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TŰKOR
Jó üzlet a telekeladás

Akár a 200 milliót is elérheti a város haszna

Podmaniczky-kas t ély: 
még lehet, hogy egyetem lesz

Het-nyolc evvel ezelőtt az akkori képviselő-testület elhatá
rozta, hogy önkormányzati építési telkek kialakításával és 
eladásával igyekszik Aszód fejlődését biztosítani. 1999-ben 
megkezdődtek a telekeladások, amelyek várhatóan 2006- 
ban befejeződnek. A képviselő-testület legutóbb az értéke
sítés mérlegével ismerkedett.
A város az úgynevezett Fesz

tivál téren és az Evangélikus 
Gimnázium mögötti területen 
alakíttatott ki parcellákat. 
Előbbi helyen drágább, össz- 
közműves, míg az utóbbi 
helyen olcsóbb, alapközművel 
ellátott házhelyeket kínált az 
érdeklődőknek. Az eladások

egy idő után beindultak, és úgy 
tűnik, a maradék telkek érté
kesítése sem okoz majd gon
dot. A Fesztivál téren még ti
zenkét szabad telek van, az 
Evangélikus Gimnázium mö
gött pedig gyakorlatilag egy. 
Igaz, itt tizenhárom visszatar- 

(Folytatás a 3. oldalon)
Négy éve húzódik az aszódi felsőfokú oktatás ügye

(Cikk a 4. oldalon)

Aszódi galambok a mezőny élén
Jót tett a repülési irány megváltoztatása

Fennállása óta a legjobb eredményt könyvelhette el 2004- 
ben az idén az 55. évfordulóját ünneplő A12 Postagalamb- 
sport Egyesület. Versenyzőik közül az Észak I. Verseny
kerületben négyen is az első hat között végeztek. Természe
tesen ez egyben azt is jelentette, hogy a csapatok közötti ver
sengést is az aszódiak nyerték, ren fogalmazott, amikor a sike

rekről faggattam: “Jók a ga
lambjaink.”
A szinte minden távon elért 

győzelmekben nyilván a ga
lambok adottsága nagy súllal 
esett latba, ám ebben a sport
ágban az is fontos, hogy a gaz
dák jól készítsék fel kis ver
senyzőiket az utakra. Valószí
nűleg az sem mindegy, hogy 
milyen irányba repülnek a 
szárnyasok. Az egyesület 
2004-ben változtatott: amíg 
korábban Csehország volt az 
egyes távok rajthelye, a leg
utóbbi szezonban Ausztria volt

A jelenleg 17 galambásszal az indulóország. A váltás jót 
bíró aszódi egyesület elnöke, tett, az aszódi madarak rendre 
Tóth József (képünkön) tömő- hozták a jó eredményeket. Azt,

hogy fontos a jó útirány meg
választása, az athéni olimpia is 
példázza, mégpedig negatív 
esetként. Korábban beszámol
tunk, hogy a neves sportese
mény alkalmából nemzetközi 
postagalambversenyt is ren
deztek. Több száz szárnyas 
versenyzőt neveztek Magyar
országról is, köztük Tóth Jó
zsef és Bócsai Tibor 10 ga
lambját. A magyar galambok 
90 %-a odaveszett, az aszódiak 
közül is mindössze egy érke
zett haza, jókora késéssel.
Bár a szezon csak április kö

zepén indul, már ilyenkor is 
van dolga a galambászoknak. 
Valamennyi galambjukat be 
kell oltatni, és kezdődik a pá- 
roztatás. Aki egy kicsit is jártas 
a galambok lélektanában, az 
tudja, ez fontos, mert a galamb 
a verseny rajthelyéről azért siet 
hazafelé, hogy minél előbb a

(Folytatás a 27. Oldalon)

Ötéves a 
Városi

Civil Vegyeskar
Szerencsés egymásra talá

lásnak lehettünk szem-és 
fültanúi az elmúlt években. 
Hat évvel ezelőtt néhány lel
kes ember úgy döntött, hogy 
néha együtt énekel. Később 
már közönség előtt is fellép
tek. Még bátortalanok vol
tak, amikor új zenész-tanár 
házaspár érkezett- a kör
nyékre. A Püspökhatvan
ban letelepedett Pál Lajos 
karnagy és felesége, Katalin 
élére állt a kis közösségnek, s 
az csakhamar úgy kezdett 
„megszólalni”, ahogyan egy 
énekkarnak kell. Az idén 
ötéves Városi Civil Vegyes
kar március 5-én 17 órakor 
az Evangélikus Gimnázium 
aulájában jubileumi koncer
tet ad.

(Folytatás a 24. oldalon)
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Önkormányzati hírek január 26.

□ Ünnepélyes aktussal kezdő
dött az esztendő első képvi
selő-testületi ülése. A grémi
um emléklappal köszönte meg 
Herczeg Sandáménak, a Szak
orvosi Rendelőintézet nyug
díjba vonuló főnővérének a 
munkáját.

□ 100 ezer Ft-ot biztosított a 
képviselő-testület az orvosi 
ügyeletet fenntartó Medic Bt- 
nek egy úgynevezett készen
léti táska beszerzéséhez.

□ Tudomásul vette a grémium 
a Gyermekélelmezési Intéz
mény működési költségeinek 
pénzügyi elemzéséről szóló 
előterjesztést, egyben úgy 
döntött, hogy határozott idő
tartammal meghirdeti az intéz
mény vezetői álláshelyét. A je
lenlegi megbízott vezetőt arra 
hatalmazták fel, hogy a ki
használatlan főzési kapacitást 
kösse le a központi konyha ha
tékonyabb működése érdeké
ben.

□ Kijelölte az úgynevezett 
hulladékudvar helyét a gré
mium. Erről bővebben, külön 
cikkben olvashatnak, csakúgy, 
mint a polgármesteri hivatal 
munkájáról készített beszámo
lóról, illetve arról, hogy mek
kora árbevételre tett szert a 
város az Evangélikus Gimná
zium környékén értékesített 
telkekből. Az Aszód FC 
2004.évi beszámolójáról már
ciusi számunkban írunk részle
tesebben.

□ Az építési telkek ár-bevé
teléből biztosít nettó 200 ezer 
Ft-ot a város a Kossuth Lajos 
utca 61-75 számú ingatlanok 
közötti vízvezeték-főnyomó- 
cső cseréjéhez és szenny
vízcsatorna lefektetéshez 
szükséges terv elkészítéséhez. 
A várható költségek másik 
felét a Csatornamű Társulat 
vállalja. A kivitelezéshez 
szükséges összeget az önkor
mányzat pályázat útján kívánja 

biztosítani, ehhez azonban 
mindenképpen szükséges a 
tervdokumentáció megléte.

□ Nem támogatta a képviselő
testület a Petőfi 8. szám alatti 
ingatlan ideiglenes bérlakás
ként való hasznosítását. A je
lenleg üres, víz és villany nél
küli házat értékesíteni kívánja 
a város.

□ Nyílt pályázat útján érté
kesíti az önkormányzat a Fa
lujárók útja alatti önkormány
zati bérlakást. Az ingatlan 
előző bérlője 2004-ben el
hunyt.

□ Két, nem lakás céljára szol
gáló bérlemény - a Kossuth 
Lajos utca 11, illetve 21. szám 
alatti ingatlanok - sorsáról is 
döntött a képviselő-testület. A 
velük kapcsolatos hirdetményt 
lapunkban megtalálják.

□ 20 millió 243 ezer Ft-ban 
határozta meg a képviselő-tes
tület a Szabadság.tér 8/a alatti 
ingatlan eladási árát. Az in
gatlan lakója korábban jelezte 
szándékát. A lakástörvény 
értelmében az összeg 55 %-át 
- mintegy 11 millió Ft-ot - 
kellene fizetnie, míg az önkor
mányzatot 25 %-os ÁFA be
fizetési kötelezettség terheli.

o Manapság több úton és mó
don is lehet támogatni a Dél
kelet-ázsiai térséget sújtó szö
kőár károsultjait. Segítség
nyújtási akció megszervezését 
kezdeményezte Dabas város 
polgármestere, de ilyen kezde
ményezéssel fordult a telepü
lésekhez a Települési Önkor
mányzatok Szövetsége is. A 
képviselő-testület úgy döntött, 
ez utóbbi felhíváshoz csatla
kozik. A támogatás mértékéről 
a felhívás megérkezte után ha
tároznak.

□ 80 ezer Ft-ot szavazott meg a 
képviselő-testület a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola jóté

konysági báljának támogatá
sára, amelyet azóta megren
deztek.

□ Ismét be kell nyújtania a 
városnak a 1357/94 helyrajzi 
számú, állami tulajdonú ingat
lan (az új víztorony területe) 
önkormányzati tulajdonba ke
rülésére irányuló kérelmét, mi
vel módosult az erre vonatko
zó jogszabály. Szóba került, 
hogy a város igényelje vissza 
egyúttal a Honvéd presszó és a 
videotéka közötti területrészt 
is, amely a honvédségé. Bu
gyin József polgármester arról 
tájékoztatta képviselőtársait, 
hogy a honvédség jelenleg a 
szóban forgó terület miatt jog
vitában áll az egyik, korábban 
ott boltot üzemeltetett kereske

Pályázati felhívások
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 34/2005. 

(11.15.) ÖKT sz. határozatában foglaltak alapján pályázattal 
meghirdeti az
ASZÓD Petőfi u. 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlan vagyonhasznosítását.
Az ingatlan eladási árát 12,5 millió Ft-ban állapítja meg induló 
értékként.
A képviselő-testület az ingatlant a licitszabályzat alapján hirdeti 
meg.
A pályázó az ingatlant megtekintett állapotban vásárolhatja 
meg.
A pályázat leadásának helye: Városi Polgármesteri Hivatal 
2170 Aszód Szabadság tér 9.
Leadásának határideje: 2005. március 1.
A pályázati tárgyalás helye: Városi Polgármesteri Hivatal ta
nácskozóterme (2170 Aszód Szabadság tér 9.)
Ideje: 2005. március 7.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2005. 
(1.26.) ÖKT sz. határozatában foglaltak alapján pályázattal 
meghirdeti az
ASZÓD Falujárók útja 1. szám alatt megüresedett 41,81 m2 
alapterületű bérlakást, mely társasházi tulajdonközösség 
része.
Apályázat leadásának helye: Városi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód Szabadság tér 9.
Leadásának határideje: 2005. március 1.
A pályázati tárgyalás helye: Városi Polgármesteri Hivatal ta
nácskozóterme (2170 Aszód Szabadság tér 9.1.emelet.)
Ideje: 2005. március 7.

Bagyin József polgármester

delmi vállalattal, és az önkor
mányzatnak célszerű meg
várni ennek befejeződését.
□ Módosította a képviselő-tes
tület a Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratát. Erre a Városi 
Bölcsőde bölcsődeépítésre 
benyújtott pályázata miatt volt 
szükség, mert a pályázatot el
lenőrző szerv ragaszkodott ah
hoz, hogy a hivatal alapító ok
iratában szerepeljen az alapte
vékenységek felsorolásában a 
szociális szolgáltatás, illetve a 
gyermekek napközbeni ellá
tása.

A grémium végül jelentést 
hallgatott meg a lejárt határ
idejű határozatokról és a két 
ülés között tett intézkedések
ről. R.Z.
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Polgármesteri Hivatal: növekvő köztisztviselői terhek
Az okmányirodában fordul meg a legtöbb ügyfél

A törvényi előírások szerint 
kétévente szükséges a Pol
gármesteri Hivatal mun
kájáról beszámolnia Kissné 
Kulybus Gizella jegyzőnek. 
Az erre az alkalomra készí
tett 30 oldalas könyvecskébe 
belelapozva hamar kitűnik, 
jelentősen nőtt a köztisztvi
selők munkája az utóbbi két 
esztendőben.
Igen komplex feladat hárul a 

Polgármesteri Hivatal dolgo
zóira. Minden tekintetben meg 
kell felelniük a jogszabályi 
előírásoknak, napi munkájuk
ban alkalmazniuk kell a jog

Jó üzlet a telekeladás
Akár a 200 milliót is elérheti a város haszna

(Folytatás az 1. oldalról)
tásra került az Evangélikus 
Egyház részére, azzal a szán
dékkal, hogy ha beindul a fel
sőfokú oktatás, itt épüljenek 
meg a sorházas tanári lakások. 
A város ötvennyolc darab tel
ket átadott a IX. Portfolió 
Pénzügyi Befektető és Tanács
adó Kft-nek. A cég eddig tizen
három telek árát fizette ki. A 
területre az önkormányzat 
hároméves beépítési kötele
zettséget írt elő, amely idén 
lejár.
Az Evangélikus Gimnázium 

mögötti terület 130 millió 634 
ezer Ft-ot hozott a konyhára, és 
innen várható még 46 millió 
450 ezer Ft. A Fesztivál téri 
értékesítésekből 105 millió 
403 ezer Ft folyt be, és 50 mil
lió 798 ezer Ft várható. A 
IX.Portfóliónak átadott terü
letről 10 millió 993 ezer Ft 
folyt be, és 44 millió 142 ezer 
Ft várható.

A képviselő-testület azért 
kérte e beszámoló elkészítését, 
hogy megtudja, jó üzlet volt-e 
a telekértékesítés. Ehhez ter
mészetesen a kiadási oldalt is 
meg kellett ismernie. Eszerint 

szabályváltozásokat, csakúgy 
mint az informatikai ismere
teket. A változásoknak koránt- 
sincs vége, hiszen még nem 
fejeződött be a közigazgatás 
reformja. Mindezek mellett az 
európai uniós joganyagot is 
tanulniuk kell, ugyanis az eh
hez való alkalmazkodás foko
zatosan történik.

A köztisztviselők munkáját 
leggyakrabban az ügyiratfor
galom mutatószámaival szok
ták mérni. Az adatok szerint ez 
2002-höz képest 10 %-os nö
vekedést mutat, 2004-ben 
25.693 ügyintézést regiszt

az Evangélikus Gimnázium 
mögötti terület kialakítása 59 
millió 249 ezer Ft-ot, a Fesz
tivál tér 125 millió 823 ezer Ft- 
ot - ebben benne van a teljes 
közművesítés és az útépítés 
költsége -, a „portfóliós” rész 
7 millió 977 ezer Ft-ot igé
nyelt. A valós képhez hozzá
tartozik, hogy időközben az 
önkormányzat elvégeztette a 
vízbázis bővítését, és kény
telen volt felvállalni a vízmű 
beruházás teljes költségét ( a 
Portfolió mellett az OTP In
gatlan Rt. és magánszemélyek 
is árulnak több, mint 200 tel
ket - a szerk. megjegyzése.). 
Ez mintegy 37 millió Ft-jába 
került Aszódnak, viszont - bár 
nem tudni mikor - a telkek ér
tékesítése során ez a pénz visz- 
szacsorog.
Vonjunk akkor egyenleget! A 
befolyó összeg 247 millió 30 
ezer Ft. A kiadott, illetve kia
dandó (pl. útépítés) összeg 222 
millió 72 ezer. További telek
értékesítés után várható ösz- 
szeg: 141 millió 390 ezer Ft. 
Kinnlevőség: 37 millió 200 
ezer Ft.
Ha minden pénz befolyik, és a 

ráltak. A legtöbb polgár az ok
mányirodát kereste fel, az ügy
iratszámok is itt emelkedtek a 
legdinamikusabban, ami egye
nes következménye annak, 
hogy hogy 2002 óta újabb 
okmánytípusok kerültek ide.
A beszámoló más érdekes in

formációkkal is szolgál a vá
rosról, az itt élőkről. Megtud
ható belőle például, hogy 217 
kereskedelmi egység működik 
Aszódon. Ez a szám 16-tal 
több a 2001-es adathoz képest, 
ugyanakkor az is látható, hogy 
új működési engedélyért ta
valy kevesebben folyamod- 

kinnlevőség is megérkezik, 
akkor a telekügyleten a város 
203 millió Ft-ot nyer. Alapta
lannak bizonyult tehát a képvi
selőknek a telekárak meghatá
rozásakor felmerült aggoda
lma, hogy a közművesítés nem 
viszi-e el a pénzt. Az is jól jött, 
hogy a város alpolgármestere, 
Kovács Tamás az EMÁSZ-nál 
dolgozik vezető beosztásban, 
így a jó kapcsolatnak köszön
hetően 8 millió Ft helyett csu
pán 3 milliót kellett Aszódnak 
fizetnie a villamos közműve
kért.
Felvetődhet Önökben - mint 
ahogy a képviselőkben is fel
vetődött -, hogy mire költött 
eddig a város ebből a pénzből. 
Megnyugtató, hogy eddig 
nem történt vagyonfelélés. Vi
szont ebből biztosítottak több, 
mint 50 millió Ft-ot a központi 
konyha kialakítására, 17 millió 
Ft-ot a XXL század iskolája 
című nyertes pályázat önrészé
re, továbbá 6,5 millió Ft-ot az 
Aszód FC épületének felújítá
sára nyert pályázat önrészére. 
30 millió Ft-ot tartalékolt a 
város a Fesztivál téri útépíté
sekre. R. Z. 

tak, mint korábban. Igaz, a 
visszaadott engedélyek száma 
is jelentősen csökkent. Kis
mértékben, de nőtt mind az 
egyéni, mind a társas vállal
kozások száma. 2004-ben 489 
vállalkozás számára írt elő a 
város iparűzési adót, melynek 
a befolyt összege 85 millió 200 
ezer Ft.

