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Elmozdulás Méltóságteljes aszódi ünneplés

USZoda-Ügyben ? “ Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

Az aszódi uszodáról nekem 
bizony egy régi vicc jut 
eszembe. Tudják, amikor a 
bolondok fejest tanulnak ug
rani, s mivel jól viselkedtek, 
az ápolójuk megígéri nekik, 
másnap vizet is engednek 
majd a medencébe.

Medence Aszódon is van, 
vizet viszont több esztendeje 
nem látott. Városunk lakó
inak úszni szerető tagjai át
járnak a bagi uszodába, 
amely ugyan jóval kisebb a 
miénknél, viszont működik.
Az aszódi uszoda - szinte 

hihetetlen - öt esztendeje ha
lott. 2000. őszén már nem nyi
tott ki. Az uszodát üzemeltető 
vállalkozó nem tudott meg
egyezni a megyei kezelésű 
gimnáziummal az uszoda
használati díj nagyságában. A 
vendégek “elfogyásához” az

(Folytatás a 8. oldalon)

Katonai tiszteletadás: Sztan István ezredes és Gál Gyula őrnagy
Pattogó katonaindulók és - 
amire oly régóta vártunk - 
igazi tavaszi napsütés derítette 
jókedvre mindazokat, akik úgy 
döntöttek, részt vesznek az 
1848-as forradalom és sza
badságharc 157. évfordulója 
alkalmából rendezett városi 
ünnepségen, a Petőfi Múzeum 

előtti téren. Elsőként Honig 
László szavalta el Vörösmarty 
Mihály Honszeretet című köl
teményét, majd a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola di
ákjainak segítségével utaz
tunk vissza az időben, akik 
versekkel, korabeli idézetek
kel elevenítették fel a dicső

séges másfél esztendő legfon
tosabb eseményeit. Ezt köve
tően Puskás Péter önkormány
zati képviselő, a Javítóintézet 
igazgatóhelyettese lépett mik
rofonhoz. A városatya ünnepi 
beszédében kihangsúlyozta, a 
mai társadalomnak a neves 
elődök által megvalósított 
nemzeti összefogásra van is
mét szüksége, annak érdeké
ben, hogy fejlődőképes marad
jon az Európai Unió határain 
belül. (A beszédet teljes egé
szében lapunk 3. oldalán ol
vashatják.)
A program Gregori Éva szívet 
melengető népdalcsokrával 
folytatódott, majd a tömeg a 
hagyományoknak megfele
lően az 1848-as emlékműhöz 
vonult, hogy elhelyezze a meg
emlékezés virágait. Az ünnep
ség a Szózat közös elének- 
lésével zárult. R.Z.

Újabb köztéri szoborral gyarapodott a város
Dr. Kómár Gyula a tartás és a tudás példaképe

Dr. Kómár Gyula sebészprofesszor tiszteletére 
rendezett emléknapot március 5-én Aszódon az 
Állatorvostudományi Kar, a Pest megyei Állat
egészségügyi és Elelmiszerellenőrző Állomás, a 
Magyar Állatorvosi Kamara Pest megyei Szer
vezete és a város önkormányzata.

Dr. Kómár Gyula állatorvosdoktor, a Sebészeti és 
Szemészeti Tanszék és Klinika vezető tanára 1904. 
március 5-én Aszódon született és 1968-ban 
Budapesten hunyt el. Emlékét városunkban eddig 
a szülőházának falán 1992-ben felavatott már
ványtábla őrizte. Az idei emléknapon a Szabadság 
téri patika előtti területen felavatták a mellszobrát 
is, Domonkos Béla szobrászművész alkotását. Az

(Folytatás az 5. oldalon)

Rajt a 
megyei 

bajnokságban
A hétvégén megkezdődött a 
megyei I. osztályú labdarúgó
bajnokság tavaszi szezonja. Az 
Aszód együttese hazai pályán 
fogadta az Iklad gárdáját. Az 
alacsony színvonalú mérkő
zésen 2:2-es döntetlen szüle
tett. Pedig a csapat már 2:0-ra 
vezetett a vendégek ellen, ám 
az előny túlságosan is meg
nyugtatta a játékosokat. Gólja
inkat Hosszú és az új játékos
edző, Zsivóczky szerezte.

R.Z.
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•> A képviselő-testület elsőként 
a BOTI 2000 Bt. által beadott 
kérelemmel foglalkozott. A 
vállalkozás vezetője hat hónap 
bérleti díj elengedését kérte azt 
követően, hogy felmondta a 
Kossuth Lajos utca 11. szám 
alatti utcai üzlethelyiség bér
leti jogviszonyát. A szerződés 
szerint a felmondás esetén - 
amelyet bármely szerződő fél 
kezdeményezhet - hat hónap a 
felmondási idő, és természe
tesen a bérlőnek ez időszak 
alatt is fizetnie kell a díjat. A 
BOTI Bt. a hat hónap felmon
dási időt nem használta ki - 
nyilván az üzlet termelte 
veszteséget akarta csökkenteni 

hanem kiürítette a helyisé
get, a kulcsot pedig leadta a 
GAMESZ-nek. A képviselő
testület hosszas tanácskozás 
után úgy döntött, jogi szak
értőt bíz meg a konkrét szer
ződés felülvizsgálatára. Idő
közben a meghirdetésre került 
üzlethelyiségre már van új 
jelentkező, a testület éppen 
ezért a március 9-ei ülésén úgy 
foglalt állást, a BOTI Bt.-nek a 
kiköltözése, és az új bérlő be
költözése közötti időtartamra 
kell bérleti díjat fizetnie.

•> Pénzügyi átcsoportosítás 
volt a testületi ülés következő 
napirendi pontja. A működési 
bevételi előirányzat a decem
berben befolyt adók és bír
ságok összegével nőtt, míg a 
felhalmozási bevétel az építési 
telkek árbevételével lett ma
gasabb. A kiadási oldal is vál
tozott, mégpedig a GAMESZ 
által vásárolni kívánt szemét
szállító autóhoz szükséges pá
lyázati önerőként megjelölt 
összeggel, valamint a Szak
orvosi Rendelőintézetnek ide
iglenesen átadott 5 millió Ft- 
tal. A város költségvetésének 
főszáma 1 milliárd 451 millió 
608 ezer Ft-ra módosult.

o Elfogadta a képviselő-tes
tület a város 2005. évi költség
vetését. A témáról előző szá
munkban már írtunk, de termé

szetesen most is olvashatnak 
erről.

c> A Szakrendelő Intézet a 
képviselő-testület döntésének 
megfelelően rendszeresen ad 
gazdasági jelentést a grémi
umnak. Ennek megtárgyalása 
volt a következő napirendi 
pont. A képviselők örömmel 
nyugtázták, hogy az intéz
mény takarékosségi intézke
dései decemberben meghozták 
a várt eredményt, és a mí- 
nuszos szakrendelések száma 
csökkent. A képviselők határo
zatukban továbbra is azt kér
ték, a rendelőintézet havonta 
láttassa az eredményeit, emel
lett arról is döntöttek, hogy az 
intézmény vezetője keresse 
meg a működési területén lévő 
önkormányzatokat a rendelő 
működéséhez való hozzájáru
lásuk érdekében.

o Jóváhagyta a képviselő-tes
tület az Észak-Kelet-Pest 
megyei Hulladékgazdálkodási 
Társulat - melynek Aszód is 
tagja - társulási megállapodá
sát, valamint szervezeti és mű
ködési szabályzatát.

❖ Két intézmény - a Podma- 
niczky Művészeti Iskola és a a 
Városi Óvoda - házirendje 
ugyancsak elfogadásra került.

o A korábban biztosított 39 
ezer Ft-on túl havonta további 
30 ezer Ft-ot biztosít a képvi
selő-testület az orvosi ügyelet 
működéséhez.

A grémium ismét foglal
kozott a Petőfi utca 8. szám 
alatti ingatlan ügyével. Az 
épület használatba vételét ko

Állatorvosi ügyelet
Március 26-28.: dr. Németh Mihály Tel.: 30 275-4718
Április 2-3.: dr. Németh Mihály
Április 9-10.: dr. Márton János Tel.: 30 400-9819
Április 16-17.: dr. Márton János
Április 23-24.: dr. Szőke Zsolt Tel.: 20 956-6529
Április 30-május 1.: dr. Szőke Zsolt

rábban a Petőfi Múzeum kérte 
a várostól, ám azóta a megyi 
fenntartású intézmény jelezte, 
mégsem tart rá igényt. A tes
tület az ingatlan eladásáról és 
médiában történő meghirdeté
séről döntött. Az ingatlant 12, 
5 millió Ft-ért árulj a a város.

c> Közterület foglalási díj elen
gedése volt a következő díja. 
Egy volt aszódi polgár e jogcí
men több, mint félmillió Ft 
adósságot halmozott fel. A 
képviselő-testület a helyzetfel
mérést és a végrehajtó állás
foglalását követően úgy ítélte 
meg, nincs esély arra, hogy a 
tartozás teljes összegét behajt
sa. Ennek megfelelően a tőke
tartozás kamatait elengedte, 
ahhoz viszont ragaszkodott, 
hogy a fenálló tőketartozást, 
illetve a végrehajtás elrende
lésével járó költségeket — 
összesen 210 ezer Ft-ot az 
illető részletekben fizesse ki.

❖ Két támogatási kérelem is 
érkezett a város felé, az egyik a 
Petőfi Múzeum, a másik pedig 
az A12 Aszódi Postagalamb- 
sport Egyesülettől. A képvise
lő-testület úgy döntött, hogy a 
kérelmekről az önhiki pályázat 
eredményének ismeretében 
dönt majd.

o Elutasította a képviselő-tes
tület a Bátfai Bt. iparűzési adó 
elengedésére irányuló kérel
mét, mivel az erre vonatkozó 
helyi rendelet nem teszi lehe
tővé az adómentességet.

o Kérelemmel fordult a képvi
selő-testülethez a IX Portfolió 
Kft. A cég a Tél utca melletti 
terület fejlesztésének gyorsí

tása és ott lakóházak építésé
nek elősegítése érdekében 
banki hitelt kíván felvenni, 
amelyhez azonban szükséges a 
az önkormányzat nyilatkozata 
arra vonatkozólag, hogy a tel
kek vételárának a kft által tör
ténő kiegyenlítésekor hozzá
járul a tulajdonjog fenntartás 
nélküli bejegyzéséhez. A gré
mium a nyilatkozat kiadását 
számos feltételhez kötötte. 
Mivel a napirendi pont tárgya
lása során felmerült az is, hogy 
kezdeményezze a város a kft- 
vel kötött szerződés felbon
tását, a határozat kimondja, az 
érvényben lévő szerződéseket 
vizsgálja meg egy szakjogász, 
és adjon javaslatot, hogyan 
veheti vissza a város a telkeket 
az időközben kiépített közmű
vek megváltásával együtt. A 
testület döntése értelmében a 
területen kiépített, illetve ki
építésre váró közművek faj
lagos költségére összegző 
anyagot kell készíteni.

o A képviselő-testületi ülés 
napirendi pontja volt az Aszód 
Televízió beindítása. Erről kü
lön cikkben olvashatnak.

❖ Kérelmet nyújtott be a Gála 
Ruházati Bt. arra vonatkozó
lag, hogy a Kossuth Lajos utca 
1. szám alatti ingatlanának 
átépítése idején a megürese
dett Kossuth Lajos u 11. és 19. 
szám alatti üzlethelyiségeket 
határozott időre bérbe vehesse. 
Ezt a testület nem támogatta, 
mivel ezen helyiségek bérleti 
jogviszonya időközben meg
hirdetésre került, de javasolta a 
pályázónak, hogy ő is adjon be 
pályázatot.

o A képviselő-testület legvé
gül telekkijelölésröl döntött, 
beszámolót hallgatott meg a 
Csengey Gusztáv Általános 
Iskola jótékonysági báljáról, 
illetve a lejárt határidejű hatá
rozatokról és a két ülés között 
tett intézkedésekről majd a 
közérdekű javaslatok megtéte
lére került sor. R.Z.
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Az Aszódon 2005. március 15-én elhangzott ünnepi beszéd
Tisztelt ünneplő közönség, 
kedves Aszódiak!
1848. január 12.: Palermo, már
cius 13.: Bécs, március 15.: 
Pest-Buda, március 18.: Berlin. 
Az év első hónapjaiban Európa 
számos városában forradalmak 
törtek ki. Március 15-én Kos
suth Lajos vezetésével a parla
ment küldöttsége Bécsbe uta
zott, hogy az országgyűlés által 
megszavazott követeléseket 
elfogadtassák az uralkodóval. E 
nap délelőttjén a “márciusi if
jak”, költők, írók, Petőfi és társai 
a Pilvax kávéházból az egye
temre mentek, ahol az ifjúság 
csatlakozott hozzájuk. Először 
az orvosokhoz, majd a mérnö
kökhöz, később a jogászokhoz 
vonultak.Tíz órakor - ünnepsé
günk kezdő időpontjában - 
foglalták el a Landerer nyomdát 
és a cenzor engedélye nélkül 
nyomtatták ki követeléseiket, a 
12 pontot és Petőfi versét, a 
Nemzeti dalt. Délután három
kor a Nemzeti Múzeum előtt 
Jókai felolvasta a 12 pontot és 
elhangzott a Nemzeti dal. A 
városháza elé vonuló tömeg, a 
fiatalok aláíratták követelé
seiket a városi tanács veze
tőivel. Megválasztották a Köz- 
bátorsági Bizottságot. A helytar
tótanács fegyverbe állíttatta a 
katonákat.

Az összecsapás elmaradt. 
Létrejött az első független, az 
országgyűlésnek felelős magyar 
kormány, gróf Batthyány Lajos 
vezetésével. 1848. őszére a bé
kés átmenet lehetetlenné vált, 
mivel az Osztrák Birodalom ve
zetése a magyar alkotmány 
alapját képező törvények eltör
lésének követelésével fegyveres 
harcot kényszerített az országra. 
És az ország fegyvert ragadott, a 
kiképzett és felfegyverzett had
sereg képes volt ellenállni Eu
rópa egyik legnagyobb császári
királyi hadseregével szemben, 
de csak addig, míg az orosz cár 
hadereje rá nem tört az ország
ra. 1849. augusztus 13-án Vilá
gosnál elbukott a magyar sza
badság is. A forradalmat és 
szabadságharcot vérbe fojtották, 
de mégis a magyar polgári átala

kulás történetének a legfonto
sabb időszaka volt. Megkezdőd
hetett a csatlakozás a modem 
Európához. 1867-ben a kiegye
zés, a dualista szerkezetű állam 
létre-jötte, az Osztrák - Magyar 
Monarchia lett - a függetlenség 
feladásával - az az út, mely 
kompromisszumok révén lehe
tőséget adott a magyarországi 
polgári fejlődésnek.
Március 15-e jelkép lett, 1860. 
óta nemzeti ünnepnek tekinti ezt 
a napot a magyarság. A magyar 
államhatalom viszonya a külön
böző korokban más és más volt 
ehhez az ünnephez. Az 1950-es 
években a ‘48-as eszmékhez 
kapcsolták az internacionaliz
must, a „világforradalmat”, de a 
kommunista rendszer nem tar
totta nemzeti ünnepének már
cius 15-ét. 1960-tól amolyan 
diákünneppé változtatták For
radalmi Ifjúsági Napok elneve
zéssel és összemosták más kom

Attilának
Az idő homályában látom, ahogy ülsz a konyhaasztalnál a viaszos
vászon hokedlin, ég a kormos kályha, ott pattog, ropog benne a lo
pott fa. Lábasból eszed a paprikáskrumplit, és szagolod a mosó
szappan lúgos illatát. Amíg a Mama tesz-vesz, mos, ruhát vasal a vi
csorgó parazsú vasalóval, addig Te gondolatban új versedet fab
rikálod.
Vonatok ontják magukból a gőzt, tolatnak, zörögnek, fütyül a gőzsíp. 

Emberek jönnek-mennek, megemelve kalapjukat köszöntenek, mint 
ismerőst, de mégsem tudják ki vagy voltaképpen. Ki az a kitérdelt 
nadrágúKöltő, akiértük, helyettük törekszik a szépre, szűri át lelkén a 
szót, adja mások szájába az elmondhatatlan!? A nagy gyermek, aki 
fogait növeszti, hogy belemarjon a múló időbe. Várja, hogy szeressék, 
hogy valaki ölbevegye, cirógassa, simogassa, akinek mesélhetne...
“Születtem, elvegyültem és kiváltam. “
Kiváltál, mert nem tudtál elvegyülni. Oh, pedig mennyire akartál 

olyan lenni, mint mások, hogy egyszer befogadjanak. Ehelyett rá
csodálkoztak.
“A semmi ágán ül szívem, .kistestehangtalanvacog... ”
Istent tagadtad, mégis, mint önmagát emésztő, esendő, keserű em

ber, érte kiáltoztál. Harcoltál a rendért, a világosságért, békességért, 
az egyszerű, ámde hálátlan emberért.

Mennyire akartál szerelmes lenni, hogy beléd is szerelmesek legye
nek. Flóra, Judit... Lelket simogató képzelgések, vergődő versek a 
beteljesülésért. Az ölelések, csókok elmaradtak, elkallódtakvalahol.
Hiány... A Mama és a viszontszerelem hiánya. Helyette rejtelmek, Si- 
esta szanatórium, pszichoanalízis.
Balatonszárszó, tehervonat. Értünk éltél harminckét évet. Fájdal
masan keveset. Egy versedben azt írod:
“Valaminagytüzetkénerakni, hogy melegednének az emberek. ” 
A tüzet megraktad, s mi örülünk, hogy őrzői lehetünk.

