
Mi lesz veled] 120 éves az Aszódi Javítóintézet
szeszfőzde? Tudományos nappal tisztelegtek az elődök munkája előtt

Rokonságom korábbi gene
rációjának több tagja is es
küdött arra, hogy a napot pálin
kával kell kezdeni. No, nem 
mértéktelenül, hanem csak egy 
stampóval, ami kellőképpen 
„átmossa, fertőtleníti” a szer
vezetet. Nem tisztem megvé
deni az álláspontjukat, de az 
orvostudomány szerint is tény 
a szesz értágító hatása, ezért 

(Folytatás a 3. oldalon)

Hivatalosan is átadták az
Aszód re felújított épületét

Aki emlékszik, hogy koráb
ban milyen állapotok között 
sportoltak az aszódi gyerekek, 
az most különösen nagyra ér
tékelheti az óriási fejlődést az 
Aszód FC sporttelepén, ami 
GYISM által kiírt pályázati 
pénz és a hozzá rendelt önkor
mányzati támogatás felhasz

Bizony sok ellenzője akadt annak az 1878-ban, az ak
kori igazságügyi miniszter, Pauler Tivadar által hozott 
törvénynek, amely többek között elrendelte, hogy a 
fiatalkorú bűnözés visszaszorítására javítóintézeteket 
kell létrehozni. A törvény életbe lépett, és ennek köszön
hetően 1884-ben megépülhetett a Magyar Királyi 
Aszódi Javítóintézet. A 120 esztendős születésnapról 
„Tudományos nap” keretében tisztelegtek elődeik em
léke előtt az intézet mai munkatársai és a meghívott 
vendégek.
Igazán szép és kifejező mondat született meg az intéz

ményben egykor folyt és a ma végzett munkára: „Esélyt

nálásával valósulhatott meg. 
Kulturált, tiszta és igényesen 
kialakított környezet várja a 
sportolókat, szurkolókat egy
aránt.
Nyertes pályázat után, 2004 jú
nius 1-én kötöttük meg a Gyer
mek-, Ifjúsági-, és Sportmi-

(Folytatás a 27. oldalon) 

adunk, utat mutatunk.” A XIX.
században Európa számos or
szágában komoly gondot oko
zott a fiatalkorú bűnözés meg
növekedése - tudtuk meg Szar
ka Attilának, az intézmény igaz
gatójának bevezetőjéből. A 
probléma Magyarországon is je
lentkezett, és dönteni kellett, mi
lyen módszerrel lehetne ezt a bű-

Finanszírozási gondok a 
Szakorvosi Rendelőintézetben 

Elébe mennek a betegeknek
A jelenlegi helyzetben az év végére akár a 17 millió Ft-ot is 

elérheti a Szakorvosi Rendelőintézet költségvetésének hiá
nya. Az intézet vezetése a képviselő-testület felkérésére elké
szítette a csődközeli helyzet orvoslását célzó tervezetet. Az, 
hogy ez a kiadás csökkentésére és a bevétel növelésére egy
szerre törekvő intézkedéssorozat mennyire lesz hatékony, 
csak a következő negyedévben derül ki.

Mint arról már korábban be
számoltunk, a képviselő-testület 
nemrégiben átmeneti segítség
ként 5 millió Ft, 2005. májusáig

Az évfordulóra készíttetett emlékérem
nözési hullámot lassítani. Pauler
Tivadar törvénye igen liberális
nak számított, amit az intézet ak
kori alapszabálya is igazol:
”... az intézet nem büntetés vég
rehajtására rendelt hely, s hogy 
ennélfogva az ifjak nem bí'mhö- 
désük, hanem elhanyagolt vagy 
megromlott erkölcseik megjaví-

(Folytatás a 6. oldalon)

visszatérítendő összeget adott az 
intézménynek, ugyanakkor kér
te az igazgató főorvost, dr. Bodó

(Folytatás a 4. oldalon)
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Önkormányzati hírek
Több olyan témája volt a kép

viselő-testületi ülésnek, me
lyekről hosszasan tárgyalt a gré
mium. Ennek következtében 
külön cikkben olvashatnak arról, 
milyen takarékossági intézkedé
seket kellett bevezetni a Szak
orvosi Rendelőintézetnek, ho
gyan vesztett el - legalábbis 
egyelőre - 5 millió Ft-ot egy bí
rósági ítélet következménye
ként a város, mi lesz, mi lehet a 
szeszfőzde sorsa.

Természetesen voltak egysze
rűbb, könnyebben elfogadható 
napirendi pontok is. Ilyen volt 
például a Városi Óvoda nevelési 
programjának megtárgyalása és 
elfogadása. Sima ügy volt a köz
ponti konyha kialakításáról szó
ló beszámoló is.
Új, 50 fős néptánc osztályt indít
hat a Podmaniczky Művészeti 
Iskola a gödöllői kihelyezett ta
gozatán. A képviselő-testület 
azért támogatta szívesen a ké
relmet, mert mostanra számsza
kilag is bebizonyosodott, nyere
ségessé válhat az iskola műkö
dése, ha több művészeti ágat ölel 
fel a tevékenysége. A Rónai La
jos vezette intézmény tavaly elő
ször zárt többletbevétellel. Az új 
osztály indításához átmenetileg 
130 ezer Ft-ot kellett normatíva 
különbözeiként biztosítania az 
önkormányzatnak.

A képviselő-testület idén is ki
írta a Bursa Hungarica felsőok
tatási önkormányzati ösztöndí
jat. A feltételrendszer előző szá
munkban volt olvasható.

Javasolta a képviselő-testület 
Gádor Ferenc rendőr őrnagy 
őrsparancsnoki kinevezését. Az 
eddig megbízottként dolgozó 
parancsnok időközben megsze
rezte a szükséges iskolai vég
zettséget, a megyei rendőrfőka
pitány ezt követően tett javasla
tot a véglegesítésére.

Véradásra vár minden segítőkész polgárt a 
Vöröskereszt körzeti szervezete november 23-án 
8 órától 15 óráig a Művelődés Háza kistermében.

Kérjük, ha tud, segítsen!

Jóváhagyta a grémium az evan
gélikus egyházközösség ének
karának 50 ezer Ft-os támoga
tásáról szóló kérelmét. Az ének
kar obemburgi vendégszerep
léséhez kért anyagi segítséget a 
várostól.

A képviselő-testület végül te
lekvásárlási kérelmekről és be
építési kötelezettség meghosz- 
szabbításra irányuló kérelmek
ről döntött, ezt követően pedig 
jelentést hallgatott meg a lejárt 
határidejű határozatokról és a 
két ülés között tett intézkedések
ről.

2004. szeptember 22.

Kérelemmel fordult az önkor
mányzat felé az ÉFEOSZ Gal- 
gamenti Támogató Szolgálat, 
amely az értelmi fogyatékos fia
talok otthoni, illetve otthonon kí
vüli ellátásában segédkezik. Ik- 
ladon üzemeltetnek egy 20 
négyzetméteres helyiséget, ahol 
a gondozottjaik számára a nap
pali foglalkozásokat tartják. Az 
épület fűtése nemrégiben meg
hibásodott, de egyébként is felú
jításra szorul. A szolgálat 100 
ezer Ft segítséget kért a várostól, 
tekintettel arra, hogy aszódi fi
atalokat is gondoznak. A napi
rendi pont tárgyalása során kide
rült, az illetékesek jó vélemény
nyel vannak a szolgálat munká
járól, amely szakembereket fog
lalkoztat, és akiknek óriási érde
mük, hogy a szóban forgó fiata
lok nem szigetelődtek el, nem 
süppedtek magányba, hanem 
örömmel vesznek részt a közös
ségi programokban. A napi
rendet előzetesen tárgyaló szoci
ális bizottság teljes mellszéles
séggel kiállt a kérelem megadá
sa mellett, az ügyrendi bizottság 
pedig ezen felül javasolta, hogy 
célszerű volna erre az ellátási 
formára együttműködési meg

állapodást az önkormányzatnak 
és a szervezetnek, így a város a 
következő évre létszámarányos 
támogatást tudna tervezni. A 
képviselő-testület a kért összeg 
megadásán túl abban is segéd
kezik, hogy aszódi fűtésszerelők 
segítsenek a meghibásodott be
rendezést kijavítani.
Jóváhagyta a grémium a Pod

maniczky Művészeti Iskola pe
dagógiai és minőségirányítási 
programját. A képviselő-testület 
örömmel nyugtázta azt a tényt, 
hogy az iskolának az egész Gal- 
ga mentén és Gödöllőn is van
nak tagiskolái, illetve tagozata. 
Az alapító okiratban egyébként 
maximálták a tanulói létszámot, 
amely 600 fő lehet.
Két intézmény — a városi óvoda 
és az általános iskola - vezetője 
számolt be az elmúlt évi műkö
désről. A képviselő-testület 
mindkét tájékoztatót elfogadta.
30 százalékkal emelte a kép

viselő-testület az általános iskola 
osztályfőnöki teendőket ellátó 
pedagógusainak pótlékát, amely 
így havonta bruttó 5.460 Ft-ra 
nőtt.
Benyújtotta pályázatát az új böl
csőde építésére a város. A meg
pályázott összeg 199 millió Ft. A 
város önrészként - ingatlan ren
delkezésre bocsátásával - 12 
millió Ft-ot biztosít. Az intéz
mény számos többletszolgálta
tást is bevállalt a siker érdeké
ben, így például játszóház mű
ködtetését, fejlesztő kialakítását, 
nyújtott nyitva tartást stb. A 
pályázati kiírásnak megfelelően 
a bölcsőde igényfelmérést is 
végzett. 186 kérdőívet küldtek ki 
8 településre. A megkérdezettek 
80 %-a igénybe venné a szolgál
tatást.

A szociális törvény alapján az 
önkormányzatoknak 2004. de
cember 31-ig kell elkészíteniük 
a szociális szolgáltatás-tervezési 
koncepciót, amelynek nemcsak 
az önkormányzat ellátási kötele
zettségét kell tartalmaznia, ha
nem a szociális rendszerét ellátó 
fejlesztési elképzeléseit is. A ter
vezet elkészült, amit az ügyrendi 
bizottság - néhány kiegészí
téssel-elfogadásira javasolt. Ez

Szeptember 1.

a képviselők részéről megtör
tént.
Nem támogatta a képviselő-tes
tület a Petőfi utca 8. szám alatti 
ingatlan Petőfi Múzeumnak tör
ténő térítésmentes átadását. A 
döntés értelmében az ingatlant 
értékbecsüsnek kell felmérnie, 
ezt követően a város az átadásért 
cserébe a múzeum munkatársa
itól a megállapított értéknek 
megfelelő régészeti feltárási 
munka elvégzését kéri. Az igaz
sághoz hozzátartozik, hogy az 
ingatlan tulajdonjoga még nem 
az önkormányzaté, ennek ren
dezése most van folyamatban.
Döntött a képviselő-testület a 

helyi vis maior - halaszthatat
lannak ítélt - munkák elvégez
tetéséről.
A feladatok mielőbbi elvégzése 
érdekében az önkormányzat öt 
céget versenyeztet meg.

Lejárt az MSZP helyi szer
vezetének irodahelyiség bérleti 
szerződése, és a párt most új 
helyet keres, mivel a GAMESZ 
jelezte, átszervezések miatt 
szüksége van a helyiségre. Az 
alapszervezet december 31-ig 
azonban maradhat jelenlegi 
helyén, addigra alakul meg 
ugyanis az Aszódi Többcélú 
Kistérségi Önkormányzatok 
Társulása munkaszervezete, 
amely a szóban forgó irodában 
kap majd helyet.

Ugyancsak a GAMESZ egyik 
helyiségét érintette a következő 
napirendi pont. Az utcai front 
egyik irodáját a Vöröskereszt 
körzeti szervezete bérli, ám má
ra 126 ezer Ft-os rezsiköltség 
elmaradása gyűlt össze. Gáspár- 
né Csókás Rita, körzeti titkár be
adványban kérte a tartozás elen
gedését. A képviselő-testület 
végül nem döntött, mivel keve
sellte a helyzet kialakulásával 
kapcsolatos információt. Az ügy 
újratárgyalására a területi vezető 
jelenlétében kerülhet sor.
A képviselő-testület végül te
lekvásárlásokról, lakossági be
adványokról döntött, majdjelen- 
tést hallgatott meg a lejárt határ
idejű határozatokról és a két ülés 
között tett intézkedésekről.

Rácz Zoltán
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Mi lesz veled, szeszfőzde?
Szigorodó feltételek, rendezetlen jogviszony miatt szakadhat meg a hagyomány

(Folytatás az I. oldalról) 

érelmeszedés esetén az életta
ni hatása is kedvező lehet.
Aki a közeljövőben aszódi fő

zésű pálinkát akar inni, annak 
nem biztos, hogy ez sikerül. A 
szeszfőzde ugyanis egyelőre 
nem üzemel, s ennek több oka 
is van. Az egyik, hogy a főző
mester nyugdíjba ment. A má
sik ok, hogy korszerűsíteni 
kellene az üzemet, megfelel
tetni az európai úniós normák
nak. Ez az első számítások sze
rint legalább tíz millió Ft-ba 
kerülne. Jelentősen megszigo
rodtak ugyanis a hungarikum- 
nak számító pálinka előállí
tásának feltételei. Mennyeze
tig fel kellene csempézni a he
lyiségeket, zárt rendszert kel
lene kialakítani stb.

Talán ez sem lenne akadálya 
annak, hogy a főzde tovább 
működjön, hiszen a szeszre 
mindig mutatkozik igény, még 
nehéz gazdasági helyzetben is. 
Ám van még egy olyan körül
mény, ami a továbblépést aka
dályozza. Ez pedig az, hogy 
csak az épület tulajdonjoga az 
önkormányzaté, az alatta lévő 
föld nem. A helyzet emlékez
tet az egykori jobbágytelkek 
jogviszonyára: ott is csak a ház 
volt a jobbágyé, alatta a föld 
mindig a földesúré maradt.

A képviselőknek a szesz
főzde ügyének tárgyalása so
rán dr. Tápay Erzsébet ügyvéd 
elmondta, 1994-ben, amikor 
az időközben megszűnt terme
lőszövetkezet a szóban forgó 
földterületet eladta, azt a részt 
is értékesítette, amin a telepü
lésnek az államosítás során tu
lajdonába került és 1952 óta 
folyamatosan üzemeltetett 
szeszfőzde épülete áll. (Állí
tólag az épületek lajstromában 
a szeszfőzde nem volt föltün
tetve - a szerk. megjegyzése.) 
Sajnos erre túl későn derült 
fény, a város kifutott a jogsza
bályok által előírt határidőből 
és már nem tudta megtámadni 
az adásvételi szerződést, ezál

tal visszaszerezni a földdara
bot, amelyre egyébként elővé
telijoga lett volna. A város ké
sőbb perrel próbálkozott, ám 
ez nem vezetett eredményre. 
Az új tulajdonos nem vitatja 
az önkormányzat épületre 
vonatkozó, ingatlannyilván
tartáson kívüli tulajdonjogát, 
emellett ingyenes földhasz
nálati jogot is biztosít. Még
sem könnyű ebben a helyzet

Átmeneti veszteség jószándék miatt?
A képviselők a per folytatása mellett döntöttek

Jelen állás szerint több, mint 
ötmillió Ft-ot veszített a város a 
Kossuth Lajos utca 21. szám 
alatti ingatlannal kapcsolatos 
per kapcsán. A képviselő-tes
tületi ülésen elhangzott tájékoz
tató szerint a per előzménye, 
hogy az önkormányzat 1996- 
ban felmondta a szóban forgó 
ingatlant bérlő Interpikk Kft. 
bérleti szerződését, amely cég
nek albérlőként a Riva-Lux Bt. 
fizetett bérleti díjat. (A jogvi
szonyt nem létesítette, hanem 
örökölte a város, hasonlóan, 
mint a honvédség a Honvéd 
presszó jelenlegi bérlőjét. A 
szerződésbontáskor - amellyel 
a helyi vállalkozót igyekezett 
segíteni - arra hivatkozott az ön
kormányzat, hogy az Interpikk 
Kft. nem maga végzi azt a tevé
kenységet, amelyre a bérleti jo
got kapta.) A helyi vállalkozás 
inkább a városnak kívánt fizet
ni, már csak azért is, mert ez az 
összeg jóval kisebb volt, mint a 
fóbérlőnek fizetett díjtétel.
Az Interpikk Kft. a szerződés 
felbontása miatt elmaradt ha
szon jogcímén beperelte az ön
kormányzatot, és nemrégiben 
meg is nyerte az ügyet, minek 
következtében az önkormány
zatnak több, mint ötmillió Ft-ot 
ki kellett fizetnie. A Riva-Lux 
Bt. 1999. márciusában kötött 
ugyan az önkormányzattal egy 
olyan megállapodást, hogy 
amennyiben az ügyből a vá
rosnak anyagi vesztesége szár

ben megoldást találni, hiszen 
minden változtatáshoz a part
ner beleegyezése is kell.

