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Idén tényleg laktanyabúcsú lesz
A HM szóvivője megváltozott koncepcióval magyarázta a döntést

Sokszor felröppent már a hír, am mindannyiszor kacsanak 
bizonyult, hogy bezárják az aszódi laktanyát. Április 7-én 
azonban igazzá vált a néhány hete újra terjedő pletyka. A 
Honvédelmi Minisztérium határozatát Gáspár Tibor vezér
őrnagy jelentette be az állománynak. Eszerint 2005. decem
ber 31-én végleg bezárják az aszódi objektum kapuit. A 40. 
Galga Vezetésbiztosító Ezred irányítása alá tartozó nagytar- 
csai laktanya bezárásáról már korábban döntöttek. Az 
ugyancsak aszódi irányítás alá tartozó püspökszilágyi lőtér 
megmarad, katonáit más alakulat veszi át.
A magyar hadsereg folyama

tos karcsúsítása láttán sokszor 
aggódtak az itt szolgálatot tel
jesítők a munkahelyükért. Alig 
három évvel ezelőtt azonban 
olyan nagyszabású laktanya 
rekonstrukció indult, ami min
den érintettben éltette a re
ményt: sokáig lesz itt munka
helyük. Ezt erősítette bennük a 
médiából harsogó toborzó- 
reklám is, ami szerződéses ka

tonáknak ígért biztos jövőt. 
Aszódon sokan irigyelték a 
hadsereg kötelékébe lépőket: a 
legénységi szállás felújításá
val olyan otthonuk lett, ami ve
tekedik egy háromcsillagos 
szálloda kényelmével.
A Honvédelmi Minisztérium 

sajtószóvivője, Bocskai Tibor 
az illetékes szaktárca döntését 
a két éve elindított haderőre
formmal magyarázta, amely

szerint a korábbinál kisebb, ám 
annál korszerűbb hadsereget 
kívánnak működtetni. A kar
csúsítás a vezetési elvek meg
változtatásával, megváltozá
sával is együtt járt. Nemcsak a 
harcoló alakulatok és a legény

ség száma csökkent, hanem a 
vezetőké is. Az aszódi vezetés
biztosító ezrednek éppen az ő 
kiszolgálásuk volt a feladata, 
amelynek elvégzése a szak
tárca szerint már nem igényel 

(Folytatás a 3. oldalon)

Megnyílhat a domonyvölgyi autópálya-felhajtórf Hol lehet
Korábban elutasították az erre irányuló kezdeményezést internetezni

Tóth Gábor országgyűlési Miniszterelnöki Hivataltól az- 
képviselő elmondása szerint zal a szemrehányónak mond- 
nemrégiben a domonyi önkor- ható kérdéssel, hogy miért 
mányzat egy telefont kapott a nem kezdeményezte a telepü

lés a domonyvölgyi autópá- 
lya-felhajtó megnyitását. A 
honatya ezt azért furcsállja, 
mert évekkel ezelőtt éppen ő 
próbálta elérni ezt a könnyítést 
az illetékes szaktárcánál. Ak
kor azzal utasították el, hogy a 
becsatlakozó ág paraméterei 
nem teszik lehetővé a gépjár
műveknek az M3-as autópá
lyára történő biztonságos fel
hajtását.
A domonyvölgyi autópálya- 

felhajtóra az M3-as autópálya 
díjasításának bevezetésekor 
került lakat. Ide nem is tervez
tek díjszedő kapukat. Amikor a 
matricás rendszer bevezetésre 
került, sokan remélték, hogy 

(Folytatás a 8. oldalon)

városunkban?
Az internet használata egyre 

szélesebb körben nyer teret ha
zánkban is, elsősorban az Eu
rópai Unióba való belépés óta. 
A modem ügyintézés, kereske
delem, különböző képzési for
mák, tanulás, önképzés, a sza
badidő eltöltésének lehetősége 
már nem nélkülözheti a világ
hálón való eligazodást, gon
dolatközvetítést.
Sajnos messze állunk még a 

jóléti államok lehetőségeitől, 
ahol a családi pc a háztartások 
fontos eszköze, segítője. In
gyenes szolgáltatásokkal tá
mogatják, pl. az oktatást. Az

(Folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati hírek 2005. március 9.

♦ A város takarékossági terve 
volt az első napirendi pontja a 
képviselő-testületnek. A város 
ez évi költségvetéséről, annak 
hiányáról korábban már 
írtunk. Most arról olvashatnak 
külön cikkben, milyen tételes 
intézkedést hozott a képviselő
testület.

♦ Tájékoztatót hallgatott meg a 
képviselő-testület a város költ- 
ségvetési intézményeinél 
2004-ben végzett belső el
lenőrzésről, illetve a 2005-ben 
végzendő revizori vizsgála
tokról. A beszámolóból kide
rült, hogy több intézmény szer
vezeti és működési szabály
zatát is módosítani kell - ez 
volt a következő napirendi 
pont témája - mivel egy nem
rég életbe lépett kormányren
delet szerint új belső ellenőr
zési módszert (FEUVE) kell a 
gazdálkodó szervezeteknek 
bevezetni.

♦ Elfogadta a grémium a Csen- 
gey Gusztáv Általános Iskola 
házirendjét.

♦ Még egy, a város költségve
tésével összefüggő napirendi 
pontja volt a testületi ülésnek, 
nevezetesen a 2004. évi pénz
maradvány felosztásáról ké
szített beszámoló. Ebből kide
rült, a pénzmaradvány összege 
a tavalyi évhez viszonyítva 50 
millió Ft-tal kevesebb, és teljes 
mértékben kötelezettséggel 
terhelt. Az említett összeg 
egyébként mintegy 176 millió 
Ft.

♦ Nem vesz szolgálati autót a 
Polgármesteri Hivatal. Koráb
ban annak kapcsán merült fel a 
vétel kérdése, hogy a műszaki 
iroda munkatársainak az épí
téshatósági eljárások bonyolí
tása, során sűrűn kell a szom
szédos településekre utazni. 
Nem mindegyik munkatárs
nak van autója, illetve, aki ren
delkezik gépjárművel, az sem 
örül, hogy építési területeket 
kell vele bejárnia. Az sem sze
rencsés, ha az az ügyfél szál

lítja okét, akinek az ügy eben 
dönteniük kell.
A képviselő-testület költség
elemzést kért egy gépkocsi 
fenntartására vonatkozóan, 
majd a számokat látva, úgy 
döntött, a hivatal béreljen gép
kocsit az intézményeitől ben
zin-, illetve a kilométerfutás 
rezsiköltsége fejében. A döntés 
értelmében a GAMESZ gép
kocsija heti kétszer fél nap, a 
Szakorvosi Rendelőintézeté 
pedig heti egy napra áll a hi
vatali dolgozók rendelkezésé
re.

♦ Rövidesen újabb szép épü
lettel gyarapodhat a város. A 
Kossuth Lajos utca 1. szám 
alatti ingatlan tulajdonosa a 
roskatag ház helyén egy mo
dem társasházat kíván épít
tetni, amelynek az aljában üz
letek, emeletén pedig lakások 
lesznek. A legnagyobb újdon
ság mégis az, hogy az épület 
alatt mélygarázs lesz, amit 
nemcsak az ott lakók, hanem 
az üzletek vásárlói is használ
hatnak. Az építkezés azért volt 
a testületi ülés egyik napi
rendje, mert a vállalkozó je
lezte, telekkiegészítésként 
meg kívánja venni a 780/6 
hely rajzszámú, 335 négyzet
méteres ingatlant. A kép
viselők 1 millió Ft+ÁFA árat 
határoztak meg, illetve azt is, 
hogy a vevőt terhelik a telek
egyesítéssel járó költségek.

♦ A városi uszoda újraindítása 
volt a következő téma. Ezzel 
márciusi számunkban rész
letesen foglalkoztunk.