A magánszemélyek kom
munális adójaként befolyt ösz- 
szeg 4 millió 87 ezer Ft volt.
A számok szerint jóval több 
gépkocsi van Aszódon, mint 
korábban. Amíg 2001-ben 
1167 darabra írtak elő adót, 
addig 2004-ben 1900-ra.
Az utóbbi időszakban számos 
önkormányzati telek került ér
tékesítésre. Folyamatosan nőtt 
az Aszódra kiadott építési en
gedélyek száma is, 2004-ben 
92-en kértek engedélyt.

A beszámolóból kitűnik, az 
egyes irodák működését a fe
lettes szervek folyamatosan 
vizsgálják, és működésüket 
szakszerűnek találják. Az is 
jelzés értékű, hogy az elmúlt 
két esztendőben egyetlen tör
vényességi észrevétel sem ér
kezett a Közigazgatási Hiva
taltól.
Kissné Kulybus Gizella a be
számolójában jelezte, mindent 
elkövetnek azért, hogy a szak
szerű munkavégzésen túl a 
település intézményi ellátott
sága és infrastrukturális közér
zete még jobb legyen, aki pe
dig hivatalos ügyben felkeresi 
a hivatalt, az dolga végeztével 
elégedetten távozzon.

Következő (lapzárta:

Március 10.

Következő meqicdeués:

Március 20.
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Podmaniczky-kastély: még lehet, hogy egyetem lesz
Lassan négy éve, hogy fel

röppent a hír: az Evangé
likus Egyház egy befektető 
bevonásával felújíttatja visz- 
szakapott ingatlanát, a Pod- 
maniczky-kastélyt, és egye
temet működtet benne. A vá
ros örömmel fogadta a hírt, 
hiszen nyilvánvaló: az aszódi 
felsőfokú képzés beindításá
val együtt járna a település 
gazdasági és kulturális életé
nek fellendülése.

Az eredeti elképzelések 
szerint 2005-ben kezdődött 
volna az oktatás. Ehelyett azt 
tapasztalhatjuk, hogy minden 
csendes az épület körül, mely
nek állaga folyamatosan rom
lik. Lapunk az elmúlt időszak
ban folyamatosan beszámolt a 
történésekről. Az utóbbi idő
ben azonban egyszerűen nem 
volt új fejlemény, amiről írni 
lehetett volna. 2004. decem

berében - egy presbitériumi 
ülést követően - lapunk D 
Szebik Imre püspök úrtól kért 
alkalmat egy, a kastéllyal kap
csolatos interjúra. Időpont he
lyett azt a választ kaptuk, nem 
tud érdemben mit mondani. 
Dr. Frenk Róbert egyetemi ta
nár, az evangélikus egyház or
szágos felügyelője viszont 
készségesnek bizonyult, és 
szívesen nyilatkozott.
- Azt kell mondanom, hogy 
amikor az egyház természet
ben visszakérte a kastélyt - az 
aszódiak kezdeményezésére 
nem volt konkrét elképzelés a 
hasznosítását illetően. Szóba 
került múzeumi hasznosítása, 
kollégium beindítása, ám ezek 
egyike sem volt megalapozott.
A felsőfokú oktatás beindí

tására vonatkozó elképzelés 
akkor kezdett megerősödni, 
amikor jelentkezett az Immo- 

miliare nevű cég, aki konk
rétan a kastély felújítását, és 
oktatási intézményként történő 
hasznosítását ígérte. Megkez
dődtek a tárgyalások a befek
tető és az egyház között, de 
történt egyeztetés a várossal is. 
Az önkormányzat a volt kis
erdő területét ingyenesen aján
lotta föl, 13 telket pedig ked
vezményes áron.
-Ahhoz, hogy a terv meg
valósuljon, nemcsak a Podma- 
niczky-kastélyra van szükség, 
hanem az állam tulajdonában 
lévő Széchenyi-számyra is. A 
tárgyalások eredményre vezet
tek, és úgy néz ki, hogy nincs 
akadálya annak, hogy ez az 
épületrész is a projekt része
ként szerepeljen - tájékoztatott 
Frenk úr.

Az országos presbitérium 
2004. novemberében megerő
sítette azon szándékát, hogy a 

kastély felújításáért cserébe az 
ingatlant 50 évig átadná a be
fektetőnek felsőfokú intéz
ményként történő hasznosí
tásra. A döntéshozó szerv uta
sította az egyház jogászait, a 
beruházó szakembereivel 
együtt közösen készítsék el a 
szerződéstervezetet, hogy vég
re elindulhasson az érdemi 
munka. A jogászoknak február 
25-én, a következő presbitéri
umi ülésen kell erről beszá
molniuk.

Az igazság az, hogy sok új in
formációhoz most sem jutot
tunk. Mindenesetre már az is 
nagy eredmény, hogy a szán
dék még mindig tartja magát, 
de még nagyobb, hogy a be
fektetőnek a huzavonát látva 
sem ment el a kedve a tervétől.

Rácz Zoltán

Bezárt az aszódi Fidesz-iroda
Az országgyűlési képviselő Túrára teszi át székhelyét

Alig egy évvel azt követően, 
hogy megnyílt, decemberi
én megszűnt a Fidesz Magyar 
Polgári Szövetség aszódi iro
dája. Ennek okáról Tóth Gábor 
országgyűlési képviselőt kér
deztük.
- Az igazság az, hogy én saját 
néven béreltem ezt a helyi 
séget, de a pártom irodájaként 
működött. December 31-én le
járt a szerződés, és én nem kap
tam felhatalmazást a pártom 
vezetésétől, hogy új szerződést 
kössek. Azt is elárulom, 
amennyiben ez az engedély 
megérkezik, újra megnyílik az 
iroda, de nem Aszódon, hanem 
Túrán. Az eddiginél közvetle
nebb módon szeretném ugyan
is az ottani termálprogram be
indítását segíteni. Aszódnak 
jelenleg nincs ekkora nagy7 
szabású projektje, így indo
koltnak érzem a váltást.
Arra a kérdésre, hogy iroda hí

ján hol találkozhat a választó
polgár vele, Tóth Gábor azt 
felelte, a Csintoványi csárda 
mellett felépített családi házá
ban - telefonon történő egyez
tetés után - szívesen fogadja a 
hozzá fordulókat. Ezt előse
gítendő ismét közreadja tele- 
'"onszámát: 06 30 932-5821.
A honatya nem tett le arról, 

hogy Aszódon is találkozhas
son a választókkal, ezért kérni 
fogja az önkormányzatot, 
hogy fogadóórája erejéig biz
tosítson egy íróasztalt és egy 
széket (A honatyának a város 
korábban a GAMESZ épüle
tében biztosított egy szobát - a 
szerkesztő megjegyzése.).

Az országgyűlési képviselő 
említést tett az aszódi uszoda 
sorsát illetően is. Eszerint a 
honatya az épület felújítása ér
clekében módosító javaslattal 
élt a Parlamentben, ám ezt for
ráshiányra hivatkozva eluta

sították. Elmondása szerint 
egyeztetett ez ügyben Szabó 
Imrével, a Pest megyei Köz
gyűlés elnökével, aki azt ígér
te, amennyiben az aszódi ön
kormányzat létrehoz egy olyan 
szervezetet, amely hajlandó az 
uszodát működtetni, és állagát 
megőrizni, a megye elindítja a 
sportlétesítmény felújítását. 

z

Állatorvosi ügyelet
Február 26-27.: Dr. Szőke Zsolt Tel: 20 956-6529
Március 5-6.: Dr. Márton János Tel: 30 400-9819
Március 12-13.: Dr. Szőke Zsolt
Március 15.: Dr. Németh Mihály Tel: 30 275-4718
Március 19-20. Dr. Márton János
Március 26-28.: Dr. Németh Mihály

Tisztelettel hívunk és várunk mindenkit 2005. 
március 15-én 10 órára a Petőfi Múzeum előtti 
téren tartandó városi ünnepségre, majd az azt 
követő koszorúzásra!

Ha ez nem történik meg, a me
gye nem ad hozzá pénzt.
Lapunk ezzel a hírrel kapcso
latban kereste Szabó Imre urat 
is, ám lapzártáig nem sikerült 
elérnie. Bagyin József polgár
mester - aki a napokban több
ször is találkozott a megyei 
közgyűlés elnökével - nem tud 
a megyének a fentebb említett 
szándékáról. Véleménye sze
rint az elképzelés nem rossz, és 
szinte biztos, hogy Aszód 
partner lenne benne.
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Elfogadott, de nem 
megnyugtató költségvetés
Március 9-ig takarékossági terv készül

Túrán járt a zöldtárca vezetője
Összefogás a szelektív szemétgyűjtés kulcsa

A törvényi előírásoknak eleget 
téve, február 14-én a képvi
selő-testület elfogadta a város 
ez évi költségvetését, amelyet 
várhatóan minden eddiginél 
nehezebb lesz végrehajtani. 
A költségvetés főszáma 1 mii 
liárd 98 millió Ft, a működési 
hiány összege 146 millió Ft, 
vagyis a költségvetés 11%-a.
A deficit legfőbb oka, hogy az 
állam nem ad elegendő nor
matív támogatást a feladatok
hoz, idén példul a tavalyinál 
800 ezer Ft-tal kevesebbet, mi
közben 6 %-os infláció vár
ható. Jól szemlélteti a helyzetet 
a következő példa is: az állam 
által kötelezően előírt bérfej
lesztés 38 millió Ft. Ennek 

végrehajtásához a település 
4,2 millió Ft-ot kap a központi 
költségvetésből.
A képviselő-testület máris 
utasította a pénzügyi irodát, 
hogy kezdje meg a munkát az 
úgynevezett önhiki pályázat 
benyújtásához. A város ettől 
80 millió Ft központi támoga
tást remél.
A grémium március 9-én 
ismét foglalkozik a költség
vetéssel. Ekkorra kell elké
szülnie az úgynevezett takaré
kossági tervnek, melytől azt 
remélik, további milliókkal 
csökkenti a működési hiányt. 
Lapunk következő számában 
részletesebben foglalkozunk e 
témával. R. Z. 

Országosan is úttörő munkát 
fel Túra néhány évvel ezelőtt, 
amikor Galgahévízzel, Zsám- 
bokkal és Vácszentlászlóval 
karöltve a szelektív hulladék
gyűjtés bevezetése mellett 
döntött. Ma ezeken a települé
seken több az egy főre jutó, 
szelektíven gyűjtött szemét 
mennyisége, mint az európai 
uniós átlag. Persányi Miklós 
környezetvédelmi miniszter 
személyesen győződhetett 
meg arról, hogyan válogatják 
szét a Szelektív Kft. Túra mel
letti telepén az újrahasz
nosítható hulladékot a már 
nem feldolgozhatótól, de arról 
is, hogy például a tejfölös 
poharak kimosva(!) kerülnek a 
csak műanyagokra használatos 
kukákba (Négy szemétgyűjtő 

társasjáték, amelynek sikere 
nagyban függ az egyének aka
ratától és attól, hogy mindezt 
közösen is akarják-e.

Lapunk Persányi Miklóstól 
azt kérdezte, hol tart az észak
kelet pest megyei hulladékle
rakó-program ügye. Mint is
meretes, ennek megvalósulá
sa során két telep - a gödöllői 
és a nógrádmarcali - kerül bő
vítésre, és fogadja be közel 
száz település - köztük Aszód- 
hulladékát.
A miniszter arról tájékoztatott, 
hogy 2005-ben gyakorlatilag a 
tervezési munkák valósulhat
nak meg, de bízik abban, hogy 
a tervezett határidőre - 2007- 
re - megtörténik a bővítés, és 
be lehet zárni a korszerűtlen 
lerakóhelyeket.

Pályázati felhívás
A Pyrus-Rumpold Környezetvédő Szolgáltató Rt. által létre

hozott és fenntartott Aszód Ifjúságért Alapítvány pályázat útján 
kívánj a szétosztani a 2004. évben a személyi jövedelemadó 1 %- 
ából befolyt összeget, 483.799 Ft-ot.
Az alapítvány célja:
- Az ifjúság kulturális hagyományainak ápolása,
- az időskorúak számára lebonyolítandó karitatív segélyprog
ramok megvalósítása az ifjúság bevonásával
- a környezetvédelem támogatása.

A keretösszeg szétosztására pályázatot írunk ki az alábbi 
témakörökben:
- környezetvédelem.
- öntevékeny csoportok kömyezetszépítő és környezetvédő 
tevékenységének támogatása,
- helyi hagyományok ápolása,
- népi játékok, szokások ápolását, felkutatását célzó 
programok, rendezvények lebonyolítása,
- közösségteremtés,
- ifjúságteremtő programok megszervezése,
- helyi szabadidős rendezvények, táborok lebonyolítása.
A kiírásnak megfelelő pályázatokat egyének és kollektívák 
egyaránt benyújthatják.
Pályázni pályázati űrlapon lehet, amely beszerezhető a 
Polgármesteri Hivatal titkárságán, a Városi Bölcsődében és a 
Városi Könyvtárban.
A pályázatot két példányban kell eljuttatni a következő címre: 
Aszód Városért Alapítvány 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
A pályázat beadási határideje: 2005. március 30.

Az alapítvány kuratóriuma

Önkormányzati és pályázati pénz kellett az autóhoz

edényt használ egy háztartás - 
a szerk megjegyzése.).
A zöldtárca vezetője a telep be
járását követően átadta azt a 
konténerszállító autót, amely
nek megvásárolásához az em
lített települések a Közép-Ma
gyarországi Regionális Fej
lesztési Tanács által kiírt pá
lyázatán 16,6 millió Ft-ot nyer
tek.
A politikus a látottak alapján 

elmondta, meggyőződött arról, 
hogy az előrelépéshez az ösz- 
szefogás nélkülözhetetlen. A 
szelektív hulladékgyűjtés tipi
kusan olyan össztársadalmi

Kis lépés Aszódon is történt. A 
képviselő-testület két helyet 
jelölt ki az úgynevezett hulla
dékudvar lehetséges helyszí
neként. Az egyik a gázcsere
teleppel szembeni, a másik az 
ipari park végén lévő terület. 
Helyszíni bejárás dönti majd 
el, melyik lesz a befutó. A 
hulladékudvarnak az aszódi 
szeméttelep bezárását követő
en, az új lerakóhelyre történő 
hordáskor lesz szükség, azért, 
hogy a szelektíven nem gyűjt
hető szemét is lerakható le
gyen.

R.Z.
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Az aszódi kistérség 2004. évi eredményei
Komoly politikai csatározá

sok és szakmai ellentétek kö
zött 2004-ben elindult a terü
letfejlesztés átalakulása. Erről 
törvény készült, ezzel szem
ben a kistérségek - mint a terü
letfejlesztés új egységei - egy 
kormányrendelet alapján ala
kulhattak meg, és kezdték el a 
munkájukat. (Csak a politikai 
és szakmai diszharmónia il
lusztrálására említettem ezt, 
mint egy jellemzőt a konflik
tusok sorából!)
A kistérségek elsősorban a 

térségek fejlesztésére célsze
rűen létrehozott területegysé
gek. Emellett gazdasági okok
ból társulásos módon intéz
ményüzemeltetésre és köz
igazgatási feladatok elvégzé
sére is alkalmassá tették őket. 
(A közigazgatási kistérség 
csírái a gyámhivatali, okmány
irodái és az építéshatósági fel
adatok körzetesítése voltak.).
Az intézményfenntartási kö

zös feladatokat főként a (1.000 
fő alatti) kistelepülések vá
lasztják. A kötelező alapfel
adatait ezen települések ön
kormányzatai helyben már 
nem képesek finanszírozni (kis 
lélekszám, kevés gyermek, ke
vés az anyagi bevétel), tehát 
rákényszerülnek a társulásra. 
Erre ad törvényi lehetőséget és 
több pénzt a többcélú kistér
ségi társulás.
Ezek mellett a területfejlesztés 
is igen lényeges. Összehangolt 
térségi fejlesztéssel ki lehet 
küszöbölni a párhuzamos és 
ezért gazdaságtalan fejlesz
téseket. A nagyobb fejlesztési 
programok finanszírozására 
mind a nemzeti fejlesztési 
programokból, mind az EU-s 
fejlesztési alapokból biztosab
ban lehet pénzhez jutni. (Jó 
példája ennek a hányatott 
sorsú, Északkelet-Pest me
gyei Hulladékgazdálkodási 
Program, ami végre nyugvó
pontra jutott.)

Mindezek előrebocsátásával 
közlöm, hogy megalakult az 
aszódi többcélú kistérségi tár
sulás. Aszód a székhelye, 

munkaszervezete még nincs 
(az aszódi Polgármesteri Hi
vatal munkatársai végzik a 
munkáját), vezetője pedig az 
aszódi polgármester.
Első közös munkánk a kis

térség fejlesztési program
jának elkészíttetése. Erre pá
lyáztunk, s a pályázatot elnyer
tük. Most közbeszerzéssel vá
lasztjuk ki a program tervező
jét. Közös intézményműköd
tetésre nem vállalkoztunk.

