
Nem várt 
sikert arattak 

a szelektív 
hulladékszigetek 
A vártnál jóval többen veszik 
igénybe a szelektíven végzett 
hulladékgyűjtés első lépcsőjé
nek tekinthető hulladékszige
teket. A tendencia nemcsak 
Aszódra, hanem szinte vala
mennyi, a programban részt 
vevő településre igaz. Mindez 
azt bizonyítja, ha megteremtik 
a feltételrendszert, az emberek 
többsége hajlandó tenni is a 
tisztább környezetért.
Hamar megszoktuk az igazán 

esztétikusnak mondható, új hul
ladékgyűjtő edényeket, és ren
dületlenül hordjuk beléjük a sze
lektív gyűjtési programba illő 

(Folytatás a 4. oldalon)

Nehéz táskák, súlyos követelmények
Körkép a tanévkezdésről

Szeptember elsején közel 2000 általános és középiskolás diák 
ült iskolapadba Aszódon. Mint az körképünkből kiderül, a két 
középiskola tanulóinak száma tovább nőtt, a Csengey általános 
iskolában pedig szinte azonos a tavalyival.

Elsősök: ismerkedés egymással és az új helyzettel

Továbbra is alaptalannak bizo
nyult az a félelem, hogy a két kö
zépiskola működése miatt el
néptelenedik a Csengey Gusztáv 
Általános iskola felső tagozata. 
Természetesen mennek el kis
diákok a negyedik és a hatodik 
osztály végén - idén mintegy 
20-an -, ám mivel legalább eny- 
nyien érkeznek más települé
sekről - Versegröl, Hévízgyörk- 
ről, Kálióról -, állandónak 
mondható a létszám. A Csengey 
utcai főépületben és a Rákóczi 
utcai tagiskolában jelenleg 532 
gyermek tanul. Sajnos az el
sősök száma kevesebb, mint ta
valy, 57 volt óvodás tanulja a be
tűvetést.
Ami a fejlesztést illeti, ennek

(Folytatás a 3. oldalon)

Kezelhető a város költségvetésének hiánya
Kevesebb helyi adó esetén elkezdődhet a vagyonfelélés

58 millió 179 ezer Ft állami 
támogatást kapott Aszód az 
önhiki pályázatra, ezzel jelen
tősen lecsökkent a költségve
tési hiány. A maradék 30 mil
lió 741 ezer Ft-ot a bevételek 
növelésével, illetve némi „nad
rágszíj húzással” póbálja pó
tolni a város.

Immáron több, mint tíz éve 
tartozik Aszód az önhibáján kí
vül hátrányos helyzetű települé
sek egyre növekvő táborába. 
2004-ben 1078 város, község, il
letve falu - vagyis az önkor

mányzatok több, mint egyhar- 
mada- próbálta igénybe venni 
az állami segítséget. Közülük 
53 pályázatát elutasították, a 
többiekét viszont befogadta a 
Magyar Államkincstár. Érde
kesség, hogy mindössze 25 tele
pülés - köztük Aszód - kapott 
50 millió Ft-nál többet.
A számok azt mutatják, baj van 

a pénzek leosztásával. Az állam 
egy adott feladatra a központi 
forrásból rendre kevesebb pénzt 
ad a ténylegesen szükségesnél. 
Azok a települések, ahol sok 

iparűzési adó folyik be, hozzá
tesznek a normatívához, hogy 
biztosítsák a feladatkör elvég
zését, azok, ahol nincs miből 
hozzátenni, támogatásért kilin
cselnek.
Aszódon tavaly 83 millió Ft 

helyi iparűzési adó folyt be 
(Gödöllőn mintegy másfél mil
liárd - a szerk. megjegyzése). 
Először fizetett helyi iparűzési 
adót a Richard Fritz Kft, miután 
lejárt az adómentessége. Ez a 30 
millió Ft azonban nem marad-

(Folytatás a 3. oldalon)

Elköszöntek 
a sorkatonák
Augusztus 24-én Aszódon is 

leszereltek az utolsó sorkato
nák. A szolgálatot innentől 
kezdve hivatásos és szerződé
ses katonák látják el a lak
tanyában.
Az ezred krónikája szerint 1963- 
bán - amikor az akkori honvé
delmi miniszter elrendelte a 40. 
Önálló Komendáns Zászlóalj 
felállítását - 6 sorkatona vonult 
be ide szolgálatra A számuk fo
kozatosan nőtt - a zászlóaljat 
közben ezreddé szervezték -, s 

(Folytatás a 4. oldalon)
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Önkormányzati hírek
Az Európai Közösség egyik ki
emelt célkitűzése volt, hogy a 
belső határok megszüntetését 
követően a kereskedelmi akadá
lyok lebontásával kiteljesítse a 
belső piacot, erősítve egyúttal a 
piacon működő vállalatok nem
zetközi versenyképességét. En
nek érdekében megtörtént a köz
beszerzések tagállami eljárása
inak harmonizálása, és hatályba 
lépett a közbeszerzési törvény. 
Ennek alanyai az önkormány
zatok is, akiknek helyi szabály
zatot kell alkotniuk és elfogadni
uk. Ez történt meg az augusztusi 
képviselő-testületi ülés első na
pirendi pontjaként.
Elfogadta a képviselő-testület a 

hulladékgazdálkodási tervet. Ez 
nem csupán Aszódra vonatko
zik, hanem a kistérségre is, és 
tartalmazza a hulladékgazdál
kodás alapelveit, és az önkor
mányzat e tárgykörben előírt kö
telezettségeit, feladatait.

Ismertté vált, hogy a város 
mennyi állami pénzhez jut az 
úgynevezett az ÖNHIKI pályá
zatnak köszönhetően. A kép
viselőknek arról kellett dönte
niük, hogy a fennmaradó költ
ségvetési hiányt miből fedezze a 
város. Erről részletesen, külön 
cikkben olvashatnak.

5 millió Ft-os gyorssegélyt kért 
a Szakorvosi Rendelőintézet a 
működésében mutatkozó forrás
hiány enyhítésére. A témával 
bővebben lapunk októberi szá
mában foglalkozunk.
Ugyancsak nem várt költségve
tési tételről kellett dönteniük a 
képviselőknek: a Tüdőbeteg
gondozó Intézet röntgengépé
nek egyik fontos alkatrésze hi
básodon meg, s a javítás, illetve 
csere költségére kellett anyagi 
fedezetet biztosítani. A grémi
um azt kérte dr. Bodó Zsolt fő
orvostól, hogy a közbeszerzési 
eljárásnak megfelelően kéijen 
három árajánlatot, és a legked
vezőbb mellett döntsön. A rönt
gencső cseréje végül 250 ezer 
forintjába került a városnak. 
(500 ezer Ft-ot a Szakorvosi 
Rendelőintézet biztosított a saját 
költségvetéséből.)
Mint arról már lapunkban ol

vashattak, két cég vásárolt az 
ipari parknak szánt területből, 
így mindenképpen el kell kez
deni a villanyhálózat kiépítését. 
Ennek keretében az ipari terü
letet keresztező 20 KV-os veze
ték áthelyezésre kerül, és meg
épül egy transzformátorállomás 
is. A munka bruttó 11 millió Fi
ba kerül, amit az ipari terület 

eladásának bevételéből fedez
nek.

Módosítani kellett a képviselő
testületnek az önkormányzat va
gyongazdálkodási rendeletét, 
mivel az nem tartalmazta azt az 
értékhatárt, amely fölött csak 
versenytárgyalás alapján lehet 
értékesíteni az önkormányzat 
forgalomképes vagyonát. Az 
összeghatárt az Ügyrendi Bi
zottság javaslata alapjában 10 
millió Ft-ban határozta meg a 
képviselő-testület.
Döntött a képviselő-testület a 

2004-es Aszód Fesztivál támo
gatásának mértékéről, és 500 
ezer Ft-ot biztosított a rendez
vényre.
Koczka Lászlónét bízta meg a 

képviselő-testület a Gyermek
élelmezési Intézmény ideiglenes 
vezetésével. A megbízás a ve
zető, Bordi Edit visszatértéig 
szól, aki jelenleg szülési sza
badságát tölti.
Akár a kisajátítási eljárás lefoly
tatásáig is hajlandó elmenni két 
ingatlan esetében a város. A volt 
önkormányzati telkek új tulajdo
nosai a beépítési kötelezettség 
lejártáig nem kezdték meg az 
építkezést. Egyikük nemrégiben 
kérte az önkormányzat hoz
zájárulását a 2001-ben 800 Ft /

Augusztus 11. 

négyzetméter+ÁFA áron vásá
rolt ingatlan eladásához. Sajnos, 
ez ügy kapcsán derült ki, hogy a 
régebben értékesített telkek ese
tében a szerződésekbe nem ke
rült bele az önkormányzat visz- 
szavásárlási joga arra az esetre, 
ha az építkezés elmaradna (A 
másik tulajdonos a határidő le
járta után néhány nappal még
iscsak belefogott az építkezés
be.) A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy először megpró
bál egyezkedni a tulajdonossal 
egy közös értékesítés kapcsán, a 
város jogászával pedig egyeztet, 
hogy kiderüljön, milyen lehető
sége van Aszódnak az ingatlan 
visszaszerzésére. Ha nincs más 
lehetőség, az önkonnányzat va
lószínűleg elindítja a hosszas 
procedúrával járó kisajátítási 
folyamatot.

A képviselő-testület végül 
jelentést hallgatott meg a lejárt 
határidejű határidejű határoza
tokról és a két ülés közötti intéz
kedésekről. Ezt követően zárt 
ülésen kitüntetésekről döntöttek 
(ezek augusztus 20-án átadásra 
kerültek - a szerk. megjegyzé
se).
A jegyzőkönyv teljes terjedel

mében elolvasható a Városi 
Könyvtárban. R.Z.

Átadták az új központi konyhát
A jövő évtől kezdve tudják kihasználni a teljes kapacitást

Megszakadhat 
a hagyomány

Szabad a konyhába vezető út - legalábbis az illetékeseknek

Szeptember 11-én ünnepélyes 
keretek között került sor az új 
központi konyha átadására. Ar
ról, hogy mit tudnak az új 
berendezések - és persze a sza
kácsok - a meghívott vendégek 
személyesen is meggyőződhet
tek a szalagátvágást követő va
csorán.

A 1.100 adagos konyha még 
nem teljes kapacitással üzemel, 
ezt várhatóan 2005. januáijában 
éri el. Értesüléseink szerint az 
újabb megrendelők között van 
az Evangélikus Gimnázium, 
melynek tanulói jelenleg egy 
hatvani vendéglő főztjét eszik.

Rácz Zoltán 

A képviselő-testület legutóbbi 
ülésén Bagyin József polgár
mester- tekintettel az augusztus 
20-án hallott Tóth Gábor- 
beszédre - kezdeményezte an
nak az aszódi hagyománynak a 
megváltoztatását, amely szerint 
Szent István ünnepén mindig az 
“aktuális” országgyűlési képvi
selő mondhatja el gondolatait. . 
Az új elképzelés szerint a kép

viselő-testület az adott esztendő 
májusában dönt arról, kit kéijen 
fel a város erre a megtisztelő fel
adatra. A helyszín- amit a hon
atya kifogásolt, méltatlannak 
tartva azt az ünnephez - meg
változtatása nem került szóba.

R.Z.
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Kezelhető a város költségvetésének hiánya
Kevesebb helyi adó esetén elkezdődhet a vagyonfelélés

(Folytatás az 1. oldalról)
hatott Aszódon, ugyanis 2003- 
tól úgy változott az önhiki elszá
molásának a rendje, hogy az év
közben keletkező adótöbbletet 
az önkormányzatoknak be kell 
fizetniük a központi költségve
tésbe - ez az önhiki egyik hátrá
nya. Idén természetesen ezt az 
összeget betervezték, és ez rög
tön azt is jelentette, hogy ennyi
vel kevesebb állami támogatás
ban részesülhet a város.
Bár a 2004-es esztendő költség
vetési koncepciójának tervezé
sekor minden eddiginél na
gyobb költségvetési hiány mu
tatkozott, ez kezelhető maradt, 
és az intéményvezetőkben sem 

alakult ki pánikhangulat. (Au
gusztus hónapra elfogyott az in
tézmények éves energiafo
gyasztásra kiszámított kerete. 
Egyéb többletbevételből azon
ban az év végéig biztosítható a 
fűtés és a világítás. - a szerk. 
Megj.)

Felvetődhet a kérdés, miért 
növekszik folyamatosan, az inf- 
láció mértékénél nagyobb 
ütemben a város költségvetésé
nek hiánya. A pénzügyi szakér
tők szerint ennek több oka van, 
amelyek között természetesen 
az infláció is szerepel, csakúgy, 
mint az, hogy a központi norma
tívából nem lehet elvégezni az 

adott feladatkörre szabott mun
kákat. Sajnos ez mostanában 
már a bejelentett központi bére
melésekre is igaz, amelyekre a 
szükségesnél szintén kevesebb 
pénzt biztosít az állam. Ehhez 
még hozzáadódik az újabban je
lentkező bevételkiesés, amely 
annak a következménye, hogy a 
város számos bérleményét érté
kesítette az elmúlt esztendők
ben.

Szolnoki Ferencné, a pénzügyi 
iroda vezetője szerint az első fél 
évetjól vészelte át a város, a pil
lanatnyilag nem hasznosított 
pénzeszközök lekötéséből szár
mazó kamat például 14 millió Ft 

többletet eredményezett. A 
pénzszerzés eme módjára a má
sodik félévben csak kismérték
ben számíthat a település, 
ugyanis befejeződött a központi 
konyha kialakítása, és ki kell 
fizetni az elvégzett munkát. A 
hiányzó 30 millió Ft a többlet- 
bevétekből, illetve egy-két be
tervezett feladatra félretett ösz- 
szeg átcsoportosításával fedez
hető, ám így is beretvaélen tán
col az egyensúly. Ha ugyanis 
nem folyik be a betervezett ipar
űzési adó, a felhalmozási bevé
telhez kell nyúlni, ami egyben a 
város vagyona felélésének meg
kezdését is jelentené.

R.Z.

Nehéz táskák, súlyos követelmények

(Folytatás az I. oldalról)
még előtte van az iskola, mivel 
a nyertes XXI. századi iskola cí
mű pályázat megvalósítása eb
ben a tanévben, illetve ezt köve
tően történik meg. A szükséges 
tisztasági meszelést elvégezték, 
a főépületbe új székek, a Rákó
czi utcai iskolába pedig új táblák 
és padok kerültek. Utóbbiakba 
az első és a második osztályo
sok ülhettek.
Más kilátásokkal várta diákjait 

vissza a Petőfi Sándor Gimná
zium, Gépészeti Szakközépis
kola és Kollégium, lévén, hogy a

Tudományos nap 
a Javítóintézetben

Tudományos napot rendeznek a Javítóintézetben október 8-án 
abból az alkalomból, hogy 120 esztendeje, 1884. augusztus 14-én 
költöztek be az első növendékcsoportok az akkor még Magyar Ki
rályi Aszódi Javító Intézet nevet viselő intézménybe. Magát az épü
letet 14 évvel korábban, 1870 -ben kezdték építeni a korábban csőd
be ment cukorgyár helyén.
A Tudományos nap része annak az eseménysorozatnak, amelyet az 
évforduló alkalmából a Javítóintézet erre az esztendőre tervezett. A 
délelőtt folyamán számos előadásra kerül sor, az előadók között 
szerepel dr. Bárándy Péter igazságügyi miniszter is. R.Z.

Körkép a tanévkezdésről
nyári szünetben kicserélték az 
épület ablakait és a bejárati ajtó
kat.
Itt 708 tanuló ült a padba, köz
tük 151 első évfolyamos. Új 
nyelvi előkészítő szak indult, 
amelynek tagjai ebben a tan
évben heti 15 órában angolt, il
letve németet tanulnak, mellet
te pedig számítástechnikai is
mereteket. A következő eszten
dőben heti 6 órára csökken az 
idegen nyelvi órák száma, év 
végén pedig a középfokú nyelv
vizsga letétele vár a diákokra. 
Természetesen továbbra is mű

ködik a francia tagozat, amelyen 
34 fővel indult új osztály.
Nem sikerült viszont új osztályt 
beindítani az esti tagozaton a túl 
kevés jelentkező miatt. Az így 
elérhető érettségi bizonyítvány 
megszerzésének feltételeit 
2001-ben jelentősen megszi
gorították, a képzés 3 évről 4-re 
emelkedett, és sokan nem me
rik bevállalni munka mellett a 
heti 18 tanórát.

A szakközépiskolában egyre 
népszerűbb a gépész szak, idén 
háromszoros volt a túljelentke
zés, az iskola tud tehát válogatni 
ajelöltek közül. A népszerűség 
valószínűleg annak köszönhető, 
hogy ezen a területen igen köny- 
nyü elhelyezkedni a környéken 
megtelepült nagyobb cégek üze
meiben, és a jól képzett szakem
bereket anyagilag jobban meg
becsülik. Jövőre az iskola két
éves szakképzés beindítását ter
vezi, ami azt jelenti hogy érett
ségivel rendelkezőket vesznek 
fel, akik a vizsgák sikeres leté
tele után gépipari számítás
technikai technikusi vagy ipari 
elektronikai technikusi bizo
nyítványt kapnak. A gyakorlati 
képzés a Bosch cég hatvani üze- 

hetekben kerül kialakításra egy 
új 20+1 fos számítástechnika 
terem és felújítják a CNC- gép
termet is. Mindezek költsége 20 
millió Ft.

