
Csökkent a bűncselekmények, nőtt a balesetek száma
A rendőri jelenlét visszatartó erővel bír

A közterületi szolgálatot ellátó állomány stabil létszámmal bír, a feladatok ellátására ele
gendő. A technikai felszereltség megfelelő, de - a lehetőségekhez mérten - folyamatos fej
lesztése szükséges. így jellemezte az aszódi rendőrőrs helyzetét Gódor Ferenc rendőr őr
nagy, őrsparancsnok a minap a képviselő-testületnektartott beszámolója során.

A forgalom nagysága állítólag nem indokolja körforgalom építését a Szabadság téren

Az aszódi rendőrőrsön jelen
leg 22 rendőr dolgozik. A lét
szám mostanában aligha emel
kedik, mivel létszámstop van. 
A beosztás szerint az Aszódon 
lévő állandó URH-járőr mel
lett a Galga mentén 4 fő, Ba
gón pedig külön körzeti meg
bízott teljesít szolgálatot. A 
Gödöllői Rendőrkapitányság 
általános értékelése szerint, az 
elvégzett munka alapján a 
kapitánysághoz tartozó négy 
őrs közül az aszódi a második a 
rangsorban.

A közbiztonsági helyzetet 
vizsgálva, a jelentésből kitűnt, 
hogy kis mértékben, de csök
kent a bűncselekmények szá
ma (113-ról 108-ra). 2003-ban 
kevesebb betöréses lopás tör
tént, a lopások száma nem vál
tozott, viszont nőtt az erősza
kos és az egyéb bűncselek
mények mennyisége. Az őrs 
felderítési mutatója 30,5 %. Ez 
4 %-kal javult 2002-höz ké
pest.

(Folytatás a 3. oldalon)

Őszi bajnok 
a serdülők 

csapata
Legutóbbi mérkőzésén 16:0 
arányban nyert az Aszód FC 
serdülöcsapata a vendég Ke
repes ellen. A legkisebbeket a 
zuhogó eső sem zavarta, csak a 

(Folytatás a 27. oldalon)

Kábeltelevízió: bővülő hálózat, emelkedő díjak
Egy évvel ezelőtt kezdte meg tevékenységét az Amozi Kft 

Aszódon. Jelenleg a város kétharmad részén érhető el szol
gáltatásuk, a kábeltelevízió. A napokban a Kossuth Lajos és 
az abból nyíló utcákban épül a hálózat. A most bekötni szán
dékozóknak jó hír, hogy a rácsatlakozási díj nem változik, 
2005-ben is az ez évi árakat kell fizetni. A műsorcsomagok 
árai a várható infláció mértékével emelkednek.
A 90-es évek közepén a 28-as körzetben lakók két szolgáltatás 
iránt vágyakoztak leginkább: a telefonra és a kábeltelevízióra.

Ezeket egy csomagban ígérte a 
Digitel 2000, majd 2001, 2002 
Rt (az átalakulásuknak kö
szönhetően további neveket le
hetne sorolni), illetve jogutó
dai. Néhány esztendeje elké
szült a telefonhálózat, a kábel
tévére szedett pénzt viszont 

(Folytatás a 3. oldalon)



2 ASZÓDI

Önkormányzati hírek om^ u.

A képviselő-testület elsőként 
a város közbiztonsági helyze
téről hallgatott meg beszámo
lót. Az adatokról, a rendőrség 
eredményeiről, nehézségeiről 
Gádor Ferenc rendőr őrnagy, 
őrsparancsnok tájékoztatta a 
képviselő-testületet. A beszá
molóról részletesen, külön 
cikkben olvashatnak, csakúgy, 
mint az új állattartási rendelet
ről, valamint arról, hogyan 
változott a képviselők tiszte
letdíja.
A második napirendi pontban 

a képviselők a III. negyedéves 
pénzügyi előirányzatok átcso
portosításáról döntöttek. E 
szerint a város költségvetése 6 
millió 56 ezer Ft-tal került 
megemelésre.

Emelkedtek a képviselői tiszteletdijak
2004. október 1-től a korábbi 

havi bruttó 42 ezer Ft helyett 
bruttó 50 ezer Ft tiszteletdíj il
leti meg a képviselőket. A bi
zottsági elnökök előkészítő 
munkájáért járó 5 ezer Ft 
2005. január 1-től 6 ezer Ft-ra 
emelkedik. A bizottsági ülé
seken való részvételért a kép
viselőknek 2,5 ezer Ft jár, míg 
a nem képviselő bizottsági 
tagoknak járó tiszteletdíj ja
nuártól ülésenként az eddigi 4 
ezer Ft-ról 5 ezer Ft-ra nő.

A képviselő-testület legutóbb 
tavasszal foglalkozott a tisztelet
díj ának mértékével és az eset
leges emeléssel, ám erre végül 
nem került sor, mivel nem lehe
tett tudni, az önhiki pályázat 
mennyire lesz eredményes, és 
mennyire konszolidálódik a vá

Az ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET 
(2170 ASZÓD BAROSS TÉR 2.) 

SZAKKÉPZETT, 
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ÉRDEKLŐDNI LEHET SZEMÉLYESEN 
A GAZDASÁGI VEZETŐNÉL VAGY 

A 06 70 315-3853-AS TELEFONSZÁMON.

A Swietelsky Kft. adta a 
legkedvezőbb ajánlatot, így ez 
a cég építheti meg a Régész 
utcát a Mély úttal összekötő 
szakaszt. A nettó 6,9 millió fo
rintos munka elvégzésének ha
tárideje ugyan 2005. május 
30., de egy fontos munkafázis, 
az útalap elkészítése valószí
nűleg jóval korábban megtör
ténik majd.
A képviselő-testület döntése 

értelmében beadásra kerülhe
tett az új bölcsőde építésének 
pályázata, amely - ha eredmé
nyes lesz - egy több, mint 200 
millió Ft-os beruházással gya
rapíthatja a várost. Aszódnak 
önerőként bruttó 18,7 millió Ft 
értékben ingatlant kell bizto
sítania.

ros költségvetése. A polgár
mester és az alpolgármester tisz
teletdíjának emelését megsza
vazta a képviselő-testület, de a 
város első embere és helyettese 
- szolidaritást vállalva a testü
lettel - lemondott erről. Most 
képviselői kezdeményezésre 
ismét előkerült a tiszteletdíj 
emelésének témája.

Ezzel kapcsolatban Puskás 
Péter, az ügyrendi bizottság 
elnöke - ismertetve a bizottság 
álláspontját - azt javasolta, hogy 
amennyiben a képviselő-testület 
foglalkozni kíván az emeléssel, 
akkor ezt olyan mértékben te
gye, hogy a következő év első 
negyedévében erre ne kerüljön 
ismét sor. A pénzügyi bizottság 
8 %-os - 42 ezer Ft-ról 45 ezer 
Ft-ra történő emelést javasolt, 

A képviselők következő fela
data telekkijelölés volt A na
pirend tárgyalása során hang
zott el az az információ, mely 
szerint már csak 12 darab - 4 
szabadon álló, 8 sorházas - el
adatlan telke van a városnak. A 
Fesztivál téren értékesített in
gatlanokból - október elejéig - 
77,2 millió Ft, az Evangélikus 
Gimnázium mögötti területek
ből pedig 122,4 millió Ft bevé
tele származott a városnak.
A következő napirendi pont 

témája is ingatlanvásárlás volt. 
A képviselő-testület hozzájá
rult ahhoz, hogy a WODRING 
Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. 2742 négyzetméter nagy
ságú területet vásároljon az 
ipari parknak szánt részből. A 

az ügyrendi viszont az állás
pontjának megfelelően az 50 
ezer Ft-os tiszteletdíjat tartotta 
elfogadhatónak. A bizottság azt 
is javasolta, hogy a képviselő
testület 2005-ben is csak ebben 
az időszakban foglalkozzon a 
sajátjavadalmazásával.
A képviselő-testület a fent írt 

emelésre tett javaslatokat 1 
tartózkodással - a bizottsági el
nökök tiszteletdíja esetében 2 
tartózkodással - 11, illetve 10 
igen mellett fogadta el.
A grémium döntött a polgár

mester javadalmazásáról is, és 
egyhangúlag elfogadta, hogy a 
város első emberét - alapul véve 
a polgármesteri tisztség ellátásá
ról szóló törvényt - havonta a 
korábbi bruttó 412.500 Ft-ról 
445.500 Ft illesse meg. A kép
viselők - a már megemelt bért 
alapul véve - három havi illet
ménynek megfelelő jutalmat is 
megszavazott Bagyin József
nek.
Változott az alpolgármester tisz
teletdíja is. A pénzügyi bizott
ságjavasolta a már az év elején 
is jóváhagyott 148.500 Ft 
tiszteletdíj megadását, valamint 
ugyancsak három havi illetmény 
jutalékként történő kifizetését. A 
képviselő-testület egyhangúlag 
támogatta ajavaslatot. 

vevőnek négyzetméterenként 
bruttó 1500 Ft-ot kell fizetnie, 
illetve hozzá kell járulnia a 
terület villamosítási költsége
ihez.
Egy önkormányzati bérlakás 
megvásárlásával kapcsolatos 
kérelemről is döntött a képvi
selő-testület, pontosabban azt 
a határozatot hozta, hogy ér
demben nem foglalkozik az 
üggyel addig, amíg a kérel
mező nem rendezte fennálló, 
az ingatlanhoz fűződő tartozá
sát.

Továbbra is a BOTI 2000 Bt. 
bérelheti a Kossuth Lajos u.
11. szám alatti, nem lakás célú 
önkormányzati bérleményt. A 
bérleti jog határozatlan idejű.

215 ezer Ft értékben bioptron 
lámpát vásárolhat a gondozási 
központ. Az eszköz az idősek 
otthoni ápolása során is hasz
nálható, műtéti sebek, feké
lyek hegesedének meggyorsí
tása érdekében.
300 ezer Ft-ot nyert az Aszódi 

Szabadidősport Egyesület ját
szótér építésére. Hamar kide
rült, hogy ez az összeg önma
gában kevés. Az egyesület an
nak érdekében, hogy a pályá
zati pénz ne vesszen el, 300 
ezer Ft biztosítását kérte az 
önkormányzattól. Ennyiből 
már lehet venni új, az EU-s 
előírásoknak is megfelelő játé
kokat. A grémium, tekintettel 
arra, hogy az önkormányzat
nak feladata a meglévő játszó
terek felülvizsgálata, a nem 
megfelelő játszóterek elbontá
sa, támogatta a kérelmet. A 
pénzt a felhalmozási kamatbe
vétel terhére biztosították.

Hozzájárult a képviselő-tes
tület, hogy a korábban vevő
ként bejelentkezett FA-For- 
gács Bt. egy másik - az IMA- 
GIPER -Kft-vel közösen vásá
rolj on területet az ipari park
nak szánt részből, amennyiben 
vállalja az önkormányzatnak a 
vásárlással szemben támasz
tott feltételeinek teljesítését. A 
képviselő-testület végül jelen
tést hallgatott meg a lejárt ha
táridejű határozatokról és a két 
ülés között tett intézkedések
ről. R.Z.
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Csökkent a bűncselekmények, nőtt a balesetek száma
A rendőri jelenlét visszatartó erővel bír

(Folytatás az 1. oldalról)

Gódor Ferenc kiemelte a meg
előzés fontosságát. Bizonyít
ható, hogy a település be- és ki
vezető útjain végrehajtott el
lenőrzések következtében az 
utazó bűnözők inkább más te
lepülést választanak. A foko
zott rendőri jelenlétnek van 
más eredménye is: nőtt a sza
bálysértési eljárások, az el
fogások és az előállítások szá
ma. A parancsnok a közbiz
tonsággal kapcsolatban még 
két dolgot emelt ki: a régióban 
jelen lévő biztonsági szolgálat 
jól segíti a munkájukat, a csen
des riasztórendszer elterjedése 
szintén a bűncselekmények 

Kábeltelevízió: bővülő hálózat, emelkedő díjak
Lassan beindul az internet és a képújság is

(Folytatás az 1. oldalról)

visszafizették, mondván, nem 
kívánnak eme szolgáltatással 
foglalkozni. Hosszú-hosszú 
várakozást követően a Galga 
Kábeltelevízió kért és kapott 
fejlesztési lehetőséget Aszó
don, ám ők nem tudtak élni 
ezzel. Ezt követően jelentke
zett be az AMozi Kft., és kezd
te meg a kábeltelevíziós háló
zat kiépítését.
- A város 2/3-ad részén már 
elérhető a szolgáltatásunk - 
adott tájékoztatást Mezei Dá
niel, a Kft igazgatóhelyettese.
- Jelenleg a Kossuth Lajos ut
cában dolgozunk, és Iklad irá
nyába haladunk. Természete
sen ez nem azt jelenti, hogy a 
már lefedett területről érkező 
új igénylőknek várniuk kel
lene, amíg itt végzünk. Gya
korlatilag a bejelentkezés 
másnapj án be tudjuk kötni há
lózatunkba az ingatlant.

Az interneten a héten volt 
olvasható az ahír, mely szerint 
emelkednek a kábeltelevíziós 
szolgáltatások díjai. Ez az 
AMozi Kft. esetében sem lesz 
másképp, az előfizetők a két 
kínált díjcsomag esetében 
8-10 %-os díjemeléssel szá
molhatnak. Nem változik 

számát csökkenti. Példaértékű 
kapcsolatként jellemezte a 
Galga Polgárőr Egyesülettel 
folytatott együttműködést, 
melynek tagjaival rendszere
sek a közös szolgálatok.
A közbiztonság terén termé

szetesen bőven van még ten
nivaló. Az sajnos kivitelezhe
tetlen, hogy mindenütt rendőr 
legyen. Néhány helyen - isko
lák környéke, városközpont - 
azonban jól jönne térfigyelő 
rendszer telepítése.
Kevésbé rózsás a közlekedési 

helyzetkép alakulása. Sajnos 
jelentősen nőtt a súlyos és az 
anyagi káros balesetek száma 
(2003. évi adat - a szerk. meg

ugyanakkor az HBO ára, s 
nem emelkednek a bekötési 
díjak sem.

Mezei Dániel nem titkolta, a 
cégnek egy területen mutat
kozik elmaradása, ez pedig az 
internet. Ennek oka, hogy el
húzódtak a szolgáltatókkal va
ló tárgyalások, ám úgy néz ki, 
hogy az AMozi Kft. az év vé
gén már tesztelni tudja a 
világháló saját hálózatán belü

Állatorvosi ügyelet
December 4-én 8 órától december 6-án 8 óráig: dr. Németh 
Mihály, Aszód Kossuth L. utca 62. Tel.: 06 30 275-4718
December 11-én 8 órától december 13-án 8 óráig: dr Németh
Mihály
December 18-án 8 órától december 20-án 8 óráig: dr. Szőke
Zsolt, Kartal Felszabadulás útja 197. Tel.: 0620956-6529
December 25-én 8 órától december 27-én 8 óráig: dr. Szőke 
Zsolt
2005. január 1-jén 8 órátóljanuár 3-án 8 óráig: dr. Márton János, 
Galgamácsa Kiskútu. 3. Tel.: 06 30400-9819
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jegyzése), amiben nagy szere
pet játszik a városon átzúduló 
forgalom. Az okok közismer
tek: figyelmetlenség, az el
sőbbség meg nem adása és a 
gyorshajtás vezet a statisz
tikai adatok között. 2004-ben a 
kapitányság kapott egy új se
bességmérő műszert, amely 
havonta 5-6 napot Aszódon 
tölt. Talán ennek is köszön
hető, hogy ez év első félévében 
a baleseti mutató kismértékű 
csökkenést jelez. Szerepet 
játszhat az említett mutató 
alakulásában a 7,5 tonnánál 
nehezebb tehergépjárművek
nek a városból való kitiltása. 
Sajnos a teherautók jelentős 

li működését, s az innen számí
tott egy-két hónapon belül ki 
tudja elégíteni ügyfelei inter
nettel kapcsolatos igényeit.

