyobbakra, és ez nem az ö hibá
juk. Többször tapasztaltam, hogy 
ősszel és tavasszal a nyirkos 
időben is kivitték a kisebbeket, 
(egyik óvónő) hogy a nagyokkal 
jobban tudjanak foglalkozni. Az 
pedig rendszeres, hogy ha va
lamelyik óvónő beteg, akkor dél
utánra a csoportokat összevonják, 
mert nincs megoldva a kolléganő 

helyettesítése.
Kérdezném Öntől, hogy nem 

lehetne-e megoldani, hogy a 
nagycsoportos gyerekeket az is
kola-előkészítő évre összevon
ják, és a részükre megfelelően 
szakképzett és gyermekszerető 
óvodapedagógust vegyenek fel.
Ezzel az iskolát kezdők össze

szoknának, hisz legalább egy ré
szüli biztosan egy osztályba ke
rül majd, és a képzésük is a 
jelenleginél jóval magasabb 
szintű lehetne.

Sokan úgy érezzük a szülők 
közül többen is, hogy mindez 
nem okozna hatalmas terheket 
Aszódnak, ugyanakkor a gyer
mekeink ennyit megérdemel
nének. Hiszen ha az esélyeiket 
mérlegeljük a budapesti intéz
ményekkel összehasonlítva, 

sajnos azt kell tapasztalnunk, 
hogy nagy a hátrányuk.
Köszönöm türelmét!
(Név és e-mail cím a szer
kesztőségben)
Kedves Asszonyom! Nekem 
(is) tette fel a kérdést, ám én úgy 
gondolom, hogy a témában tő
lem jártasabb szakembereknek 
kellene véleményt alkotniuk az 
Ön által említett problémáról. 
Nekem csupán annyi tapasztala
tom van, amennyit szülőként 
megéltem: mindkét gyermekem 
ide járt Aszódra óvodába és 
egyiküknek sem okozott gondot 
az iskolakezdés. Mindenesetre 
kíváncsian várom mások - szak
emberek, szülök - véleményét.
Tisztelettel:

Rácz Zoltán
felelős szerkesztő

A komolyzenét 
kedvelők figyelmébe

Barokk Pünkösdi Hangverseny címmel komolyzenei koncertre 
kerül sor 2004. május 23-án vasárnap 18 órakor az Evangélikus 
Gimnázium aulájában.

Műsor:
Dietrich Buxtehude: Jesu meine Freude kantáta
Vanhal: Te Dseum
G.F Handel: F-dúr orgonaverseny
JS.Bach: Magnifícat

Közreműködik: Aszódi Városi Civil Vegyeskar és a 
Szentháromság Énekkar egyesített kórusa valamint a 
Podmaniczky Barokk Kamarazenekar.
Szólisták: Petrován Mária orgonaművész
Selmeci Noémi -szoprán
Mukk József -tenor
Laborfalvi Soós Béla-basszus

Karigazgató: Pál Lajos, Pál Katalin
Koncertmester: Király Gyöngyi
Vezényel: Enok Nagy Levente

Irány az Unió
- vagy legalábbis Csillebérc

Regionális döntőn vehet részt a Csengey Gusztáv Általános 
iskola Rákóczi úti tagiskolájának négy tanulója - Blaskó 
Beatrix, Búzás Adrienn, Mina AlmaFlamina és Takács Katalin), 
akik az Európai Unióval kapcsolatos vetélkedősorozatban eddig 
példásan helytálltak.
A diákok lapunk megjelenésének napján versengenek Csille
bércen, ahová felkészítő tanáruk, Pardi Lászlóné kíséri őket.
A döntőben szerzett tapasztalataikról, eredményükről követ
kező számunkban számolunk be. Addig is, sok sikert nekik!

aj fáma
könyvkereskedésIajaniata]

Bacher Iván:
Hogyan kell 

a nőkkel bánni?
Azt gondolom, hogy némileg félrevezető a kiváló publicista, 

Bacher Iván legújabb könyvének címe. Aki úgy véli, hogy ebből 
megtanulja majd a gyengébbik nemmel való kapcsolatteremtés 
minden csínyját-bínyját, az alaposan melléfog. Viszont, ha van 
türelme, akkor remek tárcákat, adott esetben karcolatokat 
olvashat.
No igen, olyan - az újságírás és az irodalom mezsgyéjén tánco
ló- műfajok ezek, amelyek a bulvársajtó rohamos térnyerése mi
att mára alaposan háttérbe szorultak. Mert kit érdekel mostanság 
egy lassú folyású, melankolikus történet egy öreg házról, egy az 
íróval tett séta Párkányban, amikor a Való Világ legújabb üdvös
kéje a lehető legközönségesebb módon fűti a jakuzziban a mellé 
sorsolt ügyeletes macát?