A társulásban résztvevő 9 te
lepülés (Aszód, Bag, Domony, 
Galgahévíz, Hévízgyörk, Ik- 
lad, Kartal, Túra, Verseg) ön
állóan tudja működtetni a sa
ját alapellátási intézmény
hálózatát. A települések isko
láinak igazgatói, óvodáinak 
vezetői megkezdték az egyez
tetéseket az együttműködéseik 
kialakítására. A szociális fel
adatok közös ellátásának is 
körvonalazódnak a keretei. Az 
intézményellenőrzési tevé
kenység közös ellátására is 
több település kifejezte szán
dékát.

Ügy tűnik számomra, hogy 
néhány év alatt kialakulhat az a 
társulási feladatrendszer, 
amely az aszódi kistérség tele
püléseinek jól felfogott érde
két fogja szolgálni.

Emellett a társulás minden 
települése igyekszik a saját 
identitását erősíteni, hogy az 
ott élő emberek jól érezzék 
magukat. Ez teljesen termé
szetes, és egyáltalán nem 
mond ellent a társulás ered
ményezte közös együttmű
ködéseknek.
A települések sok pályázatot 

készítenek az intézményeik, az 
infrastruktúrájuk és a civil 
szervezetek lehetőségeinek 
fejlesztésére. A pályázatok a 
megyei területfejlesztési ta
nácshoz, a regionális terület
fejlesztési tanácshoz, a mi
nisztériumok által meghirde
tett pályázati fórumokhoz és az 
EU-s alapokhoz kerülnek 
benyújtásra.
Nem eredménytelenek a pá
lyázataink. (Zárójelben jegy

zem meg, hogy a Pest Megyei 
Területfejlesztési Tanács és a 
Közép-Magyarországi Régió 
Területfejlesztési Tanácsának 
vezetője Szabó Imre, a Pest 
Megyei Önkormányzat el
nöke. A Pest Megyei Terület
fejlesztési Tanács önkormány
zatokat képviselő 3 tagja közül 
az egyik az aszódi polgár
mester.)

Ezt illusztrálandó néhány 
eredményes pályázat 2002. 
óta:

IKLAD:
- rendezési terv készítése, 
-21. sz. iskolájának kialakí
tása,
- A Közoktatás Fejlesztési 
Alapítvány az iskola és az 
óvoda munkáját segítette,
- 2003-ban megtartott megye
nap lebonyolítása.
DOMONY:
- sport- és kulturális civil szer
vezetek támogatása.
KARTAL:
- iskolarekonstrukció és fej
lesztés, szelektív hulladék
gyűjtés elindítása.
ASZÓD:
- rendezési terv készítés,
- Régész utca -Mély út út
építés,
- vis-maior támfal-megerő
sítési munkák,
- Nevelési Tanácsadó működ
tetése a Közoktatás Fejlesztési 
Alapítvány támogatásával,
- Petőfi S. Gimnázium és Gé
pészeti Szakközépiskola nyí
lászáróinak rekonstrukciója,
- 21. sz. iskolájának kiala
kítása a Csengey Gusztáv Ál
talános Iskolában,
- civil szervezetek támogatá
sa.
HÉVÍZGYÖRK:
- óvodaépítés támogatása. 
GALGAHÉVÍZ:
- ökogazdálkodás fejlesztése. 
TÚRA:
- hulladékgyűjtő autó beszer
zése.
A sor nem teljes, csak láttatni 
akarom a kistérségekhez tar
tozó települések igyekezetét. 
Bemutatni azt, hogy az ígére

tes pályázatok szakmai értékei 
mellett a támogatók szerepe, 
munkája sem elhanyagolható.

Ezeket természetesen ki kell 
használni, és meg kell küzdeni 
a pályázati feltételek legnehe
zebb részével, az önrész bizto
sításával. Az önrészt az önkor
mányzatok saját pénzei mel
lett pályázati lehetőségekkel, 
hitelkonstrukciókkal és a ma
gántőke bevonásával lehet biz
tosítani.
Az aszódi kistérség fejlesztési 
programja összegezni fogja a 
térség lehetőségeit. Ezt össz
hangba kell hoznunk a megye 
és a régió fejlesztési program
jával. így lesz lehetőségünk ar
ra, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Tervhez kapcsolódva a kistér
ségünk eredményesen pályáz
zon az állami és az EU-s pén
zekre.
A konkrét fejlesztési program 

ismerete nélkül - kis tévedési 
eséllyel - tudni lehet, hogy az 
aszódi kistérség két legna
gyobb fejlődési iránya a túrái 
melegvíz hasznosítása és az 
aszódi felsőoktatás létrehozá
sa. Ez a két kulcsfeladat a hoz
zájuk kapcsolódó tevékeny
ségekkel hosszú időre megha
tározza kistérségünk, a Gal- 
ga-mentejövőjét.

Ehhez az elhivatott, hozzá
értő helyiek munkája mellett 
az eredményes lobbytevé
kenységnek is társulni kell. 
Ehhez meg kell találnunk azo
kat, akik erre képesek és haj
landóak.

Ezeket a gondolatokat abban 
a reményben írom le, hogy az 
aszódi kistérségben a 9 tele
pülés jó együttműködésben 
fog dolgozni.

Bagyin József 
polgármester

Aszód Városért 
Alapítvány: 

19180461-1-13 
Aszód Ifjúságért 

Alapítvány: 
19175773-1-13
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Aszód műemlékei - mi lesz véletek?

I. rész

A feltett kérdést lehet vicce
sen is felfogni, mert ki a fenét 
érdekli ez a sok öreg „vacak” 
épület? Persze, aki ezt így fog
ja fel, azokkal nincs mit kez
deni. Mindazonáltal - talán - 
nekik is érdemes elolvasni az 
alábbi kis eszmefuttatást.
Mert a helyzet drámai, mond
hatnánk úgy is, hogy tragikus.

Ebben a Galga menti kis
városban ugyanis a második 
világháború előtt két, szépen 
gondozott kertekkel körülvett, 
barokk kastély állt. A Fő tér 
felőli részen a kapubejáratot 
keretezve, még nagyon jó álla
potban lévő, magas oszlopo
kon álló, a város címerét jel
képező unikornisz szobrok áll
tak. (Ma is állnak, csak nagyon 
rossz állapotban.) Az egyik 
kastélyban az európai hírű 
Kracker János Lukács cso
dálatos freskójában gyönyör
ködhettek a polgári leányis
kola bentlakásos növendékei, 
a másik a magyar történelem
ben nagy szerepet játszott 
Széchenyi család egyik ágának 
adott otthont. Négy szebbnél 

Ajánlja adóját!
A Petőfi Múzeum támogatására kezdte meg 1996-ban műkö

dését az Osváth Gedeon Emlékére Létrehozott Múzeumi Ala
pítvány. Több éves működésére visszatekintve hatékony és kie
melkedő szerepet játszott a múzeum közművelődési, műemlék
védelmi, országos és nemzetközi rendezvények szervezői 
munkájában. Számos kezdeményezéssel (pl. pályázatok kiírá
sával) igyekezett a Galga menti településeken élők kultúra meg
őrző- és teremtő tevékenységét segíteni.
Mindezeket csak úgy valósíthatta meg, hogy a lakosság részéről, 
nemcsak erkölcsi, hanem anyagi támogatásban is részesült az 
alapítvány. így 2004-ben az alapítvány számára felajánlott adó 
1%-ok átutalásából származó bevétel 84.156 Ft volt, amit ez
úton is köszönünk.
Kérjük a múzeumbarátokat, hogy anyagi támogatásukkal segít
sék a Galga vidék múzeumi központjában lévő aszódi Petőfi 
Múzeumot és alapítványunkat. Postacím: 2170 Aszód Pf.: 39. 
Tel: 28 500-650; fax: 500-651. e-mail: apm@axelero.hu 
Bankszámla: OTP Bank Rt. 11742166-20018786
Az 1% befizetési lehetősége: A kedvezményezett adószáma: 
18683253-1-13. A kedvezményezett neve: Osváth Gedeon 
Emlékére Létrehozott Múzeumi Alapítvány.

szebb tornyos templom meredt 
az égre, és hirdette Isten di
csőségét. Petőfi egykori isko
lájában, az Evangélikus Fő
gimnázium Internátusában 80 
bentlakásos diák tanulta a la
tin, a német, a francia nyelvet 
és más tudományokat. A Pod- 
maniczky tér (ma Szabadság 
tér) sarkán állt a Weiner-féle 
Korona Szálló, amit az 1830- 
as évek végén, Széchenyi Ist
ván gróf mozgalmának a hatá
sára Casino céljára építettek. A 
Javító Intézet, az ország kie
melkedően jelentős iskolája
ként, szinte város volt a vá
rosban. Az új gimnázium te
kintélyt parancsoló kéteme
letes épülettömbje, frissen 
telepített, gondozott park gyű
rűjéből, mint a tudomány fel
legvára emelkedett ki a Hat
vani út melletti „Csicsókás- 
nak” mondott dombocskán. 
Két téglagyár, a malom és az 
Intézet karcsú kéményei a 
helyi ipar, a Kossuth Lajos utca 
zártsorú kereskedőházai a több 
száz éves kereskedelmi köz
pont jelentőségét hangsúlyoz

ták. Még jó állapotban volt a 
Mély útban található, kétszáz 
éves vincellérház. Sok, a 
XVIII. századot idéző polgár- 
és parasztház is létezett még. A 
MÁV állomás a daliás K.u.K 
időket idézte, amikor még a 
vasút építészmérnökei tájba il
lő és a célnak megfelelő épü

Folyamatosan pusztul a kastély épülete
leteket építettek.
Aztán jött a második világ

háború. Sok kárt okozott a vá
rosban a front kegyetlensége.
Romokban hevert az állomás, 
a kastélyokban, a javítóban 
hadikórház működött. A gim
náziumban állomásozó csapa
tok padokkal és a könyvtár 
könyveivel fűtöttek. Megsé
rültek a templomok, a Krac- 
ker-freskót eső áztatta, mert a 
fölötte lévő manzárd kupolát 
találat érte.

Aztán jött az „új rend”, ami
kor „a múltat végképp eltöröl
jük”. Hogy mi történt az or
szágban az egy dolog, de mi 
történt Aszódon? Sok minden 
jó, és sok minden rossz! És 
most maradjunk csak a műem
lékek tárgykörében. Az egész 
ország politikai vezetésének 
szemlélete és gyakorlata nem 
az értékek megmentésén mun
kálkodott, hanem a „bűnös” 
múlt elpusztítását tartotta cél
jának, és helyébe egy „új vi
lágot” akart építeni. Ennek 
nyomán az ország, de a tele

pülések vezetésében sem ala
kult ki a múlt értékeinek meg
őrzésére való törekvés. Rom
boljuk le a régit, és építsünk 
helyébe újat, mást! A „régi” az 
csak rossz lehet - hangoztat
ták. És ez a szemlélet nagyon 
mély gyökereket eresztett, 
nyomai még most is tapasztal
hatók.
Fordítsunk egyet, és nézzük 

meg, hogy a „maradi” Nyugat 
miképpen állította helyre a há
ború okozta sebeket. (Persze 

azóta megtudtuk, hogy a Nyu
gat nem is olyan maradi. Sőt! 
Ma már a példaképünk!) Aki 
járt Németországban, Francia-
országban, Belgiumban, tehát 
azokon a területeken, ahol a 
második világháború legalább 
olyan pusztításokat (ha nem 
nagyobbakat) okozott, mint 
nálunk, ott a régi tervrajzok, 
fényképek és a hozzáértő régi 
mesterek segítségével állítot
ták helyre az összedőlt ezer 
éves katedrálisokat, a régi la
kóházakat, a városokat körül
vevő középkori várfalakat stb. 
Mindezt a XX. századi techni
ka és infrastruktúra bevezeté
sével. így aztán például Tübin- 
gen városában az Albert 
Schweitzer Gimnázium az 500 
éves, ötemeletes gabonamag
tárban kapott helyet, ahol kí
vülről egy ódon, de teljesen 
helyreállított műemléket lá
tunk, belül pedig központi fű
tés, komplett csatornahálózat 
és a korszerűen berendezett 
tantermek emberi léptékű és

(Folytatás a S. oldalon)

mailto:apm@axelero.hu
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A Petőfi Múzeum hírei
Kiadványaink

Vankóné Dudás Juló: Falum, Galgamácsa 450 Ft
Dr. Asztalos István: Kisváros a Galga mentén I—II. 2000 Ft
Kulcsár Valéria: A Kárpát-medencei szarmaták 
temetkezési szokásai 1100 Ft
Dr. Asztalos István: Az aszódi evangélikus 
középiskola története 1800 Ft
Korkes Zsuzsa: Fejezetek Túra néprajzából 1335 Ft
Asztalos István - Brandtner Pál: Ikladi családok 4500 Ft
Asztalos Tamás: Rianás 2800 Ft
Színes képeslapok Aszódról 40 Ft
Képeslapok Aszódról (Ladócsy László festményei al.) 50 Ft

Városképek 1-3 (3x6 db metszet) 2700 Ft
Aszód térkép 300 Ft
Plakettek
Aszód, Petőfi, Kossuth, Kiskőrös,
Március 15., Honfoglalás 280 Ft
Magyar címer 420 Ft

Nyitva tartás:
Október 1- március 31. között hétfő kivételével naponta 9-től
16 óráig
Április 1- szept. 30. között hétfő kivételével naponta 9-től
17 óráig
Március 19-én és 20-án (nyitva tartás szerint) a Galéria
Herend országos festménykiállítást és vásárt rendez a múzeum 
galériájában. Megtekinthető és megvásárolható közel 100 
zsűrizett alkotás. Asztalos Tamás múzeumigazgató

A Múzeum 2005. évre tervezett kiállításai
Kiállítás, műtárgy címe egyéb megtekinthető

Petőfi az érmeken hónap műtárgya, numizmatika Március 1-31.
Roób János agyagszobrai A domonyi alkotó kamara kiállítása Március 14-október 31.
Az ikladi avar kori sír hónap műtárgya, régészet Április 1-május 2.
In memóriám Szeman Ferenc Fedinecz Atanáz szolarizációs kiállítása Április 22-május 31.
Velten Armand portréja hónap műtárgya, képzőművészet Május 3-31.
Lakástextiliák Vácegresről hónap műtárgya, néprajz Június 1-30.
MANDRAGORA Egy grafikus- és festőművész csoport 

tárlata
Június 3-július 31.

Bibliák a P.M. gyűjteményéből hónap műtárgya, helytörténet Július 1-31.
Valentinyi Márta: Bánat című 
festménye

hónap műtárgya, képzőművészet Augusztus 1-31.

Búcsúfía - kegytárgyak hónap műtárgya, néprajz Szeptember 1-30.
A püspökhatvani bronzkori település hónap műtárgya, régészet Október 1-december 19.
Hrabal nyomában Fotó, dokumentum, akvarell, ikon Szeptember 16-október 25.
Szakrális kisemlékek a Felvidéken Vendég kiállítás Szlovákiából Október 27-december 19.

Aszód műemlékei - mi lesz veletek?
I. rész

(Folytatás a 7. oldalról)

hangulatú tanintézetet biztosí
tanak a diákok számára. 
Aszódon két, csodálatosan 
szép barokk kastély hirdeti a 
régmúltat. Nemcsak a Pod- 
maniczky földesurak gazdag
ságát, hanem az akkor élt mér
nökök, építőmesterek (Jung 
József), kőművesek, ácsok, 
kőfaragók, festők mesterség
beli tudását is. A két épület 
megszenvedte a háborút. Áz U 
alakú kastélyt, ahol a Leány
nevelő volt, és ami az evangé
likus egyház tulajdonát képez
te, államosították. Falai között 
általános iskola működött évti
zedeken át. Aki itt tanított, aki 
ide járt iskolába, talán még 
most is nosztalgiával emléke

zik fiatalkorának szép éveire, a 
kastélyiskola hangulatára. A 
háború okozta sebeket csak 
másfél évtized múltával, az 
1960-as évek elején kezdték 
begyógyítani, igaz akkor egy 
átfogó és szakszerű műemléki 
felújítást kapott. Ezt követően 
az épület kívülről szebb volt, 
mint új korában. Ezt a lendü
letet kellett volna tovább foly
tatni: a csatornahálózatot kor
szerűsíteni, a központi fűtést 
kiépíteni, és akkor a város 
központjában, szép park kö
zepén lévő, emberléptékű is
kolában növekedhetett volna 
Aszód ifjúsága. Ha vigyáztak 
volna rá! Az épület még ma is 
szolgálhatná a tanügyet. Mind
ezzel súlyos tízmilliókat taka

ríthatott volna meg a népgaz
daság, ugyanis nem kellett vol
na megépíteni a domboldalon, 
az ősi zsidó temető nagy részét 
leradírozó (!), az ország, de mi
nimálisan Pest megye legdrá
gább, és szerencsétlenül meg
tervezett általános iskoláját. A 
kastély közben volt minden: 
levéltár, kollégium, műhely, 
műszaki iroda. Sok gazdával, 
és roppant kevés felelősséggel. 
Az 1964-ben fényes kastély
épület mára lepusztult, varjak 
tanyája lett. A falakat mossa az 
eső, a csatornák lyukasak, a hí
res terasz korlátja ledőlve, bent 
pedig a tízmilliókért korszerű

Elnézést kérek mindazoktól, akiknek írása terjedelmi 
okok miatt most kimaradt. Természetesen ezek a márciusi 
számban megjelennek. Rácz Zoltán

en restaurált híres Kracker- 
freskó málladozik. Most a régi 
az új gazda. Az elképzelések 
szerint egyetemet létesítenek 
itt. Nagyon szép és dicsérendő 
terv. Minden aszódi érdeke, 
hogy e nagyszerű elképzelést 
sikerüljön megvalósítani. Aki 
aggódik e páratlan műemlék 
állapotáért, annak különösen 
fontos, hogy a mostani, tart
hatatlan állapot megváltozzon.

