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kezdődik Aszódon
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háromnapos, nemzetközi tu
dományos konferencia lesz 
Aszódon a Pest megyei Múze
umok Igazgatósága és a Petőfi 
Múzeum szervezésében. A ta
nácskozás címe: Etnikai kon
taktzónák a Kárpát-medencé

ben a 20. század második felé
ben.

A Galga mente századok óta 
az egymás iránti tolerancia, a 
másság elfogadásának színtere. 
Az itt élők számtalanszor bi
zonyították, hogy tudnak és 

(Folytatás a 3. oldalon)

Átadásra vár az új 
központi konyha

Közel 60 milliós önkormányzati 
beruházás valósult meg

Már csak a műszaki átadása van hátra az új, 1100 adagos 
konyhának. Ez lapunk utcára kerülésének hetében megtör
ténik, s ha minden rendben lesz, szeptember 1-től innen látják 
el étellel a meleg ebédet igénylőket. A város által önerőből fel
újított épületrészben 40 helyiség és új, modern eszközök szol
gálják az új, HACCP néven ismert minőségbiztosítási rend
szert. Az ünnepélyes átadásra szeptember 11-én kerül sor.

Belaktuk az
Új fesztivál teret

A Nox együttes ezúttal is sok nézőt vonzott.
Fölöslegesnek bizonyult a XIV. Aszód Fesztivál és VIII. Lakta

nyabúcsú szervezőinek azon aggodalma, hogy az aszódiak elfo
gadják-e a rendezvény új helyszínét. Már az első este hamar 
megteltek a sörsátrak, több ezren voltak kíváncsiak a fellépő 
művészekre, és az utcabál zenekara sem csak saját kedvtelésére 
játszott. A többi napon tovább gyarapodott a kíváncsiskodók 
száma. Nem túlzás tehát azt állítani, belaktuk az új teret.

(Folytatás a 8. oldalon)

Varga Zoltán 
lett az

Aszód re 
edzője

Az Ikladon nyújtott “telje
sítmény” után az Aszód FC 
elnöksége úgy döntött, hogy 
meneszti Kecskés Zoltán játé
kos-edzőt. Helyére az Aszó
don nézőként már sokszor 
megfordult egykori kiváló 
focista, Varga Zoltán került.

(Folytatás a 27. oldalon)

Aszódi 
postagalambok 

az athéni 
olimpián

Több tízezer postagalamb - 
közülük 8 Aszódról - hasította 
Athén egét az olimpia nyitó
napján. A Nemzetközi Posta
galamb Szövetség a sportese
mény tiszteletére ugyanis em
lékversenyt rendezett. Ma
gyarországról 3200 kiváló

(Folytatás a 27. oldalon)



ASZÓDI

Önkormányzati hírek jmusib.

A képviselő-testület elsőként a 
Csengey Gusztáv Általános Is
kola pedagógiai és a minőségirá
nyítási programját fogadta el. A 
dokumentumokat az önkor
mányzat által felkért közoktatási 
szakértő is véleményezte, aki
nek összegzése szerint azok jól 
kidolgozottak, legitimek és 
megfelelnek a törvényi előírá
soknak.
A második napirendi pontban 

egy új bölcsőde építésére be
nyújtandó pályázati lehetőségről 
tárgyaltak a képviselők. A kér
dés - mármint, hogy nyújthat-e 
be pályázatot Aszód erre a célra 
- azóta egy ez ügyben összehí
vott rendkívüli testületi ülésen 
eldőlt. Mivel a szakértő cég 
szerint nem kizáró ok, hogy a 
város összlétszáma nem éri el a 
10 ezer főt, az önkormányzat 
élni kíván a pénzszerzésnek eme 
módjával.

20 millió 139 ezer Ft-tal került 
megemelésre a város ez évi költ
ségvetése, amely ezzel 1 milli
árd 3 81 millió 982 ezer Ft-ra nö
vekedett.
Ebben az esztendőben már 14 

millió Ft kamatbevételre tett 
szert a város azzal, hogy az ép
pen nem hasznosított pénzesz
közeit rövid távra lekötötte. A 
második félévben ilyen pénzü
gyi tranzakciókra nem lesz le
hetőség, mert a központi konyha 
kialakításának költségeit kell fe
dezni, illetve befizetni a nyertes 
pályázatok önrészét.
A talajterhelési díj volt a témája 
a következő napirendi pontnak. 
Az erről született rendeletet elő
ző számunkban olvashatták.
Megvenné a Szabadság téri Pa
tika épületét a Pharmanova Va
gyonkezelő Rt. A képviselő-tes
tület nem zárkózott el az ingatlan 
eladásától, ám érdemben erről 
csak akkor kíván tárgyalni, ha a 
vevőjelölt a vételi szándékot 
konkrét ajánlatra váltja.
Hasznosítaná a város a Kossuth 

Lajos u. 16, szám mögötti, 266/2 
hrsz-ú ingatlant. Ahhoz azon
ban, hogy ez megtörténjen, 
szükséges a mellette lévő 268 
hrsz-ú, magántulajdonban lévő 
ingatlant megvásárolni, figye
lemmel a belvárost érintő ren

dezési tervre. Az érintettekkel 
történő egyeztető megbeszélés
re a képviselő-testület döntése 
értelmében meghívják Frajna 
Györgyöt, a szomszédos ingat
lan tulajdonosát is, aki korábban 
jelezte, megvenné a szóban for
gó önkormányzati ingatlant.

A Raiffeisen Consulting Rt- 
vel kötendő szerződés volt a kö
vetkező napirend témája. Erről 
előző számunkban részletesen 
olvashattak.
Ismét téma volt az Aszód Fesz
tivál, annak kapcsán, hogy dön
teni kellett, ki építi meg, illetve 
fedi le a mobil színpadot. A kép
viselő-testület értelmében ezt a 
ROLL’S VOICE TEAM végez
heti el. A munka bruttó 500 ezer 
Ft-ba kerül.
A jó szomszédság elvén, pá

lyázati pénz segítségével próbál 
az önkormányzat közös támfalat 
építeni a Béke utca 15. szám 
alatti ingatlan tulajdonosával. A 
Sóss család telke szomszédos az 
egyik önkormányzati ingatlan
nal, és a városnak is érdeke a 
támfal megépítése, mivel az in
gatlana értéke ezzel megnő. Mi
vel erre a városnak jelenleg 
nincs pénze, pályázati összegből 
kívánja fedezni a rá eső, mintegy 

Felhívás
Az Aszód-Gödöllő körzeti Vöröskereszt ultrahangos szűrést, 
valamint csontsűrűség mérést szervez.
Helye: Aszód, Kossuth L.u. 59. Vöröskereszt iroda
Ideje: 2004. szeptember 10.8 órától
Bejelentkezés telefonon időpontkéréssel: 06 30 363-6585
A szűrés vizsgálatonként 1.700 Ft
A helyszínen ingyenes vércukorszint-, testzsírtömeg-, és vérnyo
másmérést végez a körzeti Vöröskereszt.

Állatorvosi ügyelet
Augusztus 28-án 8 órától augusztus 30-án 8 óráig: dr Németh 
Mihály Aszód, Kossuth L. u. 62. Tel: 06 30 275-4718
Szeptember 4-én 8 órától szeptember 6-án 8 óráig: dr. Németh
Mihály
Szeptember 11-én 8 órától szeptember 13-án 8 óráig: dr.
Márton János Galgamácsa Kiskút u. 3. Tel: 06 30 400-9819
Szeptember 18-án 8 órától szeptember 20-án 8 óráig: dr.
Németh Mihály
Szeptember 25-én 8 órától szeptember 27-én 8 óráig: dr. Szőke 
Zsolt Kartal, Felszabadulás út 197. Tel: 06 20 956-6529

másfél millió Ft-os költséget.
Ugyancsak pénzhiány az oka 

annak, hogy az Evangélikus 
Gimnázium mögötti építési te
rület utcáinak - Majna utca, 
Nyárád utca, Kassai köz, Szent
kereszt út, Osváth Gedeon utca- 
kőszórása egyelőre elmarad. A 
város ezen munkák elvégzésére 
is pályázati lehetőséget keres.

Elfogadták a képviselők az 
egyes bizottságok és a testület II. 
félévi munkatervét. A pontos 
menetrend a város honlapján 
megtalálható.

Képviselői beadványok voltak 
a következő napirendi pontok té
mái. Ezek közül kettővel külön 
cikkben foglalkozunk - csak
úgy, mint azzal, hogy ki kapta az 
Aszód Városért kitüntetést -, a 
harmadikat pedig a képviselő 
kérésére leközöljük.
234 ezer Ft-ot biztosított a kép

viselő-testület a Háziorvosi Ren
delőintézet nyílászáróinak festé
sére. A munka már szerepelt a 
kisjavítási munkák között, de 
most előre kellett venni, mert a 
tisztiorvos felszólította az önkor
mányzatot a hiányosság meg
szüntetésére. A kivitelező kije
lölése a közbeszerzési szabály
zat alapján történik.

Pályázat útján próbálja meg
oldani az önkormányzat az in
tézményeinek akadálymentesí
tését, mivel erre nem tud forrást 
biztosítani. Időközben a kor
mányzat 2007-ig meghosszab
bította az akadálymentesítés el
végzésének határidejét.
A forráshiány miatt elutasította 

a képviselő-testület az Aszódi 
Tükör pótelőirányzati kérelmét. 
Mint ismeretes, 2004. január 1- 
től minden háztartásba eljut a 
helyi lap. A váltáskor az újság 
költségvetése 2000 példány
számra készült, ám azóta kide
rült, ez a darabszám kevés, 300 
darabbal több szükséges. Ennek 
nyomdaköltsége havi szinten 
16.200 Ft. A grémium azt java
solta Rácz Zoltánnak, az újság 
felelős szerkesztőjének, hogy 
ebben az esztendőben a reklám
oldalak növelésével gazdálkodj a 
ki a kért összeget, a kompenzá
cióra a 2005. évi költségvetésnél 
figyelemmel lesznek.
Nem támogatta a képviselőtes

tület Pappné Tóth Sarolta ipar
űzési adó alóli felmentésére irá
nyuló kérelmét, mivel az adózás 
rendjéről szóló helyi rendelet ezt 
nem teszi lehetővé. Az otthoni 
szakápolást területi ellátási kö
telezettséggel végző vállalkozó 
gép, műszer beszerzésére vonat
kozó kérelmet nyújthat be az ön
kormányzatnak.
Havi 8 ezer Ft-ot biztosít az ön
kormányzat Fischl Lászlónak a 
város weblapjának frissítésére. 
Az összeg évente az infláció 
mértékével emelkedhet. A hon
lapot egyébként nem a kérelme
ző, hanem Kovács Tamás alpol
gármester szerkeszti társadalmi 
munkában.
215 ezer Ft-tal egészítette ki a 

képviselő-testület a Városi 
Nyugdíjasklub Hagyomány őrző 
Csoportjának nyárádszeredai lá
togatásához szükséges összeget. 
A látogatásról külön cikkben ol
vashatnak.
A képviselő-testület végül la

kossági kérelmekről döntött, 
majd jelentést hallgatott meg a 
lejárt határidejű határozatokról 
és a két ülés között tett intéz
kedésekről. A jegyzőkönyv a 
Városi Könyvtárban olvasható.



TÜKÖR

Nemzetközi tudományos konferencia kezdődik Aszódon
(Folytatás az 1. oldalról)

akarnak is együtt élni. Szlová
kok, magyarok és németek ala
kították e táj kultúráját, termé
szeti környezetét - minden itt élő 
hasznára és megelégedésére. 
Sőt, még a politika által tudato
san szított ellentéteket is igye
keztek tompítani, és a szülőföld
höz, szomszédsághoz, társadal
mi környezethez is jobban ra
gaszkodtak, semhogy tömege
sen keljenek útra, engedve a 
kitelepülést sugalló csábításnak. 
Mindezek okán a Galga vidé
kéhez hasonló, sajátos, nyelvi
leg, vallásilag kevert területek 
jöttek létre a Kárpát-medencé
ben - nyelvhatárokon innen és 
túl. A néprajztudomány az egy 
etnikumhoz kötődő népi kultúra 
elterjedési területét az adott nép 
nyelvterületének kiterjedési ha
táraival azonosítja. Azt azonban 
jól tudjuk, és az ilyen irányú 
szórványos kutatások mutatják, 
hogy a nyelvi határ nem jelent 
kulturális határt is, sőt maga az 
etnikai határ sem mindig esik 
egybe a nyelvi határral.

A konferencia a Kárpát-me
dence nyelvi és kulturális pe
remterületein létező etnikai kon
taktzónák működési mechaniz
musait tekinti át. Vizsgálja az 
etnikai sokféleséghez párosuló 
vallási tarkaság hagyományvi
lágának átsugárzásait is. Keresi 
azokat a mozaikszerű kapcso
lódási pontokat, melyeken ke
resztül a kultúrák között létrejön 
a két- vagy többirányú tudás
anyag cseréje. Mivel a Galga 
mente évszázadok óta magyar és 
szlovák etnikai kontaktzóna, így 
Aszód joggal ad helyet egy 
egész Kárpát-medencére kite
kintő konferenciának.
A konferencia célja, hogy átte

kintse a néprajztudomány kuta
tási eredményeit a fent jelzett 
kérdéskörben, illetve segítse az 
etnikumok közötti kontaktzónák 
modelljét beemelni a tudomá
nyos és politikai közkultúrába. 
A szervezők úgy vélik, ezzel se
gítenek a térségben tapasztalha
tó, a mássággal szemben meg
nyilvánuló türelmetlenség és 
bizalmatlanság feloldásában is, 

hiszen a témát, igaz elsősorban a 
magyarsághoz kapcsolódóan, a 
kontaktzónákban együtt élő et
nikumok aspektusából vizsgál
juk szlovákiai, ukrajnai, romá
niai, szerbiai, horvátországi, 
szlovéniai és ausztriai kuta
tókkal közösen.

A konferencia kísérőrendez
vénye a ruszin népművészeti ki
állítás, amit az Országos Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat 
rendez a Petőfi Múzeum idő
szaki kiállítóhelyiségében. Egy 
olyan népművészeti kiállításban 
gyönyörködhetünk tehát, ami a 
konferencia egyik vizsgált terü
letének, Kárpátalja egyik etni
kumának viseleti hagyomá
nyait mutatja meg az érdeklődő 
közönségnek.

Örömünkre szolgál, hogy a 
tudományos tanácskozás témá
ja nemcsak a tudományos köz
élet érdeklődését keltette fel, ha
nem a szélesebb közvélemé
nyét és a politikáét is. így a véd
nökök között tudhatjuk Dr. 
Mádl Ferenc köztársasági elnök 
urat, Dr. Hiller István miniszter 
urat, Szabó Imrét, Pest Megye 
Közgyűlésének elnökét, Dr. 
Szarka Lászlót, az MTA 
Etnikai-nemzeti Kisebbségku
tató Intézetének igazgatóját és 
Bagyin József polgármester 
urat.

A konferencia programja: 
Augusztus 26.