Csendben jegyzem meg, talán vagyunk egy páran olyanok, 
akik már csömört kaptak ettől a mesterségesen kreált “világtól”, 
és inkább a könyvet választják elalvás előtti szórakozás gyanánt. 
Nekik lehet jó kis csemege ez a kötet, amelyben az író azért 
legalább egy fejezetben elrejtette a nőket. Ez sem igaz így, hi
szen szinte minden történetben ott vannak. Elég csak a klasz- 
szikus mondást idézni, amikor a férfi cselekedetét elemezzük: 
“Keresdanőt!” Rácz Zoltán

300 literes fagyasztóláda eladó. Tóth Lászlóné, Aszód, 
Széchenyi utca 62.
Otthon végezhető könnyű munka. Válaszborítékért 
tájékoztatom. Jelige: “Munkalehetőség” Aszód, Pf::48.
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Az elektromosság hősei
Puskás Ferenc és Puskás Tivadar
A világ csodái közül a 

villamosságnak ítélhetjük az 
első helyet.

A telefonközpont és a tele
fonhírmondó is egy ilyen csoda 
volt a maga idejében. Magyar 
találmány. Jogos büszkeséggel 
tekinthetünk alkotóira.
A Puskás család Csík várme

gyében Ditró községben lakott. 
Az apa Ditrói Puskás Perenc 
fiatalon jött Pest-Budára s itt 
alapított családot. Felesége Ag- 
ricola Mária. Jómódú vállal
kozó szellemű ember és ezer 
mester volt. Első gyermekük 
Ditrói Puskás Tivadar Pesten 
született 1844 szeptember 17- 
én. Öccse, Ferenc 1848. már
cius 5-én. A szülők Ferencet és 
Tivadart Bécsben taníttatták. 
Ferenc 17 éves korában belépett 
a császári hadsereg egyik 
huszárezredébe. Tivadar jogi 
akadémiára járt. Sokoldalú szé
les műveltséget sajátított el. 
Átiratkozott a bécsi műegye
temre. Sajnos - apja tönkreme
netele miatt - tanulmányait nem 
tudta folytatni. Az 1865-ös esz
tendőtől Tivadar állást vállalt, 
Ferenc katona lett. Ugyanazon 
évben az apa meghalt 55 éves 
korában. Nem sokkai élte túl 
özvegye sem. Tivadar 
magánszorgalomból megtanult 
angolul és Londonba ment egy 
vasútépítő társasághoz. Innen 
küldték ki az erdélyi keleti 
vasút építéséhez. A vasúttársa
ság csődje után Bécsben utazási 
irodát szervezett. A bécsi 
1875-ös világkiállításon talál
kozott Jedlik Ányossal. Csodá
lattal szemlélte találmányait.

1874-ben Amerikába ha
józott. A colorádói aranymező
kön földet vett, s beállt az 
aranykeresők közé. Vállalko
zása nem sikerült. Ekkor 
ismerkedett meg a kor egyik 
lég sikeresebb emberével 
THOMAS ALVA EDISON- 
nal, aki újságárus fiúból 
autodidakta módon lett a 
villamosság korának legna
gyobb feltalálója. (Nevéhez 
több, mint 1000 szabadalom 

fűződik.) Puskás munkatársa lett 
Edisonnak.

1876 tavaszán visszatért Lon
donba, majd Brüsszelbe, ahol a 
legújabb távírógépekről és a vá
roson belüli távíróhálózat kiépíté
séről kezdett tárgyalásokat. A 
távirókészülékeknek egy közpon
ti kapcsolótáblát ajánlott. Ja
vaslatát nem fogadták el. Puskás 
Tivadar tudomást szerzett 
ALEXANDER GRAHAM 
BELL új találmányáról, a telefon- 
ról. Azonnal visszautazott 
Amerikába, hogy megismerked
jen az új csodával. Edisonnal kö
zölte az új kapcsolótábla ötletét, 
de eleinte ő sem akart hinni annak 
sikerében. Annak ellenére meg
engedte Puskásnak, hogy a jól 
felszerelt laboratóriumában hoz
za létre a központot. A legelső 
Bosztonban épült meg és 
üzemelt. Közben Edison tökélete
sítette a telefont. Megbízta Pus
kást, hogy Európába utazzon és 
honosítsa meg a telefont valamint 
Edison egyéb találmányait. 
Puskásnak elfoglaltsága miatt 
nem volt ideje szabadalmaztatni a 
telefonközpontot. Sajnos CHAR
LES SCHRIBNER 1877-ben 
szabadalmat kért a Puskás által 
kitalált telefonközpontra. A hiva
talos technikatörténet nem Pus
kást tartja számon feltalálóként. 
Ennek ellenére Edison írásban el
ismerte Puskás elsőbbségét.
1878 nyarán Londonból Párizsba 

költözött. Itt, mint Edison 
teljhatalmú megbízottja, a konti
nensen népszerűsítette a villany
világítást és megbízója egyéb 
szabadalmait.
Szabadalomértékesítő ügynöksé
get nyit, híres ember, sikeres 
vállalkozó, a technikai újdonsá
gok elismert szakértője lett. 
Párizs telefonhálózatának elké
szítését Puskás Tivadar vezette.
Úgyszintén nevéhez fűződik: az 

