
Európai Uniós választás
Aszódon is a jobboldal nyert

A szokásosnál jóval alacsonyabb részvételi arány mellett zaj
lottjúnius 13-án, vasárnap az európai uniós választás, amely
nek végeredményeként eldőlt, ki az a 24 magyar képviselő, aki 
hazánk érdekeit igyekszik majd érvényesíteni az Európai 
Parlamentben. (Pontosabban 26 magyar lesz, két képviselő 
Szlovákiából érkezik.)
Az országos adatokat már megismerhették a napi sajtóból, a 

különböző médiákból. Lapunk az aszódi adatokat gyűjtötte ki az 
internetről* A valasztas.hu adatai szerint a 4.596 választásra 
jogosult polgár közül 1652-en éltek szavazati jogukkal. 14sza-

(Folytatás a 4. oldalon)

Podmaniczky-kastély: 
igen a felújításra

Elmozdulni látszik a holtpont
ról a Podmaniczky-kastély felú
jításának ügye. Június 4-én 
ugyanis az Országos Evangéli
kus Egyház Közgyűlése egy
hangúlag elfogadta és támo
gatta, hogy a beruházóként je
lentkező Immomiliare nevű 
részvénytársaság felújítsa az 
egyház tulajdonában lévő egy
kori főúri rezidenciát. A felújí

tásért cserébe a befektető ötven 
évre hasznosításra bérbe kapja 
az épületet. A cél, hogy itt egy 
evangélikus oktatási központ - 
lehetőleg egyetem - valósuljon 
meg. Mivel a befektető és az 
evangélikus egyház legfelsőbb 
vezetői lapzártánk után ültek 
össze a részleteket megbeszélni, 
újabb információkat a követke
ző számunkban áll közölni. R.Z.

Iskolák a középpontban: 
ballagás, érettségi, jubileumi évfordulók
A május és június egyértel

műen az iskolákról szól. Idén 
azonban nemcsak a szokásos 
ballagások, tanévzárók apro
póján hívták, várták a szülő
ket, hozzátartozókat, egykori 
diákokat, hanem fontos évfor
dulók kapcsán is.

275 éve indult Aszódon a kö
zépiskolai oktatás, amely al
kalmából a Petőfi Sándor Gim
názium, Gépészeti Szakközép
iskola és Kollégium kopjafa
avatással egybekötött ünnepsé
get rendezett. Több, mint ötszáz 
vendég foglalt helyet a sportpá
lyára kirakott székeken, hogy a 
gimnázium diákjainak előadása 
segítségével visszarepüljön egé
szen Petőfi koráig, hogy az ün
nepi beszédek alatt rádöbbenjen, 
micsoda szellemi érték termelő
dött a Galga mente központjá
ban a közel háromszáz év alatt, 
és azzal is szembesüljön, az ö kis

A kopjafa felállítását a Baráti Egyesület kezdeményezte
négy itt töltött esztendeje egy 
piciny fogaskerék a nagy egész
ben.

A rendezvény megszervezé
sében oroszlánrészt vállaló Pe
tőfi Sándor Gimnázium, Gépé
szeti Szakközépiskola és Kollé
gium Baráti Egyesülete több 

módon is emlékezetessé igyeke
zett tenni e neves napot. Az 
egyesület emlékplakettet ala
pított azzal a céllal, hogy kitün
tesse azokat a volt aszódi diá
kokat, akik az életpályájuk alatt 
a tudományok, a művészetek a

(Folytatás a 4. oldalon)

Negyedik 
helyen 
zárta 

focicsapat
Bár utolsó mérkőzését ide

genben 2:l-re megnyerte az 
Aszód FC labdarúgó-csapata 
a Szigetszentmiklós ellenében, 
lecsúszott a dobogóról. A Tö
köl egy ponttal előzte meg a 
mieinket, miután az utolsó ha
zai találkozóján diadalmas
kodott. Persze az Aszód dobo
gós helye nem itt úszott el, ha
nem talán Délegyházán vagy 
Ikladon, ahol is volt esély a 
győzelemre. A jövőt illetően is 
van rossz hír: Búzás János, az 
FC elnöke bejelentette lemon
dását.

Végig nyílt volt a megyei első 
osztályú labdarúgó bajnokság, 
hiszen csak az utolsó fordulóban 
dőlt el a bajnoki cím, illetve a 
harmadik hely sorsa. Az első 

(Folytatás a 27. oldalon)
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ASZÓDI

Önkormányzati hírek  május 5.

Június 1-től köbméterenként 
bruttó 3,70Ft-tal emelkedett a 
vízdíj. Az emelés annak köszön
hető, hogy a kormány bevezette 
a vízterhelési díjat. A rendelet 
értelmében ezt annak kell fizet
ni, aki az élővízbe szennyező 
anyagot bocsát be. A bebocsátó 
esetünkben a Galgamenti Vízi
közmű Kft, mint a szenny-víz- 
telep üzemeltetője. A cég ezt a 
többletterhet nem tudja lenyel
ni, így élni kívánt azzal a jogá
val, hogy az összeget a szolgál
tatást igénybevevőkre hárítsa. A 
képviselő-testület elfogadta az 
előterjesztést, azzal a kitétellel, 
hogy a szolgáltató ezt az össze
get a számlán külön sorban tün
tesse fel.
Rámpa kialakítására írt ki pá

lyázatot a képviselő-testület. 
Uniós előírás ugyanis a közin
tézmények akadálymentes meg
közelíthetőségének biztosítása. 
Azóta kiderült, hogy nem akadt 
jelentkező erre a munkára, így az 
önkormányzat most meghívá
sos pályázat segítségével igyek

szik kiválasztani a kivitelező 
céget. Ugyancsak nem érkezett 
egyetlen pályázat sem az önkor
mányzati intézményekben vég
zendő nyári kisjavítási és kar
bantartási munkák elvégzésére. 
A módszer ugyanaz, mint a rám
pa esetében: az önkormányzat öt 
céget kér fel, hogy nyújtson be 
árajánlatot. A karbantartási 
munkákra egyébként ebben az 
esztendőben 5,116 millió Ft-os 
keretet szánhat a város.

Az önkormányzati intézmé
nyek felújításának rangsorolása 
volt a következő napirendi pont 
témája. A képviselők igen sok 
felvetést tettek ezzel kapcsolat
ban. Ifj. Jordán Imre a Városfej
lesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság álláspontját ismertetve 
elmondta, hogy a lakótelepi INO 
épülete elég kihasználatlan, csak 
a 30%-át használják, ezért nem 
biztos, hogy érdemes cca 12 mil
lió Ft-ot a felújítására költeni. 
Ugyancsak a bizottság állásfog
lalása az, hogy a Szakorvosi 
Rendelőintézet felújítási mun

káira az önhiki pályázat eredmé
nye után térjenek vissza. 
Néhány, az óvodákkal kapcso
latos gond is felmerült. így pél
dául az, hogy a Napsugár Óvo
dában történt hátsó beépítéssel 
az udvar balesetveszélyessé vált, 
az utcai kerítés pedig kidűlőfél
ben van. Tolmácsi Miklós GA- 
MESZ vezető elmondta, a terü
letrészen való balesetveszélyt 
intézménye elhárítja, a kerítés 
dőlése azonban aggasztó. 
Ugyanakkor kiemelte, a GA- 
MESZ eddig minden balesetve
szélyes körülményt megszünte
tett. A Szivárvány Óvodában a 
folyosó egyik főfala van meg
dőlve. Tolmácsi szerint az álla
pot kb. 8 éve alakult ki, és nem 
tudni az okát. Azóta a helyzet 
nem rosszabbodott, a falakon 
nincsenek repedések. Több 
képviselő is érvként hozta fel, 
hogy ha a városnak vannak mil
liói a Fesztivál tér ideiglenes 
helyszínének területrendezésé
re, akkor az intézményeire is 
kell, hogy legyen. A legéleseb

ben Puskás Péter fogalmazott, 
aki szerint a tavalyi, az Aszód 
Fesztivál önkormányzati támo
gatásának elszámolása igen 
beszédes: pontosan lehet látni, 
hogy mi haszna származik ebből 
a városnak, illetve leik azok, akik 
a különböző bérleti díjakból 
nyereséget tudnak termelni.
A Fesztivál tér megrendezésével 
kapcsolatos feladatokról tárgyalt 
a következő napirendi pontban a 
képviselő-testület. Erről részle
tesen, külön cikkben olvashat
nak, csakúgy, mint a Galga men
ti Kistérség megalakulásáról.
Elutasította a képviselő-testület 

iermi István területvásárlási ké
relmét, amely szerint a vállal
kozó a Hét Gombóc fagylaltozó 
előtti közterületet kívánta meg
venni. A grémium ehelyett a tar
tós bérbe adást javasolta.
A képviselő-testület végül je

lentést hallgatott meg a lejárt ha
táridejű határozatokról, a két 
ülés közt tett intézkedésekről, 
majd a közérdekű javaslatok 
megtételére került sor.

Folynak a XIV. Aszód Fesztivál előkészületei
Sztán István: nem minden képviselő partner a munkában

Augusztus közeledtével szinte 
minden képviselő-testületi 
ülés programjában szerepel a 
XIV. Aszód Fesztivál meg
rendezésével kapcsolatos na
pirendi pont. Legutóbb a gép
kocsibejáró-sárrázó kiépíté
sének kivitelezőjét választot
ták ki a képviselők. Erre a 
munkára a gödöllői Vüszi Kht 
kéri fel a város. Igaz, a PE- 
MÁK 24 ezer Ft-tal kevesebb 
összegről nyújtott be áraján
latot, ám ezt a Közbeszerzési 
Bizottság szabálytalanság mi
att kizárta az eljárásból. A 
munka egyébként bruttó 455 
ezer Ft-ba kerül.
Bagyin József polgármester - 

mivel egy napirendi pont tár
gyalásánál egy képviselőtől el
hangzott, hogy a város több mil
liót költ erre a rendezvényre, ak
kor, amikor ez a pénz másra is 
felhasználható volna - igyeke

zett pontosítani, ezért elmondta, 
a városnak ugyan vannak köte
lezettségei az új helyszín kia
lakítását illetően, ám ez nem fog 
milliókba kerülni. A városnak a 
sárrázó megépítése a feladata, a 
közlekedési táblák beszerzése és 
kihelyezése, valamint egy ide
iglenes színpad biztosítása. Min
dez nem kerül horribilis ösz- 
szegbe. A szükséges közművek 
biztosítását a város nagy való
színűséggel térítésmentesen ki 
tudja építtetni, a tereprendezést 
pedig a honvédség átvállalta. 
Összességében a városnak ta
valyhoz képest most valamivel 
többe kerül a Fesztivál megren
dezése - (2003-ban 500 ezer Ft- 
tal+a helypénzből befolyt ösz- 
szeggel támogatta Aszód a 
programsorozatot- a szerk.), ám 
nem jelentős mértékű az eltérés.
- Lesz Fesztivál!- foglalta össze 
röviden az eddig történteket 

Sztán István ezredes. - A prog
ram nagyjából összeállt, megtör
téntek a szükséges szerződés
kötések, apróbb finomítások, 
egyeztetések persze még hátra 
vannak. Az idei programkaval- 
kád augusztus 19-én kezdődik és 
22-én ér véget. „Nagy nevek” 
ezúttal is megfordulnak Aszó
don, elég csak a vasárnap esti 
Szuperbulira gondolni. Az is 
biztos már, hogy augusztus 19- 
én a Nox ad élő koncertet. (Mi
vel még lehet változás, a rész
letes műsort júliusi számunk
ban adjuk közre - a szerk.)

A laktanyaparancsnok mind
ezek ellenére nem maradékta
lanul elégedett.
- Sajnos azt tapasztalom, hogy 
néhány képviselő nem partner 
abban, hogy a Galga mente leg
nagyobb eseménye idén is jól si
kerüljön. A huzavona miatt ké

sőbb kezdődhetett a szervezés, 
és ez alaposan megnehezítette a 
dolgunkat. Az új helyszínt nyil
ván be kell járatni, ráadásul a tá
mogatók is sokkal jobban meg
nézik, hová adják forintjaikat. 
Meggyőződésem, hogy a város
nak több pénzzel kellett volna 
beszállnia. Ezt elsőre nyilván 
nem szimpatikus hallani a dön
téshozóknak, ám beláthatják, ez 
közvetett módon kamatozik. Az 
idelátogatók itt isznak-esznek 
szórakoznak, itt költik el a pén
züket, s ha jól érzik magukat 
máskor is visszajönnek. Tizen
három évvel ezelőtt jómagam 
néhány társammal azt a foga
dalmat tettük, hogy augusz
tusban, nagyszabású, jó színvo
nalú programot szervezünk az 
Aszódon és környékén élőknek. 
Remélem, hogy ezt idén is 
teljesíteni tudjuk.

R.Z.



TÜKÖR

Elkészülhet a “menekülő út”
Útépítésre nyert pénzt a megyétől a város
2004-ben 6 millió, 2005-ben 

pedig újabb 4 millió Ft-ot ad a 
megye a városnak az útépítés
re. Ez lehetőséget biztosít az 
önkormányzatnak arra, hogy 
elkészíttesse a Régész utca és a 
Mély út közötti szakaszt.
Néhány éve a város nagysza

bású útépítést valósított meg. 
Ennek fedezeteként a gázva
gyon eladásából származó bevé
tel szolgált. Összesen mintegy 
110 millió Ft került beépítésre. A 
képviselő-testület akkor - annak 
érdekében, hogy minél több 
métert lehessen aszfaltoztatni -, 
könnyített útszerkezetet rendelt. 
Ennek hátránya, hogy nem bír] a 
a nehéz terhet, ezért az új utak 
megóvása érdekében több he
lyen súlykorlátozást is be kellett 
vezetni.
A jelenlegi útépítés nagysága 

nem mérhető a korábbi prog
ramhoz, ugyanakkor rendkívül 
fontos. A Régész út-Mély út 
ugyanis menekülő útként szol
gálhat egy esetleges, Kossuth 
Lajos utcai baleset esetében, de 
jó szolgálatot tehet akkor is, ha 
az Evangélikus Gimnáziumban

nagyobb rendezvény van. 
Természetesen az aszfaltozással 
megszűnik az az áldatlan álla
pot, amely csapadékos idő ese
tén a környéken megindult 
építkezések következménye
ként tapasztalható. Ilyenkor 
gyakorlatilag járhatatlan ez a 
mintegy 300 méteres szakasz.

A most elnyert pénzből- 
amelyhez a városnak 5-6 milliót 
hozzá kell pótolnia - a Szent 
Imre utcáig aszfaltoznak. Kiszé
lesítésre kerül a Mély út, egy
úttal lebontják az út mentén en
gedély nélkül épített bódésort is.
Az önkormányzat nemrégiben 

kiválasztotta azokat az utakat, 
amelyeket ilyen pályázati pén
zek segítségével kíván szilárd 
burkolatúvá tenni. A kiválasztás 
a tervdokumentáció elkészítte
tését is jelenti, hogy ha lehet
séges az építkezés, már csak a 
közbeszerzési eljárást kelljen 
lefolytatni, és aztán indulhat az 
úthenger. A következő ütemben 
a Síklaki hegyre vezető utca alsó 
és felső szakasza, illetve a volt 
Fesztivál téri belső utak leasz- 
faltozása van betervezve. R.Z.

Európai Uniós választás
Aszódon is a jobboldal nyert

(Folytatás az 1. oldalról)
vázát érvénytelen volt, három borítékot pedig valakik haza
vittek emlékbe, mindenesetre az urnákba nem kerültek. A pár
tok az alábbi eredményeket érték el városunkban:

A párt neve Kapott érv. szavazat %
Szociáldemokrata Párt 12 0,73
Magyar Demokrata Fórum 105 6,42
Magyar Nemzeti Szövetség 9 0,55
Szabad Demokraták Szövetsége 109 6,67
Magyar Szocialista Párt 610 37,31
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 714 43,67
Magyar Igazság és Elet Pártja 45 2,75
Munkáspárt 31 1,90
Kissné Kulybus Gizella jegyző tájékoztatása szerint a választás 
rendben zaj lőtt, rendbontás nem történt.

A Fidesz MPSZ köszöni
Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik a Fidesz Magyar 
Polgári Szövetség listáj át támogatták szavazatukkal!

Fidesz MPSZ Aszódi Csoportja

Az “első fecske”: uniós 
pályázati pénzhez 

jut a Csengey iskola
240 ezer eurót, azaz 61.6 millió 
Ft-ot nyert az önkormányzat 
az Informatikai Minisztérium 
és az Oktatási Minisztérium 
által közösen kiírt “Infor
mációs technológia az általá
nos iskolában” című pályáza
tán.
Az elnyert pénz kétféle célt 
szolgál: egyrészt jelentős épí
tészeti átalakítások készülnek el 
belőle, másrészt a legkorszerűbb 
informatikai eszközökhöz jut az 
iskola. Kialakításra kerül többek 
között egy közösségi célokra is 
használható multimédiás terem. 
Az ésszerűbb helykihasználás 
érdekében ajelenlegi tanári és az 
igazgatói iroda a könyvtár he
lyére költözik. A bibliotéka az 
alagsorban, egy teljesen felújí
tott teremben kap helyet 6 db 
számítógéppel, melyhez internet

elérés is jár. Ugyancsak az 
alagsorban kap helyet az új in
formatikai szaktanterem 15 
munkaállomással. Az alagsori 
felújítással egy időben a kiszol
gáló helyiségek is korszerűsöd
nek. A szóban forgó tanter
mekbe klímaberendezést szerel
nek, kicserélik a közmű vezeté
keket, vagyonvagyonvédelmi 
rendszert telepítenek. A multi
médiás terem eszközein túl az is
kola projektort, laptopokat, di
gitális fényképezőgépeket, ka
merákat is vásárolhat a szüksé
ges szoftverekkel együtt. A 
meglévő informatikai terem esz
közeit a Rákóczi úti iskolában 
használják tovább.
A Csengey úti épület főbejárata 
szintén megújul, ráadásul aka
dálymentesen lesz megközelít
hető. R.Z.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Aszód Város Önkormányzata pályázatot ír ki a Városi Temető
ben kolombárium fal építési munkáinak elvégzésére.
Önkormányzatunk az építési munkákat komplexen kezeli, csak a 
teljes építési munkára vonatkozó pályázatokat tudjuk elfogadni.