13.00: A konferencia ünnepé
lyes megnyitása
13.45: Magyarország - szek
cióülés, elnök: Paládi-Kovács 
Attila
Kocsis Gyula: Pest megye nem
zetiségi és vallási térképe a 19. 
századvégén
Asztalos István: A Galga vidék, 
mint kontaktzóna
Keményfi Róbert: Etnikai kon
taktzónák - etnikai határok - ha
mis mítoszok
Bartha Elek: Az átmenetiség 
vallási formái a görög katolikus 
kontaktzónában
Báli János: A Börzsöny-vidék, 
mint ökológiai és kulturális 

kontaktzóna
Tóth Sándor: Szlovák nyelv az 
egyházakban Békés megyében 
18.00: Ruszin népművészeti ki
állítás megnyitója

Augusztus 27.
9.00-11.00: Erdély/Románia - 
szekcióülés, elnök: Keményfi 
Róbert
Könczei Csongor: A regionális 
határ(talanság) képzetei - az 
átmeneti vidék fogalmának kö- 
rülhatárolhatatlans ágáról
Ilyés Zoltán: A kulturális kon
taktzóna történeti változásai a 
Székelyföld keleti peremvidé
kén
Virt István: Halottas szokások és 
hiedelmek hagyományozódása 
a magyar-román nyelvhatáron 
fekvő Hárompatak falvainak ve
gyes vallású falvaiban
Osváth Gábor Dániel: Előretolt 
kontaktzónák a vendégmunka 
tükrében
11.15-12.30: Délvidék/Szerbia 
és Montenegró - szekcióülés, 
elnök: Szilágyi Miklós
Szőke Anna: A kontaktzóna ha
tárviszonyai a Versec környéki 
településeken
Mirnics Károly: A mozgásban 
lévő (hézagosodó és üresedő) 
magyar etnikai és nyelvhatár kí
sérőjelensége: a magyar tárgyi 
szimbólumok megsemmisítése 
a Délvidéken
Klamár Zoltán: Kontaktzóná
ban Magyarkanizsa a nyelvi pe
remterület keleti határán (Ami
kor a kisebbség alkot többséget) 
Silling Léda: A táplálkozáskul
túra interetnikus kapcsolatok
ból eredő változásai a bácskai 
Kupuszinán
14.30-16.30: Szerémség/Szer- 
bia és Montenegró - szekció
ülés, elnök: Voigt Vilmos
Ambrus Vilmos: Művelődési in
tézmények és a társadalmi ön
szerveződés a szerémségi ma
gyarok körében
Fodor Ferenc: Hagyomány és 
innováció a maradéki paraszti 
gazdálkodásban
Mód László-Simon András: 
Interetnikus hatások a maradéki 
magyarok szőlő- és borkul

túrájában
Szilágyi Miklós: Elkülönülés, 
együttműködés, nyelvi kommu
nikáció kisebbségi helyzetben 
(Magyarországi és szerbiai pél
dák)
Vass Erika: Vallás és identitás a 
maradéki magyarok körében
16.45- 18.10: Drávaszög/ Hor
vátország - Muravidék/ Szlové
nia - szekcióülés, elnök: Grófik 
Imre
Lábadi Károly: Kulturális és 
nyelvi határok a horvátországi 
magyaroknál
Göncz László: Magyar-szlovén 
interetnikai kapcsolatok a Mura 
mentén
Lénával Kepe Zoltán: Az uniós 
csatlakozás a muravidéki ma
gyarok és szlovének között 
Bihar Mária: Útmenti keresztek 
a muravidéki szlovén-magyar 
nyelvhatáron
20. óraFolklórműsor

Augusztus 28.
9.00-10.30: Őrség/Ausztria Fel- 
vidék/Szlovákia - Kárpátalja/ 
Ukrajna - szekcióülés, elnök: 
Liszka József
Kelemen László: Szigetjelleg és 
kölcsönhatások. A burgenlandi 
magyarok sajátossága
Puskó Gábor: A szimbolikus 
térfoglalás, mint az etnikai ön
meghatározás eszköze
Almási Mihály: Néprajzi cso
portok Kárpátalj án
10.45- 13.00: Kerekasztal, a be
szélgetést Szarka László vezeti. 
A beszélgetés résztvevői: Far
kas György (ELTE) földrajzos, 
Bartha Csilla (MTA KI) nyel
vész, Gyurgyík László (Teleki 
László Intézet) demográfus, 
Ilyés Zoltán (MTA KI) népraj
zos, Papp Richard (MTA KJ) 
antropológus.
13.00: A konferencia bezárása

A konferencia helyszíne: Petőfi 
Sándor Gimnázium és Gépésze
ti Szakközépiskola Kollégiuma, 
Aszód, Hajnóczy utca.
A szervezők szeretettel várnak 
minden érdeklődő polgárt.

Klamár Zoltán
etnográfus - Petőfi Múzeum
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Megindul a közműfejlesztés a déli ipari területen
A Készpénz Rt. sem Aszódot választotta

Aszód város képviselő-tes- 
tülete augusztusi ülésén dön
tött a déli ipari terület közmű
vesítésének megkezdéséről. 
Ennek megfelelően kiépül a 
villamoshálózat, a jelenleg ér
tékesítés alatt álló területek 
árából pedig a teljes összköz- 
művesítésre is sor kerül.

Évek óta próbálkoztunk, hogy 
komoly, nagy befektetőt telepít
sünk le városunk ipari terüle
tének kijelölt részén. Déli ipari 
területnek nevezzük a Berkes ut- 
ca-MOL töltőállomás-FE-BA 
Tüzép által határolt területrészt. 
Sajnos meg kellett tapasztal
nunk, hogy a főváros és az autó
pálya közelsége önmagában 
nem jelent akkora vonzerőt a 
külföldi és hazai befektetők 
számára, hogy ez elegendő le
gyen a befektetések megszerzé
sében. A jelen gazdasági hely
zet sem kedvező a nagy zöldme
zős beruházások számára.

Egyelőre nem vonzó az ipari terület
Következő lépésként apróbb - 

5000 m2 - telkekre parcelláztuk 
fel a területet, melyek után helyi 
érdekeltségű vállalkozók érdek
lődtek. A földhivatali ügyintézés 
elhúzódása miatt (vagy egyéb 
más okokból) a jelentkezők kö
zül végül egy vásárlóval kötöt

tünk adásvételi szerződést (DI- 
MÉ Kft.), és további egy szer
ződés már aláírás előtt áll (Fa
forgács Bt.). A két új tulajdo
nossal közösen elindítjuk a te
rület villamos hálózatának kié
pítését, melynek költségeiből az 
új tulajdonosok és az önkor

mányzat teljesítményarányos 
részt vállal. A beruházás össz
értéke 11.2 millió Ft, ebből meg
valósul a 20 kV-os hálózat áthe
lyezése, transzformátorállomás 
létesítése, 0.4 kV-os vezeték épí
tése és a közvilágítás kialakí
tása. A beruházás pénzügyi fe
dezete a két telek vételára, vala
mint a két igénylő teljesít
ményarányos része.

A beruházás elkészültével to
vábbi 8 db 5000 m2-es ipari te
rület értékesítésére adódik lehe
tőség immár teljes közmű-ellá
tottsággal: víz, gáz, szennyvíz
csatorna és villamos energia. 
Terveink szerint a további telkek 
értékesítéséből származó bevé
tel egy részéből elkészítjük a 
Berkes utca-Tüzép közötti út 
aszfalttal történő burkolását, 
járda és vízelvezető árok kiépí
tését. Kovács Tamás

Alpolgármester

Közlekedési káoszt okoznak a szabálytalankodók
A képviselők szerint a rendőrségnek kell rendet teremteni

Két olyan képviselői beadvány 
is napirendi pontja volt a legu
tóbbi képviselő-testületi ülés
nek, amelyre fegyelmezettebb 
állampolgári viselkedés és szi- 
gorúbb rendőri fellépés mellett utasa beugrik a Szent István

Parkolás a körforgalom külső ívén és a gyepen 
valószínűleg szót sem kellene patikába. Másik „megoldás
vesztegetni. Az egyik - Búzás ként” felállnak a körforgalom és 
János képviselő által jegyzett, a járda közötti zöldterületre, 
lakossági észrevétel nyomán fittet hányva a telepített fűre. Az 
született — beadvány témája a egyik módszer balesetveszé

körforgalomban való parkolás 
volt. Szinte mindennapos lát
vány, hogy néhány autós a kör
forgalom ívében hagyja az au
tóját arra az időre, amíg ő vagy 

lyes és szabálytalan, a másik pe
dig a zöldterületet rongálja.
Bár a beadvány megoldási ja

vaslataként korlát vagy sövény 
telepítése szerepelt, a képviselők 
úgy látták, elégséges volna a 
szabályok betartatása, így a ren
dőrséghez fordulnak, lépjenek 
föl erélyesebben a szabálytalan
kodók ellen. Talán egy idő után a 
kiosztott helyszíni bírságok el
gondolkoztatják a sofőröket, 
nem volna-e célszerűbb az 
amúgy 50 méterre (se) lévő par
kolóba beállni.
Szóba került a főútvonalon való 

parkolás is. E téren megint csak 
azt tapasztalni, hogy az autósok 
egy része arra nem képes, hogy 
szabad helyet keressen, inkább 
beáll a szabályosan parkoló gép
kocsik mellé, a külső sávot fel
használva, sok esetben akadá
lyozva ezzel a közlekedést. Pe
dig sokszor mindössze 80-100 
métert kellene visszagyalogolni 
a szabad parkolóhelytől. Igaz, 
mit váljon az ember attól, aki ké
pes 50 méterenként megállni - 

saját szememmel láttam -, mint
sem kiválasszon egy helyet, és 
onnan, igaz, több gyaloglással, 
intézze ügyeit?
A másik beadvány témája a heti 
piacok alkalmával tapasztalható 
káosz volt. Itt az jelenti a gondot, 
hogy az árusok úgy települnek, 
hogy nem hagynak helyet a köz
lekedésre. Pedig, ha valaki rosz- 
szul lesz, a mentőautónak min
denképpen be kell jönnie ide. A 
vevők nem mernek már rászól
ni a sok esetben agresszív, más 
országból való árusokra, akik az 
árusításhoz egyébként érvényes 
engedéllyel rendelkeznek. A 
képviselő-testület e „nemes fel
adatot” a polgárőrökre szeremé 
bízni, próbáljanak ők rendet te
remteni.

A rendőrségtől kapott tájékoz
tatás szerint a körforgalomban 
parkoló autósokat megbüntetik 
a rendőrök szabálytalanság el
követése miatt. Más kérdés, 
hogy nem lehetnek végig ott a 
nap 24 óráj ában. R.Z.
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Bekerített, 16.500 
négyzetméteres, közúton és 

vasúton jól megközelíthető önálló 
telephely eladó

Galgamácsán
Iroda-, műhely-, raktár-és 

szociális épülettel, 
üzemanyagtartállyal és kútfejjel.

Víz, villany, gáz, telefon, 
iparvágány van.

Irányár: 55 millió Ft

További felvilágosítás: 
06 30 934-3151; 0630 445-5208

Creu/ch
ÚMBRI

Márkabolt Lancast
AKCIÓS ÁRAKON vásároljon üzletünkben! 

10-20% kedvezmény a KRONOS márkájú 
termékekből!

33 na na s 3 is

P®1©K !?©K miEGUmü
10 3 3

IFKOKtUML KVIMJUHMM mbsk m
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

Ugyanitt főútra nyíló üzlethelyiség kiadó!

í XWcÁsZWLT
ES A.

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

Dr. Kómár Gyula professzor kapta az “"S
Aszod Városért kitüntetést

A hagyományokhoz híven 
ökomenikus istentisztelettel 
kezdődött augusztus 20-án a 
Podmaniczky kastély parkjá
ban megtartott Szent István- 
napi ünnepség, amelynek ke-

részesült Molnár László és Pálfy 
István, a Csengey Gusztáv 
Általános Iskola testnevelő taná
rai, akik egyben az Aszód FC 
utánpótlás edzői is.
Tiszta Szép Városért dijat kapott

az ÁFÉSZ ELSZER Kft. a 
Szabadság téri épületek felújítá
sáért, a BC Invest Kft. a volt 
szovjet laktanya területén lévő 
telephelyük kivitelezéséért, a 
Kerecsen Bt. a Kossuth Lajos u.

lázs és családja valamint Kiss 
Gábor és családja az igényes 
lakókörnyezet kialakításáért.
Az ünnepség a Városi Nyugdí
jasklub Hagyományőrző Cso
portjának szép énekével és a 
Himnusz közös eléneklésével 
ért véget.

R.Z.
rétében ezúttal is sor került az 
Aszód Városért díj átadásá
ra. A képviselő-testület dön
tésének megfelelően Bugyin 
József polgármester további 
kitüntetéseket adott át a 
város arra érdemes sportve
zetőinek, valamint azon cé
geknek és magánszemélyek
nek, akik különösen nagy 
gondot fordítottak a város 
környezetének megóvására.
Az ökomenikus istentisztelet 

elején Kovács M. László bap
tista lelkész olvasott fel a zsol
tárból és imádkozott, majd Tmz- 
gán József atya hirdetett igét, 
aki arról beszélt, hogy sajnos 
kevés az olyan ünnep, amikor, 
mi magyarok együtt tudtunk 
ünnepelni évszázadok óta. 
Augusztus 20-a korábban Szent 
István ünnepe volt, a történé
szek a nemzet ünnepének tar
tották. Később az új kenyér, 
majd az alkotmány ünnepének 
nevezték, és változott a tartalma 
is. Mégis, talán ez a nap lesz az 
alkalom arra, hogy néhány év
tizeden belül együtt ünnepelje 
magyarságát a nemzet min
denféle fenntartás nélkül.
A kenyeret - mely az Aszódi 

Malom ajándéka volt - Detre 
János esperes áldotta meg.
Juhász Edit szavalata, majd 
László Eszter éneke és Bube- 
nyák Zoltán zongorajátéka után 
Tóth Gábor országgyűlési kép
viselő lépett mikrofonhoz és 
mondta el gondolatait.

Az ünnepség a kitüntetések 
átadásával folytatódott. A beér
kezettjavaslatok alapján a kép
viselő-testület úgy döntött, 
hogy az Aszód Városért díjat 
dr. Kómár Gyula, a 100 eszten
deje Aszódon született kiváló 
állatorvos professzor kapja. A 
díjat a kitüntetett legidősebb fia 
vette át.
Aszód Város Sportjáért Díjban

Dr. Kómár Gyula méltatása
A 100 évvel ezelőtt született Kómár Gyula professzor a magyar állatorvosi sebészet és szemészet 

oktatásának, kutatásának, s nem utolsósorban az országos intézményi (állatkórházi, rendelőintézeti) 
hálózat kiépítésének életre hívój a, Aszód város nemzetközi elismertségű tudósa volt.
1904. március 5-én született Aszódon. Apja Kómár József csizmadiamester, anyja Zsembery 
Amália. Szülőháza a Petőfi u. 30.sz. alatti ház.

Elemi és középiskolai tanulmányait is Aszódon végezte. A középiskola befejezése után felvették a 
Budapesti Állatorvosi Főiskolára, ahol 1928-ban „summa cum laude" eredménnyel diplomát szer
zett. 1929-ben Manninger professzor intézetében doktorált, miközben már a sebészeti tanszéken 
dolgozott gyakornokként Berrár Mihály professzor mellett. Itt később tanársegéd, majd első tanár
segéd lett. 1931-ben közel egy évet töltött Bécsben, az első európai röntgenológiai intézetben, 
melyet Pommer professzor vezetett. A tiszti vizsgát - ami akkor előfeltétele volt minden magasabb 
állami állatorvosi állás betöltésének- 1933-ban szerezte meg.

1934-ben Gyomán lett állatorvos, majd 1937-ben Orosházán járási főállatorvos. Itt részt vett az ak
kor kísérlet jelleggel meginduló gümőkór-mentesítés munkájában, s elért eredményeit miniszteri 
elismeréssel honorálták.
A háború végén, 1944. december 10-től itt, Aszódon a katonai kórházban dolgozott sebész
orvosként. 1945. márciusától Csongrád megye törvényhatósági állatorvosi tisztét töltötte be. 1948. 
október 15-én megbízták a Sebészeti és Szemészeti Klinika vezetésével. Kinevezése az egész ál
latorvosi kar egyhangú támogatásával történt. Nagy lelkesedéssel látott hozzá a tanszék átszerve
zéséhez: ahangsúlyt elsősorban az oktatásra, a hallgatók elméleti és gyakorlati képzésére helyezte.

Kómár Gyula professzor nemcsak elméleti oktató volt, hanem a gyakorlatból - a diagnosztikai és 
műtéti munkából - is kivette részét. Tanszéki működése alatt segítette az akkor induló állat-kór
házak tevékenységét is. Kedvenc területe a végtagok sebészete volt: a pata betegségei és műtéttana. 
Számtalan új műtéti eljárást dolgozott ki. Tanszéki oktató és gyakorlati munkát végző tevé
kenységét szakította meg 1957. márciusában a Földművelésügyi Minisztérium szakoktatási fő
igazgatósága és a miniszter első helyettese, amikor tanszékvezetői állásától megfosztotta. Az ok: 
“nem alkalmas szocialista típusú állatorvosok nevelésére."

Megaláztatása láttán az állatorvos-társadalom fogott össze érdekében: előbb a Nyársapát tanya
központ körzeti állatorvosa lett, majd 1958-ban a ceglédi ambulancia, később állatkórház igaz
gatójává nevezték ki. Gyógyíthatatlan betegségben 1968. október 24-én hunyt el Budapesten.

Kómár Gyula professzor elhivatott tanítómester volt, valóságos iskola alakult ki körülötte 
munkahelyein. Az egyetemen, a Sebészeti Klinika élén a tanítást, a tudás közkinccsé tételét 
tekintette elsőrendű feladatának. Előadásai és betegmutatói - melyet kizárólag maga tartott - , 
tömörek, logikusak és közérthetőek voltak.