első telefonközpont, ami 1879- 
ben nyílt meg. Az Edison érde
keltségek képviselője a kontinen
sen és igazgatósági tag. Magához 
hívatta testvérét Ferencet, és azzal 
bízta meg, hogy Magyarorszá
gon népszerűsítse a telefont és 

létesítsen telefonközpontot. 
Puskás Tivadar az Európai Edi
son Telefon-társaságnak Auszt
ria- Magyarország területére ki
terjedő képviselőséget Ferencre 
ruházta át, aki ekkor kilépett a 
katonaságtól és életét a telefon 
ügyének szentelte. Sajnos egyet
len bank sem finanszírozta a vál
lalkozást. Puskás Tivadar fe
dezte az anyagiakat a pesti tele
fonhálózat és telefonközpont 
létrehozásához.
Budapesten a Fürdő (ma József 
A.) utca 10. számú ház harmadik 
emeletén az első nyilvános jel
legű telefonközpont (200 vonal 
kapacitású LB. típusú) 1881.

Megkésett vers 
Anyák Napjára 
Őrzök én egy régi képet...

Őrzök én egy régi képet, 
Keresztfáját szú-enyészet, 
Szakadozott, meghalványult, 
Könnyek harmatátul sárgult.

Őrzöm én a régi képet,
Anyám hagyta örökséget,
Kis hajlékunk melegségét, 
Szűz Mária szeme fényét.

Őrizgetem régi arcod,
Sorsod gyűrte sok-sok ráncod, 
Bús redöid könnyek árka, 
Lelkemben fut csordogálva.

Őrzök én most képet, arcot,
ABoldogságos-liliomost,
S véle őrzöm, édes mama
Tiédet, a könnyharmatost.

Együtt őrzöm. Szentet s téged
A Boldogságost és szerényét.
Kis hajlékból- hajlékomba
Ott ragyogtok-megfakulva.

Tekitetem rá-rá téved, 
Megsimogatom a képet.
Kezem, mintha megbénulna, 
Nem engedi, csak szorítja.

Fátyol ereszkedik alá,
Beharmatoz képet-téged,
S én imádsággal átkarolva 
Holtig őrzöm örökséged.

(Farkas Ágnes)

Május elsején nyílt meg.
Az első magyar távbeszélő-ke

zelőnő Matkovics Júlia volt. 
Magától Puskástól tanulta a te
lefonkezelést. A kezelőnőknek 
könyv nélkül kellett megtanulni 
az előfizetők nevét és telefon
számát. Nappal két kisasszony 
végezte a kapcsolásokat, éjjel 
pedig maga Puskás volt szolgá
latban.
1882. február elsején jelent meg 
az első telefonkönyv 258 előfi
zető névsorával. A szám szerinti 
kérést csak a telefonközpont 
államosítása után - 1897 május 
21 - vezették be kötelezően.
(folytatjuk) Kaáli Nagy Kálmán
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“Aszfaltbetyárok” kosárlabdával:=streetball villámtorna
Április 30-án az Europarty ke

retén belül - a Városi Szabad
idősport Egyesület rendezésé
ben - került sor az amatőr 
streetball bajnokságra, melyen 
az alábbi eredmények szület
tek:
Lányok:
„Tök 8” (Evangélikus Petőfi 
Sándor Gimnázium csapata) 
Fiúk I. korcsoport:
„Kings” (Petőfi Sándor Gim
názium I. csapata)
„őalmasok” (Evangélikus 
Petőfi Sándor Gimnázium 
csapata) •
"Kardhal” (Petőfi Sándor Gim
názium II. Csapata)

IRIS - az oldódó tűzoltó
Ki ne érezte legalább életében 
egyszer a gyomorégés kínjait? 
Ki ne keresett volna valamilyen 
"tűzoltót”?
A gyomorsav-túltengés miatt 

szenvedő, a Helicobacterpylori 
által érintett, a sav-visszafolyás 
kínjait és következményeit 
elszenvedő betegek száma 
nagy -és növekszik. Sok páci
ensemet kell kezelnem gyo
mor-bél panaszok miatt. Egy 
részük igazolt reflux-beteg, egy 
részük nyombélfekéllyel baj
lódik, számosán pedig ún. neu- 
rovegetatív egyensúlyzavar 
miatt fellépő gyomorégés miatt 
szorulnak kezelésre.
A legegyszerűbb persze, ha a 

beteg a patikában megvásárolja 
a televíziókban is reklámozott, 
szabadon árusítható savkötőket 
és a korszerűnek már nem ne
vezhető savtermelés-gátlókat. 
Ezek néha már az enyhe, de a 
közepesnél súlyosabb esetek
ben egyáltalán nem hozzák 
meg a kívánt gyógyulást, a pa
naszmentességet. Ezt rendsze
rint már az orvosnak mondják 
el a rendelőben. Ilyenkor kell 
valami igazán hatásosat aján
lanom.