A képviselő-testületi ülésen 
három megoldás mutatkozott. 
Az első, hogy az önkormány
zat felkínálja az épületet meg
vételre a szeszfőzde berende
zéseivel együtt a terület tulaj
donosának, akinek ebben a 
helyzetben elővásárlási joga 

mazna, kifizeti az összeget, ám a 
cég tulajdonosa erről most hal
lani sem akar. A képviselő-tes
tület legutóbbi ülésén úgy 
döntött, pert indít a Riva-Lux Bt. 
ellen, tekintettel az ítéletre és a 
betéti társaság korábbi kötele
zettség-vállalására.
Az ügy kapcsán néhány kép

viselő kifogásolta, hogy a szó
ban forgó ügyről korábban nem 
kapott megfelelő tájékoztatást, 
amit Kissné Kulybus Gizella 
címzetes főjegyző cáfolt. Ennek 

Bagi csomópont: STOP tábla 
és sebességkorlátozás

60 kilométeres sebességkorlátozást vezettek be a bagi cso
mópontnál, a 3-as számű főútra kanyarodókat pedig STOP tábla 
kötelezi a megállásra és a körültekintő áthaladásra. A változta
tásra azt követően került sor, hogy Tóth Gábor országgyűlési 
képviselő a közelmúlt egyik tragikus balesete után bejárást kez
deményezett a csomópont biztonságosabbá tétele érdekében. 
Kéretik az új szabályok szerint közlekedni! R.Z.

van. Megoldás lehet, ha közö
sen adják bérbe a szeszfőzdét 
külső érdeklődőnek. A harma
dik lehetőség - ez határozati 
javaslatként végül nem került a 
lehetséges megoldások közé -, 
hogy az önkormányzat külön 
értékesíti a szeszfőzde beren
dezéseit. Ebben az esetben 
nagy valószínűséggel meg
szűnne Aszódon a szeszfőzés.

Rácz Zoltán

okán elhangzott az a javaslat, 
hogy a peres ügyek képvisele
tére felkért ügyvédi iroda időn
ként összefoglaló jelleggel ké
szítsen kimutatást a folyamatban 
lévő peres ügyekről. Ez az iroda 
számára is hasznos volna, hiszen 
számos pert megnyert úgy, hogy 
a képviselők erről nem minden 
esetben szereztek tudomást.
Lapunk a per végző lezárását 

követően számol be részletesen 
az ügyről.

R.Z.
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Finanszírozási gondok a Szakorvosi Rendelőintézetben
Elébe mennek a betegeknek

(Folytatás az 1. oldalról)
Zsoltot, hogy dolgozzanak ki 
egy tervezetet arra vonatkozó
lag, hogyan szüntethető meg ez 
a csődhelyzetet is elővetítö A legnagyobb gondot az 
állapot. Szeptember közepére a okozza, hogy a pontok forint
grémium elé kerültek az intéz- értéke nem elégséges. Jelenleg

A rendelőintézet szakrendeléseit tavaly 
kevés híján 100 ezer páciens kereste fel

ményvezető tervei, amelyekből 
az is pontosan kiderül, mi okoz
za ezt az állapotot. Ezt akár egy 
mondattal is el lehetne intézni: 
az OEP alulfinanszírozza az in
tézmény működését. A főorvos 
ennek mikéntjét tételesen, hét 
pontban összefoglalva tárta 
képviselőtársai elé. Köztudott, 
hogy az egészségügyi intézmé
nyek pontrendszer alapján dol
goznak, vagyis a betegek után a

Nem sztrájkolnak, 
de egyetértenek 

kollégáik követeléseivel
Tisztelt betegeink! Egyetértünk sztrájkoló kollégáinkkal, de 
nekünk Önök is fontosak! Ez a tábla fogadta október 7-én az 
aszódi Szakorvosi Rendelőintézet ajtaján belépőket, dr. Bodó 
Zsolt főorvos, intézményvezető lapunknak elmondta, az inté
zetnek létérdeke, hogy a betegforgalom tovább növekedjen, így 
nem engedhették meg azt, hogy a pácienseik ezen a napon zárt 
ajtókat találjanak. A rendelőintézet a további sztrájkok esetében 
is hasonlóképpen jár el.

Analóg hang-és videofelvételek digitalizálása: 
06 20 974-3040

kezelésre megállapított pontokat
kapnak, amit aztán pénzre vált 
azOEP, majd ezt utalj a át a ren
delőintézeteknek, kórházaknak.

1,22 a szorzó, kivéve a laborét, 
amely 0,65-0,73 között lebeg, 
holott itt végzik a legköltsége
sebb tevékenységet. A főorvos 
szerint a szorzónak legalább 
1,50-nek kellene lenni a bizton
ságos működéshez, illetve ah
hoz, hogy minden, az intéz
ményre ráterhelt költséget fe
dezni tudjanak. A beszámoló 
szerint a köztudatba bekerült, és 
oly sokszor hangoztatott 50%- 

os béremelést gyakorlatilag az 
intézménynek kell kitermelnie, 
hasonlóan egyéb más juttatások
hoz.

Az intézet már megtette a 
szükséges lépéseket, amelyek 
egy része a takarékosság je
gyében született. A személyi jut
tatások esetében zárolták a jutal
mak kifizetését, megvonták a 
nem kötelezően adandó pótlé
kokat, az étkezési hozzájárulást, 
és létszámleépítésre, óraszám
csökkentésre is sor került.
-Nehéz perceket kellett az érin
tetteknek és nekem is átélni — 
nyilatkozta lapunknak az intéz
mény vezetője. - Nem kellemes 
megmondani egy nyugdíjas kol
légának - akinek a munkájára 
egyébként szükség volna -, 
hogy másnap már ne jöjjön vagy 
egy keveset kereső takarítónővel 
közölni, hogy kénytelenek va
gyunk elvenni tőle az eddig biz
tosított, de nem kötelezően 
adandó pótlékát.

Nemcsak a személyi jutta
tásokat csökkentette a rendelő
intézet, hanem a dologi kia
dásokból is igyekezett faragni. 
Felmondták többek között az 
átalánydíj as karbantartási szer
ződéseket, csökkentették a ren
delőintézeti gépkocsi kilométer
futását, korlátozták a telefoná
lási lehetőséget, kevesebb jut in
nentől a szakmai anyagokra, le
hetne még folytatni a sort.

A válságból való másik kilá
balási lehetőség a bevételek nö
velése. Az intézkedéseknek leg
alább fele erre irányul. Ennek 
egyik lehetséges módja a beteg
forgalom növelése. Az intéz
mény a közeljövőben munka
erő-átcsoportosítással recepciós 
rendszert alakít ki annak érde
kében, hogy csökkenjen a szak
rendeléseken az adminisztrációs 
munka. Októberben új szolgál
tatás, audiológiai vizsgálat indul 
a ful-orr-gégészeten. Bevezetik 
a délutáni szakrendelést ott, ahol 
még nincs, kezdetben heti egy 
alkalommal, és ha igény mutat

kozik, ez a szám tovább nő.
Betegeket próbálnak átcsábítani 
a nem Aszódhoz tartozó terü
letekről az ottani családorvosok 
bevonásával. Idén első ízben a 
tüdőszűrés mellé a labor is ki
települt, és aki kérte, attól vért 
vettek. A vizsgálati anyag fel
dolgozása után a páciens tájé
koztatást kapott a leletről. Szin
tén új kezdeményezésként a la
boratórium más településeken is 
biztosítja az ottani háziorvosi 
rendelőben történő vérvétel fel
tételeit. Az anyagot a rendelő
intézet szállítja be vizsgálatra, 
majd értesíti a beteg háziorvosát 
az eredményről. Négy körzetről 
van szó, az egyik Túra egymaga, 
ahol 4 háziorvos rendel.

A képviselő-testületi ülésen el
hangzott, hogy a takarékosságot 
elősegíthetné az intézmény la
boratóriumának bérbe adása. 
Magáncég működteti többek kö
zött -17 másik egységgel egye
temben - a kistarcsai kórház la
boratóriumát is. Bodó Zsolt sze
rint a vállalkozó több okból is 
előnyösebb helyzetben van. 
Mivel nagy tételben vásárolja 
meg a vizsgálatok alapanyagait, 
jelentős kedvezményt kap, ami 
máris nyereségnövelő tényező, 
mint ahogy az is, hogy első
sorban a gazdaságosabb vizsgá
latokat igyekszik elvégezni, a 
kevésbé gazdaságosat ő is kiadja 
bérbe.

A rendelőintézet más bevétel
növelő lehetőségeket is igyek
szik kihasználni, így rendület
lenül pályáznak. Szeremének 
egy-két helyiséget, reklámfe
lületet is bérbe adni, amiből 
vélhetően nem túl jelentős ösz- 
szeg folyhat be, ugyanakkor 
minden forint csökkenti a vesz
teséget.

A bevezetett illetve bevezetés
re kerülő intézkedések révén az 
intézmény 11 millió 705 ezer Ft 
hiánycsökkenést remél. Az, 
hogy a számítások és az elkép
zelések mennyire reálisak, né
hány hónap múlva derül ki.

Rácz Zoltán
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Testépítők boltja 
Aszúd Udvarház

IJjdcnság!

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

MID és Bio Tech termékeket új Elaffl telephelyünkön
lehet megvásárolni!

Iklad, Iskola tér 1. (Horgászbolt) 
NYITVA-K- P 13-17-16 
SZOMBAT: 9-12 TEL: 30 560-3044
HÉTFŐ: SZÜNNAP 70 364-3591

Pöttöm ^Kuckó
Aszód Kossuth L. u. 3. 

(Udvarház)

K
Tel: 06 30 415-0368

114 ,

Pöttöm termekek 
készítői áron! 

Téli sapka + sál 
790 Ft-tól 
Téli badyk 
690 Ft-tól

Babakelengye, 
kisgyermekdivat 

játékok

Nyitva: H-P: 9-17
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

Fagyálló 1, 5, 50, 200 kg-os kiszerelésben kapható!
Akkumulátorok - hogy télen is biztosan induljon!

Tevékenységi körünk bővült! 
Kisteher gépj ár mű-alkatrészek 

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

Olajok és kenőzsírok, görgősláncok, 
patentszemek, kardántengelyek nagy választékban kaphatók!

Alakformáló 
masszázs szalon

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

Bejelentkezés:

Masszázs: 
06 20 460-3982 (Mariann)

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

■MMd CIPOBOLT S7í
Új helyen; Aszód, Kossuth L. u. 2.

(Samu gazda és az Allateledel között)
I Novemberi akció:

| téli bakancsok tavalyi áron!
" Őszi cipők nagy választékban kaphatók, 
•e a téli lábbelik folyamatosan érkeznek!
§ Siesta, Melánia, flssó, Playshoes bébicipők,Hirsch
2.'  biapapucsok 23-41-es méretig
Nyitva: H-P: 9-17; Szó: 9-12 Tel: 06 20 585-1660

DÍSZÁLLAT es allateledel
Aszód, Kossuth L.u. 2.(Samu gazda boltja mellett)

NOVEMBERI AKCIÓ:Tengeri malac akciós áron!
1.200 Ft helyett 850 Ft

Rágcsálók és hozzávaló 
ketrecek 10 % kedvezménnyel 

kaphatók!
Nyitva tartás:H-P: 9-17; Szó: 8-12



b ASZÓDI

120 éves az Aszódi Javítóintézet
Tudományos nappal tisztelegtek az elődök munkája előtt
(Folytatás az 1. oldalról)

\ása és fejlesztése végett vannak 
felügyeletükre és őrizetükre ( a 
felügyelő személyzetre értve - a 
szerk. megj) bízva. Ezért ez ifjak 
nem is foglyoknak, hanem nö
vendékeknek neveztetnek. ”

Az Aszódon 1884-ben átadott 
főépületbe elsőként 20 fő költö
zött. A csoportokat családok
nak nevezték, amelyeket a csa
ládfők vezettek. A javítóintéze
tekbe - városunkon kívül Ko
lozsváron, Székesfehérváron és 
Rákospalotán is létesült ilyen - 
három módon kerülhettek be a 
fiatalok:

Bűncselekmény miatt ide 
ítélte őket a bíróság.
■=> A gyámhatóság helyeztette 
őket ide, mivel úgy ítélte meg, 
hogy a gyermek fejlődése nem 
egészséges a családban.
■=> Maga a szülő kezdeményezte
az ide történő helyezését.
A nevelés időtartamát nem je
lölték meg, a gyerekekkel fog
lalkozó felnőtt dönthette el, hogy 
az ideítélt fiatal mikor térhet 
vissza családjához.

Az alapfokú iskolai képzés

Kisgyerek, nagygyerek...
Megnőttek a gyerekeink. Ez 

igazán augusztus utolsó napján 
vált ténnyé. Ugyanis ezen a na
pon 19 kisgyerek búcsúzott a 
bölcsődétől, annak gondozóitól, 
hogy másnap, mint nagygyere
kek, megkezdjék az óvodát.

Az utolsó nap egy kis bulit 
tartottak nekünk az intézmény
ben. Gyerekek és szülők egy
aránt jól érezték magukat. Volt 
tánc, éneklés, mely alkalmat 
adott arra, hogy megtudjuk, ki
csinyeink milyen dalokat, mon- 
dókákat tanultak. Majd követ
kezett a Piroska és a farkas című 
mese bölcsődei változata. Ha
gyomány, hogy az ott dolgozó 
felnőttek minden rendezvényen 
előadnak egy mesét, nem kis 
derültséget és jókedvet teremt
ve. A mesejáték után minden 
búcsúzó gyermek kapott egy kis 

mellett - ez kezdettől fogva mű
ködik - szakmát is tanulhattak a 
növendékek. Jól szolgálta ezt az 
itt működtetett kocsigyártó 
üzem. A hintókat, homokfutó
kat kovácsok, asztalosok, bog
nárok, szíjgyártók, kárpitosok,

Vajon hány növendék lépett be a kapun a 120 év alatt?
fényezők készítették, akik meg
tanították a fiatalokat a szakma 
fortélyaira. Az itt gyártott köz
lekedési eszközök egyike az 
1910-es londoni Világkiállítá
son első helyezést szerzett. Az 
utolsó Aszódon készített kocsi 

emléket, amiről minden bizony
nyal eszébe jut majd a sok itt 
töltött nap.
Sajnos nemcsak a gyerekek bú
csúztak, hanem Zsuzsa néni is. 
Ö két évig dolgozott a Katica 
csoport egyik gondozójaként, 
mintegy második anyukaként. 
Amit tett a kicsikért, azt szívvel 
és szeretettel tette, és azt hiszem, 
minden szülő nevében köszöne
tét mondhatok neki.
A bölcsőde vezetője, Erzsiké 
néni búcsúztatója után folyta
tódott a buli. A meglepetés egy 
tüzijátékos torta volt, ami min
denkinek nagyon ízlett.
Véget ért egy korszak gyerme
keink életében. A búcsúzó böl- 
csisek szülei nevében köszö
nöm, hogy nevelték, tanították, 
szerették és óvták itt gyermeke
inket. Jeney Andrea 

ma is látható a parádi Kocsimú
zeumban. Az előbb felsorolt 
szakmák mellett számos más 
mesterséget - több, mint húszat 
- tanulhattak még a rossz útra 
tévedt fiúk. Nyomdászok, 
könyvkötők, kosárfonók, - s mi

vei virágzott a mezőgazdasági 
részleg-kertészek, állattenyész
tők, vincellérek stb. kerültek ki a 
falak közül.
Bár az ember szabadságának 

korlátozása sosem kellemes, 
nem volt rossz sora az idekerült 
növendékeknek. Aki felüti dr. 
Asztalos István: Kisváros a Gal- 
ga mentén című monográfiáját, 
az idevágó részben arról is ol
vashat, milyen sokrétű kultu
rális, szabadidős és sporttevé
kenység folyt a falak között. A 
fiatalokat megtanították úszni - 
kezdetben a Galgában, majd az 
intézet úszómedencéjében, vi
rágzott a leventemozgalom, lét
rehozták az intézeti tűzoltócsa
patot, amely több ízben segítette 
a környékbeli önkéntes tűzoltók 
munkáját. Működött itt fúvós
zenekar, a színi előadást kedve
lők az önképzőkör munkájában 
vehettek részt - a sort lehetne 
bőven folytatni. Nem csoda, 
hogy már a kortársak is minta
intézetnek tekintették az aszó
dit, amely ugyan város volt a vá
rosban, mindennapi életét vi
szonylagos elszigeteltségben 
élte, ám az aszódiak szívesen 
lépték át a kapuját. 1905-ben 
megépült az országban szinte 

egyedülálló, neogót stílusú öku
menikus templom, ahol több 
felekezet gyakorolhatta vallását. 
Az Aszód látképében meghatá
rozó épület 1960-ban történő le
bontása mindmáig pótolhatat
lan veszteségnek tekinthető.
Az intézet ma is nyitott minden, 

a városhoz kapcsolódó együtt
működésre. Sok „külsős” jár ide 
misére az intézeti kápolnába, 
sportolni a tornaterembe. Több 
városi intézmény, civil szerve
zet hozhatta ide rendezvényét - 
képzőművészeti tábor, jóté
konysági bálok, városi gyer
meknap, idősek napi konfe
rencia, képzőművészeti kiállí
tások -, és a növendékek is több 
alkalommal szerepeltek nagy- 
nagy sikerrel városi rendezvé
nyeken: Petőfi szavalóverseny, 
pedagógusnapi ünnepség, Aszó
diak az aszódiaknak, népmű
velők napja stb. Rendszeres 
vendége az intézménynek a Szí
nészválogatott, és szívesen vár
ják az érdeklődőket a Mester
ségek napj a rendezvényre is.
A 120 év során nagyszerű igaz
gatók álltak az intézmény élén, 
nagytekintélyű pedagógusok, 
szakoktatók, munkavezetők 
foglalkoztak a gyerekekkel. Rá
juk is emlékeztek az ünnepség 
résztvevői, főhajtással köszönve 
meg az elvégzett munkát. A ne
vezetes eseményre a Javítóinté
zet emlékérmet készíttetett, 
amelyet a napokban valamennyi 
intézeti dolgozó, nyugdíjas kol
léga megkapott, valamint az ün
nepség résztvevői közül mind
azok, akik tevékenységükkel 
segítették, segítik az intézet 
munkáját.
A Javítóintézetet ugyan önfenn
tartónak tervezték, ám ez nem 
tudott megvalósulni. Mindig ál
lami támogatásra szorult, több 
minisztérium - belügyi, egész
ségügyi, népjóléti - fennha
tósága alá tartozott. Jelenleg a 
szociális tárca irányítja. Jó 
volna, ha az itteni példamutató 
munka - amelynek során a tudo
mányos kutatások eredményeit 
is alkalmazzák - még sokáig 
folytatódhatna. Ez a kívánság 
ugyanis nemcsak a növendé
kek, hanem a város, sőt, köz
vetve a kistérség érdeke is.