De vigyázzunk! Múlik az idő. 
A nem lakott ház gyorsabban 
pusztul, mint a lakott. A kas
télyt már évek óta nem lakják, 
évtizedek óta nem gondozzák 
a követelményeknek megfele
lően, ezért a pusztulás mértéke 
aggasztó.
Aszód ékessége, haldoklásod 
meddig tart?! A.I.



2005. FEBRUÁR ±± TÜKÖR 9

Frissüljön fel és szórakozzon a Fenyőharaszt Kastélyszállóban!

www.fenyoharasztikastelyszallo.hu

Ajánlatunk: Ismerje meg ínyenceket is kielégítő konyhánkat!
Szauna + belső medence: 790.- Ft./ óra Romantikus hangulatú éttermünkben
Tekepálya: 980.- Ft./ óra megújult étlappal várjuk
Turbó szolárium: 2OO.-Ft./ 5 perc kedves vendégeinket!
Darts, ping-pong, rex: 480,-Ft./ óra Bejelentkezés: 06-28-438-437

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

*MKB’

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

http://www.fenyoharasztikastelyszallo.hu
mailto:info@elephant.hu
http://www.malomdomb.hu
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D Homoki és Társa Kft. Vasútállomás
J 06 28 413 866

______________ --------------------------- REVIDERM

Megnyílt az
Á'NDKÓ

Tanuljon nálunk vezetni! 
30 % kedvezmény a tanfolyam teljes díjából 

/melyet visszaigényelhet a személyi 
jövedelemadójából / 

személygépkocsi vezetői és motoros 
tanfolyamot indítunk

Minden hónap első keddjén
Következő tanfolyam: 2005. március 1-én 17 órakor 

Aszód, Idősek klubja (körforgalomnál)
Felvilágosítás és részletes információ :

Bense Zoltánnál a 30/272-5889-es telefonszámon, 

Végh Zoltánnál a 20/460-2715-ös telefonszámon
E-mail: info@homokikft.hu Honlap: http://www.homokikft.hu

Mindenkor és mindenhol az Önök szolgálatában!
Nyilvántartási szám: 13-0091-04 Akkreditációs lajstromszám : 0084

Gödöllő Vasútállomás H.-Cs. 8-16h
tel: 06 28 413 866, P. 8-13h

06 30 977 8800 Iskolavezető: Homoki László

Járműkezelési vizsga Gödöllőn, elméleti és forgalmi vizsga Vácon! 
Számítógépes gyakorlási lehetőség!

A szépség ereje

Újdonság!
A bőr újjászületése:
REVIDERM titikrodertnaszorió
Hatékony és kíméletes bőrlecsiszolás 
és bőrfiatalítás.
Mindenféle bőrprobléma kezelésére:

ráncosodás, szarkalábak,
elszarusodási zavarok,
pigmentfoltok, öregségi foltok (kezeken, 
dekoltázson),
dohányzás okozta bőrelszíneződés, 
aknebetegség, aknés hegek (pattanás).

Bejelentkezés:
Müller Anikó 06 70 501-4339
Aszód Kossuth Lajos u. 3. (Udvarház)

mailto:info@homokikft.hu
http://www.homokikft.hu
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SIMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

Új SkodaOctavia

MERT JÓ DÖNTÉST

Ha úgy érzi, eljött a döntő pillanat, láto
gasson el hozzánk, ahol megismerheti 
a számtalan részletében megújult 
Skoda Octáviát!
Hozzon egy jó döntést: jöjjön el 
egy tesztvezetésre!
Kombinált átlagfogyasztás: 5,0-7,8 1/100 km, 
CO2-kibocsátás: 135-187 g/km.

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


12 TÜKÖR 2005, FEBRUÁR

(KUTYA- HÁZ )
Aszód, Baross u.2. Tel: 28/402-120 

(a körforgalomnál, a mentőállomás mellett)

- eledelek (leljesériékű szárazlápok, konzervek, fagyasztott húsok) és 
ápolási cikkek kutyáknak, macskáknak, madaraknak, rágcsálóknak, 
teknősöknek, halaknak,

- kölyöknevclcshez anyaíe|pótló és cumikészlet
• élő állatok széles választéka,
- szakkönyvek, beszerzési, tartási-ápolási, kiállítási és tenyésztési 

tanácsadás.

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

Márciusi akciónk:
$$ % árengedmény í 
ezen hirdetés felmutatójának 

a jutalom falatok és a vitaminok
árábóll

Alakformáló 
masszázs szalon 

Aszód, OTP udvar
- Zsírégető-alakformáló 

masszázs,
- svédmasszázs,
- talpmasszázs,
- infraszauna
- pedikűr, memikű^
- mű köröm

Újdonság:

gyors zsírégeto kezelés! 
(alkalmanként 1-1,5 cm!) 

Bejelentkezés:
06 20 460-3982

Pedikűröst, manikűröst, műkörmöst keresek!

Fájdalmai vannak?
Segít Kormos Géza 

japán diplomás masszőr, alternatív 
mozgás- és masszázsterapeuta

- a csontrendszer szimmetriájának visszaállítása,
- fájdalmai gyors megszüntetése,
-gerinc, izületi, helszervi működési zavarok 
gyógyítása,
- fájdalommentes kezelés,
-13 éves gyakorlat.
Rendelés: hétfő 8-tól 12-ig
Aszód, Arany J. u. 3. (Dr. Jólesz József rendelője

BeíeíetttHezés: 28 900-929; 20 9919-000

Gázkészülék szerelés!
CIRKOK, KAZÁNOK, KONVEKTOROK, 

BOYLEREK, TŰZHELYEK, VÍZMELEGÍTŐK 
BEÜZEMELÉSE, JAVÍTÁSA,KARBANTARTÁSA, 

IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATA.

Bonafert László
Kartal Bartók Béla út 21. 

Tel.: 06 30 415-6641

ZQ-LA2000

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

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Kishaszon-és tehergépjármű-alkatrész bolt

FAGYÁLLÓ
1,5, 50, 200 kg-os kiszerelésben kapható! 

KLINGERIT lemez m2-ben is!

HASZONGÉPJÁRMŰ-ALKATRÉSZEK 
FORGALMAZÁSA: | 

Transit, VW Transporter,Toyota Hiace, Ducato stb.

Challolls, Prista, Mogul olajok
(motor, hajtómű, hidraulika, lánckenő, szervo.]

Görgősláncok, patentszemek, kardántengelyek 
és kardánkeresztek nagy választékban kaphatók!

Teliesköríí alkatrészellátás 
minden autóhoz!
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RENAULT
AUTÓKAT ALKOTUNK

NE MENJEN EL MELLETTE!
Mégane modellekhez 550 000 Ft árkedvezmény

Ha most vásáról Renault Mégane-t, 550000 Ft árkedvezményt adunk.
Várjuk márkakereskedésünkben! www.ren^t.hu

Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Fogyasztás liter/100 km; vegyes: 4,5-8,4; városi: 5,5-11,8; országúti: 3,9-6,5;
C02-kibocsátás g/km: 117-191 (változattól függően).

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

RENAULT - Autókat alkotunk

http://www.renault60.hu
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Tel: 06 20 585-1660 Nyitva: H-P: 9-17; Szó: 9-12

MM CIPŐBOLT í “
Aszód, Kossuth L. u. 2.

(Samu gazda és az Állateledel között)

Akció! >
Minden téli bakancs IC %-kal 

a hótaposó 1<5 %-kal 
olcsóbban^kapható!

íheWWiakOÖÖh!

ASZÓD KOSSUTH ÚT 3.
1)6/28 402-36 ÉS 06/30 680-83-57

HATVAN RÁKÓCZI ÚT 35.
06/37 344-92 ÉS 06/30 680-83-67

O% ELŐLE'

Siesta, Melánia, Assó, Playshoes bébicipők,Hirsch biopapucsok 23-41-es 
méretig, benti cipőmamusz, gumicsizma, zokni, harisnya stb. 

széles választékával várjuk!

O Díszállat és állateledel
4 Jl Aszód, Kossuth L.u. 2.(Samu gazda boltja mellett)
A-rl Nyitva tartás:H - P: 9-17; SZÓ: 8-12

4*% -. ABIT NF7 NFORCE 2 DUAL DDR 

2800MHZ AMD SEMPRON CPU 
ASUS A7V8X-X ALAPLAP ATI RADEON 9600 128 MB VGA 

2500 MHZ AMD SEMPRON CPU 512/400 DDR MEMÓRIA 
ATI RADEON 9200 SE 128 MB MAXTOR 80 GB HDD

256/400 DDR MEMÓRIA PIONEER 109 16X(+/-) DVD ÍRÓ 
MAXTOR 40 GB HDD CODEGEN HÁZ+TÁP

LG CD ÍRÓ VAGY DVD DRIVE .
CODEGEN HÁZ+TÁP llV.UUU.-

77.900.-
A SZÁMÍTÓGÉPEKRE 3 ÉV DÍJTALAN 

SZERVIZELÉST VÁLLALUNK!(a gépek 2 órán belől elvihetők)

ASROCK K7VT4A+ ALAPLAP 
2300 MHZ AMD SEMPRON CPU 
GEFORCE 4 MX 4400 64 MB VGA 

256/400 DDR MEMÓRIA 
MAXTOR 40 GB HDD

LG CD ÍRÓ VAGY DVD DRIVE 
CODEGEN HÁZ+TÁP

69.990.-

FOLYTATÓDIK AKCIÓNK:
CANON (fór use) PATRON 380- MAXTOR 80 GB HDD

Éheim 96 1 komplett akvárium 
45^000 Ft helyett 38.000 Ft 

(világítás, szűrő, fűtő) 
Az akváriumhoz

1O % kedvezménnyel vásárolhat halakat!

HP (TOR USK) PATRON
LG 4161 I6XDVDÍRÓ
LG 4163 16X DVD ÍRÓ 

256 MB PEN DRIVE

3.200-
16.900-
17.600-
5.900-

12.900-

7.500-
5.800-
5.600-

41.900-

256/400 DDR MEMÓRIA
BLUETOTH (100 M) 

LG 16X DVD MEGHAJTÓ 
ATI RADEON 9800 128MB

XPERT ATI RADEON 9600 128 MB VGA 20.900- CREATÍV5.1 HANFALSZETT 7.800- 
ÁRAINK TARTALMAZZÁK AZ.ÁEA-T!

lr Samsung™ I

Hölgyek botija,
Hölgyek divatja

Aszód, Deák F. utca 9.
(Az ikladi úti virágbolttal szemben) 

Nyitva tartás: 1-1:13-17; K-P: 8-17; Szó: 8-12

Egyedi bútorok készítése

az Ön elképzelése szerint
ezes
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ARGOSZ 
▼ ▼▼ Biztosító Rt.
helyi képviselőt keres 
Aszódon és környékén!
- önálló munkakör,
- 15 hónapig.erdménytől függő 

garantált fizetés,
- iroda nyitásához céges támogatás
- a munkakör fő-és mellékállásban 

is betölthető.

Jelentkezni lehet
a 06 20 454-9315-ös telefonszámon.

Aszódi telephelyű, 
nemzetközi fuvarozó cég 

C,E kategóriájú 
jogosítvánnyal 

rendelkező 
gépkocsivezetőt keres. 

Érdeklődni lehet 
a 

06 20 9240-400-as 
vagy a 

28 401-601-e telefonszámon.

SUZUKI $
SUZUKI

Suzuki Oltó

1.479.000 Ft-tói"
Alapfelszereltség: 62 LE motor, dupla légzsák, ABS ...

Suzuki Wagon R*

1.728.000 Ft-tói"
Alapfelszereltség: 53 LE motor, dupla légzsák, ABS ...

1.825.000 Ft-tól*
Alapfelszereltség: 
93 LE motor, dupla légzsák, ABS...

Dízel Ignis tesztautók 10% kedvezménnyel II!

* + regisztrációs adó, hitelfelvétel esetén!

Az Ön Szalon: Hatvan, Móra F. u. 6. Tel./fax: 37/342-353, 37/344-392;
márkakereskedője: Szerviz: Hatvan, Rákóczi u. 95. Tel./fax: 37/349-409, 37/541-580;
SUZUKISzalon és szerviz: Bag, Dózsa Gy. u. 6. Tel./fax: 28/504-110, 28/504-111
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® MÓNI FOTÓ •
Asus alaplap, AMD 2200 processzor 
2J6 Mb RAM, 80 Gb HDD Sony floppy 
LG 12 DVD, fró, ATI 9200 videovezérlő 
Codegenbill., Genius scroll egér 
USB-s ház 300 W táppal

; 79.900 Ft:
Celeron 2000 processzorral " 

84.200 Ft ‘-

...
it alaplap AMD 2400 processzor 

>12/400 RAM, 80 Gb.HDD 3 év gar. 
LG I6x DVD író, ATI 9600 128 Mb VGA 
„Codegen bili, Genius scroll egér „ 
„USB-s ház 300 W táppal

III.III Ft- V 
I Celeron 2600 processzorral

114.444 Ft

. f £xtra ga
Minden monitor 3

Kiegészítők; CD, Dl
tintapatronok mint en típushoz y.

■ Kérje WOTBBOOi

anciá,L
év garanciával!

_ » ta sas ara .s H e a m_h

D lemezek- 1 ■
i,

byLoÉIaT... j

csökkenő
SALGÓ -TRIÁSZ "

Aszód, Kossuth L u.. 24.
■ (A VÖRPI-vel szemben) Tel/fax: 28 500-955 Áraink az ÁFA-Uartalmazzák!

Aszód, Kossuth Lajos u. M Tel: 400-957 IW HT: Ö-I7, $Z0: Ö-I2
M^n'ü’ÁiLng lAíIL^IBKöJIS
Ajóndékfílmes □ 24 □ 1.490.-
fotókídolgo%Ás.|l=3 36 □ 1.890.-

DIGITÁLIS ADATHORDOZÓRÓL 9x13 59.-
(KÁRTljA, CD) 10x15 69.-

30 db feletti megrendelés esetén 
fotóalbumot ajándékozunk Önnek!

Illatszertár
NŐNAPI

opr& meglepetésed mór

Szeretette! várjuk régi és új vásárlóinkat!

AUTÓSISKOLA

GÖDÖLLŐ
Telefon 20 9414-638; 28 419-529 

www.bb.maganiskola.hu 
Akkreditált felnőttképzési intézmény

tanfolyamot indít 2005. március 1-jén 15 órakor 
az aszódi Petőfi Sándor Gimnáziumban 

(2170 Aszód, Hatvani út 3.) 

az alábbi kategóriákban:

A, B, B+E, C, C+E, M 
Jelentkezés: a helyszínen.

Érdeklődni lehet a 20 981-8886-os telefonon.

JVem kell utaznia? <YY)i a gyakorlat ideje alatt 
háztól házig szállítjuk?

Március 31-ig a 2004-es árakon!

LZMrf-XL
EXTRA méretű divatáru és kismamaruházat 

Aszód, Kossuth L. u.3
Tel.: 06-30 627-8481} 06 30 267-5545

FOCMMTOMN ÉEkEZNEk
TAVASZI KOLLEKCIÓNK DAWMAH

farmernadrágok, kötöttáru, 
fiatalos tunikák, kosztümök

Sj@ 1/72 lő
A ttv^ÉsxiSTTgu

Kínálatunk folyamatosan bővül. 
Érdemes betérnie hozzánk!

MBU kategória esetén:

OKÉV szám: 07-0254-03 Intézm. akkr. lajstromszám: 0758

SZÁMÍTÓGÉPES VIZSGÁRA GYAKORLÁSI LEHETŐSÉG!

30 % SzJA.: 36/A § alapján 
gyakorlat: 75.000 Ft a

http://www.bb.maganiskola.hu
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TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

o Sima és habosított, mintás és szövetmintás, fűrészporos, 
mennyezet hőszigetelő tapéták, műstukkók megújult 
választéka,

o poszterek, szegők, bordűrök nagy választékban, valamint 
a tapétázáshoz szükséges eszközök, ragasztók, RIG1PS 
hézagoló és glettelő segédanyagok,

o festéshez, mázoláshoz porfestékek, színezők,
o Diszperzit - Héra - limit lábazat- és homlokzat;

festékek, eesetek, meszelők,
o alapozók - zománcok - lakkok - (azúrok

Péter Lajosné 
ASZÓD 

LAKÓTELEPI FESTÉK - TAPÉTABOLT 
Tel: 28 401-691, 401-092 

Nyitva: H-P: 6-17-ig
Szó: 6-12-ig j

Számítástechnikai és műholdvevő 
szaküzlet és szerviz 
Aszód, Kossuth Lajos út 71.