Az állatorvosképzést segítette szakírói tevékenységével. Megjelent könyvei:
Az állatorvosi szemészet (1953.; 1961.); Az állatorvosi sebészet: A fej, a nyak és a törzs 
sebészete (1955.), Az állatorvosi sebészet: A végtagok sebészete (1960.).
Tierarztliche Augenheilkunde - németnyelven 1968-ban (1972-ben Tokióban japán nyelven 
is kinyomtatták - társszerzővel megjelent mű).
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Kiket és mikor telepítenek Aszódra?
Meghökkenést okozott az országgyűlési képviselő beszéde

“Autentikusnak mondható 
forrásból hallottam, hogy 
Aszód városa keresi a lehető
ségeket ezen közel-keleti or
szággal testvérvárosi kapcso
latok felvétele céljából. Tisz
teletre méltó szándék. Ezen ál
lam iskolarendszerének aszódi 
iskolákban történő meghonosí
tása azonban bennem már ve
gyes érzeteket kelt. Akár több 
ezer, kettős állampolgárságú, 
na persze nem román magyar 
állampolgár befogadására ké
szül Aszód városa? A gázai kiü
rítésfolyamatban van, az előké
szítése nagy ívű, s úgy látszik 
részesei leszünk ennek a prog
ramnak. A kérdés csupán az, 
mennyiben illeszthető ez bele a 
szent istváni örökségbe? Önök 
minderről mennyit tudnak, mi
kor, kitől, kik kaptak felhatal
mazást ezen program aszódi 
adaptálására? Néhány éve 
még népünnepélyt szerveztek, 
bye, bye Szását énekeltek em
berek, ma részben ugyanezen 
emberek a civilbe átöltözött 
Szásák honfoglalását készítik 
elő? ”
Ezen mondatok Tóth Gábor 

országgyűlési képviselő ünnepi 
beszéde során hangoztak el, 
sokakban meglepetést, meg
hökkenést keltve. Aszód polgá
rai ugyanis valószínűleg még 
nem hallottak arról, hogy izra
eli polgárokat telepítenének a 
városba.

Lapunk elsőként Tóth Gábort 
kérte, nevezze meg az “auten
tikusnak nevezhető forrását”. 
- Ezt maga Bagyin József 
mondta nekem egy héttel eze
lőtt Zsámbokon, a Lecsófesz
tiválon. Hatszemközti beszél
getés volt egy vendéglátóipari 
egységben, tehát tanúm is van 
rá, mégpedig egy rendőr őr
nagy. Alig akartam hinni a fü
lemnek, s azóta azon gondol
kodom, hogy mitévő legyek, 
kivel és hogyan osszam meg 
ezeket az információkat.
Arra a kérdésre, hogy erre mi
ért éppen az augusztus 20-i ün
nepi beszédében került sor, a 
honatya úgy válaszolt, hogy 

nem volt lehetősége más fórumon 
tájékoztatni erről az aszódiakat. A 
képviselő úgy vélte, nagyon igye
kezett visszafognia magát a be
széde során, a kormányválságról 
például egy szót sem szólt.
-Tóth Gábor olyan mondatot 
adott a számba, amelyeket nem 
én, hanem ő mondott akkor, ami
kor arról beszélt, hogy a Golan - 
fennsíkról kitelepítik az ott élő iz
raeli állampolgárokat, és hogy 
közülük 700 ezret Lengyelország, 
500 ezret pedig Magyarország 
fog befogadni, és közülük Aszód
ra is készülnek - reagált Bagyin 
József az elhangzottakra. - A va
lóság ezzel szemben az, hogy 
Kerényi Normannt, akinek aszó
di telkeit a Portfolió 99 Kft-nek 
kellene értékesítenie, nemrégiben 
ukrán és izraeli befektetők keres
ték meg azzal, hogy lakóparkot

Magyar? Román? Oláh? Székely?
2004. július végén útitársa le

hettem 4 napos erdélyi utazásá
ban az Aszódi Nyugdíjasok Ha
gyományőrző Csoportjának.
Nem ez volt az első erdélyi 

utam, rendszeresen keresem föl 
nagyszüleim szülőföldjét és egy 
Székelyudvarhely melletti kis 
falu temetőjében fekvő sírjukat. 
Nem írtam volna ezt a rövid cik
ket, ha most is, mint ahogy min
den évben rendszeresen pa
naszkodnak erdélyi honfitársa
ink, hogy magyarországi uta
zásaik során rendszeresen éri 
őket az anyaországi magyarok
tól megaláztatás.
Annak ellenére, hogy csodála

tosan szép anyanyelvűnkön 
szólalnak meg, gyakran „lero- 
mánozzák”, „leoláhozzák” 
őket, amikor kiderül, hogy 
Romániából érkeztek.
Erről panaszkodott most is az 

egyik szabadtéri rendezvényen 
egy helyi beszélgető társam. 
Beleborzongok, ha arra kell 
gondolnom, nem sokon múlt, 
hogy ezeket a megaláztatásokat 
nekem is át kell élni.
A XX. század elejének történel- 

akamak itt építeni. Ez az összes 
információm az állítólagos bete
lepítésről. A testvérvárosi kap
csolatról valóban én meséltem 
Tóth Gábornak annak kapcsán, 
hogy nemrégiben beszélgettem 
erről egy keresztény drúz pol
gármesterrel. Az izraeli férfi egy 
társasággal járt itt. Szétnézett 
Aszódon és aztán szépen haza
ment. Nem lett folytatása az 
ügynek, még annyira sem jutot
tunk, hogy érdemben lenne mi
ről tájékoztatni a képviselőtes
tületet. A kapcsolatfelvétellel 
kapcsolatban egyébként az az ál
láspontom, hogy olyan hivata
los kapcsolatra, amikor csupán 
a polgármesterek vagy a testü
letek utazgatnak, és ezzel a dol
got letudják, nincs szükség. A 
nyárádszeredaiakéhoz hasonló
an működő kapcsolatnak - ami

mi eseményei úgy hozták, 
hogy anyai nagyanyám ápoló
nőként szolgált az olasz fron
ton. Később egy budapesti 
hadikórházban gondozta a se
besülteket, édesanyám ezért 
Budapesten született, nőtt fel, 
végezte el iskoláit, kötött há
zasságot és születtem meg én. 
Nagyszüleim Erdélyben élték 
le életüket, Én 1960-ban tíz 
évesen találkoztam először ve
lük. Sajnos halálukig sem sok
szor. Valahol az a vidék is hoz
zám tartozik. Ezért döbbent 
meg évről évre az itt élők pa
nasza.
Nehéz megmagyarázni az ott 
élőknek, hogy az oktatásban és 
nevelés korábbi torzulások mi
att még a mai felnőttek közül is 
milyen sokan nem értik, hogy 
élnek Romániában magyarok. 
Hogyan lehetséges, hogy az 
erdélyi roma közösség nagy 
része kiválóan beszél magya- 

Elnézést kérünk mindazoktól,akiknek anyagtorlódás miatt ebben a 
számban nem jelenik meg az írása. Természetesen következő szá
munkban leközöljük.

kor is magánszemélyek, civil 
szervezetek, csoportok tartják a 
kapcsolatot - Izrael esetében a 
jelenlegi külpolitikai helyzetben 
nincs sok esély.
Az iskolarendszert említve, az 

izraeli szakoktatás, szakképzés 
világhírű, amit nem biztos, hogy 
nem volna érdemes tanulmá
nyozni.
Bagyin Józsefnek volt vélemé

nye az időzítéssel kapcsolatban 
is:
-Abban, hogy képviselő úr nem 
tudja, mi az ünnepi beszéd, biz
tos vagyok. Tudnék neki ajánla
ni erre felkészítő tanfolyamokat 
vagy olyan kiadványokat, amik 
ezzel foglalkoznak. Kifejezet
ten rossznak tartóm, ha valaki az 
ünnep emelkedettségét földhöz
ragadt politikai botorsággal 
rombolja. Ilyen gyatra ünnepi 
beszédet még életemben nem 
hallottam, pedig már 57 éves 
vagyok.

R.Z.

rul és a népszámláláskor ma
gyarnak vallották magukat? A 
csángó magyarokról már nem 
is beszélek.

Úgy érzem, ezek az utazások 
lehetnek a legjobb lehetőségei 
az erdélyi magyarok életének 
megismeréséhez. Jó lenne, ha 
más civil szervezetek is elláto
gatnának erre a vidékre, és is
merkednének e csodálatos táj
jal, és az itt élő emberekkel.

A mi feladatunk, akik már jár
tunk itt, elmondani tapasz
talatainkat, érdeklődést kiala
kítani arra, hogy menjenek és 
látogassák meg Erdélyt. A le
hetőségek évről évre javulnak. 
Remélem, egyre kevesebbet 
lehet majd hallani itthon is: ez 
román, oláh, és egyre több
ször, hogy hazánk fiai

Gersei Ferenc képviselő 
Aszód Önkormányzat
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Belaktuk az új Tesztivál teret
A megkérdezettek mindegyike jobbnak tartja ezt a helyszínt

(Folytatás az 1. oldalról)

A szervezőknek gyakorlatilag 
ugyanazokat a munkálatokat 
kellett elvégeztetni, mint 14 esz
tendővel ezelőtt: egyenessé va
rázsolni a területet, áramot, vizet 
vezettetni oda, megoldatni a 
szennyvízelvezetést, megépít
tetni a bekötőutat a 3-as számú 
foútról, megszerezni az ehhez 
szükséges valamennyi enge
délyt, kijelölni, minek hol lesz a 
helye. Utóbbi esetében persze 
segített a 14 év tapasztalata.

Azt, hogy ez jól sikerült, az 
aszódiak egybehangzó vélemé
nye igazolja. A szúrópróba-sze- 
rüen megkérdezettek mind
egyike jobbnak találta az új 
helyszínt. Előnyként emelték ki, 
hogy a terület maga nagyobb, 
átláthatóbb, hogy itt vannak fák, 
amelyek árnyéka hüsítőleg hat a 
hőségben, hogy a hangos zene 
kevésbé zavarja a környéken 
lakókat, hogy távolabb vannak 
az utak, így a gyerekeket bátrab
ban lehet engedni csatangolni. 

Volt, aki nem sorolt fel indoko
kat, egyszerűen úgy fogalma
zott: valamiért otthonosabbnak 
tűnik számára ez a hely, mint a 
másik.

Természetesen a területnek 
vannak gyengéi is: az autók 
számára kevesebb parkolóhely 
áll rendelkezésre, az érkezők 
többsége a VIP parkolóról azt 
hiszi, hogy az a bejárat, s amikor 
kiderül, hogy nem, nehezen tud 
kievickélni onnan. A szervezők 
az első év tapasztalata után nyil

ván próbálnak majd jobbítani 
ezeken.

A fesztiválra látogatók a be
járatnál a megszokott fesztiváli 
kapukat találták, amelyek stabi
lan bebetonozva állnak a helyü
kön. Mindez azt sugallja, a ren
dezők hosszú távra terveznek.
Az új helyszín befogadásában 
bízott Bagyin József polgár
mester is, aki megnyitó beszédé
ben legalább 14 esztendőt kívánt 
a területnek, sok jó és sikeres 
programmal. R.Z.

Tankolás: négy nap alatt sem apadt el a sörforrás Sárkánylovaglás: az anyuka vagy a gyerekek féltek jobban?

Egy kis gimnasztika: előadják a rendőrök... ...és a hatvani Pulzus Mozgásstúdió tagjai
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SUZUKI

ÚJ SUZUKIK MÁR 21.443 Ft/hó* 
CASCO mentesen 14%* befizetéstől ELVIHETŐK!
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Podmaniczky Művészeti Iskola: működésünk
Mottó: „A zene nemcsak ze

nére tanít. Ezek a gyermekek 
jobban számolnak, mert a szám 
nem elvont fogalom nekik, tes
tükben érzik a ritmussal. Ha
marabb olvasnak folyékonyan, 
mert a mondatban érzik, érez
tetik az összefüggő zenei for
mát. Szebben, pontosabban ír
nak, mert a kottaírás nagyobb 
vigyázatra szoktat, ott egy kissé 
félrecsúszott pont már más 
hangot jelent. A helyesírást is 
gyorsabban megtanulják, gra
fikai érzékük is fejlődik. Végül: 
nő a gyermek önérzete: valamit 
tud, amit a felnőttek sem kicsi
nyeinek, vagy éppen nem is tud
nak ...A gyermek emberi fej
lődésének nincs ennél hatáso
sabb eszköze. ”

(Kodály Zoltán)
Június 9—10-én a Podma

niczky Művészeti Iskola évzá
ró előadásaira és bizonyítvány 
osztására került sor az Aszódi 
Helyőrségi Művelődési Klub
ban, illetve az Evangélikus 
Gimnázium aulájában. A HŐK 
földszinti kiállítótermében a 
kerámia tanszak kiállítását lát
hattuk. Az előadott műsorban 
az iskola régi- és népitánccso- 
portjai, valamint népzenészei 
léptek fel. A Gimnázium au
lájában pedig klasszikus zenei 
hangverseny hangzott el. Fel
léptek: a Piccoli Archi kis
együttes, a Barokk Kamaraze
nekar, Erdei Richárd, Kovács 
Tímea, Sisa Ibolya, Jakits Cin
da, Dián Kinga (hegedű), Gei- 
ger Beáta (gordonka), Katona 
Márk, Mátyási Márk, Dvorszky 
Gyöngyi, Ács Daniella, Gulyás 
Rita, Szonda Fanni, Nagy Zsó
fia (zongora), Adámi Márton, 
Katona Bence (trombita), Hé
víz Csilla, Deme Gabriella (fu
vola), Baboss Bíborka (kla
rinét), Barna Bálint, Holló Ka
talin, Peer János, Mezei Gábor, 
Gregori Éva, Krauszman Ad
rienn (gitár), Varga István és az 
énektanszak növendékei szóló
darabokkal, valamint a nagyze
nekar Szegedi József tanár ve
zetésével.
A nagy közönségsikert hozó 

előadások után beszélgettem a 
zeneiskola tanáraival és növen

dékeivel. Hévizné Király Csilla 
szolfézs tanszakvezető a zenei 
írás-olvasás rejtelmeibe vezeti be 
a gyermekeket:
- Az előképző időszakában el
sősorban a készségfejlesztésre 
fordítunk gondot, az alapvető rit
muselemeket tanulják meg a 
tanulók, a legegyszerűbb szol- 
mizációt, pentaton hangkészlet
tel. Gyermekjáték-dalokon ke
resztül megtanítjuk nekik a jel
lemző dallamfordulatokat. Ez 
vezet a tulajdonképpeni szolmi- 
záláshoz. Minden osztályban 
fontos a dallamírás, kottaírás, 
hangközfelismerés, dallamolva
sás, hangzatfelismerés. Az első 6 
évben igyekszünk magyar nép
dalokat tanítani. Sajnos napja
inkra már nem jellemző, hogy a 
szülők otthon népdalokat énekel
nek. Sokuknak csupán az marad 
meg, amit itt tanulnak. Ezek a 
népdalok és más népek dalai a ka
pocs a műzene, népzene és nép
tánc között. Harmadik osztályban 
növendékeink hangszeren is el
kezdenek tanulni stilizált néptán
cokat és dallamokat. így köny- 
nyebben megértik majd például 
azt, hogy a menüett miért páratlan 
lüktetésű... A továbbképzősök- 
nek már elég csak utalnom egy- 
egy zenei menetre, kromatikára, 
mert megtanulták érteni a zenét. 
Zeneirodalomból a zeneszerzők 
életét, a zenei formákat tanuljuk 
részletesen, beleépítve más mű
vészeti ágakat is. Több kitűnő 
növendékünket felvették szakis
kolák szolfézsszakára.
Az ének tanszak hallgatóit fag

gatva az énekről és önmagukról 
Kodály Zoltán szavai jutnak 
eszünkbe: „...az ének felszaba
dít, bátorít, gátlásoktól, félénk
ségből kigyógyít. Koncentrál, tes
ti-lelki diszpozíción javít, mun
kára kedvet csinál, alkalmasabbá 
tesz, figyelemre-fegyelemre 
szoktat. Egész embert mozgat, 
nemcsak egy-egy részt. Megsze
retteti az iskolát...”.
Most ismeijék meg, hogyan véle
kednek diákjaink:
— A zongoratanárnőm mondta, 
hogy kezdjek el énekelni, nagyon 
szeretem, sok mindent jelent. A 
bennem rejlő energiákat szaba
dítja föl, és nagyon sok pozitív 

töltetet kapok az éneklés által. 
Marica tanárnőből sugárzik az 
erő...
— Négygyermekes édesanya 
vagyok, régi álmom és hobbim 
az éneklés. Felemelő órákat 
élünk át. Teljesen átszellemülve 
megyünk haza, és sokáig érez
zük az éneklés j ótékony hatását.
— Húsz éve zenélek, és eddig 
még nem volt alkalmam képzett 
énektanártól tanulni. Most ér
kezett el ez az idő, hogy - egye
düli „férfi tanulóként” — rászán
jam magam. Eddig autodidakta 
módon tanultam, és nagyon fá
rasztó volt, de most már kezdek 
rájönni bizonyos dolgokra, és 
könnyebben tudok az esküvő
kön is énekelni.
Molnár Mária tanárnő:

— Mindig szerettem az embert 
fejlesztő képzést, hiszen „tanítva 
tanulunk”. Megszerettem ezt a 
közösséget, színes egyéniségek 
jöttek össze, így tanár és diák 
kölcsönösen ki tud bontakozni. 
A képzés teljesen nyitott, nem 
csak operaénekeseket képzünk. 
Volt, aki beszédhibával küzdött, 
másnak pszichés problémái 
akadtak, amiken—azt gondolom 
—, az éneklés által, mellett, köz
ben lehetett lényegesen segíteni 
is. Új diákok jelentkezését 18— 
20 éves kortól ajánlom. Ha nem 
is mindenkiből tudunk opera
énekest faragni, az ének szere- 
tetét és - ami talán a legfon
tosabb - a helyes lélegzetvétel 
alapelveit mindenki el tudja és 
fogja sajátítani.
Zongora tanszakunk legutóbbi 

sikerét a Dunakeszin Farkas 
Ferenc által 2004-ben megren
dezett I. Farkas Ferenc zon
goraverseny jelentette. Iskolán
kat három növendék képviselte, 
példásan: Figura Valentin, Pin
tér Zsolt és Katona Márk. Az ő 
teljesítményét külön is ki kell 
emelnünk: hét évesen külön 
dicsérő oklevélben részesült, ez
zel az országos verseny 5. he
lyezettje lett legújabb zongo
ristaként. A tanszék másik nagy 
sikerélménye az idei tanévben 
Szonda Fanni felvétele volt - 
maximális pontszámmal- a bu
dapesti Bartók Béla Zenemű

vészeti Szakközépiskola zongo
ra tanszakára. Sikerük alapja 
Novák Istvánná zongoratanárnő 
lelkes és hozzáértő munkája va
lamint szorgalmuk. Gratulá
lunk nekik!