Koczeth László (Tövis)

munista évfordulókkal. Akik 
méltóképp akartak megemlé
kezni március 15-ről, azokat 
nem ritkán rendőri gumibot vár
ta. Az 1980-as évek végén már 
tízezres tömegek ünnepel
hettek és ünnepeltek is méltó
sággal, bár rendőrök sorfalai 
között. 1987. december 15-én az 
MSZMP Politikai Bizottsága 
ismét nemzeti ünneppé nyilvá
nította március 15-ét. 1989-ben 
óriási tömeg vonult a pesti ut
cákra, hogy hitet tegyen a ‘48-as 
forradalom eszméi, a demok
rácia és a függetlenség mellett. 
Vér nem folyt, lövés nem dör
dült, az új erők új rendet 
hoztak létre, és békés politikai 
átmenet teremtette meg a de
mokratikus Magyar Köztársa
ságot. A Magyar Országgyűlés 
1991-es határozata értelmében 
március 15-e az 1848-1849-es 
forradalom és szabadságharc 
kezdetének, a modern parla

mentáris Magyarország meg
születésének napja és a Ma
gyar Köztársaság nemzeti ün
nepe.
Március idusa minden kor
osztály ünnepe, mint ahogy 
1848-ban is több generáció vett 
részt a forradalomban, majd a 
szabadságharcban. A Magyar 
Királyi Tudományegyetem 
egyik dékánja, jelesül Jedlik 
Ányos napközben sáncot épí
tett, este híres „osztógépén” dol
gozott. A szabadság iránti vágy 
összefogásra késztette a nem
zetet. „Egyenlőség, szabadság, 
testvériség!” Eszmék..., me
lyek állhatatos, hazaszerető em
berek, példaképeink, nem
zetünk nagyjai: Kossuth, Széc
henyi, Batthyány, Petőfi, Vas
vári, Jókai révén eleveníthetek 
fel, miközben jelen társadalmi 
értékrendszerünk válságával ta
lálkozhatunk nap mint nap az 
élet minden területén. Ma is 
összefogásra van vagy lenne 
szükség a politikában, a hétköz
napokban, hogy az irigységet, a 
gyűlölködést a tisztelet, a meg
becsülés, a szeretet válthassa fel. 
Össze kell fognunk mégpedig a 
lehető legtöbb embernek, hogy 
magyar társadalmunk fejlődő
képes maradjon az Európai 
Unió és Magyarország határain 
belül!
Mi, aszódiak elsősorban váro
sunkért tehetünk a legtöbbet, 
mint ahogy ezt teszik, tesszük 
sokan. Felelősségteljes, szorgal
mas munkával változtathatjuk 
otthonná városunkat. Nemcsak 
a jelenért, a jövőért is dolgozva, 
a demokrácia eszközeit okosan, 
felelősséggel használva, a felnö
vekvő nemzedéknek példát mu
tatva a munkában és a hétköz
napokban, megmutathatjuk, 
mely eszmék, szellemi és er
kölcsi értékek azok, melyek bol
doggá tehetnek bennünket. Ez 
közös felelősségünk, és felelős
sége mindenkinek, aki tiszteli 
embertársait és a magyar nem
zetet!
Tisztelt ünneplő közönség! Mit 
kíván a magyar nemzet? Legyen 
béke, szabadság és egyetértés!

Puskás Péter
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Ismét a Podmaniczky kastélyról
Detre János esperes szerint “elment a kastély-hajó”

Megélénkülni látszik az élet a Podmaniczky-kastély körül. 
Sajnos ez nem a felújítási munkák elkezdődésében mutat
kozik meg, hanem a műemlékkel kapcsolatos nyilatkoza
tokban. Az előző számunkban megjelent két cikk nyomán a 
Hír Televízió készített anyagot, amelyben megszólaltatta a 
kastély-ügyben illetékeseket. (Ez március 27-én 18 órakor 
lesz látható a csatorna Keresztmetszet című műsorában.) 
Néhány napja Detre János esperes juttatta el hozzánk írását. 
Az írást teljes terjedelmében közöljük. íme:

Az ingatlanvisszaadásról ren
delkező 1991. évi 32. törvény 
alapján 1997-ben visszakapta az 
Evangélikus Egyház - ez nem 
azonos az Aszódi Evangélikus 
Egyházközséggel! - a Podma- 
niczky-kastélyt. A tárcaközi bi
zottság rendelkezett arról, hogy 
2000-ig gondoskodni kell a
kastélyban működő intézmé
nyek áthelyezéséről, ezután az 
Állami Vagyonügynökség átad- 
j a természetben a kastélyt régi-új 
tulajdonosának. Ezeken a tár
gyalásokon én is részt vettem.

Azóta az Aszódi Tükör és 
országos napilap aggódott a 
kastély sorsáért több cikkben is. 
Az Aszódi Tükör februári 
számában két írás is ezt tette. 
Egy idő óta magam is csatla
kozom az aggódókhoz, mert 
nem látom és nem érzem ki a 
kastélyról nyilatkozók szava
iból, hogy tényleg szívügyük 
lenne az értékes épület sorsa. 
Fizikailag is, érzelmileg is elég 
messziről nézik a jövőt, egyéni 
ambíciókon, anyagi előnyök 
reményén kívül másról nem 
tanúskodik „ügybuzgalmuk”. 
Frenkl Róbert legutóbb közölt 
nyilatkozatával ellentétben a 
tárcaközi bizottság elé 1997-ben 
csak élő és meggyőző tervekkel 
lehetett odaállni. Ezek alapján a 
müemlékesek is készek voltak a 
visszaadást megszavazni és 
támogatni. Ehhez tudni kell, 
hogy a 200 védett és állami tu
lajdonban feltétlenül megma
radó kastélyok egyike volt a mű
emlékesek listáján a Podma
niczky- kastély!

Reálisak voltak a tervek. Nem 
álmodoztunk egyetemről. Úgy 
tapasztaltam, hogy az egyetem 
valami kényszerképzet szüle

ménye, a mi városunk nem 
olyan adottságú hely és nem 
akkora létszámú település, hogy 
ilyen délibábot érdemes eddig is 
kergetni! Olyan kort élünk, 
amikor a talajon két lábbal kell 
állni és nagyon ébernek kell len
ni!
Csak a költőnek adatott meg 

Mind a két kastélyra ráférne a felújítás Rácz Zoltán felvétele

nyitott szemmel álmodni, mi 
pedig evangélikus keresztyén 
emberek vagyunk, és Jézus in
telme minket is józan, előrelátó, 
tervezni tudó gondolkodásra 
figyelmeztet e toronyépítési és a 
hadba vonulási példázatában 
(Lukács evangéliuma 14,28- 
32).
Mi volt az akkori terv? A hasz

nosítás fontosabb része az volt, 
hogy a nyugati és a középső 
szárny kollégiummá alakulna. A 
díszteremtől indulva ki, a 
nyugati szárny eddig is külső és 
belső helyiségekre szeparált ré
széből háló és tanuló készült 
volna - esetleg álmennyezettel 
csökkentve a belső tér magas
ságát. Korszerűsített fűtéssel és 
világítással tágas terű, jól lak

ható kollégium szolgálta volna 
lakóit.
A középső szárny közepén lévő 
főbejárat - annak megnyitása 
megtörtént volna - jobb és bal 
oldalán társalgó- és találkozópa
vilonná alakítható termek van
nak. A második sorban - ter
mészetesen a kerengő folyosó 
érintetlenül hagyásával - alakí
tották volna ki a vizesblokkokat, 
toaletteket külön-külön fiúk és 
leányok részére. A sportszoba 
lehetne az egyik nagyobb belső 
terem - terveztük. Az egykori 
leánynevelő tornaterme - a ke
leti kupola alatt- labdajátékokra 
is alkalmas helyként kínálko
zott.

A keleti szárny tágas helyi
ségeiben olyan múzeumi tár
gyak kiállítására nyílt tér, amely 
látogatókat hozott volna a kuri
ózumok megtekintésére. Az alsó 
szint pedig restauráló műhely 
üzemeltetésére alkalmas hely.
Az özveggyel történt előzetes 

megegyezések szerint Duray 
Tibor festőművész gyűjtemé
nyes életművét ebben a kol
légiumban állították volna ki 
állandó kiállításon. A folyosók 
és tágas szobák így lehettek vol
na otthonosabbak.
A díszterem, amely elhagya- 

tottságában pusztulásra van ítél
ve - fájó szívvel írom le ezeket a 
sorokat -, még elhanyagoltsá
gában is páratlan szépségű, és a 
megtekintésre érdemes Kracker- 

freskóval tényleg impozáns 
helyiség. Számtalan telefon és 
személyes megkeresés jutott el 
hozzánk, mert ott szerettek 
volna polgári házasságkötést, 
vagy mert alkalmas helynek 
találták koncertre, konferencia 
megtartására. Lám, még így is 
lehetne hasznosítani a kastélyt. 
Végül: a kastélykert a város szí
vében a kollégisták pihenő
parkjaként szerepelt a tervben, 
így érvényesült volna az ősi 
evangélikus rend: a város észak
déli tengelyében a kastély
kollégium, az evangélikus temp
lom és a gimnázium alkotta el
választhatatlan egység - de 
mindez csak terv maradt.
Ez az elképzelés győzte meg a 
müemlékeseket és a tárcaközi 
bizottságot, hogy a kastély - kü
lönleges védettsége ellenére - az 
egyház tulajdonába kerüljön.
Mi is történt ezután? Fischlné dr. 
Horváth Anna felügyelőasz- 
szony tárgyalt arról, hogy a vá
ros támogatásával a kastély 
alagsorában felépüljön a régi 
konyha helyén a város intéz
ményeit ellátó központi konyha. 
Ez a konyha - mert nem volt 
egyházi válasz - a Csengey úti 
iskolában működik már.
A korábbi terveket figyelmen 

kívül hagyva felépült a gim
názium udvarába beszorított 
kollégium épületecske, amely 
külső megjelenési formájában 
még kisöccse sem lehet a rom- 
jaiban is impozáns 
Podmaniczky-kastélynak. így a 
„kastély-hajó” elment, utána 
úszni már meddő vállalkozás. 
Nem tudom, van-e ennek a va
júdó ügynek felelőse? Nyilván 
van vagy vannak. Magam is is
merek néhányat közülük! Lehet- 
e félvállról, utilitarista szem
léletből vagy hegemonisztikus 
törekvésekből ilyen értéket 
veszni hagyni?

Magam is fájó szívvel látom a 
díszterem és a kastély ablakait, 
amelyeket vastagon belepett a 
város pora. Hallom a senki 
földjén álló, egykor megbecsült 
díszterem panaszát, ahogyan 
omlik a falfestés, és bomlásnak 
indul a csodálatos freskó. Egyre 
érzem, hogy itt az ideje feléb
reszteni a felelőtlen álmodo-

(Folytatás az 5. oldalon)
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Üjabb köztéri szoborral gyarapodott a város
Dr. Kómár Gyula a tartás és a tudás példaképe

(Folytatás az 1. oldalról) 

ünnepségen dr. Fehér Dezső c. 
egyetemi tanár mondott be
szédet, amit a következőkben 
közlünk.
Megtisztelő feladat számomra 
Kómár Gyula professzor szob
rának felavatása. Kevesen 
tudják, hogy a családján kívül 
legrégebben én ismerem őt, 
hiszen több, mint egy évtizedig 
szülőföldem, az orosházi járás 
főállatorvosa volt.
Amikor Guothprofesszor urat 
méltánytalanul rendelkezési 
állományba helyezték 1948. 
őszén, a fordulat évében, né
gyen voltunk tanársegédek a 
Sebészeti Klinikán, esnem tud
tuk, mi és ki következik. Amikor 
tudomásomra jutott, hogy a

Ismét a Podmaniczky kastélyról
Detre János esperes szerint “elment a kastély-hajó”

(Folytatás a 4. oldalról) 

zókat és ellökni a kezüket egy 
nemzeti érték elbitorlásától!

Az egyetemről annyit: sok 
pénzbe kerül a létrehozása. Ha 
az eddigi tervekre gondolok, és 
reálisan gondolkodom, felte
szem a kérdést, reális-e, hogy 
egy vállalkozó úgy fektet be, 
hogy majd az unokájának meg
térül? (50 év múlva.) De arra is 
kénytelen vagyok gondolni, 
hogy evangélikus egyházamat 
akarja valaki vagy akarják va
lakik olyan helyzetbe hozni, 
hogy anyagilag ellehetetlened- 
jék egy felesleges és megté
vesztő vállalkozásban! Ismere
teim szerint egyházunk a pénzt 
most kórház létesítésére tartalé
kolja. 2007-2008. táján talán 
lesz ebből valami. Ugyanakkor 
sok értékes műemlék templo
munk van, de azokra nincs pénz 
egyházunk pénztárában! Isme
rem híveink anyagi helyzetét is. 
Nekik az egyházközségük gaz
dáinak kell maradniuk.
Nem futja sem gimnáziumra, 
sem egyetemre. A territóriumok 

klinika új vezetője dr. Kómár 
Gyula lesz, nagy kő esett le a 
szívemről, mert mint első ta
nársegéd, korábban én is a tá
vozás gondolatával foglal
koztam.
Kómár professzor empatikus 

egyénisége azonban mindnyá
junkat megnyugtatott, és rövid 
időn belül - a megfelelő tartás 
mellett — családias légkör ala
kult ki a tanszéken. Örültünk, 
hogy munkatársai lehettünk. 
Sokat tanultunk tőle, de segít
hettük is munkájában, hiszen 
közel húsz évvel azelőtt távo
zott erről a tanszékről a dok
tori szigorlat és tiszti vizsga 
letétele után az állami vidéki 
praxisba és az állategészség
ügyi igazgatásba.

egyébként sem részei az egyház
községnek. Ez az elkülönülés a 
magyarázata annak, hogy az ed
dig megjelent cikkek a kastély
ról nem az aszódi egyházközség 
és annak vezetői ügye volt - mi 
egyetlen tárgyalásra nem kap
tunk meghívást. De meg tudom 
erősíteni D. Szebik Imre püspök 
úr véleményét: semmit nem 
lehet érdemben mondani a kas
télyban létesítendő egyetemről. 
Frenkl Róbert nyilatkozata 
csupán egy Budapesten élő em
bernek hallomásból szerzett ér
tesülése egy vidéki ügyről.
Egyébként a felügyelő úr ígérete 
ellenére a február 25-ei orszá
gos presbitériumi ülésen szó 
sem esett az egyetemről, a kas
télyról!
Semmi jó elrontója nem szok

tam lenni akkor, amikor az ok
tatásról, nevelésről, iskolaügy
ről van szó. Eddig is úgy ismer
tek a városban, mint aki az ilyen 
ügyeknek elkötelezettje. De ak
kor, amikor hallom, hogy a deb
receni egyetemen, az ELTE-n és 
másutt leépítések vannak, vagy 

Messze földön híre járt kiváló 
képességeinek, túl a járás és 
Békés megye határán. A kli
nikán mind a nagy-, mind a kis
állat kórházi részlegekben a 
reggeli gyakorlatokat rendsze
resen ellenőrizte, valamennyi 
kórlapot szemvizsgálatokkal 
kellett kiegészíteni és nemcsak 
előadásai, hanem betegbe
mutatói is élményszámba men
tek. A forradalom napjaiban is 
a klinika folyamatos mű
ködésén fáradozott, naponta 
bejárt, hiszen a közelben la
kott. Ennek ellenére 1957. 
őszén - elődjéhez hasonlóan — 
méltánytalanul eltávolították a 
klinika éléről.
Kómár professzor nem esett 

kétségbe, hanem Széchenyi 

üresen álló egyetemeket látok, 
fáj a szívem. Ezért nem tudok 
reménykedni sem egy aszódi 
egyetem gyors alapításáról! 
Csak annyit tehetek, hogy ezt is 
odasorolom a sok megvalósu
latlan ötlet közé: népfőiskola, 
gazdaasszonyképző, környe
zetvédő szakemberek képzése, 
számítógépes, közgazdasági 
ismeretekkel elbocsátottak és a 
tornacsarnok ígérő sorozatába, 
ami mézesmadzagnak jó, de a 
realitástól távol van.
Elszalasztott már az alkalom, de 
az 1997-es tervek alapján már 
üzemelhetne a kollégium, már 
kiállítást láthattak volna a haza
látogatók az alma mater épü
letében. Duray Tibor képei dí
szíthetnék a falakat. Jobb ér
zéssel mehetne el minden aszódi 
a kastély előtt, ha látná a ren
dezett parkot, kollégistákkal ta
lálkozhatna a kapunál.
Ma csak arra gondolunk: mi lesz 
veled, Podmaniczky-kastély? 
Meggyőződésem, hogy Isten jól 
ismeri és nevén is nevezi egykor 
a felelősöket. Detre János 

örökérvényű mondását követ
te: „Zivatarban úgy kell élni, 
mint jó időben”. A szerény 
ceglédi állatkórházat olyan 
kiváló szakmai műhellyé ala
kította és emelte, hogy az ak
koriban alakulóban lévő ál
latkórházak vezetésére kisze
melt kollégák hozzá jártak ta
nulni és tanulmányozni a 
legnehezebb műtéteket és a 
kezelések, ellátások szerve
zését stb. Kómár professzor 
eközben tudományos munkát is 
folytatott, hiszen egymás után 
írta máig is érvényes tan
könyveit az állatorvosi sebé
szet és szemészet tárgyköréből. 
Különösen ez utóbbi könyve 
emelkedett nemzetközi hír
névre, hiszen német és japán 
nyelvre is lefordították.
E szobor felállításáért köszö
netét kell mondani elsősorban 
a nevét és hivatását tovább 
vivő fiának, unokájának és 
családjaiknak, valamint a Pa- 
pócsi professzor által vezetett 
Kómár szobor emlékbizottság 
minden tagjának, illetve a 
résztvevő szervezeteknek.
Ugyancsak köszönetünket fe

jezzük ki mindannyian az 
állatorvosi kar részéről - volt 
munkatársai és tanítványai — 
Aszód város polgármesteré
nek, Bagyin Józsefnek, aki 
azonnal készséggel rendelke
zésre bocsátotta Aszód főteré
nek legszebb helyét a szobor 
számára.