Beadási határidő: 2004. augusztus 02-án, 10“óra

A pályázatban feltüntetett építési munka műszaki tartalmáról szóló 
kiírás a Műszaki Irodán átvehető.
Helyszíni szemle: igény szerint.

A munkavégzésre rendelkezésre álló idő: 2004. augusztus 15-től 
2004. szeptember 30-ig.

Az elszámolás módja: a műszaki átadás-átvételt követően, tételes 
elszámolással.
A pályázatot zárt borítékban a munka megnevezésének feltünte

tésével, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján, átvételi elismer
vény ellenében kell leadni.
A kiírásban szereplő határidő elmulasztásajogvesztő.

A pályázatok felbontása a pályázók jelenlétében történik, a Közbe
szerzési Bizottsági ülésen, melynek időpontja: 2004. augusztus 
03-án 16“ óra

A pályázatok elbírálása az első augusztusi képviselő-testületi ülé
sen történik, melynek eredményéről írásban tájékoztatjuk a pályá
zókat.

Fehér Endre irodavezető
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sport területén kimagasló ered
ményeket értek el, öregbítve ez
zel az Alma Mater hírnevét. A 
plaketteket Tóth László ötvös- 
grafikusmüvész készítette el és 
ajándékozta.
Az egyesület választmánya első 
alkalommal dr. Magyar János 
akadémikusnak, a Soproni Erdé
szeti és Faipari Egyetem rek
torának és professzorának, az 
egyesület örökös tiszteletbeli 
tagjának adományozta e díjat. 
Magyar János 1930-ban érettsé
gizett Aszódon, kiváló diákja 
volt az iskolának. Sajnos akitün
tetett - bár 93 éves kora ellenére 
jó egészségnek örvend - nem 
vállalta az utat, csak üdvözlő és 
köszönő sorokat küldött. 
Ugyanakkor azzal biztatta 
Nádasdy Ferencet, az egyesület 
jelenlegi elnökét, jövőre eljön a 
75 éves érettségi találkozójára.
Ugyancsak a Baráti Egyesület 
kezdeményezte annak a kopja
fának a felállítását, amely az el
hunyt tanároknak, diákoknak ál
lít emléket. A kopjafát - Szilágyi 
András egykori diák munkája és 
ajándéka - dr. Tóth Péter nyu
galmazott állatorvos, a Pest 
Megyei Állat- és Élelmiszer
egészségügyi Állomás nyugal
mazott igazgatója avatta fel, 
majd ezt követően Detre János 
esperes és Buzgón József plé
bános áldotta meg, illetve szen
telte fel. Segítők ifjabb Detre 
János és Fischl Vilmos evangé
likus lelkészek, egykori aszódi 
diákok voltak.

Az ünnepi alkalomra jelent 
meg a középiskola jubileumi év
könyve. Az igényes kivitelű ki
adványt Nádasdy Ferenc társa
dalmi munkában készítette el, 
ezzel tisztelegve elődei emléke 
előtt, egyúttal megköszönve azt, 
hogy immáron 32 esztendeje 
maga is az intézmény tanára le
het.
Ugyancsak ebből az alkalom

ból készült el egy rögtönzött is
kolatörténeti kiállítás, ahol töb
bek között helyet kaptak a mos
tani tehetséges diákok alkotásai 
is. Itt lehetett hozzájutni a Suli

sok(k) nevű, diákok által szer
kesztett kiadványhoz is.

A nyolcvanas években - mely
nek elején jómagam is az aszódi 
középiskola padjait koptattam - 
kevesen gondolták, hogy 1994- 
ben újabb gimnázium nyitja 
meg kapuit a városban. Áz 
Evangélikus Gimnázium az 
evangélikus oktatás Aszódon 
történő újraindítása óta eltelt tíz 
esztendőre emlékezett, ugyan
csak ünnepség keretében.

Az Evangélikus Gimnázium egyik büszkesége a kamarakórus
„Aki nem ismeri a múltját, an
nak a jövője bizonytalan” Ezzel 
az idézettel indította az eltelt év
tizedről készített összefogla
lóját dr. Roncz Béla igazgató. 
Sokan talán már arra sem emlé
keznek, mennyi tárgyalás, a fe-
lek közti huzavona előzte meg 
1994. augusztus 21-ét, amikor 
megtörtént az új gimnázium ün
nepélyes alapkőletétele, s rá tíz 
napra megindult a gimnáziumi 
oktatás, ideiglenes helyszínen, a 
Csengey iskola alagsorában.

A számok önmagukért be
szélnek. Ekkor 40 diák járt ide, 
és 8 pedagógus alkotta a tanári 
kart. Az 1997-98-as tanévet már 
az új épületben kezdhették 205 
diák-kai, 17 tanárral. Ma több, 
mint 600 gimnazista tanul itt, a 
tanári kar létszáma pedig a 60 fö 
felé közelít. Elkészült a torna
terem, tavaly pedig a 60 férő

helyes kollégium.
Természetesen nemcsak meny- 

nyiségi, hanem minőségi válto
zás is történt. A tanulmányi át
lag 3,69%-ról 4,08 %-ra emelke
dett. 250 diák sikeres érettségi 
tett. A kezdeti 20%-ról ma már a 
végzettek 85%-a felsőfokú okta
tási intézményben folytathatja 
tanulmányait. Előrelépés történt 
a nevelés terén is: a keresztyén 
szellemiség ápolása mellett a di
ákok rendszeresen járják Er
délyt, a Felvidéket. A gimná
zium számos más evangélikus 
középiskolával tart fenn kapcso

latot. Az iskola énekkara rend
szeresen teljesít szolgálatot a 
környékbeli evangélikus gyü
lekezetekben.
Az intézmény mára a város éle
tének szerves részévé vált. A di
ákok rendszeres résztvevői a 

Asződ látja vendégül az 
evangélikus padagógusokat

Háromnapos szakmai konferencia színhelye lesz június 28- 
3O.között az Evangélikus Gimnázum. Az első nap az ismerkedésé 
lesz, a tanácskozás résztvevői a délutáni istentisztelet után a város és 
környékének nevezetességeit keresik föl. Másnap számos előadásra 
kerül sor. Az előadók között szerepel dr. Frenkl Róbert egyetemi 
tanár, dr. Szabó Lajos, az Evangélikus ittudományi Egyetem rektora 
és Farkas István, az Oktatási Minisztérium Egyházi Főosztályának 
vezetője. A harmadik napon óvodai, általános iskolai, kollégiumi 
és középiskolai szekcióülésekre kerül sor, ezt követi a zárás, amely 
ezúttal nemcsak a konferencia, hanem a 2003/2004.évi tanév 
befejezését is jelenti. A rendezők minden érdeklődőt szeretettel 
várnak! R.Z.

település eseményeinek, az is
kola pedig számos városi ren
dezvényt fogad be.
Hogyan tovább? Lehet-e a si

kereket fokozni? - tette fel a kér
dést az igazgató, majd rögtön 
meg is válaszolta: lehet, még 
több kitartó, odaadó, minőségi 
munkával.

Az igazgató nem feledkezett 
meg azokról sem, akik sokat tet
tek azért, hogy Aszódon újra 
evangélikus középiskolai okta
tás legyen. Külön kiemelte 
Detre János esperes - aki nem je
lent meg az ünnepségen - segít
ségét, az iskoláért tett erőfeszí
téseit, elvitathatatlan érdemeit. 
Saját érzelmeit illetően nem tit
kolta, az élete immáron össze
forrott a gimnáziummal, s azért 
dolgozik és imádkozik, hogy 
Aszódon kiteljesedhessen az ok
tatási rendszer.
Az ünnepségen részt vevő D 

Szebik Imre evangélikus püs
pök a jubileum hármasságáról 
beszélt: ilyenkor lehetőség van 
az örömre, az ünneplésre és az 
emlékezésre. Az evangélikus 
egyháznak ma 38 oktatási in
tézménye van. Az aszódi kivált
ságosnak számít, hiszen jelen
leg ez az egyetlen új épületük. A 
tíz évet értékelve a püspök el
mondta, a fejlődés minden vá
rakozást fölülmúlt: „a vetemé
nyeskert ma már gyümölcsöt 
hoz”, s ha az Isten is úgy akaija, 
talán Roncz igazgató álma is 
rövidesen valóra válik. R.Z.
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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!

Számítástechnika, 
irodatechnika szakuzlet fi

- számítógépek ktánság szerinti konfigurációban
- kiegészítők, alkatrészek,!
- HP, Canon nyomtatók í
- irodai papírok, fotópapírok
Fénymásoló, laserpapír 
csomag
- számítógép szerviz
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- akciók, előrendelés! ked /ezményqk
SULltl ET -széles választék
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Aszód, Kossuth jL JJ. 24. 
(A VÖ RPI-vel szemben
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Kossuth k JJ. 24.
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« 
!

lUMBROl

Lancast
kronos reu/ch

Márkabolt
AKCIÓS ÁRAKON vásároljon üzletünkben!

10-20% kedvezmény a KRONOS márkájú 
termékekből!
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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

fW NOTÁKMT
ES v'-'

ALLATELEDEL 
ÜZLET

Aszód, Kossuth Lajos u. 63. 
Tel: 06 30 905-3360

Nyitva tartás: H-P: 8-17 Szó: 8-12 

Botok, orsók 
10%

KEDVEZMÉNNYEL
Kaphatók!

Fagyasztott húsok, száraz tápok, felszerelések 
és kiegészítők
Csirkeláb 65 Ft/kg
csirkefej 100 Ft/kg 
cs, szárnyvég: 145 Ft/kg 
p.szárny vég. 120 Ft/kg stb.
Egész zsák vásárlása esetén 5% kedvezmény



ASZÓDI

Kötelező a parlagfű irtása A Magyar Posta tájékoztatója
Gondozatlan környezetben 

akadálytalanul fejlődnek a kü
lönböző fűfélék és gyomok. 
Ezek virágpora túlérzékenységi 
(allergiás) megbetegedést 
válthat ki.
A gyomnövények, ezek közül 

is a parlagfű irtásának és a pá
zsitfűfélék rendszeres kaszálá
sának vagy nyírásának a mege
lőzés szempontjából rendkívüli 
jelentősége van.
Az allergén pollen levegőben 
előforduló mennyisége időjá
rás-függő. A szennyezés fő oka 
a lakókörnyezet elhanyagolása, 
ápolatlansága, illetve a mező
gazdasági művelésre szánt föl-

A parlagfű egyre több 
embernek okoz 
kellemetlenséget

dek parlagon hagyása, a nem 
megfelelő mértékű gyommen
tesítés.

Alakulóban az aszódi kistérség
A kistérségek megállapí

tásáról, lehatárolásáról szóló 
kormányrendelet meghatá
rozta a statisztikai kistérsé
geket Pest megyében. Össze
sen 15 olyan várost - köztük 
Aszódot - jelölt meg, mely ha
tósági és térségfejlesztési, irá
nyító, koordináló feladatot 
kapott. Az aszódi kistérségi 
társulás folyamata megkez
dődött az alakuló közgyű

A parlagfű irtására a legalkalma
sabb időszak, amikor a gyomnö
vény már jól felismerhető, de még 
nem virágzik. Ezért általában ta
vaszi megjelenésétől kezdve ko
rai gyomlálással (gyökérrel 
együtt történő kihúzással), illetve 
tömegesebb előfordulás esetén a 
virágzás előtt (június-július) vég
zett rendszeres kaszálással a 
leghatásosabb az irtás. Utóellen
őrzés mellett az újabb hajtások 
megjelenése miatt legalább még 
egyszer a védekezést szeptember 
végéig meg kell ismételni, és 
szükség szerint több éven ke
resztül következetesen kell elvé
gezni.

A növényvédelmi tevékenység
ről szóló 5/200l.sz. FVM ren
delet 2.§ (2) szerint a gyomok ir
tását virágzásuk előtt végre kell 
hajtani növénytermesztésre szánt 
területen, réten, legelőn, település 
bel-és külterületén, házikertben, 
vasút-és áttöltésen, csatorna -és 
árokparton, közterületen stb.
Amennyiben a termelők, föld

használók a jogszabályi kötele
zettségeknek nem tesznek ele
get, akkor belterületen a jegyző, 
külterületen a Növény- és Talaj
védelmi Szolgálat határozattal el
rendelheti a közérdekű védeke
zést. Emellett növény védelmi bír
ság kiszabásával élhetnek, mely
nek összege húszezer Ft-tól egy- 

lésen, melynek végén meg
született a társulás alapító ok
iratának tervezete.

Aszód, Bag, Domony, Galga- 
hévíz, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, 
Túra, Verseg. Ezen települések 
alkotják jelenleg az aszódi kistér
séget. (Galgamácsa Veresegy
házhoz csatlakozott, de informá
cióink szerint szívesebben tartoz
na újra ide) A kilenc település 
együttműködésének lényege, 
hogy a térségben a lakossági szol
gáltatások színvonalát emeljék, a 
kisebb településeken élők esély
egyenlősége javuljon. Mindezt 
úgy kell megvalósítani, hogy 

A Magyar Posta Rt. ezúton 
tájékoztatja a Tisztelt Lakossá
got a levélszekrénybe történő 
kézbesítés szabályairól. (79 
/2004 Kormányrendelet 14.§, 
15.§ Alapján)

14. §

A postai szolgáltató a nem 
könyvelt küldeményeket, vala
mint a levélszekrénybe nem 
kézbesíthető postai küldemé
nyek érkezéséről szóló értesí
tést - a felek eltérő megállapo
dásának hiányában - a címhe
lyen, levélszekrénybe kézbe
síti.

Amennyiben a postai külde
mény címe nem tartalmazza 
teljes körűen a címadatokat, és a 
címhelyen több, azonos névvel 
felszerelt levélszekrény van, a 
küldeményt vissza kell küldeni 
a feladónak.

Ajánlott különszolgáltatással 
feladott küldemény akkor kéz
besíthető levélszekrény útján, 
ha a címzettnek, illetve meg
hatalmazottjának, helyettes át
vevőjének történő személyes 
kézbesítési kísérlet eredmény
telen volt, és a címhelyen a 15. §- 
bán foglaltaknak megfelelő 
levélszekrény található.

15. § 

eközben a települési önkor
mányzatok autonómiája ne sé
rüljön. Első lépésként a telepü
léseknek dönteniük kell a meg
alakulásról, a szervezetükről, 
működésükről. Az együttmű
ködés feltételez például rend
szeres ülésezést és az ezzel kap
csolatos feladatok elvégzését. 
Az első ülésen mindenesetre 
megszületett a kistérség alapító 
okirata, amelyet minden tele
pülés képviselő-testületének el 
kell fogadnia. Az aszódi már túl 
van ezen, a grémium legutóbbi 
ülésén néhány módosítással 
igentmondottatervezetre. R.Z.

A levélszekrényt a címzettnek 
vagy a megbízottjának
- kertes ház esetén a telek - cím 
szerinti - bejáratánál,
- töb blakásos épület, továbbá 
irodaház, üzletház és egyéb ha
sonló jellegű intézmény esetén 
az épület bejárata közelében egy 
csoportban, de címhelyenként 
külön-külön,
- lakópark, ipari park, gyártelep 
esetén a telek bejáratánál,
- egyéb esetben a címhely aj
taján
kell felszerelni úgy, hogy a pos
tai szolgáltató (a kézbesítő) ah
hoz biztonságosan hozzáfér
hessen.

A b)-c) pontokban meghatá
rozott esetekben a levélszek
rényeket névvel, emelet-, ajtó
szám, illetve lakásszám megje
löléssel kell ellátni.

A megfelelően elhelyezett le
vélszekrények hiánya nem men
tesíti a postai szolgáltatót az alól, 
hogy a szolgáltatási szerződés
ben vállalt kötelezettségének a 
teljesítését személyes kézbesí
téssel megkísérelje. Ennek si
kertelensége esetén a külde
mény - megfelelő levélszek
rény hiánya miatt - a címzett 
számára kézbesíthetetlennek 
tekinthető. Kivéve, ha cím
zettnek nincs megfelelően elhe
lyezett és megjelölt levélszek
rénye. Abban az esetben a postai 
szolgáltató 30 napos határidő ki
tűzésével, igazolhatóan felszó
lítja a címzettet megfelelő levél
szekrény felszerelésére. A postai 
szolgáltató felhívja a címzett 
figyelmét arra, hogy ameny- 
nyiben ezt elmulasztja, a postai 
szolgáltató a levélszekrénybe 
kézbesítendő postai küldemé
nyek kézbesítését mindaddig 
nem kísérli meg, amíg a cím
zettől értesítést nem kap arról, 
hogy a levélszekrényt fel
szerelte.