A tanszakra hat éves kortól le
het beíratni a gyerekeket, így 
„koraérett” észrevételeik ezt is 
tükrözik:
— Azért választottam a zongorát, 
mert nagyon sok mindenre föl 
lehet használni, kísérni és szólót 
is játszani vele, hobbiból zon
gorázom. Sokkal többet tudok, 
mint a többiek, akik nem ismerik 
a zongorát.
— Jobban tudok koncentrálni, 
mert meg tudom tanulni kívülről 
a darabokat.
— Hallottam, ahogy a testvéreim 
zongoráztak, és én is elkezd
tem. Öröm, amikor le tudok ját
szani egy darabot és elképzelem, 
hogy játékos, meg szomorú, szo
katlan, aztán beleélem magam.
— Balettezem, és ehhez a zenét 
meg kell ismerni: milyen gya
korlathoz milyen zene kell. Zon
gorazenére balettezünk, ezért én 
azt is tanulok. A gyakorlás? 
Reggel szoktam gyakorolni fél 
7-től egy órát és hétvégeken, 
azután iskola, balett és tanulás. 
Hogyan bírom? Nagyon nehe
zen, nagyon fáradt vagyok. De 
szerintem minden diáknak, aki 
táncol, hasznos lenne egy hang
szeren is tanulni.
— Nehéz és fárasztó a francia ta
gozat mellett két hangszert ta
nulni, de nagyon szeretem a 
zenét. Először Pesten kezdtem el 
gitározni és zongorázni. Itt csak 
a zongorát folytattam, de a 
gitárszak megalakulása után, 
idén újra kezdtem a gitárt is. 
Tanulni este szoktam, és délután 
gyakoriok, zenélek. Nem min
dig jut időm kikapcsolódásra, 
mert hétvégén fotótanfolyamra 
is járok. Mindezek ellenére 
szeretem, megnyugtat a zene. A 
nyelvtanulásban is segít, mert a 
nyelvmemóriám fejlődik, ha a 
zongoradarabokat megtanulom 
kotta nélkül.

Négy cselló tanszakos diákból 
a legfiatalabb büszke észre
vételét emelném ki:

(folytatás a ll.oldalon)
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tanár- és diákszemmel
^Folytatás a 10. oldalról)

— Anya is csellózni tanult. Sze
retem a hangszert, kellemesebb 
a hangj a a hegedűnél.
Dobondiné Tóth Judit furulya
fuvola tanárnő kiemelte, hogy 
hangszerei (furulya, pipe, fu
vola) a legszélesebb korosztály 
kedvencei. A kevesek által is
mert pipe a fuvola előkészítő 
hangszere. A diák nagyobb 
korban is kamatoztatni tudja 
majd furulyatudását, például 
kóruséneklésnél, ugyanis addig 
tudja játszani saját magának a 
megtanulandó énekszólamot, 
amíg az egyszerűen belerögzö- 
dik a fülébe. Az óvónőképző 
szak egyik kötelező hangszere 
a furulya.

Varga Sándor trombita- és réz- 
fúvóstanár növendékeinek 
megjegyzései közül kiemel
ném egyikükét, hangszervá
lasztásáról:
- A tormbitát régen a mamám
tól kaptam. A rézfüvós hang

(KUTXA- HÁZ )
Aszód, Baross U. 2. Tel: 28/402-120 

(a körforgalomnál, a mentőállomás mellett)

eledelek [teljesértékű száraztápok, konzervek, fagyasztott húsok) és 
ápolási cikkek kutyáknak, macskáknak, madaraknak, rágcsálóknak, 
teknősöknek, halaknak, 
kölyökneveléshez anyatejpótló és cumikészlet 
élő állatok széles választéka, 
szakkönyvek, beszerzési, tartási-ápolási, kiállítási és tenyésztési 
tanácsadás.

(A LEGJOBB...
...kiszolgálás, parkolás, mindig alacsony árak. 
Előrendelés esetén árengedmény, házhozszállítás. 
Uásárlóinkat nyitva tartási időn kívül is kiszolgáljuk.

Jelenlegi akcióinkból:
Porozok és nyakörvek 

10 %-kol olcsóbbon.
Hüllők, madárpókok érából 

10 % engedmény.

szerek közül szerintem ennek a 
hangja a legszebb. Külön élveze
tet jelent számomra az együtt- 
játszás kollégáimmal és tanárom
mal kamaraegyüttesünkben.
Külön ki kell emelnünk a városi 

ünnepségeken (legutóbb március 
15-én) rendszeresen fellépő fú
vószenekar további két hangsze
rét, a klarinétot és a szaxofont. Ta
náruk, a zenekar karmestere, Ró
nai Lajos igazgató. Hangszereiről 
elmondta, hogy klarinétozni az ál
talános iskola 3—4. osztályában 
ajánlott kezdeni, míg a szaxofont 
inkább a felső tagozatban, mert 
mechanikailag is nagy hangszer. 
A szaxofon tanítása a klasszikus 
zenével kezdődik, majd érdeklő
déstől függően el lehet menni a 
könnyűzene irányába: a blues, a 
ragtime felé. E darabokat kotta 
nélkül tanulják, hogy bármilyen 
rendezvényen kapásból eljátsz
hassál Az iskolának jelenleg 3 
kölcsönözhető szaxofonja van a 
birtokában, több tanuló saját 

hangszert vásárolt, nem kis 
anyagi áldozatot vállalva ezzel. 
A hatéves alapfok elvégzése 
után Budapesten tanulhatnak 
tovább j azzszaxofon tanszakon. 
Szegedi József hegedűtanár ve

zetésével Aszód ünnepi városa- 
vatójára alakult nagyzenekar 
kezdetben csak vonósokból állt.
— Ok nem válogatott gyerme
kek, ide mindenki bekerülhet, 
aki egy kicsit is jobban muzsi
kál, és szívesen játszik csapat
ban. Fontos, hogy az együttmu- 
zsikálás örömét átérezze. Évente 
kétszer koncertezünk, lehetőség 
szerint új anyaggal. Lényeges 
számukra, hogy többen játsza
nak egy szólamot, így mindenki 
bátrabb. Ha valaki véletlenül 
téveszt, a többiek „kihúzzák a 
bajból”. A nehezebb hangszere
lésben íródott zenéket is igyek
szem lefordítani az ő nyelvükre. 
Testvérvárosunk, Obemburg ze
nekarával gyümölcsöző csere
kapcsolat alakult ki. A „tücsök
zenekar” - a Piccoli Archi kise
gyüttes - idén alakult, terveim 
szerint a nagyzenekar utánpót- 
lásképzőjeként.

Király Gyöngyi hegedűtanár, a 
Barokk Kamarazenekar veze
tője az alakulásra így emlékszik:
— 3 éve néhány növendékem a 
kamaszkort elérve abba akarta 
hagyni a hegedülést. Ezt nagyon 
sajnáltam, így az az ötletem tá
madt, hogy játsszunk kamara
zenét. Ezzel elértem célomat, hi
szen nagyon élvezték, sőt még 
olyan gyermek is visszajött ze
nélni, akit korábban nem sikerült 
itt tartanom. Idén első alkalom
mal vettünk részt a Szentendrei 
Országos Kamaraversenyen. 
Változatos programot játszik kis 
zenekarunk, több városi rendez
vényen. A szülők büszkék, mert 
látják, hogy a gyermekek szí
vesen zenélnek. Néha én is be
állók közéjük hegedülni, hiszen 
miért ne játsszon örömmel 
együtt a növendékkel a tanár is? 
A sikeres pünkösdi koncert után 
meghívtak a Soltvadkerti Feszti
vál nyitóhangversenyére.
— 4 emberből egyszer csak 8 
lett. Érdekesebbek a próbák is. 
Közelebb kerülünk egymáshoz, 
együtt készülünk fellépésekre, 
sőt egymást „fodrászolgatjuk”. 
Szüléink örülnek, hogy együtt 

kamarazenélünk és sok helyen 
fellépünk a zenekar egyik tagj a. 
Az iskolában klasszikus zenén 
kívül néptánc tanszakra (alsó- és 
felső tagozatos korban) illetve 
népzene tanszakra lehet (felső 
tagozatos kortól) jelentkezni. A 
néptánc tanterve — ijj. Rónai 
Lajos oktatásában — a gyerek
játék fűzésekkel indul, az ország 
különböző területeinek a táncait 
felölelve. Mindezt úgy, hogy a 
táncos nem koreográfiát tanul, 
hanem — a tánctanulás lényege 
szerint — bárhová is kerül, lako
dalomba, táncházba, akkor be 
tud állni táncolni. Népzene tan
szakon a klasszikus felállást, a 
vonós banda zenéjét, cimbal
mot, népi furulyát és magyar du
dát Rónai Zoltán oktatja. Kálna 
Natália sikere, aki bejutott a 
Váci Zeneművészeti Szakkö
zépiskolába, az ő ügyességét is 
dicséri.
A régi táncokat Raksányi Ildikó 
tanítja, programjukon többek 
között menüett, pavane, gavotte, 
gagliarde szerepel. Túrái Sissy 
nevű tánccsoportjuk szerepelt a 
Hungexpo nemzetközi pavilon
jában, jótékonysági bálok meg
nyitóján, a Fekete László zene
tanár emlékére rendezett hang
versenyen.
Pál Lajos és Pál Katalin zene

tanárok vezetésével a püspök
hatvani népzenészek a debreceni 
19. Bárdos Lajos Országos Szol
fézs Konferencián különböző 
népzenék módszertanát, illetve 
Székesfehérváron az Országos 
Ének-zenei tanárok részére ren
dezett konferencián 8—14 éves 
tanulókkal a klasszikus és nép
zene ötvözését mutatták be nagy 
sikerrel.
Zsemberovszkyné Molnár Már

ta a közkedvelt kerámia tanszak 
vezetője. Ismertetője szerint 20 
gyerekkel indultak 3 éve, azóta 
már alsó- és felsőtagozatuk is 
működik. A gyermekek először 
kisebb tárgyakat gyurmáznak, 
utána jön az agyag, majd a 
korongozás.
Beiratkozás az iskolába: szep

tembermásodik hetében (tel. 06- 
28-400-093). Felvételi követel
mények: egy népdal eléneklése, 
ritmikai és dallam visszaének- 
lési készség, betöltött 6 éves kor.

Dr. Magyari Zita
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Az elektromosság hősei
Bródy Imre, a kriptonlámpa tökéletesítője

Bródy Imre 1891. december 
23-án született. Középiskoláit 
Aradon, egyetemi tanulmá
nyait Budapesten végezte. Kö
zépiskolai tanári oklevelének 
megszerzése után fizikából böl
csészdoktori oklevelet kapott. 
A doktori értekezésében az 
egyatomos gázok kémiai kons
tansát számította ki kvantum
elméleti alapon, a világon első
ként. A doktori szigorlatát sum
ma cum laude kitüntetéssel ju
talmazták. Rövid ideig Buda
pesten tanított, majd 1920-ban 
Németországban, Bőm pro
fesszor munkatársaként dolgo
zott. 1922-ben az Egyesült Izzó 
kutatólaboratóriumába hivták. 
A műszaki kérdések iránti ér
deklődés, tisztánlátás, éles logi
ka, biztos ítélőképesség jelle
mezte.

Az elektromos fényforrások 
közül hosszú ideig az izzólám
pa volt az egyeduralkodó a la
kásokban, gyárakban, hivata
lokban, gépjárművekben egy
aránt. Az izzólámpa tökéletesí
tésében a magyaroknak nagy 
szerepük volt. A legtökélete
sebb izzólámpát, a kripton- 
lámpát Bródy Imre találta fel. 
Korábban Lodigin, Edison, 
Sawyer és Mán is jelentettek be 
szabadalmakat izzólámpa fel
találására 1872 és 1878 között. 
Már akkor megállapították,

hogy az izzószál az energiának 
csak csekély részét sugározza ki 
fény alakjában. A szénszálas iz
zólámpa több hiányossága miatt 
hamar idejétmúlttá vált. Kísér
letek indultak ozmium, tantál, 
wolfram izzószálú lámpák gyár
tására. A fémek közül a legal
kalmasabbnak a wolfram bizo
nyult, 1905-ben gyártottak elő
ször Magyarországon az Egyesült 
Villamossági Rt. újpesti telepén. 
1908-ban, majd 1913-ban Ameri
kában Langmuir tekercselt izzó
szálat, 1917-ben Rácz Aladár tö
kéletesítette a wolframszálat. A 
jobb hatásfok érdekében a wolf- 
ramszál egyszeri tekercselését 
duplatekercselés váltotta fel, a nit
rogént pedig megpróbálták ar
gonnal helyettesíteni. Bródy 
Imre, munkatársai segítségével, 
hosszas kísérletezés után rájött 
(1930), hogy az argonnál sokkal 
jobb töltőgáz a kripton. Ennek 
előállítására Ajkán építtette fel a 
világ első kriptongázt előállító 
gyárát. Évente 2000 köbméter/év 
mennyiséget tudtak termelni. A 
világhírű németországi Linde- 
gyárban korábban már termeltek 
kriptont, de 2000 márkáért lite
renként. A Bródy féle eljárás 17 
márkás önköltséggel hatalmas 
ugrást jelentett az izzólámpa 
gyártásban. Az égők élettartama 
meghosszabbodott, külső méretei 
felére csökkentek, azonos fo
gyasztás mellett pedig 14 %-kal 
több fényt adott.

1936-ban a Budapesti Ipari Vá
sáron mutatták be, és hozták for
galomba a kriptonlámpát. Bródy 
a kriptonlámpán kívül is számot
tevő szakmai-tudományos tevé
kenységet fejtett ki.
1944. decemberében származása 
miatt családjával együtt Német
országba hurcolták, ahol a holo
kauszt áldozata lett.

Kaáli Nagy Kálmán

ERIJÍG4
CEMTEK

Aszód Kossuth L. u. 33.

- kerékpárok j avítása,
- alkatrészek árusítása,
- új kerékpárok garanciális 
üzembe helyezése.

Új kínálatunk!
B+ fékbetétek, fémpedálok, 

duplafalú felnik, 
26x22-es mtb külső gumik (extra széles méret), 

Megarange fogaskoszorúk, váltók.
Tekerjen el ^oz-zártk, 

Meglátja, megéri! 
Nyitva tartás: H-P: 9-12.30 13-18; Szó: 9-13 

Telefon: 06 20 368-0866

Alakformáló 
masszázs szalon

Aszód, OTP udvar

- Zsírégető-alakformáló masszázs,
- svédmasszázs, talpmasszázs,
- infraszauna

? í-i í í -r í = »’ .* í' • •- **
| F 3 É F ~ i ;? Í 3 .’ i / * f

Bejelentkezés:

Masszázs: 
06 20 460-3982 (Mariann)

Következő lapzárta: 
szeptember 8. 

Következő megjelenés: 
szeptember 22.

pedikűr manikűr, műköröm
06 30 522-33113 (Ildikó)
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SIMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

Aki most vásárol SkodaFabia modell- 
jeinkböl 20% befizetésével 72 hónapos 
futamidőre, ahelyett fél éven át mi 
fizetjük a törlesztörészletet és 
a Cascót! THM: 3,99%.
Részletek a márkakereskedésekben!

GÁLÁNS FELAJÁNLÁS! ELFOGADJA?