Domonkos Béla szobrász
művész alkotását e szép talap
zaton azzal adom át Aszód vá
ros közösségének, hogy aki 
erre jár és látja Kómár pro
fesszor szobrát, jusson eszébe 
a Himnusz hallhatatlan költő
jének, Kölcsey Ferencnek epi
grammája: „ Minden pálya 
dicső, ha belőle hazádra derül 
fény!"
Az aszódi születésű dr. Kómár 
Gyula professzor élete ezt pél
dázza.

Balázs Gusztáv

Következő lapzárta: 
április 11. 

Következő megjelenés: 
április 21.
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Gondolatok a 2005. évi költségvetésről
Február 15-én, törvényi köte

lezettségének eleget téve, Aszód 
Város Önkormányzata elfo
gadta a 2005. évi költségveté
sét. Ennek ismeretében nem 
mondok újat, ha azt állítom, 
pénzügyi szempontból ismét ne
héz év elé nézünk. Úgy gondo
lom, hasznos és a város anyagi 
ügyeiben kevésbé járatosak ré
szére tanulságos lenne, ha vá
rosunk lakói is megismerhetnék 
azokat a problémákat, melyekre 
önkormányzatunknak évröl- 
évre gyógyírt kell találni.
Néhány konkrét adat: a 2005 évi 
kiadást 1 milliárd 318 millió Ft- 
ban határoztuk meg, ezzel szem
ben a bevételi oldalon 1 milliárd 
174 millió Ft-ra számíthatunk. 
Könnyen kiszámítható, hogy a 
két összeg közötti különbség 
144 millió Ft. Ennyivel többet 
költünk tehát, mint amit a város 
bevétele lehetővé tenne. Ezen 
összeg képezi azt a forráshi
ányt, melyet az unalomig em
legetett ÖNHIKI (ÖNHIbáján 
Kívül hátrányos helyzetű tele
pülés) pályázattal egészítünk ki 
minden évben. A hivatal pénz
ügyi irodája szerint a 144 mil
lióból jó eséllyel 80 milliót kap
hatunk meg az államtól, a mara

Intézmény Normatív bevétel Kiadás Bevétellel nem fedezett
Ezer Ft Ezer Ft kiadás ezer Ft

Körzeti igazgatás 31 086 57 922 -26 836
Bölcsödé 10 795 18 041 -7 246

Gondozási központ 14 588 21 859 -7 271
Könyvtár+Műv.ház 8 633 20 373 - 11 740

Óvoda 40 024 77 147 -37 123
Általános Iskola 132 783 213 567 -80 784

Zeneiskola 55 398 73 666 -18 268
Gyermekélelmezés. 41 Ö8ÍI 74 899 -33 818
Közhasznú foglalk. 6211 17 714 -11 503

Összesen 340 599 575 188 -234 589

dék 64 milliót tehát saját erőből 
kell(ene) előteremteni. Lehető
ségeink meglehetősen szűkö
sek: növeljük a város bevételeit 
és/vagy csökkentjük a műkö
dési kiadásokat. Banktól vehe
tünk fel működési hitelt, de ezt 
kamatostól kell visszafizetni. És 
ha mindez még mindig nem 
fedezi a kiadásokat, akkor a vá
ros felhalmozási bevételeiből 
(más néven vagyonából) va
gyunk kénytelenek kipótolni a 
hiányzó összeget. Leegysze
rűsítve ez annak felel meg, 
amikor egy család a háztartás 
működtetésére elkölti az összes 
befolyó bevételét, majd a to
vábbi kiadásait vagyontárgyai 
eladásából fedezi. Ebből fizeti 

villanyszámláját, gázszámláját 
stb. Ezt vagyonfelélésnek neve
zik, melynek végén a teljes 
anyagi csőd következhet be.

A költségvetési hiány (már 
10.9%-os) nagysága - termé
szetesen aszódi méretekről van 
szó - egyre inkább akadályozza 
városunk további fejlődését. Hi
ába teszünk meg minden tőlünk 
telhetőt a bevételek növelésére 
(telek- és ingatlanértékesítés, 
iparűzési adóbevétel növelése, 
lélekszám növelés stb.), a folya
matosan növekvő költségvetési 
hiány teljes egészében elviszi 
-az egyébként növekvő össze
gű, fejlesztésre költhető - pén
zeinket. Egyre inkább látható, 
hogy a kiadások nagyobb ütem
ben bővülnek, mint ahogy 
bevételeink növekednek, és ez 
az olló évről évre jobban nyílik.
Érdemes boncolgatni, mi okoz
za Aszód esetében a növekvő 
költségvetési forráshiányt? A 
pénzügyi iroda munkatársai a 
2005. évi költségvetés mellékle
teként készítettek egy kimu
tatást, mely a normatív bevé
telekből gazdálkodó intézmé
nyek bevételei és kiadásai kö
zötti különbségét mutatja be. 
(Normatív bevétel pl. az ál

talános iskolai tanulók után az 
államtól kapott „fejpénz”.)

A táblázat utolsó sorában 
szereplő 234 millió Ft az a hi
ány, amit az államtól a felsorolt 
intézmények működtetésére 
kapott támogatás nem fedez. Ezt 
önkormányzatunknak kell elő
teremtenie. Összességében a 
234 millió Ft-ból mintegy 94 
milliót tudunk pótolni saját for
rásból, a fennmaradó 140 millió 
miatt pályázunk az ÖNHIKI 
támogatásra.

Tehát városunk költségvetési 
forráshiányának alapvető oka, 
hogy az állam nem finanszí
rozza oly mértékben intézmé
nyeinket, hogy az működésüket 
fedezze, ezért a hiányzó össze

get a város egyéb bevételeiből 
(pl. iparűzési adó, működési és 
felhalmozási bevétel) kell elven
ni. S mindez még mindig csak a 
működés finanszírozására ele
gendő; intézményeink felújítá
sára, fejlesztésére végképp nem 
marad pénz. Ez sajnos a 22-es 
csapdája. Hiszen felújítások 
nélkül nem csökkenthetők a re
zsiköltségek (világítás, fűtés), és 
fejlesztés nélkül nem tudjuk az 
intézmények kihasználtságát 
növelni.
Van-e kiút a jelenlegi helyzet

ből? Kesereghetünk a jelenlegi 
szabályzókon, szidhatnánk a 
mindenkori kormányt, lottóz
hatnánk is (erre is volt már 
példa...). Mondhatnánk azt is, 
hogy próbáljuk meg túlélni va
lahogyan ezt az időszakot, aztán 
majd csak lesz valahogy... 
(Klasszikus vicc: „Azt tudjuk, 
hogy mi lesz... de addig mi 
lesz? ”) Véleményem szerint 
azonban a külső körülmé
nyekre a város vezetésének 
nincs közvetlen és főleg nincs 
rövid távú hatása. El kell fogad
nunk azt a helyzetet, hogy még 
hosszú évekig nem számítha
tunk olyan mértékű állami tá
mogatásra, mely ekkora hiányt 

fedezne.
Nézzük a megoldási lehető
ségeket! Növelni kell az önkor
mányzat saját bevételét, hogy 
fedezze a növekvő kiadásokat. E 
célból született a város Gazda
sági programja (olvasható a vá
ros honlapján), mely elsősorban 
a bevételnövelő lépéseket hatá
rozza és célozza meg: telekér
tékesítés, lakosságszám-növelés 
(SZJA bevétel növelése céljá
ból), iparűzési adóbevétel nö
velés (ipari terület értékesítése). 
Az elmúlt évek tapasztalatai 
sajnos azt mutatják, bár jó úton 
haladunk (pl. az iparűzési adó
bevétel néhány év alatt 20 mil
lióról 80 millióra nőtt), nem tud
juk növelni akkora mértékben és 

ütemben városunk saját bevé
telét, amely a költségvetési hi
ány fedezésére elég lenne.
A bevételek növelése mellett 

szükséges lenne a működési 
kiadások észszerű csökkentése 
is. Erre korábban volt már kí
sérlet, pl. az anyag-eszköz jel
legű beszerzéseket állították le 
a takarékosság jegyében. Ekkor 
állt elő az a helyzet, hogy nem 
volt az iskolában szivacs meg 
kréta, mert többek között ezeken 
próbáltak spórolni. Vélemé
nyem szerint nem ez ajárható út. 
Kellően elő nem készített és át 
nem gondolt intézkedésekkel 
többet ártunk, mint használunk. 
A megoldás - szerintem - egy 
jól előkészített, hosszabb távú 
folyamat eredménye lehet. In
tézményenként szükséges egy- 
egy olyan csoport felállítása, 
amely a fenntartó önkormányzat 
és az intézmény dolgozóinak 
szakértelmére, tapasztalatára 
támaszkodva feltárja a működé
si hiány okait, majd megfontolt 
és kivitelezhető javaslatokat dol
gozna ki az adott intézmény mű
ködésének, működési költsé
geinek ésszerűsítésére. A javas
latok kidolgozásába feltétlenül 
be kell vonni az érdekképviseleti 
szervezetek tagjait, a szülői 
munkaközösségek vezetőit, mi
nél szélesebb kört. A feltáró 
munka végén a képviselő-tes
tület elé kerülnének az egyes 
intézményekre vonatkozó ja
vaslatok. A grémium megtár
gyalná ezeket, majd meghozná a 
döntéseket. A cél az, hogy lehe
tőleg olyan jó döntések szüles
senek, melyek minél szélesebb 
alapokon, széleskörű konszen
zuson alapulnak.

Én bízom az együttmű
ködésben, hiszen közös, jól fel
fogott érdekünk: városunkban 
minél több olyan intézmény mű
ködjön, ami fenntartható és fej
leszthető. Amelyekben olyan 
körülmények teremthetők, hogy 
óvodás és óvónő, tanuló és tanár, 
szülő, nyugdíjas, az intéz
ményben dolgozó és az intéz
ményt igénybe vevő egyaránt jól 
érezze magát. S minden forint, 
amelyet itt megfogunk, felhasz
nálható Aszód további fejlő
désére: utakra és járdákra, 
sportra és művelődésre, környe
zetünk és„ közérzetünk rendbe 
tételére. Úgy gondolom, itt is 
van adósságunk bőven.

Kovács Tamás
Alpolgármester
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Az okmányiroda tájékoztatója Pályázati felhívás
Az aszódi okmányiroda 2004. szeptember 1 -tői csatlakozott az 

Internetes Közigazgatási Rendszerhez (továbbiakban XR-rend- 
szer). Ezzel a www.magyarorszag.hu kormányzati portálon idő
pontfoglalásra vagy meghatározott ügycsoportokban ügyin
dításra nyílt lehetőség.
Az XR szolgáltatásainak teljes körű, hosszabb távú, rendszeres 

igénybevételéhez szerződéskötés szükséges az XR-rendszerbe 
történt regisztrációt követően. A regisztráció, szerződéskötés és 
a XR-rendszer használata díjmentes, természetesen a 
rendszerben kezdeményezett ügyindításoknál egyes ügyek ese
tén a jogszabályban meghatározott illetéket vagy díjat kell meg
fizetni az ügy okmányirodái intézése során. A fizetendő díjról 
vagy illetékről a konkrét ügyleírásoknál található tájékoztatás.
A regisztrációs adatok megadását követően - legfeljebb egy hó
napig — lehetőség van az XR használatára a szerződés aláírása 
nélkül is.
Regisztráció nélkül ügyindításra nincs lehetőség, viszont lehet
séges az okmányirodába időpontot foglalni és az ügyekhez kap
csolódó tájékoztatókat megtekinteni.
Az interneten az XR-rendszeren történő időpontfoglalásról és 
ügyindítási lehetőségről széles körű tájékoztató található. Ezen 
túlmenően segítség kérhető még: Tel: 1/273-4800 
E-mail: xr@mail.ahiv.hu

8.00-12.00 és 13.00-15.00 
8.00-12.00
8.00-12.00 és 13.00-15.00 
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS 
8.00-12.00

Az okmányiroda nyitva tartási ideje:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Postacím: 
2170 Aszód Szabadság tér 9.
Telefonszámok:
Irodavezető:
Vezetői engedély:
Parkolói igazolvány:
Személyi igazolvány:
Vállalkozói engedély:
Gépjármű ügyintézés:

Deme Lászlóné 28/500-660 
Csincsi Károlyné
Dani Annamária 28/500-660 
Zsírosné Szegedi Lívia 
Ritecz Andrea 
Benkó Lívia
B úrik Éva

Anyakönyvi, népességnyivántartás:
Ráczné Faddi Erika 28/500-665

Faxszám: 28/500-661

28/500-665

28/500-665

Az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellen
őrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004/XII.20./PM. 
rendelet alapján az okmányirodáknál kezdeményezett első fokú 
illetékköteles elj árások esetén az ügyintézésnél

2005. április 1-től
megszűnik az illetékek illetékbélyeggel történő lerovásának 
lehetősége.

A szükséges eljárási illeték lerovása az aszódi okmányirodá
ban - az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetéséhez hasonló
an - fenti időponttól készpénzátutalási megbízással válik telje
síthetővé. (A csekk az okmányirodában szerezhető be.) 
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

Deme Lászlóné
Okmányiroda-vezető

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
54/2005. (III. 9.) ÖKT. sz. határozatában foglaltak alapján 

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

61,5 m2 alapterületű, nem lakás célú bérleményt 
kereskedelmi tevékenység folytatására.

A képviselő-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.
A pályázat leadásának helye: Városi Polgármesteri Hivatal 
2170. Aszód,Szabadság tér 9.
Leadásának határideje: az ASZÓDI TÜKÖR megjelenésétől - 
március 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

Ebtartók figyelmébe!
A Polgármesteri Hivatal és a körzeti állatorvos tájékoztatja az 
ebtulajdonosokat, hogy a kutyák veszettség elleni kötelező 
védőoltására az alábbi helyeken és időpontokban kerül sor: 
Április 6. szerda 14-18 óra: Kondoros tér
Április 8. péntek 14-18 óra: Polgármesteri Hivatal udvara
Április 15. péntek 14-18 óra: Kondoros tér
Az oltás alkalmával kell befizetni az oltási illetéket, az oltó
anyag , valamint egyéb anyagok költségét, ebenként 1500 Ft-ot. 
A kutyatulajdonosok szíveskedjenek magukkal vinni az ebük 
oltási igazolványát.
Az összevezetéses oltások befejeztével lehetőség lesz az eb tar
tási helyén történő oltására is.

Dr. Németh Mihály
Állatorvos

Lomtalanítási felhívás
Értesítjük Aszód város lakosságát, hogy 2005. április 8-9. 
(Péntek-szombat) között lakossági lomtalanítást végzünk. A 
lomtalanítás a háztartásokban képződött hulladékokra terjed ki. 
Nem terjed ki a vállalkozásból képződött hulladékokra (pl teher
autó-gumi, fémforgács, nagymennyiségű göngyöleg stb.).
Kérjük a polgárokat, hogy a jelzett napokon a reggeli órákban te
gyék ki a háztartásukban már nem használatos anyagokat.
Az akkumulátorokat és a fémeket szíveskedjenek elkülöníteni. 
A lomtalanítással szeretnénk elérni, hogy senki ne terhelj e a kör
nyezetünket oda nem illő hulladékokkal.

Tolmácsi Miklós GAMESZ-vezető

magyarorszag.hu
mailto:xr@mail.ahiv.hu
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Tiszteit Szerkesztő Úr!
Munkám miatt reggelente 

vonattal jövök Hatvanból 
Aszódra és mivel még korán, 
sötétben érkezem, izzóról iz
zóra nyomon tudtam követni 
az aszódi vasútállomás mö
götti buszmegálló közvilágítá
sának megszűnését. 2004. 
júniusában aludt ki az utolsó 
fény. Miután láttam, hogy ez a 
körülmény senkit nem sarkall 
tettekre, felhívtam az ELMŰ

Elmozdulás uszoda-ügyben?
Már öt éve partra vetettek az aszódiak

(Folytatás az 1. oldalról) 

önkormányzat akaratlanul is 
hozzájárult. Ez idő tájt léptette 
ugyanis életbe azt a takaré
kossági intézkedést, amely 
többek között megvonta a - az 
akkor még önálló intézmény
ként működő - Il-es számú Ál- 
talános Iskola tanulóinak 
úszásoktatását támogató kere
tet. A kialakult helyzet önma
gát gerjesztve tovább rosz- 
szabbodott: a válalkozó a ki
esett bevételek miatt még drá
gábban kínálta a szolgáltatást, 
ez pedig további iskolákat tán
torított el az aszódi sportléte
sítménytől.
2000. őszén a város ugyan

csak takarékossági okokból 
-100 Ft-ért - átadta az épület 
tulajdonjogát a megyei önkor
mányzatnak, azzal a kikötés
sel, hogy ha a megye a továb
biakban nem erre a célra kí
vánja hasznosítani az ingat
lant, Aszód szintén 100 Ft-ért 
vis-szavásárolhatja azt. Bo
nyolította a helyzetet, hogy a 
tulajdonjog átadásakor még 
egy évig érvényben volt a vá
ros és a vállalkozó között 
1996-ban öt esztendőre kötött 
üzemeltetési szerződés.
Az uszoda tehát 2000. őszén 
már nem nyitott ki. Az üzemel
tetési szerződés lejártával a 
vállalkozó végérvényesen be

ügyfélszolgálatát (06 40 38 38 
38) ahol - miután elmondtam a 
kialakult helyzetet - azonnali 
intézkedést Ígértek. Vártam 
hát, hiába. Két hét elteltével 
ismét felhívtam ugyanezt a 
számot, ahol ismét megnyug
tattak, és ismét azonnali intéz
kedést ígértek. Újabb két hét 
elteltével, immár harmadszor 
hívtam az ügyfélszolgálatot. A 
válasz a szokásos volt, de 

zárta az ajtót és leadta a kul
csokat.