Tovább nőtt az Evangélikus 
Gimnázium tanulóinak létszá
ma. Jelenleg 625-en tanulnak 
itt, 25 fővel többen, mint tavaly. 
Ebben az intézményben is indult 
nyelvi előkészítő osztály, amely
nek tanulói heti 14 órában tanul
nak angolt, 4 órában pedig szá
mítástechnikai ismereteket. Az 
év végén a diákok ECDL-szak- 
vizsgát tehetnek. Nőtt a kollé
gisták száma is, jelenleg 48 fő
nek jelenti ez az épület az ott
hont. Őket egyébként új tölgyfa 
bútorok és más kényelmi beren
dezések várták. Az iskola erre 15 
millió Ft-ot költött a saját költ
ségvetéséből. Október végére 
elkészül az új kerítés, amely szí
nében, stílusában igazodik az 
épületkomplexumhoz. A gim
názium erre 5 millió Ft-ot költ
hetett.
A tanintézményben idén minden 
eddiginél több diák, összesen 92 
végzős növendék érettségizik. 
Az idén végzettek 90 %-a került 
valamilyen felsőfokú oktatási 
intézménybe.

R.Z.
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Nem várt sikert arattak 
a szelektív hulladékszigetek

A komposztálandó zöldhulladék okozza a legtöbb gondot
(Folytatás az 1. oldalról) 

szemetünket. Mindezt a GA- 
MESZ által vezetett statisztika is 
igazolja, mely szerint különö
sen a műanyag és a papírhul
ladék számára kitett konténerek 
telnek meg gyorsan, de a többi 
edényt is a vártnál sűrűbben kell 
üríttetni. Érdekesen alakul az 
egyes szelektív hulladékszige
tek kihasználtsága is, a leggya
koribb forgalmat ugyanis a Rá
kóczi utca-Hajnóczy utca ke
reszteződésében megvalósított 
gyűjtőhely bonyolítja, holott a 
képviselő-testület ezt gondolta a 
legkevésbé jó helyszínnek. Az is 
érdekes, hogy a bevásárlóköz
pontok (Profi, Kondoros téri 
ABC) közelébe telepített szige
tek kevésbé kihasználtak.

Többen jelezték lapunknak, 
megkérdőjelezik a szelektív 
gyűjtés értelmét, ha a szállítás 
nem szakszerűen történik. Ez a 
kérdés felvetődött az egyik kép
viselő-testületi ülésen is. Lapunk 
érdeklődésére Tolmácsi Miklós, 
a GAMESZ vezetője elmondta, 
a szelektíven összegyűjtött 
szemét valóban nyílt raktérben - 
ezt kifogásolták néhányan - 
„utazva” kerül a MÉH telepre, 
de a tehergépkocsi egyszerre 
csak egyféle szemetet visz. Ezt a 
MÉH telepen bálázzák, így 
kerül tovább újrahasznosításra.
Az intézményvezető a pozitív 

tapasztalatok mellett negatívu
mokról is beszámolt. A település 
néhány lakója azt gondolja, 
hogy ezek az edények arra va
lók, hogy a családjuk szemét
gyűjtő edényébe már nem férő 
hulladékot válogatás nélkül be
lehordja. Találtak már többek 
között döglött macskát is a pa
pírhulladékok között. A GA
MESZ nemrégiben a papírgyűj
tő tárolók száját egy keresztben 
elhelyezett lemezzel szűkítette, 
hogy ezzel próbálja megakadá
lyozni az oda nem illő dolgok 
beledobálását. Az illetők egyéb
ként néha önmagukat buktatják 
le: az egyik szemétkupacban 

például közüzemi számlák is 
voltak, így pontosan tudni, ki 
juttatta oda a szemetet: ellene a 
GAMESZ szabálysértési eljá
rást kezdeményez.
Az egyik legnagyobb gondot a 
zöldhulladék okozza. A lakók - 
például a Hajnóczy utca eseté
ben - előszeretettel helyezik el a 
kerti hulladékot a zöldsziget 
mellé, mondván, a GAMESZ 
innen biztosan elszállítja. Ez 
egy idő után valóban meg

Elköszöntek a sorkatonák

A várva várt pillanat: a katonai holmik leadása
(Folytatás az I. oldalról)

két évvel később, tekintettel a 
megnövekedett feladatokra, 
már 283 föt hívtak be ide. 1974- 
ben új körletek kerültek kiala
kításra az itt szolgálóknak, akik 
szinte mindenütt jelen voltak: 
nemcsak a harcászati gyakorla
tokon, katonai rendezvényeken 
vettek részt, hanem az állami 
cégeknél is, ahol besegítettek a 
napi termelőmunkába. Arattak 
a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem tangazdaságának föld- 
jein, dolgoztak az Ipari Műszer
gyárban, sőt az M3-as autópálya 
építkezésén is. Munkájukért 
számos elismerést, köszönőle
velet kaptak.
1985-ben már 1000 fö fölött 
volt a sorkatonáit létszáma. In

történik, mivel a városképnek 
nem tesz jót a halomra hordott 
szemét. Csakhogy ezzel a város 
a hulladéktörvényben előírtak
nak nem felel meg, mivel az ki
mondja: kommunális hulladék
lerakóhelyen tilos zöldhulladé
kot elhelyezni.

Mi lehet a megoldás? A GA
MESZ vezető szerint a legké
zenfekvőbb lehetőség az intéz
ménye által árusított emblémás 

nentől azonban egyre keveseb
ben kaptak ide szóló behívó
parancsot, noha a rájuk szabott 
feladatok mennyisége csak alig 
csökkent.
2002-ben, a sor-és szerződéses 
állománynak korszerűen felújí
tott 126 férőhelyes, 5. számú 
épület átadásakor talán nem 
sokan gondolták, hogy két év 
múlva már csak az lakik máj d itt, 
aki önként vállalta a katonai 
szolgálatot.
A leszerelésre váró 84 sorkato
nát Sztán István ezredes, lakta
nyaparancsnok nevében Zeher 
Zoltán alezredes, parancsnok
helyettes búcsúztatta, aki beszé
dében így köszönt el a fiatalok
tól:
„Csakúgy, mint elődeik, Önök 

zsákban történő hulladék-elhe
lyezés. Ezt a 130 Ft-ért kapható 
- az összeg az elszállítás árát is 
tartalmazza-, a földben lebomló 
műanyag zsákot a szolgáltató 
korlátlan mennyiségben elszál
lítja az ingatlan elé kirakott hul
ladéktároló mellől. Természe
tesen a kertes házak tulajdono
sai a saját kertjükben megpró
bálkozhatnak a komposztálás
sal, illetve a gaz elégetésével is. 
Utóbbi esetében erre az önkor
mányzati rendelet értelmében 
péntekenként 16-és 18 óra kö
zött van lehetőség.

Feltéve, hogyha az égiek is úgy 
akarják.

R.Z.

is számos rendezvény, feladat 
előkészítésében és lebonyolítá
sában vettek részt, sokszor em
berfeletti erővel, akarattal. Nem 
csupán telepítési, rendfenntar
tási feladatokat láttak el, nem
csak segítséget nyújtottak ennek 
a vidéknek, hanem elsősorban 
emberségből, tisztességből, az 
igazak összetartozását jelentő 
akarásból és barátságból nyúj
tottak többletet. Ez azért bír nagy 
jelentőséggel, mert Önök az 
utolsó sorkatonai szolgálatot tel
jesítő állomány. A leszerelés 
örömteli pillanataiban legyenek 
büszkék arra, hogy szolgálatot 
teljesíthettek a Magyar Honvéd
ség állományában.”

R.Z.

Analóg 
videofelvételek 
digitalizálása 
zajszüréssel, 
DVD-re írása 

akár menüvel is! 
Szeretne képet 

valamelyik 
filmkockáról? 
Megoldható! 

20 974 3040
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www.volkswagen.hu

200 000 Ft-tal megint közelebb került Önhöz 
az új Volkswagen Polo! Most bármilyen használt 
gépkocsiját 200 000 Ft-tal többért számítjuk be.

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 VWPolo motorizállságtól 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 érvényes.

http://www.volkswagen.hu
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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Bagi csomópont: kevés az esély a körforgalomra
Csak a közös lobbizás hozhat eredményt

Soron kívüli bejárást kez
deményezett a bagi csomó
pontban Tóth Gábor or
szággyűlési képviselő annak 
érdekében, hogy megoldást 
találjanak a súlyos szeren
csétlenségek megelőzésére.
2003. januárja óta két ha
lálos, több súlyos és anyagi 
kárral járó baleset történt a 
3-as számú főút és a két alá
rendelt út találkozásánál. 
Néhány hete egy Aszód felől 
nagy sebességgel érkező mo
torkerékpáros ütközött egy 
Domony felöl a főútra hajtó 
gépkocsival. A motorkerék
pár vezetője szörnyethalt, fi
atal hölgyutasa súlyos, élet
veszélyes sérülést szenvedett.

A 24 méter széles keresz
teződés több szempontból is 
veszélyes. A lejtős szakasz 
gyorshajtásra csábítja az 
Aszód irányába tartókat. A 
Bag felé kanyarodóknak 
nincs külön kanyarodósáv, 
emiatt sok a ráfutásos koc
canás. Maga a csomópont ne
hezen belátható, ezért az au
tósok kénytelenek lassan kij
jebb „csorogni”, ami szintén 
kisebb baleseteket eredmé-

A legnehezebb manőver a balra kanyarodás
nyezhet. Az utóbbi időben - 
amióta Aszód súlykorlátozásra 
vonatkozó kezdeményezése 
eredményt hozott - megnőtt a 
tehergépkocsik száma is. A so
főrök egy része, hogy ne kelljen 
autópályadíjat fizetni, a Bag- 
Tura útvonalat használva Hat
van előtt tér vissza a főútra.
Az M3-as autópálya díjasítása 

miatt beígért kompenzációs 
csomagban szerepelt a bagi cso
mópont ügye is. A szakemberek 
jelzőlámpás kereszteződéssé 
kívánták átépíteni. Vizsgálták a 

körforgalom megépítésének 
lehetőségét is, ám ehhez korri
gálni kellene a nyomvonalat, 
emiatt az átépítés költsége 
akár a 200 millió Ft-ot is elér
heti. A matricás fizetés beve
zetése óta a kompenzációs 
listán szereplő tételek megva
lósítása abbamaradt, az előírt 
feladatoknak csak a 25 %-a 
valósult meg: utolsó tételként 
a túrái körforgalom épült meg. 
A PEMÁK illetékes szak
emberei „azonnali tűzoltást” 
tudtak csak ígérni. Ez azt je

lenti, hogy egy hónapon belül 
60 kilométeres sebességkorlá
tozást vezetnek be. Az aláren
delt útvonalak torkolatánál az 
elsőbbségadás táblát STOP 
tábla váltja fel. Leszedetik a 
szabálytalanul kihelyezett rek
lámtáblákat, az érintett önkor
mányzatokat pedig felszó
lítják, intézkedjenek, hogy a 
kereszteződés belátását akadá
lyozó gazt folyamatosan irtsák 
az érintett földek tulajdonosai.

Cserni János rendőr őrnagy, a 
Gödöllői Rendőrkapitányság 
Közlekedési Osztályának ve
zetője lapunknak úgy nyilat
kozott, illúzió azt remélni a se- 
bességkorlátozó tábláktól, 
hogy ezáltal kevesebb lesz a 
szabálytalankodó. Hiába ren
deli ki az új FÁMA-müszert 
gyakrabban erre a területre, ez 
a nap 24 órájában nem tud itt 
állomásozni. Véleménye sze
rint csak egy körforgalom 
megpítése jelenthet meg
oldást. Ennek érdekében az 
összes érintett önkormány
zatnak együtt kellene lobbiz
nia a szaktárcánál.

Kép és szöveg: Rácz Zoltán

Pályázati felhívás
Aszód Város Ónkormányzat pályázattal meghirdeti az

Aszód Kossuth L. u. 11. szám alatti, 42 négyzetméter 
alapterületű nem lakás célú bérleményt 
kereskedelmi tevékenység folytatására.

A pályázatot írásban kell benyújtani, s annak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét, tevékenységének megnevezését,
- a helyiség általa tervezett felhasználási célj át,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
A pályázat benyújtásának helye:
Aszód Város Polgármesteri Hivatala
2170 Aszód Szabadság tér 9.

A pályázat leadásának határideje:
2004. október 5.16 óra
A pályázat tárgyalási helye:
Aszód Város Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
2170 Aszód Szabadság tér 9.1. emelet
Ideje: 2004. október 11.
A meghirdetésre kerülő nem lakás céljára szolgáló bérlemények 
bérleti díja 2004. április 1-től 1600 Ft/négyzetméter/hó+ÁFA

Apróhirdetések
Otthon végezhető könnyű munka. Válaszborítékért tájékoztatom. 
Jelige: munkalehetőség. Postacím: 2170 Aszód Pf. 48.
Aszódon 58 m2-es, déli fekvésű, erkélyes, kábeltévés, 2. emeleti, 
téglából épült lakás eladó. Irányár: 8,5 MFt. Érdeklődni: 06 20 
950-6012; 06 20 395-3452
Eladó a Falujárók úti lakótelepen, téglából épült társasházban 1 szobás, 
41 négyzetméteres, összkomfortos, gázfűtéses, vízórás, telefonos 
magasföldszinti lakás. Irányár: 7,2 millió Ft.
Tel: 06 20 974-9850
Vagyon-és személyvédelemre betanított kutyák folyamatosan 
kaphatók. Kutyatanítást vállalok minden fajtára. 06 30 3932-042.
Aszódon Városréten 1009 négyzetméteres sarki építési telek, asz
faltozott út mellett eladó. Víz, villany, gáz, csatorna, telefon, kábeltévé 
az utcában. Irányár: 5,1 millió Ft. Érdeklődni a 70/244-9797-es tele
fonszámon.
1988-as fehér Skoda 120L típusú személygépkocsi friss műszaki 
vizsgával, vonóhoroggal, tetőablakkal, plusz téligumi garnitúrával 
(felnin) eladó. Irányár: 150 ezer Ft. Tel: 28 436-437.
Aszódon a Lakótelepen 3 szobás, 73 négyzetméteres, 2. emeleti, 
erkélyes, kábeltévés, alacsony rezsivel, sürgősen eladó!
Irányár: 10,5 millió Ft. Érdeklődni a 70/295-6517-es telefonon.
Eladó Aszódon 54 négyzetméteres, 2 szobás, I. emeleti, kábeltévés, 
telefonos, felújított lakás. Irányár. 8,5 MFt. Tel: 06 20 460-3982.
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FOURTEL
Testépítők boltja 
Aszód Udvarház 

IJidcnság!
JESSIC 

női fitness ruhák
- TOPOK, PÓLÓK
- SHORTOK, NADRÁ
Továbbra is Kaphatók:
- Scitek táplálékkiegészítők
- fehérjék, tömegnövelők
-zsírégetők, aminosavak, vitaminok
Valamint:
- súlyzók, kesztyűk,
- súlyemelő és fogyasztó övék
- csukló-és bokasúlyok

MLO és Bio Tech termékeket új ikladi telephelyünkön
lehet megvásárolni!

Iklad, Iskola tér 1. (Horgászbolt)
NYITVA:K- P 13-17-I&
SZOMBAT: 9-12 TEL: 30 560-3044
HÉTFŐ: SZÜNNAP 70 364-3591

Nyitva: H-P: 9-17

badyk, rugik
készítői áron

Tel: 06 30 415-0368

^Pöttöm PPdickó
Aszód Kossuth L. u. 3.

(Udvarház)

Őszi sapkák, Babakelengye, 
kisgyermekdivat 

játékok

Szó: 8-12

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:
tis?ta.vízhez és szennyvízhez:_85 l/min, 1001/min, 2001/min 

i- Tevékenységi körünk bővült!
Kistehergépjármű-alkatrészek 

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

Akkumulátorok, olajok és kenőzsírok, görgősláncok, 
patentszemek, kardántengelyek 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
Új helyen: Aszód, Kossuth L. u. 2. 

(Samu gazda és az Állateledel között)
zz

Őszi és téli cipők
folyamatosan érkeznek! 

Siesto, Melánia, Assó, Playshoes bébicipők,Hirsch 
biopapucsok 23-41-es méretig

0.WP- wpl”

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

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

Októberi akció!Használt terráriumok és akváriumok kedvező áron!
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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A honatya válasza
Tisztelt Polgármester úr!