CHF bázis, változó kamatozás, akciós konstrukció a készlet 
erejéig. Az ajánlat tájékoztató jellegű, egyedi hitelképesség 
vizsgálat függvényében érvényes.

Az Ön Skoda- 
márkakereskedöje:

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

http://www.patocsauto.hu
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Aszódi résztvevő a Magyar kézművesség 2004 kiállításon
Szernecz Zoltán egyelőre hobbiból készít intarziákat

Szernecz Zoltán egyik 
alkotása

Hatodik ízben rendezték meg 
az Iparművészeti Múzeum
ban a Magyar kézművesség 
2004 című kiállítást. A ren
dezvény motorja az immáron 
10. esztendős Kézműves Ala
pítvány, amely ebből az alka
lomból nívós kiadványt is 
megjelentetett Magyar kéz
művesség 2004 címmel. Az 
idei rendezvénynek aszódi 
résztvevője is volt Szernecz 
Zoltán személyében, aki sza
bad idejében intarziakészí
téssel foglalkozik.
— Gyanítom, kevesen ismernek 
Aszódon erről az oldaladról...
- Ez teljességgel így van, 
hiszen a budapesti kiállítás volt 
az első komolyabb lehető
ségem a bemutatkozásra. 
Egyébként pedig most érkez
tem el ama a határra, amikor is 
ezt az elfoglaltságot már nem 
lehet csupán hobbinak nevezni. 

Köszönet
A Városi Nyugdíjasklubot mostanában több öröm is érte. A 
klubhelyiségünk némi átalakítás révén tovább bővült egy kisebb 
helyiséggel. Ezt szépen kitakarítottuk, kifestettük. A bontást Ta
kács Lajos, Petrovics András és Tóth Géza végezte, a kő
művesmunkát pedig Búzás Pál, Lipták Pál és Tóth Géza. A 
takarításban Budai Józsefné, Budai Imréné és Pető Tibor 
jeleskedett. Péter Lajosné a festéshez biztosított anyagot, 
Páncél Tibor pedig az ideszállításukat intézte. Most már el
férünk, és mindennek van helye is. A másik öröm, hogy nyugdí- 
jasklubunk tagjai eljutottak Erdélybe.
Szeretnénk megköszönni minden jóakarónknak, akiknek érde

me van örömeink forrásában.
Szilágyi Sándorné

klubvezető

Szeretném az elmúlt hat eszten
dőben készített munkáimat na
gyobb közönség előtt is meg
mutatni.
- Miként határozza el magát egy a 
honvédségnél polgári alkalma
zottként dolgozó fiatalember, 
hogy fával kezd el foglalkozni?
- A fával való kapcsolat jóval ré
gebbi keletű. Asztalosnak tanul
tam, és egy ideig ezt a foglal
kozást űztem. A tanulóévek alatt 
tagja voltam az intarziakészítő 
szakkörnek. Ekkor még alig ké
szült önálló munkám, a foglal
kozásokon bútorokat - szekrény
kéket, asztalkákat-újítottunk föl. 
A vizsgák után a Salgótarjáni Sík
üveggyárba kerültem karbantartó 
asztalosként, de viszonylag ha
mar rájöttem, hogy nem fizetik

a fáma
kthtfffkercfikedéfi

| AJÁNLATA,

Dr. Laura Schlessinger:
10 ostobaság, amivel a párok 

elszúrják kapcsolatukat
Ismét egy párkapcsolatról szóló 
könyv. Nem véletlen, hogy e té
mával foglalkozó könyvekből 
igen bőséges a választék. Egy
felől ez a téma minden embert 
érint, akár törvényesíti kap
csolatát, akár nem. Másrészt a 
szakemberek az emberi kap
csolatok válságáról beszélnek, 
és próbálják segítségnyújtással 
menteni a menthetőt.
Felgyorsult életünkben ma nem 
akarjuk megjavítani megrom

meg a munkámat. Jelentkeztem 
a katonai tiszthelyettes képzőbe, 
és a katonáskodás lett az újabb 
szakmám. 1990-ben kerültem 
ide Aszódra, és azóta is ennél az 
alakulatnál dolgozom.
— Hogyan kezded el egy 
munkádat? Van például vala
milyen kedvenc témád?
— Igazából nincs. A megérzés a 
döntő, amikor átvillan rajtam, 
hogy ezt érdemes megcsinál
nom. Sok minden ihletet adhat, s 
ha ez megvan, innen egyenes az 
út. Megrajzolom a mintákat, ki
vágom az egyes részeket és 
összeillesztem, összeragasztom 
őket. A fa illata, szeretete a dop
pingszer, és aztán a kész mű 
okozta elégedettségérzés.
— Lakótelepi lakásban élsz... A 

lott kapcsolatainkét, inkább a 
könnyebb megoldást választ
juk: felrúgjuk gyorsan és új 
után nézünk. “Csupán” arról 
feledkezünk meg, hogy a kap
csolatnak volt egy másik ala
nya is. Az önzés egyre erő
sebbnek mutatkozik életünk
ben.

A kapcsolatok többsége a 
szerző szerint azért nem válik 
erőssé, mert nem kellően meg
alapozott. Elmarad az a folya-

Széplrodalmat 
kedvelők 

figyelmébe!
A Közművelődés Otthona új 
klubot szeretne beindítani 
szeptember közepétől olyan 
érdeklődők számára, akik eb
ben a rohanó világban is képe
sek regényt, novellákat, ver
seket olvasni, esetleg írni.
Első összejövetelünket szep
tember 23-án 18 órakor tartjuk 
a Művelődés Háza kamarater
mében. 

feleséged hogyan viszonyul eh
hez a porral, hulladékkal járó te
vékenységhez?
Szerencsére nagyon pozitívan. 
Sokszor elmondja a véleményét, 
más kérdés, hogy nem mindig 
hallgatok rá. A kosszal, porral, a 
ragasztó nem túl kellemes sza
gával járó kellemetlenséget csak 
az elkészült munkával tudom 
„honorálni”. Ebből már van 
vagy 60 darab a lakásban.
— Hol láthatja ezeket a műveket 
az aszódi közönség?
— Örömmel mondhatom, hogy 
október elsején nyílik kiállítá
som a Vécsey Károly Helyőr
ségi Klubban. Már készülnek a 
plakátok, meghívók. Nagyon bí
zom benne, hogy mások tet-szé- 
sét is elnyerik a munkáim. -R- 

mát, amit régebben udvarlás
nak neveztek. Ma sok esetben 
két ember a kölcsönös szimpá
tia felfedezése után gyorsan 
összeköltözik, és minden érte
lemben összeteszik, amilyük 
van.
Hogy mi is volt az udvarlás? 

Olyan különleges időszak, 
amely lehetőséget biztosított a 
férfiak és nők számára, hogy 
barátságot alakítsanak ki. Ek
kor volt idő, hogy fontos dol
gokat vitassanak meg, legyen 
a téma filozofikus, vagy na
gyon is gyakorlatias. Az ud
varlás a másik személy olyan 
mélységű megismerését jelen
tette, mely folyamat során el
dőlt, érdemes-e a partner a bi
zalmassá válásra.
Hogy erre manapság is nagy 

szükség volna, bizonyítja az a 
több tízezer telefon, amit a 
szerző kapott egy, társkapcso
latokkal foglalkozó rádiómű
sorának vezetése során. A má
sok által feltett kérdésekből, és 
az arra adott válaszokból most 
mi, olvasók is pofitálhatunk.

R.Z
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www.volkswagen.hu

Polo Cool klímával és szervokormánnyal 
már 2 499 000 Ft-tól

Főbb szériafelszereltség:

• Klímaberendezés automatikus hőfokszabályzással
• Vezető- és utasoldali légzsák, oldallégzsák elöl
• Elektrohidraulikus szervokormány
• Kormányoszlop magasság- és axiális állítás
• Elektronikus indításgátló
• Isofix előkészítés
• Béta rádió 4 hangszóróval
• Fényszóró magasságállítás
• 12 év átrozsdásodás elleni garancia
• 2 év teljes körű garancia Autó szeretettel.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

A VW Polo motorizáltságtól függő kombinált átlagfogyasztása: 4,4 - 7,61/100 km, C02 kibocsátása: 119-182 g/km. Az akció részleteiről érdeklődjön márkakereskedésünkben. 
Az ajánlat korlátozott darabszámú gépkocsi erejéig vagy visszavonásig érvényes.

http://www.volkswagen.hu
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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Tisztelt Szerkesztőség!

Olvasom az „Aszódi Tükör” 
című ingyenes kiadványt. Min
den alkalommal, ha megka
pom, elolvasom, és felbosz- 
szantom magam. A májusi 
szám olvasása után szinte dü- 
hősen kerestem, majd az utolsó 
oldalon megtaláltam a lap 
névjegyét.
Kiadó: Aszód Város Önkor
mányzata
El gondolkodtam...
Támogatja a Magyar Nemzet c. 
napilap az önkormányzat kiad
ványát? Vagy a Fidesz MPSz? 
Miért névtelen, aki „Aszódi 
Polgár” - jelzem, nem Én vol
tam -, és miért van neve annak 
aki „Fidesz MPSz aszódi cso
portja”? Milyen név az. hogy 
„név és cím a szerkesztőség-
ben”? Vegyenek példát ifj. 
Jordán Imréről vagy az MDF 
vezetőiről, akik vállalták nevü
ket.

Mi keresnivalója van a lap
ban egy párt politikai igehirde
tésének?!
Miért kell nekem egy peda

gógus sirámait olvasnom aki
ben fel sem merül, hogy tanári 
pályafutása során tanított „hü
lyegyerekeket”? Aki gátlásait 
politikai üldöztetéssé próbálja 
emelni?
Sokkal szívesebben olvasnám 
az alábbiakat:
Példái.:
Emberek! Polgárok! Honfitár
saim! Néhány éve kitaláltam, 
hogy megtréfállak Benneteket. 
Egyirányúvá teszem a Petőfi 
utcát a Mozi közig! Ha a Pol
gármesteri Hivatal felől érke
zel, élvezed a tréfám.
Petőfi utca alsó rész: Behajtani 
TILOS!
Petőfi utca felső rész: Mindkét 
irányból behajtani TILOS!
Mozi köz: Behajtani TILOS! 
Na? Milyen? Forgolódj, mint a 
grillcsirke!

Aszódi Forgalomszervező

Megmondom milyen: BAL
ESETVESZÉLYES! Miért? A 
Mozi köznél hiányzik a szembe-

jövő forgalom jelzése - hazafelé 
szinte naponta hülyéznek le az 
OTP felöl érkezők. Nem ártana a 
Dobó Katica utcánál egy zsákut
cátjelző tábla sem! De a tréfa ak
kor lenne igazi, ha havonta vál
toztatnák a haladási irányt.
Példa 2.:

Felhívás!

Felhívjuk a polgárok, vállalkozók 
figyelmét, hogy az utóbbi időben a 
városban jelentősen megsza
porodott a besurranó módszer
rel, illetve betöréssel elkövetett 
bűncselekmények száma. Kérünk 
mindenkit, hogy vigyázzon saját 
és mások értékeire, míg a garáz- 
dálkodók méltó helyükre nem ke
rülnek!
Ez igazán a városnak szóló hír, 

miért nem jelzi, kedves Aszódi

Tisztelt Szerkesztő úr!
Szeretnék Önnel és az Olvasók

kal megosztani egy igen fontos 
problémát, ami a következő:
A házunk előtt (Falujárók útja 

30.) körülbelül egy éve rongálják 
az autókat (karcolás, gumile
eresztés, benzinleszívás, magnó
lopás), egy Trabantot pedig meg
próbáltak ellopni.
Majdnem minden esetet jelen

tettük a rendőrségnek, de még ed
dig semmi nem történt, nem tud
ják, kik a bűnösök. Egy esetet 
nem jeleztünk, mivel sértettje 
csak egy pár napig volt Aszódon 
vendég, és a tapasztaltak után 
lehet, hogy nem is jön többet.
A lakók soha nem észlelnek sem
mit, pedig polgárőr is lakik a ház
ban. Jómagam egy héten keresz
tül éjjelente benzint és fáradságot 
nem kiméivé jártam az egész vá
rost, de rendőrautót, polgárőrt 
egyet sem láttam.

A szomszéd épületnél is tör
téntek ilyen dolgok, de nem ilyen 
nagy számban, mint nálunk.
Nem tudom, hogy lesz-e ennek a 
levélnek foganatja, de nem lehet 
úgy nyugodtan aludni, ha a fejben 
az jár: lehet, hogy éppen most 
törik fel a gépkocsit. Nem sűrűn

Tükör?
Aszód 2004. június 05.

Papp Gyula

Tisztelt Olvasónk!

Valóban, az újság kiadója 
Aszód Város Önkormány
zata. A lap azonban az aszó
diaké. Mivel ma Magyaror
szágon szólás- és sajtószabad
ság van, bárki elmondhatja, 
leírhatja véleményét. Politi
kai párt is. Viselnie kell azon
ban érte az esetleges jogi kö
vetkezményeket. Szerkesztő
ségünk nem kívánja átvállal
ni a felelősséget, ezért nem 
fogad el névtelen levelet. A 
szerzőnek ahhoz joga van, 
hogy kérje, a nevét ne adjuk 
közre. Kötelesek vagyunk vi
szont megnevezni őt a már 
említett esetben.
A Magyar Nemzet nem támo
gatja az Aszódi Tükört, és a 
FIDESZ MPSZ sem.

van olyan nap, hogy ne történne 
valami. Az egész ház fél, vajon 
reggelre mire ébredünk.

Több helyen olvastam, hogy jó 
a teljesítményük az aszódi pol
gárőröknek. Hol és mikor? Ren
dezvénybiztosítás, forgalomirá
nyítás, stb. Teljesen el van átkoz

Sajtóközlemény
A VOLÁNBUSZ Rt. ezúton tájékoztatja a kedves Utasokat, hogy 

az utazásuk könnyítése, az autóbuszra történő felszállás gyorsítása 
érdekében 2004. augusztus 2-tól kezdődően a gödöllői autóbusz
állomáson számítógépes jegyelővételi rendszert vezet be.

A Volánbusz Rt. által az autóbusz-állomásról induló helyi, illetve 
helyközi viszonylatokban közlekedtetett járatokra az autóbusz-ál
lomáson kihelyezett jegykiadó automatáknál és az elővételi pénz
tárnál megváltható jegyekkel, valamint bérletekkel lehet felszállni. 
A 65 évnél idősebb személyek továbbra is az autóbuszvezetőnél 
igazolhatják az ingyenes utazásra való jogosultságukat.
Elővételben a visszaútra is megválthatok a menetjegyek. Ebben az 
esetben a visszaút árából 10% kedvezményt kapnak a VOLÁN
BUSZ Rt. Utasai. Az előreváltott jeggyel a választott viszony
latban, az egy órán belül induló Volánbusz Rt. által közlekedtetett 
autóbusz-járatok bármelyikére fel lehet szállni. Az ülőhelyeket ér
kezési sorrendben lehet elfoglalni.
Menetj egyet a tervezett utazás előtti napokban, sőt hetekben is lehet 
előre váltani. Az utasoknak a jegykezelést követően a menetjegy 
visszakapott részét - az utazás befejezéséig meg kell, hogy őrizzék 
és azt az ellenőrök kérésére meg kell mutatni.

Lapunk rendszeresnek mond
ható rovata a rendőrségi hí
rek, amelyben már számos al
kalommal felhívtuk a polgá
rok figyelmét, vigyázzanak 
jobban értékeikre. (A rendőr
ség úgy látja, továbbra sincs 
foganatja a figyelmeztetés
nek.) De ha megengedi, to
vábbra sem csak erről fog 
szólni az újság.
Az Ön által említett közleke

dési furcsaság valóban léte
zik, és nap mint nap baleset
veszélyes helyzetet teremthet. 
A problémát jeleztük az ille
tékeseknek, akik ígéretet tet
tek, kihelyezik a hiányzó táb
lát.
Köszönöm levelét, a problé
mára való figyelemfelhívást. 
Remélem, a jövőben olyan 
Aszódi Tükör is meg fog jelen
ni - legalább néha -, amelyen 
nemcsak bosszankodni tud. 
Tisztelettel: Rácz Zoltán

felelős szerkesztő

va a környékünk, vagy csak 
messze van a városközponttól. 
Talán errefelé is lehetne fi
gyelni egy-egy szombat éjjelen.

Javasolom az illetékeseknek, 
hogy ne a kocsiban üljenek a 
Szabadság téri parkolóban, ha
nemjöjjenek fel a Falujárók útja 
felé is.

Boros Imre
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RENAULT
Kishaszonjármú'vek

AZ ÁFA FELE: KIRÁLYSÁG!
Az ÁFA értékének feléért királyi

*50%-os önerő befizetéssel, az ajánlat 2004. augusztus 31-ig érvényes, a mindenkori CI1F alapkamat függvényében változhat.