♦ Döntött a képviselő-testület 
a Kossuth Lajos utca 11. szá
mú ingatlan bérbe adásáról, 
amelyben egy budapesti 
házaspár kívánt kerékpárbol
tot üzemeltetni. Azóta kiderült, 
a vállakozók visszaléptek, az 
ingatlan bérbe adását ismét 
meghirdette az önkormányzat. 
Ugyancsak hirdeti a város a 
Kossuth Lajos utca 21. számú 
ingatlan bérbe adását is. A kép
viselő-testület az ingatlan kap

csán döntött arról is, hogy az 
épület homlokzatának és tető
szerkezetének felújtási mun
káit - a beérkezett pályásato
kat figyelembe véve - az IR- 
PLUS Kft. végezheti el bruttó 
1 millió 450 ezer Ft értékben.
♦ A következő napirendi pon
tok témái is ingatlannal kap
csolatosak voltak. A grémium 
nem támogatta a Szabadság tér 
8/A szám alatti ingatlan vétel
árának csökkentését, amelyet a 
lehetséges vevő kért. 5 millió 
Ft vételárat szabtak meg a kép
viselők a Falujárók útja 1. 
szám alatti önkormányzati la
kás esetében. A korábban meg
jelentetett pályázatra egy vevő 
jelentkezett. Telekárat csök
kentett a testület egy ingatlan 
esetében, mivel kiderült, az 
alapközmüves telket összköz- 
művesként értékesítette a vá
ros. A képviselők azonban fi
gyelembe vették, hogy a szó
ban forgó területen azóta el
készült a gázberuházás és a 
szennyvízcsatorna-hálózat is. 
A vételárat ennek megfelelően 
4600 Ft/négyzetméter összeg
ben határozták meg. (A terü
letet nem érinti az útprogram.) 
A jelenleg rendelkezésre álló 
közmüveket figyelembe véve 
(víz, villany, csatorna) 4000 
Ft/négyzetméter árat szabtak 
meg a döntéshozók az 1470/28 
hrsz-ú terület esetében.
1250 Ft/négyzetméter+ÁFA 
áron értékesítette a képviselő
testület a 681/11 hrsz-ú terü
letet Kővágó Péter vállalkozó 
részére. Ez azt jelenti, hogy a 
gázcseretelep a helyén marad. 
Eredetileg egyébként csak az 
ingatlanon lévő építmény volt 
a vállalkozó tulajdona. Az ér
tékesítés következményeként 
a városnak új helyet kell keres
ni hulladékudvar létesítésére.

♦ Egyre nagyobb gondot okoz 
a városban az autók parko lása. 
Éppen ezért került napirendre 
a település parkolási rendeleté
nek előkészítése. A rendeletal
kotást azonban meg kell előzze 
egy közlekedési vizsgálat, 
amelyet szakcéggel kell elké

szíttetni. Erről döntött a gré
mium, egyben meghatározta, 
mely cégeket - Közműcoop 
KKT, VIAPLAN 200 Bt., 
Közlekedési Kht. - kér fel 
ajánlattételre.

♦ Ismét megrendezi - immáron 
harmadik alkalommal - a vá
ros az úgynevezett Europarty 
programot. Rácz Zoltán kultu
rális menedzser arról tájékoz
tatta a képviselő-testületet, 
hogy a rendezvény támogatá
sára ismét lehet pályázni a Mi
niszterelnöki Hivatalnál. Az 
előzetes számítások szerint a 
tervezett rendezvény 1 millió 
650 ezer Ft-ba kerül, amelyhez 
a városnak - a pályázati felhí
vás értelmében - 490 ezer Ft 
önrészt kell biztosítania. Ezt - 
tekintettel Aszód anyagi hely
zetére - szponzorok segítsé
gével kell előteremteni. A gré
mium ezzel a feltétellel járult 
hozzá a pályázat benyújtá
sához. (Azóta kiderült, a Mi
niszterelnöki Hivatal 1 millió 
150 ezer Ft-tal támogatta az 
ezúttal Állítsunk közösen má
jusfát! nevet viselő progra
mot.

♦ Két épület lebontását is el
rendelte a képviselő-testület. 
Az egyik a Tüdőbeteg Gondo
zó Intézet mögötti volt szolgá
lati lakás, a másik a Béke út 1. 
szám alatti ingatlan. A bontást 
a GAMESZ-nak kell végrehaj
tania.

♦ A képviselő-testület végül j e- 
lentést hallgatott meg a két 
ülés között tett intézkedések
ről, a lejárt határidejű javas
latokról, végül közérdekű 
bejelentésekre került sor.

Következő lapzÁrta:
május 10.

Megjelenés:
VHÁjMS 19.
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Idén tényleg laktanyabúcsú lesz
A HM szóvivője megváltozott koncepcióval magyarázta a döntést

(Folytatás az 1. oldalról)
külön alakulatot. A vezetésbiz
tosítási munkát 2006. január
jától több más, megmaradó 
laktanya között osztj ák szét.
- Egy olyan helyen, ahol ko
rábban felújításokat hajtottak 
végre, az ott szolgálók joggal 
gondolhatják, hogy biztosított 
a jövőjük - reagált a szóvivő 
arra a megjegyzésre, hogy ak
kor kidobott pénz lett az Aszó
don rekonstrukcióra költött 
közel egymilliárd forint. - Ter
mészetesen nem várhatjuk el, 
hogy mindenki elfogadja a 
döntést, de a következőn min
denképpen el kell gondolkod-

Hol lehet internetezni városunkban?
(Folytatás az 1. oldalról)
intemeten keresztül a távmun
ka sok, eldugott településen 
élőnek ad munkalehetőséget.
A skandináv országok oktatási 
modelljük eredményességét 
tekintve világelsők (lásd finn 
iskola). Ezt a számítógép és az 
internet napi szintű használa
tának is köszönhetik.

Kíváncsiak voltunk, váro
sunkban - leszámítva az okta
tási intézményeket - hány he
lyen lehet a világhálón baran
golni. Először az Intemetká- 
vézót kerestem fel, ahol kész
ségesen válaszoltak kérdése
imre.
A kihasználtságot, forgalmat 
közepesnek érzik, melynek 
okát abban látják, hogy az ok
tatási intézményekben és a kö
zeli könyvtárban is rendelke
zésre áll a diákoknak ez a le
hetőség. A használatért fize
tendő óradíj az, ami még visz- 
szatartó tényező lehet, mivel a 
tanulók zsebpénze nem bírja el 
a rendszeres, esetleg többórás 
szörfölést. A felhasználók élet
kor szerinti megoszlása alap
ján leginkább az általános és 
középiskolák tanulói közül ke
rülnek ki.
Ok többnyire tanulással kap
csolatos oldalakat keresnek fel 
a neten, kisebb hányaduk 
különböző játék- és ismeretter- 

ni. Egy alakulat fenntartása 
éves szinten több milliárd fo- 
rintbakerül. Éppen ezért ahad- 
erőreform során meg kellett 
vizsgálnunk, hogy hosszú tá
von mely objektumokra, fel
adatvégrehajtó egységekre 
van szükség. Ha tíz éves peri
ódust vizsgálunk, egy aszódi 
nagyságú laktanya üzemelte
tése 30—40 milliárd forintba 
kerül. Ezt kellett szembeállíta
ni a fejlesztési törekvéseink
kel. Be kell látni, nem szabad 
csupán szociális meggondolá
sok miatt működtetni olyan 
alakulatot, amelynek feladatait 
máshová is át tudjuk csoporto- 

jesztő programokkal múlatja 
az időt. Sokan használják is
merkedésre, chatelésre is a 
számítógépet.
A fiatal felnőtt korosztály 
tagjai szintén tanulási céllal 
érkeznek vagy praktikus segít
séget kémek. A náluk időseb
bek és a hatvan éven felüliek 
elvétve jönnek, önállóan na
gyon ritkán tudják használni a 
számítógépet.
Hasonló tapasztalattal bírnak 

a Városi Könyvtárban is. Az 
intézmény elsősorban a fiata
lok által látogatott. A 8-18 
éves korosztály már szakava
tott értője a világhálónak. Úgy 
tűnik, a szülők bizalommal 
vannak az itt tevékenykedő, 
pedagógiailag is felkészült 
munkatársak iránt, így szíve
sen engedik el kisebb gyerme
keiket is ide internetezni.
A forgalom szerint az Olvasni 

jó és a gyermekkiadók újdon
ságait tartalmazó honlapok a 
legkeresettebbek. A végzős di
ákok gyakran keresik fel a to
vábbtanulással kapcsolatos in
formációs oldalakat. A közép
korosztály inkább a praktikus 
ügyintézéssel, adóbevallással 
kapcsolatos weboldalakat 
böngészi. A nyugdíjasok szá
mítógépes ismeretek hiá
nyában sajnos csak könyv
kölcsönzés, folyóirat-olvasás 

sítani, mert ez a korszerűsí
téstől ragadna el pénzeket.

A szóvivő lapunknak el
mondta, az elkövetkező hetek
ben megkezdődnek a szemé
lyes elbeszélgetések a tisztek
kel, tiszthelyettesekkel. Más
hol ajánlanak nekik munkát, 
ami azonban nem biztos, hogy 
Aszódhoz közeli helyen lesz. 
A honvédségi közalkalmazot
tak esetében erről sem lehet 
szó, nekik maguknak kell új 
állást keresni.
A következő néhány hónap

ban az is eldől, mi lesz a későb
biekben a laktanya épületei
vel, valamint a nőtlen tiszti 

miatt keresi a kapcsolatot a 
könyvtárral.
Az intézmény szeretne vál

toztatni ezen és szeptembertől 
e korosztálynak számítógépes 
tanfolyamot indít, amelyen a 
résztvevők a világháló adta 
lehetőséggel is megismerked
hetnek. Az itt dolgozók bíznak 
a kurzus sikerében.