Lokálpatrióta Egyesület 
alakult

Először is szeretném meg
köszönni az Aszódi Tükörben 
megjelentetett, 2004. au
gusztus 20-án elmondott be
szédemet méltató sorait.
Méltatásában azt írja, hogy 57 
éves korára (Isten éltesse!) 
ilyen gyatra beszédet még so
hasem hallott, s tesz néhány 
ajánlatot. Köszönöm a hoz
zám való jóságát, én pedig, 
hogy az ön retorikai ismere
teinek bővítését segítsem, 
tisztelettel felajánlom a Parla
ment archívumából a „Med- 
gyessy-összest”.
Egyébiránt az én mondókám 

sem tartalmában, sem artiku
lációs szempontból messze 
nem tudta felvenni a versenyt 
a legszentebbnek tartott ün
nepünk önök által prezentált 
rendezésével (tégláig bontott 
falazatú kastélyudvar, katonai 
álcahálóval letakart romos 
falfelületek, leselejtezett pa
dok, amelyeken „élmény” 
akár több órát ülni, összetá
kolt pódium, ráadásul még 
egy ember sem akadt, aki az
nap reggel összegereblyézte 
volna a faleveleket - ez ám a 
színvonal!). Tényszerűen 
igaz, Ön és én más értékren
den nőttünk fel.
Önt azon politikai elit tagjai 

oktatták, s emelték abba az 
igen magas pozícióba, melyet 
vitathatatlanul ügyesen men
tett át az „új” mai időkre, akik 
az én apámat halálra ítélték. 
Engem csupán a jó szeren
csém és néhány ezer Galga 

Egy kiállítás margójára...
Mire ez a pár sor megjelenik, a Barlai-emlékkiállítás bezárta kapuit. 
Ezúton a látogatóknak mondok köszönetét, akik pár soros 
bejegyzésükkel nyilvánítottak pozitív véleményt. Volt, aki szemé
lyesen vagy telefonon értékelte vállalkozásomat.

A sikerben részesüljön még Magyar Mihályné, aki csodálatos 
mezeivirág-csendélettel ékesítette a kiállítást.

Külön köszönet a csodálatos virágcsokor-kompozíciókért Pálya 
Mária virágkötő mesternek!

Köszönettel:
BarlaiEdit

menti polgár választott immá
ron másodszor országgyűlési 
képviselőjévé. Na persze, Ön 
valószínűleg nem lehetett köz
tük, de talán csak azért, mert 
nem lakik Aszódon. A kettőnk 
elfogadottsága, ismertsége 
más-más alapokon nyugszik.
Mindkettőnk közéleti tényke

dése látszik azért Aszód váro
sán. Egyik oldalról: évek óta 
tartó „önhiki”, bezárt uszoda, 
elveszített több tízmilliók a gal- 
gamácsai veszélyes hulladék
lerakó kapcsán, rogyadozó tám
falak árnyékában élő emberek a 
Csengey utcában, lepusztult ját
szóterek, befejezetlen csator
naprogram, „tolongó” befekte
tők a város körül stb.
Másik oldalról: milliárdos 
nagyságrendű csatornaprog
ram, 24 bérlakás Aszódon 
(összesen 52: Dány 20, Kartal 6, 
Domony 2), körforgalom a 
kartali elágazáshoz, támfal, kol
légium a Petőfi gimnázium
nak. ..
Felénk az a mondás járja, hogy 
egy embert nem a szavai, hanem 
a tettei alapján kell megítélni, 
így lesz ez a mi esetünkben is!

Tóth Gábor
Tóth Gábor Úr levelét eljuttat

tuk Bagyin József polgármes
ter úrnak, aki az alábbi néhány 
sort kívánta leközöltetni:

A polemizálást a magam ré
széről azzal fejezem be, hogy a 
Képviselő Úrnak az utolsó be
kezdésében van igaza.

Bagyin József 

Megalakult az Aszódi Lokál
patrióta és Városvédő Köz
hasznú Egyesület. Célja Aszód 
és térsége történelmi, kultu
rális, művészeti, építészeti, 
természeti és környezeti ha
gyományainak, emlékeinek 
megóvása, megőrzése. Cé
lunk, hogy mindenkinek, aki 
Aszódon él, fontos legyen a 
városa, szeresse és tegyen is 
érte. Munkánkat ennek érde
kében ajánljuk föl.
Egyesületünk közhasznú tevé
kenységek - többek közt is
meretterjesztés, környezetvé

Új játszóterek 
egyéni kezdeményezésre

Régi és új, fém- és fajátékok, 
frissen leöntött homok, illetve 
olyan, amibe soha nem engedné 
bele az ember a gyermekét. Ve
gyes képet mutatnak városunk 
játszóterei. Az önkormányzat
nak egyelőre nincs pénze újak 
telepítésére, a régiek játékait 
pedig alig győzi javítani a GA
MESZ a sok rongálás miatt. A 
városban utoljára három évvel 
ezelőtt Búzás János képviselő 
hozott létre egy játszóteret, még
pedig úgy, hogy az általa nyert 
pályázati pénzt kiegészítette a 
sajátjával.
A helyzet ismeretében igazán 

örömteli azt látni, hogy egyéni 
kezdeményezésre újra létesül
nek Aszódon új, az európai 
uniós szabványnak is megfele
lő játszóterek. A Tél utca mel

delem, műemlékvédelem, ifjú
sági érdekképviselet, sport, ki
sebbségvédelem, határon túli 
magyarság támogatása - föl
karolását, kezdeményezését 
tervezi.
Az egyesületnek bárki tagja 

lehet, aki céljainkat elfogadja 
illetve, akinek tagsági kérel
mét a közgyűlés elfogadja.

Az egyesület iránt érdeklődők, 
kérem, forduljanak hozzám 
bizalommal!

Búzás János 
elnök

letti közterületen létrehozandó 
játszótérre nemrégiben Sztán 
István kezdeményezésére szü
lők és vállalkozók adtak össze 
pénzt, hogy az ott lakó gyer
mekeknek legyen hol hintázni
uk, homokozniuk. Az önkor
mányzat örömmel biztosította 
a helyet hozzá.
Ugyancsak egyéni kezdemé

nyezésre létesült nemrégiben 
új játszótér a Baross téren. Itt 
néhány intézeti dolgozó a 
munkahely segítségével ké
szített szép kivitelű fajátéko
kat. Most már csak az kellene, 
hogy a játszóterek állagát sike
rüljön is megőrizni. Ehhez né
mi festékre, fakonzerváló 
anyagra és homokra van szük
ség. Meg arra, hogy megszűn
jön végre a rongálás. R.Z.
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Még egyszer a fesztiválról
Sokszor a szponzorok diktálnak

Már csak emlékeinkben élnek 
azok az élmények, amit a leg
utóbbi fesztiválon szereztünk. 
Ezeket elraktározzuk, hogyha 
jövőre ismét csábítanak ben
nünket a rendezvény plakátjai, 
legyen kiindulási alapunk: 
érdemes-e kimenni rá vagy 
sem. így megy ez már 14 
esztendeje. Az augusztusi ren
dezvény, a tömeget látva, úgy 
tűnik, elfogadott és várt ese
ménye Aszódnak és környé
kének.
Mégis esztendőről esztendőre 

előjön az a kérdés, kell-e ez a 
városnak, pontosabban, áldoz
zon-e erre a rendezvényre a vá
ros. Nem egyedi a jelenség, 
művelődési házas kollégáim 
gyakorta számolnak be hasonló 
esetről a településükön megtar
tott több napos esemény után.

Segítség a pályaválasztóknak
Régi-új szakmák megjelenése

Megjelent a Fővárosi Ifjúsági 
és Pályaválasztási Tanácsadó 
Iskolaválasztás előtt...2005 
című könyve. A kiadvány csak
nem valamennyi - nappali, va
lamint az iskolarendszeren kí
vülre kerülők számára megfe
lelő esti-levelező tagozatú - 
fővárosi középiskola címét, rö
vid bemutatását, a 2005-ben in
dítandó szakjait közli. Első al
kalommal adta ki a tanácsadó 
az Iskolaválasztás előtt Pest 
megyében 2005 című kötetét, 
amely értelemszerűen a megye 
középiskoláitmutatjabe.
Idén 14 ezer diák fejezte be ta
nulmányait az általános iskola 
8. Évfolyamán. Ők 22 ezer fé
rőhely közül válogathattak. 
Hasonló arányra lehet számí
tani jövőre is. Persze nemcsak a 
szabad férőhely dominál egy- 
egy diák pályaválasztása során. 
Akad számos olyan terület, 
ahol túljelentkezés tapasztal
ható. Továbbra is slágernek 
számít a kereskedelem, az in
formatika és az idegenforga
lom területén elhelyezkedni. 

Az aggály valahol természetes is 
abban a gazdasági helyzetben, 
amiben az önkormányzatok a 
rendszerváltást követően vannak. 
Csakhogy az is általános tenden
cia, hogy ezeknek a progra
moknak az anyagi fedezetét nem 
a községek, városok állják - ter
mészetesen valahol az ö pénzük is 
benne van - hanem a szponzorok, 
így van ez Aszód esetében is. 
Idén a város 500 ezer Ft-tal támo
gatta az Aszód Fesztivált, és 
megvalósította azokat a munká
kat, amiket megígért. A képvise
lő-testület ugyanis korábban ki
mondta, csak akkor kezdi el a volt 
Fesztivál téri telkek eladását, ha 
megtalálja a rendezvény új hely
színét, és biztosítja a program 
megrendezhetőségének feltétele
it. A szükséges infrastruktúra 
megépítése most egyszeri költ

Ugyanakkor néhány régi szakma 
iránt újra mutatkozik kereslet, így 
2005-ben ismét képeznek mol
nárokat, méhészeket, fazekaso
kat, sőt gyógy- és fűszernövény 
termesztőket is. Természetesen a 
könyvben valamennyi szakma 
rövid leírása olvasható, csakúgy, 
mint a továbbtanulással kapcsola
tos valamennyi tudnivaló, kie
melve a felvételi eljárással kap
csolatos határidőket, és a kötelező 
felvételt biztosító iskolákat.
A hagyományosnak mondható 

fejezeteken túl újdonság, hogy a 

Bált szerveznek 
a nagycsaládosok

Bált szervez a Nagycsaládosok Aszódi Szervezete 2004. október 16- 
án 19 órától a Vécsey Károly Helyőrségi Klubban.
Jegyek a Városi Könyvtár gyermekrészlegében, valamint a 
helyszínen vásárolhatók 3000 Ft-ért. A belépő ára tartalmazza a 
vacsora költségét is.
A táncos mulatságon ajó hangulatról Klagyivik Attila gondoskodik.
A rendezők mindenkit szeretettel várnak.

ségként jelentkezett, a megvaló
sítás mintegy 2 millió Ft-ba ke
rült. Igaz, korábban sem csak az 
említett 500, illetve kezdetben 
300 ezer Ft-tal szállt be a város. 
Adta térítésmentesen a területet 
- aminek a helypénze a rendez
vény bevételi oldalát gyarapí
totta -, valamint a GAMESZ 
munkáját.
Jövőre vélhetően ugyancsak 
szükség lesz a város támoga
tására és a GAMESZ segítsé
gére. A rendezvényhez szük
séges összeg nagyobbik hánya
dát azonban továbbra is a rende
zőknek kell előteremteni.
Rendezők. Köztudott, hogy a 

Fesztivál „kitalálója” Sztán 
István, aki még mint önkor
mányzati képviselő egy, az 
obemburgi Almavirág Fesztivá
lon tett látogatása után kez
deményezte, csináljon Aszód is 
valami nagy dobást. Ő azóta 
motoija ennek az eseménynek, 
tárgyal a szponzorokkal, a felet
teseivel, szerzi a pénzt. Kezdet

könyv a Nyitott kapu című rész
ben közli az egyes középiskolák 
nyílt napjának időpontjait. Fris
sült a pályaválasztási tudniva
lókról szóló fejezet, bővültek az 
iskolai táblázatok adatai, s a 
továbbtanulás előtt álló diákok 
szülei valószínűleg annak is 
örülnek majd, hogy a kötetből 
megtudható, az egyes gim
náziumok, szakközépiskolák 
2005-ben milyen nyelvi előké
szítő osztályok indítását terve
zik.

R.Z. 

ben, néhány éven keresztül mű
ködött egy úgynevezett feszti
válszervező bizottság is, amely 
beleszólhatott a müsorszerve- 
zésbe, és a végén elfogadta a 
fesztivál költségvetését, amely
ről az Aszódi Tükör olvasó meg
tudhatta, hogy az nullszaldós.
Az egyik esztendőben a 
képviselő-testület megpróbálko
zott a Fesztivál gebinbe adásá
val. A vállalkozó annak rendje 
és módja szerint megszervezte a 
rendezvényt. Nem tudható, mi
lyen gazdasági eredménnyel 
zárt, mindenesetre a következő 
esztendőben nem pályázott - 
mint ahogy más cég sem. Visz- 
szaállt az eredeti helyzet, azzal a 
különbséggel, hogy egy idő után 
a fesztiválszervező bizottság 
felállítása elmaradt. Nem eről
tette a képviselő-testület és a ren
dezők sem. A dolog így is mű
ködik, négy fesztivál már így ke
rült megrendezésre. Igaz, a hely
zet is változott. Ma már egy 
szponzor nagyon megnézi, hová 
adja a pénzét, és kőkemény fel
tételeket szab. így van ez a sört, 
üdítőital gyártó és forgalmazó 
cégek esetében is. Nem önzetle
nül adják a pénzt, forgalmat vár
nak. Ehhez pedig olyan műsor 
kell - lehetőleg húzónevekkel - 
amelyre több ezer, adott esetben 
több tízezer ember jön ki... és 
fogyaszt. Nem mindig a szer
vező diktál tehát, több esetben is 
kényszerpályán van. Emiatt szo
rultak ki lassan az amatőr hely
beli, környékbeli csoportok - 
legalábbis a fő műsoridőből.

Kinek, mire jó a fesztivál? Még 
mindig tartja magát a régi római 
mondás: kenyeret és cirkuszt a 
népnek! Szeretünk szórakozni, 
beszélgetni, jókat enni, és erre ez 
a rendezvény alkalmas. Nem ke
vesen vannak, akiknek ez a né
hány nap munkával jár, amely
nek elvégzésétől hasznot, bevé
telt remélnek, s amiből közvetve 
- pl. iparűzési adó révén a város 
is részesül. A rendezvény kap
csán Aszód neve olvasható a 
különféle turisztikai kiadvá
nyokban, szerepel a médiában, s 
ez nem rossz reklám. Valószínű
leg megéri az a támogatás - is
merve a reklámtarifákat -, amit a 
település ad erre a rendezvényre.

R.Z.



TÜKÖR

Rőfös
méteráru és lakástextil üzlet 

Aszód Kossuth L. u. 30 

gardénia 
függöny, drapéria, sötétítő 

40% KEDVEZMÉNNYEL!
Karnis kapható!
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Őszi szövetek, polárok érkeztek!
- 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

Szamitastechmka, 
irodatechnika szaküzlet

- számítógépek kunság szeriéi konfigutócióban
- kiegészítők, alkatrészek, !
- HP, Canon nyomtatók j
- irodai papírok, fotópapírok F 7
- Fénymásoló^ laserpapír 

már 720 Ft+ÁFA/ csomag
- számítógép szerviz-

JF

t-
«

- akciók, előrendelés! kedvezi lények • ’ s

- SULI.NET - széles \á 
'Most ráér Ön

T----------  .-------------
t

Aszód

aszték 
s vásárolhat 

számítógépet adó- visszatérítéssel!:
w> b *tA| BSSB ■ «canx Brl 0 « B |

Sál ’ó-Triász!Kft.
Kossuth L. U. 24. 

(A VÖ RPI-vel s/emben 
“ áx: 28

„8

SALGÓ-TRIÁSZ _
Tel/ ír955

>

o
LiJ ú I H rnj

Márkabolt Lancast
AKCIÓS ÁRAKON vásároljon üzletünkben!

10-20% kedvezmény a KRONOS márkájú 
termékekből!

a / oo oo j o oo

!P®!L©K WZOWPOK JFÖCÍJCSMÍKAiK ÍS!ElUEm®R 
00 0 0

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

^Szolárium
Két fekvő szolival állunk 

a bámulni vágyó 
vendégeink rendelkezésére!

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

Tel: 20 571- 6463; 28 500-450
Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12

W JWASÍWtT
ÉS 

ÁLLATELEOEL 
ÜSLET

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

Nyitva tartás: H-P: 8-17 Szó: 8-12
Shimano Catana Feeder 3,60 heavy 

-20% 20.900-
Shimano Hyperloop 3.60 Ibs 

-20% 15.200.-
Dam AT orsók 20% kedvezménnyel!