Gépjármű Önerő Futamidő Törlesztőrészlet THM*

Master Professional 2.750.000 Ft 60 hó 51.688 Ft 4,90%

Trafic Professional 2.375.000 Ft 60 hó 44.51 2 Ft 4,90%

Kangoo Professional 1.500.000 Ft 60 hó 28.142 Ft 4,90%

A Renault megfelezte az ÁFA-t. Ha augusztus 31. előtt vásárol Renault Kangoo Express, Trafic vagy Master 
Professional modelleket, az Ön cége visszaigényelheti az ÁFA-t, és a feléért* királyi kedvezményekben 
részesül. A részletekről, feltételekről és kedvezményes hitelakciónkról érdeklődjön márkakereskedésünkben! 
www.renault.hu

■Kangoo Express Professional: nettó 267.000 Ft, Trafic Professional: nettó 426.000 Ft, Master Professional: nettó 492.000 Ft. Az ajánlat a készlet erejéig tart.

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

RENAULT - Autókat alkotunk

http://www.renault.hu
http://www.renault60.hu
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Egy kis nyelvelés
Lé hűtő és lévnyaló

Olvasótábor 2004.
Ahogy a résztvevő gyermek látták

Sokszor és sokan megállapí
tották már, hogy nyelvünk külö
nösen gazdag képes kifejezé
sekben. Ugyanazt a gondolatot 
árnyaltan, sokféleképpen képes 
- a mindenkori alkalomnak és 
helyzetnek megfelelően - 
visszaadni, vagyis képes foko
zatok kifejezésére is.
így van ez a különböző tu

lajdonságok megnevezésével is. 
Akár negatív, akár pozitív mi
nősítéssel kapcsolatos egy-egy 
kifejezés, általában több, egy
mástól jelentésámyalatban kü
lönböző, alapjelentését tekintve 
ugyanakkor mégis igen közelál
ló szinonima jellemzi nyelvün
ket.
A léhiítö szó szerkezetét te

kintve összetett szó. Viszonylag 
későn bukkant fel szókincsünk
ben - az első írásos adat 1723- 
ból való „lé-hüttő” alakban -, s 
mindenképpen gúnyos kifeje
zésként jelent meg a munkát 
imitáló, haszontalan emberek 
megj dőlésére, s bekerült a „ bor
sót gömbölyít ”, „zabothegyez”, 
„lencsét laposit”, „falra borsót 
hány" stb. kifejezések sorába. A 
fölösleges, értelmetlen tevé
kenység megjelölésére használ
ták, mert hiszen a forró lé magá
tól is kihűl, s a zabot sem kell 
hegyezni, mert már eleve he
gyes, úgyszintén nem szükséges 
külön lapítani a lencsét, mert 
eredendően lapos.
A léhiítöszó megjelenését sokan 
alapvetően a sörfőzéssel hozták 
összefüggésbe, de nyelvészeink 
határozott állásfoglalása, hogy 
ez a vélekedés mindenképpen 
téves. A szó pontos származása 
azonban máig tisztázatlan.

A lévnyaló szó ebben a 
formájában mindenképpen 
régies szóhasználatnak minősül. 
Magam is Katona József Bánk 
bán című drámájában találkoz
tam vele. Ez a kifejezés szintén 
negatív minősítést hordoz, de 
már nem a semmittevés, a tel
jesen értelmetlen tevékenység 
jelölésére szolgál, hanem ko
moly jellembeli hibára utal. A 
dörgölőzö, hízelkedő, megaláz
kodó emberre vonatkozik, aki 

emberi tartásának bizonyos 
mértékű feladásával próbál szá
mára előnyös helyzetet terem
teni. Bizonyára rokonítható a 
csurran-cseppen kifejezés jelen
téskörével is. A túlcsorduló ital 
„megmentésére” jelenhettek 
meg a lévnyalók, akik beérték a 
veszendőbe menő finomság egy 
pici részével is, s ezért hajlandók 
voltak megalázkodni, meghu
nyászkodni is. Esetleg éppen a 
leendő nagyobb nyereség ér
dekében. Később ezt ajelentést a 
talpnyaló vette át, amely dur
vább, gorombább minősítés, hi
szen a talpunkhoz már jelentős 
mennyiségű kosz, szenny is ta
pad. S csak pillanatnyi indulat, 
vérmérséklet és egyéni intelli
gencia kérdése, hogy más test
rész emlegetése még durvábbá, 
gorombábbá tegye ezt a minősí
tést.

Negatív jelentésük összekap
csolja őket, azonban alapvető 
különbség, hogy az egyiknek - 
léhűtő - valójában inkább eny
hén, kissé megbocsátóan elma
rasztaló jelentése van, a másik
nak viszont - lévnyaló - egyér
telműen durva, goromba, erősen 
rosszalló felhangja is.

-G-l

Apróhirdetések
Aszód központjában eladó egy 120 négyzetméteres, két- 
generációs családi ház. Irányár: 14,5 MFt. Érdeklődni lehet a 
Dobó köz 2. szám alatt vagy a 06 70 540-0781-es telefonon.
Eladó egy HONDA VFR 750-es, 1988-as évjáratú motorkerékpár. 
Irányár: 430 ezer Ft. Tel: 06 70 611-9609.
Kiadó egy üzlethelyiség a Művelődés Házával szemben (Kos
suth Lajos u. 71.). Érdeklődni lehet a 28 500-450-es vagy a 06 20 
941-6533-as telefonszámon.
Otthon végezhető könnyű munka. Válaszborítékért tájékoztatom. 
Jelige: munkalehetőség. Postacím: 2170 Aszód Pf48.
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.
Eladó a Falujárók úti lakótelepen, téglából épült társasházban 1 
szobás, 41 négyzetméteres, összkomfortos, gázfűtéses, vízórás, te
lefonos magasföldszinti lakás. Irányár: 7,2 millió Ft.
Tel: 06 20 974-9850
Aszódon 58 m2-es, déli fekvésű, erkélyes, kábeltévés, 2. emeleti, 
téglából épült lakás eladó. Irányár: 8,5 MFt. Érdeklődni: 06 20 
950-6012; 06 20 395-3452

Kincskereső írónk Móra Ferenc. 
Kincsek: legfőbb forrása az em
beri munka, és a szeretet - az 
élet. Nincs boldogság a földön 
csak annak, aki embertársait 
szereti. Ezek a gondolatok szőt

Olvasótábori pillanatkép Sáhó Regina felvétele
ték át az író életét és minden 
munkáját. A mi célunk is a kin
csek keresése volt az olvasótá
borban. Névkártyákat készítet
tünk, ismerkedési játékok se
gítségével kerültünk közelebb 
egymáshoz, szavalóversenyre 
Móra versekkel készültünk, 
könyv-és könyvtárismereti totó 
tanította meg nekünk a helyi 
könyvtár használatát, színdara

bokat tanultunk és adtuk elő bá
bozással azokat, Móra-tablót 
készítettünk. Természetismereti 
előadást tartottunk. Szalvéta
technikával dolgoztunk üvegre 
és cserépre egyaránt. Móra Fe-

renc-diavetítést készítettek a na
gyobbak a Power Point számí
tógép-programmal. Egyéni és 
csoportfeladatok váltogatták 
egymást. Nagyon sokjáték volt.

Az udvari játékok után szívesen 
néztünk videofilmét is. Nagy ha
tással volt ránk a Kincskereső 
kisködmön és a Rab ember fiai 
Zsuzsa nénitől és Zsuzsitól gyö-
nyörű népdalokat tanultunk. 
Dávid és Andrea furulyajáté-ká- 
ban gyönyörködhettünk. Sokat 
tanultunk a Most mutasd meg! 
játékkal is. Ha úgy éreztük, hogy 
a csend után kiabálni vágyunk, 
akkor Adj király katonát játékot 
könyörögtünk ki Katitól.

Nagyon jól éreztük magunkat 
az olvasótáborban. Szeretnénk 
megköszönni Katinak, Melin
dának, Zsuzsinak, Zsuzsa néni
nek a sok kincset, amit kaptunk 
tőlük. Három napon át a Csen- 
gey Gusztáv Általános Iskola 
biztosított számunkra ebédet, 
amit Edit néninek köszönhet
tünk. Az utolsó napon Annamá
ria néni és Józsi bácsi nagyon 
finom paprikáskrumplival lepett 
meg bennünket. Reméljük, jö
vőre is lesz olvasótábor!
Köszönjük:

az olvasótábor lakói
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FOURTEL
Testépítők boltja 
Aszód Udvarház/ 

Újdonság!
J ESS IC

K

női fitness ruhák
- TOPOK, PÓLÓK

- SHORTOK, NADRAC 
Tevábhra is Kaphatók:
- Scitek táplálékkiegészítők
- fehérjék, tömegnövelők
-zsírégetők, aminosavak, vitaminok
Valamint;
- súlyzók, kesztyűk,
- súlyemelő és fogyasztó övék
- csukló-és bokasúlyok

MID és Bio Tech termékeket új i Itlaüi telephelyünkön
lehet megvásárolni!

Iklaü, Iskola túr 1. (Horgászholt)
NYITVA:K- P 13-17-IG
SZOMBAT: 9-12 TEL: 30 560-3044
HÉTFŐ: SZÜNNAP 70 364-3591

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

2170 Aszód Kossuth L. u. 71. Pf.: 55
Tel./fax:28 500-450; 28 500-451 Mobil: 06 20 9416-533; 06 20 9111-104 

Háti és kézi permetező kannák és alkatrészek!
1,2, 6, 10, 12, 16, 20 literesek 

Búvárszivattyúk:
tiszta vízhez és szennyvízhez:_85 l/min, 1001/min, 2001/min 

Tevékenységi körünk bővült!
Kistehergépjármű-alkatrészek 

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

Akkumulátorok, olajok és kenőzsírok, görgősláncok, 
patentszemek, kardántengelvek nagy választékban kaphatók!

Nyelvtanfolyamok 
az aszódi Lakótelepen!

ANGOL, NÉMET, OLASZ 
nyelven^ kezdő és 

középhaladó 
szinten 

októbertől májusig 
(esténként heti 2x2 órában)
Érdeklődni a 06 20 395-4352-es vagy a 

06 28 401-023 as telefonszámon

Búzásné Sánta Erzsébet

CIPŐBOLT v
Új helyen: Aszód, Kossuth L. u. 2.

(Samu gazda és az Allatelcdcl között) _

Szeptemberi akció! &
15 ezer Ft feletti vásárlás esetén

15 % kedvezmény az árból!
Őszi cipők folyamatosan érkeznek!
Siesta, Melánia, fissá, Playshoes bébicipők,Hirsch 
biopapucsok 23-41-es méretig zósap8a kaphato’

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

@ 9ÍS2ÁU.AT ÍS ÁLLATELEDEl
'/C.\ Aszód, Kossuth L.u. 2.(Samu gazda boltja mellett)

SZEPTEMBERI AKCIÓ!Madárpókok 15%-kal olcsóbban!
Pl.: B.albopilosum bébi 500 Ft helyett 300 Ft w-mmtÁ—IHasznált terráriumok "^5 //kedvező áron! , . v \

I • Á 11 o t e I e d e I 
25x20x20 berendezve 2.800 Ft helyett 1.400 Ft 
30x25x25 háttér+berendezve 4.600 Ft helyett 2.300 Ft 
Vadászgörény 13.000 Ft helyett 10.000 Ft 
+ 2.700 Ft-os ajándék hám hozzá!

Nyitva tartás:H-P: 9-17; Szó: 8-12
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Hazánk helyzete az Unióban
Európa egyesítésének gon

dolata az első világháború utáni 
rendezés során született meg, a 
német—francia határrevízió 
kapcsán (Elzász-Lotharingia). 
Gyakorlatilag az unióra/állam- 
szövetségre való törekvés nem 
új elképzelés, gondoljunk az 
Amerikai Egyesült Államok
ra, Brazíliára, Indiára stb., ahol 
szintén államok szövetsége va
lósult meg. Európa annyiban 
különbözik ezektől, hogy az 
Európai Unió nemzetállamok 
szövetsége, amelyek különbö
ző gazdasági, politikai, társa
dalmi fejlődési szinteken áll
nak. Elvi cél az elmaradott, le
maradó országok felzárkózta
tása a vezető államokhoz 
(Franciaország, Németország, 
Anglia). Az Európai Unió 25 
tagállama közül a magyaror
szági GDP (egy főre jutó éves 
nemzeti össztermék) szem
pontjából a lemaradók között 
van. Sajnos, az előrelépést hát
ráltatja, hogy ebből minden ál
lampolgárt hatvan százalék felé 
haladó államadósság terhel. Az 
európai sajtó rossz vélemény
nyel van a magyar életszínvo
nalról, belpolitikai harcokról, 
szociális állapotokról, embeijo- 
gi helyzetről. Júniusban a mű
veltség fontosságáról, érté
keink megóvásáról, újraterem
téséről írtam, fontosnak tartva, 
hogy merjünk magyarnak len
ni, és ha már gazdaságilag nem 
vagy csak lassan, a magyar 
szellemiséggel próbáljunk elis
mertséget szerezni. Kitörési 
pont és lehetőség ez elsősorban 
a hetvenes-nyolcvanas évek
ben született nemzedék számá
ra, melynek feladata egy új eu
rópai Magyarország megalko
tása. Sajnos ennek a rétegnek 
egy része nem tud elszakadni az 
amerikai, nyugat-európai, már 
oda sem kellő tömegkultúra fo
gyasztásától, és az ezzel járó 
életminta követésétől, mely a 
passzív befogadást, fogyasztást 
részesíti előnyben a szürkeál
lomány aktivizálásával szem
ben. A felfedezett kiúttalan
sággal szembesülve rosszabb 
esetben jön a drog, ital, célta

lanság, prostitúció, egyebek. Ez
zel szemben alkotó szellemiségű, 
aktív fiatalok sok esetben ne-he- 
zen illeszkednek be a fogyasztást 
propagáló, a globalizáció érdekei
nek alárendelt társadalomba. 
Visszatérve az eredeti gondolat
menethez, kitörési pont lehet a 
magyar mezőgazdaság pozíciói
nak javítása, mert jelenleg mél
tatlan helyen áll az európai orszá
gok között. Csak megemlítem, 
hogy a magyar malomipar a XIX. 
században Európában az első he
lyen állt, most pedig külföldi 
tőkés csoportok működtetik. De 
így van ez, mint tudjuk, a feldol
gozóipar más területein is, ahol az 
említett időszakban — sőt, még a 
múlt században is — kiváló pozí
cióink voltak, melyeket mára el
vesztettünk. (cukor, növényolaj, 
tej stb.) A magyar föld a legjobb 
termőadottságú területek közé 
tartozik az EU-tagállamok között. 
További kiárusítása, piaci eszköz
ként kezelése átmeneti anyagi 
előnyökért, végzetes hiba lehet, és 
a nemzet fennmaradását veszé
lyezteti. A mezőgazdaság átszer
vezése a rendszerváltás óta tart, és 
krónikus tőkehiány jellemzi az 
eddigi kormányok minden igye
kezete ellenére. Iparunk továbbra 
is a KGST örökségével küzd, az 
üzemek külföldi töke nélkül nem 
képesek versenyképes termelés
re. A tőke meg oda megy, ahol 
olcsóbb munkaerőt talál. Ezért 
egyre több üzem, gyár, vállalat 
zár be munkásai az utcára kerül
nek, mivel Ukrajnában, Ro
mániában, Moldáviában, Mace
dóniában és Kínában is olcsóbb 
munkaerőt talál a tőkés, és az adó
mentesség lejárta után távozik az 
országból. A gazdasági szféra 
más területein (pl. vállalkozások) 
is hiányzik a stabilitás, mely a to
vábbi országépítés legfontosabb 
talpköve lenne. A gazdasági, 
pénzügyi szakemberek dolgoz
nak az alternatívákon, hogyan 
lehetne előnyös pozíciókhoz jutni 
a csatlakozott országokkal, és a 
régi EU-tagországokkal szem
ben, valamint megtartani, fejlesz
teni az Európán kívüli országok
kal való külkereskedelmet. Kitö
rési pont lehet még viselkedés

kultúránk európaivá tétele is. A 
magyar turisták nem mindenhol 
szívesen látott vendégek. Egy 
ország megítélése függ állam
polgárai magatartásától az uniós 
országokban. Egy kiragadott 
példa a sok közül: a vendéglők
ből üvegpoharakkal teletömött 
zsebű, „elégedett” magyar turis
ta nem jó fényt vet a többi hon
fitársára, ezáltal az országra. 
Példa itthon is van az újfajta

Aszódi pillanatkép kutyával
Az úton szalad egy kutya. Egy 

magyar kutya. Puli.
Akik szeretik a kutyákat, azok 

tudj ák, hogy a puli az nem kutya, 
az egy fogalom. Bár benne is 
megvan az összes örökölt po
zitív kutyatulajdonság, de mégis 
más, mert a puli az puli. Nem 
divatos, drága nyugati kutya, de 
a miénk, évezredes örökségünk 
része.
Szalad az autók között, keresi a 
helyét, a simogató, baráti kezet, 
a családot, a munkát.
így kivert magyar kutyaként is 

szolgálni akar, mert ezt örökölte 
őseitől.