(A Művelődés Házával szemben) 
Tel: 06-20/965-54-19

m^GnUITOTTUflK!
Rendkívüli nyitási kedvezmények!
Minden termékre 5% árengedmény!

- Számítógépek szervizelése akár helyszíni kiszállással,
- komplett konfigurációk összeépítése, akár I órás határidővel,
- szaktanácsadás,
- számítógép alkatrészek és tartozékok széles választékban,
- nyomtatók és tartozékok.

Komplett konfigurációk már 
bruttó 49.900Ft-tól!

Idézzen íe iozznni! Megéri? "Döntse el Ón!

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

ASZÓDON
Az 

ASZÓDIAKÉRT!
Személygépkocsi-vezetői tanfolyamunk indul 

2005. március 1-én 18 órakor 
a Csengey utcai általános iskolában. 

Beiratkozás a fenti időpontban a helyszínen vagy 
SMS-ben a

30 309-55-98-as telefonszámon.
12 vagy 24 havi részletfizetési 

lehetőség!
ASZÓDI DIÁKOKNAK 

EXTRA KEDVEZMÉNY!
Részletfizetés esetén a

kezdő részlet: 0 Ft!

Mary
itallcislcereslceclés
Aszód, Kossuth Lajos u. 41. (A Posta mellett

Akcióink: f
- húsvéti tojások, csokifigurák, í
- kávék, nescafék,
- házi sütemények,
- likőrök,
- márkás italok,
- rostos és szénsavas üdítők,
- palackozott borok,
- borkülönlegességek.

Segítünk, hogy gond nélkül 1 
készülhessen a húsúéira!

Várjuk régi és új vásárlóinkat^^ 
folyamatosan xdf 

bővülő áruválasztékunkkal!
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-18; szombat-vas.: 8-13

■■■■■■
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www.vwh.hu

Mi is beszállunk 

400 000 Ft kedvezménnyel!

nmuiiitii

Caddy Kombi már bruttó 2 999 000 Ft-tól!
Ne vesztegesse az idejét! Szálljon be Ön is akár hetedmagával, hogy meggyőződjék róla: 
a Caddy Kombi igazán útra való, vérbeli családi autó!

• Akár hét személy szállítására is alkalmas
• Széria ABS, ASR, MSR, rendelhető ESP
• Széria vezető- és utasoldali légzsák
• 4 féle, akár 1.9 PD TDI motor (70-104 LE)
• 70 cm széles tolóajtó akár mindkét oldalon
• 1500 kg max. vontatható tömeg

Caddy

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

Fogyasztási adatok: 5,4 1 / lOOkm -10,5 1 / lOOkm, CO2:146 g/kg - 252 g/kg

http://www.vwh.hu
mailto:vwhaszonjarmuvek@autocentrumgodollo.hu
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aj fáma
köttyi kírcskcíléfi

AJÁNLATAI

Amikor 1978. környékén 
Komjáthy György Vasárnapi 
koktél című műsorában meg
hallottam a Police együttes: 
Üzenet a palackból című szá
mát, még nem gondoltam, 
hogy egy olyan angol zenekar 
bontogatja szárnyait, amely 
egy-két év múlva a korszak 
egyik meghatározó bandája 
lesz, s amelynek millió számra 
veszik a lemezeit. A szocialista 
érában persze gondolni sem 
mertem, hogy valamikor ne
kem is lehet tőlük hangleme
zem. Aztán némileg libera
lizálódott a helyzet, és a hang
lemezgyártó cég forgalmazni 
kezdte a banda harmadik albu
mát, a Zenyatta Mondattál. 
Emlékszem, hogy milyen iz
galommal bontottam ki a 
borítóból a kincset érő bake
litet, s hogy mennyire magá
val ragadott a szokatlan rit- 
muskavalkád. Ekkorra már 
tudtam, hogy a dalokat a Ful
lánk (Sting) írja. A név egyéb
ként azért ragadt Gordon Mat- 
hew Summeren - ez Sting ere
deti neve -, mert a darazsakra

Sting:

Széttört zene
emlékeztető sárga-fekete csí
kos trikót hordott.
A Police 1983-ban felbomlott. 
Sting azonban nem esett két
ségbe, hanem saját nevén ala
kított egy alkalmi zenekart 
dzsesszzenészek bevonásával, 
hogy megkezdje szinte párat
lan szólókarrierjét.
Ama már 53 éves énekes nem
régiben kedvet érzett, hogy a 
rövid, rímes sorok helyett 
hosszabb prózai művet írjon, 
így született meg ajánlati 
könyvünk, a Széttört zene, 
amely az énekes gyerekkorától 
egészen a Police első sikeréig 
terjedő időszakról szól.
A szerző azt írja bevezetőjé
ben, arra törekedett, hogy ne a 
klasszikus életrajz szabályai 
szerint fogalmazza meg törté
netét. Inkább elidőzött élete 
egy-egy csomópontjánál, 
megvizsgálva azokat a viszo
nyokat, személyeket, amelyek 
hatással voltak élete további 
alakulására. Szerintem - akár 
csak a zenéjében - ezúttal is jó 
megoldásokra lelt.

Rácz Zoltán

Péceli sikerek
a Kazinczy-versenyen

Sokadik alkalommal rendezte meg a Csengey Gusztáv Álta
lános Iskola a körzeti Kazinczy szépkiejtési versenyt. A meg
mérettetésre nevezett 38 kisdiák két korosztályba (5-6 és 7-8 
osztályos) sorolva igyekezte meggyőzni a zsűrit, hogy mind az 
általa választott és begyakorolt, mind az először látott kötele-ző 
szöveggel megfelelően boldogul. Ez egyébként mindenki-nek 
sikerült, több kiemelkedő produkciót hallhattak az érdek-lődők. 
A versenyen a következő végeredmény született: 
5-6 o.
1. Mátyási Márk
2. Kereszti Zsófia
3. Szűcs Barbara 
7-8. o.
1. Cecchini Bianka
2. Tasnádi Petra
3. Kiss Vivien

Kartal Könyves K. Ált. Iskola 
Kistarcsa Kölcsey F. Ált. Iskola 
Pécel Szemere P. Ált. Iskola

Pécel Szemere P. Ált. Isk.
Aszód Petőfi S. Gimn.
Pécel Szemere P. Ált. Iskola

Különdíjasok: 5-6.osztály: Szénási Réka (Túra), Béndek Andrea 
(Pécel), Bratkovics Brigitta (Aszód)
7-8. Osztály: Berki Brigitta (Aszód), Fogda Alexandra (Pécel)

Andersen - rajzpályázat

Kedves Gyerekek!

Hans Christian Andersen születésének 200. évfordulója alkal
mából rajzpályázatot hirdet a Városi Könyvtár. Szeretnénk, ha 
kedvenc Andersen-meséiteket, kedvenc szereplőiteket lerajzol
nátok, és elküldenétek nekünk.
A pályamunkákat bármilyen rajztechnikával elkészíthetitek, 
A/3-as vagy A/4-es méretben, fehér papírkerettel.
A nyertes alkotások készítői könyvjutalomban és oklevélben ré
szesülnek, az összes rajz részvételével pedig kiállítást rende
zünk.
Feldolgozásra ajánljuk a következő meséket:
A rút kiskacsa
A rendíthetetlen ólomkatona
Pöttöm Panna
A császár új ruhája
A vadhattyúk
A hókirálynő
A kis gyufaárus lány
A kis hableány
Beküldési határidő: 2005. március 20.
Nevezési díj: 200 Ft
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2005. ápr. 15-én pénteken 
14 órakor kerül sor a Gyermekkönyvtárban.
Kérjük, a pályaműveken tüntessétek fel neveteket, életkoroto
kat, iskolátokat és az illusztrált mese címét.

Költészet Napja 2005
Kedves Gyerekek!

József Attila 1905. április 11-én született, ezért tartjuk 1964. óta 
ezen a napon a Magyar Költészet Napját.
Ebből az alkalomból szavalóversenyt hirdet a Városi Könyvtár. 
A költő születésének 100. évfordulója alkalmából József Attila 
költeményeiből választhatnak a szavalok.
A jelentkezéseket ápr. 1-ig kérjük leadni a Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtárába (Kossuth L. u. 72.).

A szavalóverseny időpontja:
Alsósoknak: 2005. április 8. péntek Móra 
Felsősöknek: 2005. április 8. péntek 16 óra 
Nevezési díj: 200 Ft

Mesemondó verseny
Kedves Gyerekek!

Hans Christian Andersen dán meseíró születésének 200. 
évfordulója alkalmából mesemondó versenyt hirdet a Városi 
Könyvtár. A nevezéseket 2005. ápr. 14-ig adhatjátok le a 
könyvtárban. A verseny időpontja: 2005. ápr. 15. péntek Móra. 
Nevezési díj: 200,-Ft. A mesék kiválasztásában szívesen segí
tünk Nektek, ha ellátogattok a gyermekkönyvtárba (Kossuth L. 
u.72.).
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Pályázati felhívás

Indul 
a képújság

Ha minden jól megy, március 1-től igen sűrűn fogják látni ezt a 
lógót, amely az Aszód Televíziót jelzi majd.
Sokat, sokan vártunk erre a pillanatra. Jómagam nagyon izgu
lok, hiszen félek, hogy Önök túl sokat várnak tőlünk majd. 
Manapság ugyanis sok-sok csatorna szolgálja ki a nézőt. És 
ezek mind profik, mind profi háttérrel.
Az Aszód Televízió pénz nélkül indul el, mondhatni hobbiból.
A városnak tévét finanszírozni most biztos nincs pénze, ugyan
akkor vagyunk néhányan, akik szenvednek attól, hogy Zsám- 
bokon, Bagón, Hévízgyörkön már régóta nézhetnek helyi mű
sort, Galgahévízen nem olyan régóta, Aszód pedig megint le
maradt.. . Legalábbis e téren - eddig.
Mi lelkesedéssel igyekszünk pótolni hiányosságainkat. Bízunk 
benne, hogy egyre többen kapnak majd rá erre az “úri hun
cutságra”, s ha egy idő után beáll a műsorrend, várják, mikor 
bukkannak fel ismerőseik a képernyőn.
Március 1-től elindul a képújság, ami sok információt, s re
méljük, reklámokat is hordoz majd - ez lesz ugyanis az egyetlen 
bevételünk. Talán a nyersanyag ára becsöpög majd...
Március 11-én újabb mérföldkő következik: felvételről nézhetik 
meg a március 9-ei képviselő-testületi ülést. Keressék tehát az 
eddigi információs csatorna helyén az Aszód Televízió képúj
ságját és műsorát. Rácz Zoltán

HIRD^'íl TARIFÁK
Magán hirdetés a képújság oldalain:
Időtartam 1 oldal 2 oldal 3 oldal
7 nap 800 Ft 1500 Ft 2000 Ft
14 nap 1200 Ft 1800 Ft 2400 Ft
30 nap 1800 Ft 3000 Ft 3800 Ft
Közületi hirdetések a képújság oldalain:
Időtartam 1 oldal 2 oldal 3 oldal
7 nap 2000 Ft 3600 Ft 4500 Ft
14 nap 3600 Ft 6000 Ft 7800 Ft
30 nap 5600 Ft 10000 Ft 13000 Ft
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák!

Nőnapi Akció!
Tisztelt Férfitársaim! Köszöntsék kedvesüket, hölgyismerő
süket a képernyőn keresztül! Egy hét időtartamra 1 oldalas 
hirdetésük mindössze 500 Ft! Hirdetésfelvétel: február 
25-től!_______________________________________________

1 %: az emberiesség ereje

Tisztelt Honfitársunk!
Kérjük, hogy adóbevallásakor is gondoljon a hazai rászorulók
ra, és személyi jövedelemadójának 1 %-ával legyen részese hu
manitárius tevékenységünknek. Ajánlja adója 1 %-át a Magyar 
Vöröskeresztnek! Adószámunk: 19002093-2-41

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 13/2005. /I. 26./ ÖKT. sz. határozatában 

foglaltak alapján pályázattal meghirdeti az 
ASZÓD KOSSUTH L. u. 11. szám alatti

42 m2-es alapterületű, nem lakás célú bérleményt 
kereskedelmi tevékenység folytatására.

A pályázatot írásban kell benyújtani, s annak tartalmaznia kell: 
a/ a pályázó nevét, címét, tevékenységének megnevezését 
b/ nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
A pályázat leadásának helye: Városi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód,Szabadság tér 9.
Leadásának határideje: az ASZÓDI TÜKÖR megjelenésétől - 
február 23.- számított két héten belül.
A pályázati tárgyalás helye: Városi Polgármesteri Hivatal 
tanácskozó terme. 2170. Aszód,Szabadságtér9. Lem.
Ideje: Apályázati határidő lejártát követő 8 napon belül.
A meghirdetésre kerülő nem lakás céljára szolgáló bérlemények 
bérleti díja 2004. április 1-től 1.600.-Ft/m2/hó+ÁFA, a kép
viselő-testület 41/2004./III.3./ ÖKT. sz. határozata alapján.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
12/2005. (1.26.) ÖKT. sz. határozatában foglaltak alapján 

pályázat útján meghirdeti az
ASZÓD KOSSUTH L. u. 21. sz. alatti

61.5 m2-es alapterületű, nem lakás célú bérleményt 
kereskedelmi tevékenység folytatására.

A kép viselő-testület kimondja, hogy az előzetes műszaki felmé
rés alapján a belső felújítás, komfortosítási munkák a bérleti 
jogot elnyert pályázót terhelik, amely összeg és a tulajdonost 
terhelő vizesblokk kialakítási költség a bérleti díjba jóváírásra 
kerül a képviselő-testülettel történt egyeztetés és jóváhagyás 
alapján.
A pályázatot írásban kell benyújtani, s annak tartalmaznia kell: 
a/ a pályázó nevét,címét, tevékenységének megnevezését 
b/ nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. 
Apályázat leadásának helye: Városi Polgármesteri Hivatal 
2170. Aszód,Szabadságtér9.
Leadásának határideje: az ASZÓDI TÜKÖR megjelenésétől - 
február 23. - számított két héten belül.
A pályázati tárgyalás helye: Városi Polgármesteri Hivatal 
tanácskozóterme. 2170 Aszód Szabadság tér 9.Lem.
Ideje: a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül.
A meghirdetésre kerülő nem lakás céljára szolgáló bérlemények 
bérleti díja 2004. április 1-től 1.600 Ft/m2/hó+ÁFA, a képvi
selő-testület 2004. (III.3.) ÖKT. sz. határozata alapján.

Bagyin József polgármester

A Közművelődés Otthona 
programajánlója

Március 2-án 18 órakor a Művelődés Háza kamaratermében: 
Sohase mondd! Meglepetésműsor nemcsak nőknek!
Belépődíj: 400 Ft.
Március 6-án 18 órakor a Művelődés Háza kistermében: 
Jazzklub. Zenél Bubenyák Zoltán és barátai.
Március 8-án 18 órakor a Nyugdíjasklubban: Irodalombarátok 
köre.
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Egy telefonszámváltás kálváriája

- Jó napot! Itt lehetfuvart rendelni?
- Igen. Miről lenne szó?
- Egy szekrényt kellene elvinni Aszódról Túrára.
- Rendben, ötezer forint lesz.
- Túráról pedig el kéne hozni egy másik szekrényt.
- Az újabb ötezerforintba kerül.
- Micsodaaa??? De hát a fuvar egyetlen oda-vissza úttal 
teljesíthető...
- Oda-vissza úttal...??? Hát miért nem így mondta? így már 
húszezerbe kerül a fuvar!

A fenti „tanmesét” akkor ta
láltam ki, amikor a méregtől 
majd eldurranó fejjel hazafelé 
tartottam térségünk vezetékes 
telefonszolgáltatójának gödöl
lői ügyfélszolgálati irodájából. 
Nem szokásom a sérelmeimet 
bosszúvágytól hajtva közzé
tenni, viszont úgy vélem, az 
alábbi eset sokak számára ta
nulságos.
Nemrégiben új lakásba költöz
tünk, amivel egy ideiglenesen 
kikapcsolt telefonvonalat is 
„örököltünk”. Már a költözés 
előtt elhatároztuk, hogy az 
eddig meglévő és az új tele
fonvonalat - azaz a hozzájuk 
tartozó telefonszámokat - fel
cseréltetjük a szolgáltatóval, 
így rokonaink és ismerőseink 
új lakóhelyünkön is gond nél
kül elérhetnek bennünket, a ré
gi lakásunk majdani tulajdo
nosa pedig akkor aktiváltatja a 
vonalát, amikor szükségét érzi. 
Kérelmünket meg is írtam a 
szolgáltató felé, majd bevittem 
a gödöllői ügyfélszolgálati iro
dába. Az ügyet intéző munka
társ jelezte: a cserénél van ol
csóbb megoldás, így a két te
lefonszám átvitele csupán két
szer 1875 Ft lesz; az egyiket a 
következő havi számlával fi
zetjük (ez meg is történt), a 
másikat az átkapcsolás után.