Az AMozi Kft. egy csatornát 
biztosított az önkormányzat 
számára is, amelyen rövidesen 
elindul egy új, közérdekű in
formációs szolgáltatás, a kép
újság. A tervek szerint ezt a 
Közművelődés Otthona mű
ködteti majd. - rázós

része így sem az autópályát ve
szi igénybe, hanem a Bag - Tú
ra útvonalat választva tér visz- 
sza Hatvannál a főútra, megke
serítve ezzel az érintett telepü
lések életét. Gódor Ferenc a 
képviselőknek azt is elmondta, 
a rendőrség a városon belül 
megpróbálja csökkenteni a 
szabálytalan parkolások szá
mát. Nem a büntetés a céljuk, 
hanem az, hogy az autósok 
csak a kijelölt parkolóhelye
ken várakozzanak gépkocsi
jaikkal, és onnan gyalogosan 
közelítsék meg úticéljukat.
A napirendi pont tárgyalása 

során szó esett a kábítószerről 
is. Az őrsparancsnok ezzel 
kapcsolatban elmondta, a 
drogterjesztők megjelentek 
Aszódon és a város környékén 
is. A megelőzés érdekében a 
rendőrök fokozottan ellenőr
zik a szórakozóhelyeket. A ká
bítószeres ügyekkel egyébként 
a Gödöllői Rendőrkapitányság 
szakemberei foglalkoznak, 
akik az elmúlt hetekben 17 
személyt vettek őrizetbe kábí
tószerrel való visszaélés miatt.
Terítékre került a körforgal

mak kérdése is. A bagi csomó
pontban - mint arról már ko
rábban beszámoltunk - pénz
hiány miatt nem épül meg, a 
Szabadság téren pedig a for
galmi helyzet nem indokolja a 
megvalósítását. A kartali 
útival kapcsolatban az a prob
léma, hogy az autósok még 
mindig nem tudják alkalmazni 
a körforgalomban való közle
kedés szabályait. A bagi cso
móponttal kapcsolatban két 
képviselői indítvány is elhang
zott. Eszerint szükséges volna 
ezt a helyet megvilágítani, 
másfelől a Gödöllő irányából 
Bag felé kanyarodóknak egy 
külön sávot kialakítani.
A képviselő-testület Bagyin 
József polgármestert meg
bízta, hogy ezek megvaló
sítása érdekében kezdemé
nyezzen egyeztető tárgyalást a 
rendőrség és a PEMÁK illeté
keseivel. R. Z.
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Az ebtartás szabályai
A képviselő-testület legutóbbi 

ülésén megtárgyalta és elfo
gadta az új állattartási rendele
tet. Ennek részét képezi az ebek 
tartására vonatkozó szabályzat, 
melyet ezennel közzéteszünk. 
Az állattartási rendelet az inter
neten, Aszód város honlapján 
megtalálható.

Bejelentési kötelezettség és 
nyilvántartás

11. § (1) Az eb tulajdonosa 
nyilvántartásba vétel végett kö
teles Aszód Város jegyzőjé
nek 30 napon belül bejelen
teni, ha az. állat
a) a 3 hónapos kort elérte,
b) elhullott vagy elveszett,
c) tartási helye 3 hónapnál 
hosszabb időre megváltozott,
d) új tulajdonoshoz került.
(2) A bejelentési kötelezettség 
nem teljed ki a rendőrség által 
tartott ebekre.

Ebtartási szabályok

12. § (1) Minden három hónap
nál idősebb ebet a tulajdonos, 
vagy tartója köteles évenként - 
a három hónapos kort elért 
ebeket harminc napon belül - a 
saját költségére hatósági ál
latorvossal veszettség ellen be- 
oltatni, féregteleníttetni, és ezek 
megtörténtét az oltási igazolás
ban feltüntettetni.
A kötelező védőoltásért az eb

tulajdonos külön jogszabály
ban megállapított díjat köteles 
fizetni.
(2) Az eb tartój a köteles:
a) az oltási igazolást a legköze
lebbi védőoltásig megőrizni, az 
ellenőrzésre jogosult hatósá
goknak kérésre felmutatni, az 
igazolás elvesztése esetén meg
felelő pótlásról gondoskodni.
b) ha az eb nem a tulajdonos ál
landó lakóhelyén részesült ve
szettség elleni oltásban, az oltás 
megtörténtét az oltási igazolás 
felmutatásával a lakóhely sze
rinti települési önkormányzat 
jegyzőjénél bejelenteni.
(3) A veszettség elleni oltás 
megszervezéséről a polgár
mesteri hivatal gondoskodik.
(4) Amennyiben a tulajdonos 

elmulasztja az eb kötelező oltását, 
vagy ennek igazolását, és azt a hi
vatal által meghatározott idő
pontig nem pótolja, az eb kiirtását 
korlátozás nélkül el kell rendelni.
(5) Aki veszett vagy veszettségre 
gyanús kóbor ebet észlel, köteles 
azt első sorban az állatorvosnak, 
de legalább a város jegyzőjének 
bejelenteni.
13. § (1) Közterületen, közös 
használatú udvaron vagy más, 
bárki által igénybe vehető egyéb 
területen az ebet pórázon szájko
sárral kell vezetni.
(2) Veszélyes és veszélyesnek 
minősített ebet közterületre csak 
fém szájkosárral, kibújást mega
kadályozó, fojtó nyakörvvel, két 
méternél nem hosszabb, nem ki
húzható pórázzal, a tartási en
gedély jogosultjának felügyele
tével szabad kivezetni.
(3) Az ebet sétáltatni olyan köz
területen lehet, ahol azt tábla nem 
tiltja.

14. § (1) Bekeríteden ingatlanon 
ebet szabadon tartani tilos. Az eb 
tulajdonosa köteles gondosodni 
arról, hogy az eb tartási helyét ne 
hagyhassa el.
(2) Amennyiben az állattartó az 
ebet kennelben tartja, annak mini
mális nagysága 2x2 méter. A ken
nel közvetlenül a szomszéd ke
rítésére nem építhető, minimum a 
kerítéstől számított 1 méter tá
volságot be kell tartani, s a kerítés 
mentén a telepítési távolságok be
tartásával növényzetet kell tele
píteni.
(3) Amennyiben a kertben kennel 
nem létesíthető, a mozgástér biz
tosítása érdekében minimum 4 m 
huzalhoz csatlakozó, legalább 2 
méteres lánccal lehet az ebet ki
kötni.
(4) Bekerített ingatlanon eb sza
badon tartható, azonban a kerítést 
úgy kell kialakítani, hogy az eb 
közterületre való kijutását, szom
szédos ingatlanokra történő beju
tását, valamint a kerítés résein tör
ténő kiharapását megakadályoz
za.
(5) Minden eb számára a mére
tének megfelelő ólat kell építeni.
(6) Harapós, támadó vagy kiszá
míthatatlan természetű eb tartása 
esetén az ingatlan vagy a ház 

bejáratán szembetűnő módon 
erre utaló figyelmeztető táblát 
kell elhelyezni.
15. § (1) Nem szabad ebet be
engedni, bevinni, illetőleg meg
tűrni - kivéve a vakvezető-, jel
ző-, a rendőrségi-, valamint az 
őrzésvédelmet hivatásszerűen 
folytató szervezet tulajdonában 
lévő őrebeket (szolgálati idejé
ben) .
a) vendégforgalmat lebonyolító 
nyilvános helyiségbe, élelmi
szert árusító helyiségbe, piac te
rületére, élelmiszert feldolgozó 
üzembe,
b) oktatási, egészségügyi, műve
lődési intézmények területére,
c) ügyfélforgalmat lebonyolító 
közintézmények épületébe,
d) kollégiumba, 
ejjátszótérre,
f) temetőbe.

16. § (1) Ebet tömegközlekedési 
járművön az érvényben lévő 
rendelkezések betartása mellett 
szabad szállítani.
(2) Élelmiszer szállítására szol
gáló járművön ebet szállítani ti
los.

17. § (1) Többlakásos, több
szintes lakóépületben lakáson
ként csak egy 3 hónaposnál idő
sebb eb, valamint szaporulata 
tartható legfeljebb 3 hónapos 
korukig.
(2) Többlakásos lakóépületek 
lakásaiban ebtenyésztés nem 
folytatható.
(3) A többlakásos lakóépület 
lakásaiban az ebtartóval közös 
lépcsőházban lakók (háztartá
sok) írásbeli hozzájárulásával le
het ebet tartani.
(4) Az egészségügyi okból iga
zoltan rászorulóknak vakvezető- 
és jelzőebek tartásához e 
hozzájáruló nyilatkozatot nem 
kell beszerezni.
(5) A hozzájárulást ismételten 
meg kell szerezni, ha az ebtartó 
új ebet kíván beszerezni.
(6) Nem tartható eb erkélyen.
(7) Belterületen lévő, egyedi be
építésű lakótelken kettő darab, 3 
hónaposnál idősebb eb tartható.
Ennél több eb tartása csak kül
területen engedélyezhető.

Gazdátlan és kóbor ebeknél 
követendő eljárások
18. § (1) Gazdátlan, kóbor eb: 

amely póráz és felügyelet nélkül 
tartózkodik a közterületen.
(2) A közterületen kóborló ebek 
befogásáról az önkormányzat 
gondoskodik az erre engedély- 
lyel rendelkező vállalkozó 
igénybevételével, a vele kötött 
megállapodás alapján.
(3) A befogott állatokat 14 napig 
felügyelet mellett kell tartani és a 
befogás tényét a szokásos mó
don közhírré kell tenni.
(4) Amennyiben a befogott eb 
gazdája a felügyeleti idő alatt je
lentkezik, úgy a vállalkozó által 
meghatározott napi költség 
megtérítésére köteles.
(5) Amennyiben az eb gazdája 
nem jelentkezik a felügyeleti idő 
alatt, úgy az ebet értékesíteni le
het, vagy - az állatok védelmére 
vonatkozó szabályok figyelem
be vételével - ki lehet irtani.
(6) Az ebtartó által megunt vagy 
egyéb ok miatt nem tartható ebet 
a vállalkozó által üzemeltetett 
gyepmesteri telepre, a vállalko
zóval kötött külön megállapodás 
alapján le lehet adni.

V. Fejezet

Eljárási szabályok

19. § E rendelet szabályainak 
megsértése esetén ajegyző az ál
lattartót megfelelő tartásra kö
telezi, illetve az állattartást 
korlátozza vagy megtiltja.
20. § Az elhullott állatok tete
mének a hullamegsemmisítő 
helyre történő elszállításáról sa
ját költségén a tulajdonos kö
teles gondoskodni.

21. § (1) Szabálysértést követ el, 
és harmincezer forintig teijedő 
pénzbírsággal sújtható, aki az e 
rendelet 5-8. §-ban, 13-16. §-ban 
szabályozott előírásokat meg
szegi.
(2) A szabálysértés tetten ért el
követőjét ötszáztól tízezer fo
rintig teijedő helyszíni bírsággal 
sújthatja a Polgármesteri Hivatal 
erre felhatalmazott dolgozója.
(3) Azzal szemben, aki az ebek 
oltására, állatbetegségek beje
lentésére, megelőzésére vonat
kozó kötelezettségeit elmu
lasztja, az egyes szabály sérté
sekről szóló 218/1999. (XII. 28.) 
Komi, rendelet szabályai szerint 
kell eljárni.
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Elment a Koren-dijas

Néhány hete váratlanul elment 
közülünk Puskás Géza bácsi, a 
Javítóintézet volt nevelőtanára, 
városunk Koren-díjasa. Az 
aszódi temetőben sok százan 
kísérték Öt örök útjára. Az 

Virágcsokor, halottainknak

Kínzóan fájdalmas tud lenni a hiány.
A szeretet, a mosoly, az ölelés, a jó szó hiánya, amit magatokkal 
vittetek, és amit azóta nélkületek is egyre csak keresünk.
Keressük a megújuló tavaszi kert madárdalos virágba borulá
sában, a nyári gyümölcsök ízében és illatában, a lepergő őszi fa
levelek színes forgatagában, a hólepte karácsonyi ünnepek 
meghitt együvé tartozásában.
Fényes csillagok az esti, novemberi égbolton, millió gyertya 
lángja, krizantémok lepergő szirmai, a feldíszített sírok, mind 
értetek szólnak, mind ti vagytok.
Virágokkal, koszorúkkal borítjuk a keresztet, megküzdve 
könnyeinkkel és lelkiismeretünkkel.
Utitársaink voltatok ezen a számunkra kijelölt elátkozott és 
mégis csodálatos bolygón.
Együtt kerestük, szenvedtük meg e rövid földi boldogságot.
Néha azt hittük, megtaláltuk, de aztán újra és újra kerestük 
tovább.
Most is ezt az utat járjuk.
Nélkületek, de lelkűnkben, szívünkben mégis veletek.

(Tövis)

egyházi szertartást követően 
Szarka Attila, a Javítóintézet igaz- 
gatój a búcsúzott Tőle:

PUSKÁS GÉZA!
Eljöttünk hozzád, mert hívtál. Itt 
vagyunk hát mind.
PUSKÁS GÉZA az Aszódi Javí
tóintézet dolgozój a volt.
PUSKÁS GÉZA vezető volt.
PUSKÁS GÉZA itt dolgozott ve
lünk, itt élt velünk.

Egyszerű mondatok. Egy életről 
szólnak. Egy hete ünnepeltük azt 
—, megemlékezve Róla is —, hogy 
120 éve élnek javítóintézeti dol
gozók Aszódon. Egy fénykép ké
szült akkor ott. Két férfi néz ránk a 
fotóróka múlt és a jövő. Az idő 

állt meg azon a képen.
A város múzeumában ott van
nak azok a levelek, amelyek ne
ki íródtak az egykori neveltek ál
tal. A fényképen körbe állják nö
vendékei. Itt mi állunk most kö
ré. Itt állunk előtte...
PUSKÁS GÉZA, a nevelő. És 
valamivel még több... A VE
ZETŐ, A NYUGDÍJAS, A 
FÉRJ, AZ APA, A NAGYAPA. 
Egy szerétéiről és gondosko
dásról szóló életfilm szereplője. 
Személyiségével nevelt, igazo
dásra késztette környezetét.
Sokunknak mindig Géza bácsi 
volt. Géza bácsi, aki komótosan 
rágyújtott, hosszan kifújta a füs
töt, és beszélt. Beszélt, mi pedig 
hallgattuk.
Mindent tudott az emberi kap
csolatokról, amit egy javítóinté
zeti ember tudhat. Ö is javítóin
tézeti ember volt. Az intézet volt 
az élete.
Átlényegült benne és általa a Ja
vítóintézet. A lágy és a kemény, 
a szigor és szeretet, a vállalás és 
kötelezettség, az oldás és kötés 
formázta mindennapjait.
Életforma, életcél, eszme, hit, 
erkölcs. Mindezek a javítóinté
zeti nevelés feladatvállalásának 
kölcsönhatásában váltak valóssá 
számára és családja számára.
Az Ö terepe az intézet volt. Az 
egyik családtagja volt az intézet. 
Élete filmje itt készült el.
Október végén emlékezik meg a 
Javítóintézet közössége azokról, 
akik ebben az intézményben ta
lálták meg életcéljukat, akik éle
tüket, munkásságukat a megté
vedt fiatalok nevelésének szen
telik.
Ha együtt van a közösség, elő
ször azokra emlékezünk, akik 
már nem lehetnek földi valójuk

ban közöttünk.
Elcsendesedünk, és rájuk gon
dolunk. Most elcsendesedünk, 
és Rád gondolunk...
Géza bácsi!
Azon a napon ünnepeltük azt, 
aki követve Téged, tovább tartja 
a hitet, szolgálja az ügyet, kép
visel Téged.
Az intézet parkjában áll egy öreg 
akác, aFakirály.
Több, mint 100 éve él ott. 
Szombaton reggelre letört az 
egyik ága, elvesztette a koronája 
egy részét.
Kiállta a viharokat, tűrte a fa
gyot, kitartott a szárazságban, 
vigyázott a parkra. Reggelre le
hullott egyik ága. Csak a társai 
látták, mi történt. Már nincs ott, 
ahol megszoktuk létezését. Hi
ányzik.