Kis bölcsességek
Az ember a tegnapj ai számát pontosan tudj a. Amióta eltörölték a 

halálbüntetést, a holnapjai számát sohanem fogjamegtudni.
A háziállatokkal ellentétben az emberek viselkedése teljesen 

kiszámíthatatlan. Ez a magyarázata annak, hogy az állatok nem 
tartanak embereket.
®"Azt kérded, hogy miként van az, hogy bőbeszédű vagyok, az 
írásaim viszont tömörek? Hát azért, mert amikor írok, nem 
nézel rám így, ezért azt hiszem, hogy érted!

Világéletemben szegény voltam. Emberéletemben is az va
gyok.

A becsületes állampolgár befizeti adóját. A becstelen is be
fizeti, csak sokkal könnyebben.
®°Ha pénzt kell kiadnom, úgy érzem, mintha a fogam húznák.
Viszont ha pénzt kapok, nem érzem úgy, mintha fogat húznék!

A tudósok szerint az állatok közül a harkálynak a legélesebb a 
hallása. Még azt is meghallja, amikor a féreg a kopogtatás után 
kiszól, hogy “szabad”!
®*Azt mondják, könnyű nekem, ha nem tudok valamit, csak le
veszek egy könyvet, és megnézem. Viszont, ha leveszek egy 
könyvet és megnézem, akkor ráj övök, hogy nem tudok semmit!
®*A rendőrség szóvivője szerint a sorozatgyilkos azért nem tett 
vallomást, mert elfelejtette az utolsó rész tartalmát.
^A tükröm állandóan arról beszél, hogy ki a legszebb a világ
ban, ahelyett, hogy kell-e borotválkoznom, vagy sem! Pálmai

„magyaros” vendéglátásra. A 
hazánkba bizalommal érkező 
más országbelit keményen 
„lenyúlják” egyes „flancos” ét
termekben. A rossz hír pedig 
sajnos szárnyakon jár...Sok 
területen van még tennivaló, pl. 
környezetvédelem, infrastruk
túra, stb. Előrelépni nem lehet a 
dolgok felismerésével, tettekre, 
összefogásra van szükség, helyi 
és országos szinteken, hogy Ma
gyarországról, mint minden te
kintetben európai országról be
szélhessünk. Tövis

Terelgetné az autókat, de azok 
nem hagyják, az utolsó pilla
natban elugrik a csikorgó kere
kek elől.
Ősi túlélési ösztön.
Piros nyelve lóg a tikkasztó me
legben, két barna gombszeme 
bizalmat tükröz.
Hozzám érve érdes nyelvével 
megnyalja kezem. Megsimo
gatom.
Továbbszalad, a pillanat, a sze
retet örömével.
Drukkolok neked.
Hajrápuli! Hajrá magyarok!

Tövis
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NEMZETKÖZI ÉS BELFÖLDI 
SZÁLLÍTÁS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS 

1 M3 - 120 M3-IG 
1 -24 TONNÁIG

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

SÓDER, HOMOK, TÉGLA, CEMENT 
ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEK 

KEDVEZŐ ÁRON!
GÉPI FÖLDMUNKA

/saját gépparkkal/ 
Gyors és hatékony KIVITELEZÉSE
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Belső hang 6.
Búzás János képviselő jegyzete

Tájékoztatni szeretném a Berkes utca lakóit a személyes találkozá
sunk utáni történtekről.
Kérem, olvassák át az általuk kért panaszok beadványon történő 
megismertetését a képviselő-testülettel.

Búzás János
önk.képv.
Beadvány 2004. 06. 21/1.

Aszód város önkormányzata részére
Tárgya: Berkes u. vízelvezetése / ipari terület

Tisztelt Képviselő - testület! Tisztelt Polgármester Úr!

Több Berkes utcai lakos panaszára szeretnék megoldást találni, és 
kérdéseikre írásos választ kapni a képviselő testülettől, az 1999. 
évtől húzódó problémáikról.

2004. április közepén bejártuk az említett területeket, ami akkor 
borzalmas állapotot mutatott (megjegyzem: előtte csapadék
mentes időjárás volt). A Berkes út lakói valóban elmondhatták 
magukról, hogy „vízakna-órával” rendelkeznek, ugyanis vízórá
jukat teljesen ellepte a víz!
Vízügyi szakemberek szerint elképzelhető, hogy a szennyvízcsa
torna-hálózatra rá nem kötött ingatlanok emésztő rendszereiből a 
szennyvíz szivárog át.
Nem valószínű, hogy a vízóráknak és kötéseknek ez az állapot 
hasznos lenne.
További kérdésként merült fel, hogy a 208/200. (XI. 25.) ÖKT. ha
tározat, amely a Berkes úti csapadékvíz elvezető árok munkáiról 
szól, kizárólag az utca 2/3-ára teged-e, mert a munka csak addig 
készültei.
A Berkes utcáról lesétáltunk az ipari területnek szánt irányban, ahol 
több 10 m3 építési sitt és háztartási hulladék keveredését láthattuk. 
A vízelvezető árokban kb. egy méteres poshadt víz állt. Itt meg
említeném, hogy képviselőtársaim korábban többször kérték ennek 
eltakarítását, akkor, amikor ismeretlen személyek kezdték oda
hordani felesleges hulladékaikat. Akkor ígéretet kaptunk a 
probléma megoldására, (megjegyzem: a közérdekű bejelentések 
során ez a kérés azóta is sokszor elhangzott)
A Tüzép-telep irányában a víz elvezető árok nem képes a vizet el
vezetni, ezért az érintettek tisztelettel kérték az önkormányzatot a 
problémák orvoslására. 1999-től csak az ott lakók türelmét kérte az 
a személy, aki e problémával foglalkozott a testület részéről - tájé
koztattak, és mutattak nekem tíz hivatalos levelet.
Felmerült kérdésként még az, hogy mennyit és mire költött a 

város a leendő ipari területre, amire nem tudtam pontos választ 
adni.
Az ott lakók szerint (ez az én véleményem is) a terület korábbi ren
dezésével, már működő ipar volna Aszód városában
A napokban, két hónap elteltével bejártam a területet, ahol annyi 

változás történt, hogy az ipari területet, az oda lerakott sittet és hul
ladékot, valamint a vízelvezetőnek nevezett csatornát belepte a gaz. 
Kérem Tisztelt képviselő társaimat, és Tisztelt Polgármester urat, a 
probléma megoldásának módját megtalálni szíveskedjenek.
Kérem Önöket, a megoldásra határidőt szíveskedjenek megszabni, 
mivel öt éve húzódó problémáról beszélünk.
Továbbá kérem Tisztelt Polgármester urat, a felmerült kérdé
sekre írásban válaszolni szíveskedjen, mert az érintetteknek 

személyesen is szeretnék megválaszolni kérdéseikre.
Aszód, 2004.06.22.

Tisztelettel:
Búzás János önk. képviselő

A képviselő-testület foglalkozott a felsorolt problémák megoldá
sának lehetőségeivel, melyek a következők:
- A Berkes utca és Déli Iparterület vízelvezetése ügyében a ge
odéziai felmérést az önkormányzat megrendelte. A felmérés ada
tainak ismeretében lehet megoldást találni Polgármester Úr vé
leménye szerint.
- ,,/k GAMESZ az árokpart kaszálását megoldotta, de a vízelvezető 
árok tisztítását nem tudja megoldani.” (áll Polgármester Úr intéz
kedéseiről szóló tájékoztatójában)
- Az érintett területen felhalmozódott több 10 m3 hulladék, sitt el
szállítása megtörtént, ám itt már újra látszanak a hulladéklerakás 
jelei.
- a 208/200. ( XI. 25.) ÖKT határozata, amely a Berkes úti csa
padékvíz elvezető árok munkáiról szól, nem teljesült. Kizárólag az 
utca hosszának 2/3-án készült el az árok, mivel az építésére szánt 
keret eddig engedte a munkálatok kivitelezését.

Felmerült kérdésként még az, hogy mennyit és mire költött a város a 
leendő ipari területre, amire nem tudtam pontos választ adni. Erre a 
kérdésemre még nem kaptam választ írásban, ezért erről majd talán 
a legközelebbi újság megjelenésekor, vagy később személyesen 
tudok beszámolni.

Reménykedem abban, hogy a geodéziai felmérések eredmé
nye után a vízelvezetés megvalósul, ugyanúgy, ahogy a mostani 
vízelvezető árok megoldhatatlannak tűnő tisztítása is. Abban is 
bízom, hogy nem alakul ki újabb sittlerakó ezen a területen, és 
hogy az eltervezett munkáknak nem csak a 2/3-a készül el, 
mert az azt jelenti, hogy nincs kész a munka.
Továbbra is egyetértek az ott élők gondjaival, és továbbra is sze
retnék segíteni ezek megoldásában. A felvetéseinkre kapott vá
laszokat sem érzem teljesnek ezen beadvány után.
Aszód 2004.07.12.

Köszönöm figyelmüket: Búzás János

Üzenet
Barátaim, védjétek meg Magyarországot minden ellenségétől! Ne 
egymással civakodjatok! Ha erőtöket belviszályra pazaroljátok, 
saj át sorsotokat megpecsételitek és hazátok sírj át megássátok.

(Hunyadi János szavai halálos ágyán)

Köszönetnyilvánítás
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki szeretett féljem -Virágh 
György-temetésén részt vett, és osztozott fájdalmunkban.

a gyászoló család

Hálás szívvel köszönöm a magam és fiaim nevében minden barát
nak, ismerősnek, akik szeretett féljem - Toqák László - temetésén 
megjelentek, és részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.

a gyászoló család
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TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

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

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

a Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők

a Diszperzit - Héra - Limit
a lábazat-és homlokzat

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

Péter Lajosné 
ASZÓD, LAKÓTELEPI 
FESTÉK-TAPÉTABOLT

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

Szó: 6-12-ig

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

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

Digitális filmkidolgozás akár 1 óra alatt! 
9x13 69 Ft/db\ 
10x15 79 Ft/db |

Tovább tart az ajándék filmes'kidolgozás 
24 □ filmjéhez 36 □ filmet adunk! 

Canon Sure Shot 105 zoom 29.990. + ajándék 
elem és film

Canon Príma Sup. 38-105 mm zoom 35.990.- 
+ ajándék film, tok, keret és állvány

Illatszertár
(ŰIPTONSA®!

KetetD ©^gj^újtók,
kovács©ÜWug IkíteMterok, színes 
fonott k©siirafc ák^gdMobozok

Nvárnn i«s DIIIONEkThan a

-20% - 30% - 50 %-kal olcsóbban!

Extra akció: egyes darabok akár 990 Ft-ért!
Aszód, Kossuth L. utca 1. Tel: 28 400-202 Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12

~ ORIGIML JEflNS
, -30 - 50,% kedvezmény!

MAR ITT AZ W ŐSZI k«LLEk€|«;
Levts Kilor TBYJEAAfS márkák
Aszód, Kossuth L. l.Tel: 400-202/M4 Nyitva tartás: rl-P: 8-17; Szó: 8-12
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wne/h

eraszc,

a mcét/tás/éz/i-nél /íazézáA
- , ’•■ < - r • V í-'-;

a éézeszlé és /aliézá/í széle

eyyes ezüst e/íszc

vrmjy Óra-ékszer bőit
X'X'-W>A fi éé/éé Aszód, Kossuth Lajos út 26. (régi mozi) |

Nyitvatartási H-P: 9.00-17.00 Szó: 8.00-12.00 1
A I '.-..■i f ■ ■

. . . —. . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - • --v'; --■
ff 11 ■• -!"W
f; v ■■ - . . ■

ss Aazáfos atafíu é/c

A SZÉNANÁTHA MEGOLDÁSA: 
*j*g; RH|N°L|GHT•"gyors, fájdalommentes, fénykezelés, amely lehetőséget adhat a végleges gyógyulásra•"klinikailag igazolt hatású orvosi terápiás eljárás•"néhány nap alatt mérsékli a szénanátha legtöbb tünetét•"terhesség, szoptatás esetén önmagában is alkalmazható, ill. Minden olyan esetben, amikor a gyógyszeres terápia nem megoldható , * “*

További információ:
dr. Száraz Katalin 

fül-orr-gége szakorvosAszód Szaokorvosi Rendelőintézet Rhinolight Centrum06 20 224-0014*7f. 5 * -.r.

Röfös
méteráru és lakástextil üzletFlszód Kossuth L. u. 30

- Selymek, szövetek, pamutok vásznak,
- ágytakarók, paplanok, ágyneműk,
- párnák, törülközők

Közületeknek, intézményeknek 
ingyenes felmérés és további 

kedvezmények!
Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12
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iaijy-xi
EXTRA méretű divatáru és kismamaruházat 

Aszód, Kossuth Lajos utca 3.

Nagy 
nyári vásár!

cAyáti /íismamaTa/iázal
/ílázasclása termelőt áwn /

- 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

uobu h ;
SPORTSWEAR kényelemben

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

A h ÍRÓÉT ÉS bEMUTATÓjÁNAk 

5 % 

kedvEZMÉNy!

Elérhetőség: vabu@invitel.hu

Számítástechnika és nyomtatási kellékek

Aszód Kossuth út 3 UDVARHÁZ 
Tel/Fax: 06 28 402 369 

www.megaprint.hu, email: megaprint@vivamail.hu

NYITVA TARTÁSUNK: H-P 9-17 Szó: 9-12

Hatvanban is várjuk Önöket!
Cím: Rákóczi út 3. (Korona Panzióval szemben)

LG 8x DVD író(+/=) 19.900.

CTörncrnccöO2 öccti ctöo j/jo i a o uocrcri i ac;

’Kió"h:
ABIT Nf7 alaplap FSB 400 16.200.-
ABIT ATI Radeon 9600 SE 128MB 18.900.- 
LG16xDVDROM 6.200.
LG 52xCD író 6.600.-
Maxtor 80 GB (7200) HDD 15.300.-

A nálunk vásárolt számítógépekre 
díjtalan szervizelést vállalunk!

Az üzleteinkben vásárolt alkatrészek beszerelése DÍJTALAN! 
írható CD-k és DVD-k a legkedvezőbb árakon!

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák!

ETMAQYAR 
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)

nia^L^v&vb!

mailto:vabu@invitel.hu
http://www.megaprint.hu
mailto:megaprint@vivamail.hu
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Dénes és a boldogsághormonok
>4 Galga mente adottságai kedvezőek egy maratoni versenyhez

Annak idején az a bizonyos 
görög harcos biztosan nem 
gondolta, azzal, hogy elfut a 
marathoni csata helyszínéről 
Athénba, a győzelem hírét 
megvinni, egyben sporttörté
nelmi tettet is végrehajt. A vi
lágon minden évben több mil
lióan iramodnak neki a távnak, 
hogy bebizonyítsák, ők is képe
sek erre a teljesítményre. A hi-

A prágai célban A versenyző archívumából
vatásos sportolók esetében fé- 
lig-meddig érthető is a dolog, 
ám az amatőrök szintj én inkább 
meghökken az ember, hiszen 
ők még fizetnek is az oxigén
hiányos állapotért. Persze 
mindez csak egy eszmefuttatás, 
a végén egy eléggé sarkos meg
állapítással.

Hárs Dénes mindenesetre 
egyike a több millió embernek, 
aki idén nekivágott a távnak és 
teljesítette azt, immáron har
madik alkalommal.
- Nekem egyszerűen jólesik 
futni - kommentálja teljesít
ményét. - Még azt sem tudom 
mondani, hogy lett volna holt
pont. Legutóbb Prágában futot
tam le a távot, és gyönyörköd
tem, hogy milyen szép épüle
tei vannak a cseh fővárosnak. A 
harmincadik kilométer után 
már tudtam, hogy semmi gon
dom nem lesz. S hogy mi a ma
gyarázata annak, hogy szere
tek futni? Valahol azt olvas
tam, hogy boldogsághormono
kat szabadít fel a futómozgás.