A március 9-i testületi ülésen 
két képviselő is javasolta bead
ványában az uszoda kérdésé
nek orvoslását. Kovács Tamás 
alpolgármester azt az előter
jesztést tette, hogy a város kez
deményezze Pest megye ön
kormányzatánál az uszoda új
raindításához szükséges fel
újítást, mégpedig úgy, hogy a 
költségek felét Aszód, felét pe
dig a megye állja. A felújítás 
után az uszoda tulajdonjoga 
kerüljön vissza a városhoz, a 
megyei önkormányzat pedig a 
felújítás 50 %-áért cserébe - 
megállapodásban rögzített 
módon - határozott időre kap
jon lehetőséget a megyei fenn
tartású gimnázium diákjainak 
díjmentes úszásoktatására. Az 
alpolgármester a költségek fe
dezeteként az Aszód-Iklad kö
zötti terület megvásárlására 
félretett pénz egy részét jelölte 
meg.
Búzás János képviselő szintén 
azt javasolta, hogy szerezze 
vissza a város az épület tulaj
donjogát, és teremtse meg a 
felújítása gazdasági hátterét.
A képviselő-testületnek végül 
mégsem kellett tárgyalnia ezt 
az előterjesztést. A minap 
ugyanis Szabó Imre, Pest me
gye közgyűlésének elnöke ar

azután történt valami szokat
lan. A harmadik bejelentés 
napjának délutánján a szak
ember, akit az ELMŰ kikül
dött, felhívott - az ügyintéző 
által korábban elkért telefon
számon -, és közölte, hogy bár 
a meghibásodás fennáll, ök 
nem tehernek semmit, mert a 
Baross utca és a buszmegálló 
már nem az ö területük. Arra 
nem tudott válaszolni, hogy ott 
ki az illetékes. November ele
jén elmentem hát az aszódi 
polgármesteri hivatalba. A 
bejelentésemet megköszönték, 
és közölték, hogy a többit már 
rájuk bízhatom.

December elején kíváncsi
ságból visszamentem, mert a 

ról tájékoztatta a polgármes
tert és az alpolgármestert, 
hogy a megyei önkormányzat 
pályázatot nyújtott be az uszo
da felújítására a Közép-Ma
gyarországi Régióhoz. A kért 
80 millió Ft-ból gyakorlatilag 
teljesen újjá lehetne vará
zsolni a sportlétesítményt. A 
pályázat elbírálásának határi- 
dejemájus30.

A megyei önkormányzat - 
Gersei Ferenc megyei önkor
mányzati képviselő tájékoz
tatása szerint - korábban már 
pályázott a felújításra, ám saj
nálatos módon az - akkor még 
létező - Ifjúsági-és Sportmi
nisztériumban úgy ítélték meg, 
érvénytelen a pályázat, mivel a 
megye nem fenntartó. Mire ki
derült a tévedésük, már szét
osztották a pályázati pénze
ket.
A képviselő-testület ezen in

formációk birtokában úgy 
döntött, megvárja a pályázat 
eredményét. Amennyiben ez 
nem lesz kedvező a város szá
mára, ismét előveszi a kép
viselők javaslatát. Az üzemel
tetés mikéntjével azonban már 
most célszerű foglalkoznia. A 
város anyagi helyzete ugyanis 
jelenleg nem bír el újabb 
terheket.

R.Z. 

világítás ügyében szemmel 
látható változás nem történt. A 
műszaki osztályon egy úriem
ber elmondta, hogy az ügy 
folyamatban van. Elmondása 
szerint a késlekedést az okoz
za, hogy sem a MÁV, sem a 
Volán, sem a polgármesteri 
hivatal nem tekinti sajátjának a 
területet, ezért háromoldalú 
egyeztető tárgyalást kell ösz- 
szehívni. Most 2005. február 
elején a helyzet változatlan, a 
buszmegállóban és a bürokrá
cia útvesztőjében egyaránt. 
Furcsa, hogy ezt én már nem is 
találom olyan meglepőnek, sőt 
valahogy még ismerős is vala
honnan régesrégröl. Csak azt 
remélem, ha Önök megemlí
tik a problémát, valaki valahol 
- akinek talán még feladata is - 
késztetést érez megoldani a 
helyzetet.

Ifj .Kelemen Lajos

Kedves Oűvasó!
A témát - akárcsak Ön - mi is 
körüljártuk. A helyzet a követ
kező: a terület a MÁV tulajdo
nában van, míg a lámpatestek a 
Volánéban. Az ÉMÁSZ régió
vezetője, Bartos Csaba levelé
ben arról tájékoztatott, hogy 
mivel a szóban forgó terület 
közvilágítási hálózata nem az 
áramszolgáltató birtokában 
van, ennek karbantartását, 
üzemeltetését sem az ÉMÁSZ 
végzi. Ezt korábban a MÁV 
saját hatáskörben rendezte.
Fehér Endre, a polgármesteri 
hivatal műszaki irodájának 
vezetője szerint - akivel Ön is 
beszélt - megoldást az jelen
tene, ha egy háromoldalú tár
gyaláson az ÉMÁSZ átvenné 
ezt a villamoshálózatot a Vo
lántól, és a továbbiakban ez a 
cég üzemeltetné. Ha megszü
letik a megegyezés, a város 
hajlandó a közvilágítás költ
ségét erre a területre is meg
fizetni.

Csupán apró szépséghibája 
van a dolognak: tudomásunk 
szerint a háromoldalú tárgya
lásnak a mai napig nincs ki
tűzve időpontja...

Rázós
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( KUTYA-HÁZ ,

Aszód Baross u. 2. Tel: 28/402-120
(a körforgalomnál, a mentőállomás mellett)

- eledelek (ícl|eséríékű szárazíápok, konzervek, fagyasztott 
húsok) és ápolási cikkek kutyáknak, macskáknak, 
madaraknak, rágcsálóknak, teknősöknek, halaknak

- kölyöknevcléshez anyaícjpóíló és cumikészlcí
- 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.

Áprilisi akciónk:
20 % árengedmény 

ezen iiirdcícs íclmutaíójának a madáríartással 
kapcsolatos termékek árából!

Alakformáló 
masszázsszalon 

Aszód OTP udvar
- Zsír égető-alak formáló 

masszázs,
- svédmasszázs,
-talpmasszázs,
- infraszauna
- pedikűr, manikűr,
- múköröm

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

Bejelentkezés: 
06 20 460-3982 

Pedikűröst, manikűröst, múkörmöst keresek!

Fájdalmai vannak?
Segít Kormos Géza 

japán diplomás masszőr, alternatív 
mozgás- és masszázsterapeuta

- a csontrendszer szimmetriájának visszaállítása,
- fájdalmai gyors megszüntetése,
- gerinc, izületi, belszervi működési zavarok 

gyógyítása,
- fájdalommentes kezelés,
-13 éves gyakorlat.
Rendelés: hétfő 8-tól 12-ig
Aszód, Arany J. u. 3. (Dr. Jólesz József rendelője 

BejeéeHt^ezé$: 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

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Kishaszon-és tehergépjármű-alkatrész bolt

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

w w m©
FAGYÁLLÓ

1,5, 50, 200 kg-os kiszerelésben kapható! 
KLINGER1T lemez m2-ben is!

HASZONGÉPJÁRMŰ-ALKATRÉSZEK 
FORGALMAZÁSA:

Transit, VW Transporter,Toyota Hiace, Ducato stb.

Challoils, Prista, Mogul olajok
(motor, hajtömű, hidraulika, lánckenő, szervo)

Görgősláncok, patentszemek, kardántengelyek 
és kardánkeresztek nagy választékban kaphatók!

Teljeskörű alkatrészellátás 
minden autóhoz!
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www.volkswagen.hu

A Volkswagen Polo motorizállságtól függő kombinált átlagfogyasztása: 4,4 - 7,61/100 km, CO2 kibocsátása: 119-182 g/km. Az ajánlat részleteiről érdeklődjön márkakereskedésünkben.

http://www.volkswagen.hu
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munKHRUHH K«ZÍT« 
mioD-cn (iUkiki)!

Rendelhető: 
póló - szitázva is, 
munkavédelmi eszközök

Sándor Jánosné 
Aszód Petőfi u. 40.

Tel: 30 481-5855

Aszódi telephelyű, 
nemzetközi fuvarozó cég 

C,E kategóriájú 
jogosítvánnyal 

rendelkező 
gépkocsivezetőt, valamint 

németül tudó 
adminisztrátort keres.

Érdeklődni lehet
a

06 20 9240-400-as 
vagy a

28 401-601-e telefonszámon.

DÍZEL MODELLEK $
AJÁNDÉK TÉLICUMIVAL + FELNIVEL SUZUK
SÍ"*” x Suzuki wagonR*

Hozzá válaszhat:
- CD-lejátsző
- Riasztó
- Tetőcsomagtartó
- Ködlámpa

MEGÉRKEZETT AZ ÚJ SWI FT!
Suzuki Liana 1.6 GLX, 106 Le Ar= 3.325.000 Ft*
Felszereltség: klíma, automata sebváltó, 4 db légzsák, könnyíífémfelni, cd-s hifi, ABS FBD-vel, szervokormány, el.ablak, kp. zár... 
Egyedi akciókkal várjuk.**

A RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDÉSEINKBEN.
* Az ár a regisztrációs adót nem tartalmazza (240.000 Ft) 
" Egyes modellek 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;
SUZUKI Szalon és szerviz: Bag, Dózsa Gy. u. 6. Tel./fax: 28/504-110, 28/504-111
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I 3
Abit 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

lll.lll Ft » X

— *

Asus alaplap, AMD 2200 processzor 
236 Mb RAM, 80 Gb HDD Sony floppy 
LG 12 DVD, író, ATI 9200 videovezérlő 
Codegenbill., Geniusscrollegér 
USB-s ház 300 W táppal

/ 79.900 Ft
Celeron 2000 processzorral “

/ “ 84>2OÓ Ft ■

i ~ 4 Extra ga 
Mindén monitor 3

Kiegészítők; CD, Dl

USB-s ház 300 W táppal

Celeron 2600 processzorral

114.444 Ft-

•ancia!
.évgaranciával!
D lemezek

ar
csökkenő

SALGÓ - TRIÁSZ 
Aszói!, Kossutli L u.. 24.

j ( A VÖRPI-vel szemben) Tel/fax: 28 500-955 Áraink az ÁFft-t tartalmazzák!

AUTÓSISKOLA

GÖDÖLLŐ
Telefon 20 9414-638; 28 419-529 

www.bb.maganiskola.hu
Akkreditált felnőttképzési intézmény

tanfolyamot indít 2005. március 29-én 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/ Wji a gyakorlat ideje ölen 

bóztólházigszóllítjuk/___________________________

Március 31-ig a 2004-es árakon!
"B" kategória esetén:
Emelet 10.000 Ft -n 3Q % SzJA.: 36/A § alapján 

gyakorlat: 75.000 Ft ff
OKÉV szám: 07-0254-03 Intézm. akkr. lajstromszám: 0758

SZÁMÍTÓGÉPES VIZSGÁRA GYAKORLÁSI LEHET -SÉG!

« MÓNI FOTÓ •
Aszód, talli Ujos u. )ö. Tel: 400-957 IW H-F:J-17, Szó: ö-l?

Akciós analóg féngképezőgépek/
Canon zoom 85 D 25.990:- + ajándékfilm és övtáska, 
Nikon AF 240 12.990:- + ajándékfilm és elem.

Memóriakártyák
Compact Flash 512 Mb 12.900.- 1024 Mb 22.000.-
San Disk 521 Mb 13.700.- 256 Mb 7.000.-
Xépkeretek /Xio-es mérettöCsox 6o-as méretig 
nagy választékban kaphatók!

Illatszertár
OjáxxfdéExyh, plü^érh, 

dÁ&frek', 
fejtett tojóddá, / > .

kaphatah
Szeretette! várjuk régi és új vásárlóinkat!

TJwyöcL
EXTRA méretű divatáru 
Aszód, Kossuth L. u.3

Tel.: 06-30 627-8481; OÓ 30 267-5545

farmernadrágok, kötöttáru, 
fiatalos tunikák, kosztümök

AKCIÓ!
Egyes kosztümök 9«900 Ft-ért 

kaphatók!

Kínálatunk folyamatosan bővül. 
Érdemes betérnie hozzánk!

©='O0 ©=11^

http://www.bb.maganiskola.hu
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ÍRIKÜLJÖÍ1, WPÜLJÖn 
A

ízkzi izmomul
Hétköznap 8 és 21 óra között 

szeretettel várjuk 
régi és új vendégeinket!

Fodrászai:
Fekete Szilvia 20 9351-345
Takács Tímea 30 3322-767

Energetikai masszázs, 
4 fokban döntött szótáriam 

és kellemes időtöltés 
várja a szépülni vágyókat!

Aszód Bethlen G. u. 18/1 
fMffi, m gláWÍB TOW®

FÉLPÉNZES áruk boltja
Aszód Kossuth Lu. 20.

Játék - fajátékok nagy választékban, 
illatszer, tisztítószer, 
édesség, könyv 
ajándéktárgyak - távol-keleti is, 
kreatív hobby kellékek, 
gyöngy (100 Ft/csomag), 
óriási plüssök, 
bizsu ékszerek, 
tréfás “dilis” tárgyak, 
ajándékfilmes fotókidolgozás.

HtTFŐ-PÍMTEKí HÓI 17/ ŐjWÁUG 
SZÓ M B AT: WŐL 11 ŐRMG

Szeretettel várjuk régi éí új vásárlóinkat!

Csömöri (HÉV-vel jól megközelíthető) munkahelyre keresünk 
csomagoló és rakodó betanított munkásokat 

hosszú távú és időszakos munkára.
Elvárások:
- minimum 8 általános iskolai végzettség,
- pontos, precíz munkavégzés,
- megbízhatóság.

Minden munkakör esetén a három műszak vállalása 
és orvosi alkalmasság szükséges!
Jelentkezés telefonon és személyesen 10 és 16 óra között az alábbi címen: 
Adecco Kft. 1134 Budapest lehel u. 4/a 
Tel: 1/412-3010; 1/412-3014
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Frissüljön fel és szórakozzon a Fenyőharaszt Kastély szállóban!
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: 48O.-Ft./ óra Bejelentkezés: 06-28-438-437

www.fenyoharasztikastelyszallo.hu

http://www.fenyoharasztikastelyszallo.hu
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renault Randevú

SZÉLES VÁLASZTÉKRA 
VÁGYIK?

Twingo, Clio es Thaha
márciusban 1 999 O III FŰ

Jöjjön el a Renault Randevúra márciusban, és ismerkedjen meg ajánlatainkkal! A Twingo, Clio és 
Thalia Premiere már 1 999 000 Ft-ért az Öné lehet! Várjuk márkakereskedésünkben.

Az ajánlat a 200S. 03. 1-31. között megrendelt autókra, a készlet erejéig érvényes. Az ár a regisztrációs adót tartalmazza. Fogyasztás liter/)00 km: vegyes: 6,0-7,I; 
városi: 7.S-9.7; országúti: 3,7-$,7: COj-kibocsátás g/km: 143-168 (változattól függőén).

RENAULT HATVAN Képe Tibor KFT.
3000 Hatvan, Ring Kálmán út 3. Tel.: 37/544-440, 70/204-6351; www.renault60.hu

RENAULT - Autókat alkotunk

http://www.renault60.hu
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Hölgyek boltja; hölgyek divatja

C1AK FMFMi^MAWI
Figyelem: a hirdetés felmutatója vásárlás esetén 10% kedvezményt kap!

Ny/fra tartós.- H-73-77; K-fi 8-77; 5zo.- 8-72

Egyedi bútorok készítése.
Szoba, konyha, üzletberendezés gyártása.

MÉRETRE VÁGÁS FALCO ÉS KRONOSPAN BÚTORLAPOKBÓL!
Aszód, Deák F utca 9.

(Az ikladi úti virágbolttal szemben)
TELEFON! 23 500-620
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TAPÉTA vasár
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

Sima és habosított, mintás és VLIES fűrészporos, 
valamint mennyezet tapéták, 

o hungarocell mennyezet elemek, 
o külső és belső díszlécek, rozetták, 
<> poszterek nagy választékban.

Festéshez, mázoláshoz 
zománcok, lázárok, 
homlokzati és beltéri falfestékek.

Péter Lajosné 
ASZÓD 

LAKÓTELEPI FESTÉK - TAPÉTABOLT 
Tel: 28 401-691 

Nyitva: H-P: 6-17-ig 
_________ Szó: 6-12-ig

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

ASZÓDON 
Az 

ASZÓDIAKÉRT!
Havonta a Csengey úti általános iskolában induló 
személygépkocsi-vezetői tanfolyamra beiratkozás: 

személyesen vagy SMS-ben a

30 3O9-55-O8-as
telefonszámon Farkas Lászlónál.

12 vagy 24 havi részletfizetési 
lehetőség!