Az internettel való ismer
kedés lehetőségét kínálja má
jus elsejétől a HM Kulturális 
Szolgáltató Kht. által fenntar
tott Vécsey Károly Helyőrségi 
Klub is. Itt az igényjogosult 
honvédségi közalkalmazottak 
mellett - óradíj ellenében - 
bárki intemetezhet majd. A 
klub a konkurenciánál ala
csonyabb árajánlattal próbálja 
a célzott közösséget becsábí
tani. A középkorúak bevoná
sán túl a fogyatékkal élőket, az 
időseket is szeretnék megis
mertetni a számítógéppel, és 
bevezetni őket a netezés vilá
gába.
Összegezve a tapasztaltakat: 

Aszódon már most is több le
hetőség akad a nyilvános inter
nethasználatra, s ezeken a he
lyeken megfelelő szakmai se
gítséget is kapunk a kezdő lé
pésekhez. Próbáljuk éssze
rűen kihasználni a világháló 
számunkra nyújtott lehetősé
geit.

Koczeth László 

szállóval és a helyőrségi klub
bal. A hasznosítás generális 
szabálya szerint ilyenkor a 
Honvédelmi Minisztérium 
élhet vagyonkezelési jogával, 
és dönthet úgy, hogy eladja az 
egyes objektumokat. Az ebből 
befolyt össszeget más lakta
nyák fejlesztésére köteles for
dítani. Ügyanakkor a tárca ha
tározhat úgy is, hogy a tulaj
donjogot átadja az önkor
mányzatnak.
- Aszód városának ki kell 
használni a kialakult helyzetet, 
és mielőbb be kell jelenteni a 
bezárásra ítélt laktanya objek
tumaira vonatkozó igényét - 
vélekedett a hírrel kapcsola
tosan Tóth Gábor országgyű
lési képviselő. - Mindent meg 
fogok tenni, hogy ez sikerül
jön. A Galga mente központja 
korábban már elszalasztott egy 
ilyen lehetőséget, gondolok itt 
a volt szovjet laktanya terüle
tére, amely nem Aszódé lett. 
Negatív példa akad másutt is, 
elég a vácegresi esetre gondol
ni, ahol az önkormányzat igen 
nehezen jutott a honvédségi 
tulajdonhoz. Aszód esetére 
visszatérve, úgy gondolom, 
hogy a város jövőjét nagyban 
befolyásolhatja a siker. Bár az 
így megszerzett ingatlant öt 
évig nem adhatja el az új tulaj
donos, viszont bérbe, tartós 
bérletbe vonhatja. A képvise
lő-testület mostani házifel
adata tehát a hasznosítás ki
dolgozása. Konkrét elképze
lésekkel ugyanis minden bi
zonnyal nagyobb az esély a 
tulajdonszerzésre.
Kovács Tamás alpolgármester 
a honatyához hasonlóan szin
tén fontosnak tartotta a tulaj
donszerzést.
-A jelenlegi laktanya területe, 
infrastruktúrája sokféle hasz
nosítást tesz lehetővé. Lehet 
belőle kereskedelmi centrum 
oktatási központ, sportlétesít
mény. Biztos vagyok benne, 
hogy a képviselő-testület rövi
desen foglalkozik a kérdéssel, 
és kidolgoz egy hasznosítási 
tervet. Ugyanakkor nem sza
bad elfelejteni, hogy elsőként a 
Honvédelmi Minisztériumnak 
kell dönteni.

Rácz Zoltán
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Még egyszer a Podmaniczky-kastély lehetséges hasznosításáról
Három a magyar igazság - 

tartja a mondás. Természe
tesen nem ezért foglalkozunk 
ismét az egyre gyorsabban 
romló állagú kastély sorsá
val, hanem azért, mert la
punk márciusi megjelenését 
követően a Hír Televízió is 
foglalkozott a műemlék le
hetséges hasznosításával, il
letve az egyes elképzelések 
körüli vitákkal. Több, az 
ügyben érintett személy is 
megszólalt. Detre János es
perest - tudomásunk szerint 
- nem kereste fel a televízió 
stábja.

Most már ország-világ lát
hatta, milyen rossz állapotban 
van a Podmaniczky család 
egykori büszkesége. A kamera 
kíméletlen, gumioptikájának 
köszönhetően azt is közelről 
látja az ember, amihez egyéb
ként csak létrával tudna hoz
záférni, és persze oda is bejut, 
ahová halandó ember manap
ság nemigen. A Podmanicz
ky-kastély kapuja ugyan tárva- 
nyitva van, de az épületbe 
nemhogy bejutni, de lassan 
már belátni sem lehet a poros 
ablaküvegen keresztül. Igaz, 
úgysem tárulna szívderítő lát
vány a kastélyra kíváncsi, érte 
aggódó látogató elé. A dísz
terem alig két évtizede res
taurált freskója mállik, beren
dezési tárgyak híján kopár, si
várminden.

Tudják ezt az érintettek is, 
de... Dr. Frenkl Róbert, az 
evangélikus egyház világi fel
ügyelője újra csak azt erősí
tette meg, amit a márciusi 
cikkben Detre János esperes 
cáfolt: nem volt konkrét el
képzelés a hasznosítást illető
en. Talán ezért is hangzott el 
Gyárfás Zsuzsa szerkesztő-ri
porter narrátorszövegében a 
következő mondat: Alig egy 
hónappal az átadás után az 
evangélikus egyház jelezte, in
kább mégis visszaadná az in
gatlant, ám erre a Kincstári Va
gyonigazgatóság nemet mon
dott, mondván, ha már vissza
kérte az egyház, maradjon is az 
övé. A világi vezető csupán 

egyetlen lehetőséget lát a kas
tély megmentésére: az egye
tem megvalósítását.
Dr. Roncz Béla, az Evangéli

kus Gimnázium igazgatója a 
riportban úgy nyilatkozott, a 
rendszerváltást követően az 

Messziről még mindig impozáns a látvány
evangélikus egyház oktatási 
rendszere csaknem teljesen ki
épült: van óvodája, több álta
lános iskolája, gimnáziuma, 
szakközépiskolája, csupán a 
felsőfokú oktatás hiányzik. 
Ennek Aszódon történő meg
valósítása érdekében többször 
egyeztettek - államtitkári, fő
osztályvezetői szinten - az ok
tatási minisztériummal, ahon
nan biztatást kaptak: van lét
jogosultsága törekvésüknek. A 
szaktárca azt az elképzelést tá
mogatta, hogy a Hittudományi 
Egyetem két-három kara kap
jon itt helyet.
Bár manapság arról szólnak a 
hírek, hogy a felsőfokú oktatás 
nem számít jó üzletnek, a 
befektetőként jelentkezett Im- 
momilliare Kft. ügyvezető 
igazgatója, Medveczky Mihály 
kitart eredeti szándéka mellett 
- legalábbis ez derült ki a neki 
szegezett kérdésre adott vála
szából. Szerinte az 5 évfolya
mon tanuló 1800-2000 diák 
hoz annyit a “konyhára”, hogy 
25 év alatt visszajöjjön a két 
kastély - az egyetemnek a 
Széchenyi-számy is része vol
na - rekonstrukciójához szük

séges mintegy 2,5-3 milliárd 
Ft.
Döntés azonban hónapok, sőt 
évek óta nincs az egyház ber
kein belül, dr. Frenkl Róbert 
szerint nagy a bizalmatlanság a 
magántökéval szemben, meg

egyezés és szerződéskötés he
lyett aktív és passzív „kereszt- 
betételek” történtek és történ
nek.
Pedig - és ezt a televíziónak 
nyilatkozó D. Szebik Imre 
evangélikus püspök is megerő
sítette - az evangélikus egy
háznak nincs pénze. Egy esz
tendei teljes költségvetése - 
amit persze nem lehet csupán 
erre az egy objektumra fordíta
nia - sem fedezné az aszódi tu
lajdon felújítását.
A püspök nyilatkozata szerint 
„még nem ment el a hajó”.

Tel: 06 30 415-0368

Folynak az egyeztetések, az 
egyház szeretne gazdaságilag 
és jogilag megfelelő szerző
dést kötni. Frenkl Róbert 
viszont élesebben fogalma
zott: a másik két egyházkerület 
egyelőre nem szeretné, ha ez a
beruházás itt, a főváros közelé
ben valósulna meg.