Kéijük a fentiek figyelembe vé
telét és betartását, ezzel is 
segítve a postai dolgozók min
dennapos munkáját.
Köszönettel:

Magyar Posta Rt.
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A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság közbiztonsági 
és bűnügyi helyzetének alakulás az elmúlt két évben

Bűnügyi helyzet:
A Pest Megyei Rendör-fökapi- 

tányság illetékességi területén 
2001 óta jelentős mértékű és fo
lyamatos bűnözéscsökkenés volt 
tapasztalható. Öt éves viszonylat
ban is 2003-ban voltak a legala
csonyabbak a mutatószámok.

A tavalyi évben 38.144 
bűncselekmény vált ismertté a 
megyében, amely 27,6-os csök
kenés a 2001 évi 52.750 -es szám
hoz képest. Ilyen teijedelmű 
bűnözés legutóbb 1995-ben volt 
(38.891), “

1997-től 2001-ig folyamatosan 
45.000 fölötti volt a Pest megyé
ben ismertté vált bűncselekmé
nyek száma. Továbbra is a lakos
ságot legjobban irritáló vagyon 
elleni bűncselekmények jelentik 
az összbűnözés több mint 2/3-át, 
ugyanakkor ennél a bűncselek
mény-kategóriánál is 0,7%-os 
csökkenést sikerült elérnünk. A 
kategórián belül 5,1 %-kal csök
kent a lopások száma, a betöréses 
lopások száma 20,7%-kal, a gép
kocsilopások száma 15,3%-kal, 
amely az abszolút számokat te
kintve 541-re esett vissza. Csök
kent a lakásbetörések száma 
7,5%-kal és a hétvégiház-feltö- 
rések száma mintegy 46%-kal, 
amely abszolút számokban 999- 
el kevesebb hétvégi házat jelent.

A közrend elleni bűncselekmé
nyek száma 32,6%-kal csökkent 
(8.041-röl 5.421-re). Igen kedve
ző az embercsempészések szá
mának drasztikus visszaesése 
(201-ről 32-re). A folyamatos 
rendőri jelenlétre koncentrálva 
szintén kedvezően alakult a köz
területen elkövetett bűncselek
mények száma, itt 3,4%-os csök
kenés volt tapasztalható.

Országosan is elismert, kima
gasló eredményeket értünk el a 
pénzintézeti rablások, benzinkút- 
rablások és emberölések felderí
tése tekintetében.

A fiatalkorú bűnelkövetők szá
ma 2,2%-kal csökkent a tavalyi 
évben.

A Pest Megyei Rendőr-fökapi- 
tányság általános eredményes
ségi mutatói szintén emelkedő 
tendenciát mutatnak, mind a nyo
mozáseredményességi mutató, 
mind az ismeretlen tettes felde

rítési mutatóink emelkedtek 
0,7%-kal.

Összességében elmondható, 
hogy a Pest Megyei Rendőr- 
fökapitányság bűnügyi állomá
nya a közrendvédelmi beosztot
tak közreműködésével eredmé
nyes munkát végzett az elmúlt két 
évben.

Közrend, közbiztonság:
Pest megye az országos közút

hálózat alakulása szempontjából 
jelentős szerepet tölt be mind az 
átmenő, mind a kiránduló-, mind 
a bevásárlóforgalom tekinteté
ben. A megye földrajzi elhelyez
kedéséből adódóan sajátos hely
zetű, hiszen valamennyi autópá
lya, kettő kivételével valamennyi 
föút és egy autóút húzódik ke
resztül illetékességi területén.

Közbiztonsági szakterület:
A turisztikai szezonban kie

melten kezeljük az úgynevezett 
„trükkös lopások” elkövetésének 
megakadályozását. 2003 augusz
tusában nem követtek el trükkös 
lopást Pest megyében. A köz
rendvédelmi szakterületen az in
tézkedések alakulása 2001-ben

Messzebbről mér a FÁMA
Új sebességmérő műszer körzetünkben

Június 1-től a Gödöllői Rend
őrkapitányságon új sebesség
mérő műszert állítottak szolgá
latba. A FÁMA névre hallgató, 
lézertechnikát felvonultató be
rendezés jócskán lekörözi az 
eddig használt és jól ismert, a 
COS rendszámú Skoda Favo
ritban használt eszköz képessé
geit.

A FÁMA már 1800 méterről 
képes kiszűrni azt az autót, amely 
a megengedett legnagyobb se
bességértéknél gyorsabban köze
ledik. A kezelőjének innentől már 
csak az a dolga, hogy ráközelítsen 
a gépkocsira, hogy annak rend
száma jól olvasható legyen. Az 
eseményt a műszerrel összekötött 
videomagnó rögzíti. A berende
zés használható háromlábú áll
ványra állítva, de bármelyik ren
dőrautóba telepítve akár menet 
közben is működik.

Lapunk a kapitányság illetéke

82.338, 2002-ben 104.925 volt, 
míg2003-ban 124.037-ranőtt.

Rendkívüli események nélkül 
biztosítottuk 2002-ben az ország
gyűlési képviselőválasztást és az 
önkormányzati választásokat, 
míg 2003-ban az Európai Unió
hoz történő csatlakozásunkra kiírt 
népszavazást. Kiemelkedő nagy
ságú és közérdeklődésre számot 
tartó rendezvény volt mindkét év
ben a Formula 1. Marlboro Ma- 
gyarNagydíj és a Visegrádi Palo
tajátékok.

Közlekedés rendészeti 
szakterület:

2002-ben a súlyos, valamint a 
könnyű sérüléses balesetek szá
mának csökkenése mutatkozott. 
2003-ban a halálos és súlyos ki
menetelű balesetek számában 
egyaránt csökkenés tapasztalha
tó: a halálos 167-ről 163-ra, a sú
lyos kimenetelű 820-ról 782-re 
csökkent. A halálos balesetek 
száma 2,4%-kal, míg a súlyos 
sérüléses balesetek száma 4,62%- 
kal csökkent. A baleseteket elő
idéző elsődleges okok között a 
gyorshajtás, a szabálytalan előzés 
illetve sávváltás és a szabálytalan 

Kockázatosabb a közutat száguldozásra használni
seitől megtudta: a sebességmérés 
egyelőre csak a megállításos 
módszerrel történik, vagyis a se
besség túllépésének leleplezése 
után az autós számíthat arra, hogy 
néhány száz méter múlva leme
szelik a rendőrök. Az már a túl
lépés mértékén múlik, hogy meg- 
ússza-e helyszíni bírsággal vagy 
szabálysértési eljárást kezdemé

megfordulás szerepel. A balese
tek elemzése után a közlekedés
rendészeti ellenőrzéseket, a köz
biztonsági akciókat az ilyen jelle
gű szabálysértést elkövetők ki
szűrésére irányítottuk.

Az intézkedési arányszám a 
közlekedésrendészeti szakterüle
ten: 2002-ben a helyszíni bírsá
gok kiszabása és a feljelentések 
száma jelentősen 4.257-el emel
kedett 2001 azonos időszakához 
képest. 2003-ban a helyszíni bír
ságolás 25,3%-kal növekedett.

2002-ben 2.589 nyomozást 
kezdeményeztünk, 187-es keve
sebbet, mint 2001-ben. Ezzel 
egyidejűleg viszont a nyomozá
sok eredményessége 5,8%-kal 
jobb volt az előző évhez képest. 
2003-ban eredményességi muta
tója 3,9%-kal jobb, mint 2002- 
ben. Mind a közrendvédelmi, 
mind pedig a közlekedés
rendészeti szolgálat eredményes
ségét az intenzív országos, helyi 
és területi közbiztonsági akciók 
eredményezték. Ez a változás 
megfigyelhető a balesetek súl
yossági fokában és gyakorisá
gában is. Pest Megyei Rendőr

főkapitányság 

nyeznek ellene.
Az új műszer a Gödöllői Rend

őrkapitányság illetékességi terü
letén gyakorlatilag bárhol felbuk
kanhat. A megszokott piros 
Favorit július elsejéig minden
képpen szolgálatot teljesít. Arról, 
hogy ezt követően hová kerül, a 
későbbiekben születik döntés.

R.Z.
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Molnár József az idei esztendő Koren-djjasa

Bensőséges ünnepség kere
tében került sor a legmaga
sabb helyi szakmai elismerés, 
a Koren-díj átadására. 
Bagyin József polgármester a 
képviselő-testület döntése ér
telmében Molnár Józsefnek, a 
Csengey Gusztáv Általános 
Iskola nyugalmazott tanárá
nak nyújtotta át az emlékér
met és köszönte meg több 
évtizedes, magas színvonalon 
végzett munkáját.

Jóskát, Jóska bácsit - kinek- 
kinek kora szerinti megszó
lítást alkalmazva - sokan is
merik a városban. Mégis, ilyen 
ünnepi alkalomkor döbben rá 
az ember, hogy mennyi 
mindent nem tud ismerőséről. 
Például azt, hogy hogyan, miért 
lett tanár? Mit tart igazán siker
nek ezen a mostanság sem el
ismert pályán? Ilyen és ehhez 
hasonló kérdésekkel kopog
tattam be szomszédomhoz né
hány nappal az ünnepélyes díj
átadást követően.
- Nekem a nagyapám és az 
édesapám is tanított. Pedagó
gus lett a húgom és az öcsém is. 
Talán abban is sorsszerűség 
volt, hogy a nagyapám Nagy
kőrösön végzett, és mi is oda 
mentünk tanulni. Az ottani taní
tóképzőt 1957-ben aztán meg
szüntették, most újra működik. 
Jómagam ebben a városban 
érettségiztem, aztán Eszter
gomban jártam tanítóképzőbe.
- Miért volt vonzó ez a pálya?
- Ebben nőttem föl. Tudom, 
hogy mit kínlódott az édes
apám ezért, hogy eredménye
ket éljen el, tisztában voltam 
vele, hogy nem fizetik meg a 
pedagógusokat, és én ezzel 

mind számoltam. De láttam a 
szép oldalát is. Esztergomban az 
én évfolyamom volt a harmadik 
eresztés. Úgy adódott, hogy én 
búcsúztathattam a végzősöket. 
Az alkalomhoz illőnek találtam 
Gárdonyi: A lámpás című művét. 
Ebben ugye benne van az a mon
dat, hogy : „A lámpás én va
gyok. ” No, én találtam a könyv
ben egy másikat is: „Csak az 
állam ne sajnálná tőlem az 
olajat”. A búcsúszöveget persze 
meg kellett mutatni a tanáraim
nak. Mindenki elfogadta, csak a 
párttitkár nem: ezt a mondatot 
kihúzatta velem.
- A szüleid, nagyapád nem 
próbáltak más irányba terelni?
- Nem. De lett volna alkalmam, 
hogy másfelé orientálódjak. 
Érettségi után az osztályunkból 
mindössze három diákot vettek 
föl, engem nem. Később fény de
rült arra is, hogy miért nem. 1956- 
ban mi nemzetőrök voltunk, és ez 
az egyik tanárunknak köszön
hetően rákerült a lapunkra. A két 
esztendő túlságosan közel volt 
ahhoz, hogy ezt megbocsássák. 
Úgyhogy érettségi után valami
féle foglalkozás után kellett néz
zek. Talán ez egyszer szólt bele 
édesapám, hogy mit csináljak, 
mivel jól ismert. Hívtak ugyanis 
dolgozni egy irodába. Ekkor azt 
mondta, mindenképpen lebeszél 
róla, az nem nekem való. Elment 
körbenézni, és négy helyet aján
lottak. Volt köztük fogtechnikus 
és mintakészítö. Azt sem tudtam, 
hogy mi az, de amikor mondták, 
hogy fúrás-faragás a feladat, 
éreztem, hogy ez tényleg tetszeni 
fog. Kitanultam a szakmát, és 
egészen jó órabérrel szabadultam, 
ami egyben azt is jelentette, hogy 
többet kerestem, mint egy peda
gógus. A megszerzett szakmai is
mereteket használtam fel később, 
amikor több éven keresztül esz
közöket készítettem az országos 
fizikatanári ankétokra. A von
zóbb anyagi elismerés ellenére 
engem mégis a katedra vonzott 
Újra próbálkoztam, és mivel már 
beindult az „enyhülési folyamat”, 
fölvettek. Itt ismertem meg a fe
leségemet, Évát is. Amikor vég
zősök voltunk, megkerestek ben
nünket Hévízgyörkről, hogy 
menjünk oda frissdiplomásként 

tanítani. Tizenkét esztendőt húz
tunk le itt, ezt követően kerül
tünk Aszódra. Ekkor én már 
elvégeztem a fizika szakot Sze
geden, a matematikát pedig 
Égerben. A változtatásnál - na
gyon jól éreztük magunkat 
Györkön - talán a középiskola 
játszotta a legfőbb szerepet, az, 
hogy a gyerekeink helyben ta
nulhatnak majd.
- Ma már talán nem számít 
érdemnek, de Te aktívan részt 
vettél az úttörőmozgalom
ban...
- Ez így van. Csapatvezető vol
tam Hévízgyörkön is, itt is. Saj
nálom a mai gyerekeket, mert 
nekik messzi nincs annyi táboro
zási lehetőségük, mint az előde
iknek. Aki tanított valaha, az 
tudja, hogy a táboroztatás re
meknevelési lehetőség volt. Kö
zösségi életre, hazaszeretetre ta
nítottuk őket. Jómagam örül
tem annak is, ha a hétvégén a 
szüleik meglátogatták a diáko
kat. Legalább ők is kimozdultak 
azon a hétvégén. A sok utazga
tás, kirándulás korántsem volt 
olyan általános, mint manapság. 
Volt olyan esztendő, amikor a 
gyerekek háromnegyed részét 
nyaralni tudtuk vinni. Nem kel
lett egyébként ehhez a diáknak 
kitűnő tanulónak lenni. Csak azt 
kértük, hogy év közben szorgal
mas, jó magaviseletű legyen és 
becsületesen viselkedjen vagyis 
ezzel is egy adu volt a kezünk
ben ahhoz, hogy becsületes fel
nőttekké válj anak.
- Csináltál már számvetést 
arról, hogy hány gyerek került 
ki a kezeid közül?
- Sosem számoltam, sok. Érde
kes, hogy ha találkozom a volt 
tanítványaimmal, nem biztos, 
hogy elsőre be tudom azonosí
tani őket, hiszen változtak az 
idők folyamán. De ha megszó
lalnak, akkor már igen.
- Mellőled az évtizedek során 
kikoptak a férfiak, elnőiese
dett a pálya. Sosem gondoltál 
arra, hogy változtass?
- A tanítást soha nem akartam 
otthagyni. Más iskolába hívtak, 
de nem éreztem biztosítva, hogy 
ott is sikerélmény ér majd. Itt, 
ebben a kicsiny iskolában meg
volt erre a lehetőség. Minden 

gyereket ismertünk, ismerünk 
már az év elején. Egészen más 
viszony alakulhatott ki itt, mint 
egy iskolagyárban.
- Azt hallani a pedagógusok
tól, hogy évről-évre rosszabb a 
gyerekanyag. Te is így látod?
- Igen, de erről a legkevésbé a 
gyerek tehet. Mivel sokat van
nak egyedül, olyan környezeti 
hatásokkal kerülnek szembe, 
amik nem nekik való, és nincs 
mi ellensúlyozza ezeket, nincs ki 
megmagyarázza, hogy tényle
gesen mit látnak. De a szülőket 
sem tudom teljesen elítélni. 
Ilyen hajszás életmódban nem 
könnyű nekik sem helytállni.
- Biztosan vannak olyan pil
lanatai az életednek, amit so
ha, senkivel nem cserélnél el. 
Említenél ilyeneket?
- Hévízgyörkre minden eszten
dőben visszahívnak, és nagyon 
jó érzés, hogy nem felejtettek el. 
Ez az egyik. A másik pedig, ami
kor hivatkoznak az emberre, 
meg amikor a gyermek felnőtt
ként odajön, és el meri mondani, 
hogy később értette meg, hogy 
akkor, évekkel ezelőtt jót akar
tam neki, csak ő nem volt ezzel 
tisztában.
- Ha most kezdenél, újra ezt a 
hivatást választanád?
- Ebben a világban, ilyen hely
zetben nem. Ez most már túlsá
gosan idegőrlő számomra. A 
múltkor hallottam egy mondást 
Markos Györgytől, aki azt 
mondta: ez a világ mostanra 
annyira megkeveredett, hogy az 
alja van fölül. Teljesen osztom a 
véleményét. R.Z.

Üzenet
szabadság dúl
a szamártövisek között

tombol a tavasz

De
meghajol gyökeréhez 
az igaz

tanítsd már 
örömre 
e népet is 
URAM
(Szügyi Zoltán: Magyar fohász)



TÜKÖR 9

Skoda, komolyan veszik

SkodaFabia Choice
Jó tudni, hogy milyen sokat mehet tan
kolás nélkül egy kellemes városi autóval, 
amelynek mindhárom karosszériaválto
zatához multifunkciós kijelző, központi 
zár, rádiósmagnó, fényezett külső tükör, 
egyedi dísztárcsa, állítható magasságú 
vezetőülés is jár.
Mán .'2499.000 FQtól!
Kombinált átlagfogyasztás: 6 1/100 kin, 
CO2-kibocsátás: 144 g/km.

Az Ön Skoda- 
márkakereskedöje:

Patőcs 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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Országos Ruszin Nemzeti Nap Aszódon
Dalokkal, műsorral, kiállítással ünnepeltek

Május 22-én Aszódon tartot
ta éves nagy rendezvényét, a 
Ruszin Nemzeti Napot az Or
szágos Ruszin Kisebbségi Ön
kormányzat. Köztudott, hogy 
2002-ben városunkban is meg
alakult a ruszin kisebbségi ön
kormányzat, amely nem sokkal 
ezt követően nagy sikerként 
könyvelhette el, hogy egyik tag
ját, Giricz Verát választották az 
Országos Ruszin Kisebbségi 
Önkormányzat elnökévé. 
Aszódon egyébként ma számos 
olyan család él, amelynek kár
pátaljai gyökerei vannak.