ASZÓDI DIÁKOKNAK 
EXTRA KEDVEZMÉNY!

Részletfizetés esetén a

kezelő részlet: 0 Ft!

Aszód, Kossuth Lajos út 71. 
Tel:06-20/965-54-19 
Tel:06-28/500-451 

http://www.extrasat.hu 
Extrasat@invitel.hu 

Művelődési házzal szemben 
Parkolási lehetőség az udvarban!

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

Számítástechnikai és műholdvevő Szaküzlet és szerviz

Konfigurációk
XS STANDARD

Asrock K7S41GX alaplap
AMD Sempron 2200+ processzor 
256/400 Samsung DDR RAM 
Integrált videokártya 
40GB/7200 Maxtor winchester 
1,44 floppy meghajtó
LG 52x CD-Rom
Comador 300W ház 
billentyűzet, egér

Bruttó ár: 49.900 Ft

XS STANDARD +
Asus A7V8X-X alaplap
AMD Sempron 2400+ processzor 
256/400 Samsung DDR RAM 
Geforce4 MX4000 64MB 
videokártya
80GB/7200 Maxtor winchester
1,44 floppy meghajtó 
LG 16x/52x DVD-Rom 
Comador 300W ház 
billentyűzet, egér

Bruttó ár: 65.900 Ft

XS HOME
Asrock K7S41GX alaplap
AMD Sempron 2200+ processzor 
256/400 Samsung DDR RAM 
Integrált videokártya
40GB/7200 Maxtor winchester
1.44 floppy meghajtó
LG 52x CD-Rom
Comador 300W ház
Dillentyüzet, egér

Bruttó ár: 89.900 Ft

Akciós termékek:
■ Nyomtató patronok 299 FT
■ DVD tok szimpla 35 FT
• DVD tok dupla 45 FT
• Optikai egér A4 tech 2300 FT
■ lllusionsat dig. műholdvevő 24990 FT
• Dreambox dig. műholdvevő 49900 FT

Akciós termékek:
■ RAM 512/400 BRAND 11990 FT
■ RAM 256/400 BRAND 5990 FT

HDD Maxtor 80GB 12700 FT
■HDD Maxtor 40GB 10900 FT
■ LG 4163 DVD-iró 14690 FT

Áraink BRUTTÓ árak

- Vállaljuk internetmegosztás és hálózatok kiépítését
- Számítógépek szervizelése, helyszíni kiszállással is

InCash számlázó program bruttó 9900 FT tói

Nyitvatartás : H-P: 10 -19 Sz: 9-13

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

Segítünk, hogy gond nélkül 1 
készülhessen a húsvétra! -||s

Várjuk régi és új vásárlóinkat^^
folyamatosan

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

http://www.extrasat.hu
mailto:Extrasat@invitel.hu
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Richard Fritz Kft.
GUMI, MŰANYAG ÉS ÜVEG AUTÓALKATRÉSZEKET GYÁRTÓ KFT.

AZ ASZÓDON 11. ÉVE FOLYAMATOSAN MŰKÖDŐ ÉS FEJLŐDŐ VÁLLALATUNK GUMI 
ÉS MŰANYAGÜZEMÉBE

FELVÉTELT HIRDETÜNK!
NŐI MUNKAERŐT KERESÜNK!

MUNKAKÖR: ÜVEGELŐKÉSZÍTŐ
FELADAT: AUTÓ OLDALSZÉLVÉDŐK SZERELÉSE, RAGASZTÁSA, SORJÁZÁSA.
MUNKAREND: HÁROM MŰSZAKOS.
KÖVETELMÉNYEK: SZAKMUNKÁS BIZONYÍTVÁNY.
JAVADALMAZÁS: VERSENYKÉPES FIZETÉS, TELJESÍTMÉNY ALAPJÁN.

JELENTKEZÉS: 2170 ASZÓD PESTI ÚT 19/A. 
SZEMÉLYESEN KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 
10-TŐL 11-IG A SZEMÉLYZETI VEZETŐNÉL.
TEL.: 28 400-680; 28 400-091

■3 Homoki és Társa Kft Vasútállomás 
** 06 28 413 866

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: április 4.18 óra

Felvilágosítás és részletes információ: 
Homoki László 30 977-8800

Bense Zoltán 30 272-5 889
Végh Zoltán 20 460-2715

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. 8-16 h
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!

Újdonság!
A bőr újjászületése: Í6
REUI'ÖÉRM mikrodermabráziódal
Hatékony, kíméletes bőrlecsiszolás 

és bőrfiatalítás!
Mindenféle bőrprobléma kezelésére: 
oráncosodás, szarkalábak, 
ó clszarusodási zavarok, 
<► pighientfoltok, öregségi foltok 

(kezeken, dekoltázson)
.<> dohányzás okozta bőrelszíneződés
Á áknebetegség, aknés hegek (pattanás).

Bejelentkezési

mÜUef Anikó 06 70 501-9339
Aszód Kossuth fajos u. 3. (Udvarház)

mailto:info@homokikft.hu
http://www.homokikft.hu
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Rőfös
méteráru és lakástextil üzlet

Aszód Kossuth L. u. 3O.(A Postához közel)

Fü^önyök, sötétítők nagy választékban!

- ágytakarók, ágyneműk,
- paplanok, plédek,
- viaszos vásznak.

EŰVÜSEVf Mű 
02ÉHE0 CBtaíííLÍLlVúJE

SZOLGÁLTATÁSUNK:
Közületeknek, intézményeknek ingyenes 

felmérés, kedvezmények!
Függönyök, abroszok szegése, varrása.
Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szó: 8-12 

tel: 28 402-237

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, 400ft/100db, 600ft/100db 
3durrpet: 10ft/db, 5durr.pet: 20ft/db, mini pet:120ft/60db 
Röppemy0k:32ft,90ft, 120ft, 160ft,240ft, recs.labda:30ft 
Füstlabda: 370W6db, tüzvirág:35ft, ördögpatron:130ft
Konfetti üveg: 35ft, konfetti patron: 10OMdb 
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,29 OOft...

Váezenttószló

Keresse 
üzletünket 
TÚRÁN a

Régi vásártéren. 
Nvüvatartás:

Csüt-péntek: 
14-18 óra 

szó: 9-12 óra
Tel:06-20-93M843

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

12 éves múlttal rendelkező budapesti cég, hatvani 
székhellyel

telemarketínges munkatársakat keres, 
minimum 25. életévét betöltött, nagyon jó 
kommunikációs készséggel rendelkező, dolgozni 
szerető hölgyek személyében.
Amit kínálunk:
kellemes munkahelyi légkör, jó kereseti lehetőség, 
váltott (délelőtt-délután) műszakban.

Érdeklődni: 30 552-9470; 30 655-4040

KOVÁCS PÉTER 
GÉPJÁRMŰOKTATÓ 

(Aszód)

NEM TUD(-SZ) DÖNTENI?
FIZESS KEVESEBBET! 

IGÉNYELJ VISSZA 30%-ot!
JELENTKEZZ KÉNYELMESEN!

- telefonon: 06 20 981- 8886,
- sms-ben,
- e-mailben:  címen. 

A TANFOLYAMOKRÓL PONTOS ÉS RÉSZLETES 
TÁJÉKOZTATÁST KÜLDÖK.

marian@vnet.hu

ELMÉLETI FELKÉSZÍTÉS KORSZERŰ SEGÉDANYAGOKKAL.

Ön otthon is gyakorolhat 
a számítógépes vizsgára az 

ingyenes tesztprogram segítségével!

Bébi- és
GYERMEKRUHÁZATI BOLT

Kartal Tó üzletház (a Drogéria emeletén)

- teljeskörű csecsemőruházat,
- bébikomp, kádállvány, babakád,
- zokni, sapka, pizsama, sportruházat, kötöttáru,
- farmerruházat, kabát, öltöny, nyakkendő, ing,
- fehér blúz, lányka alkalmi ruha, szoknya,
- tornanadrág, fehér póló.

Nyitva tartás:
Hétfő, szombat: 8-12; kedd-péntek: 8-17
Ide érdemes eljönni!

DROGÉRIA
- psrfűmők, kozmetikumok,
- gyógynövények, gyógyhatású
Készítmények

Kartal Tó üzletház
Nyitva tartás:

Hétfő, szombat: 8-12; kedd-péntek: 8-17

http://www.fw.hu/stone3
mailto:marian@vnet.hu
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Aszód műemlékei - mi lesz véletek?
II. rész

Az aszódi műemlékek időrendi 
sorrendjében a volt Podma- 
niczky kastély áll az első helyen. 
Az értékét tekintve is országos 
jelentőségű, mivel a XVIII. 
századi divatos kastélyfor
mának a fordítottja. Ugyanis 
mind a fertődi Esterházy- vagy 
éppen a szomszédos, a gödöllői 
Grassalkovich-kastélynál az 
épület homlokzata az „utca
frontra”, az egyébként U-alakot 
formáló épület udvari része pe
dig hátrafelé, a parkra tekint. Az 
aszódi Podmaniczky-kastély- 
nál ez ellenkező irányú. A két 
szárny, végén a manzárdtetős, 
dísztermeket magába foglaló pa
vilonokkal egy, a város (egy
koron !) Fő terére néző szép par
kot ölel körül, ami nemcsak épí
tészetileg különbözteti meg a 
többi kortárs kastélytól, hanem 
az építtető család gondolatvi
lágát, divatos szóval „filozófiá
ját” is kifejezi, vagyis nem el- 
záija magát a körülötte elterülő 
várostól és népétől, hanem ép
pen ellenkezőleg: kinyitja, kitár- 
j a védő kaij át. Roppant nagy kár, 
hogy ezt a kitárulkozást, ezt a 
nyitottságot képtelenek vagyunk 
„meghálálni”, és hagyjuk, hogy 
a múlt eme szép emléke parkos
tul, mindenestül pusztuljon.
Hasonló a sorsa a Podmanicz- 

ky II. Sándor által épített „zöld 
kastélynak”, amit utolsó tulaj
donosáról Széchenyi-kastély- 
nak nevezünk. Az 1980-as évek 
elején (!) az akkori tulajdonos 
intézmény (Petőfi Sándor Gim
názium és Gépészeti Szakkö
zépiskola) roppant agilis igazga
tója kívülről tataroztatta, és 
tervbe vette a szép terasz lekö- 
vezését is, ám ez utóbbit már 
nem tudta megvalósítani. Az 
épület emberléptékű kollégium
ként működött, kár, hogy amikor 
(néhány évtizeddel ezelőtt) lehe
tőség lett volna rá, akkor - 
javarészt emberi kényelemből - 
nem valósították meg a központi 
fűtését. A kastélyt két éve el
hagyták a lakói, ez alatt az idő 
alatt többet romlott az állaga, 
mint előtte két évtizeden át. A 
tulajdonos - a „Kincstár” - úgy 
tűnik, rossz gazda. A leszakadt 

esőcsatornák környékén tégláig 
mállott a vakolat. Az épületet 
őrizni kell, mert különben 
széthordanának minden értéket 
róla és belőle (!!), így az erre 
fordított összeg sem kevés. Ha 
megvalósulna az egyetem (bár 
úgy lennel), akkor ez akastélyis 
része lesz. És ha nem?! Akkor 
meddig hagyjuk pusztulni?!
Kevesen figyelnek fel arra a 

két, szép, mészkőből faragott 
kapuoszlopra, melyek a Szé- 
chenyi-kastély feljáró útjánál 
fogják közre a XX. század 
második felében készített vas
kaput. Ezek valaha nem itt, ha
nem a régi kastély bejáratánál 

Az evangélikus templom állapota jónak mondható

A Vécsey Károly Helyőrségi Klub épülete felújításra vár
álltak őrt. Az oszlopok tetején 
látható ágaskodó, mondabeli 
egyszarvú állatok (unikomi- 
szok) a családalapító Osztro- 
luczky és Podmaniczky csalá
dok kőből faragott címereire 

támaszkodnak. Aszód város 
akkor még „csak” nagyköz
ség) 1980-as években elfoga
dott címerében is ez az ágas
kodó, A betűs (Aszód) pajzsra 
támaszkodó unikomisz szere
pel. Mind az oszlopok, külö
nösen pedig az egyszarvúk és a 
pajzsok a teljes pusztulás álla
potában vannak. Jó tíz éve ké
szült egy felújítási terv, ám az 
csak terv maradt. A páratlan és 
ritka műemlék élete a kasté
lyok sorsának alakulásával 
szorosan összefügg.
Az időrendi sorrendet tekint

ve, két közismert barokk egy
házi épületünk, a dombon álló 

evangélikus és a Tabán téren 
álló római katolikus templom 
megújított, jó állapotban van.. 
Mindkettőnél látszik a jó 
gazda gondossága. A patinás, 
evangélikus templomban ta

lálható, műemlékes szakem
berekkel restauráltatott, fara
gott fa oltár nemcsak Aszód 
műemlékeinek, hanem a ma
gyar oltármüvészetnek is ki
emelkedő darabja. A kívül- 
belül megújított római kato
likus Isten háza a XVIII. szá
zadi falusi templomépítészet 
egyszerű, de szépen, harmoni
kusan kialakított típusa.

Sajnos ilyen dicsérő leírást 
nem adhatunk a város két, pa
tinás, XIX. századi épületének 
esetében. A XIX. század köze
pén, klasszicista stílusban épí
tett, egykori Úri Casinó, majd 
Korona Szálló, aztán a hon
védség kezelésében álló Tiszti 
Klub -jelenleg Vécsey Károly 
Helyőrségi Klub - több felújí
tásban részesült. Az utóbbi év
tizedekben azonban nem kapta 
meg azt a külső karbantartást, 
amit minden ilyen régi (és 
sajnos rosszul szigetelt) épület 
folyamatosan megkövetel. Ez 
a ház pedig Aszód egyik dísze, 
hiszen a 3-as úton Budapestről 
érkezők szinte „beleütköznek” 
a harmonikusan kiképzett, a 
magyar reformkor levegőjét 
árasztó, ám jócskán megkopott 
sárga barokk épületbe.
Sokkal nagyobb baj van a Pe

tőfi Múzeum főépületével, a 
régi, mondhatnánk úgy is, 
hogy Aszód „első” gimnáziu
mával. Közismert, hogy a je
lenlegi emeletes múzeumi főé
pület földszintje adott otthont 
egykoron a schola latinának, 
melynek legjelesebb diákja, a 
magyar kultúra legfényesebb 
csillaga, Petőfi Sándor volt. Az 
épület jelenlegi formáját 1872- 
ben kapta. Számos alkalom
mal végeztek rajta kisebb-na- 
gyobb felújítást, tatarozást, de 
a több évszázados elhaszná
lódás a XXI. századra már egy 
teljes felújítást követel. Az 
épületben a múzeum immáron 
negyedszázada létesített (és 
ezért bizony korszerűtlen!) ál
landó kiállítása látható. Sajnos 
a fenntartó, Pest megye Ön
kormányzata egy évtizede 
halogatja a kikerülhetetlen 
munkálatokat. A látogatók 
csak ezt követően hihetik el az 
épület falán olvasható szép 
epigrammát: „Szelleme emlé
két itt hű anya őrzi

A.I.
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Húsvét
„A szép kikelet
Űzi a telet,
S zúzosförgetegét, 
Bolyongófellegét, 
Lágy lehelleti 
Messze kergeti.

A mit szemem lát 
Hosszas bánatját 
Szeleknek ereszti, 
Víg kedvét éleszti, 

S újult színre kél, 
Hogy elmúlt a tél.

Még a madárkák 
Félénkek s némák.
De majd nemsokára, 
A tavasz szavára, 
Elő állanak
S dalt indítanak. ”

(Kazinczy Ferenc: 
A tavaszhoz)

A magyar lélek költői lélek. A 
magyar nyelv csak tükre ennek 
az örvendetes ténynek, ugyan
is kivételesen alkalmas a köl
tészet művelésére vagy bár
mely nyelven fogalmazott köl
temény gondolatának, zenéjé
nek és hangulatának vissza
adására. A magyar lélek köl- 
töisége az ünnepek elnevezé
sében is megfigyelhető. Talán 
nincs még egy nyelv, mely 
annyira bele tudná írni egy 
ünnep nevébe az ünneplő em
ber szívét, és ugyanakkor az 
évszak hétköznapi tevékeny
ségét is, mint a magyar. Né
hány példa: Gyümölcsoltó 
Boldogasszony, Sarlós Bol
dogasszony, Gyertyaszentelő 
Boldogasszony.
Azért nem mindig teszi ezt. A 
feltámadás ünnepének egykori 
elnevezésekor mintha bele
fáradt volna a hosszú böjtbe, a 
hústilalomba, mintha azt mon
daná: „Na végre! Újra előve- 
hetem és ehetem a húst.” Az 
angol és a német a feltámadás 
ünnepének elnevezésénél lesz 
költői. A napkeltét, a tavaszt 
hívja névadónak. A magyar is 
tudná ezt. Egykor szívesen 
használt, ma már szinte fele
désbe merült szavunk alkal
mas volna erre: „Kikelet”.