Régebben ez az omeprazol 
hatóanyagú tabletta volt. Ma 
inkább az újabb fejlesztésű eso- 
meprazol hatóanyagú gyógy
szert választom.

Az esomeprazol hatóanyag' 
gyógyszer korszerűbb, hatáso
sabb termék, másrészt pedig - 
minden más, hasonló hatás
mechanizmusú gyógyszertől 

Aszód FC (Csengey Gusztáv 
Általános Iskola csapata)
Fiúk II. Korcsoport:
„LK Bulls” (Evangélikus Petőfi 
Sándor Gimnázium csapata) 
„Veszíteni jöttünk” (Püspök
hatvani. Csapata)
„Terroristák” (Püspökhatvan II. 
csapata)
„Mázli Balls” (Petőfi Sándor 
Gimnázium csapata)
Felnőttek:
„And One” (Szolnoki F„ Krom- 
páczky P, Zsemberovszky Zs., 
SuckZ.)
„Old Boys” (Petőfi Sándor 
Gimnázium tanári csapata)
A jó hangulatú küzdelmes mér

eltérően vízben, gyümölcslében, 
eloszlatható. Ez nagyon lényeges 
szempont sok betegnél, akik nem 
szeretik lenyelni a tablettákat, 
főleg a nagyobbakat, nyelési ne- 
hezítettség pl. nyelőcsőszűkület, 
vagy egyszerűen gyógyszersze- 
dési averzió miatt! Az esome
prazol hatóanyagú gyógyszer 
bevétele könnyebb, és -megkoc
káztatom -felszívódása is gyor
sabb és hatásosabb. Ráadásul a 
legtöbb esetben elegendő naponta 
egyszer bevenni!

A betegek költségérzékenyek, és 
a gyógyszert legalább három 
(sokszor hat) hónapig is szedni 
kellene a teljes gyógyulásig, ezért 
könnyebben szánják rá magukat a 
kellemesnek egyáltalán nem ne
vezhető nyelőcső és gyomor
tükrözésre. Ennek a vizsgálatnak 
két haszna van. Egyrészt csak 
ezzel zárható ki a -sajnos fiatalabb 
korban sem ritka és számában is 
növekedést mutató -gyomorrák, 
amely néha panaszt sem okoz, de 
ha igen, az sokszor nem külön
bözik a fekélyes és a refluxos pa
naszoktól. Másrészt ha a gasztro- 
enterológus szakorvos a felfe
dezett elváltozások (refluxos 
nyelőcső,nyálkahártya gyulladás, 
gyomorfekély, nyombélfekély) 
alapján indokoltnak tartja, akkor 
javaslatot adhat arra, hogy a beteg 
háziorvosa fél évig magasabb 
"TB-támogatással" írhassa fel a 
már bevált gyógyszert. Ez a bete
geknek havi ezer forintnál is több 
megtakarítást jelenthet.

Dr. Jólesz József 

kőzések kellemes szórakozást 
nyújtottak a szépszámú néző
sereg számára. A versenyt kö
vetően egész este pattogott a 
labda a palánkok alatt, így a lel
kes szurkolók kipróbálhatták 
kosárlabda tudományukat im
már tét nélkül.

Egyesületi hírek

Az egyesület sikeresen pá
lyázott a Pest Megyei Önkor
mányzat civil szervezeteket tá
mogató alapjánál, a „Balatoni 
tókerülő” kerékpártúra meg-

“Mindenki
minket akar legyőzni”

Aszódon játszott a Színészválogatott
Közel húsz esztendeje már an

nak, hogy a Színészválogatott 
járja az országot és játszik kis
pályás labdarúgó mérkőzéseket. 
A csapatot egy neves sport
szergyártó cég támogatja, azzal 
a nem titkolt céllal, hogy sokan 
követik az ismert embereket, 
elkezdenek sportolni- reménye
ik szerint az ő szerelésükben.
A Színészválogatott persze el

sősorban a mozgás, a kihívás és 
a jó közösség motiválja.
- Néha azt érezzük, hogy mi 
vagyunk a Reál Madrid, mert 
mindenki minket akar legyőzni- 
kommentálta röviden helyzetü
ket Nemcsak Károly csapatkapi
tány. Természetesen itt a Javító
intézetben is - ahol már sokad
szorjátszunk - ez az ellenfelünk 
célja. De mi is a pályán leszünk- 
kacsintott cinkosan a népszerű 
színész.

A Színészválogatott annak 
idején személyes kapcsolat ré
vén jutott el a Javítóintézetbe. 
Az egyik nevelő, Raffai Zoltán 
felesége, Erzsiké dolgozik a vi
lágmárkánál, és egyszer eszébe 
jutott, hogy meg kellene ide hív
ni a színészeket. Ez néhány év
vel ezelőtt történt, azóta a Szí
nészválogatott naptárában min
dig ott szerepel Aszód neve.