Az elmúlt huszonöt esztendő
ben Kárpátaljáról több ezer, ma
gát ruszinnak valló ember települt 
Magyarországra. Számuk ma 

mintegy 6.000 főre tehető. Több
ségük Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében telepedett le, de Pest 
megyében is jelentős a számuk. 
Céljuk, törekvésük magától érte
tődő: szeretnék nyelvüket, ha
gyományaikat, művészetüket 
megőrizni, vallásukat megtartani. 
Mivel erre a rendszerváltás utáni 
Magyarországon lehetőséget biz
tosítanak, örvendetes módon 
megpezsdült e kisebbség kulturá
lis élete: van már rádió- és tele
vízióműsoruk, havilapjuk. Rend
szeresen rendeznek kiállításokat, 
koncerteket, amelyek kiváló al
kalmat teremtenek a találkozá
sokra, a gondok megbeszélésére, 
az örömök elújságolására. Aszó
don minden hónap első szombat

ján görög katolikus misét tartanak 
a római katolikus templomban.

A 2004. esztendő a ruszin ki
sebbség életében kiemelkedő 
fontosságú, hagyományteremtő 
rendezvénysorozattal kezdődött. 
Februárban Budapesten és 
Pécsen emlékeztek m^oHodinka 
Antal akadémikusnak, a pécsi 
egyetem dékánjának, majd rek
torának 140. születésnapjáról, és 
ebből az alkalomból emléktáblát 
is avattak. A tudós ember a ru
szinok anyanyelvének híres mű
velője volt. A rendezvény kereté
ben az ORKÖ meghirdette a ru
szin szellemi újjászületést, és em
lékplakettek, díjak, ösztöndíjak, 
intézmények alapításáról döntött.

A májusi aszódi rendezvény- 

amelynek jeles vendége volt 
Heizer Antal, a Nemzetiségi és 
Etnikai Kisebbségi Hivatal he
lyettes államtitkára - szintén gö
rög katolikus misével kezdődött, 
majd a Vécsey Károly Helyőr
ségi Klubban ünnepélyes meg
nyitóval és kulturális programmal 
folytatódott. Az ebéd és a délutáni 
kötetlenebb beszélgetés előtt még 
egy program várt a résztvevőkre: 
a Petőfi Múzeumban - amely 
örömmel adott helyet a rendez
vénynek - ruszin képzőművé
szek, többek között Fedinecz Ata
náz műveiből nyílt kiállítás. Saj
nos ez a múzeum igen feszes éves 
ütemterve miatt most mindössze 
kétnapig volt látogatható R.Z.

Következetesebb kiállásra van szükség 
a magyarság nemzeti ügyéért

Nyolcvannégy éve írták alá a trianoni békeszerződést
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nyolcvannégy éve annak, 
hogy a huszadik század legigaz
ságtalanabb diktátumával a nagy
hatalmak kirabolták, részekre 
szabdalták a történelmi Magyar
országot. Az elszakított területek 
magyar lakosságát megfosztották 
véleménynyilvánítási szabadsá
gától, élet- és munkakörülmé
nyeit megnehezítették.

Nem volt elég a 19. század vé
gének ki vándorlási hulláma, most 
az új hatalmak kényszerítették 
menekülésre a birtokba vett terü
letek magyarságát.

És Európa mindezt ölhetett 
kézzel nézte, egyetlen segélykiál
tás sem hallatszott el a „győzte
sekhez”. Ma sem mondhatjuk, 
hogy megnyugtató lenne az el
szakított területek magyar lakos
ságának helyzete. Vitatható a ro
mániai helyhatósági választások 
lebonyolításának törvényessége, 
s hiába lett tagja az Európai Uni
ónak Magyarországgal együtt 
Szlovákia is, a határátlépés balká
ni stílusú. A Délvidék magyar
jainak helyzete megrendült: ma 
ugyanúgy bandákba szerveződve 

verik véresre őket, mint a balkáni 
háború idején. Az is lehet, hogy 
így akarják menekülésre késztet
ni őket, elhagyatni velük azt a 
földet, amelyet ezer éve laknak.

A magyar nemzettest részei ők, 
hozzánk tartoznak. Éppen ezért 
nagyon fontos, hogy összetarto
zásunknak ne csak egy-egy ün
nepi szónoklatban adjuk bizony
ságát! A Magyar Demokrata Fó
rum ezért áll ki a kettős állam
polgárság intézménye mellett. A 
jelenlegi helyzetben ez jelentené 
az igazi jogvédelmet.

Nagyon fontos, hogy a családi, 
baráti, emberi kapcsolatok ápolá
sával és újabbak építésével erő
sítsük a határokon átívelő kötelé
keket. Vegyünk minél többen 
részt a jelképes örökbefogadá
sokban, hogy anyagi támogatá
sunkkal szülőföldjükön tudjanak 
tanulni például az erdélyi vagy 
kárpátaljai gyerekek. És soha, se
hol ne felejtsük el hangsúlyozni, 
hogy a Magyarország határait 
magyarok veszik körül. Követel
jük meg politikusainktól, hogy a 
jelenleginél következetesebben 
álljanak ki a magyarság nemzeti 
ügyéért.

Határainkon túl élő testvérein
ket nem lehet „túlszeretni”. Fele
lősséggel és soha nem múlóan 
kell szeretni őket és küzdeni ér
tük, mert ha egyszer a haza testé

Nyárinditó buli a 
Barátok közt sztárjaival

Hagyományteremtő nyárindító bulit rendezett a város főterén a Bi
cebóca Egyesület. A nagy eseményre főleg a fogyatékkal élő gyer
mekeket várták, de természetesen bármelyik fiatal használhatta a 
játékokat, befestethette az arcát, hallgathatta Budai András kon
certjét. A legnagyobb sikert kétségkívül a Barátok közt két sztárja, 
Géza és Zsófi (Németh Kristóf és Kiss Ramóna') aratta, akik alig 
győzték az autogramokat osztogatni.

ről leszakított, de még élő végta
gok elsorvadnak, a haza ereje is 
elfogy.

És akkor már Magyarország 
sem lesz! Hőnigné Zádor Éva
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Bemutatjuk az új kistérségi megbízottat
„Még sok lehetőségünk kihasználatlan

Gyermekrajzok a falon, füzetek az asztalon. Mi sem természe
tesebb egy általános egy elsős osztály tantermében, ahol a kicsik 
tanulják, tanulták az olvasás, a számolás fortélyát. A szóban forgó 
hévízgyörki tanterem „gazdája”, S-lucska Pálné azonban a 
tanítási órák után elsőként nem a kisdiákok munkáját kezdi érté
kelni, javítani, hanem szőkébb hazája, a Galgamente gondjaival 
foglalkozik. Utazik, tárgyal, testületi üléseken, megbeszéléseken

vesz részt, ami egy kistérségi 
megbízott esetében alapvető 
feladat.

Riportalanyunk a 2002-es esz
tendő végén - miután kiderült, 
hogy Gersei Ferenc nem vállalja 
tovább e megbízatást - már pá
lyázott erre a tisztségre, ám ekkor 
mégsem ö, hanem egy veresegy
házi ügyvéd lett a befutó. Ezt ké
sőbb sokan kifogásolták, mond
ván: olyan ember kellene a poszt
ra, aki nemcsak térkép alapján 
tájékozódik a térségben, hanem 
kötődik is hozzá. Csupán bő egy 
évet kellett várni a változásra: az 
említett férfiú a veresegyházi kis
térség megalakulása után az új 
települési szövetség koordinátori 
tisztét tölti be. A térségünkre újra 
kiírt pályázat befutója immáron a 
Bagón élő tanítónő lett.

- Mielőtt pályáztam, megbe
széltem a családommal a dolgot, 
mivel tisztában voltam vele, hogy 
nagy kötöttséggel járó munkát 
vállalok, és az erre fordítandó időt 
a szeretteimtől veszem majd el. A 
féljem és a gyermekem mellém 
állt és maximálisan támogatták a 
törekvésemet. Ezt követően a 
munkáltatómmal való egyeztetés 
következett. Azt ugyanis már ko
rábban eldöntöttem, hogy nem 
válók meg a katedrától és a rám 
bízott kicsiktől. Az igazgató, aki 
egyben Túra alpolgármestere is, 
szintén támogatta az elképzelé
semet, és bíztatott, hogy adjam be 
a pályázatot. Mindezek után már 
„csak” meg kellett feleljek az el
várásoknak. Sikerült, és ennek 
nagyon örülök. Hiszem, hogy jó 
szervezéssel, a szíwel-lélekkel 
végzett munkával helyt tudok áll
ni, elő tudom segíteni a térség 
településeinek együttműködését.

- Mi az, ami ennyire moti
válja Önt?

- Világéletemben szerettem a 
köz érdekében dolgozni, és kez
dettől fogva úgy éreztem, ezt a

munkát nekem találták ki. Itt szü
lettem, ide köt minden, és szeret
ném, ha ez a vidék még élhetőbb 
lenne. 1998-2000 között a térség 
európai uniós adatfelmérésében 
vállaltam szerepet, aminek kö
szönhetően tényleg sokat megtud

tam az Alsó-Galgamente nehéz
ségeiről, lehetőségeiről, minden
napjairól, megismertem az egyes 
települések polgármestereit Ez a 
korábban végzett munka a mos
tani pályázatnál kamatozott.

- A kinevezése óta eltelt idő
szakban mennyire sikerült be
kerülnie a köztudatba?

- Felvettem valamennyi pol
gármesterrel a kapcsolatot, csak
úgy, mint Tóth Gábor országgyű
lési képviselő úrral, akivel szinte 
napi kapcsolatban vagyunk. Na
gyon sok konferencián, rendez
vényen vettem már részt. Noha 
még tart az ismerkedési folyamat, 
a köztudatba kerülést talán az 
jelzi, hogy egyre több vállalkozó 
fordul hozzám segítségért pályá
zati lehetőség után kutatva.

- Az aszódi kistérség még 
csak most formálódik, nemré
giben született meg például az 
alapító okirat, amelyet az érin
tett települések képviselő-testü- 
leteinek el kell fogadniuk. Be

vonták Önt ezekbe az előkészü
letekbe?

- Természetesen részt vettem 
magán az alakuló ülésen is, ahol 
az alapító okirat született. Jelen
leg kilenc település tartozik a kis
térséghez, de tizedikként szeretne 
visszakerülni Galgamácsa, aki 
korábban Veresegyház mellé 
igyekezett társulni.

- Nyilván az egyes települése
ken számtalan olyan probléma 
van, amit a helyi vezetésnek 
meg kell oldania. Milyen közös 
érdekek fűzhetik össze a kistér

ség - Aszód, Kartal, Verseg, 
Hévízgyörk Galgahévíz, Bag, 
Domony, Iklad, Túra - váro
sait, községeit?

- Több közös érdek tarthatja 
össze az egyéni célokkal valóban 
rendelkező szövetséget. Egyrészt 
az egészségügy fejlesztése, egy 
központi mentöellátással kiegé- 

[ KÚTTÁ-HÁZ )
Aszód, Baross U. 2. Tel: 28/402-120 (a körforgalomnál, a mentőállomás mellett)
■ eledelek (teljesértékü száraztápok, konzervek, fagyasztott húsok) és ápolási 

cikkek kutyáknak, macskáknak, madaraknak, rágcsálóknak, teknősöknek, halaknak
- kölyökneveléshez anyatejpótlás és cumikészlet
■ élő állatok széles választéka
■ szakkönyvek, beszerzési, tartási, kiállítási és tenyésztési tanácsadás

A LEGJOBB...
.. .kiszolgálás, parkolás, alacsony árak, 
Előrendelés esetén árengedmény, házhozszállítás. 
Rugalmas nyitva tartás - hétvégén is.
JELENLEGI VERHETETLEN AKCIÓNK: Macskatápok
Kitekat 1 kg 385-
Wkiskas felnőtt 300 g 19S.- Junior 210-

m

szítve. Az oktatás terén egy közös 
nevelési központ működtetése, 
mivel a térség egy része e téren 
ellátatlan. Az infrastruktúra fej
lesztése szintén közös érdek lehet, 
csakúgy, mint a szociális ellátás 
közös szervezése. Jómagam úgy 
látom, hogy az egyes települé
seknek lehet más, egyéni céljuk, 
de azt fel kell ismerniük, hogy 
egyedül, közösségi háttér nélkül 
az egyes pályázatokon nem lehet
nek eredményesek.

- Beszélgetésünk elején a kis
térség kihasználatlan lehetősé
geit említette. Melyekre gondol?

- Azt gondolom, nem mondok 
újakat, és a környéken élők is 
ugyanúgy vélekednek, mint én. 
Lássuk csak: itt van például a ki
használatlan túrái és az aszódi 
kastély, az elfolyó túrái melegvíz, 
a galgahévízi víztározó a termé
szetvédelmi területével, a do- 
monyvölgyi tó hasznosítása stb. 
Ezek sorsa egyelőre nem rende
zett, bár az aszódi kastély tekin
tetében talán most történik előre
lépés. (Egy befektetőcsoport fel
újítaná és egyetemként működ
tetné a tulajdonos evangélikus 
egyház j óváhagy ásával - a szerző 
megjegyzése.) Rengeteget kell 
lobbizni azért, hogy ezen változ
tassunk, hogy az említett értéke
ket bekapcsoljuk az idegenforga
lomba, hogy ezáltal munkahelye
ket, jövedelemforrásokat teremt
sünk a térség polgárainak. Jóma
gam mindent elkövetek azért, 
hogy mindez sikerülj ön.

Rá ez Zoltán
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Petőfisek Rákóczi nyomdokain
Csoportunk reggel hatkor 

indult a kollégium elől. Még ki
csit álmosak és kábák voltunk, 
de izgatottan vártuk az érde
kesnek ígérkező kirándulást. A 
túra célja az volt, hogy a ma
gunk módján tisztelegjünk a 
Rákóczi-szabadságharc emlé
ke előtt, mely esemény 300 
éves évfordulójára emlékezett 
az ország, és utunk is az emlé
kezésre adott lehetőséget.
A pár órás, kicsit fárasztó út 

után a busz egy hangulatos be
regi kis faluban állt meg, mely a 
Tákos nevet viseli. Sajnos a 
2001-es árvizet és a következ
ményeit itt is megszenvedték. 
Ám az államnak köszönhetően 
minden épületet felújítottak, sőt 
az eredeti stílusban építették 
újjá. így már semmi nyoma a 
víz pusztításának, és a falu han
gulata is olyan, mintha megállt 
volna az idő. Egyébként a falu 
az 1770-ben épült református 
templomáról híres. Az épület 
paticsfaiból készült, így egész 

Apróhirdetések
Eladó a Falujárók úti lakótelepen téglából épült társasházban 1 szobás, 
41 négyzetméteres összkomfortos, gázfűtéses, vízórás telefonos 
magasföldszinti lakás. Irányár: 7,2 millió Ft. Tel: 06 20 9749-850 
Varrónőt keresek Aszódra. Tel: 06 20 9514-396
Aszód Újtelepen 2 szobás, felújításra váró ház 1800 négyzetméteres 
telekkel eladó. Tel: 06 30491-7374
Pénztárgépek, mérlegek, adásvétele, hitelesítése, 06 20 9281-526
Gödöllőn 2,5 szobás ház, központhoz közel, 200 négyszögöles telken 
eladó. Aszódi lakást beszámítok. Irányár: 22 millió Ft. Tel: 06 30 353- 
7433 16 óra után
Otthon végezhető könnyű munka. Válaszborítékért tájékoztatom.
Jelige: “Munkalehetőség” Aszód, Pf.:48
Aszódon 58 m2-es, déli fekvésű, erkélyes, kábeltévés, 2. emeleti, 
téglából épült lakás eladó. Irányár: 8,5 Mft. Érdeklődni: 06 20 950- 
6012; 06 20395-4352

Táborozni vágyók figyelmébe!
Az Erdömester Természetjáró Szakosztály augusztus 8-14. Között 
tábort szervez a Bükkben 12-16 éves gyerekeknek.
Érdeklődni lehet Budavári Erikánál (Aszód, Hajnóczy u. 5.;
Telefon: 400-182; 06303817217.

Helyesbítés
Előző számunkban rosszul jelent meg Honig Antal ifj. Jordán 
Imréhez írt cikkének címe. A cím helyesen: Sine ira et stúdió - 
Harag és résziehaj lás nélkül. A hibáért elnézést kérünk.

Rácz Zoltán

Európában egyedülálló. A pa- 
ticsfal készítésekor meg kell ta
posni a sarat, amely az egyik alap
anyag. Innen adódik a „mezítlá
bas Notre-Dame” elnevezés, 
mely talán kicsit túlzás a templom 
aprócska méretét tekintve. Belül a 
mennyezet falemezekből készült. 
Jellemző motívum a szegfű és 
egyéb virágok, valamint a turul
madár, amely a születés és az újjá
születés szimbóluma. Szemem
ben ez az egész falut jelképezi.
Miután feszült várakozást köve

tően átjutottunk a határon, meg
könnyebbülten néztük a jellegze
tes kárpátaljai tájat. Csendes, de 
lerobbant falvakon mentünk át, és 
egyre jobban örültünk, hogy Ma
gyarországon élünk. Ám rossz 
kedvünk elszállt, mikor meglát
tuk a Kárpátok vonulatait. Irány 
Munkács! A titokzatos vár a XIV 
században épült. Eleinte ispánok 
és nemesek lakták, de később 
Nagy Lajos és Zsigmond tulajdo
nát is képezte. II. Rákóczi Ferenc 
innen irányította az 1703-as sza

badságharcot. Hűvös falai 
között bolyongva két érdekes 
táblát ta-láltunk. Az egyik 
megemlíti, hogy nagy csavargó 
költőnk, Pe-tőfi Sándor is 
megfordult itt. A másik arról 
mesél, hogy 1805-1806 között is 
őrizték a Szent-koronát a 
napóleoni háborúit alatt.