A város viszont akarja az 
egyetemet, és ezért hajlandó 
területet is áldozni - erősítette 
meg a forgatócsoport kamerá
ja előtt a köztudott tényt 
Kovács Tamás alpolgármester. 
Nem nehéz ugyanis belegon
dolni, milyen fellendülést hoz
na a felsőfokú oktatás beindí
tása Aszódnak, mind a lakos
ság, mind a szolgáltatások 
számáttekintve.
A Hír Televízió stábja tudo
másunk szerint nem kereste fel 
Detre János esperest. így senki 
sem beszélt arról, hogy az ál
tala említett elképzelések - a 
kastély kollégium és múzeum 
együtteseként való haszno
sítása - megvalósítására mi
ből teremtett volna pénzt az 
evangélikus egyház.
Az aszódiak egyébként - azt 
gondolom, ezt mindenki ne
vében, nyugodt szívvel ír
hatom le - nagy valószínűség
gel minden olyan ésszerű hasz
nosítást támogatnának, amivel 
a kastély felújítása is együtt 
jár. Mert nincs rosszabb annál, 
mint tétlenül és tehetetlenül 
szemlélni a közel 300 éves 
épület pusztulását.

R.Z.

^Pöttöm GKuckó
Aszód Kossuth L. u. 3. 

(Udvarház)
Babakelengqe^ 

kisgyermekdluar 
játékok

Hétről-hétre 
megújuló 
választék!

Nyitva: H-P: 9-17 
Szó: 8-12
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A képviselő-testület takarékossági intézkedései
Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal jutalomkeretet is zárolták

Mint arról már korábban be
számoltunk, mintegy 144 mil
lió Ft hiányzik a város idei 
költségvetésének egyensúly
ban tartásához. Az önkor
mányzat idén is pénzt remél az 
úgynevezett önhikis pályázat 
benyújtásától, ám az itt nyert 
összeg nagy valószínűséggel 
nem fedi le teljesen a hiányt. A 
képviselő-testület éppen ezért 
már most takarékossági intéz
kedéseket vezetett be. Ezekkel 
ismerkedhetnek meg most.
A grémium elsőként a város 
költségvetéséből 50 millió Ft- 
ot zároltatott. Kimondta, hogy 
a Szakorvosi Rendelőintézet 
esetében a működési hiány el
lentételezését - az önkor
mányzat eddigi működési-be
ruházási támogatásain túl - 
nem támogatja. A rendelőin
tézet a további belső tartalé
kok feltárásával, létszámracio
nalizálással, a veszteséges 
szakrendelések rendelési ide
jének lecsökkentésével vagy 
egyes szakrendelések meg
szüntetésével kell megteremt
se saját költségvetésében a be
vételi-kiadási egyensúlyt.

A Podmaniczky Művészeti 
Iskola vezetésének a nem 
aszódi, veszteséges zenetago
zatok esetében - a hiány azon
nali megszüntetése érdekében 
- meg kell keresni az illetékes 
önkormányzatokat, hogy azok 
vállaljanak át a költségekből. 
Ennek hiányában a vesztesé
ges tagozatokat a 2005/ 2006- 
os tanévtől meg kell szüntetni. 
A képviselő-testület ki
mondta, hogy a Csengey 
Gusztáv Általános Iskolában a 
két nyugdíjba vonuló pedagó
gus álláshelyét meg kell szün
tetni, lehetőség szerint csök
kenteni kell az általános isko
lai csoportok számát, és át kell 
gondolni, hogyan lehet még 
gazdaságosabban fenntartani 
a székhely iskolát és tagintéz
ményét.
A Gyermekélelmezési Intéz
ménynek mielőbb el kell érnie 

kapacitása 100 %-os kihasz
náltságát. Amennyiben ez nem 
történik meg, ismét megvizs
gáltatják, hogyan lehet csök
kenteni a személyzet létszá
mát.
A képviselő-testület a hatá

rozatában kimondta, hogy - 
mivel továbbra is csökken az 
önkormányzatok állami támo
gatása—az intézmények helyi 
adottságait, lehetőségeit a ve
zetők, az ott dolgozók, az ér
dekvédelmi szervezetek és a 
szakfelügyeletek bevonásá
val ismét át kell vizsgálni, és ki 
kell dolgozni a hatékonyabb

Közfelhívás gyapjaslepke elleni védekezésre
A növény védelmi előrejelzés 

szerint április utolsó dekád- 
jától a gyapjaslepke hernyók 
komoly kártételével kell 
számolnunk.
A kártevő 2003-ban még csak 
gócszerüen jelentkezett az or
szágban. A 2004-es évben tö
meges felszaporodását figyel
hettük meg. Pest megyében az 
erdőkkel szomszédos terü
leteken okoztak nagy gondot a 
hernyók.Tömegével jelentek 
meg a fák kérgén elhelyezkedő 
tojáscsomókból.A tojáscso
mókban áttelelt peték nagy 
száma a tömegszaporodás lé
nyére hívja fel a figyelmet, és a 
tavalyinál jóval jelentősebb 
hemyórágásra kell számítani; 
Pest megyében.
Alaktani leírása: Apetékkb. 1 
mm átmérőjű fémes fényű 
gömböcskék, melyeket a nős
tények a potrohszőrükkel fed
nek be, és így úgynevezett pe
tecsomókat képeznek. A lár
vák (hernyók) alapszíne több
nyire szürkés, szőrösek. Test
szelvényeinek háti részén, két 
hosszanti sorban kék (elöl 5 
pár) és piros (hátul 6 pár) sze
mölcsöket viselnek. Á hernyó 
feje viszonylag nagy, sárgás 
alapszíne barnán márványo
zott és két sötét csíkkal tarkí
tott. Selyemszálat képeznek, 

működést biztosító rendszert.
A képviselő-testület arról is 

döntött, hogy érdekeltséghez 
fűződő jutalmazási feltétel
rendszert dolgoztat ki a városi 
intézményeknél és a Polgár
mesteri Hivatalban. A forrás
hiányos működési pályázat 
elbírálásáig - a pénzügyi bi
zottság javaslata alapján - a 
grémium zárolta az intézmé
nyek és a Polgármesteri Hiva
tal jutalomkeretét.

Mivel az ÖNHIKI pályázat 
feltételrendszere egyre szigo
rodik, az oktatási intézmé
nyekben folyamatosan vizs

ennek segítségével fejlődésük 
korai szakaszában akár több tíz 
kilométerre is elvitorlázhat
nak. A hernyók általában 4-6 
hét rágás (benne 4-5 vedlés) 
után a törzsön, ágakon bábo- 
zódnak. A lepkék 2-3 hét után, 
a nyári hónapokban kelnek ki. 
Hazai fafajaink mellett kívül 
különböző almatermésü, 
csonthéjas, héjastermésű gyü
mölcsfajok, a szőlő, közterü
leti díszfák és díszcserjék, ese
tenként tűlevelűek (erdei-, 
ezüst-, luc-, vörös- és jege- 
nyefenyő) is lehetnek táp-nö
vényei. A gyümölcsösökben 
legyengíti a fákat, ezáltal fo
gékonnyá teheti őket más ká
rosításokkal szemben, és 
közvetve jelentős termésvesz- 
teséget vagy a teljes termés el
vesztését okozhatja. A jó kon
dícióban lévő fák képesek ki
heverni a rágást, bár a növe
kedésüket visszaveti a jelentő
sebb lombvesztés. A tarrágás 
hatása viszont végzetes lehet, 
főleg a fiatal faegyedeket te
kintve.
Védekezés: A hernyók ellen 
környezetkímélő készítmé
nyekkel (Bacillus thuringien- 
sisspóraszuszpenzió vagy ki
tinszintézist gátló anyagok) 
eredményesen lehet védekez
ni. Legkedvezőbb a fiatal her

gálni kell a gyermeklétszám 
évközi alakulását.
A képviselő-testület szüksé

gesnek ítélte a pályázati lehe
tőségek további fokozott ki
használását. Az egyszeri ön- 
hiki-támogatás igénybe véte
léhez azonnal megvizsgáltat
ta annak feltételrendszerét.
A bevételek növelése, újabb 

családok Aszódra költözése ér
dekében a képviselő-testület 
arról is határozott, hogy lakos
sági hozzájárulások bevoná
sával, társulások megszerve
zésével gyorsítja a közmüvek 
fejlesztését. R.Z.

nyók (2. lárvastádium) ellen 
időzíteni a kezelést. Mindkét 
szercsoportról tudni kell, hogy 
hatásuk nem azonnali, a 
permetezés után a hernyók 
még bizonyos ideig táplál
koznak és csak utána pusz
tulnak el. A baktériumpre
parátum az UV sugárzásra ér
zékeny, ezért lehetőleg a késő 
délutáni órákbanjuttassuk ki. 
Hűvös, esős időben nem érde
mes permetezni, mert a 
hernyók nem táplálkoznak és a 
preparátum a levelekről lemo
sódik.
A 81/2003. (1.16.) FVM ren
delet a növényvédelmi tevé
kenységről l.§ (bekezdés b) 
pontja kimondja, hogy a föld
használó és a termelő haté
konyan köteles védekezni a 
növényre, különösen kultúr
növényre, növényi termék bár
mely részére kifejezhető vesz
teséggel járó, közvetlen káro
sítást okozó állati kártevő nagy 
kártételi jelentőségű fellépése 
esetén. A közfelhívásban fog
laltak végrehajtását a növény
védelmi felügyelők ellenőrzik, 
és azok elmulasztása szabály
sértési eljárást, vagy növény
védelmi bírság kiszabását 
vonj a maga után.