Rácz Zoltán
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www. Volkswagen .hu

Polo Cool klímával és szervokormánnyal 
már 2 499 000 Ft-tólFőbb szériafelszereltség:
• Klímaberendezés automatikus hőfokszabályzással
• Vezető- és utasoldali légzsák, oldallégzsák elöl
• Elektrohidraulikus szervokormány
• Kormányoszlop magasság- és axiális állítás
• Elektronikus indításgátló
• Isofix előkészítés
• Béta rádió 4 hangszóróval
• Fényszóró magasságállítás
• 12 év átrozsdásodás elleni garancia
• 2 év teljes körű garancia Autó szeretettel.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

A VWPolo motorizáltságtól függő kombinált átlagfogyasztása: 4,4 - 7,61/100 km, C02 kibocsátása: 119-182 g/km. Az akció részleteiről érdeklődjön márkakereskedésünklten. 
Az ajánlat korlátozott darabszámú gépkocsi erejéig vágj' visszavonásig érvényes.

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


8 ASZÓDI

Változtak a fegyvertartásra vonatkozó jogszabályok
2004. május 1-jén hatályba lé
pett a lőfegyverekről és lősze
rekről szóló 2004. évi XXIV. 
törvény, valamint 2004. szep
tember 3-án a törvény végre
hajtására kiadott 253/2004. 
(VIII. 31.) kormányrendelet a 
lőterekről, lőfegyverek, lőszerek 
hatósági tárolásáról, a fegyvertá
roláshoz szükséges elmélet és 
jártassági követelményekről 
szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM. 
rendelet a fegyverismereti vizs
ga, a fegyverforgalmazási vizs
ga, a lőfegyver, lőszer hatósági 
tárolása és a fegyverekkel, lő
szerekkel kapcsolatos tevékeny
ségek engedélyezésének igazga
tási szolgáltatási díjairól szóló 
50/2004. (VIII. 31.) BM. ren
delet.
2004. szeptember 3-tól a Hó
hért fegyverek tartása enge
délyhez kötött!
Flóbert fegyverrel rendelkezők 

kötelesek a fegyvereket a be
vizsgáló állomáson (Polgári 
Kézilőfegyver- és Lőszervizs
gáló Kft., 1031 Budapest 
Gyöngysor utca 6.) besorszá- 
moztatni, szemléztetni.
A rendelet 2005. június 30-ig le
hetőséget biztosít arra, hogy a 
fenti sorszámoztatást, szemléz- 
tetést elvégeztessék, és ezután a 

lakóhely szerinti rendőrkapi
tányságon az engedélyt megkér
jék.
A rendelet hatályba lépéséig 

engedélyhez kötött gáz- és ri
asztófegyverek esetében jelen
tős változás, hogy csak viselés 
esetében kell engedéllyel ren
delkezni. (Viselés: közterü
leten, nyilvános helyen, köz
forgalmú közlekedési eszkö
zön, gépjárművek belső terei
ben való tartás.)
Viselésnél a tartásra vonatkozó 

szabályokat be kell tartani (rejt
ve, betárazva, véletlen elsülés 
ellen biztosítva). Ezt az enge
délyt a lakóhely szerint illetékes 
rendőrkapitányságnál kell kérni. 
A lőfegyverek, lőszerek tárolá
sára vonatkozó szabályok is vál
toztak az alábbiak szerint:
(1) A rendelet eltérő rendelke
zése hiányában a lőfegyvert az 
engedélye által állandó lakásban 
- szervezet esetén őrzött vagy ri
asztóberendezéssel védett épü
letben - ürített állapotban, biz
tonsági zárral rendelkező lemez
szekrényben, illetéktelen szemé
lyektől elzárva kell tárolni.
(2) Rövid lőfegyvert az (1) be
kezdésben meghatározott egyéb 
feltételek betartása melyeit fal
hoz, padlóhoz vagy szekrényhez 

rögzített biztonsági zárral ren
delkező lemezdobozban is lehet 
tárolni.
(3) A 10 darabot meghaladó da
rabszámú lőfegyver, 100 db-ot 
meghaladó lőszer tárolása ese
tén a tárolásra szolgáló helyiség 
nyílászáróit acélráccsal vagy 
ultraerős biztonsági fóliával kell 
ellátni.
(4) Ha a (3) bekezdésben emlí
tett lőfegyver vagy lőszer tárolá
sa lakott területen kívül történik, 
a tárolóhelyet őrszemélyzettel 
kell ellátni.
(5) A lőszert a lőfegyvertől elkü
lönítve, biztonsági zárral rendel
kező lemezszekrényben vagy 
falhoz, padlóhoz, szekrényhez 
rögzített biztonsági zárral ren
delkező lemezdobozban, illeték
telen személytől elzárva kell tá
rolni.
Az ellenőrzéskor alkalma
zandó kötelezettségek:
Az engedéllyel rendelkező kö
teles az ellenőrzést lehetővé ten
ni, az ellenőrzést végző rendőrt a 
fegyver vagy lőszer tárolására 
szolgáló helyiségbe beengedni, 
részére a szükséges tájékozta
tást, felvilágosítást megadni, fel
hívására a fegyvert, a lőszert és 
az ellenőrzéshez szükséges ok
mányokat átadni.

Köteles minden engedéllyel ren
delkező a személyi adatokban 
történt változást, fegyver, mű
szaki, orvosi érvényességének 
hosszabbítását, fegyver eladást 
és vásárlást, valamint fel nem 
használt megszerzési engedély 
hatóságnál történő leadását, tá
rolóhely változást 5 munkana
pon belül a hatóságnál bejelen
teni, illetve az érvényességeket 
meghosszabbítani. A fegyver
tartási engedély elvesztését 3 
munkanapon belül be kell jelen
teni. A tartási engedély érvé
nyességének lejárta előtt lega
lább 30 nappal kezdeményezni 
kell az engedély meghosszabbí
tását. Aki a kötelezettségeket a 
meghatározott határidőre nem 
teljesíti, attól az engedélyt vissza 
kell vonni, elméleti és gyakorlati 
jártasságot igazoló fegyverisme
reti vizsga letételére kötelezés 
mellett.
A szolgáltatási díjak összege is 
megváltozott, melyeket kész
pénz átutalási megbízáson kell 
befizetni.
Ajogszabályváltozással kapcso
latos kérdésekre a Gödöllői 
Rendőrkapitányság fegyverügyi 
szakértői adnak felvilágosítást a 
28 414-655/21064-es telefon
számon.

A Belügyminisztérium közleménye
A kormány a közigazgatási 

reform keretében nagy hang
súlyt helyez a önkormányzati 
rendszer megújítására, hatéko
nyabb, ügyfélközpontú szem
lélet kialakítására, ezért dr. Lam- 
perth Mónika a Magyar Köztár
saság Belügyminisztere dönté
sének értelmében a kistérségi 
társulásoknak a kormány 7,7 
milliárd forintos támogatást 
nyújt.
A 168 kistérségből 144-ben hoz
tak létre többcélú vagy terület
fejlesztési társulást.
Pest megyében 15 kistérség van, 
amelyekből háromban többcélú 
társulás, míg hatban területfej
lesztési társulás jött létre. Ez azt 
jelenti, hogy a 186 településből 
173 tagja valamilyen társulás

nak. A megye összesen 328,9 
millió forint támogatásban ré
szesült, melyből 249,9 millió fo
rint a többcélú kistérségi társu
lásokat, míg 79 millió forint a te
rületfejlesztési társulásokat tá
mogatja.

A többcélú társulások közül 
mindegyik vállalta a közoktatás, 
az egészségügyi alapellátás, 
központi ügyelet és a területfej
lesztési feladatok kistérségben 
történő ellátását. Továbbá a da- 
basi kistérség vállalta a szociális 
és/vagy gyermekjóléti intézmé
nyi ellátás megszervezését. A 
szociális és/vagy gyermekjóléti 
alapellátás megszervezését a 
szentendrei és a veresegyházi 
kistérségben vállalták. A nyilvá
nos könyvtári ellátás megszer

vezését a veresegyházi kistér
ség vállalta. A települési szilárd 
vagy folyékony hulladékgyűj
tés és kezelés közös szervezését 
a szentendrei kistérség vállalta. 
Az állati hulladék gyűjtésének 
és ártalmatlanításának közös 
szervezésére a szentendrei kis
térség vállalkozott. Az útkezelői 
feladatok ellátását a szentendrei 
kistérség vállalta. A többcélú 
kistérségi társulás, valamint tag
jai közbeszerzési eljárásainak 
közös szervezésére és lebonyolí
tására a szentendrei kistérség 
vállalkozott.
A kistérségi közigazgatási ügy
intézés korszerűsítése a szent
endrei kistérségben fog megva
lósulni.
Támogatások formái, összege:

Többcélú (3 kistérség) 
dabasi:

80.000.000 Ft
szentendrei:

89.000.000 Ft
veresegyházi:

80.911.000 Ft
Összesen: 249.911.000 Ft
Területfejlesztési (6 kistérség) 
aszódi

13.000.000 Ft
Ceglédi

11.000.000 Ft
Monori

12.000.000 Ft
Nagykátai

15.000.000 Ft
Szobi

16.000.000 Ft
Váci

12.000.000 Ft
Összesen: 79.000.000 Ft
Mindösszesen:

328.911. 000Ft
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Röfös
méteitánu és lakástextil üzlet

Hszód Kossuth L. u. 30.

GARDÉNIA
Függönyök, dekoranyagok, 
sötétítők, karnisok.

Téli ajánlanunk?
kord íkársony = töbL színien,

anfipillmges polár,

IkaLy plüsso
- ágytakarók, paplanok, ágyneműk,
- párnák, törülközők.

Közületeknek, intézményeknek ingyenes 
felmérés és további kedvezmények!

Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12

fcronos reu/ch
UMBRO

Márkabolt Lancast
AKCIÓS ÁRAKON vásároljon üzletünkben!

10-20% kedvezmény a KR0N0S márkájú 
termékekből!

1 B BŰ Hű ű B Bű

F©ClJO£!/Offi! ÍWiWÍWK 
lEMftfPŐK »»»«« t&bkók sím 
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

HMCASMT
' 1

; í>LLATELEDEL 
ÜZLET

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

Nyitva tartás: H-P: 8-17 Szó: 8-12

Shimano Hyperloop 3.60 Ibs 
-20 % 15.200-

MITCHGLL Carp Passión 3 Ibs
- 20 % 8.160-
SPRO GIGANT 3,2 m 3O-5O
- 20 % 16.800
Dam AT orsók 20% kedvezménnyel!

CSALIHAL KAPHATÓI

Csirkeláb 65 Ft/kg 
csirkefej 100 Ft/kg 
cs. szárnyvég: 145 Ft/kg 
p.szárnyvég. 120 Ft/kg stb.

Fagyasztott húsok, 
száraz tápok, 
felszerelések 
és kiegészítők

Egész zsák vásárlása esetén 5% kedvezményig
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Gondolatok, emlékek ‘56 üzenetéről xtl
Ötvenhatról sokat olvashat

tunk, hallhattunk az utóbbi ti
zennégy évben. Igazi helyére a 
mai megváltozott értékrendű 
világban sem került. Sokan 
vannak, akik azóta eszmei kö
zösséget vállalnak a forradal
már szabadságharcosokkal, de 
még sokan vannak a másik ol
dalról is, jobbára rejtőzködve, 
kaméleon arcukat mutatva.

Ötvenhat tisztítótűz volt. 
Többségükben állásfoglalásra 
késztetett, egyenes, jellemes 
emberek, jobbára fiatalok láza
dása a kétszínűség, talpnyaló 
moszkovita magatartás ellen, 
az emberi szabadság, a függet
len magyarság érdekében. 
Több, mint kétezer halott, 
majdnem húszezer sebesült. 
Most a beszlani tragédia és a vi
lágterrorizmus többi szeren
csétlen áldozatai mellett rájuk 
is emlékeznünk kell. Magyarok 
voltak, rokonaink, szomszé
dunk ismerőse, Józsi bácsi ba
rátja, Kati néni első szerelme, 
valaki azok közül, aki a 
házunkat építette vagy akinek 
gondolatait azóta is olvassuk, a 
számunkra ismeretlenek, akik
nek megkoszorúzzuk a sírj át. 
A terror áldozatai ők is.
Az erkölcstelen, elnyomó hata
lommal szembeszálló, hitüket 
vállaló emberek voltak legin
kább közöttük, Petőfi méltó 
utódai, akiket család, anya, test
vér, barát várt otthon. Nem 
mentek haza, vagy ha haza
mentek sebesülten, nyomorék
ként, hosszú évek megbélyeg
zését eltűrve élnek, ha még 
ugyan élnek néhányan közü
lük.
Köztünk vannak még olyanok 
is, akik valamilyen módon sok
szor méltatlan nyertesei ötven
hatnak, vagy a harcban a másik 
oldalon álltak, és akkori szere
püket ma már nem vállalják, de 
kiváltságait igen.
Ezt ők intézzék el saját lelkiis
meretükkel, mert úgy látszik 
kevés a negyvennyolc év (mily 
szép emlékű, dicső szám!) en
nek megértetéséhez, helyre
tevéséhez.
Kétszázezemyi magyar vándo
rolt ki, szóródott szét a

világban, jobbára Észak-Ameri
kában. Ennek egy „sikertelen” kí
sérletéről személyes élményem 
van, mely családommal történt, 
és melyet engedjék meg, hogy 
megosszam Önökkel.
Ötvenhat novemberében, mikor a 
ruszkik bejöttek, Budapesten, a 

Meghívó
A Közművelődés Otthona tisztelettel hívja és váija Önt 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 48. évfordulója 
alkalmából tartandó megemlékezésre, melyre

október 23-án 15 órakor 
kerül sor a

Művelődés Háza udvarában.

Közreműködnek a Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti 
Szakközépiskola és Kollégium diákjai.

Beszédet mond:
Péterfi Gábor, az Evangélikus Gimnázium tanára.

Emlékezzünk együtt!

Üzenet
Ó, Hatalom, ki most enyém leszel, 

úgy megnyergellek, mint egy jó lovat!
Tőlem már senki nem ragadhat el: 

s nem hord kettőt vagy négyet a fogat.
Csak én üllek meg! Ellenségeim 

szétmorzsolom, patáddal összetiprom: 
de jobban féljen az, ki híveim 

közül akármi másra gondol titkon, 
mint arra, hogy engem szeressen.