Rablózáshoz minden, amire csak szüksége lehet!
Fakasztott 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!y

SULI.NET
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Sikert aratott a konferencia
Könyv készül az előadások anyagából

Mind szakmailag, mind a 
rendezést tekintve nagy si
kert aratott a Pest megyei 
Múzeumok Igazgatósága és 
az aszódi Petőfi Múzeum 
által szervezett Etnikai kon
taktzónák a Kárpát-meden
cében a 20. század második 
felében című háromnapos tu
dományos konferencia. A 
több szempontból is megkö
zelíthető témakörben elhang
zott 26 előadás és az összeg
zésnek is felfogható kerek- 
asztal-beszélgetés anyagához 
könyv formájában rövidesen 
bárki hozzájuthat.
- Nagy kihívásnak számít a 
kontaktzónák vizsgálata, mivel 
ezek igen nagy hatással vannak 
az adott régió társadalmi életére
- mondta a rendezvényt meg
nyitó beszédében Szarka Lász
ló a Magyar Tudományos Aka
démia Etnikai-nemzeti Kisebb
ségkutató Intézetének igazga
tója. Az érintkező övezetek in
kubátorai tudnak lenni a sok
színűségnek, ellensúlyozva 
ezzel a globalizáció okozta el- 
szürkülést. Segítségükkel sok 
mindent lehet modellálni is, 
amiből aztán a nemzetállamok 
profitálhatnának.
Csakhogy - mint ez az előa
dásokból is kiderült - a kívána
tosnak mondható folyamatba 
általában beleszól a politika. 
Hiába célszerű egy adott or
szágban a kontaktzónák to
vábbélése érdekében minél in
kább lassítani a kisebbségben 
lévők többségbe történő beol
vadási folyamatát, a politi
kusok gyakran a saját érdeke
iknek megfelelően cseleked
nek, és ez sok esetben azt 
jelenti, a többségnek a kisebb
ségre gyakorolt hatását igye
keznek minél gyorsabban ki
telj eszteni.
A rendezvény kezdeménye

zője, Klamár Zoltán, a Petőfi 
Múzeum etnológusa negyedik 
esztendeje vezet egy kutató
tábort a Szerémségben, Mara
dék nevű községben. Az érint
kező övezetben szerbek, ma
gyarok, horvátok és németek 

él-nek. Arra kíváncsi, hogy a népi 
kultúra a nagypolitika felett 
hogyan oldja fel - ha egyáltalán 
feloldja - a feszültségeket. Ö úgy 
tapasztalj a, ez a dolog működik.
- A nagypolitika sokszor fele
lőtlenül viselkedik, uszít, ettől 
függetlenül tovább élnek a gaz
dasági és a kulturális kapcsolatok. 
Igaz, vannak az ellentétnek jelei. 
Vegyünk egy példát. Egy szerb 
ember ilyenkor, bár tud magyarul, 
szerbül fog beszélni. Én magyar 
emberként, mivel tudom, hogy ő 
érti a magyart, magyarul be
szélek. A kommunikáció ebben 
az esetben is megvalósul. Ha a 
viszony enyhül, ő megtisztel az
zal, hogy magyarul beszél hoz
zám, én pedig azzal, hogy szerbül 
válaszolok.

Az asszimilációt nem lehet 
megállítani, legfeljebb lassítani. 
Ez jól megfigyelhető a Galga 
mentén is. A negyvenes években 
a környéken élő szlovák lakosság 
még őrizte anyanyelvét, és rosz- 
szul beszélt magyarul. A folya
mat mára teljesen megfordult, az 
újabb nemzedék már magyarul 
beszél, és egyáltalán nem, vagy 
rosszul beszéli a szlovákot. Mégis 
megfigyelhető a gyökerekhez 
való kötődés, ezért az iskolákban 
most megpróbálják “visszataní
tani” a valamikori anyanyelvet, 
hagyományőrző táborokat szer
veznek stb.
A kutatóknak arra kell ügyelniük, 
hogy ne méljenek kettős mér
cével. Gond az, ha egy magyar 
elveszíti az anyanyelvét, de 
ugyanolyan gond, ha egy szlovák 
veszíti el a saj átj át - foglalt állást a 
muzeológus, aki szerint az elhi
vatott, a tudománnyal szemben 
megfelelő alázattal bíró szakem
bereknek ez nem okoz gondot. A 
túlzott szubjektivitással ugyanis 
éppen a hitelüket veszítenék el. 
Mégsem mindenki gondolja így. 
Klamár Zoltán szerette volna, ha 
a konferencia úgy válik nemzet
közivé, hogy a Kárpát-medencét 
övező országokból is érkeznek 
szakemberek az ottani magyaro
kon kívül. Ám hiába hívta román, 
ukrán, szlovén, horvát, szerb, 
szlovák, osztrák kollégáit, azok 

nem bizonyultak partnernek. 
Ugyanakkor érkezett egy japán 
hölgy, aki a tokiói egyetem tör
ténelem tanára, és mivel Közép- 
Kelet-Európa a kutatási területe, 
természetesnek érezte, hogy 
megtanuljon magyarul, és ki
használjon minden olyan le
hetőséget, amelyből megértheti 
az itt zajló folyamatokat. Való
színűleg ezt az utóbbit hívják 
szakmai alázatnak.

A hónap műtárgya
Bogya Géza fiatalkori képe

Az Aszódon 1940. és 1964. 
között lelkipásztori tisztet be
töltő, nagy műveltségű férfiút 
ábrázoló festményt az özvegye 
adományozta néhány esztendő
vel ezelőtt a Petőfi Múzeumnak, 
több kézirattal együtt. A mű 
szerzője nem ismert, születése 
azonban igen: Bogya Géza fele
ségével egy kiránduláson vett

Invitáló: Ladőcsy-akvarellek, 
Szernecz-intarziák

Galgavölgy címmel nyílik Ladócsy László festőművész akvarellki- 
állítása 2004. szeptember 27-én hétfőn 18 órakor a Petőfi Múzeum 
Galériájában. A tárlatot Asztalos Tamás múzeumigazgató nyitja 
meg.
Október 2-án szombaton 10 órakor nyílik meg a nagyközönség előtt 
Szernecz Zoltán önálló intarziakiállítása a Vécsey Károly 
Helyőrségi Klubban. A földszinti galériában kiállított remekművek 
október 15-ig tekinthetők meg.

A tanácskozáson részt vevő 
előadók nagyobb része 
időközben megküldte előadásá
nak anyagát, így - mivel a Petőfi
Múzeum pályázati pénzt nyert 
egy könyv elkészítésére - 
rövidesen a téma iránt érdek
lődők is elolvashatják azokat. A 
konferencia szervezője abban 
bízik, hogy a mostanihoz 
hasonló tanácskozások - mond
juk ötévente - rendszeressé 
válnak. Mondanivalójuk ugyan
is - az ez idő alatt zajló folya
matoknak köszönhetően - bizto
san lesz egymásnak.

R.Z.

részt, melynek része volt egy 
barlanglátogatás is. Az egyik is
merős itt fényképezte le a lelki
pásztort, amint gyertyát tart a 
kezében. Ez a jól sikerült, jel
képként is felfogható fotó ih
lette aztán az ismeretlen szerzőt 
alkotása elkészítésére.
A kép megtekinthető a Petőfi 
Múzeumban.
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TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!
o Sima és habosított, mintás és szövetmin

tás, fűrészporos, mennyezet hőszigetelő 
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eszközök, ragasztók, RIGIPS hézagoló és 
glettelő segédanyagok
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FÉRFI ÖLTÖNYÖK, NADRÁGOK, INGEK, PULÓVEREK :
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Amiben biztos lehet!
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14 ASZÓDI

Erdély: az emberség, a barátság és a szülőföld
A jó szerencsém és a sors ki

számíthatatlan akaratából im
máron nyolcadik alkalommal 
kaptam ajánlatot egy erdélyi 
útra. Nem is akárhová: testvér
városunkba, Nyárádszeredába. 
Aszód hagyományőrző cso
portja ugyanis július utolsó 
napjaiban a vendégváró „Sze- 
redai Napok" zárórendezvé
nyére kapott szívélyes meghí
vást.
Mint ilyenkor szokás, az uta

zást nagy izgalmak előzték 
meg. A tét nem volt kicsi: több
száz órás felkészülés után kel
lett számot adniuk a nyárádsze- 
redaí közönség előtt arról, mi
lyenek az aszódi aratási hagyo
mányok.
Az utazás megkezdése előtti 

utolsó megbeszélésen nyugdí
jasaink még egyszer előadták a 
műsort: profi módon játszották 
a pergő ritmusú, gazdag tartal
mú hagyománycsokrot, me
lyet Nagy Jutka néni útmutatá
sa alapján állítottak össze, hí
ven követve a 60 évvel korábbi 
szokásokat. Nem tagadom, az 
előadás hangulata annyira ma
gával ragadott, hogy szinte 
éreztem azt a verítékkel öntö
zött munkát, mely a mag elve
tésétől a bő aratásig tartott. 
A házibemutató végeztével 
kellett is várni egy kis időt, 
hogy újra visszazökkenjünk a 
mai valóságba. Ez gyorsabbá 
vált, amikor szendvics, süte
mény és konty alá való itóka 
került az asztalokra. A felsza
badult légkör megoldotta a 
nyelveket. Néhány perc múlva 
már az eljövendő élményekről 
beszélgetett a társaság. Többen 
már voltak Nyárádszeredán, és 
megjegyezték, olyan emberi 
melegséggel, amelyet ott ta
pasztaltak, Magyarországon 
nemigen találkoztak. Petrovics 
András úgy vélte, az ottaniak
nak biztosan érdekes lesz, ho
gyan volt ez régen a Galga 
mentén. Csak Szilágyi Sándor- 
né sóhajtott fel kissé bánato
san: - Hogy fogom kibírni, 
hogy annyi kilométert kell 
máj d egy helyben ülnöm!
A tagok végül egybehangzóan 
kértek: feltétlenül újam meg 

hálás köszönetüket a képviselő
testületnek a kedvezményes uta
zási lehetőségért. Az összejövetel 
Gersei Ferenc képviselő úrnak és 
nekem is tartogatott még megle
petést, ugyanis mindkettőnket 
tiszteletbeli nyugdíjassá avattak. 
Végre elérkezett az indulás napja. 
A korai indulás ellenére megje
lent Bagyin József polgármester 
úr, s néhány búcsúszó után útnak 
indulhattunk.
Az első 100 kilométer megtétele 
után kezdtek csak rádöbbeni so
kaira 600 kilométer igazi meg
próbáltatás ifjúnak és öregebbnek 
egyaránt.
Magam már jóelőre felkészültem 
az útvonalon előforduló városok 
történetéből, földrajzi nevezetes
ségeiből,érdekességeiből.így ide
genvezetővé és csoportvezetővé 
léptettek elő, nem kis büszkesé
gemre. Mit mondjak: a társaság 
hősiességgel viselt el engem és a 
Nyárádszeredáig vezető hosszú 
utat.
Bár előzőleg 18 órára jeleztük ér
kezésünket, csak 21 óra magas
ságában gördült be buszunk Nyá- 
rádszeredára. Vendéglátóink na
gyon izgultak miattunk, mert azt 
hitték, hogy eltévedtünk.
A látnivalók mellett mindenki 
megtapasztalhatta, mit jelent az 
igazán rossz út. A nemzetközi fő
útvonalról letérve,a megyei úton 
folytattuk utunkat. Néhány kilo
méteren át még elviselhető volt az 
aszfalt minősége. Azonban egyre 
gyakrabban kényszerültünk ka
csázni. No, nem a buszvezető it
tassága, hanem az egyre szaporo
dó kátyúk, mit kátyúk, valóságos 
gödrök kerülgetése miatt. Érez
hetően és láthatóan már hosszabb 
ideje nem volt útjavítás: egysze
rűen nincs rá pénz. Jó szívvel ta
nácsolom: aki meg szeretne ta
nulni szlalomozni országúton, 
látogasson el oda.
Érkeztünkkor valóságos fogadó
bizottság sietett elénk, Daszkel 
László polgármester úrral az élen. 
- Isten hozta Önöket Nyárádsze
redába! - hangzott az örömteli 
köszöntés. - Kívánjuk, hogy 
érezzék magukat jól. Itt ugyan 
nem lesznek olyan híres felvo
nulások, mint Aszódon, de a mi 
szerénységünkben csak ennyire 

telik. Mi ezt a keveset is nagy 
szeretettel adjuk Önöknek.
A szót ezután Kádár Gyöngyi, 
az ottani művelődési ház igaz
gatója vette át: - Látom ragyogó 
szemeteken az örömöt. Végre si
került, és három sikertelen meg
hívás után itt vagytok!
Tóth GézánéhíAás szavakkal kö
szönte meg a barátságos fogad
tatást. Aztán a fáradt csapatot 
maga köré gyűjtve, hangos 
énekléssel kérték a felsorakozott 

Az aratási koszorú Nyárádszeredán is sikert aratott
házigazdákat :Cs7'fo'Enikő, Istvá- 
fi Ilona, Bíróné Ica szakács
nőket,valamint férfi segítőiket, 
Borbély Mihályt, Kis Tibort, 
hogy: Nyisd ki, babám, az aj
tót!. ..Vajon, ki tudott volna el
lent állni az ilyen kérésnek? így 
szélesre tárult az étterem ajtaja 
Itt újabb megpróbáltatás várt a 
fáradt és éhes utazókra. Jóféle 
erdélyi pálinkát kellett innunk. 
Először a mi egészségünkre, az
tán az övékre is. S ha az egész
ség csak az ottani pálinkán múl
na, nagyon sok egészséges em
ber szaladgálna mindkét város
ban, mert íze, zamata, de legfő
képpen az erőssége bizony fö
lülmúl minden hazai pálinkát.

A pihentető éjszakát követően 
másnap Parajára indultunk. 
Azaz idultunk volna, mert né
hány kilométer után kátyú, sok
sok gödör, majd agyagos út ve
tett véget a kirándulásnak. Pedig 
a térképen európai útnak volt 
feltüntetve. Jóságos paraszt bá
csi világosított fel, hogy nem té
vedtünk el. Nosza, gyerünk 

vissza Nyárádszeredába, majd 
egy másik úton megyünk a kitű
zött végcélhoz. Mondanom sem 
kell, erre sem voltak jobbak az 
útviszonyok.Kis idő múlva újra 
a főtéren álltunk meg. Kétségbe
esésünket megszánta egy hely
béli fiatalember, aki 15 kilomé
teren át vezetett ki bennünket a 
helyes útra. A nevét nem árulta 
el, de még pénzt sem fogadott el 
tőlünk e jótéteményért, se ké
résre, se könyörgésre. A buszon 

aztán hosszan tárgyalgattuk: va
jon Magyarországon megtör
ténne ez? A kirándulást követő 
kora délután egyik eseménye 
volt a Nyárád-menti önkor
mányzatok polgármestereinek 
kistérségi találkozója. Daszkel 
László polgármester úr büszkén 
tájékoztatott arról, hogy nem
zetközivé vált e fontos ese
mény, ugyanis az időközben 
megérkezett Bagyin József pol
gármester úr is felszólalt ezen a 
tanácskozáson.
A nyárádszeredaiak az ezt kö

vető, hagyományos papok-pol- 
gármesterek labdarúgó mér
kőzésére vártak izgatottan. 
Megkérdeztem Daszkel Lászlót, 
hogy ő mire tippel. - Ez a mér
kőzés csak 0:0-ra végződhet! - 
volt a csapatkapitány válasza. 
Azonban az ellenfelek bátrab
bak voltak - ők l:0-ra tippeltek. 
A mérkőzés meglepően sok for
dulatot és gólt hozott. A 6:6-os 
végeredmény bizonyította: jó 
erőben volt mind a két ellenfél.

(Folytatás a 15. oldalon)
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szeretetének hazája
(Folytatás a 14. oldalról)

Mint ilyenkor lenni szokott, a 
fehémép igencsak mustrálgatta 
a gatyára vetkőzött férfiakat. Az 
egyik viccesen meg is j egyezte: 
- Ajánlom maguknak, hogy 
többet futballozzanak, mert na
gyon fehér a lábuk. Játékvezető 
nem volt, de így is mindenki 
megelégedésére ért véget a 
meccs.
A program a bográcsban ro- 

tyogó gulyás mellett folyta
tódott. Fülöp Eszter, Asztalos

Daszkel László polgármester ajándékkal kedveskedett
Ibolya, Kovács Irma, Zsigmond 
Erzsébet alkalmi szakácsnők a 
szem-szájnak kellemes étellel 
várták a játékban megfáradt 
labdarúgókat, és a nézősereget 
egyaránt. - Mi nem hivatásos 
szakácsok vagyunk, hanem a 
Bocskai Női Dalkör tagjai - 
hárították el dicsérő szavaimat. 
Nyomban hozzátették: a kóms 
valamennyi tagja kivette részét 
a munkából. így mindenkit di
cséret illet. Mit tehetnék még 
hozzá: a bográcsgulyást finom 
borral és sörrel bőven locsol- 
gattuk. A szikrázó csillagos ég 
alatt még sokáig búgtak fel a 
vidám és keserédes székely 
népdalok.
A vasárnap reggel búskomor 
felhőkkel köszöntött ránk. A 
szél azonban hamar véget vetett 
a rossznak ígérkező időjárás
nak. A hagyományőrző csoport 
tagjai határozott legyintéssel 
intették ki a szálláshelyről a 
kísérőket. Akkor volt a kike
ményített alsószoknyák felvé
telének az ideje. Kis idő múlva, 

mint élő színes virágcsokor, vo
nultak be a református istentiszte
letre. A látványtól szinte felhör
dült az isteni békére vágyó gyüle
kezet. Ám hiába volt a kézjelek
kel való integetés, hogy tessék 
helyet foglalni, nem lehetett, mert 
összegyűrődött volna a 600 kilo
méteren át megőrzött, kikemé
nyített szoknyák feszessége, tar
tása. Az istentisztelet végeztével 
ugyanez ismétlődött meg a kato
likus templomban tartott misén is. 
Nekem akkor azok az asszonyok 

példát mutattak álhatatosságból 
és állóképességből, mert kétszer 
egy órát csekély ruházatban is 
nehéz elviselni, nemhogy azok
ban a súlyos népviseleti ruhák
ban.