Pest megyei Növény- és 
talajvédelmi Szolgálat

BBSBMK
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Új rendőrkapitánya van Gödöllőnek 1ya”re'X8í
A parancsnok számít az önkormányzatokra

Március 18-án iktatták be a 
Gödöllői Rendőrkapitány
ság új parancsnokát, Tóth 
Csaba rendőr őrnagyot (ké
pünkön). A korábbi parancs
nok, Papp György ezredes 
elérte a szolgálat betölthető- 
ségének felső korhatárát. Ő a 
továbbiakban tanácsadó
ként dolgozik a BM állomá
nyában. Az új kapitány a na
pokban bemutatkozott a saj
tó munkatársai előtt is.

Igazi sikertörténetként jelle
mezhető Tóth Csaba rendőri 
pályafutása. 1993-ban, az ak
kor 30 esztendős fiatalember 
úgy döntött, hogy nyolc esz
tendei tanítást követően rend
őri mundérra cseréli a 202-es 
szakmunkásképző és szakis
kola katedráját. A vizsgálói és 
a nyomozói munkakör közül 
választhatott, és ő az utóbbi 
mellett döntött. Kezdetben 
lopási ügyekkel foglalkozott, 
majd a kiemelt rablások felde
rítése lett a feladata. A kapi
tányságon hamar felfigyeltek 
vezetői képességeire, és 1995. 
júniusában a kistarcsai rendőr
őrs parancsnokává nevezték 
ki. E tisztséget 2002. decembe
réig töltötte be, ezt követően a 
kapitányság közrendvédelmi 
osztályának élére került, ame
lyet most megtörtént kinevezé
séig vezetett.
Az újdonsült vezető a beik

tatása utáni sajtótájékoztatón 
nem titkolta, tervez bizonyos 
átszervezéseket és személy
cseréket, de utóbbi esetében 
konkrétumokat nem említett.
A jövőre vonatkozó elképze

léseiben természetesen vezető 
szerepet játszik a bűncselek
mények számának további 
csökkentése, amit a bűnül
dözési, bűnmegelőzési fel
adatok hatékonyabb szervezé
sével kíván elérni. A célok kö
zött kihangsúlyozta, a rend
őrség a korábbiaknál nagyobb 
segítséget kíván adni a bűncse
lekmények áldozatainak ab
ban, hogyan kerülhetik el az.

újabb bűncselekményeket. Az 
úgynevezett áldozatvédelmi 
feladatok jobb hatásfokkal tör
ténő végzése egybecseng azzal 
az elképzeléssel, amely szerint 
tudatosítani kell a lakosság kö
rében a rendőrség szolgáltató 
tevékenységének erősödését. 
Jó példája ennek az a - kö
rülbelül egy hónapja haszná
latos - nyomtatvány, amely 
kitöltésével jelentősen egy

A Gödöllői Rendőrkapitányság tájékoztatója

A Gödöllői Rendőrkapitány
ság tájékoztatja a tisztelt ál
lampolgárokat, hogy műszaki 
problémák miatt a kapitányság 
ingyenesen hívható 107-es, il
letve 112-es segélykérő tele
fonszámainak, illetve városi 
vonalának hívása esetén sok 
esetben foglalt jelzés hallható, 

Köszönet a segítségért!
Az Aszódi Evangélikus Iskolák Öregdiákjainak Egyesülete 

mint az Evangélikus Gimnázium oktató-nevelő munkáját támo
gató közhasznú szervezet köszönetét mond mindazoknak, akik 
célkitűzéseit 2003. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával tá
mogatták. Az ebből befolyt 10.779 Ft-ot nehéz anyagi helyzet
ben lévő diákok támogatására fordítottuk.

A további támogatásokat is köszönettel várjuk. Gondoljanak 
ránk a 2004. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-áról való ren
delkezésükkor is!

Adószámunk: 18681983-1-13
Számlaszámúnk: OTP 11742166-20018580

szerűsödik az autósoknak a 
biztosítónál történő ügyinté
zése az anyagi káros balesetek
nél.
A sorban állást, az ügyfelek 

munkából való kiesését a ka
pitány mindenképpen szeretné 
csökkenteni, ezért rövidesen 
változtatnak az ügyfélfogadási 
renden. A minőségi munka
végzést a polgároknak is érzé
kelniük kell: intézkedés esetén 
ugyanis a rendőrnek úgy kell 
velük beszélni - a kapitány 
megfogalmazása szerint - 
mintha a saját hozzátar
tozójának adná meg a tisztele
tet.
Tóth Csaba szólt az önkor

mányzatokkal való kapcsolat
ról is, amelyet szeretne meg
újítani, erősíteni. Annál is in
kább, mivel a rendőrség to
vábbra sem mondhat le a tele
pülések segítségéről. Nyilván 
ez nem közvetlen pénzbeli, de 

vagy több kicsöngés után sem 
történik meg a kapcsolás. 
Amennyiben ezekre a telefon
vonalakra egy időben több hí
vás is érkezik, akkor a jelenleg 
üzemelő digitális telefonköz
pont a beérkező hívásokat 
időrend szerint besorolja, majd 
miután szabaddá válik a vonal,

munkáját segíti. Elég csak a 
polgárőr szervezetek tevé-
kenységére gondolni, amelyek 
működéséhez az alapot a tele
pülések biztosítják.
A sajtótájékoztatón a közle

kedési helyzet áttekintése sem 
maradt el. Eszerint a kapi
tányság területén az utóbbi 
időszakban csökkent a szemé
lyi sérüléses balesetek száma, 
míg az anyagi káros esemé
nyeké egyhén emelkedett. 
Tóth Csaba ezzel kapcsolatban 
úgy vélte, a rendőrök a közle
kedési szokásokon csak kis
mértékben tudnak változtatni.

Részben országos, részben 
helyi kezdeményezésként - 
mintegy a változás kezdőlö
késeként- rendkívül erőteljes 
közlekedési akciókra kerül sor. 
Az autósok ezt főként a 3-as 
számú főúton fogják érzékelni, 
ahol igen gyakran számíthat
nak majd traffipaxra, és teljes 
körű ellenőrzésre.

Rácz Zoltán

azonnal automatikusan kap
csolja a következő hívót.
A fentiek alapján - a fennálló 

műszaki probléma megoldá
sáig - kérjük szíves türelmü
ket és megértésüket!

Gödöllői
Rendőrkapitányság

Helyesbítés

Márciusi számunk címlap
jának képaláírásában Gál 
Gyula alezredes urat őrnagy
ként tüntettük fel. A fiatalítás 
eme módjáért - 10 évvel ez
előtt viselte ezt a rangot - és a 
“lefokozásáért” az érintett szí
ves elnézését kérjük.

Rácz Zoltán
felelős szerkesztő
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Aszód műemlékei - mi lesz véletek?
Aszód nemcsak közlekedési 

központ jellegével, továbbá 
tradicionális kisiparával és ke
reskedelmével más, mint a 
környező, egykor kizárólag a 
mezőgazdaságból élő „pa
rasztfalvak”, hanem épületei is 
különböznek más települése
kétől. Az 1858-ban alakult 
„szépítő bizottság” javaslatá
ra a város vezetése 1863-tól 
csak cserépfedésű ház építését 
engedélyezte. A már addig is 
jellegzetes iparos és kereske
dőházak mellett a régi zsúppal, 
náddal fedett parasztházak 
száma már a XIX-XX. század 
fordulójára jelentősen lecsök
kent. A belvárosi részen ekkor 
még létezett a teljes zártsorú 
épületszerkezet, mely jelleg
zetes „kisvárosi” hangulatot 
biztosított a település számára. 
A belvárosi részen mind a mai 
napig megmaradt több olyan 
szép, régi polgárház, melyek 
közül a közelmúltban néhá
nyat felújítottak. A városfejlő
dés fontos lépcsője lenne, ha a 
belvárosi részen megszűnné
nek az üres, beépítetlen telkek, 
továbbá a nagyon rossz álla
potban lévő házakat lebon
tanák és helyükre megfelelő, a 
régi épületek stílusához illesz
kedő új épületeket létesíte
nének. Ugyancsak fontos len
ne, ha a város vezetése meg
keresné annak a módját, hogy 
miképpen lehetne arra buzdíta
ni a magánházak tulajdonosait, 
hogy a főépítész által kidolgo
zott terv szerint újítsák fel 
ingatlanjaikat. (Természetesen 
ugyanez vonatkozik az önkor
mányzat tulajdonában lévő 
épületekre is!) Szép, míves 
munkának tartjuk a Kossuth 
Lajos utca 4. sz. ház felújítását. 
Viszont az egyfajta gyengeség 
(?!), hogy az üzletbérlőknél 
nem lehetett elérni a felújítás 
következetes megvalósítását.
A város épített örökségének 

nagy kincse a Javítóintézet. A 
lassan fennállásának 125. év
fordulóját ünneplő intézet a 
XIX-XX. századfordulójának