Az ukrán-szlovák határon való 
átkelés bonyodalmai után (hát 
igen, az a magyar-szlovák barát
ság. ..) késő éjjel érkeztünk meg 
a szállásunkra, az Ilona lakóház
ba. A határon történt felesleges 4 
órás várakozás kicsit elvette a 
kedvünket Szlovákiától. Ezt vi
szont a vendéglátóink szeretete 
ellensúlyozta. Másnap reggel 
Nagykövesről Borsiba, a fejede
lem egykori szülőházához indul
tunk. A Bodrog partján található 
várat még IV. Béla idejében ala
pozták. Kétemeletes zárt udvarú 
várkastély volt Rákóczi idejé
ben. Sárospatakról menekítette 
ide várandós menyét Báthory 
Zsófia.
A dolgozószobában ezt a fohászt 
fedeztem fel:„Ó élők és holtak 
bírája Add, hogy életed példáin 
tanuljam meg kormányozni és 
ítélni azokat, akiket kormányoz
ni és ítélni Nekem adtál.”
Egy emléktábla is felkeltette 
figyelmemet:
, JLehnofeldi Lehmann Gottfield 
(1664-1701) II. Rákóczi Ferenc 
bécsújhelyi kiszabadítójának 
emlékére.”
Még annyit szeretnék hozzá
fűzni, hogy a szlovákiai magya
rok sokat harcoltak azért, hogy 
nemzetük e fontos örökségét 
méltó állapotban mutassák meg 
a látogatóknak. Pedig a szlovák 
kormánnyal nem volt könnyű 
szembeszállni. Nagyra becsü
löm ezért őket.

Következő úticélunk Kassa 
volt. A Kassai Dómban megko
szorúztuk utunk névadójának 
sírját. Hamvait 1906 óta őrzik a 
gótikus székesegyház falai kö
zött. A Szent Erzsébet Székes
egyház után Kassa sétálóutcáit 
választottuk kikapcsolódásunk 
helyszínéül. A városrész hol 
Prágára, hol Szentendrére emlé
keztetett bennünket.
A határon való újabb kimerítő 

várakozás után vidáman foglal
tuk el szobáinkat Mogyoróskán. 
Majd rögtön célba vettük a 
regéci várat, amely a közeli 
domb tetejére épült. Az ország
ban ez a vár található legmaga
sabban. A XVII. században ke
rült a híres család tulajdonába. 
Az egésznapos buszozás után 
kicsit fárasztó volt megmászni a 
meredek hegyoldalt, de azért jól 
esett mozgatni izmainkat. A 
kilátás kárpótolt minden fáradal
mat. Másnap hazafelé megáll
tunk Sárospatakon, illetve To
kajban. A sárospataki vár nagy 
hatással volt ránk. Egykori feje
delmünk idejében érezhettük 
magunkat, hisz a vármúzeum 
korabeli bútorokkal van beren
dezve. Az évforduló alkalmá
val szép, érdekes kiállítást lát
hattunk. A tokaji főtéren lévő 
műemlék emlékeztetett minket, 
hogy e várost Kölcsey is meg
említi Hymnuszában: „ Tokaj 
szőlövesszein nektárt csepeg
tettél". Ahogy a szépséges utcá
kon sétálgattunk, híres borter
melő városunkban hirtelen 
olyan érzések, gondolatok keve
redtek bennünk, hogy: „Hát ez is 
a miénk!”. A központban új 
szobrot állítottak II,. Rákóczi 
Ferencnek.
Magyarország egy kincsesláda: 
kicsi, mégis minden megtalál
ható benne. A további utat félá
lomban tettük meg. Ringatott 
minket a busz, és nem tudtunk 
ébren maradni. Még megálltunk 
Körömben, amely mellett tar
tották meg az 1707-es ónodi or
szággyűlést. Az emlékmű hő
sünk életének minden fontosabb 
mozzanatát megjelöli. Tűnődve 
sétáltunk a márványtáblák kö
zött. Az utolsó előtti táblán Ro
dostó, az utolsón Kassa olvas
ható. Nagy fejedelmünk utolsó 
évtizedeiben nem láthatta hazá
ját, pedig kevés az olyan ember, 
aki ennyire szerette volna ezt a 
gyönyörű országot, miniatűr 
kincsesdoboz-Magyarországot.

Köszönjük ezt a Rákóczik 
korába vezető gyönyörű törté
nelmi kirándulást tanárainknak, 
Erdélyi Sándomé tanárnőnek és 
Csobán Atilla tanár úrnak.

Szűcs Diána
11.C

Petőfi S.G.
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SUZUKI
Cserélje régi autóját új SUZUKIRA évi 20.000 Ft-os

SUZUKI

kamatozású hitelre, akár 900.000 Ft megtakarítással!!!

Már 1.3-as motorral is 2.990.000 Ft-tól

Suzuki Wagon R+

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

alufelnikkel, sport futóművel... AKCIÓS ÁRON!

Trabant és Wartburg tulajdonosok 
FIGYELEM!

környezetvédelmi támogatás 
200.000 Ft-400.000 Ft-ig!

Dízel Ignis és Wagon R+ már rendelhető! Suzuki Alto

SUZUKI Vitarák ajándék klímával 
vagy klíma nélkül AKCIÓS áron 

azonnal átvehetőek.

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

Suzuki Ignis

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

Szalon és szerviz: Bag, Dózsa Gy. u. 6. Tel./fax: 28/504-110,28/504-111
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Az elektromosság hősei
Puskás Ferenc és Tivadar (2. rész)

1881 nyarán Párizs elektro
mossági kiállításra készült. 
Több cég mutatta be termékeit. 
Összesen 1700 féle elektromos 
gépet és készüléket. Érdekes 
megoldás volt a THEATRO- 
PHONE (1891.) A párizsi 
Nagyoperából Puskás Tivadar 
épített ki összeköttetést a kiál
lítás egyik termével, ahol egy
szerre 16 érdeklődő hallgat
hatta telefonon - két fülhallga
tóval - a színházi előadást.

Budapesten Puskás Ferenc

Európai igényeket kielégítő konyha épül
7700 adagot főzhetnek egyszerre

Aszód Város Önkormányzata 
még 2000-ben a 186 / 2000. 
(VIII.09.) ÖKT határozatában 
kimondta az oktatási intézmé
nyek részeként működő kony
hák összevonását és egy köz
ponti konyha kialakítását. Idő
közben szükségessé vált a 
konyhák HACCP rendszernek 
megfelelő kialakítása is. Cél
szerűnek és gazdaságosnak azt 
tartottuk, ha a HACCP rendszer 
és a központi konyha kialakí
tását egyszerre, egy beruházás 
keretében készítjük el. A köz
pontosítás első lépéseként az 
önkormányzat létrehozta a 
Gyermekétkeztetési Intéz
ményt, mely a több telephe
lyen működő konyhákat közös 
irányítás alá vonta.
Második lépésben elkészültek 
az 1100 adagos központi kony
ha tervei. A tervek elkészülte 
után azt láttuk, hogy a beruhá
zás nagyságrendje miatt feltét
lenül szükséges az esetleges 
pályázati lehetőségek kihasz
nálása. Azonban próbálkozá
saink hiábavalónak bizonyul
tak, egyetlen benyújtott pályá
zatunk sem nyert. A HACCP 
rendszer kötelező bevezetése 
miatt a város vezetése úgy dön
tött, hogy kizárólag saját erő 
felhasználásával hozzáfog az új 
konyha kialakításához.
A beruházás első fázisában a 
Csengey úti iskola konyháját 

összeköttetést épített ki a Nem
zeti Színház és a Vigadó között. 
1882. február negyedikén a saj
tóbál vendégeit fényárban úszó 
palota fogadta és 12 telefonké
szüléken hallgathatták - elkülöní
tett fülkékben - Erkel Ferenc Hu
nyadi László című operáját. Az 
újságok beszámoltak a „villám
lámpákról” és a „dalműtelefon
ról”, mint a technika legújabb 
eredményéről. Sajnos a heroikus 
munka Ferenc idegrendszerét fel
őrölte, állapota rohamosan rom

alakítják át 1100 adagos, korszerű 
technológiával felszerelt központi 
konyhává. Az új központi főző
konyha az 1976-ban épült iskola 
jelenleg 400 adagos konyhájának 
korszerűsítésével valósul meg. A 
konyha bővített alapterülete 475 
m2, járulékos alapterülete 93 m3. 
Második ütemben kerül sor a 
megszüntetésre kerülő intézmé
nyi konyhák tálaló konyhákká 
történő átalakítása. Az új főző
konyhában bölcsödéseknek, óvo
dásoknak, általános iskolások
nak valamint a Családsegítő Köz
pont gondozottjai részére is főz
nek majd. Reményeink szerint a 
konyha a későbbiekben az aszódi 

Hétvégi állatorvosi ügyelet
Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, Gal- 
gamácsa, Váckisújfalu, Kartal, Verseg) részére kialakított hét
végi és ünnepi állatorvosi ügyelet júliusi beosztása az alábbiak 
szerint alakul:

Július 3-án 8 órától július 5-én 8 óráig: Dr. Szőke Zsolt
Kartal, Felszabadulás út 197. Tel: 06 20 9566-529
Július 10-én 8 órától július 12-én 8 óráig: Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u.3. Tel: 0630 400- 9819
Július 17-én 8 órától július 19-én 8 óráig: Dr. Németh 
Mihály
Aszód, Kossuth L. u 62. Tel: 06 30 275-4718
Július 24-én 8 órától július 26-án 8 óráig:Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u.3. Tel: 06 30 400- 9819
Július 31-én 8 órától augusztus 2-án 8 óráig: Dr. Németh
Mihály, Aszód, Kossuth L. u 62. Tel: 06 30 275-4718

lott. 1884. március 22-én hunyt 
el. Sírja a Kerepesi temetőben 
van.
Bátyja, Tivadar folytatta a mun
kát. 1884 tavaszán feleségével 
és lányaival hazaköltözött Pest
re. Még akkor bejelentette talál
mányát az Osztrák-Magyar Mo
narchia szabadalmi hivatalába. 
Külföldi keresetéből családja 
számára itthon is a korábban 
megszokott fényűző életmódot 
igyekezett biztosítani - a sze
mélyzet egy részét Párizsból 
hozták.

1885-ben megpályázta az 
Egyesült Államok budapesti kö
vetségének konzuli állását. Na
gyon jó ajánlásai ellenére sem 

középiskolák igényeit is kielé
gítheti.

Az engedélyes tervek birto
kában az építészet és a konyha
technológia megvalósítására pá
lyázatot írtunk ki. A Közbeszer
zési Bizottság javaslata alapján a 
képviselő-testület döntése értel
mében az építészeti munkákat az 
Épkomplex Kft., a konyhatech
nológia megvalósítását az Ágii
kon Kft. végezheti el. A beruhá
zás összértéke bruttó 53 millió 
négyszázezer Ft.

Kovács Tamás
Alpolgármester 

sikerült hivatalra jutni. Időköz
ben anyagi helyzete nagyon 
megromlott, mert rengeteget 
fektetett be a telefonhálózatba, 
központokba és egyéb újítása
iba. Maradék pénzét erdélyi 
olajkitermeléssel próbálta meg
sokszorozni. Sajnos ez sem 
sikerült neki. Szegényen tért 
vissza a fővárosba.
A távközlésben további jelentős 
esemény volt a „dalműtelefon” 
telefonhírmondóvá alakulása. A 
Budapesti Telefonhírmondó 
Szolgálat 1893. február 15-én 
megkezdte nyilvános adásait a 
Magyar u. 6.sz. házból. Ekkor 
közléseit csak telefonon lehetett 
hallani. Puskás Tivadar hozzá
fogott az önálló hálózat építésé
hez, de ez a terve már nem sike
rült. 1893. március 16-án a tele
fonhírmondó közölte a halálhí
rét. 49 éves volt.
A telefonhírmondót 1894-ben 

részvénytársasággá alakították. 
Ekkor az éves előfizetés 18 Ft 
volt, az előfizetők száma pedig 
700-ra rúgott. Rá két évre már 
6185-en vették igénybe ezt a 
szolgáltatást. Az első világhábo
rú megtörte a növekedés len
dületét, de 1930-ban már 9107 
előfizető volt.
1924. március 15-én rádiómű

sor-adási kísérleteket kezdett a 
Posta Kísérleti Állomása Csepe
len. 1925. szeptemberében a Te
lefonhírmondó Rt. a Rákóczi ut
ca 22. szám alatti ház negyedik 
emeletén lévő helyiségbe stúdiót 
épített. Miniszteri rendelet alap
ján a Telefonhírmondó Rt átala
kult Magyar Telefon Hírmondó 
és Rádió Rt-vé. A cég elsőként 
1926. február 25-én először vett 
előfizetőinek rádióműsort. 
Március közepétől adtak először 
gramofonadást akusztikusán a 
stúdióból. Elektromos hangsze
dővel 1927. novemberétől köz
vetítettek gramofonlemezeket.
1925. december elsején 20 óra

kor hivatalosan is megszólalt a 
Magyar Rádió, mint a telefon
hírmondó vetélytársa, de évekig 
párhuzamosan működtek. 1943. 
augusztusában jelentették be a 
telefonhírmondó megszűntét.
Reménykedjünk, hogy az ifjabb 
nemzedékek - példaképeket 
keresve - rátalábak majd törté
nelmünk munkás és sikeres sze
mélyiségeire. Kaáli N. Kálmán
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FOURTEL
Testépítők boltja 
Aszód Udvarház

Újdonság!
MLO és Bio Tech termékeket 
új ikladi telephelyünkön 

lehet megvásárolni!
Cím:
Iklad, Iskola tér 1. (Horgászbolt)

JESSICA
női fítness ruhák
- TOPOK
- PÓLÓK
- SHORTOK
- NADRÁGOK

Továbbra is Kaphatók;
- Scitek táplálékkiegészítők
- fehérjék, tömegnövelők 
-zsírégetők, aminosavak, vitaminok
Valamint:
- súlyzók, kesztyűk
- súlyemelő és fogyasztó öuek
- csukló-és bokasúlyok
NYITVÁN- P 13-17-IG 560-3044
SZOMBAT: 9-12
HÉTFŐ: SZÜNNAP 70 364-3591

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

ZO-LA2000
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

\ x Mobil: 06 20 9416-533; 06 20 9111-104 ..
■7 - Ayi. Permetező kannák és alkatrészek!p|_wn||*gl 

];2, 6, 10, 12, 16, 20 literes kannák

Figyelem! Tevékenységi körünk bővült! 
Kistehergépj ár mű-alkatrészek 

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

0
Nyelvtanfolyamok 

az aszódi Lakótelepen!
ANGOL, NÉMET, OLASZ nyelven
kezdő és középhaladó szinten

- Júliusban intenzív formában
(délelőtt vagy délután 5x3 órában

- októbertol májusig
(esténként heti 2x2 órában)

Érdeklődni a 06 20 395-4352-es vagy a
06 28 401-023 as telefonszámon

Búzásné Sánta Erzsébet

Új helyen: Aszód, Kossuth L. u. 2. 
(Samu gazda és az Allateledel között)

Nyári
akciói

Ticket servité^’^ 
(beiskolázási utalvány) 
beváltóhelye lettünk 

Az utalványt júl 1 -töl szept. 30-ig lehet beváltani.
Gyerek szandik, cipők, papucsok 18-35-ös méretig. 
Siesta, Melánia, Assó, Playshoes bébicipők,Hirsch 
biopapucsok 23-41-es méretig -sapka kaphat°!

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

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

NYÁRI AKCIÓ!:
Juwel akvárium áresöü!

20 50%-ig
Komplett akvárium:

- akvárium (feketeragasztás, csiszolt üv
- vízálló világítás neonnal
- biológiai szűrő
- Bútor: polcos vagy ajtós (fekete,bükk) Nyitva tartás:
Pl. Rekord 601 31.320.- helyett 22.750 Ft H-P: 9-17

Rekord 1101 53.160.-helyett 40.600 Ft Szó: 8-12 
^További keiveiő átainlclcab oátjuk Önöket!
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Egy kis nyelvelés
Nyelvi csacskaságok

Murphy törvényeként emle
getik, hogy „ Ami elromolhat, 
az el is romlik!”. Ennek mintá
jára számtalan új megfogalma
zás is született. Többek között 
az is, hogy „Amit félre lehet 
érteni, azt félre is értik!”. Nem 
is gondoljuk, mennyi igazság 
van ebben a mondatban. Csak 
olyankor döbbenünk rá ennek 
az állításnak a valóságtar
talmára, ha magunk is belee
sünk ebbe a csapdába.

Magyartanárként rengeteg 
„bölcsességet” van módom ol
vasni, amikor a diákok valami 
nagyon fontosat és meggyőzőt 
akarnak írni, s mire a szándé
kolt gondolat „nagy műgond
dal” a papírra kerül, egészen 
más lesz belőle, mint az eredeti

Augusztusig látható 
a Barlai-emlékkiállitás

- Ilyenkor döbbenek rá, hogy 
szép vidéken, szép kisvárosban 
élek, és tulajdonképpen az élet 
is szép - sóhajtott fel is-merő- 
söm Barlai Béla képeit néze
getve. Az egykori kántortanító 
sok olyan képet festett, amely a 
szeretett szülőföldet, a Galga 
mentét és Aszódot ábrázolja. 
Most együtt látva ezeket az al
kotásokat, teljesen igazolt a 
fenti megjegyzés.