A kis közösség egyébként 
nagyon demokratikus együttes: 
bárki bekerülhet a keretébe, az 

rendezésére.
Az egyesület következő klub

napján (május 28, 18 óra Köz
művelődés Otthona) a kerék
pártúrával kapcsolatos megbe
szélést tartunk, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk! 
Elkészültek az egyesület emblé
májával díszített pólók, melyet 
az egyesületi tagok kedvezmé
nyesen vásárolhatlak meg.

Kerékpártúrán vettünk részt a 
Dunakanyarban, illetve Aszód 
környékén!

Nyíry Zsolt

is, aki nem színész. Focizni vi
szont kell tudnia. Náluk rúgja a 
bőrt Szendrei József, volt válo
gatott kapus, Fábián László 
olimpiai-és világbajnok öttusá
zó, Mészöly Kálmán, az egykori 
neves labdarúgó, Varga Miklós 
énekes - a sort sokáig lehetne 
folytatni.
- Az egészben az a fantasztikus, 
hogy ezek az elfoglalt emberek 
mindig megtalálják a módját, 
hogy időt szakítsanak a mér
kőzésekre. Gondolja el, egy esz
tendőben 30-35 meccset ját
szunk, ez gyakorlatilag ugyan
ennyi hétvégét is jelent. Idén 
májusban csúcsot futunk, hiszen 
kilenc alkalommal próbáljuk 
megvédeni a mundér becsületét. 
Ráadásul igen távoli helyekre is 
megyünk. Áprilisban a Felvidé
ken jártunk, legutóbb pedig Be
regszászra utaztunk, ahonnan 
csodálatos élménnyel tértünk 
haza - öröm volt látni az elle
nünk játszó gyerekek csillogó 
szemeit.

A Színészválogatott Aszódról 
hasonló élménnyel távozott. A 
vendéglátóknak ugyanis volt 
okuk az örömre, ellenfelüknek 
pedig meg kellett elégedni egy 
döntetlennel és egy vereséggel. 
Persze ettől azért nem romlott el 
az ő hangulatuk sem.

R.Z.
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A Kihívás Napja 2004. május 26 - ASZÓD

A Kihívás Napja 1982-ben indult Kanadából. Hamar meghonoso
dott a nagyvilágban, majd 1991-ben Magyarországra is megérke
zett. A verseny lényege, hogy május utolsó szerdáján 0 órától este 9- 
ig folyamatosan számolják, hányán végeznek aktív testmozgást 
legalább 15 percen keresztül.

Aszód város a tavalyi év után ismét benevezett a kihívás napi küz
delmekbe. Idén a Városi Gyermeknap eseményeivel közösen kerül 
megrendezésre.
Fontos, hogy május 26-án minél többen vegyenek részt a különböző 
sporteseményeken, versenyeken, mivel az lesz a győztes település, 
ahol a 15 perces regisztrált sportolások aránya a lakosság lé 
lekszámához képest a legmagasabb

Tervezett programjaink:

00:00 Zenés bemelegítés (Fesztivál tér, gimnáziumi parkoló)
00:15 „Fáklyás futás pizsamában” (A tér körbefutása fáklyával 
megvilágított körpályán!)
00:30- 03:00 Éjszakai foci, kosárlabda, asztalitenisz a Csengey 
iskola tornatermében
Eddig jelentkezett csapatok: Önkormányzati képviselők csapata, 
Javítóintézet csapata, Gimnáziumok közös csapata.
Várjuk mégtovábbi felnőtt közösségek jelentkezését!

08:00-08:15 Gyülekezés a Szabadság téren 
08:15-08:30 Zenés bemelegítés

08:30-09:00 „Fuss együtt a platóssal” (A felvezető „zenésteher
autó” követése a város főutcáján a 48-as emlékműig, majd a Petőfi 
utcán vissza a főtérre.)
09:00-14:30 Óvodák, iskolák különböző sportrendezvényei 
intézményükön belül.
14:30-20:00 Sportprogramok a Petőfi Sándor Gimnázium, vala
mint a Rákóczi úti általános iskola udvarán Gimnázium udvara: 
(14,30 18,00) Rákóczi úti iskola: (14,30 19,30)
- Gyermek kispályás labdarúgó torna
- kerékpáros ügyességi verseny
- Streetball
- tollaslabda, habtenisz
-4próba (2 állomás)
- asztalitenisz
-”Skoda-tolóverseny”
- Ugrálóvár
-19:30-20:00 közös Aerobic
- 20:00- 20:30 Sorsolás
-20:30 „Kihívás nap” zárása
Díjazás, értékelés: A versenyeken indulók a próbák sikeres teljesí
tése után tombolajegyeket kapnak, amivel az esti sorsoláson értékes 
aj ándéktárgyakat, emléktárgyakat nyerhetnek!
A versenyekkel, programokkal kapcsolatban érdeklődni az iskolák 
testnevelő tanárainál, illetve Nyíry Zsolt (20/9947-480) szervezőnél 
lehet! A kiírt sporteseményekre a benevezés a helyszínen történik.