Ica néni mesélte, hogy ilyenkor, 
ősz végén, tél elején visszahú
zódtál a szobádba, és ott festet
tél. Festetted a szeretet és a gon
doskodás képeit. A képeid.
A képeid emlékeztetnek egy 
helyre. Arra a helyre, ahol a sze
retet és a gondoskodás ajándé
kai átadhatók.
Visszavonultál hát egy másik 
műterembe... ELMENTÉL.
Festményeidben és érzelmeink
ben térsz vissza.
Azokhoz térsz vissza, akikhez 
tartozol, akik szerettek.
Gyorsan keltél útra, nekünk nem 
adva időt felkészülni a megvál- 
toztathatatlanra. Bármilyen 
messze mész, láthatunk, mert se
gítettél megmaradni a fényben.

Láthattunk és láthatunk. Kö
szönjük Neked. Emléked, hited, 
példád őrizzük. Békében nyu
godj.

“Senki, csak mint amilyen voltam, 
Nem mondjon másnak, így, se holtan, 

Kisebbnek, nagyobbnak ne lásson, 
S kinek vétettem, megbocsásson!”

Üzenet holtom utánra
Udud István

pedagógus költő

Hálás szívvel köszönjük minden munkatársnak, barátnak, is
merősnek, akik a felejthetetlen félj, a drága apa és nagyapa - Puskás 
Géza-temetésén megjelentek, és osztoztak mély gyászunkban, fáj
dalmunkban.

Puskás család
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Ismerje meg ínyenceket is kielégítő konyhánkat! 

Romantikus hangulatú éttermünkben 

megújult étlappal várjuk 

kedves vendégeinket!

Bejelentkezés: 06-28-438-437

www.fenyoharasztikastelyszallo.hu

DIVATban a GÁLA 
a Sánillstil!.
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Férfi és női kollekciók kaphatók!
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http://www.fenyoharasztikastelyszallo.hu
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A váci megyéspüspök szentelte fel 
a kápolna felújított oltárát

Október 23-án első ízben látogatott Aszódra dr. Beér Miklós 
váci megyéspüspök. A főpásztort abból az alkalomból hívta 
meg a Javítóintézet Igazgatósága, hogy bemutassa az inté
zetben 120 éve folyó nevelő munkát, amelynek a hitélet is része.

delőintézet építési munkái során 
használták föl.
A főoltár darabjait Domonyban 
őrizték meg. A rendszerváltás 
után - azt követően, hogy az in
tézet vezetése a szabad vallás
gyakorlás érdekében egy kápol
na megnyitása mellett döntött 
szállították vissza. Az nyilván
való volt, hogy az eredeti oltár 
nem fér be a kápolnába, így az 
egyházközség az átalakítása és 
felújítása mellett döntött. Több 
éves gyűjtés után kezdődhetett 
meg a restauráció, amelyben - 
az intézmény és az aszódi római 
katolikus egyházközség szép 
összefogásaként -Kantz Gyula 
iparművész vezetésével a Javí
tóintézet asztalosműhelye is 
részt vállalt.
Zsúfolásig megtelt a kápolna 

ezen a szombat estén. A főpász
tort elsőként Szarka Attila igaz
gató köszöntötte, majd Buzgárt 
József plébános számolt be az 
aszódi hitéletről. A püspök atya 
elégedetten konstatálta, hogy 
városunkbanjelenleg 646 tanuló 
részesül hitoktatásban. (Közü
lük 257-en aszódiak, illetve az 
aszódi plébániához tartozó köz
ségekben laknak - a szerk. 
megj.). Ezt követően a neves 
vendég vette át a szót, beszélt a 
Javítóintézetben tett látogatása 
során szerzett benyomásairól, 
majd az egyházi szertartás kere
tében felszentelte az új oltárt.

A jelenlévők a főpásztor szemé
lyében egy nagyon barátságos, 
értő és érző embert ismerhettek 
meg. Csak bízni lehet abban, 
hogy - akárcsak elődje, dr. 
Keszthelyi Ferenc megyéspüs
pök - többször ellátogat majd 
Aszódra.

Kép és szöveg: Rácz Zoltán
A neves vendég az ünnepi istentisztelet részéként az intézet ká
polnájának frissen felújított oltárát is felszentelte.

A ma embere már csak egy 
sportpályát lát azon a helyen, 
ahol 1960-ig a Javítós” temp
lom állt. A neogót stílusú, há
romhajós épületet 1906-ban 
szentelték fel. Isten új háza 
azon túl, hogy építészetileg is 
különösen értékes volt, az 
együttélés szép példáját jele
nítette meg: a keresztényeket és 
a zsidókat egyaránt befogadta. 
A középső hajó a katolikusok, 
az egyik oldalhajó a protestán

sok, a másik pedig a zsidók hit
életének szolgálatában állt. Mivel 
az Intézet már akkor is nyitott volt 
az aszódiak irányában, a temp
lomot nemcsak az intézmény ne
veltjei és nevelői vették igénybe, 
hanem a „külsősök is” A II. vi
lágháborút követő kommunista 
érában először csak bezáratták az 
épület kapuit, majd 1960-ban fel
robbantották azt. Közismert, 
hogy az épen maradt téglákat az 
ekkor létesült Szakorvosi Ren-

Ismét adventi hangverseny!
A tavalyi nagysikerű adventi koncertet látva, a szervezőknek egy 
percig sem lehetett kétsége afelől, hogy a hallgatóságnak igénye van 
az ilyen, fület gyönyörködtető, lelket erősítő élményekre. 
Nemrégiben vált biztossá, hogy az idén is megrendezésre kerülhet 
ez a program, mégpedig december 19-én vasárnap 16 órakor az 
aszódi római katolikus templomban.
A műsor:
Adventi kórusművek,
W. A. Mozart: Ave Verum Corpus,
Adventi orgonaművek.
Közreműködik: Petrován Mária orgonaművész, Mukk József 
operaénekes, Király Gyöngyi (hegedű), a Podmaniczky Művészeti 
Iskola Barokk Kamarazenekara, a Városi Civil Vegyeskar, valamint 
a templom Szentháromság énekkara.
Vezényel: Pál Lajos, Pál Katalin és EnokNagyLeventekamagy.
A jótékonysági koncert bevételét a Karitász a rászoruló 
gyerekeknek adandó karácsonyi ajándékok készítésére fordítja.

Elkészült a kolumbárium
Halottak napjára elkészült a ravatalozóhoz vezeti út kétoldalúra 

tervezett kolumbárum fal. Az új építmény felszentelésére és meg- 
áldására október 31-én vasárnap délben, rövid megemlékezés 
keretében került sor. Kovács Ferencné szavalata után Bagyin József 
polgármester ismertette röviden a kolumbárium elkészültének tör
ténetét, majd Detre János evangélikus esperes és Buzgón József 
katolikus plébános emlékezett meg a Halottak napjáról, majd fel
szentelte és megáldotta a falat.
A kolumbárium létesítésével a temetkezésnek egy új módja hono
sodhat meg városunkban, emellett létrejött a városi temető is. A 
halottak hagyományos sírhelyei egyházi területen vannak, a ko
lumbárium viszont az önkormányzat területén áll.

A szertartást követően a képviselő-testület megjelent tagjai a Sza
badság téri Hősök emlékművénél gyújtották meg az emlékezés 
mécseseit, fejet hajtva a háborúban elesett, elhurcolt aszódiak em
léke előtt.

Üzenet

Megjött a fagy, sikolt a ház falán, 
a holtak foga koccan. Hallani.
S zizegnek fönn a száraz, barna fán 
vadmirtuszok kis ősz bozontjai. 
Egy kuvik jóslatát hullatja rám: 
félek? Nem is félek talán.
(Radnóti Miklós: Naptár - November)
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SIMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

A KÉPEN ELREJTETTÜK
HASZNÁLT AUTÓJÁT, 
PLUSZ FÉLMILLIÓ FORINTOT!

Ha nem látja, keresse fel márkakereskedé
sünket, hogy a segítségére lehessünk.
Vásároljon december 15-ig új Skoda Fabiáf 
bármely karosszériaváltozatban, és használt 
autóját 500 000 Ft-tal többért beszámítjuk.

Ez egy igazán látványos ajánlati
* Kivéve akciós modellek.

Az Ön Skoda- 
márkakereskedője:

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

http://www.patocsauto.hu
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Közlekedésbiztonsági nap Gödöllőn
A vizsgált járművek egyharmada megbukott a műszakin

A mostoha időjárás elle
nére november 13-án, 
szombaton hosszú gépjár
műsor kígyózott a Pest Me
gyei Közlekedési Felügyelet 
Gödöllői Kirendeltségének 
Haraszti úti állomása előtt, 
ahol huszadik alkalommal 
rendezték meg a személy- és 
tehergépjárművek ingyenes 
műszaki átvizsgálásával 
egybekötött közlekedésbiz
tonsági napot.
Az 1994 óta minden év ápri
lisában és novemberében 
megtartott rendezvény igen 
népszerű a gödöllői körzet 
gépjárművezetőinek köré
ben: a műszaki állomás mun
katársai egy-egy akció során 
olykor több mint száz jármű
vet néztek át a vizsgasoron. A 
minden tekintetben megfe
lelő műszaki állapotú sze

mély- és teherautók forgalmi
jának érvényességét - a tulajdo
nos kérésére, a vizsgadíj befi
zetését követően - meghosz- 
szabbították, ám ezúttal a vizs
gán „elhasalt” masinák forgal
mija sem forgott veszélyben: a 
vizsgaállomás szakemberei tá
jékoztatták a tulajdonost a köz
lekedés biztonsága érdekében 
feltétlenül kijavítandó hibákról.
A „megbukott, de a szervizig 

tovább közlekedhet” kategóriá
ba a szombati akció 82 résztve
vője közül 25 gépjármű tarto
zott, míg a megfelelt minősítést 
kapott járművek tulajdonosai 2- 
3 évvel meghosszabbíthatták a 
műszaki vizsga érvényességét. 
A bukást jelentő hibajelenségek 
többsége a fékhatás elégtelensé
géből, a futómű felfüggeszté
sének hibáiból, illetve a jelző- 
és világító berendezések meg

hibásodásából adódott - tud
tuk meg Tóth Lajostól, a gö
döllői kirendeltség vezető
jétől.

A rendezvényen részt vett 
Scheiber Ernő, a Pest Megyei 
Közlekedési Felügyelet ágaza
ti igazgató-helyettese is, aki 
elmondta: a megye öt vizsga
bázisán rendszeresen szervez
nek hasonló akciókat, ezek kö
zül a gödöllői kollégák által

Aszód legidősebb polgára...

...a képen látható Kovács Károlyné, akit 95. születésnapja alkal
mából a minap köszöntött Bagyin József polgármester és Varga 
Jánosné, a Gondozási Központ vezetőj e.

szervezett évi két program a 
leglátogatottabb. (Vácott pél
dául megfelelő számú érdek
lődő hiányában évekig nem 
tartottak ingyenes átvizsgálási
akciót, s bármily hihetetlen, 
Pest megyében ma sincs min
denütt igény az évi kétszeri 
nyílt napra.) Egy biztos: ha az 
áprilisi akcióban esetleg nem 
tudnánk részt venni, átél beáll
ta előtt mindenképpen hasznos 
megvizsgáltatni autónk mű
szaki állapotát - akkor is, ha 
messze még a műszaki ok
mány érvényességének határ
ideje. -Hiszi-

Köszönetnyilvánítások
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik féljem, Bágyoni 
Gábor temetésén részt vettek, gyászomban osztoztak, síij ára virágot 
helyeztek.

Bágyoni Gáborné 
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak az együttérző embereknek, 
akik féljem keresésében segítenek, támogatnak. A további 
segítségüket is köszönöm!
Isten áldását kérem életükre, munkájukra!

Juhász Gyuláné és családja

A szeszfőzde ügyéről szóló cikkhez
Az ugyan igaz, hogy élettani kísérletek szerint az alkohol egyik ha
tása a kis-erek rövid ideig tartó tágulása, de az már nem, hogy elő
nyös lenne érszűkület esetében. Ugyanis a hatás rövid ideig tartó, és 
erőteljes szűkülés követi (ezért fagy meg könnyebben az ittas ember 
keze-lába), továbbá a szervezetre gyakorolt káros hatásai lénye
gesen súlyosabbak. Nem ajánlható alkohol fogyasztása az érszű- 
kületes betegeknek sem.

(Tövis) írásaihoz
Érdeklődéssel olvasom (tövis) írásait. A saját autóbuszos élményeit 
sajnálatára már gyerekkoromban viccként volt szerencsém hallani, 
sőt egyik-másik kabarészínészünk is előadta. (Remélhetőleg 56-os 
élményeinek több a valóság-alapj a.)

Üdvözlettel: dr. Jólesz József

9
Nem volt hiány köszöntésből a Városi Nyugdíjasklub legutóbbi 

rendezvényén sem, amikor is a születésnapos tagtársakat ün
nepelték.
A klub legidősebb tagja a 90 esztendős Lipták Jánosné, aki 

fiatalokat megszégyenítő frissességgel ropta a táncot a délután fo
lyamán. Kerek évfordulóhoz ért Huszár Lászlóné, Tóth Antalné és 
Nagy Mihály is, ők idén töltötték be a 80. esztendőt. Köszöntötte a 
klub tagsága az 50 éves özvegyi házassági évfordulóját tartó Bíró 
Ferencnél.
A Városi Nyugdíjasklub lassan 25 esztendeje működik. Ebből az 
alkalomból adtak át oklevelet három alapító tagnak: Petrovics 
Andrásnénak, Nagy Jánosnénakés Takács Lajosnénak.
Végül, de nem utolsósorban a klubtagság oklevéllel ismerte el 
Szilágyi Sándorné klubvezető és Tóth Gézáné, a Hagyományőrző 
csoport vezetőj e munkáj át.

Elnézést kérünk mindazoktól, akiknek írása 
helyhiány miatt most nem jelenhet meg.

Decemherben minden “beragadt” anyagot leközlünk.
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LADY-XI
EXTRA méretű divatáru és kismamaruházat

Aszód, Kossuth Lajos utca 3.

DCarú.esinujl ajáridékát 
nálunk Dávárolia nuryl

Alkalmi ruhák, fiatalos tunikák, 
farmerek, nadrágok, fehérneműk,

Ünnepi nyitva tartás.
Bronz-, ezüst- és 
aranyvasárnap 
8-tól 12 óráig 

TARTUNK NYITVA!

Szeretettel várjuk régi és új 

vásárlóinkat!
Nyitva tartás: 

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

Aszód 
Kossuth L. u. 3 
28 402-369

Számítástechnika és nyomtatási kellékek
Hatvan 
Rákóczi út 3. 

37 344-926 
mobil: 30 680-8357

SZÁMÍTÓGÉPEK RÉSZLETRE!
Számítógépeinkre 3 év DÍJTALAN szervizelést vállalunk!

MP * MP * **
ASROCK K7VM alaplap 
2000 AMD XP+CPU 
128 MB DDR 
40GB/7200 Maxtor HDD 
LG 52x CD Rom 
Samsung 1,44 FDD 
Codegen ház + 300W táp 
integrált VGA és hang

59.900 Ft

Abit NF7 alaplap 
2600 MHz AMD CPU. 
512/400 DDR 
80GB/7200 Maxtor HDD 
Pioneer 12X (+/- DVD író 
SONY 1,44 FDD 
Codegen ház + 300W táp 
ATI Radeon 9600 128 MB VGA

115.250 Ft

Asrock K7S8X alaplap
I2200 Mhz Sempron CPU
* GeForce4 MX 440 64 MB VGA

256/400 DDR RAM
Maxtor 40 GB HDD

Toshiba 8x (+/-) DVD író0®
ONY FDD, eger, billentyűzet _ 
Codegen ház + 300W táp i

Pioneer 108 12x (+/-) DVD író 21.200.- 
LG 4160 16x (+/-) DVD író 
LG 16x DVD meghajtó 
GeForce 4 64 MB VGA

LG 52x CD író 6.000.- 
Canon IP nyomtató 14.600.- 
DVD tok szimpla 50.- 
Canon (fór use) patron 380.- 

Áraink tartalmazzák az ÁFA-t!

18.200.-
5.800.-
9.200.-

Az aszódi

DROGÉRIA
az ünnepek előtt megújult termékkörrel várja 

a kedves vásárlókat!
természetes ala/ró rtóí és férfi kozmetikum-család, 

bővebb gyógytermék választék, és az 
ünnephez kapcsolódé ajándékok széles köre 
bővíti eddig kínálatunkat.