III. rész
világszínvonalú magyar építő
művészet sodrásában létesült. 
A kocsigyártó műhelysor ipari 
műemlék, a főépület pedig a 
szecessziós iskolaépítkezés 
egyik szép alkotása. A két év
tizeddel ezelőtti általános fel
újítás az eredeti állapotok 
visszaállítására törekedett, si
keresen. Végtelenül nagy kár 
azonban - és szinte már ma
gyar betegségnek számít, mely 
szerint semmit sem tudunk 
maradéktalanul és tökéletesen 

A felújított mauzóleumra sok kiránduló kíváncsi
véghezvinni -, hogy az U ala
kú épület északnyugati tornyát 
nem állították vissza az eredeti 
formájában. A Javítóintézet 
természetesen nem a helyi ön
kormányzat hatáskörébe tarto
zik, mindazonáltal közös ér
deknek kellene tekinteni a ma 
már kevés helyen található, 
felső részén faburkolású vízto
ronynak (ez is ipari műemlék
nek minősül!) a megmentését, 
műemléki felújítását. Még en
nél is fontosabb lenne, ha si
kerülne a Baross utca alkalma
zotti épületeinek az eredeti for
mában történő helyreállítását 
megvalósítani. Nyilvánvaló, 
hogy ez csak állami támoga
tással képzelhető el. Ez a fel
újítás azonban nemcsak az 
épületek megóvását jelentené, 
hanem városképileg is sokat 
javítana azon az összképen, 
amit az utasok a vasúti kocsik 

ablakaiból jelenleg - sajnos - 
láthatnak.

Műemléknek számít még a 
városban az a XVIII. századi 
kerti kapu, ami jelenleg az 
evangélikus templomhoz és 
gimnáziumhoz vezető lépcső
sor alján áll, s amit a millen
niumra állítottak helyre. Ez 
egykoron a Béke kert helyén 
elterülő bárói füvészkertbe és 
az ott álló Tusculanumba veze
tő út bejáratánál állt. Itt funk
cióját elvesztette, jelenlegi he

lye ideális. A város emlékei kö
zött ugyancsak nagy érték az 
ősi zsidótemető, melynek 
megcsonkításáról már szól
tunk. Még most is sok régi sír
követ találunk, melyek a 
XVIII. századi újratelepítés 
korába visznek vissza bennün
ket. A Baumhom Lipót tervez
te, 1912-ben felállított Schoss- 
berger mauzóleum a sze
cessziós építészet szép darab
ja. Az épületnek teljes műem
léki helyreállítása, valamint a 
zsidótemetőnek pályázati 
pénzből történő felújítása, a 

Új helyszínt kap 
a Városi Gyermeknap!

A Közművelődés Otthona május 21-re Városi Gyermekna
pot szervez. Az eseménynek ismét a Javítóintézet ad otthont. 
Szeretettel várunk ezen a szombaton minden kisebbet és na
gyobbat a programjainkra. Részletes műsor következő szá
munkban és a plakátokon! .

ritka aszódi polgári kezdemé
nyezések bravúros példája.
Végül - csupán tényszerűen - 
tekintsük át, hogy a II. világ
háború után (!) mit bontot-tak 
le, szüntettek meg a városban, 
mit vesztett el a település az 
elődök által épített örökségé
ből (csak a legjelentőseb
beket soroljuk fel!): felszá
molták a Vas-féle téglagyárat, 
melynek elődje a Podmanicz- 
kyak téglavetője volt, ahol már 
a XVIII. század első harmadá
ban is termeltek; 1950-ben le
bontották a megsérült, de ösz- 
szedöléssel egyáltalában nem 
fenyegető zsinagógát, Rózsa 
Miklós 1910-es szép, szecesz- 
sziós alkotását; 1960-ban fel
robbantották a Javítóintézet 
1906-ban felépített, neogót stí
lusú, három hajós, „ökumeni
kus” (!) templomát; a belvárosi 
rész egykori zárt sorú épület
sorait a városfejlesztéshez 
hozzá nem értő „szakembe
rek” engedélyével megbontot
ták, a városképbe nem illő épü
leteket létesítettek (elrettentő 
példa a volt KTSz szocreál 
stílusban épített förmedvé- 
nye!); az evangélikus templom 
fölött terül el Európa egyik 
legnagyobb neolitikus (len- 
gyeli kultúra) telepe és teme
tője, ahol új városrész épül, 
melynek során - sajnos - szá
mos objektum és ki tudja 
mennyi és milyen nagyság
rendű régészeti lelet semmisült 
(semmisül?!) meg; szemünk 
láttára pusztul el a Mély útban 
a Podmaniczky bárók kétszáz 
éves vincellér háza, és lesz a 
múlté a még nem is olyan ré
gen létező, az egykori aszódi 
szőlőkultúrát bizonyító pince
sor.
Sic tranzit glória mundi - így 
múlik el a világ dicsősége.
Tehát a múltat végleg eltöröl
jük?! A.I.
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Megnyílhat a domonyvölgyi autópálya-felhajtó?
Korábban elutasították az erre irányuló kezdeményezést

(Folytatás az 1. oldalról) 
ennek a felhajtónak a kerítése 
is elbontásra kerül. Tévedtek.
A már említett paramétereken 

állítólag azt kell érteni, hogy a 
felhajtó gyorsítósávja túl rö
vid, ezért balesetveszélyes
nek tartják. Aki azonban Bu
dapest felé közlekedik, tanú
síthatja, a mogyoródi felhaj
tóág gyorsítósávja sem hosz- 
szabb. Inkább abból indulhat
tak ki, hogy mivel Domony- 
völgyben nem túl sokan lak
nak, nem lenne kellőképpen 
kihasználva ez a rácsatlakozás. 
Ez az érv azonban mára meg- 
haladottá vált. Domony- 
völgynek jóval nagyobb a for
galma, mint öthat évvel 
ezelőtt. Sokan kiköltöztek ide,

„Benne leszek a tévében!”
Másfél hónap tapasztalata avagy mire jó a helyi tévé

Jómagam már benne vagyok. 
Nyakig. Március elsejétől el
indult a képújság, s mire lapunk 
legfrissebb száma Önökhöz 
kerül, az Aszód Televízió negye
dik adása is lepereg a nézők 
előtt.
- Nem nagy szám - mondhatják 
erre a kívülállók. Valóban nem 
az, bár rögtön föltehető a kér
dés: mihez képest? Ahhoz ké
pest, hogy 15 évig csak álmo
doztunk helyi hírcsatornáról?
Az Aszód Televízió, ha amatőr 

szinten is, de működik. Talán né
hány hónap múlva már nélkü
lözhetetlen eszköze lesz a tájé
koztatásnak és a város közéle
tének.
Azt, hogy a kamera hatást gya
korol a közelébe kerülőkre, már 
most is jól látni. Elég csupán két 
példát említeni, bár mondhat
nék többet is. A március 15-i 
műsor főpróbáján igen elevenek 
voltak a gyerekek. Egészen ad
dig, amíg el nem hangzott a 
mondat: Figyeljetek, erről a mű
sorról tévéfelvétel készül. Mit 
fognak szólni az otthoniak, ha 
belesültök majd a kamera előtt? 
Bár volt még egy-két poén a di- 

megnőtt az idegenforgalom. 
Ám korábban sem csupán az itt 
élők használták a felhajtót. Az 
Aszód felől érkezők szíveseb
ben mentek itt fel a a pályára, 
mert így nem kellett Bag elején
- kis kitérőt is téve - 50-nel 
cammogniuk.
- Köztudott, hogy a bagi cso
mópont roppant balesetve
szélyessé vált a megnöveke
dett járműforgalom miatt. Az 
Aszód által bevezetett súlykor
látozás miatt sok teherautó be
kanyarodik itt, nemcsak azok, 
akik a pénzspórolás érdeké
ben veszik Túrának az irányt, 
hanem azok is, akik az autó
pálya használata mellett dön
tenek. Bag eleje emiatt roppant 
forgalmassá vált, nem tudom, 