A vasárnap másik nagy att
rakciója volt a kirakodó vásár, 
melyet 1601-től jegyeznek. Nyá- 
rádszereda egyébként a Felsö- 
Nyárádmente, s így az árucsere 
központja volt mindig. A sze- 
redai piacokon a gabonától a só
ig, a kádármester áruitól a tordai 
tükrös pogácsáig mindent megta
lált a nyárádmenti székely. Heti 
vásárain kívül már 1790-ben há
rom nagy sokadalma volt: február 
17-én, augusztus 1-jén és decem
ber 10-én, mint azt az ajándékba 
kapott ismertetőből megtudtuk. 
No, indulás a híres vásárba!
Ha nem tudtam volna, hogy Szé- 
kelyföldön járok, akár az aszódi 
vásárban is érezhettem volna 
magam. Közvetlenül a bejárat 
mellett széles karimájú fekete 
posztókalapos cigány kínálta 
harsányan a portékáját. Kiderült 

róla, hogy évekig árusítgatott az 
aszódi piacon. Számolatlanul 
sorolta az ismerősei nevét. Lám, 
ilyen pici a világ. Nagyot paro- 
láztunk, aztán tovább nézelőd
tem. A standok a szokásos műa
nyag mütyürkékkel voltak tele. 
Cipő cipő hátán, csakúgy, mint a 
ruhafélék és a műszaki cikkek 
is. Tájjellegű árut nem találtam. 
Csak a korondiak tévedtek ide, 
azok is szerény választékkal. 
Néhány asztallal odébb mézes- 
kalácsos kínálta portékáját.

Hirtelen kiadós zápor kerget 
mindenkit a sátrak alá. De ami
lyen gyorsan jött, olyan gyorsan 
apadt el az égi áldás. A vásárló 
közönség újult erővel tapicskált 
apocsolyákban.Kisebb gyerme
kek mobiltelefon-utánzatokkal 
tették zajosabbá a vásári hangza
vart. Kijjebb körhintás invitálta a 
gyermekeket. Forgás közben 
pajzán képek a legnagyobb ter
mészetességgel illusztrálták ne
kik, milyen jó lesz majd egyszer, 
ha eléri őket a szerelem a kez
dettől a beteljesedésig. Odább 
suttyó cigányfiatalok próbálgat
ták az erejüket: ki tud nagyobbat 
bokszolni. Hangos hahotával 
gúnyolták azokat, akik mellé 
ütöttek vagy lecsúszott kezük a 
bokszkesztyűnek álcázott bőrfo
cilabdáról.
A melegtől vibráló levegőt egy
re jobban telítette a mititét sütök 
fustje.Ez a jellegzetes román étel 
juh, marha és disznóhúsból áll, 
melyet hagyományos recept 
szerint darálnak meg, s a meg
szokott fűszereken kívül csom
borral is ízesítik. Sör illik hozzá. 
Fogyott is mindkettőből számo- 
latlan mennyiség. Csakúgy, mint 
a fagylaltból, a görögdinnyéből, 
s ki tudja, milyen más, keleti 
édességekből...
A kötelesség újra szálláshe
lyünkhöz hívott. Bensőséges ün
nepség keretében adták át a ha
gyományőrzők az ajándékaikat 
a polgármesternek és a műve
lődési ház igazgatónőjének. 
Elérzékenyülésre azonban nem 
volt idő. Fegyelmezetten, ének
szóval vonultak át a művelődési 
házba. A téren tartózkodók szin
te megmerevedtek a látványtól, 
hiszen senki sem számított ilyen 
belépőre. Aztán előkerültek a 
kamerák, fényképezőgépek. A 
pillanatnyi villanásokban verej

téktől izzadó, kedves, ismerős 
arcok tűntek fel. Elkövetkezett 
az a pillanat, amiért annyit küz
döttek. A másodikként bekon
ferált csapatot fergeteges tapssal 
fogadta a közönség. Lipták Pali 
bácsit külön is megtapsolták, 
mert azt hitték,hogy ő a 90 éves 
tag. Mit mondjak: a profin felké
szített csapat a hivatásos színé
szeket is megszégyenítő előa
dást produkált. Jutalmuk hosz- 
szan elhúzódó vastaps volt, me
lyet egyhamar nem felejt el sen
ki sem, aki akkor ott volt. Tóth 
Gézánét külön kifaggatta a kon
feranszié: ugyanis sokan úgy 
gondolták a közönség soraiban, 
hogy manapság is élő hagyomá
nyokat adtak elő az aszódiak. 
Igen nehezen értették meg: az 
aratás szerszámai - a kasza és a 
sarló — mára már nélkülözhető 
kelléké vált. Ellentétben velük.
Az est további része újabb iz

galmakat már nem ígért. Amit 
vállaltak az aszódi hagyomány
őrzők, azt híven telj esítették.
A másnapi indulás előtt még 

egy rövid riportra futotta erőm
ből. A helyi Kátai Judit óvónő és 
Tufán Ildikó tanítónő, valamint 
Vinczéné Farkas Gyöngyi si- 
montomyai tanítónőkkel beszél
getve tudtam meg, hogy a ma
gyarországi kisváros szintén 
testvértelepülése Nyárádszere- 
dának. Az ő kapcsolatuk is a vá
ros vezetőinek találkozójával 
kezdődött, majd a kórusaik talál
kozójával folytatódott. A folya
mat megállíthatatlan volt. Ma 
már rendszeresek a csereüdül
tetések a két település között. Öt
letként hozta fel Vinczéné: jó 
lenne, ha a két magyarországi 
város is egymásra találna.
További beszélgetésre már nem 
futotta, mert elérkezett az indu
lás ideje. Bagyin József polgár
mester újra búcsút intett nekünk, 
Daszkel László és Kádár Gyön
gyi társaságában jó utat kívánva. 
A könnyesre sikeredett búcsúzás 
már Aszódra irányította gondo
latainkat. Torda Józsefhé versé
nek utolsó soraival zárom tudó
sításomat:
“...Testvérként jöttünk, testvér- 
kéntfogadtak.
A jó Isten tartsa meg az erdélyi 
magyarokat. ”
Úgy legyen!

Aszódi Kovács István
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Erdélyi látogatás: ahogy a nyugdíjasok látták
Nyárádszereda polgármestere 

nemrégiben meghívta hagyo
mányőrző csoportunkat a test
vértelepülés „Szeredai napok” 
rendezvényére. Kissé tartva 
ugyan attól, hogy ismét elma
rad az utazás, elfogadtuk a szí
ves invitálást. Az „Aratási hála
ünnep” című műsorunkat vá
lasztottuk erre az alkalomra, és 
lelkesen készültünk.
Nos, valóban elindult az autó
buszunk július 30-án hat órakor 
Nyárádszeredába. Töbször áll
tunk meg pihenőt adva ma
gunknak és Toldi Kálmán 
gépkocsivezetőnek. Kolozsvá

ron megnéztük a főteret. Ki
rályhágón sajnos eleredt az eső, 
de a jókedvünket ez sem vette el. 
Este 9 óra felé érkeztünk a testvér
város főterére, ahol Daszkel Lász
ló polgármester és Kádár Gyön
gyi, a művelődési ház igazgatója 
fogadott bennünket. A rövid kö
szöntést követően elfoglaltuk 
szálláshelyünket. Senki sem pa
naszkodott, hogy házaspárok és 
egyedülállók kerültek egy szobá
ba. Gondoltunk akkor azokra a lá
nyokra, fiúkra, akik abban a kol
légiumban tanulnak. Csak azt 
mondom, becsüljük meg a mi kö
rülményeinket!

Szombaton Parajdon a sóbányá
ban jártunk, majd Korondon vá
sárolhattunk az itthoniaknak 
emléktárgyakat.
A szereplésünkre vasárnap ke

rült sor. A csoport tagjai fegyel
mezetten, szépen felöltözve a 
népviseletbe vettek részt a re
formátus istentiszteleten és a ka
tolikus misén. Délután a hatal
mas színpadon tartottunk még 
egy próbát. Este az aratási ko
szorúnkkal, énekelve mentünk 
át a művelődési házba. Az elő
adás 20 órakor kezdődött. Már a 
bevonulásunkat hatalmas üdvri
valgás fogadta, minden szólistát 

megtapsoltak. Nagyon boldo 
gok voltunk! Még a jutalomva
csorát is együtt fogyasztotta el a 
csoport. Jómagam ezt az ösz- 
szetartást tartom nagy ered
ménynek: a cél érdekében min
denki a legtöbbet, a legjobbat 
nyújtotta.
A magam nevében köszönetét 

mondok mindenkinek, aki hoz
zájárult az utazás sikeréhez. 
Munkálkodásunkat folytatni 
fogjuk, bízva abban, hogy min
den akadályt, nehézséget legyű
rünk. TóthGézáné
a Hagyományőrző Csoport 

vezetője

“Nagycsaládos” gyerekek nyaralása
A Gyermek- Ifjúsági és Sport

minisztérium finanszírozásá
val szerte az országban 7500 
gyermek táborozhatott az idén. 
A Nagycsaládosok Aszódi 
Egyesülete pályázott és kapott 
30 helyet a hatvani Alkotótábor 
és Szabadidőközpontban. A 
szervezési idő rövidsége miatt 
Balogh Jánosné és Balázsné 
Mayer Zsuzsa személyesen ke
reste föl a szülőket, hogy aki
nek nem áll módjában üdülni 
vinni gyermekét, az engedje el 
ide.
Augusztus 21. és 25. között 
voltunk Balázs Zsuzsival

Bükki kirándulás
Kz Erdőmester Természetjáró 

Szakosztály szervezésében 
Budavári Erika vezetésével 
heten vettünk részt egy négy
napos kiránduláson augusztus 
közepén. Az első napon az egri 

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt 2004. október 7-én, csü
törtökön 12 órára a Vécsey Károly Helyőrségi Klubba, az Idősek 
Világnapja alkalmából tartandó rendezvényünkre.
Ebéd rendelhető fejenként 300 Ft-ért október 5-ig a Falujárók útja 
5. vagy a Petőfi utca 6/a alatt.

Szervezők

kísérői az aszódi táborozóknak. 
Volt olyan kisdiák, aki először 
vett részt táborozáson, míg a leg
többen már rutinosan használták 
ki a programlehetőségeket. 
Kézműves tanárok mutatták be a 
szövést, batikolást, gyöngyfűzést. 
Mindenkinek sikerült a műve, így 
„bizonyítékokat”, arasznyi szö
vést, egyedi mintájú festett pólót, 
gyöngyből egy-egy virágot hoz
hattunk haza. Legkülönlegesebb 
a tűzzománckészítés volt, ez a 
munka ugyanis rendkívüli nyu
galmat, odafigyelést és kitartást 
igényel. Ennek ellenére képest 
mindenkinek sikerült egy-egy kis 

strandon süttettük magunkat. 
Délután a felsőtárkányi Táltos 
Fogadóban szálltunk meg. Más
nap reggel - elemózsiával kellő
képpen ellátva magunkat- hosz- 
szú túrára indultunk. A kitűzött 

emléklapocskát kiégetnie.
A Mesterségek Napján éppen 

esett az eső, így könnyebb volt 
benn tartani a műhelyekben a 
gyerekeket, nem vágytak ki az 
udvarra, hintázni, focizni, kosár
labdázni, lovakat csodálni. A 
második és a negyedik napot a 
hatvani strandon töltöttük. Nem 
zavartuk a rajtunk kívül ott lévő 
4 vendéget.
A táborban egyébként az aszó
diakon kívül 32 táborfalvai 
gyermek lakott, 32-en pedig a 
Rákosmente Madárfészke 
Egyesület tagjaként jöttek. A né
hány nap alatt jól összebarát- 

cél 13 kilométer megtétele volt. 
Útközben forrást, kilátót érintet
tünk. Erika néni az erdő életéről 
és érdekességeiről beszélt 
nekünk. Késő délután érkeztünk 
vissza a fogadóba, ahol finom 
vacsora várt ránk. A következő 
nap kerékpárral jártuk be a 
környéket.
A nyaralás egyik izgalmas prog
ramja volt, amikor egy kőbányá
ba mentünk, illetve az a bátor
ságpróba, ami az utolsó éjszaka 
várt ránk.

Köszönjük a természetjáró 
szakosztálynak és Erika néninek 
ezeket az élményekkel teli na
pokat. Reméljük, jövőre többen 
leszünk! 

koztunk velük, amit segített az 
esténként megrendezett diszkó, 
illetve a tábortűz melletti közös 
beszélgetés, éneklés.
Az egyik nap kirándultunk a 

Mátrába. Autóbuszunk először 
Gyöngyösön állt meg, ahol meg
néztük a Mátra Múzeumot. Az
tán az ország legmagasabb pont
ját, a Kékestetőt kerestük fel. 
Néhányan még a kilátóba is föl
merészkedtek. Kis nézelődés 
után a Sás-tónál töltöttük a 
délután további részét. Körbesé
táltuk a szigeteket, majd csóna
káztunk, j átszőttünk.
Az utolsó este legemlékezete

sebb mozzanata a lovaglás volt. 
Másfél órán keresztül három 
jámbor ló állt rendelkezésünkre 
gondozóikkal együtt. Már az is 
nagy élmény volt gyermekeink
nek, hogy feltehették fejükre a 
,,kobakot’’, hát még a kötőféken 
vezetett lovat megülni, és meg
tenni vele néhány kört a karám
ban! A nagyobbak olyan délce
gen ültek az állatokon, mintha 
világéletükben lovon jártak vol
na. Mikor le kellett szállniuk 
paripáikról, megsimogatták 
őket, így búcsúzván el tőlük. 
Búcsúztak a tábortól is, ímmel- 
ámmal csomagoltak: még ma
radtak volna.
Valóban jó, gyereknek szóló volt 
a program. Ha jövőre is lesz 
ilyen kezdeményezés, akkor pá
lyázunk, hogy gyermekeink 
újabb nyári élményekkel gazda
godhassanak. Kovács Dezsőné 

kísérő nevelő
Sápi Dalma
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RENAULT

ÚJ THAL1A LIMITÁLT
SZÉRIA KLÍMÁVAL!

A Thalia Status limitált szériát most benzines és dízel motorokkal, valamint külön
legesen vonzó felszereltséggel: manuális klímaberendezéssel, szervokormánnyal, 
központi zárral, állítható magasságú kormánnyal és vezetőüléssel, elektromos 
ablakemelőkkel, rádiómagnóval és köd fényszóróval kínáljuk. Mindez most rendkívül 
kedvező áron: 2 500 000 Ft-tól, 330 000 Ft árelőnnyel az Öné lehet! Várjuk 
márkakereskedésünkben!

Ajánlatunka készlet erejéig tart
Fogyasztás liter/100 km: vegyes: 4,6-7,3; városi: 5,7-10,0; országúti: 4,0-5,8; C02-kiboesátás g/krn: 121-174 (változattól függően)

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

http://www.renault60.hu
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A gyermeki személyiség próbatételei
Agresszió a televízióban

A szeptemberi iskolakezdés 
kapcsán sok szülő eldönti 
magában, hogy iskolás gyer
meke a tanév kezdetétől meny
nyi időt tölthet a televízió kép
ernyője előtt.