Dénes nem most kedvelte meg 
ezt a sportágat, hiszen a kato
naságnál a reggeli tornát is inkább 
erre cserélte fel. Igaz, először az 
őrök nem értették, miért akar va
laki hajnali fél hatkor tornacipő
ben kikéredzkedni az őrsávba. 
Aztán más sportágak jöttek, de a 
futás nem tűnt el az életéből. 
1998. óta rendszeresen indul 
amatőr versenyeken

- Régebben a Berekbe és a Hosz- 
szúvölgybe jártam edzeni, de ez 
ma már teli van szeméttel. Mos
tanában a kutyámmal Domony- 
völgyben futok.
A kutya - egy dobermann - Dé
nes sporttársa. Ugyanis ők ketten 
egy Magyarországon ma még 
viszonylag kevéssé ismert 

Vagyonőröket keresünk 
aszódi24/48órás 

munkahely lehetőséggel, 
októberi kezdéssel

Feltételek: - egyéni vállalkozói igazolvány
- vagyonőri és kamarai tagsági 

igazolvány
- fegyveralkalmassági papírok 

JELENTKEZÉS: 06 30 9631049 
(HÉTKÖZNAE ö 16 ÓRA KÖZÖTT)

sportágat űznek. Ennek a neve 
canicross, és a kutyaszán ver
senyekre eredeztethető vissza. 
Csak éppen a szán hiányzik, 
kutyából pedig mindössze egy 
van. Az állat a szabályok ér
telmében egy, maximum 2 mé
ter 15 cm-es hevederrel van hoz
zákötve a gazdájához. Az állat 
természetesen nem nyakörvet, 
hanem húzóhámot visel. Az 
ember-kutya párok közül az 
győz, aki a legrövidebb idő alatt 
teljesíti a távot. A versenyek két 
naposak, az első napon a rövid — 
2 km - , a második napon a 
hosszú távra - 6 km - kerül sor.
- Magyarországon nem szük
séges északi kutyával verse
nyezni, hiszen kedvezőek az ég
hajlati viszonyok, és mivel az ál
lat nem kinn éjszakázik, nem 
akkora hóban versenyez, mint 
mondjuk Alaszkában, nem kell, 
hogy hosszú szőre legyen. A jó 
felépítés és a gyorsaság sokat 
számít. Nem könnyű a “sport
társsal” tartani a lépést, esetem
ben általában ő húz engem, ám 
olyan is előfordult már - egy- 
egy erősebb dombra tartva 
hogy laza volt a heveder. Nekem 
viszont még soha nem kellett öt 
húznom - mosolyog beszélgető
társam.
- A kutyámnak ráadásul nem 
kell annyit edzenie, mint nekem, 
ő mindig tettrekész. Jó magam 
igyekszem tervszerűen edzeni, 

és a tervet lehetőség szerint beis 
tartani.
A canicross sportág már bemu

tatkozott a környéken, hiszen 
Dénes a télen versenyt szerve
zett Domonyvölgyben. Most is 
tervez valami hasonlót, ám erre 
még a szövetségnek is rá kell 
bólintania. A dobermannak 
nyárön kevesebb szerep jut. Volt 
ugyan nemrég egy felmérő ver
seny, de itt kutyák nélkül futot
tak a versenyzők.
Riportalanyom nem szeretne le
mondani az országúti futásról 
sem. Ez természetesen más ed
zést kíván. Sokszor látni öt Gal- 
gamácsa környékén, ilyenkor a 
szokásos 23 kilométeres körét 
futja. Ha ennél több kilométert 
akar megtenni, ellenkező 
irányba indul, és Hatvan felé jön 
vissza. Ez gyenge 3 0 kilométert 
tesz ki.
— A rákészülés során gyűjteni 
kell a kilométereket. Ez a titka 
annak, hogy aztán az ember jól 
bírja a hosszabb távolságot. 
Egyébként nem a maratoni táv 
volt a leghosszabb, amit egy
folytában tudtam le. Hat hete 
Ausztriában 56 kilométert telje
sítettem, amely alatt 2100 méter 
volt a szintemelkedés. Mind
össze egy helyen, egy nagyon 
meredek, Ördögösvénynek ne
vezett szakaszon nem futottam, 
erre ugyanis szinte föl kellett 
kúszni.
A maratoni azért mégiscsak 

maratoni futás. Nem véletlen, 
hogy Dénes kacérkodik azzal a 
gondolattal, hogy megszervez
zen egy Galga menti maratoni 
versenyt. Az útvonalat már 
megtervezte: a versenyzők 
Aszódról Hatvanba majd onnan 
végig a Galga mentén Do- 
monyba, majd Ikladra futná
nak, hogy aztán Aszódon ér
jenek célba.
- A körülmények nagyon ked
vezőek, hiszen a táv jelentős ré
szében falvakon keresztül kell 
futni, és ez ösztönzőleg hat a fu
tókra, emellett a frissítést is 
viszonylag könnyű megszervez
ni. Legyen ez a terv egy gondo
latébresztő. Remélem, hogy 
másnak is megtetszik az ötlet, és 
fölveszi velem a kapcsolatot, 
akár az Aszódi Tükör hasábjain 
keresztül is.

R.Z.
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Ki szurkol kinek?
Első idegenbeli meccs, első vereség

Varga Zoltán lett az 
Aszód TC edzője

Iklad-Aszód FC 1:0 (1:0) 
(Ifjúsági mérkőzés 2:4)
Iklad, Sportpálya 300 néző.
Két szomszéd település meccse 
mindig sok érdeklődőt vonz. 
Most sem volt ez másként. Az 
olimpiai játékok és a Forma-l
es Magyar Nagydíj ellenére 
sokan kíváncsiak voltak a 
rangadóra. Az ikladi és az aszódi 
csapat is erősített anyán szünet
ben, ezért a szurkolói elvárások 
is magasabbak voltak, mint ta
vasszal.
Sajnos csalódniuk kellett azok

nak, akik jó futballt szerettek 
volna látni. A 8. percben a 
vendéglátók pontrúgásból gyors 
vezetést szereztek. A mintegy 25 
méterről a bal felső sarokba tartó 
labdát az egyébként igen rossz

Nem árt a népszerűsítés
Kedves gesztusként egy kis mű
sorfüzetet kaptak az aszódi 
szurkolók az első hazai meccs 
előtt. A négyoldalas kiadvány a 
labdarúgó-bajnokság őszi me
netrendjének közlése mellett be
mutatja az Aszód FC felnőtt ke
retét, segítséget adva ezzel a 

napot kifogó aszódi kapus nem 
tudta hárítani. Ezzel a momen
tummal el is fogyott a csapatok 
labdarúgó tudománya. Az Iklad 
„ráült” az eredményre, az Aszód 
pedig képtelen volt egy valamire 
való akciót összehozni. Időhú
zásban, színészkedésben, rekla
málásban, sportszerűtlen jele
netekben élenjártak az ikladijá
tékosok, de az aszódiaknak is 
sikerült erre a szintre „kapasz
kodniuk”.
Gyenge játék, gyenge játékve

zetés, bosszankodó és egymás
sal vitatkozó (kiabáló) játéko
sok. Az egyik aszódi szurker 
meg is kérdezte a játékosokat: 
„Most akkor ti szurkoltok ma
gatoknak, vagy mi szurkolunk 
nektek...?” K.T.

rajongóknak. Az ötlet kitalálója 
és megvalósítója, Kovács Ta
más, aki lapunknak elmondta, a 
100 darab füzet elfogyott, de rö
videsen újakat készít. Ezen már 
a csapat új edzőjének fényképe 
szerepel majd.

R.Z.

(folytatás az 1. oldalról)

A Szigethalom elleni első ta
lálkozón még 5:0 arányú győ
zelmet aratott a csapat. Igaz, ren
geteg ordító gólhelyzet maradt 
ki, a különbség akár még egy
szer ennyi lehetett volna. A leg
eredményesebb játékos Hosszú 
Péter volt, aki egymaga négy 
gólt lőtt. Ezt követte az ikladi 
meccs, ahol mintha elfelejtett 
volna futballozni a csapat. A ta
lálkozó után összeült az FC el
nöksége. Értékelték az előkészü
leti találkozók eredményeit, a 
mutatott játékot, valamint a baj
nokság eddigi tapasztalatait. Az 
ülés után Búzás János az Aszód 
FC elnöke bejelentette: négy évi 
eredményes munka után közös 
megegyezéssel megválnak 
Kecskés Zoltán'} átékos-edzőtől.

A volt tréner vezetésével két 
egymást követő bajnoki évben 
nyert bajnokságot csapata, előbb 
a Gödöllő területi, majd a Pest 
megye II. osztály északi csoport
jában lett első az Aszód FC. A 
következő évben (2003/2004) a 
Pest megye I.osztályában a ne
gyedik helyen zárta az évet, bár 
sokak szerint az FC játékosállo
mánya a legerősebb volt ebben 
az osztályban. Elég csak a követ

kező neveket említeni: Wuko- 
vics László, Dejan Milovano- 
vics (FTC), Lénárt János (Vác), 
Nenad Pozder (Diósgyőr).
Az FC vezetése a negyedik he
lyet kudarcként értékelte, és is
mét a bajnokság megnyerését 
tűzte ki célként a 2004/2005-os 
szezonban Mindezt új mesterrel 
próbálja elérni.
Az Aszód FC új edzője Varga 

Zoltán lett, akit aligha kell be
mutatni a fütballszerető közön
ségnek. Az FTC legendás játé
kosa, olimpiai bajnok, az FTC, a 
Győri ETO, a Dunaferr és Diós
győr edzője elvállalta a megye I. 
osztályban szereplő Aszód FC 
irányítását.

Varga Zoltán nemrégiben a 
Nemzeti Sportban azt nyilat
kozta, jó lenne, ha valahol rábíz
nának egy csapatot és hagynák 
dolgozni, hogy bebizonyíthas
sa, mire is képes. Kívánjuk, 
hogy ez Aszódon megtörténjen. 
Ezzel ugyanis Aszód is jól járna.

R.Z.
Közvetlenül lapunk nyomdá
ba adása előtt ért véget az 
Aszód-Gyömrő találkozó. A 
mérkőzésen a már Varga Zol
tán által irányított Aszód 3:1 
arányú győzelmet ért el.

Aszódi postagalambok 
az athéni olimpián

A bajnokság 
őszi menetrendje

(folytatás az 1. oldalról)
nyas indult útnak gépkocsin, 
hogy szabadon engedése után 
megtegye a több, mint 1200 ki
lométeres távot.
Az aszódi galambászok közül 
Tóth József három, Bocsát Ti
bor öt galambot indított útnak.
Sajnos a verseny nem úgy ala

kult, ahogy tervezték, ugyanis 
eddig alig tíz magyar galamb tért 
vissza.
- Értetlenül állunk a dolog előtt
- kesergett Bócsai Tibor. - Jó
magam - és nyilván a többiek is
- rutinos, jól felkészített galam

bokat indítottam. Közülük nem 
egy megjárta már Achent, 
Hamburgot is. Hiába. Csapat
társamnak és nekem még egy 
jószág sem tért haza. Nem tud
juk, mi az oka a késésnek, csak 
találgatni tudunk, mi zavarhatta 
meg őket. Lehet, hogy a hőség, 
vagy talán az, hogy most a 
megszokotthoz képest ellen
kező irányban kell hazarepül
niük. Mindenesetre, ha ilyen 
kevés galamb tér vissza, akkor 
2004. a hazai postagalamb- 
sport fekete éve lesz.

R.Z.

Dátum Mérkőzés Kezdési időpont
108.08 Aszód-Szigethalom Ifi 15 00:1 tlrióii 17 0()
: 08.15. Iklad-Aszód 15:00 17:00
08.22. Aszód-Gömrő 15:00 17:00

: 08.29. I ököl-Aszód 15:00 17:00
09.06. Aszód-Kiskunlacháza 14:00 16:00
09.12. Bugvi-Aszód 14:00 16:00
09.19. A.s/.ód-Ráckeve 14:00 16:00
09.26. Bag- Aszód 14:00 16:00

■ 10.03. Aszód-Piliscsaba 12:00 14:00
10.10 Maglód-Aszód 12:00 14:00

:10.17. Aszód-Törökbálint 11:30 13:30
: 10.24. Orbottyán- Aszód 11:30 13:30
10.31. Aszód-Gyál 11:30 13:30

i 11.06 (szombat) Délegyháza-Aszód 11:00 13:00
j 11.14., i Aszód-Hévizgy örk 11:00 13:00
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Kutyás futó és kerékpározó verseny
A címben szereplő versenyre 
kerül sor 2004. augusztus 27-én 
pénteken 18.30 órakor Do- 
monyvölgyben, a strand közelé
ben.
1. kör rajtja: 18.30 órakor min
den futó-kutya párosnak egy
szerre. A kutyás kerékpárosokét 
- a résztvevők létszámától 
függően - a helyszínen döntjük 
el.Táv:kb. 1,8 km.
2. kör rajtja egyéni indítással az 
első célba érkezés után 30 perc
cel. A szünet felhasználható a 
kutyák itatására, hűtésére vagy 
bármi másra.Táv: kb. 3,5 km.

Nevezés a Tövis vendéglőben
17 órától 18 óráig.

Nevezési díj: 250 Ft.
A nevezetteket a verseny után 
ásványvízzel és üdítővel látjuk 
vendégül.

Kategóriák: 1. junior lány/ fiú:
18 év alatt. 2. felnőtt nő/férfi: 18- 
40 év. 3. Érett nő/férfi: 40 év 
felett.

A verseny első helyezettjei ér
met, a verseny leggyorsabbja 
(nő/férfi) serleget is kap.

A verseny egész területén kutya 
csak megkötve tartható, a rende
zett eboltási könyvet mindenki 
hozza magával.

Szeretettel várunk minden ver
senyezni kívánó ember-kutya 
párost, függetlenül attól, hogy 
rajthoz állt-e már ilyen verse
nyen.
Húzófelszerelés a helyszínen is 
vásárolható.

Szívesen látjuk az érdeklődőket 
és a nézőket is.
Információ:
Kutya-Ház állateledel, Aszód

Kerékpározók 
figyelmébe!

A Magyar Turista Szövetség és 
Lovasberény Önkormányzata 
országúti kerékpáros teljesít
ménytúrát rendez 2004. szept. 
18-án szombaton.
Táv: 30,50,100,150 km.
Nevezés: 9 órától 11 óráig. 
(150 km esetén 10 óráig) 
Rajthely/cél: Lovasberény- 
Sportcsamok
Részletek a Magyar Turista 
szeptemberi számában és a 
Másik Rádió honlapján, 
(www. tuloldal.hu)

Az olimpia jegyében
Balczó András olimpiai bajnok 

öttusázó gondolata
Vízszintes: 1. A megfejtés első 
része, zárt betű: A 12. Lakás
ban élő 13. Shakespeare egyik 
királya 14. Repülőgép jelzés 
15. Kiejtett betű 16. Fürdőszoba 
része 18. Márkajelzés 20. Liter 
21. El! 22. Keze, lába jár 23. 
Női név 25. Kálium 26. Fél
szeg! 27. Szobába 28. LEEL 
29. Fehérnemű 31. Ká! 32. Álló
víz 34. Kerti szerszám 35. Pa
lást darab! 36. Szintén 38. Nit
rogén 39. Farmer márka 40. 
LM! 42. Párosán szív! 44. Fél 
volt! 45. Méter 46. Becézett 
Gábor 47. Levegő, angolul 
(AIR) 49. Emelet, röv. 50. Bőr 
51. Római 1 53. Hélium 54. 
Ételízesítő 56. Eszméletlen álla
pot 57. Valamint 59. Kispatak 
60. Pest megyei település 
Függőleges: 1. Névelő 2. 
Testrész 3. Távoli rokon 4. Sír 
5. Átméröjele 6. Elhajít 7. Lo
bogtat 8. Friss 9. Híres magyar 

zeneszerző (... Ferenc) 10. Ta
nuló vezető 11. Római 6 12. A 
megfejtés második része 17. 
Félig ázik! 19. Ez 22. A 
megfejtés befejező sora, zárt 
betű:E 24. Kitalált történet 30. 
A házában 31. Szobából 33. 
Cink 34. Alvás közben látjuk 
37. Kicsépelt gabona szár 41. 
Mihály, becézve 43. Zivatar 
44. Maggal beültetett terület 48. 
Errefele! 52.ÜÓH 53. Prím
szám 55. ÓU 58. Félsz! 60. 
Dé! 61 En! 62. Amper 63. Jód 

-faé-

Előző havi rejtvényünk helyes 
megfejtése: Máté Péter, Fény 
városa, Azért vannak a jó bará
tok.

A helyes megfejtést beküldők 
közül sorsoltunk. A szerencse 
ezúttal Szendrei Évának (Aszód, 
Falujárók útja 5/22) és Aszódi

63

Péternek (Aszód, Hunyadi 
u.67.) kedvezett. Nyereményük: 
a Móni Fotó 2000 Ft-os, film
kidolgozásra feljogosító utalvá
nya, illetve a FAMA könyves
bolt 2500 Ft-os vásárlási utal
ványa.

Gmtuüiuim(!
E havi rejtvényünk megfejtésé

nek beküldési határideje: 
Szeptember 10.

Kellemes' időtöltést 
kívánunk!

Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait! 
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