ákok részéről, észrevehető volt a 
változás, a nagyobb koncentrá
lás. Jobban figyeltek, a műso
ruk pedig hibátlanra és színvo
nalasra sikerült “élesben” is.
Néhány hete az egyik képvi

selő arról érdeklődött nálam, fel
veszem-e a testületi ülést. Mert 
ha igen, akkor - bár halaszt
hatatlan ügyintéznivalója lett 
volna - feltétlenül részt vesz raj
ta.
Tényleg úgy tűnik, mintha ke

vesebb hiányzó volna mosta
nában, s már olyan képviselők is 
megszólalnak, akik ezzel eddig 
ritkábban örvendeztették meg 
társaikat.
A helyi televízióban sok lehető
ség rejlik. Elég csupán arra gon
dolni, hogy a megörökített és 
archivált események később 
mekkora várostörténeti értéket 
képviselnek majd. De álmodoz
hatunk regionális, vagy ha úgy 
tetszik, kistérségi adásról. Az 
első lépés ez irányban megtör
tént: a képújság reklámjai meg
jelenhetnek a Galga Televízió
ban és viszont, de volt már példa 
riportanyag átadására is. Á gö
döllői rendőrkapitány bemutat- 

hogy a vasúti pálya fölött ívelő 
híd meddig bírja ezt a terhelést 
- foglalta össze a jelenlegi 
helyzetet Tóth Gábor. - A 
telefonon történő „számonké
rést” követően a domonyi 
jegyzővel közösen írtunk egy 
levelet Kiss Péter kancellária 
miniszternek, amelyben meg
ismételtük a korábbi kéré
sünket. Noha eltelt pár hét, vá
laszt még nem kaptunk. De 
megnyugtathatok mindenkit, 
nem hagyom annyiban a dol
got, és sürgetni fogom az ille
tékeseket, nyíljon meg a do
monyvölgyi felhajtó, mert ez 
némileg biztonságosabbá te
heti a már említett bagi cso
mópontot.

Rácz Zoltán

kozását az Aszód Televíziónak 
köszönhetően a bagi, a hévíz- 
györki és a galgahévízi nézők is 
láthatták, a Városi Civil Vegyes
kar jubileumi koncertjét pedig a 
“galgások” rögzítették.
A továbblépéshez emberekre, 

stabil stábra volna szükség, csak 
ezzel nyílna lehetőség portrék, 
dokumentumfilmek, kis „színe
sek” készítésére. Erre — mármint 
a végzett munka díjazására - 
azonban nincs mód, hiszen költ
ségvetéssel sem bír a televízi
ónk. Mint azt már korábban je
leztem, minden közhiedelem
mel ellentétben egyetlen bevéte
li forrása van: a képújságban 
megjelenő reklám. Az ebből be
folyt összeg nyersanyagra, jog
díjakra fordítódik. A segítőknek 
csupán az alkotás örömét, a kész 
munka képernyőre kerülését 
tudom megajánlani.
Azok jelentkezését várom, akik, 
ezt olvasva nem rettennek el, és 
érdeklődnek a televíziózás iránt. 
Kérem, hívjanak a 20 974-3040- 
es telefonszámon.

Rácz Zoltán
Aszód Televízió

Lomtalanítás 
után

Több tonna lom került április 
második hétvégéjén az utcára. 
Ennek apropóján az ember több 
dolgon is elcsodálkozott. Példá
ul azon, hogy hogyan tudunk 
ennyi mindent „termelni” egy év 
alatt. Aztán azzal kapcsolatban 
is lehet eszmét futtatni, hogy 
mennyien látnak értéket a lom
ban. Mert más aligha magyaráz
za azt az utánfutós, kisteherautós 
siserehadat, ami már csütörtök 
este ellepte a város utcáit, majd 
két napig túrta az összehordott 
kupacokat, hogy megtalálja szá
mítását.

Jómagam nem rokonszenve
zem velük. Ugyanis gyanítható, 
hogy az általuk elvitt kacatok - 
megszabadítva az általuk hasz
nosítható részektől - valahol ki
dobva csúfítják, rosszabb eset
ben szennyezik a környezetet. A 
lomtalanítás eredeti célja éppen 
az, hogy a háztartásokban már 
nem használatos holmik egy 
helyre, a szeméttelepre kerülje
nek.

A jobbításon többen törik a 
fejüket. A legutóbbi testületi ülé
sen például Huszár Mihály 
képviselő a lomtalanítás idejére 
felajánlotta cége egyik teher
autóját, hogy a GAMESZ külön 
gyűjtse a vasat, és így a fém a 
MÉH-telepre kerülhet. Az ötlet 
nem újkeletű, az ikladiak évek 
óta így csinálják, és állítólag ez 
200-300 ezer Ft-ot eredményez 
községüknek. A szomszéd tele
pülésen egyébként ott tartanak, 
hogy a lakók órára pontosan tud
ják, mikor ér oda a lomtalanítást 
végző teherautó, és rögtön erre 
pakolják a lomot. A portyázók- 
nak így esélyük sincs a gyűj
tögetésre.

A GAMESZ vezetője, 7b/- 
mácsi Miklós is úgy vélekedett, 
változtatni kell. Jövőre előre ki
hirdetik majd, melyik nap, me
lyik városrészen gyűjtik a kido
bott holmit. A fém különvá- 
logatásával most is megpróbál
koztak, ám annyi sem jött össze, 
hogy fedezze a teherautó üzem
anyagköltségét. Valószínűleg a 
guberálók autója volt gyorsabb.

R.Z.
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KUTYA-HÁZ
Aszód Barossa.2. Tel:28/402-120 

(a körforgalomnál, a mentőállomás mellett)

- eledelek (tclicsérféhű szárazíápoK, KonzerveK, fagyasztói! 
húsok) és ápolási ciKKcK KutyáhnaK, macskáknak, 
madaraknak, rágcsálóknak, teknősöknek, halaknak

- kölyökneveléshez anyaícjpóíló és cumikészlcl
- élő állatók 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.

Májusi akcióinkból:
Élő állat vásárlásakor minden 

egyéb (Kaliíha, akvárium, felszerelés, eledel, 
szakkönyv) árából 20 % árengedmény 

a liírdeíés felmutatójának

Alakformáló 
masszázsszalon 

Aszód OTP udvar
- Zsírégető-alakformáló 

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

Újdonság: 
gyors zsírégeto kezelés! 
(alkalmanként 1-1, 5 cm!)Bejelentkezés: 06 20 460-3982 

Pedikűröst, manikűröst, műkörmöst keresek!

Anikó
j

- J

Újdonság! \,v*- -
A bőr újjászületése:
REUIDERM nrikrodermabrázióVal
Hatékony, kíméletes bőrlecsiszolás 

és bőrfiatalítás!
Mindenféle bőrprobléma kezelésére: 
oráncosodás, szarkalábak, 
<:> elszarusodási zavarok, 
o pigmentfoltok, öregségi foltok 

(kezeken, dekoltázson)
o dohányzás okozta bőrelszíneződés
<> aknebetegség, aknés hegek (pattanás).

Bejelentkezés-.

ttliiUetfittikó 0670 5014339
fiszéd Kossuth £ajos u. 3. /Udvarház)

Z04A2000
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 

Személy-,haszon-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

♦ bontott alkatrészek,
♦ gyári és utángyártott új alkatrészek,
♦ alkatrész beszerzés (max. 24 órai),
♦ olajok és kenőzsírok,
♦ akkumulátorok,
♦ klingeritlemezek (tömítésnek)

Telieskörtí alkatrészellátás 
minden autóhoz!

Búvárszivattyúk és 
permetezakannák kaphatók!
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Frissüljön fel és szórakozzon a Fenyőharaszt Kastélyszállóban!

www.fenyoharasztikastelyszallo.hu

Ajánlatunk: Ismerje meg ínyenceket is kielégítő konyhánkat!
Szauna + belső medence: 790.- Ft./ óra Romantikus hangulatú éttermünkben
Tekepálya: 980.- Ft./ óra megújult étlappal várjuk
Turbó szolárium: 2OO.-Ft./ 5 perc kedves vendégeinket!
Darts, ping-pong, rex: 48O.-Ft./ óra Bejelentkezés: 06-28-438-437

További információ:
Elephant Holding Rt.
10ó2 Budapest, Andrássy út 98.
Telefon 42 888 99 
e-mail: info@elephant.hu 
www.malomdomb.hu

Minek álmodni, 
ha ébren is jó...
A XVI. kerületben, Árpádföldön, az 
Alsó-malom és Bóbitás utca sarkán.

• 31 - 107 négyzetméteres 
panorámás kertvárosi lakások

• 22 000 mz parkosított terület
• díszkert játszótérrel
• 24 órás portaszolgálat
• rugalmas fizetési feltételek

http://www.fenyoharasztikastelyszallo.hu
mailto:info@elephant.hu
http://www.malomdomb.hu
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www.volkswagen.hu

Az új Passat. A luxust könnyű megszokni.