Nyíry Zsolt

Kerékpártűrázők figyelmébe!
“Értől a torkolatig” tekernek

Kiképzés labdával
A galgások a 8. helyen zártak

A 2004. május 29-31-én 
rendezendő túra a Sajó folyó 
völgyének szépségét, az ott élő 
emberek életét, kultúráját, szo
kásait célozza meg bemutatni - 
két keréken.

A túra alkalmával kb. 200 km-t 
kerekezünk, mindvégig a folyó 
mellett haladva, élvezve annak 
minden szépségét, látnivalóit. 
A folyó Szlovákiában ered, 
ahová vonattal jutunk el, ott ke
rékpárra pattanunk és a harma
dik nap végére eljutunk a folyó 

torkolatához, a Tisza partjára. On
nan szintén vonattal indulunk ha
zafelé.

A túra részvételi díja 12.000 Ft 
(48 euro), amely magában 
foglalja a szállás és az étkezések 
költségeit és a túra hivatalos 
pólóját.

A részletekről érdeklődni lehet a 
20 346-9477-es telefonszámon 
Dóra Tamásnál.
Várjuk a jelentkező sportbaráto
kat!

Április 29-én Aszódon került 
megrendezésre az Összhaderő- 
nemi és Logisztikai Támogató 
Parancsnokság 2004. évi kis
pályás labdarúgótornájára.

A délelőtt folyamán 19 csapat 
küzdött egymással. A nagy 
csaták - összesen 44, kiképzési 
feladatnak számító mérkőzésre 
került sor - során 122 gól szüle
tett.

A döntőben az MH Budapest 

Ör-és Díszezred katonái l:0-ra 
legyőzték az MH Harcanyag- 
ellátó Központ gárdáját.
A 40. Galga Vezetésbiztosító 

Ezred csapata a 8. helyen 
végzett.

Az érmeket és emléklapokat 
Sztán István ezredes és Búzás 
János, az Aszód FC elnöke adta 
át a legjobbaknak. Az ezután 
felszolgált babgulyásból viszont 
már mindenki részesülhetett.

R.Z.
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A Bagót vertük, de az éremhez is bravúr kell
Sérülések, eltiltások tizedelik a keretet

Aszód FC-BagFC: 3-1
A szombati serdülő for

dulóban az ikladi csapatot lát
tuk vendégül. Ősszel nem bírt 
egymással a két együttes, s ez 
így volt most is. Küzdelmes 
mérkőzésen az aszódiak 
három 100 %-os gólhelyzetet 
sem tudtak gólra váltani, az 
ikladiaknak a durva és alatto
mos szabálytalanságokon túl 
egyéb tudományuk nem volt. 
Érthetetlen, hogyan lehet 
ilyen sportszerűtlen felfogás
ban - ilyen fiatalon - pályára 
küldeni a gyerekeket. Mi lesz 
belőlük később? A vége gól 
nélküli döntetlen lett.
Vasárnap kellemes labdarúgó 
idő, szépen előkészített pálya 
- köszönet Tolmácsi Miklós
nak és a GAMESZ-nek - 
várta a szurkolókat az egyre 
inkább futballpályára hason
lító aszódi sporttelepen. A jó 
hangulatot az ifi csapat ala
pozta meg. Időnként szelle
mes játékkal, magabiztosan 
3:0-ra lehengerelték a bagi- 
akat. Góllövők: Bujdosó Zol
tán, Budai Kornél, Madarász 
Viktor. Gratulálunk a győze
lemhez!
A felnőtt csapat mérkőzésére 
régen nem látott nézősereg, 
mintegy 600 (!) néző gyűlt 
össze, amit néhány NB I-es 
találkozó is megirigyelhetne. 
Az aszódi szurkolók vissza
vágást vártak az őszi nagy za
kó miatt (4:0-ra) elbuktunk 
Bagón), de a tét más miatt is 
nagy volt. A játékosok tudták, 
ha ezen a meccsen nem nyer
nek, az áhított bajnoki cím 
szinte elérhetetlen messze 
kerül.

Jól kezdtek a hazaiak. 
Hosszú Péter már a 2. percben 
helyzetbe került. Kálmán 
Balázs (Baba) jobb oldali be
adását a kapu mellé fejelte. 
Nagy iram, változatos küzde
lem jellemezte a játékot. A 
labdát a hazaiak birtokolták 
többet, de igazi helyzetbe 
nem kerültek. A 25. percben 
szabadrúgáshoz jutott a bagi 
csapat. Szekula lökete alig