Nagyon örültem telefon
szolgáltatónk ügyfélbarát hoz
záállásának és annak: az őket 
érő panaszáradatról szóló kó
sza hírek ellenére mégiscsak 
nekünk van a legjobb szolgál
tatónk. Örültem - egészen a 
tényleges számcsere megtör

téntéig, ugyanis a központban 
mindent összekuszáltak, így 
pl. néhány napig csak a régi 
lakásból tudtunk telefonálni, 
míg a régi számunk deakti
válva került át az új lakásba 
stb. Örömöm végleg elillant, 
amikor a következő havi két 
telefonszámla egyenként 3125 
Ft számcsere díjtételt is tar
talmazott.
Másnap irány az ügyfélszol
gálati iroda, ahol csodák cso
dájára azonnal sorra kerül-

Tájékoztató
A közlekedési balesetek esetén kiállítandó új igazolásról

A Gödöllői Rendőrkapitány
ság illetékességi területén 
2005. február 1-től - saját kez
deményezés alapján! - egy új
fajta igazolás kiállítása került 
bevezetésre, mely a közleke
dési balesetek részesei szá
mára a biztosító társaságoknál 
történő gyorsabb kárrendezési 
eljárást teszi lehetővé.

Amennyiben közlekedési 
baleset részeseivé válnak, és a 
helyszínen rendőri intézke
désre kerül sor, akkor az in
tézkedő rendőr a helyszín ada
tai alapján a részeseknek kiállít 
egy igazolást, mellyel a meg
jelölt biztosítótársaságnál a 
kárrendezési igényüket be tud
ják jelenteni. Az igazolás nem 
tartalmaz állásfoglalást a fele
lősség tekintetében, azonban 
fontos információkat tartalmaz 
az ügy további menetét ille
tően. 

tem. Magammal vittem az el
múlt néhány hónapban kapott 
telefonszámlákat és a befize
tést igazoló csekkszelvénye
ket. (Bevallom, nem kis büsz
keség töltött el, amikor az ügy
intéző hölgy az egyik, megle
hetősen zavaros összetételű 
számla láttán elkerekedett 
szemmel jegyezte meg: ilyet ő 
még nem látott...) Aztán közel 
egy órán át többnyire magá
nyosan ücsörögtem az asztal
nál, mert a munkatárs a hátsó 
irodában egyeztette felettesé
vel a kérelmünket és a történ
teket rögzítő kimutatásokat. 
Ezután közölte, hogy a 2x3125 
Ft jogos követelésük, mert ké
relmemben a két telefonszám 
cseréjét kértem, kollégája pe
dig nem íratta alá velem, hogy 
ehelyett az általa javasolt (és 
valóban olcsóbb, számonként 
1875 Ft-ba kerülő) számátvi-

Az igazolás birtokában már 
nem kell a balesetet követően a 
Gödöllői Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztá
lyán órákat eltölteniük a bizto
sító társaságuk felé benyúj
tandó iratok beszerzésével.
Ez az újfajta igazolás egyelőre 
csak a Gödöllői Rendőrkapi- 

Elkészült a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi terüle
téhez tartozó települések 2004. évi baleseti statisztikája. Sajnos 
ebből az derül ki, hogy nőtt a közlekedési balesetek száma.
12 olyan tragédia történt a régió útjain, amely halállal végződött. 
105 esetben súlyos sérültek várták a mentőket, míg 177 esetben 
könnyű sérüléseket kellett ellátni. Előbbi esetben csökkenésről, 
utóbbi esetében növekedésről beszélhetünk. A statisztikát az 
anyagi káros balesetek rontják le igazán, ebből 84-gyel volt 
több, mint 2003-ban.
A közlekedési balesetek többsége gyorshajtás miatt következett 
be, de előkelő helyen szerepel az elsőbbség megadásának elmu
lasztása és a kanyarodási szabályok áthágása is.
Megdöbbentő, hogy 44 esetben a vezetés előtt elfogyasztott al
kohol is nagymértékben közrejátszott a baj létrejöttében.

R.Z.

telt kérjem. (Az is ekkor vált 
világossá, hogy az egyszer be
fizetett közel 1875 Ft-ot azért 
számlázták ki, mert az új la
kással megvásárolt telefonvo
nalat átírták az én nevemre.)

Miután az ügy nagyon kusza, 
összefoglalom: ha egy telefon
számot az A pontból a B pont
ba helyeztetünk át, egy mási
kat pedig a B pontból az A 
pontba, a két művelet összesen 
3.750 Ft-ba kerül. Ha a két te
lefonszámot egyszerűen fel
cseréltetjük, 6.250 Ft-tal lesz 
könnyebb a pénztárcánk. Ügy
félbarát megoldás: választ
hatunk, mennyit vagyunk haj
landók áldozni a célra - fel
téve, hogy előre tudunk a két 
lehetőségről.
Ezek után ügyfélbarát meg

oldást jelentene, ha a szolgál
tató az egyszerűség kedvéért 
megszüntetné a két lehetőség 
egyikét. Arra viszont nem me
rek tippelni, számára melyik 
megszüntetése lenne kézen
fekvő...

-Hiszi- 

tányság illetékességi területén 
történt közlekedési balesetekre 
vonatkozik, amennyiben más
hol történik Önökkel baleset, 
továbbra is az eljáró szervtől 
kell beszerezniük a kárrende
zéshez szükséges iratokat.

Gödöllői R.kapitányság
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Az elektromosság hősei
Dr. Bay Zoltán

Beszél a csend
Szerettem Aszódot, a tisz

tességes emberek nyugodt kis
városát. Szerettem a város ki
egyensúlyozott, szélsőségek
től mentes légkörét. Jó volt a 
közérzetem.

Jó volt mindaddig, míg tu
domásomra nem jutott, hogy 
egy helyi intézmény dikta
tórikus vezetése emberi közös
ségeket tesz tönkre. A féle
lemkeltés módszerével, jel
lemnyomorító módon negatív 
tulajdonságokat hoz felszínre. 
Kiirtja a szolidaritás, a kollegi
alitás érzését, megalkuvásra, 
álságosságra késztet.
Ennek az intézménynek a ve
zetője bármit megtehet bün
tetlenül. Munkatársait nyilvá
nosan lejárathatja, munkájukat 
semmibe veheti. Beosztottját 
bizonyíthatóan hazug vádak
kal, becsületsértő jelzőkkel il
letheti. Visszaélve hatalmával, 

Köszönet az 1 %-ért
A Városi Cukorbetegek Egyesületének tagsága nevében kö

szönjük meg mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 
%-ával támogatták a városban élő diabéteszes betegek érdeké
ben végzett közérdekű munkánkat.
A törvényben előírtak szerint e közleményben hozzuk nyil

vánosságra, hogy a 2003. évi felajánlások kapcsán az APEH 
2004. őszén 70.350 Ft-ot utalt át egyesületünknek.
Az összeget a következő célokra fordítottuk:
2. típusú cukorbetegeknek a MACOSZ (Magyar Cukorbetegek 
Országos Szövetsége) által szervezett oktatásra 16.991 Ft
Gyógyszervásárlás támogatására 53.359 Ft

Tagtársaink nevében ismételjen megköszönjük az egyesüle
tünket támogatók megértő döntését, s egyben kérjük a tisztelt 
adófizetők további segítségét céljaink megvalósításához.
Adószámunk: 18681275-1-13 Búzás Pál

Elnök

Felkérjük a helyben működő civil szervezetek vezetőit, hogy talál
kozzunk 2005. március 3-án 17.30 órakor a Városi Nyugdíjasklub 
Falujárók útja 1. sz. alatti helyiségében (a körforgalomnál). Cé
lunk, ezzel, hogy megismerjük egymás tevékenységét és megbe
széljük az együttműködés lehetőségét. Takács Lajos

a Mozgáskorlátozottak Aszódi Szervezetének titkára

nyomást gyakorolhat intéz
ménye dolgozóira, érvek he
lyett az érvelő megsemmisíté
sére törekszik. Megteheti, mert 
a diktatúrával járó félelem be
fogja a szájakat, elfojtja az 
emberi tisztességet. Megtehe
ti, mert úgy tűnik, nincs fórum, 
amely vezetésre való pszicho
lógiai alkalmasságát szemügy
re vehetné.
Az olvasónak talán megold

hatatlan betűrejtvény az álta
lam leírt helyzetkép, de az il
letékesek és az érintettek szá
mára nem az.
Talán ők is belátják egyszer, 

hogy a fásultság csöndjét - ké
nyelemből - nyugalommal 
magyarázni szintén nem tisz
tességes dolog.
Akkor sem, ha nincs szemé
lyes érintettségünk.
Név és cím a szerkesztőség
ben.

1900. július 24-én született 
Gyulavár községben. A debre
ceni Református Kollégium
ban a fizika tudománya mellett 
döntött, e területen folytatta ta
nulmányait Budapesten a Páz
mány Péter Tudomány egye
temen is. A megszerzett ok
levél birtokában a Trefort utcai 
Mintagimnáziumban kezdte 
tanári pályáját. 1926-ban ki
tüntetéssel doktorált. Ösztön
díjasként Berlinben folytatta 
tanulmányait. Hazatérve, 
1933-tól a szegedi egyetemen 
az elméleti fizika professzo
raként tanított és vált ország
szerte ismertté. így került az 
Egyesült Izzó kutatólabora
tóriumába vezetőnek.

Bay Zoltán és Aschner Lipót 
együttműködése eredménye
ként jött létre a Magyar Királyi 
József Nádor Műegyetemen az 
atomfizikai tanszék. Vezetésé
vel Bay Zoltánt bízták meg. Itt 
folytattak először Hold-refle
xiós kísérleteket. A Hold-kí
sérlet technikai előzményei a
II. világháborúhoz kapcsolód
nak. Az Egyesült Izzó labora
tóriumában 1942-ben kezdő
dött el a mikrohullámú eszkö
zök és berendezések vizsgá
lata, valamint a lokátorkutatás. 
Rövidesen már 100 km távol
ságú összeköttetést is sikerült 
létrehozni. A Hold lokátoro- 
zási kísérletei 1944-ben kez
dődtek. Problémát jelentett a 
Hold óriási, 380 ezer kilométe
res távolsága és - ebből adó
dóan - a visszatérő jel gyenge
sége, illetve a jel-zaj viszony 
kedvezőtlen aránya.

1946. február 6-án Európában 
elsőként a Bay Zoltán irányí
totta csoportnak sikerült a 
Holdról visszhangot érzékelni 
és ezzel - a világon az elsők 
között - belépni az aktív űrku
tatásba. Jelek kibocsátásával 
és a kapott válaszokkal igye
keztek információkat szerezni 
a világűr jelenségeiről.

Közéleti tevékenységét is a tu
domány és az ország érdeké
ben való tenni akarás jelle
mezte. A miniszteri biztos fel
kérésére vállalta a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület 
irányítását. Tevékenységét ki
tüntetésekkel ismerte el a ma
gyar állam.
1946-ban a Magyar Tudomá

nyos Akadémia rendes tagjává 
választották. 1947-ben az el
lenállási tevékenységéért a 
Magyar Szabadság Érdemrend 
ezüst fokozatával, majd ered
ményes munkásságáért a Ma
gyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztjével tüntették ki. 
1948-ban fordult a politika. 
Ekkor már Bay Zoltán volt az 
Egyesült Izzó vezérigazgatója. 
A koncepciós perek, letartóz
tatások miatt elhagyta orszá
gunkat, és az USA-ban telepe
dett le. A George Washington 
Egyetem professzora lett. Töb
bek között Neumann Jánossal 
és Szent-Györgyi Alberttel 
dolgozott együtt. 1955-ben az 
egyetem atomfizikai osztá
lyának vezetője lett. Kitűnő 
eredményeket produkált a 
szakterületén. Kimutatta a 
fénysebesség állandóságát, 
frekvenciafüggetlenségét, és 
pontosan mérte magát a fény
sebességet.

Huszonöt év kényszerű távol
iét után, 1973-ban látogatott 
hazánkba egy előadássoro
zatra. 1981-ben a Magyar Tu
dományos Akadémia tisztelet
beli tagjává választották. 90 
éves korában Göncz Árpád 
köztársasági elnök megláto
gatta Washingtonban, hogy 
átadja a rubin tokkal ékesített 
Magyar Zászlórendet.
Bay Zoltán 1992. október 4-én 
hunyt el. Kívánsága az volt, 
hogy magyar földben nyugod
jon. Végső akaratának megfe
lelően a gyulavári református 
temetőben helyezték örök nyu
galomra.

Kaáli Nagy Kálmán
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A Galga-vidék mai kultúrájának továbbélési lehetőségei
A Galga menti Művészek Egyesületének helye az itt élő közösségek értékrendjében

Közel egy esztendeje alakult meg a Galga menti Művészek 
Egyesülete. Ez idő alatt több, mint nyolcvan, a művészetek
hez vonzódó, annak valamilyen formáját űző tagja lett a 
szervezetnek. Van saját zászlójuk, himnuszuk, Lant és Ecset 
néven művészeti folyóiratot indítottak, számos kiállítást 
tudhatnak maguk mögött. Megítélésük mégsem egyértelmű, 
sokan dilettánsok gyülekezetének tartják őket, mondván, 
nem attól lesz valaki költő, mert versei jelennek meg. Az 
alapító, Kapuné Lengyel Julianna festőművész úgy tartja, 
mindenkinek meg kell adni az esélyt, aki manapság a művé
szetek felé fordul, ezért egyelőre nem szelektálnak a jelent
kezők között.
Az egyesület tagja Koczeth László is, aki Tövis néven több 
alkalommal publikált már lapunkban. Ő a következőkép
pen látja helyzetüket.

A XXI. századi Magyarország 
jelenlegi gazdasági-politikai 
helyzetéből kiindulva, som
másan azt a megállapítást te
hetjük, hogy a kultúrára jut a 
legkevesebb pénz.
Nem akarok kitérni arra a tör
ténelem által már sokszor bi
zonyított tényre, hogy a kul
túra a műveltség magas foka 
milyen megtermékenyítő ha
tással volt a gazdasági jólét, az 
egészséges társadalom megte
remtésére.
A mai magyar politikai veze

tés, bár feltételezem, hogy 
tisztában van ezekkel a tények
kel, nem találja a megfelelő 
eszközöket, formákat - első
sorban tudati téren - ennek a 
helyzetnek a megoldására.
A demokráciában, melynek el
veit országunk is követni kí
vánja, a művészeteknek, a kul
túrának kiemelkedően fontos 
szerepe van a nemzet arcula
tának, karakterének alakításá
ban, a közgondolkodásra ható 
helyes értékítéletek megterem
tésében, a nemzetfejlődés elő
segítésében, az optimista jövő
kép kialakításában.
A művész felhívja a figyelmet 
a társadalom torzulásaira, ala
kulására, és sokszor a tükrözte- 
tett valósággal pozitív megol
dási alternatívákat is nyújt. így 
van ez a méltánytalanul háttér
be szorult, szorított vidéki al
kotók esetében is.
Talán köztudott, hogy a ma

gyar művészek többsége a népi 
kultúrából meríti a legtöbb 
erőt, ihletet az alkotásaihoz. 
Ám manapság a kultúrára csak 
ott és azoknak jut pénz, akik
kel kifelé is mutathatjuk kul
túrnemzeti mivoltunkat, 
vagyis a művészeti elit számá
ra. A „fapados” vidéki kultúra 
hátul kullog a támogatottak so
rában. Ha a vidéki alkotókat a 
jelenleginél nem támogatják 
jobban, akkor a vidéki kultu
rális élet elsorvad, virágai el
vesztik fényüket, elhervad
nak.

A vidéki alkotók túlnyomó 
többsége, így a Galgamenti 
Művészek Egyesületének tag
jai is leginkább „pénz és taps" 
nélkül dolgoznak. Szabad
időnk nagy részét szánjuk te
hetségünk kibontakoztatására, 
alkotó szenvedélyünk által lét
rehozott műveink társadalmi 
elfogadtatására, útjára bocsá
tására. Művészetünk nem ön
cél, hanem a vidéki közössé
gek ízlésformálására tett kísér
let. Sajnos ez nem mindig jut el 
a célzott közösségekhez, ám 
ez korántsem a mi hibánk és fe
lelősségünk. A legtöbb művész 
ugyanis kevésbé tehetséges 
önmaga menedzselésében, 
mint saját művészetének al
kotófolyamataiban. A mi dol
gunk az esztétikum, a gondo
latokat ébresztő alkotások lét
rehozása.
Amáraelanyagiasult közgon

dolkodás hibája többek között 
az is, hogy - sok esetben - 
olyan helyi politikai-gazdasági 
főszereplők vannak döntés
helyzetben, akik a tehetséget, a 
valódi műalkotást megítélni, 
kellőképpen értékelni több
nyire nem tudják. A községi, 
városi vezetés általában csak a 
hagyományőrzést - ami ter
mészetesen nagyon fontos -, 
tekinti támogatandónak, az új 
értékeket létrehozókat nem. 
Az arányaiban minden évben 
kisebb lehetőséget biztosító 
költségvetés esetén a kultúra 
területéről vesznek el pénzt, 
mert “az fáj legkevésbé”.
Ennek köszönhetően sok eset
ben fontos művek nem jutnak 
el a célzott közösséghez, a be
fogadó vidéki emberhez. Ez 
pedig már lelkiismereti kérdés. 
Sokszor az alkotó politikai ho
vatartozása, meggyőződése, 
személyes kisugárzása a döntő 
a megítélésekben.
A helyi „kultúracsinálók” sze
repe sem elhanyagolható, ta
nácsadói mivoltukban, befo
lyásolási lehetőségeikben. Itt 
már működhetnek a „szemé
lyes kapcsolatrendszerek” 
múltból öröklött rossz beideg
ződései. Az „acélgyörgyök” 
sok helyütt tovább élnek a mai 
helyi, vidéki kultúra irányítá
sában. A három T ( tiltom, 
tűröm, támogatom) gyakorla
tilag most is sok helyen műkö
dik, tizenöt évvel az új magyar 
demokrácia születése után. A 
vállalkozók csak kis része adja 
a pénzét a kultúra támogatá
sára, így mindezeket egybe
vetve sok helyütt vegetál a he
lyi művészeti élet.