Gyönyörű név. Ezért is idézem 
a fenti versikét.
Más oka is van, hogy húsvét 

ünnepére készülve, itt zsongott 
fülemben ez a szívderítő szó: 
kikelet. Ezt az okot egy képpel 
próbálom érzékeltetni. A képet 
azonban szavak segítségével 
hívom elő a kedves olvasó 
képzelő tehetségéből. A kép 
valóságos. Az idei tavasz első 
kellemes napján, mely éppen 
nemzeti ünnepünk volt, temet
tem Ikladon. Az urnára helye
zett élő virág-koszorún megje
lentek a méhek vagy darazsak, 
nem is tudom. Ismert hangju
kat elnyomta a gyászének, de a 
hangulat inkább ünnepi volt, 
örömteli, mégsem kegyelet
sértő. Mert az a néhány mé
hecske, ki tudja milyen távol 
telelve a temetőtől, megérezte 
a virágok illatát, és halk don- 
gásuk magyarul így hangzott 
volna: „Na végre!” Néztem a 
virágkoszorút, a vidám rovaro
kat, és együtt mondtam velük 
magamban: „Na végre!” Aztán 
néztem a feketébe öltözött 
több száz gyászolót, akik 
mindegyike élvezte a drága, 
immár nemcsak világító, de 
meleget is adó napfényt. Lel
kűk hangulata együtt rezgett a 
méhek dongásával: „Na vég
re!”
Más oka is van, hogy húsvétra 

készülve, itt zsong belül, mint 
méhek a kaptárban: „Na vég
re!” Az érettségire készülő di
ákok hittanóráján éppen a ha
lálból feltámadt Krisztussal 
történt evangéliumi beszámo
lókat elemeztük, értelmeztük. 
Megkérdeztem tőlük: mi lehet 
a magyarázata, hogy egy olyan 
képtelen állításnak tűnő hírt, 
miszerint valakit halálra kí
noztak, keresztre feszítettek, 
lándzsával szívét átszúrva 
győződtek meg arról, hogy va
lóban meghalt, de három nap 
sem múlt el, és újra élt, ezt 
akkor valaki is elhitte.
Nem, nem önámítás volt ez és 

nem valami rafinált visz- 
szaélés az emberi hiszékeny
séggel. Egymást jól ismerő ba
rátok (Jézus tanítványai) egy
másnak sem hitték el a hírt, 
amíg személyesen maguk nem 
találkoztak a feltámadottal. Az 

ismétlődő megjelenések, mint 
makacs tények meggyőzték 
őket, és megindult elméjük
ben, lelkűkben, szívükben, 
egész lényükben egy olyan 
átalakulás, ami megindul ta
vasszal a földben alvó növényi 
gyökerekben, a magvakban, a 
fák ágaiban. Ezek az emberek, 
mint tanúk, akik tapasztalatot 
szereztek arról, hogy a halál 
nem megsemmisülés, ezek az 
emberek a meggyőződésnek 
azzal az erejével, melynek 
nem lehet ellenállni, meg tud
tak győzni sokakat, hogy van 
feltámadás.
De a tanúk, a szemtanúk meg

haltak. A hír, az örömhír, az 
evangélium makacsul teijedt 
tovább térben és időben. Most 
már közel kétezer esztendő telt 
el az esemény óta, Krisztus 
halálból történt feltámadása 
után, és még ma is tele van a 
világ ezzel a hírrel. Akinek én 
elhittem, az nem volt szem
tanú, nem találkozott a feltá
madottal. Én, aki nektek hir
detem a feltámadást, nem va
gyok szemtanú. Miért hisztek 
nekem, vagy miért hisztek 
azoknak, akiktől először hal
lottátok a feltámadás hírét? 
Miért hisznek ebben ma az 
emberek milliárdjai, miért hitt 
az emberek megszámlálha
tatlan sokasága a feltámadás
ban az elmúlt évezredek so
rán?
Önmagámtól kérdezem: miért 
hiszem én ezt? Mert én nem
csak szajkózom, hiszem is, 
hogy van, lesz feltámadás a ha
lálból. Miért hiszem ezt? Nem 
azért, mert amit sokat hall az 
ember, azt egy idő után elhiszi. 
Nem azért, mert valamiféle 
szolgalelkűség elfogadtatná 
velem egy rafinált módon ér
kező külső parancs varázsla
tát. Nem azért, mert félek a 
megsemmisülés gondolatától.
Azért hiszem a feltámadást, 

mert érzem az életnek azt az 
erejét, mely tavasszal megin
dul fűben és fában, minden 
élőben, az egész világban, 
amikor valami módon felébred 
bennem a természetembe írt 
igazság: az Élet örök. Van ha
lál, és sokféle halál létezik és 
uralkodik. És van feltámadás. 

Amikor csak a halált látja a 
lelkem, a káoszt, a hazugságot, 
a szemetet és a mocskot, akkor 
visszavonul bennem az élet és 
megdermed, és egyre kemé
nyebbre fagy. De minél kemé
nyebbre fagy, annál jobban 
feszíti a lelkem e fagy, és annál 
inkább várja a jó hírt, mely 
sokkal gyakrabban érkezik je
lekben, mint szavakban. Úgy 
várja a lelkem a jó hírt, az 
igazság jó hírét, a valóság jó 
hírét, az élet jó hírét, az örök 
élet jó hírét, a feltámadás jó 
hírét, mint tavasszal a Föld, a 
Föld minden látható és látha
tatlan élőlénye. Várja, áhítja, 
hívja ezer nyelven, és ha érke
zik, felsóhajt: „Na végre!”
De a télnek is van küldetése, 

szerepe és ezért megfelelő ide
je. Ki kell várni, míg valóban 
elmúlik a tél. Van küldetése, 
szerepe és ezért megfelelő ide
je a káosznak, a hazugságnak, 
a szemétnek, a mocsoknak is, 
és ezért idejük is van, meghatá
rozott idejük. Le kell vonul
niuk, mint a megáradt folyók 
zavaros vizének. Ne építkezz 
az ártérbe! Ne akarj kinyílni az 
első tavaszinak tűnő napfény 
csábítására.

“Csak szenderedjél gyönge kis 
virág,
Neked még durva, zordon e 

világ;
Kifejtenél, a dér megsértene, 

Idő előtt hervadnod kellene.

Csakszenderegj, míg egy szebb 
kikelet
Elűzi végkép a bántó telet.
Midőn a napnak engedend a 

föld;
És áthevül és lészen ifjú, zöld.

Midőn előjön a kis csalogány, 
S édes dalátólfölzeng a magány. 
Ébredj te is, ha meghallod azt, 
S egész kebellel szídd be a 
tavaszt. ”

(Vörösmarty: Mese a 
rózsabimbórul)

Buzgán JózsefKellemes húsvéti
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK

OLVASÓINKNAK!
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Húsvéti népszokások a Galga mentén
„Húsvét másnapján mi jutott 
eszembe, üveg rózsavizet vet
tem a kezembe.
Elindultam vele piros tojást 
szedni.
Adjatok hát lányok, ha nem 
sajnáltok, nagyon megbán
játok, Licskes-lucskos lesz az 
ünneplő ruhátok.
Húsvét ünnepe tulajdonképpen 
a nagyhét jeles napjaival - nagy
csütörtök, nagypéntek, nagy
szombat - kezdődik.
Nagycsütörtökön megszűnik a 
harangzúgás - „a harangok Ró
mába mennek”- a közismert 
szólás szerint. Nevezték és ne
vezik ezt a napot zöldes csütör
töknek is, mert ilyenkor sok he
lyen spenótot, csalánt főznek, 
hogy jó és bőséges legyen a ter
més.
Nagypénteken még a protes

tánsok is böjtölnek. Ezt a napot 
általában szerencsétlen jelzővel 
illették, mert a keresztény taní
tásban ez a nap Jézus megfeszí
tésének az emléknapja. A hús
véti ünnepre való készülődés 
során ekkor fejeződik be a nagy
takarítás. A galgamácsai 
Vankóné Dudás Juli így ír erről: 
„A lányok mázolták, meszelték, 
tapaszígatták a falakat, a padot, 
mely az ablak alatt állt egész 
nagyhéten. Ez a padka földből 
volt, az ablak alatt, közvetlen a 
faltövében.”
Nagyszombat leglátványosabb 

vallásos szertartása a feltáma
dási körmenet. Mindig hatalmas 
élményforrást jelentett a hagyó
mányos életforma szerint élő fa
lusi emberek számára. Az elmúlt
esztendőkben Nógrádsápon hí
vők zengték a régi énekeket: - 
Feltámadt Krisztus e napon! 
Ekkor ér igazán véget a negy
vennapos böjt, ekkor érzik 
őszintén a hívők, milyen cso
dálatos érték van igazán a bir
tokukban: a feltámadás ígé
retének beteljesülése.
Azokban a falvakban, ahol még 
ma is magukra öltik az asz- 
szonyok, lányok a népviseletet, 
színesbe öltöznek ugyan, de az 
uralkodó, meghatározó szín a 
fehér. Fehér hímzett kendőt köt
nek a fejükre, s fehér kendő fedi 
a vállukat, mellüket is a díszes 

blúz fölött. A feltámadási kör
menetről hazatérők ünnepé
lyesen elfogyasztják a sonkából, 
tojásból, máshol a kocsonyából 
álló húsvéti vacsorát. Rend
szerint pálinkával koccintanak, s 
kívánnak kellemes húsvéti ün
nepeket egymásnak. A gyerekek 
hajdanán a körmenet után még 
tisztázták, hogy ki kivel, illetve 
kikkel jár „öntözködni”. Szám
ba vették, hogy hány házhoz kell 
menniük. A szülők is segítették a 
lista összeállítását, vigyáztak rá, 
hogy egyetlen rokon se marad
jon ki. Gyerekenként általában 
tíz-tizenöt portát kellett fölkeres
ni, ezért született meg az egyez
ség: Hatkor kell indulnunk!
Vasárnap, amíg a szülők a hitük 
szerint ünnepeltek, s a különbö
ző hagyományokhoz illően 
tették a dolgukat, addig a gyere
kek a közeli erdőbe mentek, 
hogy ibolyát szedjenek és sza
gos vizet készítsenek. Ha korán 
jött az ünnep, s nem nyíltak a vi
rágok, kéznél volt a szappan. Azt 
is fel lehetett olvasztani. Beleön- 
tötték a zöld fél literes üvegbe, 
aminek a száját vászonnal be
kötötték. Ha a legényke megló
dította a karját, spriccelt a szap
panlé a „kiszáradni nem akaró” 
leányka hajára, arcára, sokszor a 
szemébe.
A felnőttek a húsvéti sonkát, 

kalácsot, tojást, sőt még a bort is 
szentelésre vitték a templomba. 
A szentelt ételeket az ünnep idő
szakában el kellett fogyasztani, a 
maradékot legfeljebb tűzbe vet-
hették. Igaz, ezt a parancsot so
kan, sokféleképpen kijátszották.
Volt, ahol a szentelt sonka csont
ját a gyümölcsfára akasztották, 
hogy sokat teremjen. A szentelt 
kalács morzsáit a tyúkoknak ad
ták, hogy többet tojjanak. Voltak 
helyek, ahol a megszentelt éte
lek maradékát elásták a ház tö
vébe, abban a hitben, hogy meg
védi a házat minden bajtól, ve
szedelemtől, villámcsapástól.
Úgy rémlik, hogy a húsvéti lo

csolást, amelynek alapját a víz 
tisztító, termékenységvarázsló 
erejébe vetett hit adta, a családok 
apraja-nagyja egyaránt izga
lommal várta. A legények 
vödrökkel a kezükben indultak a 

kedvesükhöz, s barátaik válasz
tottjához. Gyakran erőszakkal 
vonszolták a kúthoz, itatóvá
lyúhoz a sikongó, visítozó lá
nyokat és vödörszám hordták rá
juk a vizet. A módosabb lányok a 
nagymiséig - ekkorra be kellett 
fejezni a locsolást - többször is 
átöltöztek, száraz ruhát vettek 
magukra. Bármekkora volt az 
óvatosság, az anyák félelme, 
kevés húsvét múlt el úgy, hogy 
ne kapott volna a falu valame
lyik hajadonj a tüdőgyulladást.
A locsolás jutalma ország-szerte 
az étellel, itallal való kínáláso
kon fölül a piros vagy hímes to
jás volt. Ezt adták a legények
nek, s a gyerekeknek egyaránt. 
Ha felnőtt kopogott be, s kért 
engedélyt a locsolásra, azt 
ajándékadás nélkül ültették asz
talhoz. (A tojás ősi temékeny- 
ségszimbólum, a keresztény 
egyházi szimbolikában a feltá
madás jelképe.) A legszebb to
jást annak adta a leány, akivel 
legszívesebben táncolt az esti 
mulatságban.

A még legény számba nem vett 
fiúk általában négyes, hatos 
csoportokban járták a lányos há
zakat és természetesen a roko
nokat. Etelt, italt nem kaptak, de 
tojást számukra is festettek, s a 
legtöbb helyen néhány fillért is 
dugtak a zsebükbe. Ez még a 
„Hét krajcár” időszakában volt. 
De a világ változik!

Takács Pál

KÍDS1ÍD]N]CT /A rálMilDOTÓEmiK
A Városi Óvoda köszöni az intézmény jótékonysági báljának 

megrendezéséhez nyújtott segítséget az alábbi támogatóknak: 
Ondrik nyomda, Rőfös méteráru, Luca butik, Barkácsbolt, 
Kalamáris papírbolt, Gála Ruházati Bt,. Borkesz Tibor, Aszódi 
Malom, Barlai Gyula, Galga COOP, Baginé Mudri Györgyi, 
Gyimesi Tivadar, Gersei Ferenc, Búzás János, Rigó Lászlóné, 
Aszódi Tükör, Korona cukrászda, Virág bazár.
Köszönet azoknak is, akik munkáj ukkal j árultak a bál sikeréhez!

Üzenet
„A nagy szellem nem azért nagy, hogy jutalmat várjon vagy az 
életben, vagy a halálban, vagy a túlvilágon, hanem azért nagy, 
mert nem tud kicsiny lenni.”

(Jókai Mór)

Józsi receptjei
Húsvéti mozaik

Hozzávalók 4 személyre:
1 zacskó mirelit vegyes 
zöldség (lehet friss is), 
6 db tojás,
1/2 kg füstölt sonka,
1/2 l tejföl,
1 zacskó zselatin.
A kis kockákra vágott zöld
séget és a füstölt sonkát kü
lön vízben megfőzzük, utána 
a sonkát is felkockázzuk. A 
tojásokat keményre főzzük 
és megpucoljuk.
Azseletint 1 dl langyos víz
ben ( ez lehet a sonka főző
le ve is) feloldjuk, sűrűn ke- 
vergetve felforraljuk, majd a 
tűzről levesszük. Utána las
san adagolva belekeverjük a 
tejfölt. Ezt az aszpikot a 
zöldségekkel és a sonkával 
elkeverjük.
Kibélelünk egy őzgerinc for
mát folpack fóliával, az aljára 
egy réteg zöldséges-sonkás 
aszpikot terítünk, erre rakjuk a 
tojásokat, majd az egészet be
borítjuk a maradék aszpikkal. 
Ha több az alapanyag, lehet 
tányérba vagy bármilyen más 
formába tenni.
Pár órára a hűtőbe tesszük, 
majd felszeletelve tálaljuk. 
Nagyon finom és mutatós 
étel.
Kellemes húsvéti ünnepeket 
és jó étvágyat kívánok!

Micsutka József
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A Galga menti Művészek 
Egyesületének válasza

Az Aszódi Tükör februári szá
mában az egyesületet megalázó 
megjegyzés jelent meg, amely 
úgy szólt, hogy az sokak szerint 
„dilettánsok gyülekezete”.

Tisztelt Aszódi Tükör Szer
kesztősége! Tisztelt „Anony- 
musok”, a művészeteket és az 
egyesületet nem értők, illetve 
nem ismerők!
Eegyesületünk 2004. február 6- 
án alakult 16 fővel, jelenlegi 
taglétszámunk 104.
Az említett évben 10 kiállítá
sunk és műsorunk volt, 9 iro
dalmi klubestünk, művészbál, 
fesztivál és díjkiosztó gála. 
Állandó kiállítóhelyünk Aszó
don a Vécsey Károly Helyőrségi 
Klub, Bagón pedig a Csintó 
hotel. A Galga mente hírnevét 
öregbítettük az ország több 
pontján (Ráckeve, Székesfehér
vár, Dunakeszi, Csömör, Buda
pest), és több helyen mutatkoz
tunk be nagy sikerrel szűkebb 
régiónkban is. Alkotóink mun
kái eljutottak Kárpátaljára, 
Ausztriába, Svédországba, 
Amerikába, Japánba, Dániába, 
Hollandiába, Svájcba, Kana
dába és a Vatikánba is. Önkölt
ségi áron negyedévente jelent 
meg Lant és ecset címen folyó
iratunk, valamint kiadtuk első 

Még egy pár szót a jótékonysági bálról
Külön köszönettel tartozunk a Csengey úti iskolában működő 
konyha vezetőjének és azon dolgozóinak, akik szabadidejüket 
feláldozva társadalmi munkában vállalták a vacsora elkészí
tését. A bálozóknak nagyon ízlett a menü (különösképpen a töl
tött gomba), és az adaggal is igen elégedett volt mindenki. Elné
zést kérünk, hogy az Aszódi Tükör előző számában nem tettünk 
említést áldozatos munkájukról. Szülői Munkaközösség

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetét azoknak, akik férjem, Farkas 
József temetésén részt vettek, fájdalmamban osztoztak, sírjára 
virágot, koszorút helyeztek. Özv. Farkas Józsefné

antológiánkat Galgamenti 
Művészvilág címmel. Büszkék 
vagyunk, hogy az egyesüle
tünknek saját zászlója, himnusza 
és indulója van.
2005-ben is minden hónapban 

tartunk irodalmi és előadói estet. 
Meghívások, kiállítások, műso
rok ez évben: Aszód, Budapest, 
Galgahévíz, Domonyvölgy- 
Lázár Lovaspark, Verseg, Bag, 
Kóka, Püspökhatvan, Zsámbok, 
Csömör, Vácszentlászló, Né
metország, Kárpátalja. Ez évben 
több felkérésnek nem tudunk 
eleget tenni, ezeket elhalasztot
tuk 2006-ra.
Három alkalommal veszünk 
részt különböző alkotótábo
rokban.
Tisztelt „Anonymusok”! írás

ban kéijenek elnézést az egye
sület tagságától elhamarkodott, 
alaptalan véleménynyilvánítá
sukért!
Engedjék meg, hogy megem

lítsük - a teljesség igénye nélkül 
- néhány tagunk díjait, és utal
junk munkásságukra!
Fedinecz Atanáz', többszörösen 
kitüntetett, nemzetközileg elis
mert festőművész.
Rácz J. Zoltán: író, költő, szob
rász, a Magyar Kultúra Lovagja 
cím birtokosa.