Hosszú Péter tejesenel árnyékra vetődött a bagi kapus
kerülte el a felső lécet. Néhány 
perc múlva hasonló helyzetben 
az aszódi Nenad durrantott a 
bagi kapu fölé. A 36. percben 
váratlan vezetéshez jutottak a 
vendégek. Nenad kezéhez ért a 
labda az aszódi 16-oson belül. A 
megítélt büntetőt Szekula nagy 
erővel a jobb sarokba lőtte. (0- 
1). Egy percet kellett várni az 
egyenlítésre. Most az egyik bagi 
védő kezéhez ért a labda a saját 
büntetőterületén belül. A tizen
egyest Wukovics László értéke
sítette. (1-1). Egyre jobban szo
rított az aszódi csapat, s a me
zőnyfölényt gólra is váltotta: a 
44. percben Lénárt jobb oldali 
szögletét Hosszú a hosszú sa
rokba fejelte. (2-1). A fordulás 
után Simó Gergő gólba tartó ka
páslövése talált telibe egy bagi 
védőt, jelezve, hogy az aszódiak 
nemcsak az eredmény tartására 
törekednek. Az idő múlásával 
egyre inkább mezőnyfölénybe 
került a vendégcsapat. Min
dent megpróbáltak az egyenlí
tésért, a hazaiak erejéből in
kább csak a védekezésre futot
ta. Igazi gólhelyzet nem ala-kult 
ki, Kovács Róbert maga
biztosan hárított minden lö
vést. A 89. percben egy kontra
támadásból növelte előnyét az 
aszódi csapat: Németh Roland 
lerázott minden védőt és véd- 
hetetlenül a jobb felső sarokba 
bombázott.(3-l). Gólöröm he
lyett azonban mentőautó érke
zett a pályára. A bagi cserepa
don az egyik játékos rosszul lett 

és kórházba kellett szállítani. 
A találkozó végéig az ered
mény már nem változott.
Összefoglalva: igazi ranga
dót, színvonalas, nagy iramú 
játékot láttunk. Az aszódi csa
paton látszott a győzni akarás, 
a motiváltság, mindenki min
dent megtett a győzelem érde
kében. Egy kiváló képességű 
csapatot sikerült magabizto
san legyőzni. Ez még inkább 
emeli a győzelem értékét.
Jók: az egész aszódi csapat!
Aszód FC - Tápiógyörgye 
Futball Kft: 1-1

A szombati serdülő fordulóban 
az utolsó helyen szerénykedő 
Kartal csapata látogatott Aszód
ra. A jobb erőket felvonultató 
hazai csapat esélyeshez méltón 
vette az akadályt. Aszód FC - 
Kartal : 4 -1. Góllövők: Geizer 
György, Csányi Viktor (2), Ács 
Tamás.
Vasárnap a megyei bajnokság 
listavezetője, a Tápiógyörgye 
volt vendégünk. Az első mérkő
zésen az aszódi ifisták ismét egy 
már majdnem megnyert mécs
esét veszítettek el, hiszen 2:0-ás 
2:3-ra fordítani tudtak a vendég 
tápiógyörgyei fiatalok.
Góllövők: Truzsi István, Mada
rász Viktor.
A felnőtt csapatok találkozóján 
már mintegy 400 szurkoló várta 
a bírói sípszót. Biztatóan kezdett 
Aszód, Hosszú Péter már a 
10.percben ordító helyzetet 
hagyott ki. Frissen, motiváltán 
mozogtak a fiúié. A 14.percben 

Németh Roland kitűnő indítá
sára Baba csapott le, s bár a ka
pus elsőre hárított, másodjára 
már tehetetlen volt. (1-0). To
vábbra is a hazaiak voltak kez
deményezőbbek. A 20. percben 
Wukovics László a mérkőzés 
legnagyobb helyzetét hagyta ki. 
A györgyei védők lesre vártak, a 
partjelző nem intett, Wuko kilé
pett és szemben a kapuval már 
csak a kapus állta útját. Lövés 
helyett azonban az egyik védő 
„lelopta” a körülményeskedő 
csatár lábáról a labdát. Az első 
félidő hátralévő részében a ven
dégek kezdeményeztek többet, 
támadójátékukban azonban nem 
volt átütőerő. A második játék
rész Simó Gergely sárga lapjával 
indult. Az 5. percben az aszódi 
kapus Róka hatalmas bravúrját 
tapsolták meg. Váltakozva folyt 
ajáték, mindkét kapu előtt adód
tak helyzetek. Az aszódi véde
lem biztosan hárította az erőtlen 
támadásokat, a kontrák végén 
azonban sorra kimaradtak a 
helyzetek. Már-már elkönyvel
tük az eredményt, amikor a 91. 
percben egy kapu előtt kavaro
dásnál gólt talált Tápiógyörgye. 
(1-1). A végén még egy ha
talmas aszódi helyzet maradt ki. 
Összefoglalva: a látottak alap
ján győzelmet érdemelt volna a 
hazai csapat. Meg kell jegyezni 
azt is, hogy a játékvezetés kriti
kán aluli volt. Talán nem kellett 
volna ilyen nyíltan segíteni a 
bajnokságra törő Tápiógyörgye 
csapatát...
Jók: Makó Tamás, Nenad, Szabó 
Imre, Kármán Balázs.
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Lapzártánk óta az Aszódnak 
elmaradt a Délegyháza elleni 
meccse vihar miatt. Az első 
forduló pótlásra került. Ikladon 
1: 1-et játszottak a fiúk. A pofon 
Gyömrőn érte a játékosokat - no 
meg a vezetőket - mert 2:1 -re ki
kapott a sérülésekkel, eltiltások
kal bajlódó gárda. Sajnos a baj
noki cím elúszni látszik, és az 
éremhez is bravúrra lesz szük
ség. R.Z.
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Az Erdőmester Természetjáró Szakosztály ajánlata
Az „Erdőmester” Természetjáró Szakosztály autóbuszos ki