(DevecseriGábor)

Százados úton laktunk, Zugló
ban. Apám szocdemesként az 
Athenaeum Nyomda betű
szedője volt a zavaros időkben. 
Sokszor a háta mögött álló for
radalmárok, majd az orosz ka
tonák tarkójára nyomott fegyve
rének kényszerítésében szedte a 

tetősekben, így bekerült az And- 
rássy út 60-ba is két napra, a 
„karcerba”, abba a cellába, ahol 
nem lehetett leülni, olyan szűk 
volt. Amikor kiengedték, és ha
zajött, mindkét lába rettenetesen 
fel volt dagadva.
Anyám azon az emlékezetes 

napon tejbegrízt kavargatott a 
masinán. Öcsém karonülö gye
rekként nyavalygott a kaján, én 
„nagyfiúként” játszottam építő
kockákkal a sámlin. Előttem 
van apám Rudolf Valentinohoz 
(a némafilmek nagy sztárja) ha
sonlító, bajuszos arca, amint 
zöld műbőr kabátjában beront a 
konyhába, és sürgetve kéri anyá
mat:
- Marika, igyekezz, megyünk 
Bécsbe, öt percünk van, vedd elő 
a bőröndöket, pakolj, disszidá
lunk Kanadába!
Szegény anyám először szóhoz 
sem jutott, utólag elmondta, azt 
se tudta, mi az, hogy disszidálni. 
Én odaszaladtam az ajtóhoz, a 

ház előtt leponyvázott vöröske
resztes kocsi állt, emberek néz
tek ki a hátulján.
- Laci, nem megyek, a gyerekek 
még kicsik, itthon maradunk, 
majd csak lesz valahogy, itthon 
is meg tudunk élni!
Apám még pár percig győz
ködte, erősködött, de végén be
látta, nem megy, anyu maradni 
akar. Összetörtén kiment a ko
csihoz, mondott valamit a so
főrnek. Felbúgott a motor, és az 
autó eltűnt a sötétben. Apám le
rogyott a hokedlire, és kezeibe 
temette arcát.
Csak azt láttam, hogy ujjai kö
zött könny folyik a kézfejére, 
onnan a csuklójára, majd lecse
peg a konyha kövére. Nem értet
tem az egészet, önemésztő ver
gődését, amit ma már tisztán lá
tok. Életemben kétszer láttam 
sími, ekkor és nagyanyám te
metésén. így maradtunk meg mi 
magyarnak.

Ötvenhatra emlékeznünk kell, 
mindenkinek, aki nem vesztette 
el hitét az emberben, és képes 
még hinni egy békés, boldog, 
igazságos magyar jövőben.
Ez az ötvenhatosok „igazi” üze
nete.

Tövis
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Már 1 749 000 Ft-tól

LOGAN
Az új Dacia Logan megbízható autó elérhető 

áron. Dinamikus, modern vonalvezetése tágas 

belső térrel párosul: hátsó ülésein akár 3 felnőtt 

is kényelmesen utazhat, 510 literes csomag

terében pedig könnyedén elfér a poggyász. 

A biztonságról a vezető- és utasoldall lég

zsákok* és az ABS* gondoskodik. 1.4 75 LE-s 

és 1.6 90 LE-s motorral, már 1 749000 Ft-tól 

az öné lehet! Várjuk márkakereskedésünkben!

Válassza a Renault Credit finanszírozását:

DACIA
www.d^cia.co.hu Renault Csoport

•változattól függően. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A finanszírozási ajánlat a CHF alapkamat változásától függően módosulhat.
Fogyasztás liter/100 km: vegyes: 6,8-7,2; városi: 9,2-10,0; országúti: 5,5-5,7; CO2-kibocsátás g/km: 164-173 (változattól függően).

DACIA LŐRINCI Márkakereskedés és Szerviz
Képe Tibor KFT. 3021 Lőrinci, Bajcsy út 57. Tel./fax: 37/388-132, 389-233

LOGAN - Autó a RENAULT-tól

cia.co.hu
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A Volán ismét feladta a leckét a MÁV-nak
Légkondicionált autópályabusz

Ez is Magyarországon készült busz, de nem Ikarusnak hívják
Negyedmilliárd forintos 

fejlesztéshez jutottak az alsó 
Galga mente jobb partjának 
települései. A Volánbusz ok
tóber 11-én a Budapest-Bag 
- Túra vonalon állította for
galomba a 8 darab, egyen
ként 31 millió forintba került 
új Credo típusú, Magyar
országon gyártott autóbu
szát.

A légkondicionáló berende

zéssel felszerelt járműveket 240 
LE-s Euro3-as Iveco motor hajt
ja. A cserével egyidejűleg, a zsú
foltság csökkentése érdekében 2 
új járatot indított a társaság a reg
geli csúcsidőben Hévízgyörkről a 
fővárosba. A buszokon a koráb
biaknál kevesebb, 37 ülőhely 
található, de a jármű középső 
részén kialakított, babakocsi tá
rolására is alkalmas peron és le
szállóajtó kényelmesebb közleke-

Az avar és kerti hulladék 
nyílttéri égetésének szabályai

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rend
jéről, a település tisztaságáról szóló önkormányzati rendelet értel
mében az alábbi szabályokat kell betartani a kerti hulladék és avar 
égetésekor:
-> Az avart és kerti hulladékot csak j ól kialakított tűzrakóhelyen és 
telken szabad égetni minden hét péntek 16 és 19 óra között, úgy, 
hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, az égetés 
hősugárzása pedig kárt ne okozzon.
-► Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, 
illetve ipari eredetű hulladékot (PVC,veszélyes hulladék).
-> A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak 
úgy lehet, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne je
lentsen.
■> A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizet
lenül hagyni nem szabad, s veszély esetén vagy ha arra szükség 
nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
-> A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan 
eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel 
a tűz teijedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
-> A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet 
nem ad felmentést.
Aki a rendeletben meghatározott magatartási szabályokat, kötele
zettségeket és tilalmakat megszegi, szabálysértést követ el, s 30 ezer 
Ft-ig teijedő pénzbírsággal sújtható.

Kissné Kulybus Gizella jegyző 

helyettes az új buszok megérke
zése alkalmából tartott sajtótájé-
koztatón elmondta, a cég tovább 
kívánja korszerűsíteni a gép-

dést nyújt az utazóknak.
Fajcsák Lajos kereskedelmi 

igazgató érdeklődésünkre el
mondta, hogy ezen a vonalon 
reggelente 18 járaton körülbelül 
900 ember utazik a fővárosba. 
Az új buszokat azért itt állították 
forgalomba, mert sok az utas, 
többen végigállják az utat. A 
légkondicionálás a személygép
kocsikban már mindennapos; 
ennek az igénynek a Volánbusz
nak is meg kell felelnie, főleg 
olyan vonalon, amely 30 kilo
méteren át autópályán halad.

Az aszódiaknak is van esélyük 
arra, hogy közlekedjenek a 
Credo buszokkal, mivel a keres
kedelmi vezető leszögezte: ezek 
a járművek nem fognak a ga
rázsban pihenni. Csúcsforgal
mon kívül vagy hétvégi na
pokon Gödöllő környékén bár
melyik járaton felbukkanhat
nak.

Sohár István vezérigazgató

parkot. Arra azonban csak ki
vételesen nyílik lehetősége, 
hogy új buszokkal cserélje le a 
régieket. (A Bag - Túra vonalon 
sem váltja ki az összes buszt a 
nyolc Credo!) A Volánbusz 
Nyugat-Európából igyekszik 
behozni - közbeszerzési eljárás 
keretében - használt, de kevés 
karbantartást igénylő járműve
ket.

A busztársaság a Bag - Túra 
vonalon komoly vetélytársa a 
MÁV-nak. A Magyar Közle
kedési Klub október 6-i gödöl
lői rendezvényén Pergerlmre, a 
MÁV osztályvezetője elmond
ta, hogy a hatvani vonalon is 
igyekeznek bevezetni a vácihoz 
hasonló ütemes menetrendet, de 
előbb korszerűsíteni kell a Ke
leti pályaudvart és növelni a 
vágányok áteresztő képességét 
Kőbánya felsőtől a végállo
másig

Kép és szöveg: B. G.

Kabátvásár
Olasz minőség, elérhető árak!!!

Olasz alapanyagú, kiváló minőségű női, 
férfi téli szövetkabátok közvetlenül a 
gyártótól!

15.900 Ft-tól
15.900 Ft-tól

ízelítő árainkból:
férfi szövetkabátok 

*" női szövetkabátok

Ha nem kap magára ; 
kabátot, jöjjön el!
Legyen On vékony vagy teltkarcsú/ alacsony 
vagy magas, mi megoldjuk kabát gondját!!!

Figyelem, ne dobja el ezt a hirdetést!
A szórólap felmutatójának vásárlás esetén; 
1000 Ft árkedvezményt adunk!

A vásár helye és ideje: 
Aszód, Művelődés Háza 
2004.11.00.8 órától 17 óráig
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TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

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

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

a Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők

a Diszperzit - Héra - Limit
a lábazat-és homlokzat

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

Péter Lajosné 
ASZÓD, LAKÓTELEPI 
FESTÉK-TAPÉTABOLT

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

Szó: 6-12-ig

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

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

NE HAGYJA KIS
Canon FOS -300 + 28 90 es objektívvei 

89.900Ft helyett 44.990Ft
Canon EOS3000kit + 35-80-as objektív 

49.990Ft helyett32.990Ft

Illatszertár
EOSÉIBETT

névnapin apadék a
kovácsoltvas a fűszer

es vrágteHtó a is nagy 
váDa^tóteaa kaphatóid

Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat!

DIVATban a GÁLA
a ikőniUa^.

Öltönyök -zakók - ingek - pulóverek - télikabátok.
Top cikk: kordbársony nadrágok 48-60-as méretben

3300 Ft-ért.
KOSZTÜMÖK - BLÉZEREK - PULÓVEREK - PÓLÓK - NADRÁGOK - TÉLIKABÁTOK.
Top cikk: női nadrágok 36-48-as méretben 4900-5200 Ft-ért kaphatók.
Szebbnél szebb 'fehérneműig: ^rijtmph, ^Felina
Aszód, Kossuth L. utca 1. Tel: 28 400-202 Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12

ORIGINflL JÉANS

Levis TBYffflNs V>tó"uC
Férfi es női kollekciók kaphatók!

Aszód, Kossuth L. l.Tel: 400-202/M4 Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12
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Falumúzeumok dicsérete
Szüret és születésnap Túrán

A szüret a mi vidékünkön saj
nos jelképessé vált. Nem ki
vonulást jelent már a szőlő
hegyre, hanem díszes, táncos
zenés felvonulást a települések 
főutcáján és éjszakába nyúló 
táncmulatságot. Miközben el- 
gazdátlanodtak, lassan már fel 
sem ismerhetők a szőlősorok, a 
szüretisek mintha évről-évre 
többen lennének.

A régi világból azonban egyre 
kevesebb marad az utókorra. 
Ezért is különös megbecsülést 
érdemel egy „Galga menti hun- 
garikum”, a falumúzeumok há
lózata. S hogy jön a szüreti 
felvonulás a gyűjtemények
hez? Szó szerint, hiszen ok
tóber 9-én Túrán a falumúzeum 
megnyitásának 15. évforduló
ját ünnepelték, miután egy vé
geérhetetlennek tűnő felvonu
lásról - lóháton, lovaskocsin 
vagy csacsifogaton - megérke

Európai számítógép használói jogosítvány 
megszerzésére irányuló képzés indul a 
Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti 
Szakközépiskola és Kollégiumban.
Szintek: START (4 modul)

zett a portára az ünneplők so
kadalma.
A műsor keretében Tóth István 

polgármester olvasta fel a be
tegség miatt távol maradó dr. 
Asztalos István ny. múzeumigaz
gató köszöntőjét, aki először a 
múltat idézte fel. Mindenekelőtt 
emlékezett azokra, akiknek 
akarása, szívós és fáradságos 
munkája gyümölcseként létrejött 
ez a néprajztudomány számára is 
fontos létesítmény. Szilágyi Gá- 
borné hosszú évek kitartó gyűjtő
munkájával teremtette meg a mú
zeum alapjait. Manci néni nem 
képzett etnográfus, de a faluját, a 
népélet minden rezdülését isme
rő, életét e keretek között leélő, 
szülőhelyét, őseit példamutatóan 
szerető, és mindezekért hívő 
alázattal áldozatot is hozni képes 
asszony. Sára Ferenc, a kiváló 
népművész, tanár és népművelő, 
az 1980-as évek túrái tanács
elnöke is a múzeum ügye mellé 

állt. Neki köszönhető, hogy 
megvették és a műemléki köve
telményeknek megfelelően fel
újították, szakszerűen kialakí
tották a portát.
Kovács László, mint az aszódi 

járás népművelési felügyelője, 
már az 1956-os forradalom és 
szabadságharc utáni hónapok
ban felvetette egy járási mú
zeum létesítését. Az akkori párt
ós állami vezetők támogatásával 
ez 1958. május 11-én öltött tes
tet, amikor Petőfi Sándor egy
kori aszódi iskolájában, az ősi 
gimnáziumban megnyitotta ka
puit a Tájmúzeum, 1960-tól hi
vatalosan Petőfi Múzeum.

Asztalos István élete szeren
cséjének tekinti, hogy Kovács 
László őt szemelte ki e kezde
ményezés irányítójává, és köz
vetlen munkatársaként szolgál
hatta és szolgálja mind a mai na
pig a múzeumügyet. E munka 
folyamatában került kapcsolatba 
a kiváló túrái és Galga menti 
népművészekkel, lehetett részes 
e vidék hat falumúzeumának a 
létrehozásában.

Az első Dányban nyílt meg, 
egy kétszáz éves zsellérházban, 
melynek berendezési tárgyait 
Kozár Gyula akkori római kato
likus plébános gyűjtötte össze. 
Aztán a felejthetetlen Vankóné 
Dudás Juli kezdeményezésére, a 
Műemléki Felügyelőség anyagi 
támogatásával vásárolták meg 
az egykori mácsai bíró házát és 
rendezték be mindenekelőtt a 

sokoldalú Juló festményeivel, 
kerámiáival, festett csempéivel, 
hímzéseivel. Majd a vérségi kö
vetkezett, mely a ma is élő, or
szágos hírű írónő, krónikásasz- 
szony, Mártonná Homok Er
zsébet kezdeményezésére, Pest 
megye anyagi támogatásával 
létesült. Időközben Lapu Ist
vánná, a zsámboki hagyomány
őrzés kiemelkedő alakja szor
galmas, sokévi gyűjtő munkával 
megteremtette a zsámboki falu
múzeum alapjait, mely gyűjte
mény akkor kerülhetett méltó 
helyére, amikor a Műemléki 
Felügyelőség anyagi támoga
tásával megvásárolták a mostani 
múzeumnak otthont adó módos 
gazda portát. Szintén a Műem
léki Felügyelőség és Aszód 
nagyközség anyagi támogatásá
val került köztulajdonba egy, a 
XX. század elején, a vidékre 
jellemző stílusban épült ikladi 
kisgazda háza és portája, va
lamint - az eddigiektől eltérően 
- a teljes berendezése is. Az ik
ladi német Dorfinuseum tulaj
donképpen egy élő skanzen. E 
sor utolsó tagja, mintegy ko
ronája az 1989-ben kapuit meg
nyitó túrái Falumúzeum.
Nagy szerencse, tehetjük hozzá, 
hogy a Galga menti falumúze
umok hálózata nem esett áldo
zatul az elmúlt másfél évtized 
sokszor a körültekintés, az ér
tékőrzés minimumát is nélkülö
ző gazdasági-társadalmi átala
kulásnak. B. G.

Igény szerint vállalunk számítógépes 
ismeretek elsajátítására oktatást: 

0 operációs rendszerek 

0 internet . + i

S táblázatkezelés

0 adatbáziskezelés 
témákban.

Érdeklődni lehet
az iskola titkárságán: (28) 400-006 vagy

■ ■ ■■ '•». .... ........... ' '■ ............... . .... . ■■

a 30 258-6083-as telefonszámon.

Nyitott kapu a kastélyban, 
javítóintézet a múzeumban

A művészet eszközeivel az esélyenlőségért címmel szervezett ki
állítást és ünnepi koncertet a Gödöllői Királyi Kastélyban a Nyitott 
Kapu Alapítvány. A koncertre - melyen többek között fellép Fe- 
rencz Éva énekművész, Németh Tamás és Bertha Edina zongo
raművész, Magyart Zita orgonaművész - november 5-én 17 órakor 
kerül sor. Ugyancsak ebben az időpontban nyitják meg a kiállítást is, 
amely november 21 -ig tekinthető meg.

A rendezvény fővédnöke dr. Göncz Kinga esélyegyenlőségi mi
niszter, házigazdája pedig dr. Gémesi György, Gödöllő város pol
gármestere.