Felnőtteknek és gyerekeknek, 
tinédzsereknek és időseknek 
egyaránt talál kedvére való 

ötletes ajándékot a
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www.volkswagen.hu

Most kis helyen

Polo Van egy személyautó alapfelszereltségével 
és kényelmével már nettó 1 899 000 Ft-tól*
Főbb szériafelszereltség:
• Vezető- és utasoldali légzsák, 

oldallégzsák elöl
• Elektronikus indításgátló
• Béta rádió 4 hangszóróval
• Kormányoszlop magasság-

és axiális állítás
• Fényszóró magasságállítás,
• Fordulatszámmérő,
• Por- és pollenszűrő
• Pótféklámpa

'bruttó 2 373 750 Ft Autó szeretettel.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

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

http://www.volkswagen.hu
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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(KUTYA- HÁZ )
Aszód, Baross u. 2. Tel: 28/402-120

(a körforgalomnál, a mentőállomás mellett)

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

■jsölyökneveléshez anyatejpótló és cumikészlet 
- elő állatok széles választéka,

szakkönyvek, beszerzési, tartási-ápolási, kiállítási és tenyésztési 
tanácsadás.

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

NOVEMBERI AKeilMHKBÓL’

Rágcsáló állatok 50 % kedvezménnyel, 
felszerelési cikkek és egyéb állatok 25 % 
árengedménnyel, 
tápok, vitaminok, jutalomfalatok 12,5 % 
áreséssel ezen hirdetés átadójánakl

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

ASZŐODAKÉIRT!
Havonta induló személygépkocsi

vezetői tanfolyamunkra jelentkezzen 
kényelmesen SMS-ben, névvel, 

címmel ellátva, és mi tájékoztatjuk 
Önt az igénybe vehető 

kedvezményekről, illetve a további 
teendőkről.

Telefon: 06 30 309-55-98
Aszódi diákoknak extra kedvezmény!

Részletfizetés esetén a 
99 9

OCEZ©© IRESZLET: 
© IFT

Ríva -Lux Kft.

Hagyományos Háztartási Bolt

Két új bolt egy helyen:
I. SZÁMÚ II. SZÁMÚ 

ÜZLET ÜZLET

Folyamatos akciókkal várjuk régi és új vásárlóinkat!



TÜKÖR

2004. november 9-től
2004. december 23-ig: 

w P

akciós fogyasztási hitelek!
A hitel összege:
A hitel lejárata:
A hitel kamata:
A hitel kezelési költsége:

max. 500.000 Ft-ig 
max. 36 hónap 
évi, változó 15 % 
évi 3 %

A hiteligénylő részéről a hitelokmányok 
benyújtásával egyidőben fizetendő:
- pénzintézeti költség 500 Ft
A hitel folyósításakor befizetendők:
- folyósítási jutalék a folyósított hitel %-ában 

egyszeri 1%

Teljes hiteldíj mutató 
5 évre, 

500.000 Ft összegre 
egyenletes törlesztéssel: 

20.34% (THM)

MALflMDDMB 
lakókert

További információ:
Elephant Holding Rt. 
1062 Budapest, Andrássy út 98.
Telefon: 42 888 99 
e-mail: info@elephant.hu 
www.malomdomb.hu

A XVI. kerületben, Árpádföldön, az 
Alsó-malom és Bóbitás utca sarkán.
• 31 - 107 négyzetméteres 

panorámás kertvárosi lakások
• 22 000 m2 parkosított terület
• díszkert játszótérrel
• 24 órás portaszolgálat
• rugalmas fizetési feltételek

Minek álmodni, 
ha ébren is jó...

mailto:info@elephant.hu
http://www.malomdomb.hu
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A fogyatékkal élők helyzete, kilátásai
A magyar társadalomban a fo
gyatékkal élők számaránya 
jelentős mértékben növekszik. 
Állami feladat az ilyen hely
zetben lévő vagy került honfi
társaink szociális ellátása, mun
kához juttatása.
Kik számítanak ma Magyar

országon fogyatékkal élőnek? 
A mozgáskorlátozottak, vakok 
és gyengén látók, hallássérül
tek, szellemi vagy egyéb testi 
fogyatékosok. Diszkriminált 
helyzetben, ezáltal még na
gyobb hátrányban vannak a 
magyar jogi státusz szabá
lyozása és a közfelfogás sze
rint fogyatékkal élőnek nem 
számító, de az egészségügy 
„állatorvosi lovának” nevezhe
tő egyéb rokkant csoportok, pl. 
a dialízisre szoruló vesebete
gek, hemofiliások stb. Európa 
fejlettebb demokráciáiban ez a 
fajta különbségtétel nem léte
zik.
Száz fogyatékos ember közül 

alig több mint tíz végez hasznos 
tevékenységet, általában szeg
regált munkahelyeken, vagyis 
nem az egészséges emberek 
között, hanem úgynevezett szo
ciális foglalkoztatókban. Ezzel 
szemben nyugaton minden má
sodik fogyatékkal élő dolgo
zik, leginkább egészséges mun
kavállalókkal együtt.
Uniós elvárás, hogy szaporod

jon az - elsősorban az egészsé
gesektől nem elkülönített mun
kahelyeken - dolgozó fogyaté
kosok száma. A lebontott vas
függönyön túli országokban a 
távmunka-lehetőségek terem

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Egyesülete Aszód és környéke helyi 

szervezete karácsonyi összejövetelre hívj a tagtársait.

Az ünnepség időpontja: 2004. december 16.14 óra
Helyszín: Vécsey Károly Helyőrségi Klub

Tisztelettel hívjuk és váijuk tagtársainkat és hozzátartozóikat, 
valamint minden érdeklődőt.

Az összejövetelt műsorral szeretnénk ünnepélyessebbé, meg
hittebbé tenni, és szerény lehetőségeinkhez igazodó meglepetéssel 
kellemes karácsonyt kívánni sorstársainknak.

Vezetőség

tésével is javították a foglalkoz
tatottsági arányokat. Nálunk ez a 
forma még kevéssé elterjedt, pe
dig a jövő fontos, széles körben 
bevezetésre váró lehetősége, 
nemcsak az említett társadalmi 
rétegnél. Az internet eltévedé
sével, olcsóbbá tételével ez az 
arány valószínűleg pozitív irány
ban fog változni.

A speciálisan fogyatékosokat 
foglalkoztató vállalatok, cégek - 
varrodák, cipőkészítő műhelyek 
stb. - az áfa-visszaigénylés meg
vonásának, a bérdotáció csökken
tésének Damoklész kardja alatt 
dolgoztak egész évben. A kor
mány (értsd: Draskovics cso
mag) úgy tűnik, inkább segélye
ket kíván osztogatni, mint mun
kahelyeket létrehozni, fenntarta
ni,biztosítani a megváltozott 
munkaképességűeknek. Pedig 
már gyermekkorunkban is fur- 
csálltuk, hogy a Füvészkertben 
Csónakosnak azért kellett a csó
naknál maradnia, mert Csónakos 
a neve. Lefordítva a gondolatot: te 
beteg vagy, maradj csak beteg. 
Ez a társadalmi státuszod. A te 
köröd ezennel bezárom.
A fogyatékos emberek legtöbbje 

hal helyett hálót akar, és ha bizo
nyításvágya erős akarattal is pá
rosul, óriási munkaenergiát sza
badíthat fel, amit társadalmilag 
hasznos célokra lehet fordítani. 
Ezt a legtöbb foglalkoztató is 
tudja, ezért nemcsak az állami 
támogatás motiválja, hanem 
dolgozóinak munkaintenzitása, a 
kezükből kiadott, jó minőségű 
munka is.

Ezek az emberek azonban

betegségük, szociális helyzetük 
miatt érzelmileg sérülékenyeb
bek, sokszor szorulnak megerő
sítésre, elismerésre. A jelenlegi 
állapot azonban még jobban el
bizonytalanítja őket. A kialakult 
helyzet megoldásért kiált. Nem 
csak a sokat interpretált, egyéb
ként igen régóta időszerű, de las
sacskán haladó akadálymente
sítési program jelenti a megol
dást, hanem a rehabilitáció nem
csak szólamszintű felemlege
tése, hanem új tartalmakkal való 
megtöltése is. Az esélyegyen
lőség, a foglalkoztatottság re
formja, európaivá tétele, leg
alábbis nagyobb léptékű igazo
dás a felzárkózás irányába sokat 
javítana a helyzeten. Ez a de
mokratikus alapelvek lefordítá

Református hírhozó
„Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek 
egyenessé ösvényeit: minden szakadékot töltsétek fel, minden he
gyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a görön
gyös simává: és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. ” 
(Lukács evangéliuma)

Eszembe jut egy régi történet. A szülők eldöntötték: elválnak. Nem 
megy tovább. Végleg elhidegültek egymástól. Már egy csepp sze- 
retetet sem tudtak kipréselni a szívükből. Egyszer csak levelet ho
zott a postás. A fiuk írt külföldről, hazajön. A férfi olvasta a levelet, 
könnyes szemmel az asszonyra nézett, és annyit mondott: „a fiú ér
kezik”. Milyen régen nem látták. Elmenekült itthonról. Sokat ve
szekedtek akkoriban is. Németországban tanult, és kint is maradt. 
Mennyit hibáztatták egymást, ki az oka. Teltek a napok. A várako
zás tisztogatni kezdte a szívüket. Eszükbejutottak a korai évek, ami
kor még meg tudtak bocsátani, és képesek voltak kimondani: szeret
lek. Aztán eljött a nap. Minden készen volt. Kinyílt az ajtó, és belé
pett a fiú. Elhozta a szeretetet. Ölelése összeforrasztotta a darabokra 
tört családot.
A Fiú: Jézus érkezik, advent a várakozás ideje. Annyi minden ösz- 
szetört az életünkben az elmúlt évben. Szükségünk van a Fiú sze- 
retetére. Ezért hívogatjuk Testvéreinket adventi és karácsonyi lelki 
alkalmainkra:

December 5. 8.30 Evangélikus templom: istentisztelet

December 19. 8.30 Evangélikus templom: istentisztelet

December 12. 15.00 Művelődés Háza: szeretetvendégség

December 25. 8.30 Evangélikus templom: karácsonyi 
istentisztelet

sa a napi gyakorlatra.
Tudom, ennek lehetőségein 

dolgoznak az illetékes állami és 
érdekvédelmi szervek. Nincse
nek könnyű helyzetben egy tő
kehiányos, felzárkózni, igazodni 
kívánó, a múlt elavult szemlé
letét e témában is magán viselő 
országban. A kérdés megoldása 
azonban sürgős és elodázhatat
lan.
Fogadjuk el a fogyatékkal élő
ket, segítsük beilleszkedésüket a 
többségi társadalomba, ne csak 
szavakkal, tettekkel is. Próbál
kozásaikat, erőfeszítéseiket ne 
lenéző mosollyal intézzük el, 
hanem vegyük figyelembe 
alapvető jogukat a munkához, a 
tartalmas, boldog emberi élet
hez. Tövis
A szerző dialízisre szoruló vese
beteg- aszerk. Megj.

Szabó Zoltán
Lelkipásztor
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F 0 U R T E L
Sport-táplálékkiegészítők bálija 

Aszód Udvarház

Ncvemberi-decemberi akció!

Nov. 16-tól dec. 11-ig:
- fehérjék
- tömegnövelök, creatinok
- vitaminok, zsírégetők

Dec. 14-től dec. 20-ig:
- sporteszközök

JESSICA 
fitness ruhák és férfi pólók továbbra is 

10 % kedvezménnyel kaphatók!
Szeren meglepetést karácsonyra kedvesednek, barátodnak Scltec termékekkel!

Kérésre ajándékcsomagot is összeállítunk!
NYITVA:K- P 13-17-IG, SZOMBAT: 9-12 
HÉTFŐ: SZÜNNAP

Pöttöm ^Kuckó 
Aszód Kossuth L. u. 3. 

(Udvarház) 
Babakelengye, 

kisgyermekdivat 
játékok

Tel: 06 30 415-0368

Pöttöm termekek
készítői áron

790 Ft-tól

690 Ft-tól

Teli sapka + sál

Teli badyk
töH-ünk sietette inek!

Nyitva: H-P: 9-17
Szó: 8-12

ZOLA 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!

- JkW-4> Tevékenységi körünk bővült!
Kistehergépjármű-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,
- svéd masszázs,
- talpmasszázs,
- infraszauna
- pedikűr, manikűr,
- műköröm

Bejelentkezés:
O® 20 460-3982

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

(Samu gazda és az Allateledel között) 
Sr‘ 
N Ot Ifi te 
* 
te 
ar te 
□* te r* Ot

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

TÉLI BAkANCMk ES 
MÉTAWSÉk 

41ES MÉKETK KAPMATÉlc! 
Siesta, Melánia, fissá, Playshoes bébicipők,Hirsch 

biopapucsok 23-4Les méretig

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

Új akvarisztika! résszel 
várjuk 

kedves vásárlóinkat!

Dariing akció! [
15 kg-os táp 3.900 Ft helyett 3.600 Ft

Ctö eteség ('lü^sö/é, egér sió.)Jblgamalosa/i, kapható/
Nyitva tartás:H - P: 9-17; Szó: 8-12
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Egy kis nyelvelés
Agyzárlat

Nem néztem utána, van-e 
ilyen szó a magyar nyelv szótá
raiban, ugyanis aktuális szó
képzésre bárki vállalkozhat, ha 
szükséges, mint ahogyan most 
én tettem, amikor az ebzárlat 
szó mintájára megalkottam az 
agyzárlatot.
Az ötletet egy hirdetmény adta, 
amely ugyan már lejárt, de szö
vege számos tanulsággal szol
gál. Egy bizonyos polgármes
teri hivatal 2004. április 15-i 
dátummal értesíti a lakosságot, 
hogy április 17. és május 8. kö
zött ebzárlat és legeltetési tila
lom lesz a település területén. 
Nyilvánvalóan figyelmetlen
ség következménye, hogy a 
hirdetmény szerint az ebzárlat 
és a legeltetési tilalom a 2003. 
április 17. és május 8. közötti 
időre vonatkozik. A valódi 
probléma nem ez, hanem a 
hirdetmény szövege. Idézem az 
első mondatot: „A Pest Megyei 
Állategészségügyi és Élel
miszer Ellenőrző Állomás Gö
döllői Kerületi Főállatorvosa 
elrendelte a vadon élő állatok 
veszettségének megelőzése 
érdekében az állatok elleni szá
jon keresztüli immunizálását. ” 
Azt nem tudom eldönteni a 
megyei hatáskörrel rendelkező 
szerv esetében, hogy a név
használatban hány nagy kez
dőbetű indokolt, illetve hány 
nem. Az azonban biztos, hogy a 
föállatorvos szó nagy kezdő
betűs írása helytelen, mert nem 
tartozik az intézmény nevéhez. 
A fő probléma nem is a kezdő
betűk használatában rejlik, ha
nem a szövegben, amely nya- 
katekertsége következtében 
szinte már gyönyörű. (Remé
lem, a kedves olvasó érzi e so
rokban az iróniát!)