Felmerül annak kérdése is, 
milyen filmeket, műsorokat 
nézhet a tanuló, és mely prog
ramok ellentétesek az iskola 
nevelési elveivel. Ilyen sarkala
tos probléma a gyermeki sze
mélyiség egészséges fejlődése 
szempontjából az agresszió a 
televízióban.
Az alsó tagozatosok gyakran 

ülnek le hétvégeken délelőtti 
időszakban a képernyő elé. 
Ilyenkor a kereskedelmi csator
nákon rajzfilm dömping van. A 
japán és amerikai animációk, a 
komputer-rajzfilmek sorozatait 
nézik a gyerekek.
A magyar kultúra gyökereiből 
táplálkozó, az európai hagyo
mányokhoz igazodó keresz
tény mentalitás idegen az ag
ressziót nevelési elveiben is 
másképp értelmező sinto- 
buddhista felfogással, melyet a 
japán rajzfilmek sugallnak. A 
japán iskolában a felnőttek, 
idősek tisztelete sokkal erő
sebb, mint a liberálisabb Euró
pában. Itt gyakori és teljesen el
fogadott a testi fenyítés, mint 
gyermeknevelési eszköz.
A televíziós műsorszórók vá

lasztásai sajnos nem mindig 
szerencsések, mert sok esetben 
felnőtteknek szóló rajfilmeket 
vetítenek gyermek-műsoridő
ben.
Gondoljunk a régebben betil
tott Dragon Ball sorozatra, 
melynek bemutatásáért a fil
met sugárzó kereskedelmi csa
torna többmilliós büntetést volt 
kénytelen fizetni az ORTT-nek. 
Ezek a számítógépes grafikai 
megoldásokkal készült animá
ciók a jó és a gonosz harcát 
mutatják be erőszakos módon. 
Az itt tanult viselkedésminták 
beépülnek a gyermek gondolat
világába és adott helyzetben 
sematikusan alkalmazzák is a 
konfliktusok kezelésére, me
lyek nem minden esetben tük

rözik a valós élethelyzeteket.
Gondoljuk át, a rendszerváltás óta 
hány generáció nőtt fel ezeken a 
filmeken?
A baj csak az, hogy a televízió a 
bébiszitter, a nevelőnő, a szülő (!) 
szerepét tölti be. Hajszolt vilá
gunkban kevés idő jut gyermeke
inkre, pedig sok későbbi szoron
gást, fóbiát, rettegést, konflik
tuskerülő magatartást, antiszoci
ális viselkedést, drogozást előz
hetünk meg kevés odafigyeléssel 
(lásd: gyermekbűnözés elteije- 
dése). Természetesen elő kell se

Petőfi-emlékhelyek ifjú 
küldötteinek találkozója 2004.
Petőfi Sándor és Szendrey Júlia 

megismerkedésére és házasság
kötésére emlékezve ötödik alka
lommal került megrendezésre 
Szatenámémetiben a Kárpát- me
dencei Petőfi-emlékhelyek ifjú 
küldötteinek találkozója.
A programban szept. 3-án délután 
a helyi Kölcsey Ferenc Főgim
názium dísztermében előadás és 
kerekasztal-beszélgetés kezdő
dött a Petőfi-kutatás és emlékhe
lyek kérdéseiről. A neves előadók 
közt volt irodalomtörténész Ko
lozsvárról, egyetemi tanár Buda
pestről.
Szeptember 4-én, szombaton reg
gel megtekinthettük a Szatmár
németi Római Katolikus Püspök
ség kápolnáját, majd a Petőfi em
léktábla megkoszorúzására került 

Koncert a Zene Világnapján
A Zene Világnapja alkalmából ad 
koncertet október elsején az aszódi 
Barokk Kamarazenekar a Művelődés Háza 
kamaratermében. Jegyek elővételben 
vagy a helyszínen kaphatók. További 
információ a plakátokon, illetve az alábbi 
telefonszámokon:
28 400-093; 06 30 221-4274

gíteni a csodák világába való be
tekintését, az egészséges társas 
kapcsolatok kialakítását, állás
foglalását jó-rossz, szép-csúf és 
más etikai-esztétikai normák 
között, saját kultúránk nevelési 
elveit követő magyar és más eu
rópai rajzfilmek bemutatásával. 
Kár, hogy erre a nézettebb keres
kedelmi média jellegénél fogva 
nem vevő.
A felső tagozatos tanulók már a 
szülők által nézett műsorokat 
nézik (krimi, akció, horror, fan- 
tasy stb.), bár az ő személyisé

sor. Iskolánk koszorúját itt he
lyeztem el. Ezután autóbusszal 
Erdődre utaztunk, ahol ünnepi 
megemlékezésre gyűltünk egy
be. Visszahelyezték az erdődi 
vár még álló bástyájára az onnan 
korábban eltávolított emlék
táblát. Ünnepi műsort mutattak 
be a találkozón részt vevő fia
talok. Ekkor mondtam el Petőfi 
Sándor Úti jegyzeteiből egy 
részletet, melyben Aszódhoz fű
ződő érzéseiről vall a költő. Dél
után Nagykárolyban folytató
dott az ottani Petőfi szobor előtt 
a rendezvénysorozat.
Vasárnap ünnepi istentisztelettel 
kezdődő hagyományos költői 
Petőfi-megemlékezéssel zárult a 
háromnapos program

Frajna András 

güknek sem felel meg a több
nyire agresszióra épülő filmek 
sora. Emlékszem arra az esetre, 
mikor „Batman-láz” volt az is
kolában, az egyik fiú végigsza
ladva a folyosón, a csukott ab
lakon ugrott ki üldözői elől, azo
nosulva a filmbéli „főhőssel”. 
Nehezen állítottuk el a vérzést a 
csuklóján.
Az amerikai filmek nézése köz
ben jusson eszünkbe, hogy az 
Egyesült Államok fiatalsága 
más nevelési elvek, történelmi 
hagyományok alapján szervezi 
életét. Bár ez fiataljaink számára 
vonzó lehet, de nem mentes a 
törtetéstől, agressziótól, a másik 
ember személyiségének letöré
sétől, lenézésétől, megalázásá
tól ( lásd „gettós” filmek). Ezt 
akarjuk átadni gyermekeink
nek? Ez a magyar kultúrára nem 
igazán jellemző.

Az Egyesült Államok öt év
százados története az indiánok 
kiirtásáról, a függetlenségi és 
polgárháborúról, a fajgyűlölet
ről (néger, karibi gettók, Ku- 
Klux-Klán), vietnami, iraki há
borúról szól. Ez az a kemény 
erőszak, ami a legtöbbször meg
jelenik a képernyőn. Az ameri
kai gyerekek mentalitását ezek a 
hagyományok szövik át. Termé
szetesen nem akarok általáno
sítani, de a háború eladhatóbb, 
mint a béke. Több bevételt hoz a 
filmiparnak. Beférkőzik a fiatal 
személyiség gondolatvilágába, 
és negatív irányba befolyásolja 
hozzáállását az élethelyzetek 
megoldásához.

Szerencsére vannak másfajta 
filmek is. Az emberi helytállást 
bemutató, a konfliktusokat erő
szakmentesen kezelő, a szemé
lyiséget tiszteletben tartó visel
kedés, a gyengék, elesettek fel
karolása, nem az anyagiak, és 
nem csak a testi szépség alapján 
való megítélés, az egymás iránti 
tolerancia jó néhány adaptáció
ban megjelenik.Minden bizony
nyal a magyar és európai isko
lák, a gyermeket nevelők szá
mára ez lehet a követendő le
hetőség. Figyeljünk rájuk, a vá
lasztásban is próbáljuk irányí
tani őket, ügyeljünk lelki egész
ségükre! (Forrás: Médiakutató)

Tövis
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Richard Fritz Kft
gumi, műanyag és üveg autóalkatrészeket gyártó kft.

Az Aszódon 10. éve folyamatosan működő és fejlődő vállalatunk karbantartási 
részlegébe 

felvételt hirdetünk!
Munkakör:géplakatos Munkarend: két műszakos
Feladat: hidraulikus gépek, valamint bonyolult hidraulikarendszerek javítása, karbantartása, hidraulikus és 
pneumatikus hengerek cseréje, javítása, szerkezeti elemek cseréjejavítása.
Követelmények:középfokú szakirányú képzettség, kezdeményező készség, önállóság.
Gyakorlat: 4-5 éves szakmai gyakorlat.
Készségek: német nyelvtudás előny.
Javadalmazás:versenyképes fizetés.

Munkakör:műszerész Munkarend: két műszakos
Feladat: fröccsöntő gépek vezérlési hibáinak keresése és elhárítása, új szerszámok villamos bekötése, készülékek 
készítése,javítása.
Követelmények:középfokú szakirányú képzettség, kezdeményező készség, önállóság.
Gyakolat: 4-5-éves szakmai gyakorlat.
Készségek: német nyelvtudás előny.
Javadalmazás:versenyképes fizetés.
Jelentkezés: Személyesen kedden és csütörtökön 10.OO-től 11.00-ig. Tel.:06 28-400-680; 06 28-400-091 
A személyzeti vezetőt kell keresni.
Önéletrajzot a 2170 Aszód Pesti út 19/A vagy az snagy@fritz.hu címre a személyzeti vezető részére lehet 
eljuttatni.

Andem-Ex “98”Szolg. Kft.
Nemzetközi és belföldi 

SZÁLLÍTÁS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS 

1-12D KÖBMÉTERIG
1 “24 TONNÁIG

14 db 120 köbméteres tandempótkocsis szerelvénnyel 
Budapesti iroda: Tel.: 06 1 278-0794; fax: 06 1 278-0665 

SÓDER, HOMOK, TESLA, CEMENT, 

építőipari tebmekek kedvező áron!
Gépi földmunka

(saját gépparkkal)

gyors és hatékony kivitelezése.
2170 Ászód Falujárók útja 41.

Tel.: 20 9240-400; tel/fax: 28 401-601

mailto:snagy@fritz.hu
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Egy kis nyelvelés
Kirándul

Nyelvünk érdekes, de rendkí
vül fontos szófaja az igekötő. 
Érdekes, mert nincs önálló je
lentése, és rendkívül fontos, 
mert igen sok árnyalattal gaz
dagítja nyelvünket, lehetővé té
ve, hogy pontosan azt mond
hassuk, amit gondolunk, s a 
hallgató is úgy érthesse mon
dandónkat, ahogyan mi is sze
retnénk.

Köztudott - vagy' talán napja
inkban sajnos már nem annyira, 
mint kellene -, hogy az igekötő 
az igealakokban és származé
kaikban külön is válhat a szótól, 
tehát alakilag különlegesen vi
selkedik. Különösen így van, 
ha az igekötős kifejezést tagadó 
szerkezetbe helyezzük. Példá
ul, ha azt mondjuk: „Ez a műsor
12 éven aluliaknak is megte
kinthető”, a tagadó szerkezettel 
megformált alakban akkor fo
galmazunk helyesen, ha ezt 
mondjuk: „Ez a műsor 12 éven 
aluliaknak nem tekinthető 
meg”. Sajnos egyre gyakrab
ban hallhatunk ilyen és ehhez 
hasonló megfogalmazásokat: 
„Ez a műsor 12 éven aluliaknak 
nem megtekinthető”. Semmi 
más nem történt, csali a nyelv
használó nem vette figyelembe 
az igekötős szerkezetek alak
tani viselkedését, s ezért rosszul 
alkalmazta a gyakorlatban.

Gyaníthatjuk, hogy ezt a fur
csa nyelvhelyességi bábát első
sorban az idegen nyelvek ha
tása miatt követjük el. Elsősor
ban azért, mert anyanyelvi is
mereteink nem olyan szilárdak, 
mint kellene, s ezért könnyen 
elbizonytalanodunk a nyelv
használatsorán.

Néhány szó esetében viszont 
teljesen természetesnek tekint
hető, hogy az eredetileg igekö
tős alakból származó szó ese
tében már nem ismerjük fel az 
igekötős eredetet, sőt nem is 
gyanakszunk, hogy ilyen szó
val yan dolgunk, holott teljesen 
kézenfekvő lenne.

Ilyen szó a kirándul, illetve a 
kirándulás. Ma már eszünkbe 
sem jut, hogy' igekötős igét ke
ressünk a szó eredetét illetően, 

mert olyan jelentése van, amely 
az igekötő nélküli rész - rándul - 
mai jelentésével már nem válik 
gyanússá. Sőt megdöbbenünk 
egy pillanatra, ha olyat hallunk, 
mint én is a minap, hogy „A jó idő 
hatására sokan rándultak ki a he
gyekbe.” A szöveg, amelyből 
származik, jó néhány' évtizeddel 
ezelőtti. Olyan időből való, ami
kor a kirándul ige igekötős ere
dete még szinte magától értető
dött annak, akinek a szóhaszná
latában előfordult.

Etimológiai szótárunk szerint a 
szó első írásos előfordulására 
1750-ből van adatunk. Jelentése 
ekkor még általános: kimegy; 
kifut; valahová megy, utazik. 
1771-ből azonban már olyan je
lentésre is van adat, ahol az ige

könyrkereskedéx

|AJÁNLATA|
Nemrégiben egy ismerősöm azt 

kérdezte tőlem, hogy miért csak 
elsősorban hölgyeknek szóló 
könyvet ajánlok az olvasóknak. 
Nagyon meghökkentem, hiszen 
korántsem e szempont szerint tör
ténik az újdonságok szelektálása. 
Most viszont egy olyan könyv ke
rült a kezembe, amely nagy való
színűséggel az erősebb nem ér- 
üeidődésére tarthat számot, de 
természetesen a hölgyeknek is 
ajánlott olvasmány.

Jómagam nagy rajongója vagyok 
az autóknak, éppen ezért szívesen 
nézek meg minden, a gépjármű
vekkel foglalkozó műsort a tele
vízióban. Idővel azonban azt

Következő lapzárta: 
október 8.

Következő megjelenés:
október 20.

„szórakozás, felüdülés végett ki- 
sebb-nagyobb utat tesz” ér
telemben jelenik meg. 1823-ban 
pedig megjelent nyelvünkben a 
kirándulás főnév is!
Az igekötő nélküli rándul ige 

már korábban megjelent nyel
vünkben, s eredetileg a ránt szó
alakból származik. 1566-ban 
írásos forrásainkban már a rán
dul alak is előfordul, ekkor még 
kifejezetten a gyors, intenzív 
mozgással párosuló “elindul, 
elmegy valahová” értelemben 
használatos, majd 1690-ben már 
azt is jelenti, hogy valamely test
rész a normális helyzetéből ki
mozdul, fájdalmasan meghúzó
dik, kificamodik. És innentől 
kezdve a jelentés kettősége az 
igekötős alakokban megvan. A 
kirándul, átrándul, lerándul, 
felrándul a kiruccanás jelentés
hez közelálló összefüggést jelö
li, ugyanakkor a lerándul kelle
metlen sérülést is jelent, a meg

Winkler Róbert-Bazsó Gábor:

Best of Totalcar
tapasztaltam, minden e témájú 
magazin egy kaptafára készül. 
Hogy mégsem hagytam fel a 
nézésükkel, annak köszönhető, 
hogy időközben feltűnt a TV2- 
n két fura figura, akik üde 
színfoltot hoztak a műfajba. Jó
pofa a humoruk, szakmai nyel
ven fogalmazva „meg van csi
nálva” az a bő 20 perc, amíg a 
képernyőn láthatók, és persze 
ritka ötletes azon gépjárművek 
kiválasztása, amelyeket tesztel- 
nek. Az újdonságokkal, a várha
tó “autóslágerekkel” persze 
nekik is foglalkozniuk kell, ám 
mindig van olyan szerzemény, 
ami más, ami szokatlan. Mert 
ügye előttük még soha senkinek 
nem jutott eszébe, hogy tesz
teljen egy E516-os kombájnt 
vagy éppen egy Caterpillar

rándul elsősorban a sérülést je
lenti, de hirtelen, váratlan hely
vagy helyzetváltoztatást is kife- 
j ez, míg az összerándult a gyom
rom kifejezés egyértelműen ide
gességből származó kellemet
len állapototjelöl.
Bármennyire is nyomon követ

hető a szó alaki gazdagodása, és 
nyilvánvaló az igekötős szárma
zás, mai nyelvérzékünk már 
nem nagyon figyelmeztet arra, 
hogy valamikori igekötős igével 
és belőle származó főnévvel van 
dolgunk. S hogy az igekötő már 
nem válik külön a mai nyelv
használatban az igétől, amikor 
pedig a szabály alapján meg kel
lene történnie, valószínűleg 
azért van, mert mai nyelvér
zékünk nem a kirándul igét, ha
nem a kirándulás főnevet tartja 
elsődlegesnek, s így fel sem 
merül, hogy a szó eleje erede
tileg igekötő volt. -G-l 

markolót. A jövő generációjá
nak ma már egy Moszkvics, egy 
Zaporozsec - lassan egy Lada is 
- is kuriózumnak számít, míg 
mi, középkorúak viszont nosz
talgiázunk egy sort, és titkon 
örülünk, hogy mégsem kerültek 
teljesen a süllyesztőbe ezek a 
típusok. Hiszen hogyan tud
nánk egy Trabant nélkül meg
mutatni majd az unokáinknak az 
autó működési elvét?

Winkler Róbertnek és Bazsó 
Gábornak sikerült az egyéni hu
morukat átmenteniük a Best of 
Totalcar című könyv oldalaira 
is, amelynek segítségével feli
dézhetjük magazinműsoruk 
legsikerültebb pillanatait. Ami 
rossz: egy ültő helyünkben kö
zel két óra alatt ki tudjuk vé-
gezni a több, mint 200 oldalas, 
sok-sok színes fotóval gazdagí
tott müvet, autós ember ugyanis 
egyszerűen nem tudja letenni, 
amíg végignem olvasta. Ami jó: 
a műsoruk folytatódik, így nagy 
valószínűséggel ennek a könyv
nek is lesz egyszer folytatása.

R.Z.
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LADY-XL
EXTRA méretű divatáru és kismamaruházat 

Aszód, Kossuth Lajos utca 3.

S&sniama/iciJiázal
/íiázc&sóldscL lezmelói áwn /

Őszi ruhakészletünket 
folyamatosan bővítjük!

- 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

FH AUTÓSISKOLA BT.
Aszód Petőfi s.u.14.

A5ZÓOOIM 
AZ 

ASZÓHHABCÉRT!
Személygépkocsi-vezetői tanfolyamot 

indítunk Aszódon 
szeptember 27-én 18 órakor a 

Csengey Gusztáv Általános Iskolában. 
A tanfolyam elvégzéséhez részletfizetést, 

diákoknak pedig további 10 ezer Ft 
kedvezményt biztosítunk.

Aszódi diákoknak a kedvezmény 15 ezer Ft. 
Kezdőrészlet: 0 Ft.

Jelentkezés a fenti időpontban az iskolában.
Érdeklődni lehet a 06 30 309-55-98-as 

telefonszámon vagy regisztráltassa magát 
ugyanezen a számon SMS-ben, névvel, 

címmel ellátva, és mi tájékoztatjuk Önt a 
további teendőket illetően.