Hallgattam az Evangélikus 
Énekkar csodálatos énekét, 
majd Detre János esperes meg
nyitóbeszédét, és azon tűnőd
tem, milyen fordulatos is egy 
ember élete, és a változások mit 
hoznak ki belőle. Barlai Béla 

szándék volt. Érettségi előtt álló 
diákjainktól Radnótival kapcso
latban megtudhatjuk, hogy „Apja 
tízéves korában meghalt.” Nyil
vánvalóan arról van szó, hogy 
Radnóti Miklós volt tízéves apja 
halálakor, de a leírt mondat még
sem erről szól. József Attilával 
összefüggésben olvashatjuk 
időnként, hogy „Anyja mosónő 
volt, s mosta a város minden 
szennyesét”. A mondat második 
fele versben gyönyörű költői 
megfogalmazás, de prózában - 
főleg másféle szövegkörnyezet
ben-egészen mást jelent.
De nem kell félteni minket, fel

nőtteket sem!
Az egyik aszódi polgár néhány 
éve azzal köszönte meg egyik 
művészünk szereplését, hogy 

életében azt az ifjúkori élményt 
emelték felszínre a megpróbál
tatások, amit annak idején kiváló 
művésztanárától, Velten Ar- 
mandtól kapott: a festészet sze- 
retetét. A képeinek híre ment, 

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondok köszönetét azoknak az aszódi polgároknak, akik 
édesapám emlékkiállításához képeket adtak, valamint a múzeum 
dolgozóinak is, akik igen nagy segítséget nyújtottak a kiállítás lét
rejöttében. Támogatók: Péter Ferencné, Péter Istvánná, Gyöngyi 
Sándorné, Hegyezi Sándorné, Kiss Károlyné, Pálya Tiborné, Szabó 
Piroska, Szabó Mihályné, Rágyánszki Pálné, Konkoly Mihályné, 
Kustra Pálné, Kustra Csaba, Kustra Lászlóné, Dúzs Márta, Fodor 
Endréné, dr. Ackermann Terézia, Skotnyár Ferencné, Horváth 
Józsefre, Tóth Lászlóné, H. Zsemberovszky Erzsébet.

Tisztelettel: Barlai Edit

„Ön ma este az összes nyugdí
jast kielégítette.” Egy rendez
vényre invitáló meghívóban az 
alábbi mondatot találtam: „A 
Baráti Egyesület az ünnepség 
keretében elhunyt tanáraik és di
áktársaik emlékére - az öreg
diákok adakozásából - kopjafát 
állít.” Ezzel a mondattal első rá
nézésre nincs is semmi baj. Ha 
az értelmi hangsúly az elhunyt 
szóra kerül, tartalma félreérthe
tetlen. De mi van akkor, ha va
laki úgy olvassa, mint ifjú bará
tom, aki erre a mondatra a fi
gyelmemet felhívta, hogy az ér
telmi hangsúly a rendezvény 
keretében elhunyt szószer
kezetre esik? Akkor bizony lehet 
humorizálni, hogy vajon ki fog 
elhunyni a rendezvény alatt, 
esetleg még az is szóba jöhet, 
hogy sorsolással fognak dönteni 
ebben a kérdésben. A humor 
forrása ebben az esetben az, 

még úgy is, hogy mindössze két 
alkalommal vállalkozott kiállí
tásra: először 1949-ben, az 
Aszódi Ipartestület székházában 
mutatkozott be, majd 1971-ben 
a helyi Petőfi Művelődési Ház 
nagytermében. Most abban a te
remben láthatók alkotásai, ahol 
annak idején a festészet forté
lyaival ismerkedett.
Nagyszerű, hogy létrejött ez a 

kiállítás, amelyet valószínűleg 
nem volt egyszerű megszervez
ni. A képek jelentős része 
ugyanis nem a családja, hanem 
más famíliák tulajdonában van. 
A Tanár Úr képeit azok közért
hetősége miatt szívesen vásá
rolták meg az aszódiak. Most 
egy kis időre levették a falról, 
hogy mások is gyönyörködhes
senek benne. Ezt augusztus 23- 
ig lehet megtenni a Petőfi Mú
zeum Galériájában.

hogy az írott szöveg nem tükrözi 
az intonációt. Szerencsésebb lett 
volna másképpen megfogal
mazni a mondatot. Más szórend
del el lehetett volna kerülni ezt a 
kétértelműséget. Azonos szó
rend esetén elég lett volna egy 
névelő beszúrása az elhunyt szó 
elé, s akkor így került volna a 
mondat a meghívóba: „A Baráti 
Egyesület az ünnepség kereté
ben az elhunyt tanáraik és diák
társaik emlékére - az öregdiákok 
adakozásából - kopjafát állít.” 
Persze az még mindig kérdés 
marad, hogy vajon a Baráti 
Egyesületnek vagy a tagjainak 
voltak-e tanáraik és diáktársaik 
az emlegetettek.

De hogy ne csak máson köszö
rüljem a nyelvem, elmondok 
egy esetet a saját repertoáromból 
is. Évekkel ezelőtt diákjaimat 
szerettem volna megnyerni a 
turisztikának, s próbáltam ecse
telni, milyen gyönyörű látvány 
tárul elénk a Magas-Tátrában a 
Rysy - Tengerszem-csúcs - nevű 
csúcson. Elmeséltem, hogy két 
ismerősömmel késő délután - a 
tervezettnél jóval később - ér
tünk föl a csúcs közelébe, ahon
nan még egy órányi út volt hátra, 
s el kellett döntenünk, hogy fel- 
megyünk-e vagy visszafor
dulunk. Azt tudtuk, hogy a társa
ság többi tagjával már nem a 
megbeszélt időben fogunk ta
lálkozni a Csorba-tónál, akárho
gyan is döntünk. Én már ismer
tem a látványt, tudtam, hogy mi 
fogad odafönt, társaim azonban 
nem. Gyönyörű idő volt. Szeret
tem volna, ha az élményből nem 
maradnak ki. Meggyőztem őket, 
hogy most már menjünk fel, ha 
lekéssük is a megbeszélt találko
zót. Úgy látszik, nagy átéléssel 
beszéltem erről a témáról diákja
imnak, mert az érvelés során ki
csúszott egy olyan mondat a 
számon, hogy „Tudjátok, én tud
tam, milyen élményben lesz 
részük: én már voltam a csúcson 
a feleségemmel!”. Mit is mond
jak? Nem maradt el a hatás! 
Annyira nem, hogy a ballagási 
vidámtablóra tátrai képet kértek 
- és kaptak -, mégpedig olyat, 
amin egyedül vagyok, s az aláb
bi mondat került a kép alá: „Én 
már voltam a csúcson, de hol a 
feleségem?” -G-l
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Aiidem-Ex “98” Szóig;. Kft 
NEMZETKÖZI ÉS BELFÖLDI 

SZÁLLÍTÁS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS 
1m3- 120 m3-IG 

1 -24 TONNÁIG
14 db 120 ni1 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

ÍBl/Mg



18 ASZÓDI

Magyar műveltségről, könyvről 
az Unióba lépés kapcsán

Feladatunk a valós értékeink megőrzése
Ha történelmünket hívjuk segítségül, ezeréves jelenlétünkkel 

igazolhatjuk, hogy a magyar műveltség Európa része. Alapjaiban 
Európa kultúrája szervesen jelen van népünk kultúrájában. 
Gondoljunk a nagy stílusirányzatok, műfajok, embert, környe
zetet formáló hatásaira, ezek tárgyi gondolati emlékeire. Termé
szetesen a stílusindító Nyugat majmolásától a magyar néplélek, a 
népi kultúra forrásaiból született műalkotásokig széles a skála.

Magyar műveltségről, mely 
Európa számára is megterméke
nyítő hatással bírt, véleményem 
szerint két jelentős korszakról be
szélhetünk. Ez a két nagy kor
szak, Bethlen Gábor erdélyi feje-

prioritásról. Igenis vannak ne
künk, magyaroknak széles kör
ben ismert és ismertségre „szo- 
ruló”(!?) személyiségeink az 
egyetemes európai kultúra 
gyöngyszemei, nem hullócsilla

közönség, a már olvasók, vagy ol
vasóvá válók elsősorban anyagi 
okokból nem. vásárolják ezeket a 
műveket. A trendkövetésben ki
múlik az olvasásra ítélt kultúra. 
Ez nem igazán jelent feltöltődést 
egy értékújrateremtő nemzedék
nek. Ezek közül is halmozottan 
hátrányos helyzetben vannak 
(ugye milyen szépen elkoptatott 
kategória ez?) azok az alkotók, 
akik erkölcsi okokból, az önfel
adást nem ismerő, nem elfogadó 
indíttatásból, nem ülnek fel a tren-

delemségének időszaka a XVII. 
században, és nemzetté válásunk, 
nyelvi eszmélésünk hányattatott 
kora a XIX. században.

Ezek a korok mintegy igazol
ják európaiságunkat az egyete
mes kultúra területén.

.A XXI. század műveltségét 
áthatja a dekadencia, a szabatos
ság, az elidegenedés. Ez teret en
ged olykor az olyan alternatív, 
posztmodem irányzatoknak, me
lyek leszűkítik a gondolkodást, 
sok esetben elvezet az emberi út
keresések, körkörös, önmagába 
visszajutó, céltalan reménytelen
ségébe. (Eszközei pl.: szexualitás 
és annak vadhajtásai, kulináris él
vezetek, identitászavarok, szemé
lyiségferdülések erőszak stb.)

A médiakultúra is jelentősen 
tág teret enged ezeknek a gondo
latoknak. Közízlést formáló sze
repük leginkább a trendek köve
tésében nyilvánul meg, és ez saj
nos nem csak a kereskedelmi mé
dia sajátja.

A gyors lelki kielégülést 
kínáló, kukkolós, szivatós mű-

Az aszódi bejegyzésű Bethlen Hagyományőrség Egyesület 
a katonai hagyományok megőrzését vállalta fel.

gai. Ök legyenek a mércék, akikre 
bármikor, bármilyen időben fel
nézhetünk.

A nem megfelelő, vagy hiány
zó mecenatúra miatt kallódnak a 
tehetséges művészek hazánkban. 
Ez nem igazán jövőkép. Ennek 
egy kis, cseppben a tenger bemu
tatója, az idei Ünnepi Könyvhét. 
Igazán csak a szakma kíváncsi a 
fiatal alkotók műveire. A célzott

dek hajójára, hanem csendben, 
rivalda nélkül csak jelen vannak, 
agyonhallgatottan. Ráadásul ezek 
többségükben olyan magyarnak 
érzik, aposztrofálják magukat, 
akik hazában, nemzetben, nyelv
ben gondolkodnak, ennek kézzel
fogható, írásban tanúbizonyságot 
adó megnyilvánulásaival. Újra a 
sokat hallott kérdés, csak az ame
rikai, nyugat európai, lehet „pat-

riot” a nacionalizmus címkéje 
nélkül? Idecitálnám a népi böl
csességet is az erősebb kutyáról 
kérdés formájában, ha jó nevelt- 
ségem ezt nem tiltaná. Nézzünk 
magunkba, mi a demokráciát 
zászlónkra tűző magyarok. Tény
leg így van ez? Elmegyünk a 
magyar sorskérdéseket taglaló 
műveket, írásokat tető alá hozó 
kiadók pavilonja előtt és meg
vesszük a bóvlit, a gagyit, azért 
mert annak csillog a borítója és 
valami elérhetetlen álomvilágot 
tükröztet valahol, mondjuk Ame
rikában.

Nekünk, egy nép önbecsülését 
adó, nemzeti kultúrát fontosnak 
tartó s azt hirdető magyar em
bereknek feladata, jelenkori kül
detése a valós értékeink megőr
zése. Ez mindenkinek kötelessé
ge az őt felnevelő, megtartó, be
fedő áldott anyafölddel szemben, 
amit úgy hívunk HAZA.

Az a nép, aki nem kímélve 
magát, képes anyagi áldozatot 
hozni az értékteremtő kultúráért 
az bízik saj át j övőj ében.

Európában műveltségünkkel, a 
világon egyedülálló népi kultú
ránkkal alapozhatjuk meg ismert
ségünket, elismertségünket, eh
hez folytonos önművelésre, fele
lősségvállalásra van szükség. Kü
lönben könnyen lehet, hogy mi, 
magyarok nemzeti önbecsülé
sünket is elvesztve, Európa lo
bogójának hullócsillagaivá vál
hatunk.

Koczeth László (Tövis)

sorok az igénytelen, sekélyes 
gondolkodást teijesztik, sokszor a 
nagypolitika álságos eszköze
ként a műveletlenséget, jobb eset
ben az álműveltséget propagálva.

Ahhoz, hogy méltóak legyünk 
elődeinkre, nem szabad gondol
kodásunkban teret engednünk 
különféle sztárocskák, konjunk
túralovagok, átlagos műveltségi 
szintet is csak lábujjhegyröl elérő 
kinyilatkoztatásainak, bulvármé
diák által telj esztett „magvas” 
gondolatainak életről, szépségről,

Kisváros a Galga menten: 
Jöhet a 2. kiadás

Az utolsó szálig elfogyott dr. 
Asztalos István: Kisváros a 
Galga mentén című könyve., 
Mivel jelenleg is élénknek 
mondható iránta a kereslet, a 
képviselő-testület zöld utat 
adott a második kiadás elké
szítésére.
Az Artwind Kft. 300 példány 
utánnyomását 980 ezer Ft

+AFA-ért, 500 példány elké
szítését 1 millió 193 ezer Ft 
+ÁFA-ért vállalja (az első ki
adást is ez a cég készítette, a 
lemezeket megőrizte, így nincs 
szükség újabb előkészítő mun
kára). A szerző tiszteletdíja 
40% lehet, de Asztalos István 
jelezte, ettől kevesebb, fix ösz- 
szeget (600 ezer Ft-ot) kér.

A képviselő-testület úgy dön
tött, hogy 500 példányt rendel. 
Ebből 400 példány kereske
delmi forgalomba kerül 2000 
Ft-os áron, míg 100 példányt 
ajándéknak, illetve köteles 
példánynak tartanak fenn. A 
kötet várhatóan június végétől 
lesz kapható.

R.Z.
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www.vwh.hu

Élet magas fordulatszá 
nv hőfokon.

Az új Caddy LIFE klímával alapáron már 4 088 000 Ft-tól!
Az új Caddy LIFE felszereltségéből:

• Vezető- és utasoldali légzsák, elöl oldallégzsák • Széria ABS, ASR, MSR, rendelhető ESP • 4 féle, akár
1.9 PD TDI (104 LE) motor • Rádió-távirányítású központi zár • Elektromos ablakemelők • Akár 7 személy 
szállítására is alkalmas • Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök • Integrált ködfényszóró
• Széria kétoldali tolóajtó • Jobb oldali tolóajtó tolóablakkal

Azonnal rabul ejti a tekintetet. A Caddy LIFE, amihez most felár nélküli klímával hozzájuthat, már 
messziről hirdeti, hogy egy, a modem idők követelményeire szabott, hamisítatlan családi autóval 
találkozunk.
Caddy LIFE: élet magas fordulatszámon már 4 088 000 Ft-tól!

Az új

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

^dpen látható autó extrafelszercltsóget tartalmaz. A VW Caddy LIFE inotorizáltságlól függő kombinált átlagfogyasztása: 6.1-8.3 1/100 km, C<\ kibocsátása: 1R5-199 g/kin

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


ASZÓDI

Mozgásetüdtöl a vígjátékig
Evangélikus iskolák I. Országos Színjátszó Találkozója

Az aszódi evangélikus gim
náziumban újabb országos 
rendezvényt tartottak. Ezúttal 
a két napos (június 3- 4) evan
gélikus iskolák színj átsző társu
latainak találkozóján vehet
tünk részt. Hat különböző mű, 
hat különböző színtársulat, kik 
a találkozó végére egy csapat 
lettek.

Kalina Katalin és Lányi Erzsé
bet, iskolánk drámaszínpadának 
vezetői többéves tervének vég
célja egy olyan találkozó, melyen 
az evangélikus iskolák színjátszó 
társulatai vesznek részt; egy ta
lálkozó, mely hagyományterem
tő lesz, és így minden évben újra 
megrendezésre kerül. Hiszen 
szinte miden evangélikus isko
lának van valamilyen hagyomá
nyos rendezvénye, amelyre hívja 
a többi evangélikus gimnáziumot 
(ezek azonban leginkább verse
nyek).

Előző év végén kész tervvel 
álltak elő az evangélikus iskolák 
igazgatótanácsánál, ahol megsza
vazták a megrendezést, szeptem
berben pedig már engedéllyel a 
kézben tudtak szervezkedni a ta
nárnők. Körülj árták a témát, hogy 
vajon hányán kívánnak részt 
venni, mennyien éreznek kedvet 
hozzá, hol van egyáltalán szín
társulatjanuárban pedig kész volt 
az előzetes programterv is. Kife
jezetten egy találkozót szerettek 
volna, nem pedig versenyt, s a 
program is ezt tükrözte. A tanév 
utolsó előtti hetének végén (csü
törtökön és pénteken) pedig a 
részvételarány 50%-os volt, 
hiszen a 12 gimnáziumból 6 is
kola színtársulata képviseltette 
magát. Voltak köztük olyanok is, 
akik kifejezetten a találkozó ked
véért készítettek színdarabot.