Ugyan a „vadonélö” szót kü
lön kell írni, de ettől függetlenül 
is érthető, hogy a szabadban 
élő, nem háziállatok veszettség 
elleni immunizálásáról van szó. 
A mondat második fele azon
ban - egyébként teljesen feles
legesen a közlemény egésze 
szempontjából - összezavaija a 
mondat első felének mondani

valóját is, mert „az állatok elleni 
szájon keresztüli immunizálás" 
szólánc teljesen értelmetlen és 
semmiféle funkciója nincs. 
Tipikus példája annak az esetnek 
ez a mondat, amikor a szöveg 
megalkotója mindent egyetlen 
mondattal akar kifejezni. Sze
rencsésebb lett volna a mondatot 
ekképpen alakítani: „A Pest 
Megyei Állategészségügyi és 
Élelmiszer Ellenőrző Állomás 
Gödöllői Kerületi főállatorvosa a 
vadon élő állatok veszettségének 
megelőzése érdekében vakcinával 
preparált csalétkek repülőgépről 
történő kiszórását rendelte el. ” 
így a szöveg első fele már rend
ben is lenne! Csakhogy van még 
egy utolsó mondat is - úgy lát-

u )aina
Iajanlata]künffvkcrvtíkí.’dcti

Róbert Caputo - Peter K. Burian:
Tippek és trükkök - Fotósiskola

Néhány esztendeje megkez
dődött a hagyományos fényké
pezőgépekről a digitális masi
nákra való váltás. Az eredmény 
kézzel fogható: mind az analóg, 
mind a konzum digitális esz
közök ára igen nagyot zuhant. 
10 vásárlóból ma már legalább 8 
a korszerűbb vagy annak gon
dolt technikát választja, mond
ván, mindenképpen ez a ké
nyelmesebb megoldás. Való
ban, megspórolhatjuk a fotó- 
szaküzletbe való járkálást, és a 
filmelőhívás költségét. Sokan a 
kezelési utasítás elolvasását 
sem tartják szükségesnek, azt 
hiszik, hogy az automatikus 
üzemmód mindent megold, 
nekik legfeljebb az expozíciós 
gombot kell megnyomni. Hogy 
ez mennyire így van, arra nem
régiben, egy külföldi útról való 
hazatérés során, a repülőgépen 
nekem szegezett kérdés döb
bentett rá:
- Te, miért van az, hogy már 
több 500 képet csináltam, és 
még mindig van hely legalább 
300-nak?
Bizony, ekkor derült ki, hogy az 
ifjú hölgy kiváló minőségű, 6 

szik, az első és az utolsó 
mondatok a legkényesebbek! -, 
amely így szól: „A csalétkek em
berre és állatra veszélytelenek, 
de emberi érintkezés során ja
vasolt a háziorvost mielőbb fel
keresni, és az érintett bőrfelii- 
letet fertőtlenítőszerrel lemos
ni. ”

Nyilván emberi érintkezés he
lyett emberrel való érintkezést 
kellett volna írni, s az érintett 
bőrfelület helyett a csalétekkel 
érintkező bőrfelület kifejezés lett 
volnahelyes.

Tavasz óta újabb ebzárlattal 
kapcsolatos hirdetmény került 
ki, melyben már helyes az év
szám, de gyanítom, a szöveg 
többi része változatlan. Beval
lom: mulasztottam. Nem néz
tem meg az újabb hirdetmény 
szövegét. Csak remélhetem, 
hogy helyesen került ki.

megapixelt tudó gépe igen 
alacsony felbontásra van állítva. 
Bár útitársam nagyon elkese
redett, a csoport nem vállalta, 
hogy újra kezdje az utat.

A digitális fényképezőgé
peknek analóg társaikkal szem
ben van még egy óriási előnyük: 
azonnal láthatjuk a végered
ményt, és ha az nem tetszik, 
egyetlen mozdulattal megszaba
dulhatunk a selejttől. Természe
tesen ez csak akkor lehetséges, 
ha nem egyszeri és megismétel
hetetlen pillanatról van szó. 
Több lehetőség van tehát a kísér
letezésre, ráadásul nyersanyag
pazarlás nélkül.
Használjuk ki ezt az új távlatot! 
Csupán meg kell ismemi a gé
pünket, és a fotózás alapfo
galmait. Ebben rengeteg „man
kó” segít, például most ajánlott 
könyvünk, amely telis-teli van 

hirdessen az 
tflszódi ffukörben!

S ez az egész azt a húsz évvel 
ezelőtti felhívást juttatja eszem
be, amikor a káliéi tanács azzal 
riogatta a falu lakosságát, hogy 
„Aki a kutyáját nem altassa be, 
az ki lesz irtva. ”

A nem oltássá be kifejezés 
mintapéldája a kijelentő és a 
felszólító mód felcserélésének, 
amelyet egyébként a nyelvészet
ben csak -suk/sük nyelvnek hív
nak. Az „ az ki lesz irtva ” kitétel 
pedig arra utal, hogy a kutyája 
beoltását elmulasztó személyt 
kiirtják. Azért nem akármilyen 
büntetési tétel egy viszonylag 
kis mulasztás miatt! Be is kerül
tek ezzel a mondattal a központi 
nyelvtani feladatlapokba. Mi ta
gadás, az ebzárlatot elrendelő 
polgármesteri hivatal is nagy 
eséllyel pályázhatna erre a lehe
tőségre!

-G-l

gyakorlati tanácsokkal. Megis
merteti az olvasót a fényképe
zőgép működésével, a különféle 
objektívekkel, a kompozíció 
tárgykörével, fotók segítségé
vel láttatja a világítás fontossá
gát, a különféle szűrők haszná
latával elérhető hatásokat.
A fotózáshoz a gyakorlati tudás 

mellett jó ízlésre, képzelőerőre 
és persze leleményességre is 
szükség van. Utóbbi esetében a 
könyv szintén segít, mégpedig 
olyan fotósok bevonásával, akik 
a National Geographic méltán 
híres felvételeit készítik.

Közeleg a karácsony, biztosan 
sok helyen lesz ajándék egy 
fényképezőgép. Talán kibírja a 
családi büdzsé a megfelelő 
szakirodalom beszerzését is.

R.Z.
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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 pálosul: hátsó ülésein akár 3 felnőtt 

is kényelmesen utazhat. 510 literes csomag

terében pedig könnyedén elfér a poggyász. 

A biztonságról a vezető- és utasoídali lég

zsákok' és az ABS’ gondoskodik. 1.4 75 LE-s 

és 1.6 90 LE-s motorral, már 1 749 000 Ft-tól 

az Öné lehet! Várjuk márkakereskedésünkben!

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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December 5-én ismét 
választás lesz Magyarországon
Megdöbbenve és kiábrán

dult szégyenkezéssel hallot
tam, olvastam, hogy Magyar
ország miniszterelnöke és a 
kormányon lévő két párt elnöke 
arra szólítja fel a magyar vá
lasztópolgárokat, hogy a de
cember 5-i népszavazáson 
mindkét feltett kérdésre nem
mel szavazzanak.

A Munkáspárt (és a mögéje 
felsorakozó pártok, társadalmi 
szervezetek) által felvetett 
kérés így hangzik: A kormány 
vegye le a napirendről az 
egészségügyi szervezetek pri
vatizációját! Más szóval a 
kórházak, az egészségügy 
maradjon állami kézben. Aki 
tehát nem akaga, hogy a köz
vagyon javát már eddig is fel
zabáló, csillapíthatatlan éhségü 
milliárdosok érdekében, az or
szág népességének túlnyomó 
többségét kitevő, a rendszervál
tozás hasznából alig vagy egy
általában nem részesülő lakos
ságnak, most még az egészség
ügyi ellátását is veszélyeztető 
törvényt a politikailag, törvé- 
nyességileg és erkölcsileg 
amúgy is mélyponton álló Or
szággyűlés ne meije megsza
vazni, az a december 5-i nép
szavazáson az igen kockába 
tegyen keresztet.

A kormánypolitikusok és a 
mögöttük álló média populiz- 
mussal vagyis népszerűséggel 
(?!) vádolja azokat, akik azt 
mondják: elég a népvagyon el
herdálásából, elég a milliárdok 
szétrablásából, elég az új tőké
sek további harácsolásából. Én 
még mindezt megtoldom egy 
történelmileg igaz és bizonyí
tott gyakorlattal: a klasszikus 
szociáldemokrácia nem a tő
kések, hanem a populáció, 
vagyis a nép érdekeit védi. Ha 
a vezető kormánypárt magát 
szociáldemokratának nevezi, 
akkor ennek szellemében le
gyen következetes!
Aki tehát ebben a kérdésben 

december 5-én fgen-nel sza
vaz, a nép érdekét, és ezen be
lül a saját érdekét védi,

A másik kérdés, amire a nép 
válaszát váiják, azt a Magya
rok Világszövetségének a ké

résére (ami mögé szintén több 
párt, társadalmi szervezet és a 
határon túli magyarságnak min
den szervezete egységesen (!) 
csatlakozott) tűzik napirendre. Ez 
pedig röviden így hangzik: 
Egyetért-e Magyarország la
kossága a határon túli magya
rok kettős állampolgárságá
nak a megadásával?

Hogy a szolgalelkű médiával 
sokszorosan megzavart, ennek 
következtében rosszul tájéko
zott, de a valós történelmi isme
retek hiányában különösen tájé
kozatlan lakosságnak valamiféle 
fogalma legyen erről a témáról, 
nem árt kis történelmi visszapil
lantást tenni.

A 896-os honfoglalástól kezdve 
de facto és de jure, vagyis va
lójában és jog szerint 1918-ig a 
Magyar Királyság a Kárpát-me
dence egész területére kiterjedt. 
Az országban lakók mindahá- 
nyan az uralkodó alattvalói vol
tak. Az országban lakó népes
séget a külföldiek pedig hunga- 
rusoknak, vagyis magyaroknak 
nevezték. Természetesen a több, 
mint ezer év alatt sok megpró
báltatást kellett az itt élőknek át
vészelni, hiszen a magyarságot 
megtizedelte a mongol pusztítás, 
az Európát is védő török háborúk 
és 150 éves megszállás, az oszt
rák és orosz invázió. S mivel a 
Magyar Királyság Szent István 
óta befogadó ország volt, a meg
ritkult népesség helyére szívesen 
fogadták be a töröktől sanyar
gatott szerb és horvát, cigány me
nekülteket, a kezdetben magyar, 
majd javarészt török uralom alatt 
élő román tartományokból, fe
jedelemségekből Erdélybe szi
várgó pásztor népeket, a vallás
háborúkkal, és idegen hódítóktól 
sanyargatott német birodalomból 
érkező telepeseket és menekül
teket. Külön ki kell emelni, hogy 
Magyarország volt a XVIII.- 
XIX. században a német tarto
mányokból kiűzött, a Lengyel Ki
rályságból, majd a cári biroda
lomból hatalmas tömegekben 
menekült zsidóságnak is a leg
főbb menedékhelye. A Kárpát
medencében tehát többségében 
magyarok éltek, ám egyes része
in, különösen az ország perem

területein más, menekült-, ven
dég-, befogadott népek is laktak. 
Bár az ország hivatalos nyelve a 
magyar volt, azért minden más 
nemzetiség szabadon használ
hatta nyelvét, gyakorolhatta val
lását, szokásait, iskolákat, temp
lomokat építhettek, tarthattak 
fenn.

Az I. világháborút követő tri
anoni békediktátum egysze
riben mindent megváltoztatott. 
A nagyhatalmaknak soha meg 
nem bocsátható bűne, hogy egy 
ezeréves állam területének két
harmadát, lakosságának egy- 
harmadát egy tollvonással ide
gen, kényük-kedvük szerint for
mált új országok, és az elvakult 
nemzetállamokat kitaláló, ma
gyargyűlölő nacionalista politi
kusok hatalma alá rendelték. Fi
gyelmen kívül hagyták, hogy az 
anyaországon kívül rekedt ma
gyarság ősei ezer éve ott laktak, 
haló poraik most is ott nyugsza
nak a Maros völgyében, a Kár
pátok tövében a bánáti síkon, 
Mátyásföld áldott televényében.
E gyalázatos béke óta még száz 

év sem telt el, és az akkor létre
hozott, kitalált államok is fel
bomlottak: nincsen Jugoszlá
via, nincsen Csehszlovákia, 
Kárpátalja területe pedig a szét
esett Szovjetunió után a közel
múltig sohasem létező (!) Ukraj
na része lett. De a magyarság 
továbbra is ott él ősei földjén!
Beszéli a nyelvünket, a magyar 

nép történetéhez, a nyugati ke
reszténységhez tartozónak vallj a 
magát.

A határon túli magyarság 
vezetői realista, okos politiku
sok. Tudják, hogy a kialakult 
határokat nem lehet megvál
toztatni. Azt sem szeretnék, ha a 
magyar testvéreik elhagynák 
őseik ezer éves földjét. Ezért a 
magyarság megmentése érde
kében mást kell tenni, meg kell 
adni nekik azt a jogot, ami 
minden, magát magyarnak 
valló testvérünknek jár: a ma
gyar állampolgárságot!

Sajnos Magyarország politikai 
elitjének egy része csak önös ér
dekeit tekinti szem előtt, és nem 
hajlandó sorsközösséget vállalni 
azokkal a magyarokkal, akik 
akaratuktól függetlenül szakad
tak el az anyaországtól, de akik 
továbbra is magyarok szeretné
nek maradni! A Magyarok Vi
lágszövetsége kezdeményezé
sének éppen az a célja, hogy a 
világ magyarsága, az a folyama
tosan fogyó 15 millió - különö
sen a határaink közvetlen közel
ségében élők - , kaphassa meg 

azt a jogot, hogy őseik, magyar
ságuk jogán az anyaország ál
lampolgárai lehessenek. Ha a 
beszarábiai románok, az Izra
elben élő egykori magyar zsi
dók, ha ... - és sorolhatnánk a 
nemzetek, népek sorát - meg
kaphatják a kettős (vagy akár 
többes!) állampolgárságot (sze
rintem helyesen), akkor az er
délyi, délvidéki, felföldi, kár
pátaljai magyarok miért nem?! 
Senki előtt sem lehet cél, hogy 
kiüresedjenek Erdély, a Felföld, 
a Délvidék magyar falvai és vá
rosai. Sőt! A cél az, hogy to
vábbra is ott maradjanak. De az 
is cél, hogy minden magyar, 
akárhol is él a világban, érezze, 
hogy hova tartozik, érezze, hogy 
itt a Duna-Tisza völgyében van 
az édes anyaföld, érezze és tudja 
azt, hogy ide tartozik, nem csak 
de facto, hanem dejure is!

Kedves Aszódiak! E város la
kói sem mondhatják azt, hogy 
egyenes leszármazottai honfog
laló Árpád vitézeinek. Ereink
ben nem csak az ő, hanem a rég
től fogva itt élő szlávok (szlo
vákok) és a befogadott német te
lepesek vére is csordogál. Mind
ezeken túl mégis összetart ben
nünket szép magyar nyelvünk, 
őseink vallása és hite, nemze
tünk, Magyarország sok vihart 
megélt történelme. Ahogy mi 
magyarok vagyunk itt a Galga 
mentén, ugyanúgy magyarok a 
Garam, a Maros, a Latorca, az 
Alsó-Tisza mentén élő testvére
ink is.
Aszód város jelenleg hivatalban 
lévő Tisztelt Vezetői! Szeretném 
remélni, hogy arra buzdítjátok e 
település népét, hogy december 
5-én igen-nel szavazzon, mert 
minden magyar települési ön
kormányzatnak nemzeti köte
lessége ez. Mert ha nem ezt te
szitek, és a rosszul tájékoztatott 
lakosság leszavazza a Magyarok 
Világszövetségének a kérését, 
akkor (bátorkodom megkérdez
ni) miképpen fogtok majd test
vérvárosunk, Nyárádszereda 
magyarj ainak a szemébe nézni?! 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Honfitársaim! Ez a vá
lasztás nem pártkérdés, ez 
nemzeti kérdés. Itt nem pár
tokra adjuk voksunkat, ha
nem a magyarság életére, a 
nemzeti becsületre! Ezért, 
mint Aszód városnak 50 éve itt 
élő és szolgáló díszpolgára, 
arra bíztatok mindenkit: men
jen el szavazni, és húzza be a 
két igent.

Dr. Asztalos István 
ny. Múzeumigazgató
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Röfös
méteráru és lakástextil üzlet

Hszód Kossuth L. u. 30.

| GMÉ]
Függönyök, dekoranyagok, 
sötétítők, karnisok.

Téli ajánlatunk:
Lord Lársony => töbL színiben.,
anfipillmges polár,
LaLy plüss,
ferítóL, karácsonyi vásznak.
- ágytakarók, paplanok, ágyneműk,
- párnák, törülközők, viaszos vászon.

Közületeknek, intézményeknek ingyenes 
felmérés és további kedvezmények!

Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12

kmnos
Lancast

reu/ch)

Márkabolt
AKCIÓS ÁRAKON vásároljon üzletünkben!

10-20% kedvezmény a KRONOS márkájú 
termékekből! 