Kényelmes álláspont az is, 
hogy csak a már bizonyított 
művészeket támogatják esetle
gesen, így éppen az újak fejlő
dési lehetőségét fogják visz- 
sza. A vidéki ember ízlésfor
málása nagyon nehéz, hiszen 
sok esetben fel kell venni a 
harcot a csillogó gagyi, a talmi, 
a médiákon keresztül közvetí

tett „kultúrtrágya” ellen. Har
colni kell a létező funkcionális 
analfabétizmus ellen is, mely 
háttérbe szorítja az olvasást a 
televízióval szemben.
Sokat tehet vidéken a peda

gógus, a polgármester és a kép
viselő-testület, a könyvtáros, a 
helyi kultúráért felelős, a köz
művelődést irányító szakem
ber is. Ez a fejlődés szempont
jából a jövő nemzedékéért 
teendő közös felelősségünk. 
Természetesen sok pozitív 
példa van községi, városi szin
teken, ahol olykor erőn felül 
támogatják a helyi kultúrát, 
különféle fesztiválokkal, mű
sorokkal, könyvkiadással, 
koncertekkel, kiállításokkal. 
Ebből a jó példából kellene 
több, nem az előzőekben lefes
tetett negatívumokból.
A Galga mentéhez és vonzás

körzetéhez mintegy negyven 
község tartozik. E tájkörzet 
művészeinek egy részét fogja 
össze a Galgamenti Művészek 
Egyesülete. 2004. a bemutat
kozás éve volt számunkra, ren
geteg nehézséggel, részsike
rekkel. Sok helyütt találkoz
tunk be nem teljesült ígéretek
kel, elhallgatással, visszautasí
tással, de szerencsére támoga
tással is. Sajnálatosan kevés 
polgármester és képviselőtes
tület, helyi vállalkozó, egyéb 
támogató ismerte fel társa
dalmi fontosságunkat. Köszö
net azoknak, akik felvállalták 
céljainkat. Bízom benne, hogy 
a fenn vázolt helyzetkép el- 
gondolkozásra készteti azokat, 
akik nem tettek eleget a kultúra 
megőrzéséért, és 2005-ben 
jobban támogatják az ennek a 
vidéknek új, maradandó érté
keket létrehozó művészeit.

Koczeth László

Március S.

Gondoljon szeretteire!
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Ötéves a Városi Civil Vegyeskar
(Folytatás az 1. oldalon)
- Azt szokták mondani, az 
ember élete első néhány esz
tendejében tanul a legtöb
bet. Igaz-e ez egy kórusra is?
- tettem fel a kérdést Pál La
josnak.
- Ez nyilván kiderül majd a 
születésnapi koncerten. Sok 
mindent fogunk énekelni, a 
XIV. Századi daloktól kezdve 
egészen a XX. század könnyű
zenei slágeréig. Bőséges a 
repertoárunk, Kodály-dara- 
bokat akár egy egész estén 
keresztül tudnánk énekelni. 
Személy szerint nagyon örü
lök, hogy ez a kórus mindenre 
vevő.
- Ha a kisgyermek példánál 
maradunk, akkor az első 
években vannak fontos ál
lomások: megtanul beszélni, 
járni, használni kezdi a bilit 
stb. A vegyeskar életében 
volt-e ilyen fontos állomás,

Egy kis nyelvelés
Szabálytalan nyelvhasználat

Az ember hajlamos arra, hogy 
azt higgye: mindent úgy alakít 
maga körül, ahogyan legjobb
nak véli, vagy legalábbis úgy, 
ahogyan valamilyen megtanult 
szabály alapján kell. Néha 
azonban szembesülnie kell az
zal, hogy a dolgok tőle függet
lenül alakulnak így vagy úgy. 
Ezt tapasztaljuk néha a min
dennapi nyelvi érintkezésben 
is.
Iskolai tanulmányaink során 

sok-sok nyelvtani szabály is- 
merünk/tanulunk meg, ame
lyet életünk során tudatosan 
vagy ösztönösen használunk. 
Ha van módunk a nyelvhasz
nálat rejtelmeibe bepillantani, 
időnként azt tapasztaljuk, 
hogy nem mindig szabályosan, 
a tanult nyelvi normáknak 
megfelelően használjuk nyel
vünket. Sőt azt is tapasztaljuk, 
hogy ezek a „szabálytalan” 
nyelvi alakok semmiféle za

amire a szülő - a karnagy - 
büszke?
-Azt az alkalmat mindenkép
pen megemlíteném, amikor 
Püspökhatvanban az ottani kó
russal énekeltük a Dextere Do- 
mini című című darabot. Na
gyon nehéz mű, orgonaszó
lóval, szólóénekkel van teli- 
tüzdelve. Általában hivatásos 
kórus próbálkozik vele. Elfo
gultság nélkül mondom, meg
feleltünk a feladatnak.
- Egy szülő mindig kitűz bi
zonyos célokat a gyermeké
nek. Mi a kórus célja, mit 
szeretne elérni?
- Van két nagyszerű kórus a 
környékünkön, Gödöllőn és 
Hatvanban. Őket tartjuk példa
képünknek, szeretnénk arra a 
szintre eljutni. És persze cél az 
is, hogy ez a nagyszerű közös
ség megmaradjon ilyennek, 
amilyen most: lelkes és rop
pantul szeret énekelni. Szeret

vart nem okoznak a minden
napi érintkezésben.

Gyakran mondjuk mi ma
gunk is a szabályos ilyent/ 
olyant helyett, hogy ilyet/ 
olyat. Ezek az alakváltozatok 
mára már teljesen polgárjogot 
nyertek nyelvünkben. Egy 
kicsit idegenebbül hangzanak, 
de korántsem szokatlanul, ha 
azt halljuk valaki szájából, 
hogy „Ezt nem szabadott 
volna mondanom! ”

A kifejezés furcsasága ab
ból adódik, hogy a szabad szó 
nem ige, hanem melléknév, 
ugyanakkor mai nyelvhaszná
latunkban már szinte termé
szetesnek tűnik, hogy ugyan
úgy hozzákapcsolhatjuk a fel
tételes mód jelét, mintha ige 
lenne. Ha valamire azt mond
juk, hogy szabadna, ugyanazt 
értjük alatta, mintha azt mon
danánk: szabad volna vagy 
szabad lenne. 

ném azt is megjegyezni, hogy 
az öt év tulajdonképpen hat 
esztendő. Szász Béla nevét 
mindenképpen fontos megem
lítenem, hiszen ő ekkor szer
vezte meg az énekkart, mi rá 
egy évre vettük át tőle a kar
nagyi pálcát.
- Mit fog hallani a közönség 
március 5-én, a jubileumi 
koncerten?
- Sok-sok szép művet, egyházi 
és világi éneket, gregorián da
lokat, spirituálékat. Ezeket öt 
év alatt tanultuk, és nagyon 
szeretjük. Lesznek vendégeink 
is, a Pro Musica kórus, és deb
receni egyetemista fiatalok, 
akik főik muzsikát játszanak 
majd. Arra kérek mindenkit, 
aki szereti a zenét, tiszteljen 
meg bennünket március 5-én 
17 órakor. A koncert ingyenes, 
a taps a fizetség.

R. Z.

Először magam is azt hit
tem, napjaink újabb nyelvi vál
tozásával állunk szemben. 
Úgy gondoltam, hogy a külön
féle rongáló hatások eredmé
nyeképpen született meg ez a 
szabályosnak éppen nem 
mondható alakváltozat. Annál 
is inkább, mert munkám során, 
a tanulókkal és a felnőttekkel 
való érintkezés során gyakran 
hallom. S hogy ez nem így van, 
arra egy közelmúltbéli olvas
mányélményem döbbentett rá. 
Munkámhoz kapcsolódóan - 
immár sokadszor - újraolvas
tam Jókai Mór Kárpáthy Zol
tán című regényét, melyet a 
szerző pályájának korai szaka
szában, még az 1850-es évek 
első felében írt, s abban olvas
tam az alábbi mondatot: „Az
tán talán nem is szabadna azt 
többet tenni: ki tudja? Sok idő 
elmúlt azóta. ”

Bizony sok idő elmúlt 
azóta, s lám már akkor is elő
fordult nyelvünkben ez a fur
csa képződmény. Talán mégis
csak igaz lehet a szólás, hogy 
nincs új a nap alatt? -g-1

Józsi 
receptjei 
Böjti spagetti

Hozzávalók 4 személyre

25 dkg spagettitészta, 
25 dkg gomba (lehet 
szeletelt konzerv gomba is), 
1 szál sárgarépa,
1 kis fej zellergumó,
2 dl paradicsomié,
1 evőkanál olívaolaj, 
kb. 4 cm póréhagyma, 
1 teáskanáloregánó 
(darabolt, lehet szárított is), 
csipet só, 
kb. 5 dkg reszelt sajt.

A póréhagymát apróra vá
gom, az olívaolajon kicsit 
megfuttatom. A sárgarépát 
és a zellert megtisztítom, kb. 
3-4 cm hosszú vékony 
csíkokra vágom, és a szele
telt gombával együtt a póré
hagymához adom.
Felöntöm a paradicsomlé
vel, megszórom oregánóval, 
és ízlés szerint sózom.
10-15 perc alatt készre pá
rolom, a spagettitésztát pe
digkifőzöm.
A tésztára szedem a rátétet, 
megszórom reszelt sajttal, és 
tálalom.
Készíthetem úgy is, hogy a 
rátétet és a tésztát elkeve
rem, tepsibe rakom, megszó
rom sajttal és megpirítom. 
A böjti napokon is jó étvá

gyat kívánok!
Micsutka József

Mondhattuk 
volna szebben...

Sajnos néha nem úgy sikerül egy 
mondat, ahogy szeretnénk, és ezt 
későn vesszük észre. Előző szá
munkban a következőt írtuk: “A 
képviselő-testület nagy problé
mának tartja, hogy az intézmény 
vezetője GYES-en van. ” Ez így 
bizony félreérthető. A testület 
természetesen nem a GYES-t, 
legfeljebb a kialakult helyzetet 
tartja problematikusnak.
Az érintettektől elnézést ké
rünk. Rácz Zoltán
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Ahogy én látom...
Aszód képekben -fotópályázat

A Közművelődés Otthona fotópályázat hirdet a fenti címmel 
lelkes amatőr fotósok részére.
Pályázni lehet 5 db, analóg vagy digitális géppel készített, 20x 
30 cm-es méretű fotóval, illef'e fotópapírra nyomtatott képpel. 
A fénykép lenyomata lehet egy->gy városi eseménynek, város
képnek, de bemutathat egy-egy, valamilyen szempontból érde
kes aszódi polgárt is. A pályázó vegyesen is küldhet be képeket.

A fotókat szakértő zsűri bírálja el. A legjobbakat díjazzuk, egy
ben a 2005. április 29-én megnyitandó kiállításon mutatjuk be az 
érdeklődőknek a Vécsey Károly Helyőrségi Klubban.
Beküldési határidő: 2005. április 10.
Cím: Közművelődés Otthona 2170 Aszód Kossuth Lajos u. 72.
A borítékon szíveskedjen feltüntetni az anyag készítőjét, 
elérhetőségét.
A Közművelődés Otthona jogot formál arra, hogy a képeket - 
annak készítőjét feltüntetve - szabadon felhasználhassa.

Közlemény
Köszönjük mindazok támogatását, akik jövedelemadójuk 1 %- 
át alapítványunk céljainak meg /a’ósítására szánják.
Az APEH 2004. október 20-án kelt értesítése szerint ennek 
összege 489.799 Ft. Abefollyt összeget az Aszód Ifjúságért Ala
pítvány pályázat útján osztja szét az ifjúságot érintő progra
mokra.
Döntésétől függ, hogy az Ön által érdemesnek ítélt közcél vagy 
automatikusan a központi költségvetésé lesz adója 1 %-a.
Az idén is élhet a döntés jogával. Amennyiben egyetért ala
pítványunk célkitűzéseivel, a törvény szellemében nyilatkozatot 
tehet arról, hogy az Aszód Ifjúságért Alapítvány legyen szemé
lyijövedelemadója 1 %-ának kedvezményezettje.
Az alapítvány adószáma. 19175773-1-13

Az Aszódi Tükör 
2005-ös hirdetési tarifái

Hirdetési méretek és árak:

1/1 oldal
1/2 oldal
1/4 oldal
1/6 oldal
1/8 oldal

185X255 mm 
185x127,5 mm 
89x127, 5 mm 
65x127,5 mm 
44x127,5 mm

21.000 Ft+AFA
10.500 Ft+ÁFA
5.300 Ft+ÁFA
4.000 Ft+ÁFA
2.800 Ft+ÁFA

Hátlapon történő elhelyezés esetén 30 % felárat számolunk 
fel!
Apróhirdetés: 32Ft+ÁFA/szó
1/4 oldal vagy attól nagyobb méretű hirdetés esetén 
legalább 3 alkalomra szóló lekötés esetén 10% 
legalább 6 alkalomra szóló lekötés esetén 20 % 
kedvezményt adunk.
A közérdekű hirdetés megjelentetése továbbra is ingyenes. 
Várjuk szíves megrendelését!

Ismét lesz Petőfi szavalóverseny

Aszód Város Önkormányzata és a Közművelődés Otthona idén 
is megrendezi a Petőfi Sándor körzeti szavaló versenyt.
A részletes kiírás:
A verseny időpontja: 2005. április 2. szombat 10 óra
Nevezni három kategóriában, egy szabadon választott Petőfi 
verssel és egy más magyar költő ál-tal írt költeménnyel lehet. ( 
A versenyző két Petőfi verssel is nevezhet.)
Kategóriák:
I. kategória (alsó tagozat)
II. kategória (általános iskola felső tagozat, illetve 8 osztályos 
gimnázium esetén 1-4. évfolyam, 6 osztályos gimnázium ese
tén 1-2. évfolyam.)
III. kategória középiskolások, felnőttek
A nevezés határideje: március 19.
A nevezéseket a Közművelődés Otthonába
(Aszód Kossuth Lajos u 72. Pf: 36), Rácz Zoltán nevére kell 
eljuttatni. A jelenkezéseket e-mailen is elfogadjuk. Címünk: 
aszod.muvhaz@freemail.hu
Nevezési díj nincs.

A verseny április 2-án szombaton 10 órakor kezdődik a Műve
lődés Háza kamaratermében. (2170 Aszód Kossuth Lajos u. 
72.) Hagyományainknak megfelelően 1/2 10 órakor koszorút 
helyezünk el a Petőfi Múzeum (Aszód, Petőfi utca 8.) falának 
emléktáblájánál. A megemlékezésre a versenyztket is invitáljuk. 
A verseny ideje alatt büfét üzemeltetünk, ahol kávét, üdítőt, 
szendvicset és csokoládét lehet vásárolni.

Rácz Zoltán

KOVÁCS PÉTER 
GÉPJÁRMŰOKTATÓ 

(Aszód)

NEM TUD(-SZ) DÖNTENI? 
FIZESS KEVESEBBET! 

IGÉNYELJ VISSZA 30%-ot! 
JELENTKEZZ KÉNYELMESEN!

-telefonon: 0120911-1116
- sms-ben
- e-mailben:  címen.marian@vnet.hu
■ személyesen:Aszód Falujárok útja 5/191/2

A tanfolyamokról részletes és 
pontos tájékoztatást küldök.

Elméleti felkészítés korszerű segédanyagokkal.
Ön otthon is gyakorolhat 
a számítógépes vizsgára 

az ingyenes tesztprogram segítségével!

mailto:aszod.muvhaz@freemail.hu
mailto:marian@vnet.hu
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Véget ért a báli szezon
A felnőttek jótékonykodásra használták a mulatságokat

Nem voltunk vidámság híján 
az elmúlt hetekben. Maskarát 
öltöttek a a fiatalabbak, de há
lóztak az idősebbek is. Előb
biek főként a mulatság kedvé
ért vettek részt az eseményen, 
míg a tapasztaltabb generáció, 
azon túl, hogy jól érezte magát, 
kijelölt egy-egy célt annak ér
dekében, hogy az innen-onnan 
származó bevétel jó helyre ke
rüljön.