•co

“Esélyt adunk - utat mutatunk” - 120 éves az Aszódi Javítóintézet 
címmel nyílik tárlat október 21 -én 17 órakor a Petőfi Múzeum Ga
lériájában. A két intézmény közös kiállítását- mely november 28-ig 
tekinthető meg-Asztalos Tamás múzeumigazgató nyitja meg.
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SUZUKI

Ilyen meg nem volt 1
Suzuki Wagon R+

kamat

Suzuki Ignis 10.000., Ft/hó-tól*

Maximum lf
> Ügyfelek közötti gépjármííhi-telek díjtalan bonyolítása.

Raktárkészleten lévő autók akár 400.000 Ft kedvezménnyel elvihetők! 
* Hazai gyártású modellekre akciós hitel esetén, megfelelő önerőtől!

Az Ön szalon: Hatvan, Móra F. u. 6. Tel/fax: 37/342-353,37/344-392;
márkakereskedője: Szerviz. Hatvon, Rákóczi u. 95. Tel/fax: 37/349-409,37/541-580;
SUZUKI Szalon és szerviz: Bog, Dózsa Gy. u. 6. TeL/fax: 28/504-110,28/504-111

giolNEIOLIiMÍI
8 SUSUMi^p!!
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Könnyű séta, nehéz gondok a Berkes utcában
víz a demokráciában is lefelé folyik

Azt szokták mondani, hogy a 
sajtó nagyhatalom. Tény, néha 
gyorsabban intéződnek el a 
problémák, ha nyilvánosságot 
kapnak. Mindenhatóságról 
azonban a Berkes utca esetében 
sem lehet beszélni, noha a vé
letlen ezúttal ezt sugallta: 
hosszú hetek ígérgetése után 
éppen aznap kaszálták le a víz
elvezető árok partját, amikor 
eleget tettem ígéretemnek, és 

A Berkes utca csapadékvíz-elvezető árka: ide már 
nem jutott burkolat.

A Tüzép-telepnél található áteresz szája magasabban van 
a kelleténél, így a víz nehezen jut a Galgába.

kimentem terepszemlére a már 
említett utcába. Pedigjómagam 
senkinek sem mondtam, hogy 
hová készülök.
Az itt lakók problémája ko

rántsem újkeletű, a vízelveze
tés megoldatlanságával, no 
meg a talajvízzel már a 90-es 
években is küszködtek. Utóbbi 
jelenléte a pincékben, vízak
nákban valószínűleg annak 
köszönhető, hogy a település
nek ez a része a Galga árterét 
képezi. Ez a tény az aszályos 
évtizedekben feledésbe merül
hetett, és - csakúgy, mint más, 
folyó melletti településeken - 
ezen a részen is új házak 
épültek. Néhány esztendeje - 
amióta csapadékosabb időszak 
köszöntött ránk - viszont újra 
kell számolni a talajvízzel.

Persze értem én az itt élők lo
gikáját, nagyon is. Hiszen, ha 
épült vízelvezető árok - már
pedig épült - akkor elvárná az 
ember, hogy az el is vezesse a 
vizet. Csakhogy az építmény a 
jelek szerint erre alkalmatlan. A 
Berkes utcában néhány esz

tendeje komoly ároképítés kez
dődött, reménnyel töltve el az ott 
lakókat. Csakhogy időközben el
fogyott a pénz, és felemás helyzet 
alakult ki. Az utca nagyobbik há
nyadában szilárd burkolatot ka
pott az árok, mintegy egyötöd 
részen viszont nem jutott pénz a 
kivitelezésre. Azóta ezen a sza
kaszon a szomszédos utcákból le
zúduló csapadékvíz hordaléka 
jószerével feltöltötte a mélyedést.

A gazdák többsége nyitja a füvet 
az árokparton, adott esetben mé
lyíti is a csatornát, ám akadnak 
olyanok, akik ezt már nem tudják 
vagy nem akarják vállalni. Ide
ológiát könnyű nekik gyártani, 
mivel elmondhatják, olyan vízel
vezető árokkal nem érdemes baj
lódni, aminek nincs esése, úgy
sem tudja ellátni feladatát. Állí
tásuk szerint a víz - ami egy idő 
után poshadt lesz és szagot áraszt 
- innen legföljebb elpárologni 
tud.
Nem jobb a helyzet a MÉH-telep 

felé eső részen sem. Itt szintén 
készült egy árok, aminek a Gal- 

Állatorvosi ügyelet
Október 23-án 8 órától október 25-én 8 óráig: dr. Szőke Zsolt.
Kartal Felszabadulás útja 197. Tel.: 06 20 956-6529
Október 30-án 8 órától nov. 1-én 8 óráig: dr. Márton János.
Galgamácsa, Kiskút u. 3. Tel.: 06 30 400-9819
November 6-án 8 órától nov. 8-án 8 óráig: dr. Németh Mihály.
Aszód Kossuth L. utca 62. Tel.: 06 30 275-4718
November 13-án 8 órától nov. 15-én 8 óráig: dr. Szőke Zsolt.
Nov. 20-án 8 órától nov. 22-én 8 óráig: dr. Németh Mihály.

gába kellene elvezetnie a Berkes 
utca esővizét. Csakhogy az utcá
tól 50 méterre már ellenkező 
irányba lejt a meder.
- Szintezni kellene - sugallta a 
megoldást beszélgetőtársam, 
Dávid Attila, aki sokszor fordult 
már az önkormányzathoz ezzel a 
gonddal, mindhiába. - Ha ez 
megtörténik, rögtön kiderül, 
hogy az áteresznek - ami az el
képzelések szerint a vizet a Tü

zép-telep alatt elvezetve a 
Galgába szállítja - a kifolyója 
magasabban van az árok Berkes 
utcai torkolatának szintjénél.
- Lehet bármilyen politikai 
rendszer, a víz csak a lejtés irá
nyába tud folyni - jegyzi meg 
keserű igazságként a kísérőm. 
Rábólintok, hiszen, ha akarnám, 
se tudnám cáfolni. A fizika tör
vényei örökérvényű igazságok.

Az önkormányzatnál tudnak a 
problémáról, a két fél között zaj
lott levélváltás erről tanúskodik. 
A város ígéretet tett arra, hogy 
javít a helyzeten - a beadvá
nyokra érkezett viszontvála- 

szők erről tanúskodnak -, de 
nem történt változás, sőt, az itt 
lakók azt állítják, még rosszabb 
lett a helyzet. A telkük mögötti 
terület korábban magántulaj
donban volt, birtokosaik gondot 
fordította a föld megművelésére. 
Néhány éve ezt a részt megvet
te az önkormányzat, hogy össze
függővé váljon az ipari parknak 
szánt földdarab. Azóta csak a 
parlagfű nő az eladott területen, 

sok-sok kellemetlenséget okoz
va az itt élőknek.
- Mi ugyanúgy befizetjük az ön
kormányzat által megszabott 
adót, mint mások, ennek elle
nére nem történik semmi, csak 
türelemre intenek, hitegetnek 
bennünket. Meddig lehet ezt 
még csinálni?
Hallgatok. Hiszen hiába érvel
nék azzal, hogy a testület nem
régiben ismét foglalkozott az 
üggyel, hogy a nemrégiben Ko
vács Tamás alpolgármester tol
lából született cikk szerint rövi
desen benépesül az ipari park, 
megépülnek a közmüvek, és a 
területtel kapcsolatos problé
mák is rendeződnek, tudom, 
hogy nem lenne értelme: a lakók 
a fizika megkérdőjelezhetetlen 
törvényein túl már csak a hi
szem, ha látom elv igazságát fo
gadják el - teljesen érthetően. 
Meg aztán a költői kérdés sem 
nekem, hanem az illetékeseknek 
szólt. Ezt természetesen továb
bítjuk. Hátha egyszer tényleg 
megszületik a megoldás.

Kép és szöveg: Rácz Zoltán
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Andem-Ex “98”Szolg. Kft.
Nemzetközi és belföldi 

SZÁLLÍTÁS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS 

1-120 KÖBMÉTERIG
1 -24 TONNÁIG

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

SiiER, SOMOK, TÉGLA, CEMENT, 
ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEK KEDVEZŐ ÁRON!

Gépi földmunka
(saját gépparkkal)

gyors és hatékony kivitelezése.
2170 Aszód Falujárók útja 41.

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

"Ez most beérik!" 
Akár 10,39 % ka^at!

2004. október 4-tól október 29-ig 
Akció a VILÁGTAKARÉKOSSÁG 

alkalmából
1. BETÉTAKCIÓ: Akciós Takarékszelvény

1-30 napig 1%
31-60 napig 2,5%
61-90 napig 27,25%
Átlagoshozam 10,25% (EBKM 10,39%)

ATakarékszelvény 3 hó után nem kamatozik!

2. BANKSZÁMLA melletti EGYSZERI
3 hónapra LEKÖTÖTT BETÉTAKCIÓ

I. Lakossági bankszámlával rendelkező Ügyfeleink részére:

Lekötött összeg Kamat %/év
600.000,-Ft-ig 9,8%
600.001-1.500.000,-Ft-ig 10,0%

1.500.001,-Ft-tól 10,5%
II. Pénzforgalmi bankszámla mellett lekötött betét

Lekötött összeg
800.000,-Ft-ig
800.001-1.800.000,-Ft-ig

1.800.001,-Ft-tól

Kamat %/év
9,5% 
9,7% 

10,2%

Részösszeg felvételére lehetőség nincs!
A lekötési idő előtti felvét esetén 

a betét nem kamatozik!
A lekötött betét 3 hó után nem kamatozik.

3. SZÁMLANYITÁSI AKCIÓ

- Bankkártya tagsági díj az akció alatt ingyenes!
- Lakossági bankszámla nyitás az akció alatt ingyenes!
- Pénzforgalmi bankszámla nyitás az akció alatt ingyenes!

Torai Takarékszövetkezet Igazgatósága
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Egy kis nyelvelés
Sütemény - tészta - laska

A címben három olyan szó 
szerepel, amely köznyelvi 
nyelvváltozatunkban önálló, 
egymástól jól elkülönülő szó
nak számít, ugyanakkor, ha az 
egész Kárpát-medencében 
gondolkodunk, ugyanarra a fo
galomra vonatkoztatható mind
három. Természetesen nem 
ugyanazon a nyelvterületen. 
Pontosabban: egy másik nyelvi 
változatnak megfelelő nyelv
használat szerint, amelyet
nyelvjárásnak szoktunk nevez
ni.

A sütemény abszolút köz
nyelvi szó, valamilyen finom
ságot jelent, lett légyen is az 
akár édes, akár sós ízesítésű.

A tészta elnevezés sokkal ál
talánosabb. Valamely lisztből 
készült élelmiszer alapanyaga, 
melyből különböző eljárási 
módokkal sokféle élelmiszer 
készíthető. Többek között ke
nyér, kalács stb.

A laska pedig - mint köztu
domású - egy viszonylag nép
szerű, pincében, akár otthoni 
körülmények között is termel
hető ízletes, különleges gomba
fajta.

A helyi nyelvhasználat azon
ban sokszor jelentősen eltér a 
köznyelvi nyelvváltozattól. 
Leginkább a másféle hangzást, 
kiejtést szoktuk észrevenni, ha 
számunkra idegen vidéken 
járunk, de nagyon sokszor a 
szókincsbeli eltérés is jelentős, 
mint ebben az esetben is.

A sütemény nyelvújítás kora
beli szó, körülbelül kétszáz éve 
született, s kifejezi azt, hogy az 
e névvel illetett „élelmiszer
ipari” termék valamilyen sütési 
eljárás eredménye. Alapvetően 
ismerik a Kárpát-medence - 
tehát a magyar nyelvterület - 
legnyugatibb és legkeletibb 
részén is. Semmiféle értelem
zavaró szerepe nincs. Ha va
lakit süteménnyel kínálnak, 
tudja, hogy mire számíthat, ha 
elfogadja a kínálást. A másik 
két szóval azonban már egy 
kicsit más a helyzet.

Ahogyan haladunk keleti 
irányban a Kárpát-medence 

területén, úgy változik a szóhasz
nálat is. Már a Tiszántúl egyes vi
dékein süteményre kell gondol
nunk, ha a szívélyes kínáló tész
tával kínál. De különösen így van, 
ha távolabbi, erdélyi vidékekre 
tévedünk. Ott már a tészta elne
vezés alatt egyértelműen a köz
nyelvi sütemény szónak megfele
lő fogalmat értik, s a laska az ál
talunk száraztésztának nevezett 
tésztafélét jelenti, amelyet leves
ben, s második fogásként is

Öregedőben a város lakossága
Adatok Aszódról, az itt élőkről

Elkészült a város szociális szol
gáltatástervezési koncepciója, 
amely többek között általános 
helyzetképet is közread Aszódról. 
Ebből csemegézünk most egy 
kicsit.
Településünkön a 2003. decem

ber 31-i állapot szerint 5910-en 
laknak. A 60 éven felüliek száma 
880 fő, ez az összlakosság 14,9 
%-a. A 0-18 éves korosztályt 
1321 fő jelenti, ami az összla
kosság 22,3 %-a. A korábbi éve
ket figyelembe véve sajnos - leg
alábbis egyelőre—az öregedés fo
lyamata figyelhető meg váro
sunkban. 2000-ben még csak 824 
60 év feletti felnőtt élt itt. A O-tól 
14 évig terjedő korosztály eseté
ben létszámcsökkenésről be
szélhetünk. 2000-ben 1097 tagja 
volt ennek a generációnak, 2003- 
ban csak 1036. Az aktív korúak 
(18-60 év) száma növekedett az 
elmúlt időszakban, mégpedig 
3579-ről 3709-re, ami nyilván az 
Aszódra település következmé
nye.
Bár valamelyest javult a szüle

tések és halálozások aránya, még 
mindig többen halnak meg, mint 
amennyien meglátják a napvi
lágot. 2000-ben 68/86 volt az 
arány, 2003-ban 73/81.
Örvendetes, hogy - legalábbis a 

regisztrált - munkanélküliek szá
ma csökkent az elmúlt időszak
ban. 2003-ban ez 80 főt jelentett. 
Közülük 21-en szakmunkásként, 
24-en betanított munkásként, 

sokféle módon fogyaszthatunk. 
Néhány éve Korondon magam 
is láttam a kiírást, hogy 11 féle 
laska kapható.

Természetesen nem csak a 
fenti szavak tartoznak ebbe a ka
tegóriába. Evekkel ezelőtt egyik 
ismerősöm Erdélyből áttelepült 
édesanyja babot akart vásárolni 
az egyik élelmiszerboltban. Ön
kiszolgáló bolt lévén, önállóan 
akarta megkeresni a terméket, de 
mivel nem találta, a bolt dolgo
zói megkérdezték, hogy mit akar 
vásárolni. Ö- teljesen természe
tesen -közölte, hogypaszulyt. A 
bolt dolgozói sajnos nem tudták,

32 -en pedig szellemi foglalkoz
tatottként nem jutottak kenyér
kereseti lehetőséghez. A segéd
munkások száma 3 fő volt.
Aszódon az elmúlt időszakban 
valamelyest emelkedett a lakó
egységek száma. Amíg 2000- 
ben 2096 lakóingatlan volt 
Aszódon, addig 2003. végén 
2153. A megkezdett építkezé
seket látva ez a szám vélhetően 
tovább nőtt.

A közmüvesítettség jónak 
mondható a városban. Az utak 
92 %-a szilárd burkolatú. Az 
ivóvíz és az elektromos ellátott
ság 100 %-osnak tekinthető. A 
gázt és a telefont a lakások 95 
%-ába vezették be, és az utóbbi 
időben meglódult a szennyvíz
csatorna bekötések száma is. Az 
adatok szerint a tulajdonosok 88 
%-a rákötött a hálózatra.
A városban egészségünkről a 

két felnőtt háziorvosi szolgálat, a 
Tüdőgondozó Intézet, a Szakor

Invitáló
A Fekete Ökör Baráti Kör tagjai szeretettel meghívnak minden 
érdeklődőt

Asztalos Tamás: Rianás című könyvének bemutatójára.

Időpont: 2004. november 13. (szombat) 17 óra
Hely: Aszód, Sára Vendéglő
Bemutatja: Ókovács Szilveszter operaénekes, a Hír TV Art-éria 
műsorának szerkesztője

mi a paszuly, az illető hölgynek 
pedig nagy zavarában nem jutott 
eszébe a köznyelvi megfelelő. 
Lehet, hogy a szintén nyelvj árási 
fuszulyka változat sem segített 
volna rajta, mert nehéz elkép
zelni, hogy az Égig érő paszuly 
című mesét a bolt dolgozói ne 
hallották volna valamikor. Csak 
éppen nem jutott eszükbe, hi
szen régen volt a gyerekkor! S 
miért jutott volna eszükbe a ke
véssé ismert fuszulyka elneve
zés?! Pedig egy nyelven beszél
tek, még ha nem is értették meg 
egymást az adott pillanatban!