A színjátszótársulatok 3-3 fel
osztásban léptek fel a két nap so
rán. Csütörtökön az ünnepélyes 
megnyitót, ahol dr. Roncz Béla 
igazgató úr köszöntő szavait, egy 
rövid áhítat, majd pedig Réti 
Árpád egri színművész szavalata 
zárta; 3 előadás követte. A ven
déglátók, tehát az aszódiak elő
adásával nyitottunk (Illyés 
Gyula: Tűvé tevők), ezután Oros
háza foglalta el a színpadot 

„Urak? Hölgyek! ...bolondok!” 
című darabjukkal, a bemutatók 
fergeteges zárásaként pedig a 
Fasori Gimnázium Fénytörés 
(mozgásetűdök) című munkájá-

A Tüvétevök ezúttal is nagy sikert aratott

val lépett fel. Az első napot is
kolánk keresztény könnyűzenei 
zenekarának koncertje zárta. 
Ezután közös j áték vette kezdetét. 
Dráma játékok, melyeken min
denki részt vett, oldott hangulat
ban, jól érezvén magukat, együtt. 
Hajnalig énekelgettek az iskola 
ebédlőjében, s a csapatok olyany- 
nyira összemosódtak, hogy mi, 
akik nem ismertük, külön-külön 
ki melyik társulathoz tartozik, 
könnyedén összekeverhettük 
őket.

A második napon, amikor már 
abszolút semmiféle versenyhan
gulat nem uralkodott, és egymás
nak szurkoltunk, újabb három 
előadást láthattunk. Ezeken az 
előadásokon a gimnázium tanu
lóinak jelentős része részt vett a 
találkozón mint néző. Eleinte fél
tek a rendezők, hogy majd úgy 
kell a tanulókat kirángatni, hogy 
megnézzék a színdarabokat, ez 
pont fordítva történt. Előadásról 
előadásra egyre nőtt a nézősereg. 
A győriek kezdtek ezen a napon, 
órarend szerint az első tanórában; 
ők Babits: Jónás könyvét vitték 
színpadra, minimál színpaddal, 
tehát alig szöveg, alig díszlet, alig 
szereplő felhasználásával, úgy, 
hogy mégis él a szöveg, érthetővé 
válik a történet. A pénteki máso

dik előadás színészei Miskolcról 
érkeztek, Csokonai: Culturacímű 
vígjátékát megvalósítva. A har
madik és egyben utolsó fellépő 
társulat tagjai a nyíregyházi evan-

gélikusok, akik „Lázár Ervin: 
Mesék a négyszögletű kerek er
dőről” című művének, egyik ré- 
szét/fejezetét adták elő, kifejezet
ten, a kisebb évfolyamosok szá-

Köszönetnyilvánítás

Idén a legnagyobb sikert a Bethlen 
Hagyományőrség Egyesület bemutatója aratta

A szervezők ezúton mondanak köszönetét a Városi Gyermeknap 
anyagi támogatásáért az alábbiaknak:
Raiffeisen Bank Rt, Aszód Város Önkormányzata, Aszód Ifjúságért 
Alapítvány, Aszód Városért Alapítvány, Richard Fritz kft, GAVIT. 
Galgamenti Víziközmű Kft, Épkomplex Kft, Móni Fotó, Megaprint 
Kft., Búzás János képviselő, Korona Cukrászda,
Külön köszönet a Javítóintézetnek, az Evangélikus Gimnáziumnak, 
Győrfi Jánosnak, a Galga Polgárőr Egyesületnek és a GAMESZ 
dolgozóinak.

mára. Mivel ennyire különböző 
témájú, típusú darabok és szín
társulatok érkeztek, nagyon ne
héz lett volna versenyt csinálni, 
hiszen mindegyikük a drámabe-
mutatásának egy útját választotta, 
csak más-más utat választottak, 
ettől lett olyan színes, és válto
zatos ez a rendezvény.

Az egész találkozó végkicsen
gése attól lett jó, a darabok sok
színűsége mellett, hogy az egész 
rugalmas volt, nyitott és együtt
működő. A vendégek kívánságát 
teljesítették a rendezők, ha a dísz
termi színpad nem volt megfelelő 
az előadásra, leköltözhettek az 
iskola aulájába. A rendezők nem 
csak Kalina Katalin és Lányi Er
zsébet voltak, hanem a házigazda 
színtársulat is. Mindenben segí
tettek, végigdolgozták a két 
napot.

A résztvevők rendkívül jól 
érezték magukat, csupán annyit 
kértek a rendezőktől, hogyha le
het, jövőtől kezdve pár nappal 
hosszabb legyen atalálkozó.

Kovács Kitty
Evangélikus Gimnázium
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TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

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

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

a Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők

a Diszperzit-Héra-Limit
a lábazat-és homlokzat

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

Péter Lajosné 
ASZÓD, LAKÓTELEPI 
FESTÉK-TAPÉTABOLT

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

Szó: 6-12-ig

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

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

Itt a nyár! Vásároljon akciós 
fényképezőgépeinkből!

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

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

Fotóalbumok, keretek 
nagy választékban kaphatók ?

Illatszertár
... Szép teltess sí [parfüm,

termétefe Bs

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 30 934-3151; 0630 445-5208

A1AKF0RMÁLÓ MASSZÁZS SZALON
NYÍLT ASZÓDON AZ OTP UDVARBAN

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)
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Gondolatok a Pünkösdi Barokk Hangversenyről
Apró észrevételek, frenetikus zenei élmény

Nagy érdeklődéssel tekintettem a május 23-i Pünkösdi Barokk 
Hangverseny elé. Örömmel láttam, hogy a közönség újra teljesen 
megtöltötte az aszódi Evangélikus Gimnázium auláját. Karonülő 
gyerekektől a legidősebbekig minden korosztály képviseltette 
magát.

A zenehallgatás élvezetének el
sajátítását nem lehet elég korán 
kezdeni és - természetesen—soha 
nem szabad abbahagyni. Kényte
len vagyok azonban elöljáróban 
néhány gondolatot a közönségne
velés témájának szentelni, hiszen 
zavaró volt az állandó sikongatás, 
ami az orgonakoncert lassú tétele
it, szólórészeit és a Magnificat két 
áriáját szinte élvezhetetlenné tet
te: ezek a részek egyházi áhítatot 
és „szent csendet” érdemeltek 
volna. Végzetes zenei nevelési hi
ba, ha az 1 -4 éves karonülő, illetve 
járni kezdő, majd szaladgáló, 
babrálgató kisgyermek zenei fej
lődésébe - egy egyórás koncert 
erejéig - időszerűtlen beavatko
zással rombolóan belenyúlunk. 
Természetesen ez nem vonatko
zik a korosztályának szánt zenei 
előadásokra. Egyszerű kis dalo
kat, apró mondókákat kell énekel
ni, vagy hangszeren előjátszani 
neki, és csakis egyszólamúan. A 
többszólamúság és a bonyolul
tabb hangmenetek még túl van
nak felfogó képességén. Ugyan
csak vigyázni kell az őt érő túlzott 
hangerőre is. Elvezet volt viszont 
azt a kisfiút látni, aki édesapja 
ölében, „rendőrtábláját” ritmusra 
mozgatva, csendben hallgatta és 
élvezte a muzsikát (a jövő zené
szét, ütőhangszeresét láttuk?).

A műsort indító D. Buxtehude: 
Jesu meine Freude kantáta szop
rán és basszus szólóra, három 
szólamú kórusra és vonóskarra 
komponált mű. Szólamai meste
rien ötvözik a kontrapunktikus, 
imitációs szerkesztésmódot. A 
kórusnak és a zenekarnak nem 
volt könnyű dolga a polifonikus 
meneteket függőleges síkon is 
pontosan összhangba hozni. Ezt 
tökéletesen, szép hangzással ol
dották meg. A basszus ária külö
nösen kifejező volt Laborfalvi 
Soós Béla tolmácsolásában, Fel
róván Mária orgonakíséretével. 
A kantáta két szopránáriája 
sajnos nem csendült fel a plakát 

kiírásával ellentétben, de az egyik 
áriát Mukk József (tenor) ihle- 
tetten szólaltatta meg tenor hang
fekvésben.

G. F. Handel oratóriumai elő
adásának részei között Petrován 
Mária bravúros improvizációkkal 
és szólórészekkel díszített orgo
naversenyeket játszott. Ezeket 
pedál nélküli orgonapozitívon 
adta elő. Az F-dúr orgonaverseny 
játékos, vidám hármashangzat- 
figuráival Alcina című operájá
nak egyik kórusában („Questo P 
il cielo di contenti” - Ez a meg
elégedettek ege) találkozhatunk. 
A szóló és a zenekari tutti gyakran 
kétütemenként váltakozik. Érde
kes és szép a madárdalt jelző tril
la-epizód zenei kivitelezése. 
Petrován Mária orgonaművésznő

a_j fáma
kÜHiirkiTiskí'défiIajanlataI Kurt Vonnegut:

Az ötös számú vágóhíd
Korunk egyik legjelentősebb 

írójának föművét ajánljuk ezúttal, 
amelyet a The Guardian című 
ismert folyóirat tömören így jel
lemzett: „ A legfeketébb fekete 
humor”.

A szerző 1943-ban Drezdában 
volt hadifogoly, így megérte az 
Elba Velencéjeként is titulált mű
emlékváros szövetségesek általi 
szétbombázását, amelynek a had
történészek szerint hadászati 
szempontból nem volt különö
sebb jelentősége, csupán erőde
monstrációnak tudható be. Az él
ményekből született ez a világ
hírűvé vált regény, amely egy
szerre könnyed és nehéz olvas
mány. A könnyedség a háborús 
élmények fanyar humorral való 
tálalásának köszönhető, az ese
mények követését viszont a mű 
több síkú szerkezete teszi ne
hézzé. Egyszerre kell „megbir
kóznunk az író személyes él
ményeivel, a főhős Billy Pilgrim 
jelenkori történeteivel, a háború

virtuóz, pontos és kifejező játékát 
élvezet volt hal Igatni.

J. S. Bach Magnificat című 
művében hatalmas energiájú és 
mozgalmasságú kórusok válta
koznak áriákkal és szólóegyütte
sekkel. Ezt három oboából, két 
fagottból, három trombitából, or
gonából és vonósegyüttesből álló 
zenekar kíséri. Sajnos a nagy
szerű mű tizenkét tételéből - a 
plakát állításával ellentétben - 
csupán két rövid áriát hallgathat
tunk meg, így azok, akik nem is
merik e művet, nem érezhették át 
monumentalitását. Szólót éne
kelt Mukk József (tenor), 
Laborfalvi Soós Béla (basszus), 
orgonán kísért Petrován Mária, 
basso continuo: Hévizné Király 
Csilla.

J. B. Vanhal: Te Dewmának in
duló labilitását a kezdő karmester 
tévedésének kell tekintenünk és 
nem a kórusok hiányos szöveg
tudásának, hiszen a kezdőhang 
megadása nélkül a kórus nem tu

bán, majd a háború után átélt él
ményeivel, végül elképzelt, fan
tasztikus kalandjaival a Tralfa- 
mador bolygón. Hogy miért ez a 
stílus? Vonnegut ezt a követke
zővel magyarázza:

„Mert egy őrült és skizofrén 
társadalmat csak az őrület és a 
távoli, fantasztikus világ szférái
ból lehet megmagyarázni. De a 
vizsgálódásról, a monomániás 
magyarázó szándékról az írónak 
nem szabad, nem lehet lemonda
nia.”

A regénynek egyébként van 
egy alcíme is: A gyermekek ke
resztes hadjárata; szolgálati tánc a 
halállal. A furcsa alcím kiválasz
tásának okára a regényben ka
punk választ. Amikor a szerző 
meglátogatta régi bajtársát, 
Bemard V. O’ Hare-t, hogy közö
sen emlékezzenek vissza a Drez
dában töltött hónapokra, erős el
lenszenvet érzett annak felesége, 
Mary irányából. Kiderült, ez azért 
van, mert a nej, amikor meghal- 

dott egyszerre belépni a zenekar
ral. Szerencsére néhány ütem 
után, a fellépő kórusok ügyessé
gének köszönhetően helyreállt az 
összhang.

A közreműködő Aszód Városi 
Civil vegyeskar és a Szenthárom
ság Énekkar egyesített kórusa 
szép zenei formafelépítéssel, 
kellő hangerővel és érthető szö
vegmondással átlagon felüli tel
jesítményt nyújtott. Dicséretes 
Enok-Nagy Levente karmester és 
karnagy ötlete, hogy Pál Lajos és 
Pál Katalin karvezetők segítsé
gével a két egyházi és világi kó
rust egybefogja, és nem kis mun
kával összehozza ezt a közönség 
számára örvendetes eseményt.

A kibővített Podmaniczky Ba
rokk kamarazenekar Király 
Gyöngyi koncertmester vezetésé
vel komoly alapot, fenntartást és 
csodálatos zenei aláfestést nyúj
tott a szólisták, az orgona és a kó
rusok előadásához.

dr. Magyari Zita

lotta, hogy háborús regényt ír, 
rögtön olyan dicsőítő eposzra 
gondolt, amely egy újabb, a való
ságtól elrugaszkodott háborús 
amerikai film alapja lehet, mond
juk John Wayne főszereplésével. 
A szeiző ekkor megígérte a fele
ségnek, hogy nem fogja a háborút 
dicsőíteni, ellenkezőleg. Ok ott 
Drezdában ugyanis nem háborús 
hősök voltak, hanem a gyerekkor 
határát alig túllépő, megfélemlí
tett, megalázott fiatalemberek.

A gyermekek keresztes hadjá
ratára egyébként valóban sor ke
rült, mégpedig 1213-ban. Har
mincezer, Németországban és 
Franciaországban toborzott gyer
meket indítottak útnak, akik azt 
hitték, hogy Palesztinába men
nek. Valójában - már amelyikük 
nem halt meg a sorozatos hajó
törésekben - rabszolgának adták 
el őket Észak-Afrikában.

R.Z.
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Csábító színek - könnyű anyagok 

Nyáron is DIVATban a GÁLA 

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

ORIGINAL JEANS
Aon Isitor

Amiben biztos lehetsz!
Aszód, Kossuth L. l.Tel: 400 202/M4 Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12
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Tisztelt Szerkesztő Úr!
Nem szeretnék az Aszódi 

Tükör hasábjain levélváltásba 
keveredni, de az Olvasóink ír
ták című rovat alatt megjelent 
levél egy pár gondolatot éb
resztett bennem, amit röviden 
szeretnék kifejteni.
Először is, nem tudom, hogy a 

levélíró miért Önhöz intézte 
kérdéseit, amikor óvodánk 
kapuja nyitva áll mindenki 
előtt. A csoportvezető óvónők 
és jómagam is szívesen adunk 
felvilágosítást minden kedves 
Szülőnek, bármilyen kérdéssel 
fordul felénk.
Úgy érzem, némi fogalom tisz
tázásra van szükség, ugyanis az 
óvodában az oktatási év fo
lyamán (szeptember 1.-május 
31.) vegyes életkorú csoportok 
szervezésében folyik a nevelés. 
Csak a nyári időszakban (június 
1 -augusztus 31.) működünk 
összevont csoportokban, azért, 
hogy az óvodapedagógusok az 
éves szabadságukat ki tudják 
venni. Ezt ugyanis csak a nyár 
folyamán tehetik meg.

Az óvodában a nevelés 
1999.szeptember 1-től az Óvo
dai nevelés országos alapprog
ramja és az erre épülő Helyi ne
velési program alapján folyik. 
Az alapprogram kimondja:
- Az óvoda a közoktatási 
rendszer szakmailag önálló ne
velési intézménye, a családi 
nevelés kiegészítője. Az óvoda 
funkciói: óvó-védő, szociális, 
nevelő, személyiségfejlesztő 
funkció.
- Az óvodai nevelés az alap

elvek megvalósítása érdekében 
gondoskodik az óvodai bizton
ságot nyújtó derűs, szeretet
teljes óvodai légkör megterem
téséről; a testi, a szociális és az 
értelmi képességek egyéni és 
életkor-specifikus alakításáról, 
a gyermeki közösségben vé
gezhető sokszínű, az életkor
nak és fejlettségnek megfelelő 
tevékenységről, különös tekin
tettel a mással nem helyettesít
hető játékra; e tevékenysége

ken keresztül az életkornak meg
felelő műveltségtartalmak köz
vetítéséről.

Ezek figyelembevételével ál
lítottuk össze helyi nevelési prog
ramunkat. Mindezek elérése ér
dekében megteremtettük az 
egyéni képességfejlesztést, az egy 
gyermekre figyelés lehetőségét. 
A játék időtartama megduplázó
dott a folyamatos napirend be
vezetésével, a csoportokban sehol 
sem érezzük a „kijátszatlanság” 
feszültségét.
A csoportok szervezésénél abból 

indultunk ki, hogy 20-25 gyer
mekkel tartott foglalkozáson az 
egyéni képességfejlesztés indivi
dualizált formája megvalósít
hatatlan, a fejlesztés szerintünk 
csak kis létszámú (6-8 fő) mik- 
rocsoportos tanulási folyamatban 
valósítható meg. Fontosnak tart
juk azt is, hogy a fejlesztés ne az 
életkorhoz, hanem egyéni képes
ségekhez kötődjön. Ugyanis 
minden gyermek egy külön sze
mélyiség és más-más képessé
gekkel rendelkezik.

A Mozgáskorlátozottak Aszódi 
Helyi Szervezetének felhívása

Tisztelt Tagtársak!

A Mozgáskorlátozottak Aszódi Helyi Szervezete tagjai és kísérőik 
részére kirándulást szervez 2004. július 3-án szombaton.