Számítástechnika és nyomtatási kellékek
/7 j F/ Aszód Kossuth út 3 UDVARHÁZ
/ / 1 7 ' Tel/Fax: 06 28 402 369
U. / Q / 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)

ASROCK K7VM4 alaplap ASUS A7V8X-X alaplap ABITNF7(FSB 400) alaplap
AMD XP 2000 MHZ+CPU AMD XP2000+MHz pr. 2500MHz BARTON AMD CPU
40GB/7200 Maxtor HDD 40GB Maxtor HDD 80GB Maxtor HDD
128/333 DDR RAM 256/400 DDR RAM 512/400 DDR RAM
LG 52x CD ROM ATI RAD.9200SE 128MBVGA ATI RAD.9600 128 MB VGA
Codegene ház + táp 16xLG DVD ROM 8x(+/- )LG DVD író
SONY 1. 44 FDD SONY 1,44 FDD SONY FDD

Codegen ház + táp Codegen ház +táp ;

62.900 Ft 87.900 Ft 129.900 Ft

A nálunk vásárolt számítógépekre 
díjtalan szervizelést vállalunk!

Komplett számítógépek 1 óra alatt 
igény szerinti összeállításban!

Szeptemberi ajánlatunk:
12X(+/-) LG DVD író (dupla rétegű írás) 22.500.-
8X(+/-) LG DVD író 16.800.-
256 MB PEN drive 7.500.-
120 GB Maxtor HDD 19.700.-
ATI RADEON 9600 128 MB VGA 26.400.-
256/400 DDR RAM 8.900.-
128 MB memóriakártya (SD) 5.800.-

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

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák!

(KUT^A- 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, 
téktfőS«kiW,9i&látöfak, AT1 Radc°"128 MB TV»“*VGA

-^ölyökneveléshez anyatejpótló és cumikészlet 
-elő állatok széles választéka,
- szakkönyvek, beszerzési, tartási-ápolási, kiállítási és tenyésztési 
tanácsadás.

[A LEGJOBB...;
...kiszolgálás, parkolás, mindig alacsony árak. 
Előrendelés esetén árengedmény, házhozszállítás. 
Ifisárlóinkat nyitva tartási időn kwül is kiszolgáljuk.

Jelenleoi akcióinkból:
Pórázok és nyakörvek 

10 %-kal olcsóbban.
Hüllők, madárpókok araból 

10 % engedmény.

http://www.megaprint.hu
mailto:megaprint@vivamail.hu
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Református hírhozó Emlékezés egy
Szeptember 5-én vasárnap 

nyolc óra után értem be Aszód
ra. Református lelkipásztor
ként és magánemberként is 
először. A reggeli napfény ba
rátságos mosolyt rajzolt a város 
arcára. Eszembe jut, amit a teg
nap hallottam: Aszódon há
romszázan vallották magukat 
reformátusnak a népszámlálás
kor. Én is mosolygok. A temp
lomban nyolcan-tízen ülnek. 
Erőset dobban a szívem. Be
mutatkozom: Hévízgyörk új 
lelkipásztora vagyok, aki 
Aszód reformátusaiért is fele
lős Isten és ember előtt. Olva
som az Igét: Jézus körül négy
ezer ember. „Mint a szép híves 
patakra a szarvas kívánkozik, 
lelkem úgy óhajt Uramra” (42. 
Zsoltár) - ezért indultak, s 
végre rátaláltak. Három napja 
alig ettek, de csak hallgatták őt, 
nem tudtak betelni Jézus je
lenlétével, szavaival, szereteté- 
vel, gyógyító erejével. Lené
zek a szószékről, az asztalon 
kenyér és bor: „Ezt cseleked- 
jétek az én emlékezetemre”. 
Úrvacsoráznak az aszódi refor
mátusok.

Megváltozott rendelési idő
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy dr. Jólesz József házior

vosnak megváltozott a rendelési ideje. A doktor úr ezentúl szer
dánként is délután rendel.
A rendelési idő:
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 9.00-13.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 9.00-13.00
Péntek: 9.00-13.00

Állatorvosi ügyelet
Szeptember 25-én 8 órától szeptember 27-én 8 óráig: dr. Szőke 
Zsolt Kartal, Felszabadulás út 197. Tel: 06 20 956-6529.

Október 2-án 8 órától október 4-n 8 óráig: dr. Szőke Zsolt.

Október 9-én 8 órától október 11-én 8 óráig: dr. Márton János 
Galgamácsa Kiskút u. 3. Tel: 06 30 400-9819

Dsida Jenő versével vallom, hogy 
az emberi hívás, vonzóerő kevés. 
Nem is próbálkozom, hogy hang
zatos programmal álljak elő. Ab
ban bízom, amit a költő is meg
tapasztalt: „S egyszer csak ma
guktól / gyűlnek az emberek, / 
együgyű szavamtól / sírásra fa
kadnak, / ránéznem alig kell, / s a 
tűz is felszökken, - / az Úr áll mö
göttem.”

Szeretettel várunk mindenkit, 
aki meghallotta a hívó szót.

Református istentiszteletet tar
tunk minden hónap első és har
madik vasárnapján 08.30-kor 
az evangélikus templomban. 
Karácsony, Húsvét, Pünkösd 
első napján 08.30-kor ünnepi 
istentiszteletre gyűlünk össze 
ugyanitt. Várjuk a gyermeke
ket hittanórára, szünidei prog
ramokra, nyári táborra. A jö
vőre 14. évüket betöltőket kon
firmációra hívjuk.
Gyere el ifjúsági közösségünk
be!
Szabó Zoltán lelkipásztor, tel.: 06- 
30-307-46-37, (28)436-451 
(zoltn_szab@yahoo.de), Hévíz
györk 2192 Kossuth u. 25.

osztályfőnökre

Nemrégiben felejthetetlen osz
tályfőnökömtől, Arató Mátyás- 
nétól, Klári nénitől vettünk 
örökre búcsút.
Sajnos, több találkozóra nem 

invitálhatjuk Öt, pedig 2002-ben 
úgy búcsúztunk, rajta nem múlik 
a következő ötéves találkozó.

Aszódra kerülése után mi

Amikor egy igazán idős, év
tizedek óta nyugdíjban élő em
ber meghal, sokan azt se tud
ják, ki volt. A neve egyre keve
sebb embernek jelent valamit, 
az arca elmosódik, életének 
szép és tragikus pillanatait pe
dig már csak a családi legen
dárium őrzi. Meg esetleg a régi 
barátok, akik lassan maguk is 
elmennek, és utódaikra hagy
ják az emlékezés kötelességét, 
így vagyok most ezzel én is. 
Arató Mátyásné - Klári néni - 
a szüleim barátja volt, a barát
nőm édesanyja és tanárom az 
általános iskolában. És renge
teg ember tanára nemcsak az 
iskolában, hanem otthon is, hi
szen igen sokan köszönhetik 
neki német nyelvtudásuk alap
jait.

Klári néni egy olyan nagy 
tanári generáció tagja volt, 
amely végzettségét még a má
sodik világháború előtt szerez
te, otthonról hozott szilárd 
erkölcsi alapjait iskolái mege
rősítették, nem rombolták. Ő is 

voltunk az első évfolyamos ta
nulói. Magyar órái csodálatosak 
voltak. Nagyon sokat beszélget
tünk, minden problémára tudott 
tanácsot adni.
Klári néni 94 évesen is meg

maradt a régi. Egy-egy szó, vagy 
szakirodalmi fogalom megbe
szélésében gyakran telefonon is 
segítséget nyújtott. Tanítványait 
igen lelkesen buzdította a to
vábbtanulásra. Még utolsó talál
kozásunkkor - a betegágyánál - 
is németül beszélt.
Nemrégiben előkerült régi képe, 
amelynek hátuljára ötödik osz
tályos írással a következőt írtam: 
Felejthetetlen osztályfőnököm.
Maradjon meg mindenkinek a 

továbbiakban is drága emléke. 
Emlékező tanítványai nevében:

Balogh Jánosné

építeni akart, nem rombolni. 
Nem pusztán tanított, hanem 
nevelt is, sugárzott egy kul
túrát: forrón szeretett hazájá
nak, anyanyelvének kincseit. 
Aki Tőle tanulta a történelmet, 
az átláthatta a nagy összefüg
géseket, és megszerette múl
tunk hőseit, nagyjainkat. Ra
jongásig szerette az irodalmat, 
sokat olvasott, műveltségét be
levitte a tanításba is. Ö is „eu
rópai” tanár volt itt, Aszódon.

Tanárcsaládból szárma
zott, és nevelt egy pedagógust 
saját családjában is: lánya, Cila 
szintén magyar-történelem 
szakos tanár lett. És Klári néni
nek meg kellett még ezt a tra
gédiát is élnie: szeretett férje 
után gyermekét is ö kísérte 
utolsó útjára. Most hosszú be
tegség után Klári néni is ott pi
hen az aszódi temetőben. Ad
jon Neki az Úr örök nyugo
dalmat, őrizze meg emlékét és 
kísérje mindazok áldása, aki
ket emberré lenni segített!

Hőnigné Zádor Éva

Október 16-án 8 órától október 18-án 8 óráig: dr Németh 
Mihály Aszód, Kossuth L. u. 62. Tel: 0630 275-4718

Október 23-án 8 órától október 25-én 8 óráig: dr. Szőke Zsolt.

Október 30-án 8 órától nov. 1-én 8 óráig: dr. Márton János.

Üzenet
„Nemzetünk szolgálatában meghalni lehet, de belefáradni 
soha.. .minden áldozat kicsiny azokhoz képest, amiket a hazá
nak kívánni joga van.. .Szállj versenyre magyar, s fölkel újra kö- 
rüledazÉlet!” (Széchenyi István)

mailto:zoltn_szab@yahoo.de
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Autósiskolánk ÚJ képzési lehetőséggel, számitógépes vizsgára felkészítő

Budapesten a VII XIV. XV XVII. XIX XX kér és 217 3 Kartal. Deák F. u. 18. 9 06-28-437-548

magán 

AUTÓSISKOLA
06-30-9917-106

számitógépes tanfolyamokkal várja minden kedves tanulóját.

Képzés M, A, B, C, C+E, D kategóriákban!

2004. szeptember 1-jé vei megnyitottuk ügyfélszolgálatunkat Aszódon a 

Helyőrségi Művelődést Házban (Szabadság tér 10.)

L!£.YfélMolgálat:
Munkanapokon: de: 10-1 l-ig. du: 17- 18-ig,

Jármű keze lés! és rutin vizsgák minden kategóriában ASZÓDON! 
Segédmotor-kerékpárnál a Forgalmi vizsga Is ASZÓDON!

Kővetkező tanfolyam:
2004. szeptember 24-én 17 éra

Művelődés Háza. Aszód (Kossuth Lajos u. 72.)

2004. szeptember 27-én 16 éra
Evangélikus Gimnázium. Aszód (Csengey út)

Diákoknak külön kedvezmény'
Orvosi alkalmassági vizsgálat helyben az Autósiskolánknál!

Az autósiskola ajándéka minden tanulójának: 
Biztonságtechnikai tréning a Hungaroringetd

Ingyenes tankönyv, tesztkönyv, valamint oktatócsomag’
♦ Emberközpontú oktatás* ♦

Tapasztalt, rutinos, nyugodt oktatók* ♦ Típusválasztási lehetőség*

NÁLUNK A PÉNZE TÖBBET ÉRÍ EZT NE HAGYJA Ki!

Elérhetőségeink valamint további információ:

Tel.: 06-28/437-548. 06-30/9917-106, 06-30/477-5148

E-mail: tiati@freemail hu, tiati@invitel.hu
Weboldal: tiati.fw.hu

mailto:tiati@invitel.hu
tiati.fw.hu
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Segíts magadon!
Egészségklub a Művelődés Házában

(F)rémesen egyszerű!

Sajnos országunk lakossága 
rendkívül beteg! Különös, mert 
korunkban már sokkal többet 
tudunk a betegségek keletke
zéséről és gyógyításáról, mint 
az elmúlt századok során, még
is egyre romlik egészségi ál
lapotunk. Jobbnál jobb gyógy
szerek állnak rendelkezésünk
re, a tudósok mind többet és 
többet kísérleteznek annak ér
dekében, hogy lehetőség sze
rint ne szenvedjünk annyit, 
mégis, mintha minden hiábava
ló lenne.
Persze, itt most nem azokra a 
járványokra és fertőző betegsé
gekre gondolok, amelyeket hő
siesen leküzdöttünk, és ki
mondhatjuk, hogy már nincs 
hatalma felettünk! Ezek cso
dálatos eredmények! Inkább 
sokkal hétköznapibb betegsé
gek sokkolják az embereket! A 
mérések szerint a magas vér
nyomás, túlsúly, cukorbeteg
ség és magas koleszterinszint 
ma már népbetegséggé vált. 
Nem beszélve a depresszióról 
és a különböző szenvedélybe
tegségekről... Ugye, most meg
lepődik a tisztelt olvasó, hiszen 
ezek mindegyike rajtunk, a mi 
életmódunkon múlik!
A tudósok nagy többsége 
egyetért azzal a kijelentéssel, 

Irodalomkedvelők 
figyelmébe!

A Közművelődés Otthona új klubot szeretne indítani Irodalmi 
Teaház címmel. A csütörtök estékre tervezett - azt az érdeklődök 
döntik el, milyen sűrűn találkoznak - összejövetelekre mindazokat 
várjuk, akik

X szeretnek verseket, novellákat, regényeket olvasni,

X eközben szerzett élményeikről szívesen beszélnek,

X saját maguk is írnak szépirodalmi műveket, és ezeket másoknak 
is felolvasnák, megmutatnák.

Az első összejövetelre 2004. szeptember 23-án csütörtökön 18 
órakor kerül sor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

hogy ezek a mai civilizációs be
tegségek életmód-változtatás se
gítségével nagyrészt elkerülhe
tők. Tehát Ön is lehet egészséges! 
A kérdés csak az, hogy akarj a-e, 
kedves olvasó? Akar-e az egész
séges életmód alapelvei szerint 
élni? Vajon mit tehet azért, hogy 
ezek a civilizációs betegségek ne 
befolyásolják a boldogságát? 
Hogyan élhet egy minőségi életet, 
amelyben sokkal jobb a közér
zete, és örülhet az Önt körülvevő 
világnak?
Ezekre a kérdésekre ad egyszerű 
válaszokat most induló rovatunk 
itt az új ságban és ezzel egy időben 
pedig a Művelődés Házába vár
juk azokat, akik szeretnének egy 
teljesebb életet élni és ezért tenni 
is akarnak valamit! A „Segíts 
magadon...!" klub 2004. szep
tember 29-én, szerdán 18 óra 30 
perces kezdéssel várja azokat, 
akik szeretnének egyszerű taná
csokat kapni gyógyulásuk érde
kében. Természetesen minden 
korosztályt várunk a programra. 
Ha valaki nem tud jönni egy-egy 
alkalomra, bármikor bekapcso
lódhat, hiszen minden héten szer
dán ott vagyunk az első emeleti 
nagyteremben.
A szervezők nevében:

Kormos Tivadar 

Vettél kamerát, de a felvéte
lek mégsem úgy sikerültek, 
ahogyan szeretted volna? Kész 
van a filmed, ám a családtag
jaid, ismerőseid rosszul tűrték 
a vetítést? Felvetődött már 
benned a kérdés, hol a hiba? 
Ha igen, akkor a most induló 
Frame Videósklubban a he
lyed!
Mit kínálunk?
Megismertetünk az alapvető 
operatőri fogásokkal, megmu
tatjuk, milyen szükséges kie
gészítőket érdemes beszerez
ned, gyakorolhatod a kamera 
helyes kezelését, segítünk ab
ban, hogy beszerezd a leg
szükségesebb kiegészítőket,

Semmit sem változtunk 
Moliére kora óta?

Könnyű nyári este Barabás módra

Jól döntöttek azok, akik au
gusztus 18-án a szokásos esti 
tévénézés helyett a Vécsey Ka
marateátrum új darabjának, a 
Mizantrópnak premieijét vá
lasztották, Moliére vígjátéka 
ugyanis remek szórakozást kí
nál, ugyanakkor olyan kérdése
ket feszeget, melyek ma is aktu
álisak.

A darabot Barabás Tamás vitte 
színre Petri György fordításá
ban, a cselekményt áthelyezve a 
mai korba, ezzel is szimbolizál
va a téma örökérvényűségét. Al- 
ceste, a főszereplő (Barabás 
Tamás) nem tud és nem is akar 
alkalmazkodni az öt körülvevő 
romlott, erkölcstelen és elvek 
nélküli világhoz, ám érzésein ő 
sem tud uralkodni, és beleszeret 
Céliméne-be, aki tökéletes min
tapéldánya ennek az „elferdült" 
társadalomnak.
Céliméne szerepét váltott sze
reposztásban játssza Zatureczki 
Zsófia és Palóc Eszter, és mivel 
egymástól teljesen eltérő módon 
személyesítik meg a hölgyet, ér
demes megnézni az előadást 
mindkét értelmezésben. 

kiscsoportos foglalkozásokon 
(2-3 fő) megtanítunk a film
vágás alapjaira.
Várjuk azokat, akik már ren

delkeznek videokamerával, de 
azokat is, akik még csak most 
terveznek ilyet vásárolni.
Az első összejövetelre október 
4-én, hétfőn 18.15-kor kerül 
sor a Művelődés Háza kamara
termében, amikor is megbe
széljük a szakkör működési 
rendjét, a foglalkozások témá
ját stb.
Részvételi díj: alkalmanként 
1.000 Ft (2 óra). A szükséges 
nyersanyagot biztosítjuk.
Érdeklődni lehet a 06 20 974- 
3040-es telefonszámon.