-G-l

vosi Rendelőintézet - 16 szak
rendeléssel - gondoskodik. A 
hálózatnak része a házi beteg- 
áploás is, amely vállalkozás for
májában történik.

2003-ban 18.765 alkalommal 
kerestük fel háziorvosainkat, 
11.097-szer a gyermek-házior
vost, 99.988-szor a szakren
deléseket, 8939 alkalommal a 
Tüdőgondozó Intézetet. A házi 
betegápolás lehetőségével 2958 
alkalommal éltünk.
A leggyakrabban előforduló be
tegségeink tipikusan a magyar
országi átlagra jellemzőek: 
magas vérnyomás, gyomor-és 
bélrendszeri panaszok, szív-és 
érrendszeri panaszok, mozgás
szervi betegségek. A Tüdőgon
dozó Intézetben az idült hörg
hurutra kerestünk a legtöbben 
gyógyírt, de sokan küszködtek, 
küszködnek hörgőasztmával, 
daganatos betegségekkel, TBC- 
vel és tüdőgyulladással. R.Z.
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HAGYNA ENNYI PÉNZT 
ELFOLYNI?

Az Ön Skoda- 
márkakereskedöje:

Beszámítási akció:
használt autója most akár 200 000 Ft-tal 
többet ér új Skoda vásárlása esetén.
Engedjen a nyomásnak!

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

http://www.patocsauto.hu
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Megkésett válasz
Himnusz ügyben Cséplő Nándornak

Talán két éve is már annak, 
hogy Cséplő Nándor úr írt a Tü
kör hasábjain Himnuszunkról, 
kissé szomorkásnak, mélabús
nak minősítve azt. Termé
szetesen nem akarom elvitatni 
senkitől az egyéni vélemény
alkotás jogát, csak a magamét 
szeretném mellétenni. Azzal 
együtt, hogy nem biztos, hogy 
igazam van, s annak igazolásá
ra, hogy sokan sokféleképpen 
vélekedhetünk ugyanarról a 
dologról.
Talán kezdjük egy kicsit mesz- 

szebbről! A himnusz - régies 
írásképpel: hymnus - ókori gö
rög műfaji megnevezés. Emel
kedett hangú, fennkölt han
gulatú témák megéneklésére 
szolgált. Homérosz és Pinda- 
rosz nyomán a rómaiak is al
kottak himnuszokat, sőt ked
velt műfaja volt a középkori - 
nem a történelmi, hanem a mű
vészeti középkorra gondolok - 
költészetnek is, ekkor azonban 
elsősorban vallásos témájú mű
veket takart az elnevezés.

A XIX. századi magyar 
költészetben is jelen volt a mű
faj sajátos, különös hangula
tával, többek között Berzsenyi 
és Vörösmarty költészetében.
Természetesen ezek az alko

tások nem a mai értelemben 
vett himnuszok voltak, a nem
zeti ének jelentésben megje
lenő himnuszok a XVIII-XIX. 
századi alkotások. Ez nem je
lenti azt, hogy nem volt vala
miféle közös nemzeti énekünk 
korábban, de azt mindenkép
pen, hogy másféle tartalommal, 
másféle attitűddel volt jelen tár
sadalmunkban. Alapja az egész 
társadalmat átfogó vallásos ér
zület volt, a magyar hagyomá
nyokban nagyon mélyen jelen 
levő Mária-kultusz, amely a 
“Boldogasszony anyánk, régi 
nagy pátrónánk...” kezdetű 
egyházi éneket emelte mintegy 
a nemzeti himnusz rángj ára.

Kölcsey Himnusz-a sajátos 
történelmi körülmények között 
született 1823-ban. A török 
megszállást követő Habsburg- 
uralom egyik legnehezebb idő

szaka volt ekkor: a napóleoni há
borúk után a Napóleon iránti ro- 
konszenvét kimutató nemesség 
egy részének büntetéseképpen 
Ferenc császár közel másfél év
tizeden át nem hívott össze rendi 
gyűlést, mellőzve a magyar ne
mességet megillető jogokat - ek
korra már az Aranybullában biz
tosított ellenállási záradékot eltö
rölték -, a társadalom egy részé
nek hangulata mélyponton állt. 
Köztük Kölcseyé is! Ebben a han
gulatban fogott hozzá kiváló 
költőnk nemzeti himnuszunk, 
nemzeti imánk megírásához. 
Műve írásakor a magyar költészet 
és fordításirodalom zsoltáros ha
gyományait követte. Az Istenhez 
fordulás, előbb áldáskérés majd a 
szánalomkérés szándékával, a 
„Haj, de bűneink miatt..." for
dulatban a bűn és bűnhődés motí
vumának az összekapcsolásajele- 
nik meg, mely tetten érhető Zrínyi 
Szigeti veszedelmében éppúgy, 
mint Arany balladáinak egy ré
szében is. Ez a gondolat mélyen 
beivódott a vallásos hagyomány
rendszerbe. Ezt a hagyomány
rendszert őrzi, viszi tovább Köl
csey műve is. Ezt őrzi mai társa
dalmunk hagyományrendszere is, 
annak ellenére, hogy az elmúlt év
tizedekben igyekeztek ezt a rend
szert szétroppantani, elpor- 
lasztani.

Rákosi Mátyás és köre új him
nuszt kívánt íratni. Bizonyára 
azért is, mert az eredeti Isten szó
val kezdődik, s talán azért is, mert 
a Moszkva által ránk sütött „bű
nös nép” bélyeggel ellenkezett a 
„megbünhödte már e nép a múl
tat s jövendőt” gondolat. Szeren
csére sem Illyés Gyula, sem Ko
dály Zoltán nem volt elég 
„fogékony” ezekre a felvetésekre. 
Mindegyikük azzal hárította el a 
felkérést, hogy neki nagyon tet
szik a mostani, a meglévő Him
nusz. (Nehogy azt higgyük, hogy 
ez a gondolat végképpen lekerült 
napirendről: néhány évvel ezelőtt 
- a Hom-kormány időszakában - 
az egyik művelődési miniszté
riumi államtitkár újra előhoza
kodott az ötlettel. Neve azonban 
hadd maradjon titok! Hadd me

rüljön a feledés homályába!) 
Kölcsey verse - formáj át és han
gulatát tekintve - ima, fohász. 
Hogy szomorú-e vagy nem, az 
bizonyos mértékig felfogás kér
dése. Lehet az is, hogy Kölcsey 
szövegét Erkel zenéje teszi 
ilyenné, hiszen a szöveg meg
szólítás után a megszólítotthoz 
intézett felszólítással folytató
dik, ahol előbb áldást, majd 
szánalmat kér a szerző az Úrtól, 
de közben azt is kijelenti, hogy 
népünk már az eljövendő idő
szak büntetéseit is elszenvedte, s 
ehhez elegendő „bizonyítékot” 
sorol fel a magyar nép zivataros 
századait idézve.
A zene hangulata sajátos. Én 

kifejezetten örülök neki, hogy 
himnuszunk nem induló - mert 
az indulók szerencsétlen törté
nelmi pillanatokban születnek-, 
és szövege nem olyan, amiért 
esetleg pironkodnunk vagy 
mentegetőznünk kellene. Örü
lök hogy nincs benne olyan, 
hogy „bosszút állunk iljon s 
gyönge lányon”. Csupán áldást 
és szánalmat kér a magyar nép 
számára, s nem akar senkit le
győzni, semmit megbosszulni. 
Szövege és zenéje is méltóság
teljes, hangulata emelkedett. És 
nem kell benne semmit újraírni.
Nemrégiben - az olimpiai köz

vetítések során - az orosz him
nuszt hallgattam. Teljesen meg
lepődtem, hogy az egykori szov
jet himnusz dallamát hallottam 
újra, s azon gondolkodtam, va
jon mi lehet az éppen aktuális 
szöveg! Mert volt ugyebár, hogy 
„Szövetségbe forrt szabad köz
társaságok, a nagy Oroszország 
kovácsolta frigy...”, aztán -úgy 
tízegynéhány éve - már úgy lett 
volna aktuális, hogy „Darabokra 
hullt szovjet köztársaságok...” 
(saját átköltés), s most ismét 
valamilyen más szöveg van, 
amelyet én nem ismerek.

Számomra megnyugtató, hogy 
a mi Himnuszunkban nem kell 
semmit átkölteni, minden ma
radhat úgy, ahogyan van. Már 
csak azért is, mert az utolsó nép- tünk le! Honig Antal

Reformátusok figyelmébe!
2004. október 24-én 15 órakor kerül sor a hévízgyörki reformá
tus templomban Szabó Zoltán lelkész beiktatására. A presbi
térium szeretettel várja a híveket az ünnepi istentiszteletre és az 
azt követő szeretetvendégségre.

számlálás alkalmával társadal
munk nagyobbik része vallásos
nak vallotta magát, ezen belül 
kereszténynek/keresztyénnek. 
A változatlan szöveg a múltat is 
őrzi: gyökereinket, hagyomá
nyainkat. Hagyományaink pe
dig ajelenen át a jövőt is jelentik 
számunkra. Míg hagyománya
inkat, gyökereinket nem veszít
jük el, addig megmaradunk. 
Nekem - Illyéshez és Kodály
hoz hasonlóan - nagyon tetszik 
és nagyon megfelel mai himnu
szunk, nincs szükség újra, má
sikra.

S talán egy apró megjegyzés 
még ide kívánkozik: a templomi 
szertartások rendjében bizonyos 
alkalmakkor sor kerül a Him
nusz eléneklésére is. Ilyenkor 
látom, hogy az addig imára kul
csolt kezek egy része szétnyílik, 
tulajdonosuk „haptákba vágja 
magát”, ahogyan a Himnusz 
éneklése során más alkalmakkor 
megszoktuk, holott nyugodtan 
maradhat kezünk összekul
csolva is, hiszen a Himnusz egy
ben nemzeti imánk is, amelyet 
pontosan ugyanúgy elmond
hatunk szöveges formában vagy 
énekes változatban, ahogyan a 
Miatyánkot. Az viszont kifeje
zetten zavar és bosszant, hogy 
különböző ünnepi alkalmakkor 
a Himnusz és a Szózat éneklése 
közben egyesek úgy csevegnek- 
szövegelnek, mintha piacon len
nének. S ha csúnyán néz rájuk az 
ember, vagy esetleg szól nekik, 
úgy néznek az illetőre, mintha 
marslakó lenne. Nem értik, nem 
tudják, hogyan kell ilyenkor vi
selkedni. Meg kellene tanítani 
legalább a gyermekeinknek, 
hogy mit illik és mit nem Him
nusz közben. Elsősorban otthon, 
de még az iskolában sem késő. 
De hogyan is gondolhatnánk, 
hogy hallgatnak ránk azok a 
tanulók, akinek a szüleire is rá 
kellene szólni ilyen alkalmak
kor? Pedig meg kell próbálnunk, 
mert a nevelésről nem mondha-
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LABY-XI
EXTRA méretű divatáru és kismamaruházat 

Aszód, Kossuth Lajos utca 3.

Óriási kosztíimvásáir!
Minden darab 9.000 Ft!

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

M E G A P R I NT
SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS NYOMTATÁSI KELLÉKEK

ASZÓD HATVAN
KOSSUTH ÚT 3 UDVARHÁZ RÁKÓCZI ÚT 3.

TelZFax: 06/28 402-369 Tel: 06/37 344-926
Mobil: 06/30 680-83-57 Mobil: 06/30 680-83-67

aszod@megaprint.hu hatvan@meqaprint.hu

ASROCK K7VM4 ALAPLAP ASUS A7V8X-X ALAPLAP ABIT NF7 (FSB 400) ALAPLAP
2000 Mhz AMD XP+CPU 2400 MHZ AMD XP+ CPU 2500 MHZ BARTON AMD CPU

40 GB/7200 MAXTOR HDD 40 GB/7200 MAXTOR HDD 80 GB/7200 MAXTOR HDD
128/333 DDR RAM 256/400 DDR RAM 512/400 DDR RAM
52x LG CD ROM ATI RADEON *>200 SE 128 MB VGA ATI RADEON 9600 128 MB VGA

SONY FDD 16XLGDVDROM 8X(+/-)LGDVD ÍRÓ
C ODEGEN HÁZ+TÁP SONY FDD SONY FDD

CODEGEN HÁZ+TÁP CODEGEN HÁZ+TÁP

62.900.- 87.900.- 129.900.-

ÜZLETÜNKBEN VÁSÁROLT SZÁMÍTÓGÉPEKRE
DÍJTALAN SZERVIZELÉST VÁLLALUNK!!!
KOMPLETT SZÁMÍTÓGÉPEK 1 ÓRA ALATT IGÉNY SZERINTI ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN.

12X (+/-) LG DVD ÍRÓ (DUPLA RÉTEGŰ ÍRÁS) 19.900.- ATI RADEON 9600 128 MB VGA 26.400.-

8X(+/-)LGDVD ÍRÓ 17-300. 256/400 DDR RAM 8.900.-
T--------- -:

128 MB PEN DRTVE 4.900. KÁRTYAOLVASÓ 7/1 3.900.-

INFRA PORT (USB) 5.200.- 128 MB MEMÓRDJGÁRTYA (SD) 5-800.

ÍRHATÓ CD-K ÉS DVD-K A LEGKEDVEZŐBB ÁRAKON!

^Jnvitel INGYEN ADSL
DECEMBER 31-IG, 0 FT BELÉPÉSSEL!

■ÁRAINK TARTALMAZZÁK AZ AFA-TIr .....---------r ,

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

Személygépkocsi-vezetői tanfolyamot 
indítunk Aszódon 

november 2-án 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.

120
(KUTYA- HÁZI

Aszód,Barossa.2. Tel: 28/402
(a körforgalomnál, a mentőállomás mellett)

■ eledelek [teljesértékű száraztápok, konzervek, fagyasztott húsok] és 
ápolási cikkek kutyáknak, macskáknak, madaraknak, rágcsálóknak, 
teknősöknek, halaknak,

■ kölyökneveléshez anyatejpétlé és cumikészlet
■ élő állatok széles választéka,
- szakkönyvek, beszerzési, tartási-ápolási, kiállítási és tenyésztési 
tanácsadás.

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

Novemberi Akcióinkból:
Rágcsáló állatok 50 % kedvezménnyel, 
felszerelési cikkek és egyéb állatok 25 % 
árengedménnyel,
tápok, vitaminok, jutalomfalatok 12,5 % 
áreséssel ezen hirdetés átadójának!

mailto:szod@megaprint.hu
mailto:hatvan@meqaprint.hu
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Az elektromosság hősei
Pollich János

A világítástechnikában - 
Bródy Imre után - az egyik 
legkiemelkedőbb, jól képzett, 
tevékeny mérnökünk volt 
Pollich János.

1950-ben született Kapos
váron. A Budapesti Műszaki 
Egyetem villamosmérnöki 
szakán szerzett diplomát. Az 
egyetemet nappali tagozaton 
kezdte, majd 1970-ben mű
szerészként belépett a Tungs- 
ramhoz. Tanulmányait esti ta
gozaton fejezte be. Dolgozott 
elektromos tervezőként, majd 
1979-től a Világítástechnikai 
Állomás mérnöke lett. 1980-

Apróhirdetések 

bán elvégezte a Kandó Kálmán 
Műszaki Főiskola világítás
technikai posztgaduális képzé
sét.

1994-ben a Világítástechnikai 
Állomás vezetőjévé léptették 
elő. Az ország egyik legjobb vi
lágítástechnikai szakembere
ként számos berendezést terve
zett. Az ő tervei alapján készült 
el a prágai Nemzeti Múzeum 
díszkivilágítása és a Parlament 
beltéri világítása. Megvalósult 
terve közül számos Moszkvá
ban látható.
Magas szinten foglalkozott a 

világítástechnika történetével 
is. 1986-ban a Tungsram Gyár
történeti Gyűjtemény tervezé
sében és kivitelezésében mű

ködött közre. 1988-89-ben az 
Elektrotechnikai Múzeumban 
dolgozott a Bródy-terem létre
hozásának szakértőjeként. 
Számos felsőoktatási intéz
ményben oktatott. Kurzuso
kat tartott a Budapesti Műsza
ki Egyetemen, a Kandó Kál
mán Főiskolán, a Színház és 
Filmművészeti Főiskolán.