11 11 11 1 1 11 
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mamit mímk sn

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

JbOÚLBIUM
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

Szamitastechnika,
» c; | S' - N

irodatechnika szaküzlet
ae - K i | ' | •; ' “

- számítógépek és alkatrészei^
- kellékanyagok: tintapatronok 388 Ft-tól
-másoló-nyomtató készülékeit 75.000 Ft-tól
- CD, DVD lemezek folyamatc

Újra száguld a Sl
£.!

j ■

s akciói,
Ll N Él Expressz $

Vásároljon számítógépet akár.
60.000 Ft adó-visszatérítéssel! I 

:. I ............ »............. . ......... ■
.'Már februárba! visszakapja

q vételár felét! f
Használt számítógép akciólj „.... >_ 
P Il-es számítógép2k 15.000 Ft-tól!’, 
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' (Áraink tartalmaz

Sál 
Aszód, 
(A VÖ 

SALGÓ - TRIÁSZ Te|/

JÓ-TriászIjKXt...,, 
Kossuth L. L. 24
RPI-vel szemben 
ax: 28 50^955

5W HrtfiÁBBílT
ES 

ALLATELEDEL 
Ü8LET

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 KAPHATÓ/
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% kedvezmény!1
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Miért változtassunk életmódunkon? I. rész
A vegetáriánus etrend áltál elerheto eredmények

A hatvanas évekig a táplál
kozási szakértők inkább az élel
miszerhiány megszüntetése, 
mintsem az ételek minősége 
vagy a megfelelő kalóriafo
gyasztás biztosítása miatt 
voltak gondban. Századunk el
ső felében bukkant fel és terjedt 
el a fehérjék mítosza: megfe
lelő mennyiségű fehérjét kell 
fogyasztani (a valódi szükség
leteknél többet), és ennek leg- 
j óbb módját a hústermékek ma
gunkhoz vételében látták.

Az utóbbi években a kutatók 
és táplákozási szakértők kimu
tatták, hogy fontosabb az ételek 
minősége, mint a mennyisége; 
hogy a fehérjeszükséglet ki
sebb, mint gondolták, és hogy a 
fejlett országok táplálkozási 
problémája éppenséggel a túl 
sok állati eredetű étel, zsír és 
cukor fogyasztása, illetve a nö
vényi termékek (gyümölcs, ga
bonafélék és zöldségek) mellő
zése.
Végül egyre több nyilatkozat 
született a vegetáriánus étkezés 
mellett, kutatóktól és preven
ciós szakemberektől éppúgy, 
mint hivatalos nemzeti és nem
zetközi intézmények és szer
vezetek részéről. Az elfogulat
lan nyilatkozatairól ismert 
Észak-Amerikai Élelmezési 
Társaság már 1980-ban kinyil- 
vánította azt a véleményét, 
hogy "egyre több olyan tudo
mányos tény van, ami alátá
masztja a növényi táplálkozás 
és bizonyos krónikus, degene- 
ratív betegségek, mint az el
hízás, koszorúérbetegségek, 
magas vérnyomás, a cukorbe
tegség, a vastagbélrák és egye
bek megelőzése közötti pozitív 
kapcsolatot."

Spanyolországban Grande 
Covián professzor, aki az or
szág egyik legnagyobb táplál
kozástudományi szaktekin
télye, a vegetárianizmusra vo
natkozó kritikái ellenére Táp
lálkozás és egészség című 
könyvében eztmondja:
"A lakto-vegetáriánus étrend 
táplálkozástudományi szem
pontból nézve valóban tökéle
tesen kielégítő lehet." És végül

elismeri: "még a szigorú vegetá
riánus (veganizmus) étrend is 
megfelelő lehet felnőttek számá
ra, ha figyelembe veszik nyilván
való korlátáit, hogy korrigál
hassák azokat, "valamint hogy “a 
hús nem elengedhetetlen az em
beri táplálkozásban
Miguel Aguilar doktor, a Spanyol 
Királyi Fizikai Társaság rendes 
tagja és a Tudományos Kutatások 
Legfelső Tanácsának kutatója A 
vegetáriánus étrend: út akiegyen
súlyozott táplálkozáshoz (Edicio- 
nes Temas de Hoy 1990) című 
művében, tudományos érvekkel 
bizonyítja, hogy a vegetáriánus 
étrend általában magasabbrendű, 
mint a mindenevő, még inkább 
így van ez a tipikus nyugati 
étrenddel való összehasonlítás
ban. Ebben az érdekes munkában 
az adatok szigorúságával leplez
nek le számos, a nyugati társa
dalomban a hússal kapcsolatban 
meglevő közhelyet, például hogy 
fehérjéi a legkitűnőbb minőségű
ek, vagy hogy a legjobb vasfor
rás.

Szív- és 
érrendszeri betegségek

Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) nemrég közzétett érdekes 
jelentése, Etrend, táplálkozás és 
krónikus betegségek megelőzése 
címmel, külön figyelmet szentel 

Őszi papírgyűjtés
Amióta idejárok, ősszel és tavasszal mindig van papírgyűjtés a 
Csengey iskolában. Egész nyáron gyűjtöttük otthon az újsá
gokat. Apukám a munkahelyén sem dobta ki a papírhulladékot. 
Ugyanis amikor megtudtam, hogy el lehet hozni az iskolába, 
azonnal szóltam neki, hogy minél többet tudjon ideszállítani. Na
gyon izgultam: megtartjuk-e az osztályok közötti versenyben a 
tavaszi második helyezést? Vagy talán elsők leszünk?
Gyűlik a papír. Már olyan az osztályunk szertára, hogy be sem le
het menni. És még nem hozott mindenki! Még sok gyerek fog 
hozni. Ezután jön a neheze: az összekötözött, szatyrokba rakott 
új ságokat le kell vinni az emeletről a konténerhez. Erzsiké néni és 
Zsuzsa néni fáradhatatlanul méri a csomagokat. A mi osztá
lyunk 1378 kg papírt gyűjtött, s ezzel elsők lettünk.. Nagyon 
örültünk!

A Csengey úti iskolában október 21 - 22-én több, mint 8300 kg 
papírhulladék gyűlt össze. Köszönjük a szülők és nagyszülők se
gítségét!

UngiAnette 4.z osztály

az érrendszeri betegségeknek. 
Ebben a munkában nemzetközi 
szakértők egy csoportja össze
gyűjti a növényi étrend előnyei
vel kapcsolatos legújabb kutatá
sokat.

“A népesség egyes csoport
jainál, akik növényi eredetű éte
lekben gazdag táplálékot fo
gyasztanak, sokkal kevesebb a 
szívkoszorúér-betegség, mint az 
átlag népességnél. A hollandiai 
és norvég, hetedik napot ün
neplő adventistáknál az átlag 
népességgel összehasonlítva 
például harmad- vagy fele
arányban fordul elő szívbeteg
ség. Az olyan adventisták eseté
ben, akik húst esznek, az elő
fordulás gyakoribb, mint azok
nál, akik vegetáriánusok. A ve
getáriánus britek szívkoszo
rúér-betegség miatti halálozási 
aránya 30% alatt van, szemben 
a nem vegetáriánusokkal, még 
ha kisebb cigarettafogyasztá
sukat figyelembe is vesszük. A 
vérkoleszterinszint sokkal ala
csonyabb, mint a lakto-vegetá- 
riánusok és nem vegetáriánusok 
esetében".
Grande Covián professzor idéz 
könyvében egy, a Loma Linda 
Egyetemen (USA) 27.530 ad
ventistánál elvégzett tanul
mányt, akiknek fele ovo-lakto 
vegetáriánus vagy szigorú vege-

táriánus volt. Az eredmények 
mutatják, hogy a koszorúér- be-
tegség miatti halálozás (miokar- 
diális infarktus) az adventisták
nál a népesség más részéhez vi
szonyítva csak 55 %. Sőt mi 
több, azoknak az adventisták
nak, akik hetente több mint négy 
alkalommal esznek húst, a ha
lálozási kockázatuk koszorúér
betegségekben 70 %-kal na
gyobb (a szorzó 1,7) mint a ve
getáriánus adventistáknál. Mi
vel egyikük sem dohányzik és 
mindannyian hasonló életmó
dot folytatnak, az infarktus be
következésének tekintetében a 
különbségek csupán a táplálko
zásnak tulajdoníthatók.

A koleszterin

A szigorú vegetáriánus étrend 
nem tartalmaz koleszterint, mi
vel ez az anyag csak az állati 
eredetű ételekben található meg. 
Egyetlen gyümölcsben, gabo
nafélében vagy zöldségben sincs 
koleszterin. A szervezet képes 
előállítani a számára szükséges 
koleszterint a táplálék zsírsavai
ból. Ha ezen felül jelentős meny- 
.nyiségü koleszterin kerül be az 
étellel, szintje a vérben veszélye
sen megnövekszik.
A vegetáriánusok kevesebb vér
koleszterinnel rendelkeznek, 
ami védi őket az érelmeszese
dés, a szívinfarktus, az agy
trombózis és más keringési bán
iaknak kialakulásától.
A vizsgálatok szerint a vege
táriánus adventisták koleszterin
szintje átlagosan 149 mg/dl, míg 
a nem adventistáké, akik húst fo
gyasztanak, átlagosan 214 
mg/dl.

Ausztráliában tanulmányozták 
az étrend koleszterinszintre gya
korolt hatását. Az emberek 
egyik csoportjának többek kö
zött 250 gramm sovány húst 
adtak enni minden nap, míg a 
másik csoportnak ugyanazt az 
étrendet állították össze, de a 
húst glutén- és szójafehérjével 
helyettesítették. A hatodik hétre 
a vegetáriánusok a koleszterin
szint kétszeres csökkenését érték 
el azokkal szemben, akik a 
sovány húsból álló étrendet kö
vették. folytatjuk.)

Kormos Tivadar
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TAPÉTA vásár
Egész évben olcsó ár, nagy választék!
a Sima és habosított, mintás és szövetmin

tás, fűrészporos, mennyezet hőszigetelő 
tapéták, műstukkók megújult választéka

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

a Festéshez, mázoláshoz 
porfestékek, színezők

a Diszperzit - Héra - Limit
a lábazat-és homlokzat

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

Péter Lajos né 
ASZÓD, LAKÓTELEPI 
FESTÉK-TAPÉTABOLT

9 (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

Mi HAGYJA ECO!
Canon E0S-300 + 28-90-es objektívvei
89.900Ft helyett mindössze 44.990Ft!

Gyermekéről készíttessen 
2005-ös naptárat!

IHatszertár
MDratósm

Kedves apró ajjáinKdátok és pDOssfigurák 
k©zffl vífccgiröltat,

Karácsonyi (áfegítRsjiyjak, fenyődíszek, 
Hatsz6ir'es©ma(g]©k már1 kaphatók 

Üzletinkben.

Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat!

bb autósiskola

GODOLLO
Telefon. :06(20)9414-638 06(28)419-529 

AKKREDITÁLT FELNÖTTKÉPZÖ INTÉZMÉNY. 
GÉPJÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAMOT SZERVEZ, 

ASZÓD TISZTI KLUBBAN

flórái keiietlel
a,rb+e,c,c+e,m,kategóriákban

JELENTKEZÉS: A HELYSZÍNEN. ILLETVE 
FOLYAMATOSAN AZ ASZÓDI OTP UDVARBAN MŰKÖDŰ 

SZILUETT ALAKFORMÁLÓ SZÉPSÉGSZALONBAN 
HÉ TKÖZNAP 13h-18h KÖZÖTT KOVÁCS PÉTER 

ASZÓDI OKTATÓNÁL

TEL.:0620/981-8886

<?■

Kábeltelevízió 
f^l ptuS*
Az A-Moziplusz Kft. 34 tévéműsor 
minőségi vételét kínálja Ünnek

Kábeltelevíziós hálózatán.
Rácsatlakozási díjak: 
családi ház 22.500 Ft
társasház (2-7 lakás) 10.500 Ft 
Tömbház (8 lakástól) 3.500 Ft

Előfizetési és üzemeltetési díjak: 
Teljes csomag (34 program) 2.360 Ft/hó 
Csökkentett csomag 1.560 Ft/hó
HBO prémiumcsatorna 2.500 Ft/hó
Tisztelettel várjuk csatlakozási igényének 
bejelentését ügyfélszolgálati irodánkban 

(Aszód, Kondoros tér 7) 
vagy a 28 400-021-es telefonszámon!

Nyitva tartás: hétfő: 12-18, kedd-szerda: 9-14, péntek: 12-14
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&*7Z^|<YÓ I O’í' hIIKíf I1QÍI szemlélődésre. Szinte már köz-
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kat tehettem: mindenütt rend és
Ezen a szón gondolkodtam: 

testvér. Magam olyan család
ban nevelkedtem, ahol négyen 
voltunk testvérek. Velünk, 
gyermekeikkel pecsételték 
meg szüléink örök hűségüket. 
Egymás és Isten előtt. Akik 
ilyen vagy nagyobb családban 
éhek, tudják: a testvéri köte
lékek egy életen át elszakítha- 
tatlanul kötik össze az embert. 
Jóban, rosszban egyaránt.

Ha ez a megállapítás igaz egy 
családra, hogyne lenne igaz egy 
jóval nagyobb közösségre, a 
testvérvárosi kapcsolatra is. 
Igazán szerencsésnek mondha
tom magam, mert két hónapon 
belül eljutottam mindkét test
vérvárosunkba: az erdélyi Nyá- 
rádszeredába és a németorszá
gi Obemburgba. Kelet és 
Nyugat. Földrajzi értelemben 
éppen ellentétes irányról van 
szó. Szerencsénkre, mert ne
künk, aszódiaknak igazi kihí
vást adott a sors: nemcsak fizi
kailag, hanem érzelmileg is 
összeköthetjük a három várost, 
úgy, hogy az egyének és a csa
ládok igazi testvéri köteléket al
kothatnak. És ez nem puszta el
mélet! Hiszen személyesen, 
akárcsak a többiek, megta
pasztalhattam a baráti szeretetet 
mindkét városban.
Kulturális, gazdasági, politikai 

kapcsolatfelvételre már koráb
ban sor került. Viszont most 
nyílott először lehetőség arra, 
hogy az aszódi evangélikus 
gyülekezet kórusa Obemburg- 
ban szolgáljon az ottani hitköz
ségbeliek lelki épülésére és Is
ten dicsőségére.

Október elsején 21 fos, 
izgatott csapat indult útnak 
Detre János esperes úr és 
Fischlné dr. Horváth Anna 
egyházközségi felügyelő veze
tésével, kérve a Jóisten segít
ségét. Erre igencsak szüksé
günk volt, hiszen 1050 kilomé
teres utat kellett megtennünk. 
Régi szokásom szerint már az 
utazás kezdetén faggattam 
útitársaimat. Mindenki bizako
dott, hogy a kórus színvona
lasan fog szerepelni, és a közös 
vallás segít az emberi kapcso
latok elmélyülésében. Sütőné 

Bagyin Zsuzsa ezt azzal egészí
tette ki, hogy a vallási énekek bi
zonyára áthidalják majd a nyelvi 
nehézségeket is.

Három órai utazás után értünk a 
hegyeshalmi határátkelőhely
hez. Most tapasztalhattuk meg 
először az úniós tagság előnyét: 
két perc alatt osztrák terü
leten voltunk, elsuhanva a hosz- 
szú-hosszú, jobbára román rend
számú autóbuszokbó álló sor 
mellett.

A több, mint 1000 km sem vette el a csoport jókedvét
a környezetvédelem és a ter
mészetes energia felhasználása 
terén.