Zsemberovszkyné Molnár 
Márta: ART-díjas keramikus
művész, a Tisztelet és becsület 
kitüntetettje.
Bornemissza Attila'. Quasimo- 
do-díjas író, költő, esztéta.
Koczeth László: irodalmi díjas 
író, költő, pedagógus.
KoltaiLászló: nemzetközileg el
ismert ART-díjas fafaragó.
Vitárisné Jovin Marianna: nem
zetközileg elismert cirkuszi ko
reográfus, artista, előadómű
vész.
Vitéz Sándor Irén Nemzetes 
Úrnő', művészeti díjas festőmű
vész.
Bagdi Erzsi: Líra-díjas magyar
nóta énekes.
Márton A. Katalin: Milleniumi- 
és ART-díjas festőművész.
Lovag Nottny Növényi Norbert: 
olimpiai-és világbajnok spor
toló.
Tagjaink közül többen a térség 
meghatározó személyiségei.
A cikkben foglaltakra válaszol
va: később sem szelektálunk a 
jelentkezők között, nálunk a 
szárnyukat bontogató diákok 
sem dilettánsok. Mi felkaroljuk, 
tanítjuk a felnövekvő nemze
déket, és segítjük, hogy értékes 
magyar emberek, művészek vál
janak belőlük. Egyesületünknek 
ehhez megvan a pedagógiai és 
művészeti háttere.
Köszönetünket fejezzük ki tag

jainknak, és mindazon szemé
lyeknek (lakosoknak, cégeknek, 
vállalkozóknak), hivatali veze
tőknek, akik segítették eddigi 
munkánkat.
Ha valaki szereti a művésze
teket, és szeretne az egyesület
hez tartozni, vagy támogatni kí
vánja munkánkat, jelentkezzen 
az alábbi címen:
Bag Állomás u. 12.
Tel: 20 555-2504. Művészeti fo
lyóiratunkat is itt lehet megren
delni vagy megvásárolni.
Egyik tagunk verséből idézek: 
„ Csak azok értik soraim, 
akik tiszta szívvel olvasnak, 
akik érteni akarnak. ” 
Mottónk:
Alkotás a szenvedélyünk, miért 
ne kéne ennek élnünk? ”

Tisztelettel:
Kapuné Lengyel Julianna 

az egyesület elnöke

Például
Az a hírünk a világban, hogy 

nagylelkű, segítőkész nemzet 
vagyunk. Például a cunami 
pusztítása után majd’ három hó
nappal is hallani még segély
koncertről. Mi lehet az oka - ta
lálgatták sokan —, hogy ekkora 
hatással volt ránk a Föld vi
szonylag távoli pontján történt 
természeti katasztrófa?
Karácsonykor ültünk a televízió 
előtt, néztük az életükért küzdő, 
kétségbeesetten kapaszkodó 
embereket, az iszonyatos erejű 
hullámok pusztításának nyo
mait, és néhány pillanatra el
hittük, hogy a szokásos heti ka
tasztrófafilmet látjuk. Csak ami
kor már sokadszorra sokkoltak a 
képsorok, kezdtünk eszmélni: ez 
a valóság. Újra tudatosult ben
nünk, milyen vékonyka szálon 
függ életünk. S hogy jobban kell 
(kellene) becsülni a pillanat örö
mét, mert nem tudhatjuk, mit 
hoz a következő... Szinte az 
egész világ pihent, a szabadságát 
töltötte. Megállva a hétköznap 
rohanásában, az emberek most 
képesek voltak követni, befo
gadni a helyszíni tudósításokat.
Az adakozásra buzdító felhí

vások nyitott fülekre találtak ná
lunk is. A téli szünetről vissza
tért 4. z-seket nem kellett győz
ködni. Volt, aki azonnal fölaján
lotta a zsebpénzét, mások roko
naikat is igyekeztek meggyőz
ni. Az őszi papírgyűjtésért kapott 
pénz egy része is az UNICEF 
számlájára került. Gyerekek a 
gyerekeknek gyűjtöttek ivóvíz
re, oltóanyagra.

Természetesen nem elhanya
golható a feladott adomány ösz- 
szege, de az értéke és későbbi 
hozama sokkal nagyobb lesz a 
tettnek. A kicsik is képesek vol
tak átélni mások nehéz hely
zetét, és megtapasztalták a se
gítségnyújtás örömét. Szüleik jó 
partnernek bizonyultak, és ész
revétlenül példát mutattak.
Gyermekünk a jövő záloga. Ha 
megtanítjuk őket adni, később is 
számíthatunk rájuk. A közöny, a 
mások sorsa iránti érzéketlen
ség, az apró örömök értékelésé
nek hiánya, az érzelmi nevelés 
elhanyagolása súlyos társadalmi 
problémák előidézője.
Sok helyre elkél a segítség, sok a 
rászoruló ember mifelénk is. 
Gyakran vív bennünk harcot a 
szándék és a lehetőség. Álljon 
előttünk példaként Teréz anya: 
“Ha nem adhatsz táplálékot száz 
embernek, adj legalább egy
nek!” Búzás Mária
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Vidékinek lenni jó!
Budapest és a vidék, az urbánus 
és a népi-vidéki ellentét nem 
újkeletű. Trianon után az ország 
területe az egyharmadára csök
kent, de a főváros szerencsére 
megmaradt nekünk, aminek ere
detileg „Nagy Magyarorszá
got” kellett irányítani, annak 
központi feladatait ellátni.
A még ma is fájó békeszer

ződés óta már majd’ száz év el
telt, azonban Budapest vízfejű
sége, túlzott támogatása, privi- 
legizálása, a másik oldalon a 
vidék másodlagos szereplőként 
való kezelése ma is tetten érhető. 
Közhely: az ország vasút- és út
hálózata annyira Budapest köz
pontú, hogy leginkább a szívből 
kivezető erekhez hasonlítható. 
Talán még ma is gyorsabban ér 
Szegedről Pécsre az ember, ha 
Pesten keresztül megy, holott a 
megtett út így akár a duplája is 
lehet. A médiában Budapest fe- 
lülreprezentáltsága még ennél is 
szembetűnőbb. A hírek nagy ré
sze Budapestről szól, a pesti em
berek problémáiról, fővárosi 
példákkal alátámasztva a problé
mákat; a sorozatok, a showmű- 
sorok Budapesten játszódnak, 
budapesti életképekkel, a fővá
ros látképével színesítve. Annak 
ellenére van ez így, hogy az or
szág legalább háromnegyede vi
déken él, tehát a nagy többség. 
Vidéken még ma is sokan csak 
az országos földi sugárzású tele
vízió csatornákat foghatják - ml, 
TV2, RTL Klub -, pedig őket 
vajmi kevéssé érdekli az a vita, 
amely a két nagy párt között, ki
zárólag a budapesti, 50 nm kö
rüli lakások valós piaci áráról 
folyik. Nem ártana egy-két 
vidéki példát is felhozni, hiszen 
a lakáshitel feltételei, a lakások 
országos piaci árai esetleg a vi
déki lakásvásárlásban gondol
kodó fiatalokat is érdekelhetik. 
Vagy csak pesti ingatlanra lehet 
lakáshitelt felvenni? Csak Buda
pesten képzelhető el az élet egy 
fiatal pár számára?
Ezekkel az igazságtalanságok
kal nemigen lehet mit kezdeni, 
hiszen megvannak a fent leírt 
történelmi okai, amelyek rajtunk 
kívülállók. Ha ez a folyamat, a 
főváros és a vidék közötti sza
kadék nem is mélyült, de sem
miképp nem szűkült az elmúlt 
száz évben. Tenni ellene nehéz, a 
vidéki embernek ebbe bele kell 
törődni.

Van azonban egy sokkal fá
jóbb, a vidéki ember önérzetébe 
jobban beletaposó vetülete is en
nek az ellentétnek. Ami nem na
gyon magyarázható észérvek
kel. Ami előtt tétlenül, fej-csó- 
válva állunk. Ez pedig nem más, 
mint a vidéki emberek - ér
tékeikben, intelligenciájukban, 
kulturáltságukban - másodren
dű állampolgárokként való ke
zelése, amely jelenséget a média 
még igazol is, sőt felerősít!

Miről is van szó? Kezdjük a 
köznyelvvel. Ha a fővárosba 
utazik valaki, az kizárólag „fel
mehet Pestre”, függetlenül at
tól, hogy a település, ahonnan 
indul, nyugati, keleti vagy akár 
északi irányban van Budapest
től. Pestre csak „fel lehet men
ni”, ellenben vidékre csak és ki
zárólag „le lehet utazni”. Mintha 
a fővárosba utazás egy magasz
tos cselekedet, egy magasabb 
rendű civilizációba, létbe való 
vágyakozás kielégítése lenne. 
Csak a pestiek tudnak „pestie

sen szólni”, ez kizárólag a fővá
rosiak sajátja. Fölényesen, kiok
tatva, sokszor lekezelően, jobb 
esetben úriasan, de mindenkép
pen azt sugallva, hogy egy ma
gasabb rendű tudás birtokában 
vannak. Mi, vidékiek, jobb eset
ben „tájszólunk”, rosszabb eset
ben „vidékiek” vagyunk, azaz 
bunkók.
Korunk legnézettebb pesti me

séje, amely hétköznap esténként 
ültet le minket a televízió elé, 
meghatározott rendszerességgel 
adagolja nekünk az új szerep
lőket, akiket vidékről a főváros
ba vetett a sors. A sorozatba 
lépésüket hamar észrevehetjük, 
hiszen kitűnnek rongyos, színte
len öltözködésükkel, lelassult 
gondolkodásukkal és beszédük
kel. Némelyik annyira ügyefo- 
gyott, hogy még a Móricz Zsig- 
mond körteret is összekeveri a 
Bosnyák térrel. Már-már olya
nok, mint a fogyatékosak, akiket 
szerencsére a derék fővárosi sze
replők végül megmentenek, fel
karolnak, bevezetik őket a pesti 
élet rejtelmeibe. így válnak talp
raesetté, azaz pestivé.
Kedves Olvasó, hát nem gyo

morforgató, hányingert keltő ez 
a beállítás? Miért ez az igazság
talannak tűnő diszkrimináció, 
illetve van-e valamilyen racio
nális oka ennek a közszemlé

letnek? Márai Sándor az Egy 
polgár vallomásai című, talán 
leghíresebb írásában kitér - 
többek között - Budapesthez 
való viszonyára:
„Pest félelmes volt és visszata
szító, durván idegen, beláthatat
lan méreteivel, különös, pesti 
szagával, hangos volt és ünne
pélyes, mint egy színházi elő
adás, valószínűtlen, kulissza
szerű........ féltem, hogy fejemre
esik valami vagy utánam kia
bálnak - nem is tudom meg
mondani, mitől féltem? Pesttől 
féltem. Fölényétől és titkos zsú
foltságától, loholó embereitől, 
akik oly idegenek voltak - s 
maradtak is - számomra.”
Az író gondolatai nem ma szü

lettek, de akár ma is íródhattak 
volna. A főváros utcáit járva, ma 
is omladozó, koszos házfalak 
ásítanak ránk, ha egyáltalán 
észre tudjuk őket venni, hiszen 
leginkább a kutya- és galamb
piszkokat kerülgetjük vagy küz
dünk az aluljárókban, esetleg ha 
tehetősebbek vagyunk, akkor 
kocsinkban ülve a dugóban ál
lunk. Budapesten olyan érzete 
van az embernek, hogy állan
dóan vigyáznia kell magára, ér
tékeire. Ügyelnünk kell arra, 
hogy ne csapjanak be a boltban - 
ha egyáltalán kiszolgálnak - és 
ne vágjanak át az üzleti életben.
A vidéki ember a legtöbb eset

ben azért jön Pestre, mert valami 
feladata, dolga van. Abiztonság- 
érzet hiánya miatt azonban 
egyfajta szorongató, rossz érzés 
van bennünk, ahogy közeledünk 
a főváros felé.

A legtöbb budapesti ember 
kiábrándult, fásult, rideg. Na
gyon kevés vidám, mosolygós 
emberrel találkozhatunk. Szinte 
mindegyikük közönnyel meg
fertőzött, ami a más ember baja, 
elesettsége iránti tökéletes ér
dektelenségben nyilvánul meg. 
(A hajléktalanok szinte már sen
kit sem hatnak meg, és ha elesik 
egy néni a mozgólépcső előtt, 
nem azt nézik, hogyan segítsék 
föl, hanem hogyan lehetne őt a 
leggyorsabban kikerülni.) 
Persze a szolgáltatások, a szó

rakozási lehetőségek tömke
legé van a mérleg másik serpe
nyőjében, ami első ránézésre 
sokat nyomhat a latban. Renge
teg mozi, fürdő, könyvtár várja a 
szórakozni vágyókat. Mindegyi
kük a tökéletességet sugallja 
szervezettségével, pontos és lo
gikus szabályaival, teljes körű 

szolgáltatásaival. Profi munka, 
mondhatjuk. Csak éppen nem 
emberi. A fürdés és a könyvtári 
barangolás intim dolog, amely 
során akkor tudunk kikapcso
lódni, ha egy picit egyedül va
gyunk. Ilyenkor akár elkalan
dozhatnak gondolataink, miköz
ben átadjuk magunkat az ön
feledt szórakozásnak. Nos, a 
pesti szórakozásra kitalált helye
ken a kikapcsolódás nem lehet 
önfeledt, mivel itt is tömeggel, 
zsúfoltsággal találkozunk. Tud
juk, hogy hasznos, egészséges 
dolgot csinálunk, csak éppen 
nem élvezzük. így még a kikap
csolódás is olyan, mintha köte
lező lenne.

Mi a megoldás tehát a vidéki 
ember számára? Húzzuk ki ma
gunkat bátran mi, Aszódon és 
környékén vagy más vidéken 
élők, hiszen nekünk nem kell 
szemlesütve a lépéseinkre vi
gyázni és még - hál’ Istennek - 
nem kell „börtönben”, azaz rá
csos ajtó mögött leélni az éle
tünket. Élvezzük azt, hogy nem 
kell napi 1-2 órát utazással, ide
geskedéssel töltenünk, ami meg
marad szórakozásra, sportra, 
családunkra vagy akár pihenés
re. Tudom, sokan nem tehetjük 
ezt meg, hiszen a munkánk 
Pesthez köt, de amennyit lehet, 
legyünk itthon. Ne igyekezzünk 
Pesten élni, hiszen ott nem jobb 
az élet. Próbáljuk a hiányzó 
dolgokat, helyeket a környeze
tünkben megteremteni, kialakí
tani, és akkor nem kell annyit a 
fővárosba ingázni. Örüljünk 
egymásnak, mosolyogjunk egy
másra, segítsük egymást. Ma
radjunk emberek, bármennyire 
is nem divatos ez mostanában. 
Talán ez a legtöbb, amit egy em
ber tehet. Ez a vidéki ember leg
nagyobb erénye, sok fővárosi
val szemben (tisztelet a kivétel
nek!).
A gondolatmenetet és az ösz- 

szehasonlítást lezárva, a napnál 
is világosabb: az uralkodó köz
felfogás, ami a vidéki életet, a vi
déki embert lealacsonyító mó
don tünteti fel, minden alapot 
nélkülöz.

És ha Ön, kedves Olvasó, még
is hasonlót tapasztal bárhol az 
életben, csak mosolyogjon 
magában, a teljes bizonyosság 
tudatában: nem vitás, vidéken 
szebb és jobb az élet!

Szijó
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Burget Lajos:

Szótárház
Egy kis nyelvelés

Jézus Krisztus, mint szövetségi kapitány

Mi jut eszünkbe a szótár szó
ról? Olyan könyv, amely vala
melyik idegen nyelv szavait, 
és annak magyar megfelelőit 
tartamazza. De mi jusson 
eszünkbe a szótárház szóról, 
amely összetételével játékos
ságot sugall? Burget Lajosnak 
köszönhetően olyan könyv, 
amely szép magyar anya
nyelvűnk egyre ritkábban 
használt népies, régies, törté
neti szavait tartalmazza, és 
megmagyarázza azok jelenté
sét.

Dr. Balázs Géza, a könyv 
bevezetőjében a Toldi egyik 
sorát idézve hívja fel a figyel
met a nyelvünkkel kapcsola
tos, korántsem pozitív válto
zásra. Amíg az ő generációjá
nak a hetvenes években kí
vülről meg kellett tanulni 
Arany János művét, addig a 
mai diákok leteszik az elbe
szélő költeményt, mert nem 
értik, mit olvasnak:
“ Ösztövér kútágas hórihorgas 
gémmel.” Valóban nem túlzás 
azt állítani, segédlet kell szinte 

A Közművelődés Otthona 
programajánlója

Március 30-án 10 órakor a Vécsey Károly Helyőrségi Klubban: 
Holle anyó. A Kincses színház előadása. Belépődíj: 3 00 Ft.