A világítástechnikai szakosz
tályban először a belsőtéri 
munkabizottság munkájában - 
az iskola-, kórház-, bölcsőde- 
világitási ajánlások kidolgozá
sában - vett részt. Később a 
szabványosítási bizottságban 
dolgozott. A Magyar Elektro
technikai Egyesületnek 1980 
óta volt tagj a, 1990 és 1994 kö
zött a világítástechnikai szak
osztály titkára, később elnöke, 
majd az 1995-ben alakult Vilá
gítástechnikai Társaság elnöke 

volt egészen haláláig. A társa
ság létrehozásában meghatá
rozó szerepet játszott. Vezeté
se alatt a magyar világítástech
nikai szakma számos sikeres 
kezdeményezést valósitott 
meg. Az ő irányításával jelent 
meg a Világítástechnikai év
könyvek és lexikonok soro
zata. (Az Aszódi Elektromos 
Gyűjteményben ezek megte
kinthetők.) Ankétokat és 
egyéb szakmai rendezvénye
ket szervezett. A Nemzetközi 
Világítástechnikai Bizottság 
Magyar Nemzeti Bizottságá
nak titkára volt.

Munkásságát a Magyar Elekt
rotechnikai Egyesület Urba- 
nek-díjjal és Bláthy-díjjal is
merte el.
2001. novemberében súlyos 
betegségben hunyt el.

Kaáli Nagy Kálmán

Otthon végezhető könnyű 
munka. Válaszborítékért tájé
koztatom. Jelige: munkalehe
tőség. Postacím: 2170 Aszód, 
Pf.:48.
Eladó a Falujárók úti lakóte
lepen, téglából épült társas
házban 1 szobás, 41 négyzet
méteres, összkomfortos, gáz
fűtéses, vízórás, telefonos ma- 
gasfóldszinti lakás. Irányár: 
7,2 millió Ft. Tel: 20 9749-850. 
Fakitermelésből akác tűzifa el
adó. Öt erdei köbméter (50 má
zsa) házhozszállítással együtt 
53 ezer Ft. Tel: 20 552-4736.
Aszódon családi ház eladó. 
2,5 szoba, nagy konyha, für
dőszoba, előszoba, 100 négy
zetméter alapterületű, gázfű
téses. A központhoz nagyon 
közel. Irányár: 20 millió Ft. 
Tel: 0630353-3480
600 darab egy és kétkampós 
használt cserép olcsón eladó. 
Telefon: 28 401-499.
Hangzó-és videoanyagok di
gitalizálása, DVD-re történő 
írása zajszűréssel, akár me
nüvel is. Minőségi nyers
anyag (FUJI), korrekt ár.
0620974-3040
Borszőlő eladó. Érdeklődni: 
Nagy Jánosné, Aszód Kender 
u.l.

Buszon történt
(Ha valaki magára ismerne, az 
csupán a véletlen műve.)
A hajnali busszal Budapestre in
dultam az egyik hűvös tavaszi na
pon. Az ablak mellé ülve bámul
tam ki a fejemből, nézve a távoli 
párában felsejlő, leveleket fakasz
tó erdőt. Sokan voltak a buszon, s 
mikor ráuntam a szaladó tájra, 
végignéztem útitársaimon. Sok 
munkába igyekvő, gyűrödt arcú, 
fáradt szemű, álmos ember vett 
körül. Tekintetem egy bézsszínű 
ballonkabátos férfire tévedt, aki 
kapaszkodva, álmosságtól le-le- 
bukkanó fejjel meredt maga elé. 
Ahogy végignéztem rajta egy pil
lanatra elállt a lélegzetem. Azt hit
tem, hogy még nem aludtam ki az 
előző éjszakai horrorfilm rám tett 
hatását, mikor megpillantottam a 
tarkójából kiálló kampót. Ráa
dásul széles vállai is egy délceg 
oldboynak láttatták a borostás ar

Következő lapzárta:

november 10.
Következő megjelenés:

november 24.

cú, beteges kinézetű férfit. Egy 
darabig eltartott, mikorra 
rájöttem a kesernyés, zaklatott 
valóságra. Emberünk, valószínű 
sietve a buszhoz, a vállfával 
együtt vette fel a kabátját! Nos, 
az ebből fakadó gondolatokkal 
elvoltam egész Pestig.

Nyár van és dögmeleg. Óriási 
nyomulás a buszon az ülőhe
lyekért. Egy pirospozsgás, ko
pasz, jókedvű, kövér férfi száll 
fel. Látszik, hogy jól ismeri a 
sofőrt, mert a nevén szólítva kér 
elnézését, hogy csak ötezressel 
tud fizetni.Az autóbusz vezetője 
megoldja a problémát és egy 
nagy rakás aprópénzzel viszo
nozza a barátságot. Emberünk a 
nadrágzsebébe nyomja a majd 
kétmaréknyi „zörgőt”, és nem 
találva ülőhelyet, megkapasz
kodik. Néhány megálló után úgy 

elkezd izzadni, mint a komiéi 
halott, és szükségét érezvén iz
zadt fejbőrét megtörölni, zsebé
be nyúlva zsebkendőjéért, 
kirántja a sok aprót, mely szana
szét repül, gurul. A melegtől 
szenvedő utasok rögtön aktivi
zálódnak.
- Ott egy tízes, egy százas - 
szólnak a segítőkészek. Egy ro
ma fiú egy maréknyit ad át em
berünknek, aki serényen forgo
lódik az ülések alatt, termetes 
hátsó fertályával odébb taszítva 
a körülötte állókat. Épp egy 
hölgy lába közül veszi fel a föld
ről az egyik pénzdarabot, mikor 
feltehetőleg az elfogyasztott sör
mennyiség béltraktusra tett gáz
termelő hatása miatt egy hatal
mas „léggömböt” ereszt el.
Viszonylag hamar lesz üres a 
környék körülötte, így könnyeb
ben folytathatja a keresést. Be
fejezvén, céklavörös fejjel hup
pan kissé lefagyott mosollyal 
egy megüresedett ülésre.
Egy öreg nénike reszkető han
gon megszólal, addig nyugodtan 
ülve a helyén:
- Hé... te fingós, ott van még 
egy százas az ülés alatt! - mutat 
a pénzre.
Az utasokból lavinaként feltörő 
harsány nevetés eltartott egész 
Aszódig. (Tövis)
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Frissüljön fel és szórakozzon a Fenyőharaszt Kastélyszállóban!
Ajánlatunk:
Szauna + belső medence:

Tekepálya:

Turbó szolárium:

Darts, ping-pong, rex:

790.- Ft./ óra

980.- Ft./ óra

2OO.-Ft./ 5 perc

48O.-Ft./ óra

Ismerje meg ínyenceket is kielégítő konyhánkat!

Romantikus hangulatú éttermünkben 

megújult étlappal várjuk 

kedves vendégeinket!

Bejelentkezés: 06-28-438-437

www.fenyoharasztikastelyszallo.hu

Minek álmodni, 
ha ébren is jó...

További információ:
Elephant Holding Rt.
1062 Budapest, Andrássy út 98.
Telefon: 42 888
e-mail: info@elephant.hu
www.malomdomb.hu

•31-1 07 négyzetméteres 
panorámás kertvárosi lakások

• 22 000 m2 parkosított terület
• díszkert játszótérrel
• 24 órás portaszolgálat
• rugalmas Fizetési feltételek

A XVI. kerületben, Árpádföldön, az 
Alsó-malom és Bóbitás utca sarkán.

http://www.fenyoharasztikastelyszallo.hu
mailto:info@elephant.hu
http://www.malomdomb.hu
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Lj térkép Jelent meg 
Aszódról

A Petőfi Múzeum gondozá
sában, dr. Asztalos István terve 
alapján nemrégiben új térkép 
jelent meg városunkról. A rég
óta, sokunknak hiányzó kiad
vány nemcsak a tájékozódás
ban segít a városunkba látoga

ufáma
kön tf rkeretikctléfi

AJÁNLATA,
Tíz emberből legalább hat 

szereti a kémfilmeket - állítja 
egy felmérés. Nyilván ennek 
egyik oka a kíváncsi termé
szetünk. Persze a hivatásos 
kémek nem emiatt, hanem a 
piszkos anyagiakért próbál
nak olyan információkhoz 
jutni, amely megbízóiknak 
eredményezhet előnyöket.
A titkos értesülésekre áhíto- 

Eltűnt - keressük!
Aki bármilyen felvilágosítással szolgálni tud, 
kérjük értesítse a családot (06-30-243-1811, 
06-28-400-298), vagy bármelyik rendőrőrsöt.

.! &

tónak, hanem abban is, hogy bi
zonyos szolgáltatásokat - ben
zinkút, étterem, gumijavító stb. - 
megtaláljon. A kétoldalas atlasz 
hátulján rövid ismertető olvas
ható a település történetéről. Mel
lette 16 fotó - Klamár Zoltán

Dr. Kende Péter:

Titkos magyar 
szolgálatok
zók szívesen alkalmaztak híres 
személyeket, hiszen ők olyan 
körökben mozogtak, ahonnan 
értékes adatok, tervek szivárog
hattak ki. így például Voltaire a 
porosz király, II. Frigyes ked
vesétől szerzett információkat 
küldözgette a francia udvarba. 
A nőcsábász Casanova a ve
lencei inkvizíció titkos felje- 
lentőjeként működött, de hír

képei - a városunkban található 
nevezetességek megtekintésére 
csábít.
A turistákon túl mi, aszódiak is 

haszonnal forgathatjuk a Petőfi 
Múzeum által 300 Ft-ért árusí
tott kiadványt, annál is inkább, 
mivel a frissen nyílt utcák is fel
tüntetésre kerültek.

A térkép egyelőre 1500 pél
dányban j elent meg.

szerző volt Dániel Defoe, a 
Robinson szerzője és Graham 
Green is. Emest Hemingway 
az amerikai haditengerészet 
felderítőjeként hiába jelezte 
előre a Pearl Harbor-i táma
dást, nem hittek neki. George 
Orwell a brit titkosszolgálat
nak jelentgetett kommunista
gyanús személyekről, és sokan 
azt sem tartják kizártnak, hogy 
az 1984 és az Allatfarm című 
regények a Cég megrendelé
sére készültek.
Mi újság idehaza e téren? Egy 

szó biztosan igaz rá: hallgatás. 
Ennél többet próbált megtudni 
Kende Péter, aki számos híres
hírhedt könyvet jegyez: Cella- 
dam-kor, Mik vagytok ti, Is
tenek?— Orvosi műhibák 1. és 
2. kötet, A Postabank és Princz 
Gábor vagy a nagy port kavart 
A Viktor. Az új könyv témája 
ismét érdekesnek mutatkozik. 
Persze biztosan sok Olvasónak 
lesz vele szemben fenntartása. 
De ez az a privilégium, amely- 
lyel mi, befogadók rendelke
zünk. R.Z.

Tájékoztató
Az aszódi Petőfi Sándor Gim

názium, Gépészeti Szakkö
zépiskola és Kollégium Alma 
Materért Alapítvány kuratóri
uma a személyi adók 1 %-ábóI 
befolyt összeget a pályázatok 
alapján a következő célok támo
gatására fordította:
=> Rákóczi emléktúra,
<4> ajubileumi évkönyv 
költsége,
<=> tanulmányi utak költsége,
=> diákönkormányzat 
támogatása,
=> sportrendezvények 
támogatása.

Az alapítvány kuratóriuma

Kovács László 
1925-2OO4

Dabon, 1925. január 27-én, a 
hatgyermekes Kovács család 
második gyermekeként látta 
meg a napvilágot. A családban 
is, a baptista gyülekezetben is 
áldott lelki légkör vette körül,' 
így fogadta be szívébe az Úr 
Jézust, már 13 éves korában. A 
nehéz, háborús évek tették ér
zékennyé a szenvedők, szük
ségben lévők iránt. Egyre in
kább érezte a késztetést, hogy 
segíteni kell.
így hallotta meg az elhívást a 

lelkipásztori szolgálatra 1945- 
ben, és nyert felvételt a 
Baptista Teológiai Szeminári
umba. Annak elvégzése után, 
1950 áprilisában, első szolgá
lati helyén, Hévízgyörkön 
avatták lelkipásztorrá. A kez
detben Vácegrestöl Salgótar
jánig teijedő aszódi körzet 15 
misszióállomást számlált. Ké
sőbb ugyan változtak a kör
zethatárok, de ő pásztorolta 27 
éven át.
Az ötvenes évek őt sem kí

mélték. Volt, hogy a szószék
ről szólították le, és vitték el 
rendőrségi kihallgatásra. 
1977-ben Sarkadra kapott 
meghívást, ahol 1985-ig, 
nyugállományba vonulásáig 
szolgált. Azóta az aszódi gyü
lekezet tagjaként hirdette az 
evangéliumot egészen halálá
ig. Rendíthetetlen hite, egye
nesjelleme, a szolgálathoz va
ló hűsége tiszteletet és meg
becsülést váltott ki a gyüleke
zetekben.

Szerette, tisztelte lelkésztár
sait is, szívén hordozta baptista 
közösségünket, főleg az aszó
di kicsiny gyülekezetét. Min
dennapi imádságából soha 
nem maradtak ki a gyülekezet 
tagjai. Ha szólhatna hozzánk, 
így búcsúzna:
“...Viseljetek gondot tehát 
magatokra, és az egész nyáj
ra! ” (Apostolok Cselekedetei 20:28)
Családunk ezúton kíván kö

szönetét mondani mindazok
nak, akik együttérző szerete- 
tükkel támogattak bennünket a 
nehéz napokban.

Kovácsné Békefi Debóra
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06-30-9917-106

Gépjárművezetői tanfolyamot indít az alábbi kategóriákban: M, A, B, C, D, E

Aszód, Művelődés Háza 
(Aszód, Kossuth L. u. 72.)

2004. október 24. 17 óra
ill.

Számítógépes KRESZ-vizsgára felkészítő tanfolyamok indulnak szerdánként az aszódi Helyőrségi 
Klubban.

(Aszód, Szabadság tér 10.)

Bővebb információ a lenti telefonszámokon, a tiati@freemail.hu e-mail címen illetve 
ügyfélszolgálatunkon minden hétköznap de. 10-11 óráig és du. 17-18 óráig a Helyőrségi Klubban.

ELMÉLETI, JÁRMÜKEZELÉSI ÉS RUTIN VIZSGÁK ASZÓDON!
Segédmotor-kerékpárnál a forgalmi vizsga is Aszódon!

Gyors, korrekt lebonyolítás! Diákoknak külön kedvezmény!

ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT HELYBEN AZ ISKOLÁNKNÁL!
Részletfizetés, gépjármű-típusválasztási lehetőség!

A képzés idejére ingyenes tankönyv, tesztkönyv és oktatócsomag biztosítás.

NÁLUNK A PÉNZE TÖBBET ÉR!

Jelentkezni lehet:
a fent megadott helyeken és időpontban, valamint Tóth István - Kartal, Deák Ferenc utca 1 8. és 

a 06-28/437-548, 06-30/991-7106 ill. 06-30/477-5148 telefonszámokon.

mailto:tiati@freemail.hu
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Utcanevek nyomában
Pauler Tivadar

A Galga mente szebb, mint 
amilyennek naponta látjuk

Ebben a hónapban többször is 
említésre került Pauler Tivadar 
egykori igazságügyminiszter 
neve. 0 kezdeményezte annak 
a törvénynek a bevezetését, 
amely a javítóintézetek létre
jöttét rendelte el. Nemrégiben a 
város képviselő-testülete róla 
nevezett el egy utcát az Evan
gélikus Gimnázium mögötti la
kóterületen.

Pauler Tivadar Budán született 
1816. április 9-én, és Budapes
ten halt meg 1886. április 30- 
án. Büntetőjogász, jogbölcsész, 
majd egyetemi tanár. 1838-48 
között a zágrábi, 1848-ban a 
győri jogakadémián oktatott. 
1848-tól a pesti egyetem tanára 
lett. Mint a magyar kormány ki
nevezettjét, 1849-ben elbocsá

Programsoroló
Október 21-én 17 órakor nyílik a Petőfi Múzeum Galériájában az 
“Esélyt adunk - utat mutatunk” -120 éves az Aszódi Javítóintézet cí
mű kiállítás.
Október 23-án 15 órakor a Művelődés Háza udvarán kezdődik a 
megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira.
Október 23-án 17.30 órakor kerül sor a Javítóintézet kápolnája oltá
rának megái dására, amelyet Beér Miklós váci megyéspüspök végez. 
Október 24-én 18 órakor a Művelődés Háza kistermében: Jazzklub.
Zenél: BubenyákZoltán és barátai.
November 8-án 19 órakor a Művelődés Háza kamaratermében: 
Frame videóklub.
November 9-én 17.30 órakor a Nyugdíjasklubban: Irodalmi teaház
November 19-én 18.30 órakor Mongóliában jártam címmel Roncz 
Béla, az Evangélikus Gimnázium igazgatója tart diavetítéssel egy
bekötött előadást a Művelődés Háza kamaratermében.
November 23-án kedden 17 órakor a A sportág csillagai címmel nyí
lik fotó-kiállítás az Evangélikus Gimnázium aulájában.
Állandó programok: minden szerdán 19 órakor a Művelődés Háza 
kistermében: Egészségklub.

tották, de néhány hónap múlva 
ideiglenesen állásában megerő
sítették, majd rehabilitálták. 
1852-től 1878-ig, mint a büntető
jog tanára, a pesti egyetemen mű
ködött. 1861-62-ben az egyetem 
rektora. 1863-ban rövid ideig a 
hétszemélyes táblának, 1869-ben 
a Kúria legfőbb ítélőszéki osz
tályának bírója. 1871. február 10- 
től 1872. szeptember 4-ig vallás- 
és közoktatásügyi, 1872. szep
tember 8.-1875. március 2. kö
zött igazságügyminiszter az 
Andrássy-, a Lónyay-, a Szlávy- 
ésaBittó-kormányban; 1878. jún. 
30-án végleg megvált az egyete
mi katedrájától és haláláig ismét 
az igazságügyminiszteri tárcát 
töltötte be Tisza Kálmán kormá
nyában. 1880-ban az MTA má
sodelnöke lett. 1871-től 1886-ig 
országgyűlési képviselő volt. 
Számos fontos jogalkotás kezde
ményezője, minisztersége alatt 
kezdődtek meg a magyar polgári 
törvénykönyv, valamint a bünte
tőeljárási törvénykönyv előkészí
tésének munkálatai. Toldy Fe
renccel együtt megalapította az 
Új Magyar Múzeum című folyó
iratot. Eredetileg Kant gyakorlati 
bölcsészeiének híve, kompro
misszumot fogadott el az észjogi 
és a történeti j ogi iskola között.