Az első megpróbáltatás után né
hány percet pihentünk. Ezt ki
használva zaklattam Horváth An
nát kérdéseimmel, aki a követke
zőket mondta:
- Az obemburgi evangélikus 
gyülekezettel már évek óta kivá
ló kapcsolatunk van. Azonban 
most először történik meg, hogy 
egy csoport fogad egy csoportot. 
Egy kicsit izgulok, hiszen a csapat 
benyomásai nyilván mások lesz
nek, mint az eddigi látogatások 
során áétélt egyéni élmények. 
Egy csoportot ugyanis nehezebb 
kielégíteni, mind érzelmileg, 
mind lelkileg, mind fizikailag. 
Azonban nagyon remélem, hogy 
minden rendben lesz, ugyanis az 
utat én szerveztem. Az ottlétünk 
alatt nagyobb részt az obem- 
burgiak gondoskodnak majd tar
talmas programokról. Ezek közül 
mindenképpen kiemelkedik a kö
zös hangversenyünk. Vasárnap 
pedig részt veszünk az aratási há
laünnep istentiszteleten, melyen 
szintén szolgálni fog az énekka
runk.
A hosszú út alatt bőven volt idő a 

tisztaság, beleértve a parkolók
ban lévő illemhelyeket is. A me
zőgazdasági földek között asz
faltcsíkokat véltem fölfedezni. 
Azt hittem, hogy képzelődöm, 
de közelebb érve láttam, valóban 
ezeken, és nem földutakon köz
lekednek. A síkságot fokozato
san kisebb-nagyobb dombok 
váltották fel. Tetejükön, mint 
százkarú óriások, szélerőművek 
viaskodtak a légáramlattal. Azt 
hiszem, van még mit tanulnunk

Utazásunk 15. órájában végre 
letértünk az autópályáról az 
Obemburgba vezető mellékútra. 
Az evangélikus gyülekezeti ház
ban Dieter Fürst lelkész úr, vala
mint Stefan Mayer segédlelkész 
úr fogadott jövendő vendéglá
tóinkkal együtt. A kölcsönös üd
vözlések kiemelkedő eseménye 
Ladócsy László festőművész 
nagyméretű akvarelljének áta
dása volt, amely az aszódi evan
gélikus templomot ábrázolja.

Verőfényes szombat reggelre 
ébredtünk. Szomorúan vettem 
tudomásul, hogy mi, magyarok, 
milyen téves sémákban gondol
kodunk sokszor. Ugyanis a me
revnek és zárkózottnak ismert 
németek helyett vidám, nyílt, jó
kedvű és barátságos emberek 
fogadtak bennünket a házukba.

Magam megvallottam nekik, 
hogy katolikus vallású vagyok. 
Ez igen jó alkalom volt arra, 
hogy elmondhassák, Obem- 

burgban végtelenül toleránsak 
egymás iránt a katolikusok és az 
evangélikusok.
Tíz órakor városnézésre indul

tunk a polgármester vezetésével. 
A séta alatt mások is hasonló
képpen nyilatkoztak a vendég
látójukról, mint ahogy én tettem. 
A rendezett utcákat járva hir
telen megpillantottuk a magyar 
zászlót, amely büszkén lengede
zett vendéglátóink zászlajával 
együtt, ezeket a mi tiszteletünk
re vonták fel a Városházán.
A séta végeztével város körüli 

utazásra indultunk. Hatalmas 
almáskertek között autóztunk. 
Az egyik fáról hatalmas, piros 
alma kínálgatta magát. Várako
zásom ellenére igen savanyú 
volt. De valahogy mégis meg
birkóztam vele. Bízvást állítom: 
a legsilányabbnak tartott ma
gyarországi almatermés is éde
sebb ennél.
A környékkel való ismerkedést 
már az esti hangverseny követte. 
A csaknem egyórás koncert alatt 
a kórusok egymást váltva éne
kelték a legszebb evangélikus 
énekeket. De nemcsak kórus
muzsika hangzott fel a Béke 
templomban, hanem Budai Zsu
zsanna és Rudolf Sasnowsky or
gonajátéka is. A vasárnapi is
tentisztelet kezdetén a lelkész 
úr nagy szeretettel köszöntötte 
az aszódi vendégeket. Ezután 
két dologra irányította a figyel
met. Az egyik velünk, magya
rokkal is összefüggésben volt. 
Detre János úr már hazafelé me
net beszélt erről. Október első 
vasárnapján minden bajor fe
lekezet aratási hálaünnepet tart. 
Ennek része volt, hogy a termé
nyeket az oltár elé helyezték, 
nemcsak a Németországban ter
mesztetteket, hanem az idegen 
földről behozottakat is. így ad
tak hálát Istennek, azért, amit 
kaptak. Ezt láttatta az egyik ke
nyérre sütött felirat: Mi mindent 
Istennek köszönhetünk. Egy má
sikon ez volt olvasható: Köszön
jük az aratást.
Az ünnep második felében ezen 
a napon emlékeztek meg a né
metországi gyülekezetekben ar
ról, hogy 1989 őszén megnyílt a 
magyar határ a németek előtt a 
„Soproni piknik” alkalmával. Ez 
indította el azt a nem remélt fo-

(Folytatás a 25. oldalon)
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Túlélötúra 2004.
Bizony, megvolt az idei túl

élőtúra is. A tavalyi szedrest az 
idén csalános váltotta fel és 
majdnem 500 m szintkülönb
ség. De ismét kiálltuk a próbát, 
igaz, nem hang nélkül. Jajve
székelés, sopánkodás, fogad
kozások, hogy „Én aztán soha 
többé...”, és: „Mikor érünk 
már oda?! Már az előbb is azt 
tetszett mondani, hogy az utol
só emelkedő!!” mégis túlél
tük, és az ágasvári csúcsra még 
a csapat benjáminja, a leendő 
harmadikos Dvorszki Moncsi 
is feljutott.
Az ágasvári túra csak egy volt 

a római katolikus egyház
község hittanos táborának 
programjai közül. Az időjárás 
kedvezett nekünk, ezért za
vartalanul megvalósíthattuk, 
amit elterveztünk. Idei tábo
runk színhelye a Nagybátony- 
Szorospataki Ifjúsági és Sza
badidőközpont volt. Ismerős
ként jöttünk ide, hiszen 2000- 
ben már táboroztunk itt. Igaz, 
azok közül, akik akkor itt vol- 

Szolgálat Obernburgban
(Folytatás a 24. oldalról)
lyamatot, amelynek végén a 
két Németország egyesült. Az 
istentiszteleten nem emlegettek 
politikusokat és személyeket, 
hanem Istennek köszönték meg 
azt, hogy a németek újra egy 
országban élhetnek. Ez kifeje
zésre jutott abban az imádság
ban is, amelyet úgynevezett 
Oratio ökonomikaként mond
tak el. Mi magyarok ebben a te
kintetben büszkén kihúzhattuk 
magunkat, mert olyasvalami 
történt hazánkban, amelynek 
eredményeként még az ő éle
tükben begyógyulhatott egy 
nagy lelki seb. Az ünnepi isten
tisztelet a hálaadás jegyében 
zajlott, majd gyülekezetünk kó
rusa énekelt, szépen, megka- 
póan, pontosan, az istentisztelet 
alkalmához méltóan. Olyan 
nyelven énekeltek, amit tulaj
donképpen mindenki jól értett, 
latinul. Ezért igen kedvesek 
voltak a németek. Az utazás 
fáradalmai ellenére is sok él- 

tak, már sokan „kinőttek” a tá
borból, de például a Fekete lá
nyok, Zsófi és Panni csoport
vezetőként, illetve helyettesként 
tértek ide vissza. A tábort fel
újították, mióta ott jártunk. Akkor 
is nagyon jól éreztük magunkat: 
kellemes a környezet, távol a la
kott területtől, az erdő szélén 
helyezkedik el, hatalmas sportpá
lyával, tűzrakóhellyel, s ezt a jó 
érzést most a megújult környezet 
még fokozta. Szállásunk 5-6 sze
mélyes faházakban volt, étkezé
seinket a helyi konyha biztosi 
tóttá, amikor a táborban tartóz
kodtunk. Magunk se hittük, hogy 
ez ilyen nagy könnyebbség az 
elmúlt két év táboraiban ugyanis a 
konyhai munkából is jelentősen 
ki kellett vennünk a részünket, 
így sokkal több idő jutott együtt- 
létre, közös programokra.
Az első nap ismerkedő játékok

kal telt, hiszen Aszód minden 
iskolájából volt táborozónk, akik 
talán itt látták egymást először. És 
már első nap megrakta József atya 
a tábortüzet... Nem is gon- 

ményben részesültünk ezen az 
úton. Érdekes volt megélnünk és 
megtapasztalnunk hogy a magya
rokat olyan nyitott szívű embe
reknek tartják, akik az ő szívüket 
is képes volt megnyitni. Min
denki nagy lelkesedéssel számolt 
be, mi is történt a családoknál.
- A nagy távolság miatt nem lehet 
eleven kapcsolatot tartani, de 
ezek a találkozások fontosak ah
hoz, hogy tudjuk, ha távol is va
gyunk, közös hitünk közel tudja 
hozni az embereket - értékelte a 
látogatást Detre esperes úr.

Az utazást követő énekkari pró
bán még egyszer viszontláthat
tuk a megáldott kenyeret, az 
obemburgi gyülekezet ajándékát. 
A felvágott kenyér falatozása 
közben hálásan gondoltunk ven
déglátóinkra. A máskor hangos 
búcsúzás, most csendes elválásra 
váltott.
Gondolataink Obemburg felé 
szálltak.

Aszódi Kovács István 

dőltük, hogy ilyen nagy vonz
ereje lesz! A tábortűzi gyüleke
zőhöz senkit nem kellett noszo
gatni. Ez a vonzerő volt az oka 
annak, hogy a másnap esti Ac- 
tivity-partit fel kellett adni, mert 
mindenki inkább a tűz mellett 
szeretett volna ülni és énekelni. 
És valószínűleg ez volt az oka 
annak, hogy pénteken, amikor 
egy új csoport érkezett a táborba, 
a vezetőjük odajött hozzám, és 
kérte, áruljam már el, honnan 
jöttek ezek a gyerekek, hogy 
ilyen szépen énekelnek. Énekel
tek a buszon, az erdőben, még 
hegynek fel is akadt, aki képes 
volt... És énekeltek a mátravere- 
bélyi templomban meg a szent
kúti bazilikában tartott szentmi
sénkén is. Hét végére a buszon 
már a kánont is megkockáztat
tuk és gyönyörű lett!
Ebből már ki is derült, hol-merre 
jártunk még. Láttuk a maconkai 
románkori templomot, a mátra- 
verebélyi Árpád-kori templo
mot, ahol lelkes idegenveze
tőnk, a templomgondnok bácsi 
még a padlást is megmutatta, 
ami igazán izgalmas látványos
ság volt. Szentkúton saját kü- 
lönbejáratú szentmisénk után 
megnéztük a remetebarlango
kat, feltöltekeztünk gyógyító 
erejű forrásvízzel. Este a tábor
ban a csoportok egy-egy le
genda alapján aszfaltrajzba önt
hették elképzeléseiket remeték
ről, Szent László királyról, és a 
Boldogasszonyról. Mert azt sem 
szabad kifelejtenem a történet
ből, hogy a hét témája, a hely 
szellemétől is sugallva, Szűz 
Mária, Üdvözítőnk édesanyja 
volt, akit a magyarok a (még az 
őshazára visszavezethető) Bol
dogasszony névvel is illetnek. A 
tábor „titulusa” így lett: “Bol
dogasszony vidám gyermekei”. 
Ennek jegyében kellett a csapa
toknak is nevet és indulót válasz
taniuk, s megörökíteni ezt a csa
patzászlón. Mária elnevezése
inek kifogyhatatlan tárhá
zából négy csapatunk a követ
kezőket választotta: Égi Szűz 
Virág, Patrona Hungáriáé, Ma
gyarok Nagyasszonya, Angya
lok királynője, és magyarázták is 
teológusokat megszégyenítően 
az elnevezéseket.
Sportverseny és akadályverseny 
is szerepelt hagyományosan a 

programjaink között, csakúgy, 
mint kézműves foglalkozás. Ez 
utóbbiban újdonságként gyer
tyaöntéssel is lehetett próbál
kozni, persze ezt is a tábortűz se
gítségével, díszítésül használva 
a Mátra kínálta növényi kincse
ket.
Észre sem vettük, és elérkezett 

az utolsó nap. Volt, aki maradt 
volna még egy hétig, persze 
olyan is, aki szerint mindenütt 
jó, de legjobb otthon. Volt, aki 
azon tűnődött, hogy talán már el 
is felejtett számítógépezni, s 
volt, aki megállapította, hogy 
nem is hiányzott a televízió. És 
ez lett volna a cél! Hogy egy 
rövid időre megtapasztaljuk, mi
lyen kevés elég ahhoz, hogy az 
ember jól érezze magát. Tévé, 
számítógép, vásárlás stb. nélkül, 
de egyetértésben és talán fel
lengzősnek tűnik, de szeretet- 
ben együtt lenni: mindennel fel- 
ér.Köszönet mindazoknak, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy ez a 
táborozás ilyen jól sikerülhetett: 
a Váci Egyházmegyének, Aszód 
város önkormányzatának, a 
Karitász aszódi csoportjának, az 
Ifjúságért Alapítványnak, Dr. 
Kovacsik Erzsébetnek és Rácz 
Zoltánnak, akik támogatásukkal 
segítették vállalkozásunkat. Kö
szönet a csoportvezetőknek és 
helyetteseiknek: Bacsa Andreá
nak, Bedecs Andrásnak, Csűri 
Andrásnak, Enok Nagy Leventé
nek, a Fekete lányoknak, 
Gergely Anikónak, Kovacsik 
Ágnesnek, akik munkája nélkül 
ez a tábor nem jöhetett volna 
létre. Példájukon felbuzdulva 
többen jelezték, jövőre ők is 
csoportvezetők szeretnének len
ni. Köszönet Adáminé Mihályi 
Erzsébetnek a kézműves foglal
kozásban nyújtott segítségért. A 
táborozok a mai napig talpig 
fonott ékszerekben járnak.. .És 
persze Adámi Katicának, aki a 
tábortűz mellett segített nekünk 
az éneklésben!

Többségi vélemény alapján ez a 
helyszín volt eddig a legmegfe
lelőbb a táborozáshoz. Bátran 
merem ajánlani másnak is, aki 
hasonló elképzelésekkel készül 
kivonulni a hétköznapokból. Mi 
pedig bízvást mondhatjuk: 
Jövőre, veletek ugyanitt!

Lorencz Klára



26 ASZÓDI

Bravúros fordítás, megerősített ötödik hely
Még nem kell föladni a bajnoksággal kapcsolatos reményeinkéi

2004.11.14.
Izgalmas, küzdelmes mérkő
zésen: Aszód FC - Hévíz- 
györk 2:1 (0:1) Ifjúságiak : 
Aszód FC - Hévízgyörk 1:2

Mintegy 500 néző volt kí
váncsi az ősz utolsó mérkö 
zésére. Sokan jöttek Hévíz- 
györkről, Bagról, és az aszódi 
szurkolók is kitettek magukért. 
Szóval sokan voltunk...

Nem csak az idő volt télies, de 
mindjárt a 2. percben hidegzu
hany is érte az aszódiakat. Egy 
vendégek által elvégzett jobb 
oldali szögletrúgást követően a 
labda elrepült a védők orra 
előtt, majd egy kinyúló györki 
láb a kapuba pofozta azt (0:1). 
A mély talajon a hazai csapat 
birtokolta többet a labdát, a me
zőnyfölény azonban meddő 

volt, igazi gólhelyzetig nem ju
tottunk. így volt ez egészen a 33. 
percig, amikor tizenegyeshez 
jutott az aszódi csapat. 
Milovanovics állt a labda mögé, a 
rosszul helyezett lövést a hévíz- 
györki kapus kitomázta. Maradt 
az egygólos vendég előny... A 43. 
percben az aszódi Szívós Sándor 
szabálytalankodott tizenhatosunk 
előtt, a jogos szabadrúgás centik
kel süvített el a felső kapufa fölött.

A szünetben Hosszú Péter állt be, 
és egyre inkább átvette az Aszód a 
játék irányítását. A 20. percben 
Péter fejesét hárította a jó napot 
kifogó györki kapus. A hazai fö
lényt Kármán Balázs (Baba) 
hatalmas lövése erősítette, a labda 
alig ment el a bal kapufa töve mel
lett. A szerencse is elpártolt tő
lünk... A nagy nyomást nem bírta 
az egyre jobban elfáradó hévíz- 

györki legénység, a 36. percben 
Milovanovics helyre hozta hibá
ját, egy kapu előtt kavarodás
ban a bal sarokba lőtt. (1:1) 
Teljesen beszorultak a vendé
gek, zúgott a Hajrá Aszód! A 39. 
percben Hosszú lefutotta a 
védőket, pontos jobb oldali be
adását Baba védhetetlenül fe
jelte a hálóba. (2:1) Bár a síp
mester öt percet hosszabbított, a 
mérkőzés eredménye már nem 
változott.