A bemutatón a közönség jól fo
gadta a darabot, remekül érvé
nyesültek a poénok is, bár a má
sodik előadásról - ahol talán a 
nézők nem voltak teljesen rá
hangolódva- nem mondható el 
ugyanez.

A már megszokott Barabás féle 
rendezés nem okozott csalódást, 
és bár a színészek tapasztalata és 
tehetsége igen eltérő, mégis 
mindenki megtalálta a hozzá 
leginkább illő szerepet. Az oly
kor komor hangvételű darab 
hangulatát jól ellensúlyozzák a 
retro stílusú díszletek, jelmezek 
és zenei betétek.

Összefoglalva elmondható, 
hogy egy klasszikus, mégis na
gyon mai darabot láthattunk 
újszerű megközelítésben, remek 
szereplőgárdával, profi rende
zésben.

Október 9-én Kartalon lesz 
előadás, amelyre minden ér
deklődőt szívesen vár a Vécsey 
Kamarateátrum.

RuszkaiAnna
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SUZUKI

Ilyen még nem volt!
Suzuki Wagon R+

5.555., Ft/hó-tól*

MÁR
Suzuki Ignis 10.000., Ft/hó-tól*

kamatMaximum lD
Ügyfelek közötti gépjármühi-telek díjtalan bonyolítása.

*Hazai gyártású modellekre akciós hitel esetén, megfelelő önerőtől I

SUZUKI

Szalon: Hatvan, Móra F. u. 6. Tel./fax: 37/342-353,37/344-392;
Szerviz: Hatvan, Rákóczi a. 95. TeL/fax: 37/349-409,37/541-580;
Szalon és szerviz: Bag, Dózsa Gy. u. 6. TeL/fax: 28/504-110,28/504-111

Az Ön 
márkakereskedője:
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Alakformáló 
masszázs szalon

Aszód, OTP udvar
- Zsírégető-alakformáló masszázs,
- svédmasszázs, talpmasszázs,
- infraszauna

Bejelentkezés:

Masszázs: 
06 20 460-3982 (Mariann)

pedikűr, manikűr műkórőm
06 30 522-3313 (Ildikó)

Pályázati felhívás
Aszód Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal 
együttműködve a 2004. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica fel
sőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok (a 2004/2005. 
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve fel
sőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még 
felvételt nem nyert érettségizettek) jelentkezhetnek, akik a 
2005/2006. tanévtől kezdődően állami felsőoktatási intézményben, 
illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megál
lapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nap
pali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, első ki
egészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben vagy 
első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben kíván
nak részt venni.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő 
tanulmányi félév
Az ösztöndíj folyósításnak kezdete: a 2005/2006.tanév első féléve.
A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat 
egyszer felülvizsgálja. Az önkormányzat két tanulmányi féléven
kéntjogosult a megítélt ösztöndíj megvonására, ha az ösztöndíjas 
rászorultság már nem áll fenn.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, egy példánybean 
kell benyújtani.
Apályázat benyújtásának határideje: 2004. október 22.
Pályázati űrlap és felvilágosítás Szabadiné Bartók Katalin aljegyző
től kérhető.

ERIJÍGi 
CEMTER

Aszód Kossuth L. u. 33.

- kerékpárok javítása,
- alkatrészek árusítása,
- új kerékpárok garanciális 
üzembe helyezése.

Új kínálatunk!
első lámpák, hátsó villogok, 

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

Megarange fogaskoszorúk, váltók.
Tekerjen el 

Mellért ja, ivie^éri!
Nyitva tartás: H-P: 9-12.30 13-18; Szó: 9-13 

Telefon: 06 20 368-0866

Pályázati felhívás
Aszód Város Ónkormányzata az Oktatási Minisztériummal 
együttműködve a 2004. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica 
yelsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, 
akik állami felsőoktatási intézményben (kivéve a katonai és a ren
dészeti felsőoktatási intézményeket), illetve az Oktatási Minisz
térium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami 
felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag fi
nanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, 
első szakirányú továbbképzésben vagy első akkreditált iskolai rend
szerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő 
tanulmányi félév
Az ösztöndíj újrapályázható.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: a 2004/2005.tanév második 
féléve.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a 
pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

. A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, egy példányban 
kell benyújtani.
Apályázat benyújtásának határideje: 2004. október 22.
Pályázati űrlap és felvilágosítás Szabadiné Bartók Katalin aljegy
zőtől kérhető.
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Hullámzó teljesítményt nyújtanak a felnőttek
Legutóbb három gól sem volt elég a pontszerzéshez

Aszód, szeptember 5. 
Aszód-Kiskunlacháza
1:0 (0:0)
A tököli vereség (4:1) ellené 
re - vagy talán Varga Zoli hírére 
- mintegy 300 néző látogatott 
ki az aszódi futball pályára. A 
felnőttek mérkőzését jól mele
gítették elő az ifik, akik lista
vezetőhöz méltóan 7:0-ra ver
ték meg a kiskunlacházi fiata
lokat.
Az aszódi csapat Keresztúri 
András nélkül állt fel a kez
déshez, a korábban az első osz
tályt is megjárt sportolónak 
megköszönték rövid aszódi pá
lyafutását. Tudomásunk szerint 
a Vasas ifi csapatának edzője 
lett. Már az első percben majd
nem gólnak örülhettek a hazai 
nézők. Markóczi finom moz
dulattal perdítette a hálóba a 
labdát. Sajnos a gól előtt a kezét 
is érintette a labda, ezért 
középkezdés helyett szabadrú
gással folytatódott a játék. Az 
első negyedóra további Markó- 
czi helyzetekkel telt el, az aszó
di játékos igen agilisán, nagy 
lelkesedéssel játszott. Sajnos 
gólt nem tudott rúgni, pedig 
helyzetek sorát dolgozta ki. 
Nagy volt az iram, az aszódiak 
mindent megtettek a vezetés 
megszerzése érdekében. A 29. 
percben az aszódi kapus, Ko
vács Róbert egy beívelt labda 
leszedése után a vállára esett, 
percekig ápolni kellett. Hála 
istennek nem esett nagyobb 
baja, a szünetben azonban cse
rét kért, helyére Déri Tamás 
cserekapus állt be.
A második félidő rögtön aszódi 
góllal kezdődött. Nagy Péter 
jobb oldali pontos beadását 
Hosszú Péter védhetetlenül 
vágta a hálóba (1:0). A Kiskun- 
lacháza csapata mindent egy 
lapra téve rohamozott, az 
Aszód beszorult kapuja elé. 
Varga Zoltán cserékkel pró
bálta megerősíteni a védelmet: 
Markóczi helyett Szabó Imre, 
Bencze Zsolt helyett Makó 
Tamás lépett pályára. Az 
eredmény tartásához nagyban 
hozzájárultak az aszódi máso

dik számú kapus Déri Tamás 
parádés védései. Minden elisme
rés megilleti a fiatal játékost, aki 
Róka mellett eddig nem jutott 
szóhoz, most azonban megmutat
ta mire is képes! Az utolsó aszódi 
helyzet a 42. percben Nagy Péter 
előtt adódott: egyedül törhetett 
kapura, lövés helyett inkább 
Hosszú Petit kereste a labdával, 
de a védők közbeléptek.
Összefoglalva: nagy küzdelmet, 
helyenként nagy iramú mérkőzést 
láthattak a nézők. A játék képén 
még van mit javítani, a küzdeni 
akarással nem volt baj. Ment, haj
tott mindenki, az egygólos győ
zelem ennek volt köszönhető.
Kellemes hétvégét okoztak az 
aszódi csapatok: szombaton a 
serdülők Mogyoródon 1:0-ra 
"hozták" a szezonnyitó meccset, 
győzött az ifjúsági csapat is - ők 
vezetik a megyei i fj úsági bajnok
ságot, s a felnőtt csapat is megtette

Varga Zoltán: mentálisan 
kell még fejlődnie a csapatnak

Németország helyett Aszódot 
választotta néhány héttel ezelőtt 
Varga Zoltán, aki barátja, Búzás 
János kérésére mondott igent ak
kor, amikor az Aszód FC vezetése 
menesztette Kecskés Zoltánt 
játékosedzőt, és a helyére trénert 
kerestek.
- Csak addig vállaltam a fela
datot, amíg nem találnak meg
felelő szakembert. Adott esetben 
én is segítek a keresésben - nyi
latkozta a szakember, aki nem 
titkolta, kedvező ajánlat esetén 
távozik. Mint mondta, nem me
gyei bajnokságban szereplő csa
patnál akar megöregedni.
Mindettől függetlenül az egykori 
kiválóság nagy elánnal vetette 
magát a munkába, így a korábbi 
időszaknál jóval keményebb, 
ugyanakkor taktikusabb edzés
munkát végeznek a játékosok. 
Még a kapusok is érzik a válto
zást, nekik szerdán külön trénin
get tart a mester. Azelőtt ez sem 
volt szokás.
- Két éve járok ide meccset nézni.

Hosszú Ráckeve elleni 11-es gólja még felélesztette a reményt
a magáét. Soha rosszabb hét
végét... -KT-

A beszámoló óta két mérkőzésre 
került sor. Bugyiban 5:0-ra győ
zött a csapat, a lapunk nyomdába 
adása előtt lejátszott találkozón 
idehaza veszített 4:3-ra a Rác- 
keve-Szigetszentmárton együt
tese ellenében. Az első félidőben

Nekem régóta az a véleményem, 
hogy jó csapata van Aszódnak - 
nyilatkozta Varga Zoltán. - Sze
rintem már tavaly is megér
demelték volna az NB III-ba va
ló feljutást, nem tudom, hogy a 
végén mi miatt torpantak meg. A 
munka kezdetekor azt kértem a 
játékosoktól, hogy becsületesen 
dolgozzanak, küzdj ék végig a 
szezont, és az eredmény jönni 
fog. Jó volna, ha át tudnám adni 
a labdarúgás iránti szeretetemet 
a most rám bízott fiataloknak. 
Beszélgetőtársam szerint a leg
lényegesebb az, hogy a labdarú
góban meglegyen az akarás. 
Azokkal, akiknél ezt nem érzi, 
nem tapasztalja, nem kíván 
együtt dolgozni. Keresztúri 
Andrásból is ezt hiányolta, ezért 
köszönte meg neki két hét után 
az addig nyújtottakat.
- A legnagyobb problémát a 
keret szűkössége jelenti, az, 
hogy mindössze 15 játékosra 
számíthatok. Elég egy sérülés
hullám vagy egy-két eltiltás, és 

már 2:0-ra vezetett az ellenfél, 
ezt követően egyenlített az 
Aszód, ám újra elkerülhető gó
lokat kapott, amelyekre csak egy 
találattal tudott válaszolni. A 
Ráckeve ellen az ifiknek is csak 
döntetlenre futotta, míg a 
serdülők 4:0-ra győztek Do- 
monyban.

R.Z.

ezt máris megsínyli az eredmé
nyesség. Az a szabály sem köny- 
nyíti meg a helyzetünket, amely 
szerint két ifjúsági korú játékost 
kell játszatni a felnőtteknél. 
Nálunk csupán egy-két olyan 
fiatal van, aki hatékonyan tudja 
segíteni a felnőttek játékát. Min
denképpen szükség volna tehát 
még legalább két ilyen korú te
hetséges focistára. Ha ők hosszú 
távon becsületesen dolgoznak, 
akkor persze odaérhetnek. De az 
korántsem biztos, hogy ebben az 
esztendőben. A vetélytársak kö
zött van három-öt olyan csapat, 
amelyik eséllyel pályázik erre a 
dicsőségre. Az fog győzni, aki 
mentálisan a legfelkészültebb, 
vagyis el tudja hinni, hogy tény
leg ő a legjobb, mindemellett 
képes megbirkózni a nyerés
kényszer béklyójával.

Varga Zoltánnal szemben 
egyébként nem támasztott az 
elnökség olyan irányú követe
lést, hogy bajnoki címet kell 
nyernie. Úgyis azt szeretné....
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Hazaköltözött az asztalitenisz szakosztály
Néhány év(tized) után újra mű

ködik Aszódon asztalitenisz 
szakosztály, amely Ikladról köl
tözött haza, és az Aszódi Sza
badidősport Egyesület kereté
ben tevékenykedik tovább.
A hét versenyzőből álló férfi 

csapat jelenleg a megyei I.osz- 
tályban szerepel. Valójában a 
költségtakarékosság jegyében 
itt csak a megyének a Duna vo
naláig eső részének települései 
versengenek, a dunántúli csapa
tok szintén külön osztályt alkot
nak. A Dunán innen eső részben 
összesen kilenc együttes küzd 

egymással, a létszám ebben az 
évben csökkent le a korábbi ti
zenkettőről.
Ahhoz, hogy a tavaly az ötödik 
helyen zárt csapat az NB III-ban 
versenyezhessen, utánpótlás 
együttesek szerepeltetésére is 
szükség van. A szakosztály 
ezért váq a mindazon pingpon
gozni szerető fiúkat és lányo
kat, akik szívesen ütnék ver
senyszerűen is a kaucsuklabdát. 
Jelentkezni lehet az Aszód itt
hon játszott mérkőzésein, me
lyekre vasárnap délelőttönként 
10 órától kerül sor a Csengey 

Gusztáv Általános Iskola torna
termében.
A csapat az első fordulóban 
idegenben győzött 14:4-re a Tó
almás ellen. Az első hazai mécs
esén a Gödöllő lesz az ellenfél. 
Az asztaliteniszezők őszi, hazai 
menetrendje:
Szeptember 26. 
Aszód-Gödöllő
Október 10.
Aszód-Cegléd 
November 7.
Aszód-Dabas
November 28.
Aszód-Göd

Hars Dénes 
országos 
bajnok

A legjobbnak bizonyult a cani- 
cross országos bajnokságon az 
érett felnőtt (veterán) kategóri
ában Hárs Dénes. Az aszódi 
sportember már korábban is tag
ja volt a sportág magyar válo
gatottjának, a kiváló eredmény 
azt bizonyitja, nem érdemtele
nül. A csapat október 9-10-én a 
Szilvásváradon megrendezésre 
kerülő Európa-Bajnokságon 
igyekszik minél előkelőbb he
lyet szerezni. R.Z.

Változó táj
Itt van az ősz visszavonhatat

lanul, kinek-kinek örömére vagy 
éppen bánatára. A csodálatos 
színkavalkádot hozó évszak szá
mos költőnket ihlette meg. Mi 
most Radnóti Miklós Változó táj 
című költeményét választottuk, 
helyes megfejtésként a vers
részlet folytatását kell bekül
deni.
,, Tócsába lép a szél, 
füttyentés tovafut... ”

Vízszintes: 1. A vers folytatá
sa, első rész (zárt betű: F) 12. 
Mosópor márka 13. Fém fej
fedő 14. Ételízesítő 15. Éjfélig 
tart 16. Sajnál 17. Factory 19. 
Oxigén 20. Mondanivaló 22. 
Nitrogén 23. Átmérő 24. Nem 
sok 26. Éles konyhai eszköz 
28. Délután 29. Takar 30. Su
gár 31. -nél páija 32. Fülébe 
suttog 33. Félne! 34. Gubós 
növény 35. Néma Ben! 36. 
Spion 38. Kisompolyogni kezd! 
40. Egyharmad! 41. Kórházjele 
42. Zokszó 44. Spanyol autó

jelzés 45. Hirtelen odavág 48. 
RALI 49. Török autójelzés 50. 
Mértékegység rendszer 51. Női 
név 53. Szobákat elválasztó épít
mény 56. Szintén ne!

Függőleges: 1. Ilyen óra is van 
2. Fohász 3. ír 4. Tanuló vezető 
5. Okos 6. Indás növény 7. Hul
lanak 8. Nátrium 9. Némán me- 
keg! 10. Félbe! 11. GSÁ 16. 
Gyönyörű 18. Fordított kettős 
betű 20. Átlátszó tárgy 21. 
Közterület 25. Ásítozik 27. 
Kén 28. Billiárd kellék 31. Es
küvő 32. A vers második része 
(zárt betű: A) 33. Nemzet 34. 
Becézett Mihály 37. Tenyér 38. 
Fejfedő 39. Francia író (Róbert) 
41. Feltéve 43. Zola regénye 
46. Fúvóka 47. Ital, másképp 
49. Az egyik vezér 52. Los An
geles 53. Forint 54. Joule 55. 
Urán

-ftié- 
A megfejtéseket október 8-ig 
kell beküldeniük szerkesztősé

günkbe: 2170 Aszód Kossuth 
Lajos u. 59.

Előző havi rejtvényünk helyes 
megfejtése: A küzdelmet vállaló 
ember lelkileg is megsebesülhet. 
Nyerteseink: Maros Adrienn 
(Bocskai u. 8.) és Jamrik Dá- 

vidné (Kossuth Lajos u. 31.).
Nyereményük a Móni Fotó 
2.000 Ft értékű, filmkidolgo
zásra feljogosító utalványa, illet
ve a Fáma könyvesbolt 2.500 Ft- 
os vásárlási utalványa.

Gratulálunk!
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Várjuk Olvasóink véleményét,
észrevételeit, írásait!

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