Január 29-én immáron har
madik alkalommal került meg
rendezésre jótékony sági bál a 
Csengey Gusztáv Általános Is
kolában. A rendezvény nem 
titkolt célja ezúttal is az volt, 
hogy a bevételből az iskola 
olyan hasznos eszközöket, be
rendezéseket vásároljon, ami
re egyébként a szűkös gaz
dálkodási keret miatt nem len
ne lehetősége.
A tavalyi bál hasznából pél

dául a hangosító berendezését 
korszerűsítette az iskola, előtte 
pedig elektromos orgonát sike
rült beszerezni.
Az esemény megszervezését 

ezúttal is az iskola szülői 
munkaközössége vállalta ma
gára, több aszódi vállalkozó 
hathatós segítségével.

A bál összbevétele - a 
kiadások levonása után - 520 
ezer Ft.
A bál anyagi támogatói (záró
jelben a kapott összeg ezer Ft- 
ban):
Aszód Város Önkormányzata 
(80), Épkomplex Kft - Molnár 
József (30), Sz és É Bt. - Sza- 
mosvölgyi István (40), Panorá
ma Plast - Pásztor Attila (50), 
Vörpi Bt (40), Lakótelepi tapé
tabolt (20), Búzás János (20), 
Gála Divat - Szovics Pál (15), 
Maudi Bt.-Major Zoltán (10), 
Mertik Kft. - Kolozsvári Ká
roly (10).
A szülői munkaközösség la
punkhoz eljuttatott listája 
alapján az alábbi támogatók 
segítségéért jár köszönet: 
Zsemberovszkyné Molnár 
Márta, Bogdán Mátyás, Rácz 
Zoltán, Elektroszolg-Vill Kft., 
Virágbazár, Tappancs cipő
bolt, Díszállat-és állateledel 
kereskedés, Kiss-Textil Kft., 
Kézművesbolt, Hatalyák lát- 
szerész, Rőfös textil, Seregély- 
Kis bababolt, Csilla ékszer
üzlet, Lady XL, Kalamáris pa
pírbolt, Berkesdi virágbolt, 
Galga-COOP Rt., Peta ház
tartási és vegyiáru kiskeres
kedés, Kapuvári csapágyszak- 
üzlet, Rózsahegyi Edit, Ráczné 
Faddi Erika, Kovácsné Szvitan 
Milada, Agfalvi Pál, Góker 
Kft., Bereczkiékszerüzlet.

150 ezer Ft a szökőár sújtotta családok gyerekeinek
Az Evangélikus Gimnázium tanárai, diákjai és a szülők közösen gyűjtöttek

Világszerte hatalmas jóté
konysági akció indult a Dél
kelet-ázsiai szökőár sújtotta 
övezet talpraállításáért, a ká
rok enyhítéséért. A segítség
nyújtási kedv nem lanyhul, 
annak ellenére, hogy a pozitív 
hírek mellett rendre olyanok is 
megjelennek, melyek szerint 
az adományok jelentős része el 
sem jut a térségbe.
Nincs összesítő adatunk arról, 
hogy az aszódiak mennyit ál
doztak erre a célra, hiszen 
többféle módon is lehet segí
teni. Örömmel számolunk be 
azonban minden karitatív ak

cióról, ami újabb és újabb fo
rintokat jelent a korábban is el
képesztő körülmények között 
élő embertársainknak.
A szökőárban árván maradt 

gyermekek megsegítése volt a 
célja annak a jótékonysági est
nek, amit a Galga menti Művé
szeti Egyesület rendezett janu
ár 28-án a Vécsey Károly 
Helyőrségi Klubban. A szer
vezet Lant és Ecset című mű
vészeti folyóiratának külön
kiadása arról tájékoztatja olva
sóit, hogy az akció sikeresnek 
bizonyult, hiszen a költségek 
levonása után 150 ezer Ft ma

radt a belépők árából és a tom
bolából befolyt összegből, 
amelyet az egyesület már be is 
fizetett az UNICEFjavára.

Segítő akciót szervezett az 
Evangélikus Gimnázium diák
sága is. Az adományokból, 

Köszönetnyilvánítások
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik 
édesanyánk, özvegy Babinyecz Józsefné temetésére eljöttek, és 
részvétükkel osztoztak bánatunkban. a gyászoló család 
Hálás szívvel köszönjük meg mindazoknak, akik Juhász Gyula 
nyugalmazott gimnáziumi tanárt utolsó útjára elkísérték, az em
lékezés virágait sírjára helyezték és együttérzésükkel fájdal
munkon enyhítettek. a gyászoló család

árusításból összegyűlt 283 
ezer Ft-ot stílszerűen az iskola 
diákgáláján adták át Lehel 
Lászlónak, a Magyar Ökume
nikus Szeretetszolgálat képvi
selőjének.

R.Z.
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Aszódi galambok 
a mezőny élén

Jót tett a repülési irány megváltoztatása

Új edzővel 
rajtol az Aszód FC 
A cél a dobogós hely valamelyike

(folytatás az 1. oldalról)
párja mellett legyen. A gazdák 
ilyenkor már a táplálékon is 
változtatnak: sok-sok vitamint 
adnak jószágaiknak, hogy 
kibírják az úttal járó fáradal
makat.
- Szeretnénk megismételni a 
tavalyi jó szereplésünket - ha
tározta meg az idei célt az el
nök, aki szerint erre azért is 
nagy az esély, mert azok a kar- 
tali galambászok is ide iga

Kerékpáros és 
gyalogos túrázóig figyeŰHtéOef

Március 4-én 18.30-kor megbeszélést tart a Szabadidősport 
Egyesület a Művelődés Háza kamaratermében. A téma az idei 
túraterv egyeztetése, ezt követően a tavaly készített fotók vetí
tésére kerül sor.

Vállalkozási terület az M3-as bagi lehajtójánál eladó. Telefon: 
0620 321-7634 (délután).
Kis telek eladó befektetési céllal 1,5 millió Ft-ért Aszódon, 
frekventált helyen. Tel: 06 70 387-4686.
Elvesztettem SKY Bridge márkájú rádió adóvevő pár egyik 
darabját. Kérem a becsületes megtalálót, értesítsen. Telefon: 
30209-1601.
Analóg és digitális videofelvételek DVD-re, analóg hang
anyagok CD-re történő archiválását vállalom. Minő-ségi 
nyersanyag, korrekt ár. Telefon: 20 974-3040.

Vácszentfászló

Park út
Hévíz felöl

körfoigaorn felól

TŰZIJÁTÉK
Hatóságilag bevizsgált
PIROTECHNIKAI
TERMÉKEK BOLTJA

EGÉSZ ÉVBEN MEGVÁSÁROLHATJA ÉS 
FELHASZNÁLHATJA, a Kormány 
155/2003.(X.1.) 26 és 27§-a szerint

Petárdák: 5ft/db,6ft/db, 400fV100db, 600ft/100db 
3durr.pet: 10ft/db, 5durr.pet: 20ft/db, mini pet:120ft/60db 
Röppentyűk:32ft,90ft,120ft,160ft,240ft, recs.labda:30ft 
Füstlabda: 370fV6db, tüzvirág:35ft, ördögpatron:! 30ft 
Konfetti üveg: 35ft, konfetti patron: 100ft/9db 
Tortagyetya 60mp-es 160ft, tortagy 120mp-es 250ft 
Rakéták: 15ft,70ft, 110ft, 150ft,170ft,190ft,450ft,720ft 
Római gyertyák:80ft, 10Oft, 170ft,240ft,250ft,320ft,350ft 
Bombetta telepek:! 450ft,1850ft,2150ft,2500ft,2900ft...

zoltak, akik az eredménylistán 
az aszódiak közé tudtak fura- 
kodni. És persze, mert most is 
úgy látja: Jók a galambjaink!

A 2004. év aszódi helyezett
jei:
1. Fehér László
2. Pethő László
3. Kancsár József
6. Fodor Zoltán
8. Csányi Sándor

R.Z.

Keresse 
üzletünket 
TÚRÁN a 

Régi vásártéren.
Nyitvatartási

Keddtől péntekig: 
14.00-18.00 

szombat: 
09.00-12.00

Tel:06-20-935-0843 

06-20-313-4529 
www.fw.hu/stone3 

A későn beköszöntött téli idő
járás nem kedvez a labdarúgás 
művelőinek. Kemény fagyok 
és havazás után meglehetősen 
mostoha körülmények között 
kezdődött a tavaszi alapozás az 
Aszód FC csapatánál is. Az el
ső gyakorlásokra a Csengey úti 
iskola tornatermében került 
sor, de az elmúlt héten már az 
aszódi sporttelep edzőpályáján 
találkoztak a játékosok.
A legfontosabb változás a csa
pat háza táján, hogy a tavaszi 
felkészülést új edző dirigálja. 
Varga Zoltán után újra ismert 
labdarúgó vezeti az edzéseket. 
Ifj. Zsivóczky Gyula neve is
merősen cseng a labdarúgást 

kedvelők körében.
Zsivóczky Gyula 1966. április 
21-én született. Már ifjúsági 
korú labdarúgóként letette 
névjegyét, hiszen 1984-ben a 
magyar ifjúsági labdarúgó vá
logatottal Európa bajnoki cí
met nyert. Talán ez volt az 
utolsó igazán nagy siker a ma
gyar labdarúgás történetében. 
NB I-es pályafutását a Ferenc
városban kezdte, de játszott az 
NB I-es Vác, valamint az MTK, 
az Újpest, a Videoton és a 
Lombard FC Tatabánya csapa
tában is. Az első osztály után 
az NB I/B-s Celldömölk csa
patát erősítette. Aktív labdarú
gó pályafutása végén alacso
nyabb osztályú együttesekben 
lépett pályára, s egyben már 
edzősködött is. Jelenleg UEFA 

“A” licensszel rendelkezik, s 
tervei között szerepel a “Pro” 
licensz megszerzése. Nős, két 
gyermek édesapja. Bence fia 
14, kislánya, Zsuzsa pedig 5 
éves.
Aszódra a csapat főszponzora, 
Agfalvi Imre révén került. Kap
csolatuk már két évre nyúlik 
vissza, s örömmel vállalta el az 
aszódi felkérést. Az elmúlt va
sárnap Bagón teremtornán 
szerepelt a csapat, ez jó alka
lom volt az ismerkedésre. Az 
új edző is hasznosnak ítélte a 
megmérettetést, a játékosok 
hozzáállásával elégedett volt. 
Az itt elért eredményből mesz- 
szemenő következtetést nem 
lehet levonni, hiszen a csapat 
elsősorban a tavaszi bajnoki 
szezonra készül. Jelenleg két 
új játékost tesztelnek. Biztos új 
igazolás az NB III-as Gödöl
lőről érkezett rutinos védőjá
tékos, Somogyi Zsolt. Két ifis- 
tával is erősíteni szeretnének, 
hiszen a jelenlegi szabály nem 
változik. A megyei első osz
tályban felnőtt mérkőzéseken 
mindig legalább két ifjúsági 
korú labdarúgót kell játszatni. 
Az erősítések ellenére a csapat 
gerincét továbbra is a “régi” 
aszódi mag alkotja majd és 
mint játékosedző, Zsivóczky 
szereplésére is számítani lehet. 
Az új edzőnek is feltettük a 
kérdést, szerinte hol végez az 
idény végén a gárda. A tréner 
elmomndta, játékosként és ed
zőként is mindig a maximumra 
törekszik. Elmondása szerint a 
játékosokban képességeiket 
tekintve jóval több van, mint 
amit ősszel mutattak. A jó edző 
dolga, hogy a maximumot hoz
za ki a csapatból. S hogy ez 
mire lesz elég? Minimum cél a 
dobogós helyezés, de tavasszal 
nem ismernek majd lehetet
lent. És talán nem is lehetet
len...a bajnoki cím.

K.T.

http://www.fw.hu/stone3
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Eredményes esztendőt zárt a Szabadidősport Egyesület
Szakosztályt alakítottak a tollaslabdázók

Aki azt gondolja, hogy szervezett formában csak focizni le
het városunkban, az téved. A mintegy másfél esztendeje ala
kult Szabadidősport Egyesület eddigi működése során há
rom sportágat vett szárnyai alá, amelynek művelői im
máron szakosztályi keretek között mozognak. A természet
járók mellett 2004. őszétől az asztaliteniszezők, idén janu
ártól pedig a tollaslabdázók is egyesületi tagként űzik tovább 
sportágukat. Többek között ez derült ki az egyesület szoká
sos évi közgyűlésén.

Az egyesület 2004-ben szinte 
minden tervét teljesítette, csu
pán egy terepkerékpár-ver- 
seny maradt el a rossz időjárás 
miatt - számolt be örömmel 
Nyíry Zsolt elnök. A verse
nyek, túrák, kerékpártúrák 
nagy sikert arattak, így ezeket 

idén is megszervezi az egye
sület. Ilyen visszatérő program 
például a streetball kupa, 
amelyre várhatóan április 30- 
án kerül sor, mégpedig ezúttal 
is a város Europarty rendezvé
nyének részeként. Biztosan 
lesz asztalitenisz villámtorna, 

és tollaslabdaverseny is. 
Nem biztos viszont, Aszód 
nevez a “Kihívás napjára”, en
nek az időpontja ugyanis túl
ságosan közel van két másik 
városi rendezvényhez.
A közgyűlésen az elnök is

mertette az egyesület 2004. évi 
pénzügyi gazdálkodását. Esze
rint az egyesület tavaly mint
egy 330 ezer Ft-ból gazdálkod
hatott. Az összeget két nyertes 
pályázat növelte: 100 ezer Ft- 
ot kaptak a balatoni kerékpár
túrára, 300 ezer Ft-ot pedig ját
szótérfelújításra.
2005-ben hasonló keret áll az 
egyesület rendelkezésére. Az 

önkormányzat 264 ezer Ft-ot 
biztosít, a tagdíjakból mintegy 
100 ezer Ft folyhat be. Ennek 
mértékét emelte a közgyűlés. 
A felnőtteknek 3.600 Ft-ba, a 
gyerekeknek pedig 1000 Ft-ba 
kerül a tagság, míg a nyugdíjas 
tagok 1.800 Ft-ot fizetnek.
Arról is határozott az egyesü
let, hogy a szakosztályok veze
tői az egyesület vezetőségi tag
jaivá váljanak. Ez jelen eset
ben a tollaslabdázók részéről 
Kádamé Jeney Judit, az aszta
liteniszezők részéről pedig 
Dániel János delegálását je
lentette.

R.Z.

Balassi Bálint:
Hogy Júliára talála, így köszöne néki

Balassi Bálint: Hogy Júliára 
talála, így köszöne néki c. ver
séből idéztünk Bálint/Valentin 
nap alkalmából.

Vízszintes: 1. A megfejtés első 
része, zárt betű: TV 12. Édesség 
13. Kelet, angolul 14. Deci
méter 15. Nem ott! 16. Velő 
páratlan betűi 17. Tanuló ve
zető 18. Nem oda 19. -ve pár
ja 20. Vasúti alkalmazott 23. 
Ezüst 24. Spanyol autójel 25. 
Egye! 26. Német névelő 27. 
Európa Kupa 29. Gramm 30. 
Jégkrém 33.AAI 34. Ipszilon 
35. Szén 36. -ről párja 37. Jó 
szagú 39. Kén 40. Papírra vet 
41. Áraszt 42. Átmérő jele 43. 
Liter 44. Basa közepe! 46. 
Hegy alatti folyosó, út 50. A 
szélein műt! 51. Kázsé! 53. 
Oxigén 54. Cipészszerszám 
55. Fej szőrzet 57. Nem én 58. 
Csónakot hajt 60. Szerszám 
63. Azidőjeleafizikában.

Függőleges: 1. A megfejtés 
második része 2. Női név 3. A 
közelebbit! 4. Sír 5. Félbe! 6. 
A megfejtés negyedik, befe
jező része 7. Éjfélig tart 8. 
Napszak 9. Drótszélek! 10. 
Bór 11. Pataky Attila zenekara 

16. Nagyon hevesen 18. Jód 
20. Bé! 21. Török autójelzés 
22.... Madrid, spanyol futball
csapat 25. Heves megyei vá
ros lakója 28. Megjelentet 31. 
Amper 32. Női név 33. Női 
hang 35. A megfejtés harma
dik része, zárt betű: E 37. Be
járó 38. Féltő! 41. Olga egy
nemű betűi! 45. Ruhát fel varr 
47. Szerelem, angolul 48. 
Megszólítás 49. Té! 50. Sakk
játszma vége 52. Félsz! 55. 
Fejünkön lévő szőrzet 56. Ma
rad 58. Eledeldarab! 59. Föl
dönkívüli manó 60. Savrész! 
61. Egye! 62. Magyar autójel
zés

- fné - 
Előző havi rejtvényünk helyes 
megfejtése: Boldog új eszten
dőt kíván a gyermek és a fel
nőtt.
A helyes megfejtést beküldők 
között sorsoltunk. A szerencse 
Váradiné Hídi Zsuzsannának 
(Vörösmarty u. 2/C) és Juhász 
Péternek (Széchenyi u. 70.) 
kedvezett, így ők nyerték a 
Móni Fotó 2000 Ft értékű, 
filmkidolgozásra feljogosító 
utalványát és két tekercs fil
met, valamint a Fáma Köny
vesbolt 2500 Ft értékű vásár

lási utalványát. A nyeremé- tősége 2170 Aszód Kossuth L. 
nyűkről szóló értesítést postán u. 59.
küldjük el.
Uj rejtvényünk beküldési ha
tárideje: március 10.
Cím: Aszódi Tükör szerkesz-
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