rándulást szervez június 05-én Komárom - Esztergom útvo
nalon!

Útvonal: Aszód - Budapest - Tata - Komárom - Esztergom - Buda
pest-Aszód

Jelentkezés, érdeklődés: Budavári Erikánál (400-182; 30/381- 
7217) telefonon, vagy személyesen, (Aszód, Hajnóczy u. 5.) legké
sőbb május28.este20óra, l.OOO.-Ftelőleggel,

Részvételi díj: Szabadidősport Egyesületi tagnak (felnőtt, gyerek, 
nyugdíjas) 1.200.- Ft/fő, Nem tag felnőttnek 2.000.- Ft/fő, - 
gyereknek és -nyugdí jasnak 1.700.- Ft/fő
(A részvételi díj az útiköltséget és a Monostori Erőd belépődíját 

tartalmazza, Esztergomban a költségeket mindenki maga állja a 
helyszínen. Az enni-innivalóról is mindenki maga gondoskodik.)

Tervezett program: Indulás jún. 5-én reggel 8 órakor a lakótelepi 
buszmegállóból. Tatán rövid pihenő az Öreg-tó mellett, majd Ko
máromban a Monostori Erőd megnézése után Esztergomban sza
badprogram (városnézés, séta az új Valéria hídon át szlovák 
területre stb.).

Hazaérkezés alakótelepi buszmegállóba este kb.20 órára.

Szeretettel várunk minden érdeklődő gyereket, fiatalt, szülőt, 
nyugdíjast

Jó kirándulást kívánnak a szervezők!

Szent Ágoston 

gondolatai a pünkösdről
Vízszintes: 1. A megfejtés első 

része (zárt betű: T) 12. Magyar 
Olaj röv. 13. Gyerekfelügyelő 
14. Számolni kezd! 16. Szófaj 
17. Erre fele! 18. Teljesen elfed 
21. Ének 23. Hiányos Adél! 25. 
Idegen olaj 26. Középen fest! 
27. Űrmérték 29. Gránit fele! 
30. Kálium 31. Róma, angolul 
32. Pest megyei település 33. 
Boldogság 35. Az egyik szülő 
37. Ká! 38. Göröngy 39. Mate
matikai műveletet végez 41. 
Szénmonoxid 42. Nagy edény 
43.... De Janeiro 44. Halk zörej 
46. Liter 47. Szín 49. Mező 52. 
Tojás, németül 53. Kan betűi, 
keverve 54. Iszkoló 56. Rézkarc 
57. Európai állóvíz

Függőleges: 1. A megfejtés 
második része 2. Iskolát kerülő 
3. Lét 4. El! 5. Férfinév 6. Küz

dősport 7. Kínál 8. Fűszernö
vény 9. Bór 10. Norvégia fővá 
rosa 11. Római 50 15. Félsz! 
19. Egye! 20. EIRÁ 22. Állati 
fekhely 24. Ám! 28. Igazság
ügyi Minisztérium 29.Ágyú 
része! 31. Azonnal 32. Bűnt 
megvall 34. Határátkelőhely 
35. Az időmérő 36. Nati páratlan 
betűi 39. Kiabál 40. Téli sport 
41. Váltás 45. Nem kell több 
48. Lefele! 50. A késnek van 
51. Ilyen hal is van 53. Visz- 
szafelé: lombos növény 55. Til
tó szó 58. Kálium 59. Spanyol 
autójelzés 60. Tanuló vezető 61. 
Nitrogén 62. Sugárjele
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Előző havi rejtvényünk helyes 
megfejtése:

Damjanich János

A helyes megfejtést beküldők 
közül a Móni Fotó 2000 Ft ér
tékű, filmkidolgozásra feljogo
sító utalványát Varga Józsefhé, 
(Aszód, Határ u 13.), míg a 
Fáma Könyvesbolt 2500 Ft érté
kű utalványát Szatmári Judit 
nyerte. A nyereményükről szóló 

értesítést postán küldjük el.
E számunk rejtvényének meg
fejtését június 6-ig kell bekülde- 
niük szerkesztőségünkbe 
Aszód, Kossuth L.u. 59.

Keuemes' időtöltés! 
kivonunk!

Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait 
Címünk:

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