Összefoglalva: küzdelmes, a 
második félidőben helyenként

Apróhirdetések

Eladó kétmáltai (fiú-lány) selyemkutya. Fajtatiszták. 0620 9644- 
665.
Állás! Keresek lakatos-hegesztőt. Leszázalékolt nyugdíjas is 
lehet, lehetőség szerint aszódi. Tel: 30 3970-149 vagy 30 9214- 
577.
Aszódon a Kossuth Lajos utca 71. szám alatt (a Művelődés Házával 
szemben) üzlethelyiség kiadó. Ugyanitt eladó két fekvő szolárium. 
Tel: 06 20 9416-533.
600 darab egy és kétkampós használt cserép olcsón eladó. Tel: 
28401-499.
Hangzó-és videoanyagok digitalizálása, DVD-re történő írása zaj- 
szűréssel, akár menürendszerrel is. Minőségi nyersanyag (FUJI), 
korrekt ár. 06 20 974-3040.
Eladó a Falujárók úti lakótelepen, téglából épült társasházban 
1 szobás, 41 négyzetméteres, összkomfortos, gázfűtéses, vízórás, 
telefonos magasföldszinti lakás. Irányár: 7,2 Mft. Tel: 20 9749- 
850.

színvonalas mérkőzést láthatott 
a félezer néző. A gyors györki 
gól megfogta a hazai csapatot. A 
szünetben Varga Zoltán veze
tőedző rendet tett a fejekben, így 
a második félidőben egy már- 
már vesztes meccset fordítottak 
meg a mieink. Dicséret illeti az 
egész csapatot, szíwel-Iélekkel 
játszott mindenki. A végén jogo
san zúgott a "Szép volt fiúk!". 
Szépen, két győzelemmel zártuk 
az őszi etapot, és sikerült
megkapaszkodni a bajnoki táb
lázat élmezőnyében.

Kovács Tamás

A bajnokság őszi végeredménye (felnőttek)
1. Eög 12 3 0 359 39 pert
2 Toka 12 2 1 5512 38
a rvbc^ód 12 0 3 5519 36
4 Qtnttyán 8 5 2 39:28 29
5 AsÉdFC 8 2 5 29:18 26
a Wskuiacháza 7 3 5 3520 24
7. Rácte/eSz marton 7 2 6 2928 23
a Tööktáirt 6 3 6 2823 21
a Hévízgyök 6 3 6 3921 21
ia Délegyháza 6 2 7 30.40 20
11. Hliscsaba 4 3 8 21:36 15
12 Qyörrö 4 2 8 2232 14
ia Qá 4 1 9 20:54 13
14 IWad 3 3 9 1530 12
15 Sigethalcm 1 2 12 17:55 5
15 ftcyi 1 0 14 1859 3

Budapesti üdülési cég 
aszédi telephellyel 

telefonmarketinges munkatársakat 
keres

25. életévüket már betöltött, munkaszerető 
hölgyek-urak személyében!

Amit kínálunk: kellemes munkahelyi légkör, 
jó kereseti lehetőséggel, 
délutános (13-19 h)műszakban.
Amit várunk: jó kommunikációs készség! 
Érdeklődni lehet a 06 30 552-9470-es telefonon.

CIRKOK, KAZÁNOK, 
KONVEKTOROK, BOYLEREK, 
TŰZHELYEK, VÍZMELEGÍTŐK 

BEÜZEMELÉSE, JAVÍTÁSA, 
KARBANTARTÁSA, IDŐSZAKOS 

FELÜLVIZSGÁLATA.
Bonafert László 

Kartal Bartók Béla út 21.
Tel.: 06 30 415-6641
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Nyílt levél
Egy aszódi szurkolótól a klubvezetésnek

Őszi bajnok 
a serdülők csapata

Úgy vagyunk mi, aszódi szur
kolók a focival, mint srácko
runkban az első szerelemmel. 
Ha el is homályosul az emléke, 
szépsége, az idő előrehaladtá
val egyre többet idézzük fel 
magunkban, és életünk kitö
rölhetetlen részévé válik.
Mert kell egy csapat és ez nem 
csak Minariknak, a legendás 
futballcsináló mosodásnak a 
vágya, hanem sok sikerre éhes 
aszódi szurkolónak is.

Az alacsonyabb osztályú 
labdarúgás sokat veszíthet tár
sadalmi elfogadottságából, ha a 
klubok kevésbé nyitnak a vé
leményalkotó, kíváncsi szur
kolók felé.

Tudomásul kellene venni, 
hogy a foci egy olyan show, 
aminek ugyanolyan tartozéka a 
szurkoló, mint pályának a já
tékos, a játékvezető, a kapu, a 
labda, a szögletzászló. Szüksé
ges és elengedhetetlen. A játék 
elsősorban őérte van. O fizet a 
belépőjegyért, ő áll ki önzetle
nül a csapat mellett, esőben- 
hóban, jóban-rosszban. A szur
kolót nem lehet leváltani, mint 
egy szponzort, egy edzőt, egy 
játékost. Szükséges rossz is, 
mert nemcsak áradozik a jó 
játékról, hanem kíméletlen kri
tikát is gyakorol, ha kell. Kérni 
sem kell rá, hogy megfogal
mazza véleményét, mondaná ő 
magától, csak kevés rá a lehe
tősége, hogy eljusson oda, ahol 
figyelembe is veszik, legtöbb
ször segítő szándékát.
Jó lenne, ha erre a közönség- és 
közösségszervező lehetőségre 
jobban odafigyelnének az aszó
di klub vezetői, mert igény van 
a szurkolók részéről olyan de
mokratikus fórumokra, anké

tokra, beszélgetésekre, ahol el
mondhatják véleményüket, ötle
teiket. Régebben ez a lehetőség 
adott volt a csapat szimpatizánsai 
számára.
Reméljük a nemrég meg-alakult 

Lokálpatrióta Egyesület felvállal
ja ezt a szurkolói kez-deménye- 
zést, mivel céljai között az aszódi 
sport felkarolása is szerepel.
Búzás János úr már eddig is sokat 
tett az aszódi foci felemelkedé
séért. Reméljük itt nyitott kapukat 
döngetünk...

Kultúrált körülmények között 
könnyebb megbeszélni a felme
rülő problémákat, mint a nézőtér
ről parlagi módon üzengetve, 
szidva játékost, edzőt, bírót, a le- 
és felmenők felhánytorgatásával.
A szurkolók kedvelik a játéko

sokat, kiállnak mellettük, elisme
rik a klub vezetőinek, edzőinek si
kerorientált, a jövőre is építő, fia
talító munkáját, ezért is közelebb 
kívánnak kerülni a csapathoz.
Ahhoz, hogy rendszeresen meg

teljen a szépen felújított sport
pálya, hogy az idegenbeli mér
kőzésekre is minél többen elmen
jenek (mert sajnos fogy a néző
szám), hogy közös családi prog
ram legyen a hétvégi labdarúgó 
mérkőzés, a szurkolókkal szem
beni szemléletváltásra lenne 
szükség, megadva nekik a kul
túrált „szólás szabadságát”, hogy 
minden itt élő, fociszerető polgár 
jobban magáénak érezhesse az 
aszódi csapatot.

Ehhez tisztelettel kérjük a 
klubvezetés pozitív, cselekvő 
hozzáállását, hogy tavasszal mi
nél többen kiálthassák a mécs
eseken: Hajrá Aszód! Mindent 
bele! Tövis

(Folytatás az 1. Oldalról) 

minél több találat szerzésére tö
rekedtek.
A legkisebbek a nagy rivális, az 
Iklad idegenbeli legyőzése után 
sorra aratták gólzáporos győzel
müket. Elsőként a Bag csapata 
következett, amelyet 6:1-re ver
tek meg a fiúk. A sok gól mellett 
a helyenként szép játék is tapsra 
ragadtatta a közönséget.
A Bag elleni sikert az Erdőker

tes elleni találkozó követte. A 
vendéglátók gárdája pont nélkül 
állt az utolsó helyen a találkozó 
előtt, így várható volt az aszódi 
győzelem. Az ilyen arányú dia
dalra azonban még a legvér- 
mesebb szurkolók sem számí
tottak: 12:0 lett a vége a mi ja
vunkra. A második félidőben a 
cserejátékosok is szóhoz jutot
tak, elősegítve azt a törekvést, 
hogy tavasszal felváltsák a “ki
öregedő” játékosokat.

Nem csak nevében 
sportos a bizottság

Nem mindennapi teljesít
ménnyel büszkélkedhet az 
önkormányzat Ifjúsági-, Mű
velődési és Sport Bizottságának 
két tagja.

Kovácsné Jakus Katalin és 
Nyíry Zsolt végigfutotta a Bu
dapest Maraton 42,195 km-es 
távját. Katalin már másodszor 
bizonyította be, hogy hatalmas 

Virgács helyett tollasütöt 
hoz a Mikulás

Pocsék idő, felázott talaj, sza
kadó eső várta a csapatokat az 
őszi szezon utolsó fordulójá
ban. Az aszódiak számára az 
őszi bajnoki cím volt a tét. A 
vendég csapat létszáma ka
pussal együtt tíz fő volt, sze
gényeknek még cserejátékosra 
sem futotta.
Már a meccs elején beindult az 
"aszódi henger", sorban po
tyogtak a gólok, a hazai kapu 
egyetlen egy alkalommal sem 
forgott veszélyben. Az aszódi 
kapus - Máté Tamás - lábtörés
sel, fekvőgipszben kénytelen 
volt otthon maradni, ezért az el
ső félidőben Budai Kornél 
(hátvéd), a második játékrész
ben Kovács Kristóf (balszélsö) 
állt a kapuba. Játékba nem kel
lett avatkozniuk. A nagy gól
arányú győzelemmel bebiztosí
totta őszi elsőségét a serdülő 
csapat.Gratulálunk! K.T. - R.Z.

akaraterővel bír, s ezzel kiér
demelte a többszörös marato- 
nista címet. Kovácsné Jakus 
Katalin ideje 4 óra 32 perc, Nyíri 
Zsolt ideje 5 óra 7 perc volt.
Náluk is jobb eredménnyel vég
zett a szintén aszódi Deme 
Balázs, ideje 3 óra 41 perc. 
Mindhárom sportolónak gratu
lálunk! K.T.

Labdazsonglőrök pillanatképei
November 23-án nyílt meg és két hétig lesz látható az Evangéli
kus Gimnázium aulájában a Világ futballcsillagai című sport
fotó kiállítás. Jegyzője, a solti illetőségű Szabó István idestova 
30 esztendeje gyűjti a legjobb magyar és külföldi labdarúgók 
dedikált fotóit. A képek tulajdonosa szerette volna, ha a kiállítás 
megnyitóján részt vesz az egykori kiválóság, Varga Zoltán. Az 
Aszód FC trénere külföldre utazott, ám azt megígérte, egy fotó
val mindenképpen gyarapítja a gyűjteményt.

Az Aszódi Szabadidősport 
Egyesület tollaslabda villám
tornát rendez gyermekek és 
felnőttek részére.
A verseny időpontja: 
2004 december 4. (szombat) 
9 óra
Helyszíne: a Javítóintézet 
tornaterme.
Nevezési díj: gyermekeknek,

egyesületi tagoknak ingyenes, 
felnőttek részére 300 Ft/fö 
Nevezés: iskolásoknak intéz
ményük testnevelő tanáránál, 
felnőtteknek a helyszínen lehet 
8.30-ig.
Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt, szurkolót!

Rendezők
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Asztalitenisz villámtorna eredmények
Az Aszódi Szabadidősport Egyesület amatőr asztalitenisz vil- 

lámtomát rendezett a Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakkö
zépiskola és Kollégium tornatermében.

A verseny célja az újonnan megalakult asztalitenisz szakosztály 
létszámának bővítése, új tehetségek felkutatása, illetve versenyzési 
lehetőség biztosítása az iskolás korosztály számára. A versenyen öt 
kategóriában közel harminc fö állt asztalhoz, és a következő ered
mények születtek:
Általános iskolások

3. .Szalai Bence
Középiskolások:
9-10. évfolyamos fiúk (8 induló):
1. Turányi Zoltán
2. Veres Balogh Tamás
3.OcsovayDávid
9-10. évfolyamos lányok (5 induló):
1. Palánkai Manuéla
2. Liptai Réka
3. Fibecz Adrienn

Csengey Gusztáv Általános Iskola

Petőfi Sándor Gimnázium
Petőfi Sándor Gimnázium
Petőfi Sándor Gimnázium

Petőfi Sándor Gimnázium 
Petőfi Sándor Gimnázium 
Petőfi Sándor Gimnázium

4-5. osztály (5 induló):
1. KrecsmarikPatrick
2. Krizsanyik Kristóf
3. Tóth Csaba
7-8. osztály (4 induló):
1. Rigó Milán
2. Molnár László

Csengey Gusztáv Általános Iskola
Evangélikus Gimnázium
Evangélikus Gimnázium

Evangélikus Gimnázium
Petőfi Sándor Gimnázium

11-13. évfolyamos fiúk (4 induló):
1 .Németh Zoltán Petőfi Sándor Gimnázium
2. Ruga László Evangélikus Gimnázium
3. Szöcs Béla Petőfi Sándor Gimnázium
A verseny megrendezéséhez az Aszód Ifjúságért Alapítvány és 
Aszód Város Önkormányzata pénzügyi, míg Dániel János aszódi 
vállalkozó nyereménytárgyak felajánlásával járult hozzá.
Segítségüket ezúton is köszönjük. Nyíry Zsolt ASZE- elnök

Thomas Mann 
nyomában

Vízszintes: 1. Az egyik evan
gélista 6. Thomas Mann a II. 
világháború után megjelent 
regényének címe (zárt betű: 
R) 11. Történelmi kor 12. Fél 
volt! 13. Villamos töltést hor
dozó anyagi részecske 14. Flu
or 15. Édesség 16. Hal is van 
i lyen 18. Sugár jele 19. Amper 
20. Félsz! 21. Helyeslő szó 23. 
Néma Niki! 25. Repülőgép típus 
26. Kutya 28. A hét vezér egyi
ke 29. Kutat 31. Markol 33. 
Kötszer 35. Ingoványos talaj 
36. Tanuló vezető 37. Európai 
tenger 39. Alkohol féle 41. Be
cézett Zsuzsanna 42. Élénk szín 
44. Irodai kapocs 46. Szintén 
47. Török autójelzés 48. Tova 
49. Rossz előjel 51. Bór 52. 
Egye! 53. Spanyol autójel 54. 
ÉNT 56. Muzsika 58. Iskola 
61. Nyak rész! 62. Kiejtett betű 
63.Magam 65.Látogatás 
Függőleges: 1 A költő legna

gyobb szabású műve, négyré
szes bibliai regény (zárt be
tű:!) 2. Ákos becézve 3. Gye
rek orr 4. Kezdőpont 5. Az út 
jele a fizikában 6. Hajít 7. Oxi
gén 8. Udvarra 9. Lakoma 10. 
Határozó rag 12. Meghívott 17. 
Tinta, angolul (INK) 22. Enge
dély, rövidítve 24. Káposzta féle 
25. Sütő forma 27. Kemény 
számyfedöjű rovar 30. Gyorsan 
ide-oda mozgat 32. Félig ger
mán! 34. Megtermékenyített pe
tesejt 38. Szófaj 40. Tagadó szó 
43. Angol sörféle 45. Nyúl is 
van ilyen 50. Halk zörej 51. 
Szobában 53. Orrához 55. 
Nyitni kezd 57. Asszonynév 
képző 59. Ultra viola 60. Betűt 
formál 64. Kérdő szócska 65. 
Volt 66. Jód - frié-

Elöző havi rejtvényünk helyes 
megfejtése: A szaglórendszer 
felépítése és működése.

A helyes megfejtést beküldők 
közül a Móni Fotó 2000 Ft érté
kű, filmkidolgozásra feljogosító 
utalványát Szenoráczkiné Sere
gély Gabriella (Hatvani út 6.) 
nyerte, míg a FAMA Könyves
bolt 2500 Ft-os vásárlási utal
ványa Szabóné Nyári Erzsébetet 

(Baross tér 2/D) illeti meg.
A nyereményükről szóló érte

sítést postán kapják meg.

Gratulálunk!

Az új rejtvény beküldési ha 
tárideje: december 8.

Várjuk Olvasóink véleményét, 
észrevételeit, írásait! 
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