Úticél: Bogács

Indulás Aszódról reggel 7.30-kor a Lakótelepi buszmegállóból.
Program: 9 órától fürdés a bogácsi termál fürdőben.
16.30-tól látogatás a pincesorra, borozgatás, illetve szabadprogram, 
séta a hegyi ösvényen.
Hazaindulás. Kb.20 órakor

Részvételi díj: tagoknak 500 Ft+a strandbelépő
Hozzátartozóknak: 1000 Ft+a strandbelépő

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Jelentkezni lehet a 28 401 -096-os vagy a 28 401 -479-es telefon
számon lehet.

Vezetőség

Nyilvánvalóvá vált, hogy ehhez 
úgy kell a csoportot kialakítani, 
hogy az egyéni különbségek 
jobban láthatók és tiszteletben 
tarthatóak legyenek.
Ilyen gondolatok után döntöt
tünk úgy, hogy vegyes életkorú 
csoportokat szervezzünk. 
Indokainkmég:
- életszerűbb, családiasabb az 
ilyen összetétel,
- a kicsik beilleszkedése hama
rabb lezajlik, a testvérek és a 
nagyobbak segítik a kapcsolat
teremtést.
- A csoportban már meglévő 
szokásrendszer, hagyományok, 
társas kapcsolatok fokozzák a 
kicsik biztonságérzetét, fejlesz- 
tőleg hat rájuk.
- Megszűnik a korcsoport
ismétlés miatti csoportcsere.
- Eredményesebb a szociális ta
nulás, felgyorsul az önállóság 
fejlődése, megtanulnak alkal
mazkodni, viselkedni heterogén 
életkorú közösségben.
A vegyes életkorú csoportok irá
nyítása az óvónők számára ki
hívás. Fokozott empátiás kész
séggel kell rendelkeznie, hiszen 
egyszerre kell a három-hétéves 
gyermek érzelemvilágába bele
élnie magát.
A vegyes életkorú csoportok 

sarkalatos kérdésének tekintjük 
a csoportlégkört és a gyermekek 

közötti együttműködés kialakí
tását. Ennek alapja az a fő elv, 
hogy a gyermeket a csoportban 
azonos jogok és kötelességek 
illetik meg. Nem zavarhatják 
egymást, nem lehetnek egymás 
terhére. Óvó-védő szeretet, az 
összetartozás érzése kell, hogy 
erősödjön a gyermekek között.
A gyermekek egészséges élet

módját úgy lehet biztosítani, ha 
mindennap edzési lehetőségük 
van. Erre legtöbb alkalmat a sza
badban tartózkodás biztosít, 
mely növeli a gyermekek ellen
álló képességét.
A Városi Óvoda nevelőtestü

letét a gyermekközpontúság jel
lemzi, az igények és a lehetősé
gek figyelembevételével mun
kálkodik az intézmény fejlő
dése érdekében. Célunk a sok
oldalú személyiség kialakítása, a 
családias nyugodt légkör bizto
sítása.
Az alapprogram kimondja: „Az 
iskolaérettségnek testi, lelki és 
szociális kritériumai vannak, 
melyek közül egyik sem hanya
golható el, mindegyik egyfor
mán szükséges a sikeres iskolai 
munkához.”Szakképzett óvoda
pedagógusokkal dolgozunk, 
akik nyitottak az új pedagógiai 
irányelvekre. Pedagógiai mun
kánk eredményessége kolléga
nőim hivatástudattal vezérelt 
áldozatos munkájának gyümöl
cse.
Úgy érzem, az iskolai életmódra 

jól felkészült gyerekeket enged
tünk el az iskolába. Akinél az is
kolai tanuláshoz szükséges ké
pességek nem fejlődtek megfe
lelően, a szülőkkel megbeszélve 
az óvodában maradásukat java
soltuk, amit a Nevelési Tanács
adó is megerősített.
Nevelési programjaink nyilvá

nosak, a Szülők elolvashatják, a 
szeptemberi szülői értekezlete
ken az óvónők mindig ismer
tetik.

Végezetül arra kérek minden 
kedves Szülőt, ha valamilyen 
kérdésük van az óvodával kap
csolatban, bátran forduljanak a 
csoportvezető óvónőkhöz vagy 
az óvoda vezetőjéhez, mert 
minden kérdésben szívesen 
adunk felvilágosítást.

NagyLászlóné
Óvodavezető
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RENAULT
CholicL

MOST HIDEGEN AJÁNLJUK!
Thalia Azúré már 2 380 000 Ft-tól

A Thalia Azúré limitált szériát most széles motorválasztékkal és gazdag alap
felszereltséggel kínáljuk, melynek része a manuális klímaberendezés, a rádiómagnó 
és a központi zár. Mindez most rendkívül kedvező áron: 2 380000 Ft-ért, 450000 Ft 
árelőnnyel az Öné lehet! Várjuk márka kereskedésünkben! www.ren^t.hu 

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

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

http://www.renault60.hu
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LADY-XL
EXTRA méretű divatáru és kismamaruházat 

Aszód, Kossuth Lajos út 3.

Válasszon 
nyári kínálatunkból! 

'(ErJ77c7re

alkalmi ruhák, bliiw/^.
- fiatalos farmerek, ingek
- nadrágok, fehérneműk stb. kaphatók!

Szeretettel várjuk régi és új 
vásárlóinkat!
Nyitva tartás: 

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

1IRRI l@
SPORTSWEAR kCDUOlfiíDÖCO

Minőségi sportanházat 
elérhető áron!

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

A kÍRdETÉS bEMUTATÓjÁNAk 

5 % 

kedvezMÉNy!

Elérhetőség: vabu@invitel.hu

Számítástechnika és nyomtatási kellékek
/■,'/ 1 f Aszód Kossuth út 3 UDVARHÁZ

1 j' 4 ' 3 Tol/Fax: 06 28 402 369
V ' Á 7* & / www megapnnt hu. email megapnnt@vivamail hu

NYITVA TARTÁSUNK: H-P 9-17 Szó: 9-12

Megnyitottuk hatvani üzletünket!
Cím: Rákóczi út 3. (Korona Panzióval szemben)

MP* MP^
- ASROCK K7VM4 alaplap - ASUS A7V8X-X alaplap
- 2000 MHZ AMD XP+CPU - 2400 MHZ AMD XP+CPU
- 128/333 DDR RAM - 256/400 DDR RAM
- Maxtor 40GB/7200 HDD - ATI Radeon 9200 SE
- Codegen ház+300 W táp 128MB VGA
- Samsung FDD - LG 4081B 8X (+/- DVD író
- LG 52XCD író - Maxtor 40GB/7200 HDD

- Codegen ház+ 300 W táp
- Samsung FDD

75.000.- 113.500.-
A nálunk vásárolt számítógépekre

3 EV díjtalan szervizelést vállalunk!
TOVÁBBI AJÁNLATUNK:

LG 8x DVD író(+/-) 22.900.-
DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP (3.1) 29.900.-
Legnagyobb választékban és legkedvezőbb áron kínálunk 

tintapatronokat,tonereket, festékkazettákat, töltőket
Canon (fór use) tintapatron 499.- Áraink az ÁFA-t
Epson (fór use) tintapatron 750.- tartalmazzák*
Utántöltő készletek (2x) 1.500.-

1AETMAC/YAR 
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)

TTÍZízz/eA?/ matyjM
■^^^7 ivúnÁeAV

mailto:vabu@invitel.hu
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Negyedik helyen zárt a focicsapat
/Az FC elnöke lemondását fontolgatja

(Folytatás az 1. oldalról)
helyet a Tápiógyörgye szerezte 
meg, megelőzve a Bagót, akinek 
ismét nem sikerült a feljutás.
Nézzük az Aszód utolsó mér
kőzésének összefoglalój át!

Szépen búcsúztak az utolsó 
hazai mérkőzésen

2004-06-06 Aszód, 200 néző 
Aszód FC-Törökbálint-Lin- 
dabFC: 1-0; Aszód 
FC (serdülő)-Isaszeg: 2-2

Az ifi mérkőzésen még zuhogó 
eső, a felnőtt csapat mérkőzésén 
már kellemes kora nyári idő vár
ta azokat a színkereket, akik né
met-magyar meccs helyett az 
aszódi csapat utolsó hazai mér
kőzését választották vasárnap 
délutáni programnak.
Az ifik küzdelmes mérkőzésen 
3-1-re nyertek, szépen búcsúz
tak a hazai pályától. Góllövő: 

Szabados Péter(2), valamint 
öngól egy ismeretlen törökbá
linti játékos által. Köszönjük 
neki...
Mintegy 200 néző várta a felnőtt 
csapat utolsó tavaszi(nyári) ha
zai mérkőzését. Már a mérkőzés 
kezdetén látni lehetett, hogy 
mindkét csapat nyíltan támadó 
játékot vállalt fel. A 2. percben 
szabadrúgáshoz jutott a vendég 
együttes, a lövés hárításához 
Róka (Kovács Róbert) bravúr
jára volt szükség. Róka - sze
rencsére - ezt a mérkőzés fo
lyamán többször is megismé
telte, s csapata egyik legjobbja 
volt. Átvette a játék irányítását a 
hazai csapat, Németh Roland 
lövése ezt jelezte. A folyamatos 
játékot azonban egyre több rossz 
átadás akasztotta meg, egyre 
több lett a szöveg apályán, ezzel 
egyenes arányban egyre pontat- 
lanabbul játszottunk. (Mintha 
nem lenne volna teljes az össz

hang a játékosok között. Egymás 
hangos szidalmazása a néző
téren is megütközést keltett.) 
A második félidőre összeszedte 
magát az Aszód csapata, egyre 
nyomasztóbb lett a hazai fölény. 
Jöttek a cserék, hogy friss len
dületet vigyenek a játékba: Tö
rök Tamás helyett Szabó Imre, 
Lénárt helyett Kecskés, Németh 
Roli helyett Kiss Gábor. A 29. 
percben már majdnem gólt 
kiáltottak a lelkes aszódi nézők: 
Hosszú Peti csúsztatását Wuko- 
vics a kifutó kapus felett próbálta 
átemelni, a kapus azonban 
ujjheggyel ki tudta tolni a labdát 
a kapu fölé. Az aszódi fölény a 
második félidő 39. percében 
végre gólban is megmutatko
zott. A végig kitűnően focizó 
Makó Tomi bedobása kipattant 
a törökbálinti védőkről, Hosszú 
lecsapott a labdára és tizenöt 
méterről hatalmas gólt ragasz
tott a vendégek kapujába. (1-0). 

A 44. percben Szabó Imi távoli 
lövése veszélyeztetett, az ered
mény a mérkőzés végéig már 
nem változott.
Összefoglalva: szépen búcsú
zott a hazai közönségtől az ifi és 
a felnőtt csapat is. Megérde
melték a szurkolók, hiszen vé
gig kitartottak a csapat(ok) mel
lett. A második félidőben nagy 
lendülettel játszottak, csak idő 
kérdése volt mikor találnak a 
törökbálinti kapuba. Igazságos 
eredmény született, igaz Róka 
bravútjaira is szükség volt a 
győzelemhez.
Jók: Makó Tamás, Hosszú 
Péter, Szabó Imre.

-KT-

Elnökségi ülést kezdeménye
zett Búzás János, a klub elnöke, 
hogy bejelentse lemondását. Az 
ülés azonban elmaradt, mivel 
mindössze két tag jelent meg a 
megbeszélt időpontban. Az 
elnök továbbra is fenntartja 
szándékát- tudta meg lapunk.

Kihívás Napja 2004.
Idén Aszód ismét benevezett a 

Kihívás Napi küzdelmekbe, me
lyet országosan május 26-án tar
tottak. Próbaképp e napon került 
megrendezésre a városi gyer
meknap is, melynek sportren
dezvényei a Kihívás Napjához 
kapcsolódtak.
Az éjféli fáklyás futást - Kihí

vás Nap rajtja - követően éjsza
kai futball következett a Csen- 
gey iskola tornatermében. Iz
galmas mérkőzéseken vehettek 
részt az éjjel fennmaradók.

8 órakor a közös aerobicot 
követően indult a „Platós” futás. 
A futóknak a zenés felvezető
kocsit követve kellett megten
niük a futás távját a Szabadság 
tértől az OTP-ig a főutcán, majd 
a Petőfi utcán vissza a Szabad
ság térre. A jó hangulatú 
rendezvényen közel 600 óvodás, 
általános iskolás, gimnazista vett 
részt, képviselve intézményét. A 
délelőtt további sporteseményeit 
az intézményeken belüli vidám 
versengések jelentették. A „Ki
hívás napi” események közül 
nagy tömegeket mozgattak meg 
az általános iskolásoknak szer

vezett akadályversenyek.
Délután a Petőfi S. Gimnázium 
sportpályáin folytatódtak a ki
hívás napi küzdelmek a street- 
ball, illetve a gyermek labdarú
gó villámtomával. Az indulók 
tombolaszelvényt kaptak, mely- 
lyel az esti tombolahúzáson ér
tékes ajándéktárgyakat nyer
hettek.
Aszód város a IV. kategóriában 
a benevezett települések közül a 
20. helyet szerezte meg. Ez a ta
valyi eredményekhez képest 15 
helyezés előrelépést jelent. Ha 
jövőre is így folytatjuk...
A versenyt követően Fortuna is 
a település mellé állt, mivel a 
benevezett települések közötti 
sorsoláson a város 75 eFt-os 
sportszercsomagot nyert!
A szervezők nevében ezúton 

szeretnék köszönetét mondani 
Aszód város valamennyi köz
oktatási intézményének veze
tőjének, a versenyek lebonyolí
tásában, megszervezésében 
részt vevő pedagógusoknak, 
testnevelő tanároknak, akik nél
kül ez az esemény nem valósul
hatott volna meg! Nyíry Zsolt

A “platós-futás idén is sikert aratott

Nem akart szűnni a sor a gumivár előtt
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Az aszódi “hídi csata”
Lakossági tiltakozás egy átjáró miatt

Viharos hangulatú lakossági fórum kerekedett a minap a lakó
telepen az önkormányzat által ideiglenesen(?) készített hidacs- 
ka miatt. Az építmény azért készült, hogy megközelíthetöek le
gyenek azok a Liget utca végi telekrészek, amelyeket néhány 
hónapja az utcában lakók kérésének eleget téve adott el a város. 
A lakótelepiek egy része attól tart, hogy a tervezett úton (a va
lamikori teniszpálya és folytatása) teherautók haladnak majd az 
építkezéshez szükséges anyagokkal, és ezt a terhelést meg- 
sínylik házaik. Mivel a fórumon nem született érdemi döntés, 
néhányan lakossági tiltakozásba kezdtek. A hídra felállítottak 
egy ócska autót, a híd elé meg szereztek egy Behajtani tilos táb
lát. Többszöri felszólítás után az önkormányzat elszállíttatta a 
kocsit. Gyanítjuk, folytatás következik. R.Z.

a fSciláz!
E havi rejtvényünk megfej

téseként a portugáliai Európa 
Bajnokság helyszíneit kérjük 
beküldeni.

Vízszintes: 1. Lisszaboni 
stadion, 52000 férőhely 13. 
Tova 14. ...szüli a tolvajt 15. 
Zé! 16 Liter 17. Fejfedő 18. 
El! 19.Kiss... Kate! 21.Égé
si termék 22. Spion 24. Az 
evolúció csúcsa 26. Kálium 
27. Bontani kezd! 28. Urán
29. Nadrágon és táskán is van
30. Pengetős hangszer 32. 
bán,-ben, angolul 33.AL'art 
pour l'art Társulat Pista bácsija 
36. Tamás, becézve 37. 
Dehogy! 38. Félsz! 39. Sze
mélyes névmás 40. Gyerme
kem keresztapja 41. Római 
100 42. Női név 44. Múmia 
azonos hangzói 45. Neked, 
németül 46. Dideregni kezd! 
47. Elfele! 48. Színes 49. Pé! 
50. Kálium 51. Ruhát felvesz 
55. Éjfélig tart 56. Rózsa is 
van ilyen 58. Polip

Függőleges: 1. Maszkabál 2. 
Disznó lak 3. Kén 4. Éra szé
lei 5. A könyök alatti részünk 
6. LKAL 7. Senki ellentéte 8. 
Forma 9. Csen 10. Kamra ré
sze! 11. Átmérő jele 12. Kö
zeire mutató szó 18. Nedű 20. 
Nőstény disznó 21. Sebesít 
22. Égés melléktermék 23. 
Coimbrai stadion, 30000 
férőhely 25. Portoi stadion, 
30000 férőhely 27. Merész 
30. Pest megyei település 
lakója 31. Tanuló vezető 32. 
Fohász 34. Nitrogén 35. Őriz
ni kezd! 40. Kiadó része! 43. 
Messzire 44. Játszma vége a 
sakkban 45. Némán dekázni! 
46. Dé! 48. Idő jele a fizikában 
50. Nagy kavics 51. Erdei vad 
52. Római 51 53. Information 
Technology 54. Kicsinyítő 
képző 55. Nem tegnap 57. 
Kén 59. Magyar autójel

-frié- 
Előzö havi rejtvényünk helyes 
megfejtése: “A lélek abból 
táplálkozik, aminek örül.

A helyes megfejtést beküldők 
közül sorsoltunk. A szerencse 
ezúttal Szenoráczkyné Sere
gély Gabriellának (Hatvani út 
6.) és Aszódi Péternek (Hu
nyadi utca 67) kedvezett, így ők 
nyerték a Móni Fotó 2000 Ft 
értékű, filmkidolgozásra fel

jogosító utalványát, illetve a 
Fáma könyvesbolt 2500 Ft-os 
vásárlási utalványát.
Gratulálunk!
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Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait 
Címünk;kW
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