Április 2-án 10 órakor a Művelődési Házban körzeti Petőfi 
szavalóverseny.

Április 2-án 18 órakor a Művelődés Háza kamaratermében: 
Misszionárius voltam Dél-Amerikában címmel Búzás Irén 
református lelkipásztor tart diavetítéssel egybekötött él
ménybeszámolót. Belépődíj: néhány darab sütemény (Az elő
adást követően az aszódi református gyülekezet szeretetven- 
dégségére és kötetlen beszélgetésre kerül sor.)

Április 14-én 15 órakor a Városi Nyugdíjasklub helyiségében 
( Falujárók útja 1.) a Költészet Napja alkalmából aszódi és 
környékbeli költők lesznek a vendégeink.
Programjainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

valamennyi szavához. Te
gyünk hát próbát, és használ
juk a szótárházat!
Ösztövér-. magas, sovány, 
vékony.
A hórihorgas szó nincs benne a 
könyvben, talán azért, mert 
még használatos köznyel
vünkben.
A kútágas szó a kútgém 
magyarázatánál szerepel: több 
méter hosszú, erős rúd, mely a 
kútágas villájában helyezke
dik el, és azon billen. Véko
nyabbik végére a merítéshez 
alkalmas eszközt (vödör stb.) 
függesztik, másik végén nehe
zék található.
Hogyan hangozna a Toldi em
lített sora e kifejezések nél
kül?
Magas, billenő rúdon, végén 
egy vödörrel..
Gondolom, nem túlzás állítani, 
szegényebbek lennénk az ilyen 
szavak nélkül. Mindenképpen 
érdemes foglalkozni velük, 
ízlelgetni és őrizni őket, ne 
tűnjenek el végleg nyelvünk
ből.
R-

Helyesírásunk egyik legne-he- 
zebb, legtöbb fejtörést okozó te
rülete annak eldöntése, hogy 
szavainkat egybe vagy külön 
kell-e írni. Írás közben egyfajta 
segítséget jelent az íráskép a 
maga rendezettségével, élőszó
ban azonban csak a szöveg dal
lamára, intonációs sajátossága
ira figyelhetünk: vagyis hallás 
után kell eldöntenünk, mit ír
nánk egybe, illetőleg mit külön. 
Úgy is mondhatnánk: valami
féle belső hallásra is szüksége 
van a nyelvhasználónak.

Iskolai tanulmányaink során 
gondosan megtanultuk, hogy a 
magyar nyelvben a szó hang
súlya mindig a legelső szótagra 
esik. Vagyis a szó eleje egy kicsi 
többletnyomatékot kap, s ez fül
lel is érzékelhető. Csakhogy 
ennyi nem elég ahhoz, hogy 
minden megoldódjék, hiszen a 
szóhangsúly mellett beszélünk 
szakaszhangsúlyról - amikor 
néhány szó sajátos grammatikai 
kapcsolatához tartozik hozzá a 
hangsúly -, illetve mondathang
súlyról, amikor a mondat egé
széből emeljük ki a legfonto
sabb részt az intonáció segítsé
gével.

Némely esetben a közlés 
tartalmának pontos értelmezésé
hez önmagában nem is elég az 
intonáció - különösen, ha írott 
szövegről van szó -, inkább a 
szórend megváltoztatásával kell 
a jelentéskülönbségre utalnunk. 
Például a „Holnap utazunk.” 
mondatban élőszóban vagy a 
holnap vagy az utazunk szó a 
nyomatékosabb, attól függően, 
hogy állításunknak melyik része 
a fontosabb. Ha az, hogy uta
zunk, akkor a második szóra 
esik a többletnyomaték, ha vi
szont az, hogy mikor - vagyis 
holnap - kerül sor az utazásra, 
akkor a mondat első szavát 
emeljük ki.
Közvetlen érintkezés során az 

ilyen kérdésekkel kapcsolatos 
hibák azonnal javíthatók, hiszen 
rákérdezhetünk beszélgető
partnerünkre, hogy mindent úgy 
gondolt-e, ahogyan hallottuk. 

De a rádió és a televízió adásai 
legtöbb esetben csak egyoldalú 
kommunikációt tesznek lehető
vé. Azaz nem kérdezhetünk meg 
semmit az elhangzottakkal kap
csolatban, legfeljebb törhetjük a 
fejünket, hogy egy adott kije
lentést miképpen kell értelmez
nünk.
Azt is tudjuk - hiszen nap mint 

nap tapasztaljuk -, hogy a hírek 
és a sporthírek közlői versenyt 
futnak az idővel, mert a jó előre 
megtervezett programba be kell 
férniük az éppen aktuális - sok
szor bugyutábbnál bugyutább - 
reklámoknak is, mert ezek je
lentenek valamiféle többletbe
vételt az intézménynek. Éppen 
ezért a bemondók hadarnak, 
nem intonálnak eléggé, nem 
tagolják kellőképpen a szöveget. 
Egy ilyen hibából kifolyólag ír
hattam meg ezt a cikket is. 
Ugyanis az egyik reggel az ütöt
te meg a fülemet, hogy „ újszö
vetségi kapitány” áll a női kézi
labdasport élén. Azt tudom, 
hogy eddig ki volt a női kézilab- 
dások vezére, az új kapitány ne
vét nem jegyeztem meg, mert 
számomra teljesen ismeretlen 
személyé, de ha a szöveg into
nációjából kellene kikövetkez
tetnem a személyi változást, 
akkor csak Jézus Krisztusra 
gondolhatnék. Az ő nevéhez 
kapcsolódik az Újszövetség, a 
Biblia rövidebb, ám a keresz
ténység számára meghatáro
zóbb része. Az eredetileg két- 
szóból álló - új szövetség - ki
fejezés egyetlen szóvá olvadt 
össze, s immár tulajdonnév! ér
telemben használjuk évszáza
dok óta, s természetesen mellék
nevet is képezhetünk belőle az -i 
képzővel, de akkor csak egyet
len többletnyomaték hallatszik. 
Ha azonban új szövetségi ka
pitányt emlegetünk, akkor a 
háromtagú szókapcsolatban már 
két szó eleje kap többletnyo
matékot: kiemeljük az új és a 
szövetségi szót is. írásban talán 
így érzékeltethetném: új szövet
ségi kapitány.

-G-l
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Taroltak az aszódi karatésok
A sportág önfegyelemre szoktat és levezeti a fölös energiát

Ha az kerül szóba, mit lehet 
sportolni Aszódon, a legtöb
ben nagy valószínűséggel a 
labdarúgásra és az Aszód FC- 
re gondolnak. Pedig van egy 
olyan klub, amelynek jelenleg 
több igazolt versenyzője van, 
mint a labdarúgók egyesü
letének. Az Aszódi Wado-ryu 
Karate Klub több, mint 70 
sportolót foglalkoztat.
- Negyedik éve működünk, 
akkor a tagtoborzó utáni első 

hónap végén nyolcán voltunk. 
Minden évben meghirdetjük a 
tevékenységünket, ennek kö
szönhetően egyre többen űz
zük ezt a szép sportot, noha ná
lunk is van lemorzsolódás - 
mondja nem kis büszkeséggel 
a hangjában Fási Tibor, aki 
éppen húsz éve kezdett kara- 
tézni, és 13. éve fekete öves 
mester.
Sokan azt gondolják, hogy a 

karatét csak fiatal korban ér

demes űzni. Ez azonban nem 
állja meg a helyét, az aszódi 
klubnak is több idősebb tagja 
van. Aakad olyan hölgy, aki 
már az ötödik ikszen is túl van, 
és a fiatalokat megszégyenítő 
gyorsasággal, ruganyossággal 
és kitartással végzi az edzés
munkát.
Tibor szerint a szülők kife

jezetten hálásak ennek a sport
ágnak. A gyerekeik ugyanis a 
rendszeres edzések következ
ményeként észrevétlenül meg
változnak.
- Mindenki azt mondja, nyu- 
godtabb, kitartóbb lett a fiuk 
és a leányuk. Még azok a gye
rekek is lecsendesednek, akik 
korábban hiperaktívak voltak, 
és a tanár nem igazán bírt ve
lük. A karate önfegyelemre 
nevel, és persze segít levezetni 
a fölös energiát.
Az aszódi karateklub nem

csak a nagy létszámmal büsz
kélkedhet, hanem számos jó 
eredménnyel is. A legfrissebb 
trófeák néhány hete születtek, 

ekkor rendezték Budapesten 
az országos gyermek-és után
pótlás karatebajnokságot, 
amelyen 170 versenyző mutat
ta be tudását a formagyakor
latok és a küzdelmek során. Az 
aszódi klub hét érmet szerzett, 
és ezzel a megmérettetés leg
eredményesebb egyesületének 
bizonyult.
Az érmesek névsora:

Küzdelem:
Búzás Fanni III. Hely 
Németh Andrea III. hely 
Bocsi Richard III. hely
Csitári Márk III. Hely.

Lány formagyakorlat 1992- 
es korosztály:
I. Hajdú Eszter
II. Szú'cs Imola
III. Hajdú Nóra 
Helyezettek: 
Molnár András IV. hely 
Bori Szilárd V. hely 
Boros Dániel V. hely
A klub szívesen várja azokat, 
akik most szeretnének bekap
csolódni a sportolásba. A cso
port minden kedden és csütör
tökön 17 és 19 óra között talál
ható meg a Csengey iskola 
tornatermében. R.Z.

Tizenhatodszor is Március 15. Kupa
Több, mint százan neveztek a versenyre

Több, mint százan neveztek a 
Galga Polgárőr Egyesület által 
rendezett Március 15. Kupa 
légpuskás lövészversenyre, 
amelyre immáron 16. alka
lommal került sor. Szeno- 
ráczki Ferenc, a verseny szer
vezője nem kis elégedettséggel 
nyugtázta a magas számot.
- Tizenhat évvel ezelőtt azért 
kezdeményeztük az esemény 
megvalósítását, mert nem iga
zán volt a városban az ünnep
hez kötődő program. Szeren
csére több olyan társam akad - 
nemcsak a polgárőrök között - 
akik ennyi idő elteltével is kel
lően lelkesek, és segítenek ab
ban, hogy ez a közösségfor
máló hagyomány folytatód
jon.

Az indulók magas száma 

miatt egész délelőtt csattogtak 
a fegyverek. Ennek talán csak 
az alkalmi szakácsok örültek, 
mert így bőven volt idejük a 
babgulyás elkészítésére, 
amelyből a végén minden ver- 
senyzőnekjutott.
A mostani győzteseknek és 

vetélytársaiknak nem kell egy 
évet várniuk az újabb kihí
vásra. A Galga Polgárőr Egye
sület - szokásához híven - 
pünkösdkor Püspökszilágyon 
vesz részt egy közös progra
mon. Ennek keretében ismét 
sor kerül egy lóversenyre. 
Igaz, nem légfegyverrel, ha
nem golyós kispuskával folyik 
majd a vetélkedés. Aki szeret
ne részt venni, annak nem kell 
mást tennie, mint a részle
tekről érdeklődni Szenoráczki 

Ferencnél a Polgármesteri 
Hivatalban.
Eredmények (zárójelben a 
körök száma):
Gyermek kategória:
1. Kovács Bálint (27)
2. Zsíros Tamás (19)
3. Kapuvári Dávid (18)
Ifjúsági kategória:
1. Posta Gergő (29)
2. Babinyecz László (28)
3. Gregus István (22)
Női egyéni kategória:

Felhívás!
A GAMESZ felhívja a figyelmet, hogy a szokásos háztartási
hulladék szállítás az alábbi utcákban nem március 28-án, ha
nem március 26-án történik:
Kossuth L. u. - Benedek u. - Deák F. u. - Berkes u. - Határ u. - 
Kender u. - Csendes u. - Szőlő u. - Tavasz u. - Széchenyi u. - 
Jónásfalva - Javítóintézet - Profi.

1. Király Viktória (34)
2. Oláh Nikoletta (31)
3. Hrncsár Hajnalka (29)
Férfi egyéni kategória:
1. Ko vács Péter (43)
2. la'. Deme Tibor (42)
3. Marton Jenő (41)
Férfi csapat ketegória:
1. Mókusok (110): Kovács 
István, Lovász József, Hernek 
István, Király Viktória.
2. Vakok (107): Király Zoltán, 
id. Deme Tibor, Pásztor János, 
Király József.
3. Képviselők (106): Pachert 
Károly, Chugyik János, 
Kovács Tamás, Kvaka István.
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Csalogató a természetbe
Az Erdőmester Természetjáró csoport ajánlata:
Pünkösd a Zemplénben
Időpont: május 13-16.
Részvételi díj: 8.000-15.000 Ft/fő. Információ, jelentkezés'. 
Április 15-én 20 óráig Budavári Erikánál (400-182).

Kerékpárral a Balaton északi partján (Tihany-Káli-me- 
dence-Tapolcai-medence):
Időpont: július 21-30.
11-16 éves gyermekek jelentkezését várjuk!
Részvételi díj: 35.000 Ft. Információ, jelentkezés Budavári 
Erikánál vagy Drippey Lászlónál (30/6500-330).

A Városi Könyvtár köszöni... 
...az alábbi személyektől kapott ajándékokat: Berták Melinda, 
Egervári Attila, Fodor Zoltánná, Gódor Ervinné, Hagyó Er- 
nőné, Harangozó Károly, dr. Kovacsik Erzsébet, Lakatos Mária, 
Meggyest Ferenc, Mudris Lászlóné, Németh Alexandra,, Pet- 
rovics András, Rácz Zoltán, Schandl Barbara, Sebők Ágnes, 
Szirmai István, Takács Lászlóné

APKÓHIKVETÉS
Aszódon csendes helyen, felújításra szoruló, komfort nélküli 
családi ház 590 négyzetméter telekkel eladó.
Irányár: 7,5 MFt. Erdeklődnileheta28 400-143-as telefonszámon.
Aszódon másfél szobás, 50 négyzetméteres földszinti lakás eladó. 
Irányár. 8,5 MFt. Tel: 70 279-0393.
Vállalkozási terület az M3-as bagi lehajtójánál eladó. Telefon: 20 
321-76348 (délután).
Kis telek eladó befektetési céllal 1,5 MFt-ért Aszódon, frekventált 
helyen. Tel.: 70387-4686.
Analóg hang-és videofelvételek digitális archiválása CD-re, DVD- 
re: 20 974-3040.

Europarty harmadszor is!
Aszód Város Önkormányzata idén is szeretné megrendezni 
hagyományos “Europarty” rendezvényét, amely idén az Állít
sunk együtt májusfát! nevet viseli. A programnak ezúttal is része 
lesz a főző verseny, amelyre kisközösségek jelentkezését vár
juk. Nevezni április 20-ig lehet Rácz Zoltánnál a 20 974-3040- 
es telefonszámon. Reméljük, a fakanalak mesterei idén is 
szeretnének bizonyítani!

Dsidajenö: Április

A húsrét dicsérete
Pilátus alatt a keresztre 
ment,..."

Vízszintes: 1. A folytatás első 
része, zárt betű: R 12. Leó 
betűi keverve 13. Elektro
mosság 14. Állókép 15. Vál
lalat 16. Átmérő jele 17. Am
per 18. Csata 20. Határozat
lan névelő 21. Szintén 23. 
Határozott névelő 24. Tanuló 
vezető 25. Méter 26. Oxidá
lódott fém felület 29. Gyilkol 
31. Nemesi rang 34. Erdei vad 
35. Darából főzött étel 37. 
Hull 38. Téli sport 39. Osz
kár, becézve 41. Vés 42. 
Eszünk rajta 45. Gramm 46. 
Pé! 47. Origó 48. Antik azo
nos betűi 49. Az orrához 51. 
Utazó 54. Osztrák autójelzés 
55. Kén 56. Német névelő 57. 
Szabályrendszer 58. Vigyáz 
60.DAE

Függőleges:!. Téli hónap 2. 
Tűzben odavész 3. Kötőszó 4. 
Hatharmad! 5. Hírközlésre 
szolgáló készülék 6. Mister 7. 
Ak! 8. Deciméter 9. Nitrogén 
10. Vkinek a megismeréséhez 
hozzásegítő tény, részlet 11. 

Arcunkra kerül 18. Magyar 
autójelzés 19. Szén 22. Pihe 
23. Juttat 26. Ravaszdi állat 
27. Lyukacsos háztartási esz
köz 28. Állati fekhely 29. 
Lombhullató évszak 30. Los 
Angeles 32. Kerti szerszám 
33. Sír 36. Kertet művel 40. 
Másnak tett fogadalom 43. 
Ételízesítő 44. Vissza: föld
rész 46. Oldal, angolul (PA- 
GE) 49. Pataky Attila zenekara 
50. Testsúlyából csökkent 51. 
A versrészlet befejező sora, 
zárt betű: É 52. Maga előtt 
visz 53. Félsz! 54. Angol lét
ige ragozott alakja (ARE) 58. 
Strázsa 59. Information Tech
nology 61. Múlt idő jele 62. 
Római 1000

-ftié- 
Előző havi rejtvényünk helyes 
megfejtése: Szerelmedben 
meggyűlt szívem, csak téged 
óhajt lelkem.
A jó megfejtést beküldők 
között sorsoltunk. A szerencse 
Juhászné Kovács Editnek 
(Szent Imre u. 16.) és Kardos 
Bernadettnek (Kondoros tér 
22.) kedvezett, így ők nyerték 
a Móni Fotó és a Fáma köny

vesbolt ajándékait. A nyeremé
nyükről szóló értesítést postán 
küldjük el. E havi rejtvényünk 
megfejtését április 12-ig kell

postacímünkre eljuttatni: 
Aszód Kossuth L. u. 59. 
Kellemes időtöltést!
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