Forrás: internet

Mindig izgalmas dolog azzal 
szembesülni, hogyan látják 
mások szűkebb környezetün
ket. Főleg az idegenek vélemé
nyére vagyunk kíváncsiak, hi
szen ők ritkán, esetleg egyszer 
látják azt, ami mellett mi nap, 
mint nap elmegyünk. A héten 
zárt be a Petőfi Múzeumban az 
a Ladócsy-akvarellkiállítás, 
amelynek témája a Galga men
te volt..
- A Kőszeget bemutató kiállí
tásom után jegyezte meg dr. 
Asztalos István, hogy most 
már igazán megfesthetném a 
Galga mente legszebb részeit 
is - árulta el a kiállítás létre
jöttének indítékát a Kartalon 
élő festőművész, Ladócsy 
László. - Először nem tartot
tam egy nagy kihívásnak, de 
már nem sokkal a munka meg

kezdése után tudtam, nem is 
fogok vele végezni, pedig rá
szántam az egész nyarat. Ke
rékpárral mentem körbe, hogy 
ihletet adjon a táj. Fantasztikus 
élményben volt részem, gyö
nyörű panorámák, templo
mok, kastélyok találhatók a 
vidéken. Egy csomó mindent 
meg sem tudtam festeni.
Aki látta a kiállítást, az iga

zolhatja, a mi vidékünk való
ban felveszi a versenyt más tá
jakkal, még ha van is ebben 
némi szubjektivitás. Talán 
meg sem várjuk, hogy Ladó
csy László jelentkezzen a téma 
második részével - a vele foly
tatott beszélgetés során elárul
ta, még legalább egy tárlatnyi 
anyag „benne maradt”-, ha
nem kerékpárra pattanunk, és 
teszünk egy körutat. R.Z.

Az evangélikus hívek nevében köszönetét szeretnék mondani 
mindazoknak, akik a temetőt rendbe hozták, irtották benne a par
lagfüvet, amelyből idén különösen sok volt. Ezzel igen sok kel
lemetlenségtől megóvtak bennünket, erre érzékenyeket.
Továbbá szeretnék köszönetét mondani Boda Jánosnak, aki gon
doskodik rólunk, idős asszonyokról, hogy eljussunk a templomba. 
Az ő rendszeres, szolgálatkész felajánlása nélkül ez nem volna le
hetséges. Kérem Isten áldását Rá és családjára. Nagyné

Labdarúgás, megyei I. osztály
Bag-Aszód 1:0 Aszód-Piliscsaba 3:2
Maglód-Aszód 1:0 Aszód-Törökbálint 2:1
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Sportdijas sikerpáros: Molnár László és Pálfi István
Tanítványaik a korosztályos bajnokság élmezőnyében jelekednek

Mind a ketten szeretik a 
sportot. Mind a ketten Aszó
don tanítanak testnevelést. 
Mind a ketten az Aszód FC 
utánpótlásával foglalkoznak. 
Pálfi István és Molnár László
- mert hiszen róluk van szó - 
augusztus óta még egy közös 
tulajdonsággal bír: mind
ketten megkapták Aszód Vá
ros Sportdíját.
- Meglátják, ebből a gyerekből 
labdarúgó lesz - mondta a szü
lészorvos a szülőknek Pálfi Ist
ván világrajövetelekor. Az azóta 
beigazolódott mondat több ok
ból is elhangozhatott. Lehet, 
hogy a jó fizikumú csecsemő lát
ványa volt a domináns, de az is 
lehet, hogy az orvos ismerte az 
édesapát, aki első osztályú lab
darúgó volt Romániában. István 
követte az apa példáját. 14 éve
sen már a második vonal játé
kosaként rúgta a bőrt, utána 
pedig az első osztályú Marosvá
sárhelyhez majd a Nagyvárad
hoz került. Olyan játékosokkal 
játszott együtt, mint a korábbi 
román válogatott, jelenleg a 
francia Rennes együttesénél ed- 
zősködő Bölöni László. Amikor 
felhagyott az aktív sportolással, 
az edzői szak elvégzése követ
kezett.
Molnár László szintén labda

rúgóként kezdte az aktív spor
tolást, ám később sportágat vál
tott. Ebben a középiskolai test
nevelő tanára játszott nagy sze
repet, aki az atlétikára beszélte rá 
tanítványát. Jöttek is az ered
mények, csakúgy mint az újabb 
sportágak: kézilabda, tenisz, 
asztalitenisz.
- Lehet, hogy érdemes lett volna 
leragadnom egy sportágnál, és 
abban minél jobb eredményt el
érni, mégsem bánom, hogy any- 
nyi mindennel foglalkoztam, hi
szen ennek a testnevelés órákon 
is hasznát veszem. A tanár 
ugyanis akkor hiteles a tanítvá
nyai előtt, ha be is tudja mutatni 
azokat a gyakorlatokat, amit el
vár tőlük - vélekedik beszélge
tőtársam.
A Molnár-Pálfi edzőpáros bát
ran mondhatja magát sikered

zőnek, hiszen mind az ifjúsági, 
mind a serdülőcsapat a bajnok
ságuk elején tanyázik. A ser
dülőket István edzi, az ifiket 
pedig Laci, Dejan Milovano- 
viccsal együtt.
- Igen jó garnitúra jött most 
össze. 1999 óta - amikor a ser
dülőkkel megnyertük a bajnok
ságot - talán ők a legtehetsége
sebbek. Ha továbbra is ugyan
ilyen lelkesek lesznek, ha tud
nak fejlődni, és nem rekednek 
meg egy szinten - sok ifjú lab
darúgópalántával ez történik - 
akkor sokra vihetik. Ráadásul itt 
van nyomukban a következő 
generáció, akik között szintén 
vannak jó labdaérzékkel bíró fi
úk, s bár még sok munka van, de 
mindenképpen megnyugtató 
látni az utánpótlást - foglalta 
össze ajelenlegi helyzetet a ser
dülők mestere.
- Mi mindketten fontosabbnak 

Hivatalosan is átadták az 
Aszód TC felújított épületét

(Folytatás az 1. oldalról)

nisztériummal az aszódi sport
pálya épületének felújításáról 
szóló támogatási szerződést, 
melynek köszönhetően 6 mil
lió Ft önrész és 7,5 millió Ft tá
mogatás felhasználásával bruttó 
13,5 millió Ft-ot tudtunk a célra 
fordítani.
A felújítás keretében elkészült 
az új külső-belső villamos há
lózat, a vízvezeték rendszer és 
a vizesblokkok felújítása, a köz
ponti fűtés tartályos PB gázel
látással. Kiépült a melegvíz 
rendszer. Teljes belső burkolás, 

tartjuk a ránk bízott gyerekek 
fejlődését, mint azt, hogy most 
versengjünk, a serdülő vagy az 
ifjúsági csapat bajnoksága a 
fontosabb - veszi át a szót Mol
nár László. - Kísérletképpen a 
serdülőcsapatból ősszel felhoz
tunk négy-öt olyan játékost, akik 
tavasszal a legjobb teljesítményt 
nyújtották. Érdekes dolog tör
tént. Néhány ifjúsági korú lab
darúgó elhagyta a csapatot, 
mondván, nekik nincs kedvük 
versengeni azért, hogy hétvégén 
biztosan pályára léphessenek. 
Akik viszont maradtak, azok 
nagyon jól együtt tudnak mű
ködni a frissen érkezettekkel, és 
ez a lényeg, ettől csapat egy csa
pat. Jómagam azt vallom, hogy 
örülni kell annak, ha valaki 
lejön a pályára azzal, hogy 
sportolni akar, de azért nem kell 
hasra esni tőle.

Mindkét edző azt vallja, az 

festés történt. Sor került a nyí
lászárók cseréjére. A korábban 
raktárként használt helyiséget 
vizesblokkos öltözővé alakítot
ták. Elkészült egy mosókonyha 
is. Új mosdók és vécék állnak a 
játékosok rendelkezésére. Meg
újult a külső homlokzat. A házat 
vagyonvédelmi rendszer őrzi.

A kivitelező, Agfalvi Imre 
vállalkozó a szerződésben rög
zítetteken kívül - az aszódi spor
tot támogatva-mintegy 1,3 mil
lió Ft értékben többletmunkát 
végzett. Járda- és útfelújítást, 

Aszód FC háza táján történt vál
tozások jó hatással vannak a fi
atalokra. Érződik, hogy komo
lyan veszik őket. Korántsem 
mindegy ugyanis, hogy milyen 
körülmények között öltözhet
nek, zuhanyozhatnak, milyen 
mezben játszhatnak, milyen 
labdákkal gyakorolhatnak - a 
sort lehetne folytatni. Ami fon
tos, megváltozott a szurkolók 
magatartása is. Amíg korábban 
csak a gúnyos megjegyzések 
mentek, mostanság sokkal több 
a bíztató szó, ami a magabiztos
ság szempontjából számít kü
lönösen sokat. Nem megtáltoso- 
dásról van tehát szó, hanem a 
környezet pozitív ösztönzéséről. 
A beszélgetés végén a sportdíj
ról esik szó, ami mindkét trénert 
meglepte. Pálfi István nem tar
tozik a dicsekvő emberek közé, 
valószínűleg ezzel sem fog kér
kedni, de mint mondja, nagyon 
jólesik neki az elismerés, és erőt 
ad a folytatáshoz. Molnár László 
azt mondja, nem gondolta volna, 
hogy a díjnak ekkora hatása van. 
Nemcsak ismerősök gratuláltak 
neki, hanem ismeretlen emberek 
is megszólították, és kezet szo
rítottak vele.

Ezt tesszük most mi is, és to
vábbi sikereket kívánunk mind
kettőjüknek. R.Z.

festést, lambériázást, az új mo
sókonyha felszerelését mosó- és 
szárítógéppel, bútorok beszer
zését végezte el saját költségére. 
Giríti Sándor vállalkozó a ve
zetői iroda bebútorozását vállal
ta társadalmi munkában, mint 
ahogy Bártfai László műszaki 
ellenőr is ingyen felügyelte a 
kivitelezői munkát. A Galga- 
menti Víziközmíí Kft. (Ritecz 
György) és a GAVIT (Huszár 
Mihály) térítésmentesen segí
tette munkagépekkel a külső 
földmunkák elvégzését. Az ön
kormányzat nevében szeretném 
megköszönni a felajánlásokat és 
a segítséget.

Kovács Tamás 
alpolgármester
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Hars Dénes 
eurőpa-bajnoki 

bronzérmes!
Lapunk előző számában arról 
számoltunk be, hogy a canicross 
(kutyás futás) sportág érett fel
nőtt (veterán) kategóriájában 
Hars Dénes magyar bajnoki cí
met szerzett. Most újabb érem
mel gyarapodott az aszódi sport
ember vitrinje: a magyar válo
gatott tagjaként bronzérmet 
szerzett a Szilvásváradon meg
rendezett Európa-Bajnokságon. 
Gratulálunk! R.Z.

Diákolimpiái hírek
Verőfényes októberi napon 
rendezték meg Ikladon a körzeti 
mezei futóversenyt. Iskolánk 
teljes csapattal, 20 fiú és 20 lány 
versenyzővel képviseltette ma
gát. A rendkívül szoros ver
senyben Aszód - Iklad együttese 
mögött - a második helyet sze
rezte meg. Sajnos a sérülések, 
megbetegedések most sem ke
rültek el bennünket, így a kupát 
nem sikerült elhozni. Tanulóink 
egyéni és csapateredményeivel 
azonban maximálisan elégedet
tek lehetünk.
Egyéni eredmények:

1. hely: Mihail Andrea (1-2.0.)
2. hely: Németh Andrea (3-4.o.)
3. hely: Szabó Rózsa (3-4.0.)

Horváth Edina (5-6.0.)
DuhonyiRoland (5-6.0.) 

A csapatok versenyében négy 
korosztály - a 3-4. osztályos 
lány, az 5-6. osztályos lány, az 5- 
6. osztályos fiú és a 7-8. osz
tályos fiú - aranyérmét szereztük 
meg.

Jó esélyekkel váijuk a tavaszi 
megyei futóversenyt és nagyon 
készülünk rá.

Kommárné Gerőcs Edit

Ping-pongosok 
a Petőfi gimiben

A Petőfi gimnázium torna
termében rendezi meg verse
nyeit az Ikladról hazaköltözött 
asztalitenisz-szakosztály. Az 
edzésekre is itt kerül sor, csü
törtökönként 17 és 19.30 óra 
között. Aki szeretné verseny
szerűen űzni ezt a sportágat, 
ebben az időpontban jelent
kezhet.
Eredmények:
Gödöllő-Aszód 10:8 
Szentendre-Aszód 11:7 
Aszód-Cegléd 14:4

R.Z.

Nobel-díjasok 
kutatásai

2004-ben az orvosi Nobel-dí- 
jat Richard Axel (Howard Hug
hes Medical Institute, Colum
bia) és Linda B. Buck (Fred 
Hutchinson Cancer Research 
Center, Seattle) kapta a megfej
tésben található kutatásaikért.

Vízszintes: 1. A megfejtés első 
része (zárt betű: S) 12... .-zug 
13. Fűtőanyag 14. Mutató név
más 15. Látható sugárzó energia 
16. Bór 17. Gramm 18. Volt 
19. Spanyol autójel 20. Szántó 
eszköz 21. Táncos mulatság 
23.LOAR 25. Liter 26. Szemé
lyes névmás 27. Kurucok ellen 
harcoló császári katona 29. Há
zát felhúzza 33. Fájdalom el
mondása 36. Sorszámoz 37. 
Sokat dolgozó (szleng) 39. Név
elő 40. Jód 41. Csordultig 42. 
Trombita hang 44. Rin-tin-... 
46. Egyharmad! 47. Ipszilon 48. 
El! 49. Méter 50. Orvosi recept 

51. Az udvarra 53. Sportfoga
dás 55. Az első asszony 56. To
va 57. A megfejtés harmadik 
része

Függőleges: 1. Határozott név
elő 2. Ülőbútor 3. Muzsika 4. 
Gondolkodó szerv 5. Gé 6. 
Himbál 7. Állati fekhely 8. 
Szótoldalék 9. Rosszallás kife
jezése 10. Nitrogén 11. Ám 15. 
A megfejtés második része 
(zárt betű: P) 18. Vasúti kocsi 
22. Papír 23. Enyhén lejtős 
domboldal 24. Pest megyei tele
pülés 26. 60 hónapja 28. BAI 
30. Pehely 31. Olaszország, an
golul (ITALY) 32. Ősi magyar 
szó 34. Néma Zita! 35. Nem 
azt! 38. Több hegytető 40. Fog
ágy 41. A kugli és a bowling ro
kona 43. Dehogy! 44. Televízió 
45. Kereskedelmi tanuló 48. 
Ócska holmi 50. Óv 52. Repü
lőgéptípus 53. Tóth Sándor 54.

Varróeszköz 57. Félév! 58. Fél
tő! 59. Egye!
Előző havi rejtvényünk meg
fejtése: ...hirtelen megfordul, s 
becsukja a kaput.
Nyerteseink: Tornai Boglárka 
(Aszód Podmaniczky u. 9.) és 
Máthé Tamásné (Aszód, Vö
rösmarty u. 2.) A nyeremé

nyükről szóló értesítést postán 
kapják meg.
E havi rejtvényünk megfejtését 
november 12-ig kell eljuttatni 
szerkesztőségünkbe: Aszód 
Kossuth Lajos u. 59.

kellemes időtöltést!

Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait! 
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