Képzeljen el egy világot, ahol sem túl meleg, sem túl hideg nem létezik. Az új Passat 2-zónás 
Climatronic rendszerével Ön a saját igényei szerint változtathatja autójának hőmérsékletét. 
Az Ön kényelme érdekében a legújabb Volkswagen-fejlesztések már a főbb szériafelszereltségben 
is megmutatkoznak. Az elektromos parkolófék, a Press&Drive gyújtáskapcsoló és a nagy 
teljesítményű CD-s rádió minden új Passatban megtalálható.
Azoknak, akik a gazdag alapfelszereltségen túl még többre vágynak, a vezetés élményét tovább 
fokozza az opcionálisan választható kanyarkövető Bi-Xenon fényszóró, az elektromos 
hátsóablak-roló, a 12 irányba állítható komfortülés, a sebességszabályozó és távolságtartó 
automatika, valamint a fűtött szélvédő.
A minden igényt kielégítő technikai fejlesztésekhez és magas felszereltségi szinthez megnyerő 
külső is párosul. A mélyre lehúzott orrész, a krómozott hűtőrács, a könnycsepp alakú 
lámpatestek és a LED-technikájú hátsólámpák tekintélyes, dinamikus külsőt kölcsönöznek 
a Passatnak.
Készüljön fel, hogy erről a luxusról képtelen lesz lemondani. Nemcsak vezetés közben, hanem 
az élet bármely más területén is.

Tekintse meg az új Passatot márkakereskedésünkben!

Az On Volkswagen márkakereskedője:

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

i, CO2 kibocsátása: 151-202 g/km.

http://www.volkswagen.hu
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.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-TÖL 11-IG A SZEMÉLYZETI VEZETŐNÉL.
TEL.: 28 400-680; 28 400-091
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SIMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

Megérkezett az Octavia család 
legifjabb tagja, az új SkodaOctavia 
Combi!
A szülők álma...

Kombinált átlagfogyasztás: 5,0-7,8 1/100 km 
CO?-kibocsátás: 135-187 g/km.

Az Ön Skoda- 
márkakereskedője:

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

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

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

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

Kevés Önnek a 30 % 
adóvisszatérítés? 
És azt sem kapja meg, csak jövőre? 

Legyen a kedvezmény 
40 % most azonnal!

Személygépkocsi-vezetői 
tanfolyamot szervezünk Aszódon 

a Csengey utcai általános 
iskolában május 4-én 18 órakor 
5 évvel ezelőtti áron!

Gyakorlati óradíj: 2100 Ft/óra! 
Beiratkozás a fenti időpontban az 

iskolában.

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!

Számítástechnikai és műholdvevő Szaküzlet és szerviz

Konfigurációk
XS STANDARD

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

Bruttó ár: 49900 Ft
Vagy

0% önerő 12x4999 Ft

XS STANDARD+ 
Ásus A7V8X-X alaplap
AMD Sempron 2400+ processzor j 
256/400 Samsung DDR RAM 
Geforce4 MX4000 64 MB 
videokártya
ÖOGB/72ÓO Maxtor winchester 
fi ,44 floppy meghajtó 
LG 16x/52x DVD-Rom 
Comador 300W ház 
billentyűzet, egér 

! Bruttó ár: 65900 Ft
Vagy

0% önerő 18 x 4756 Ft

XS HOME
^Gigabyte 7NF-RZ alaplap 
AMD Sempron 2500+ proc. 
Í2x256/400 Samsung DDR RAM 
'Ali Radeon 9200SE 64MB 
80GB/7200 Maxtor winchester 
1,44 floppy meghajtó 
LG CD/DVD combo 
Codegen 6041L-B 300W ház 
Codegen m. Billentyűzet o.egér

Bruttó ár: 89900Ft
Vagy

CREDICEN®
ÁRUHITEL

Canon IP 3000 nyomtató 33490 FT 
vagy

OFt önerő és 12x3350Ft

LG710B monitor 32367FT
vagy

OFt önerő és 12 x 3236

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

Nyitvatartás: H-P: 10 -19 Sz: 9-13
A credigeii bank a hitelbírálat jogál fenntartja. Ez a hirdetés nem minősül nyilvános tájékoztatónak es ajánlattételnek. A 

hitelről részletes tályékoztatást az üzletünkben elhelyezeti hirdetmények adnak. A THM 39,25% 48 hónapos 
futamidő esetén.

Mary
italkiskereskedés
Aszód, Kossuth Lajos u. 41. (A Posta mellett)J

Van, ami mindig finom!
- Nestlé jégkrém széles 

választékával,
- hűtött üdítővel,
- különleges palackozású, 

díszcsomagolású borokkal 
várom vásárlóimat!

Díszcsomagolást, 
ajándékkosár készítését 

vállalom a boltban 
található termékekből!
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-18; szombat-vas.: 8-13

Http://www.extrasat.hu
mailto:Extrasat@invitel.hu
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Rőfös
méteráru és lakástextil üzlet

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

Függönyök, söíéíííők nagy választékban!
- ágytakarók, ágyneműk,
- paplanok, plédek,
- viaszos vásznak.

NYÁR! SELYMEK, PAMUTOS, 
LENES ANYAGOK, VÁSZNAK.

Politextília hintaágyra, kerti bútorokra!

faj Zsvm/4

SZOLGÁLTATÁSUNK:
Közületeknek, intézményeknek ingyenes 

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

tel: 28 402-237

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

Marikánál extra minőségű angol svájci, holland 

gyermek- és felnöttruha vásár lesz 
április 25-én hétfőn Aszódon a Vécsey Károly 
Helyőrségi Klubban 8-tól 14 óráig.

IUatszereI< 20'40 %'kal olcsóbban!
Új függönyök készen és méterben, 

különböző méretben kaphatók.
Minőségi új árukészlet érkezett!

Tel: 70 210-6689

KOVÁCS PÉTERsS^
GÉPJÁRMÜOKTATÓ

(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!

NyeManMfamok
a

Mrvelótiés Hágában
♦ alapfoktól a haladó szintig angol és 

német nyelven,
♦ felkészítés nemzetközi nyelvvizsgára,
♦ nyári intenzív tanfolyamok tapasztalt, 

szakirányú diplomás tanárokkal.
♦ Vállalatoknak kihelyezett 

tanfolyamokat, fordítást is vállalunk.

Érdeklődni lehet:
Veres Beatrix

06303119233
e-mail: granatalma@drotposta.hu

mailto:marian@vnet.hu
mailto:granatalma@drotposta.hu
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— Tel: 06 20 585-1660 Nyitva: H-P: 9-17; Szó: 9-12

CIPŐBOLT
Aszód, Kossuth L. u. 2. / • ■ ' J

(Samu gazda és az Állateledel között]

Májusban a zoknik, harisnyák 
10 %-kal 

olcsóbban kaphatók!
Akciós cipők 

_________1.500 Ft-tól!________  
O Díszállat és állateledel

Ászód, Kossuth L.u. 2.(Samu gazda boltja mellett) 
Wíi Nyitva tartás:H - P: 9-17; Szó: 8-12

Májustól tengeri r 
akvarisztikával bővítjültóEM 

választékunkat!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

20.000 ÉT VÁSÁRLÁSA <S<T4(1 TÖRZSVÁSÁRLÓI 
KÁRTMÁT IGtfill-tLAÍT, fT14LLl|-(L 10 % MDWZltáfiq JÁR!

ASZÓD KOSSUTH ÚT 3.
06/28 402-369 ÉS 06/30 680-83-57

HATVAN RÁKÓCZI ÚT 35.
06/37 344-926 ÉS M 06/30 680-83-^

HATVANIUZL ÖLTÖZÖTT!!!
RÁKÓCZI ÚT 35 ( NEG-ROCK MELLÉ)

részl !! O% ELŐLEGGEL
AKIT NF 8 S754 (64 BIT)ALAPLAP (FSB 800

AMD ATHLON 64 2800+ CPU 
512/400 DDR MEMÓRIA KINGSTON (ÉLCTTOmM CM 

ATI RADEON 9600 128 MB VGA 
MAXTOR 80 GB HDD

LG 16X DVD MEGHAJTÓ 
SONY 1,44 FDD

CODEGEN HÁZ + TÁP M

A SZÁMÍTÓGÉPEKRE 3 EV DÍJTALAN 
SZERVIZELÉST VÁLLALUNKIG^k,/^.k^,.„v.™™.

FOLYTATÓDIK AKCIÓNK:
CANON (fór use) PATRON 280- -jrirp/A KINGSTON 512/400 DDR 12.400

PIONEER KINGSTON 256/400 DDR 6.200.-
Tl PkLPo"0 5,2/400 DDR (INFTNEONI) II.900.-
[]_ O 256/400 DDR (INFINEON!) 5.800.-

LG 416316X DVD »Oo0
ÁRAINK TARTALMAZZÁK AZÁFA-A*7

Hölgyek boltja; hölgyek divatja

mim csak hataiommaki
Figyelem: a hirdetés felmutatója vásárlás esetén 10% kedvezményt kap!

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

TELEFON: 28 500-620

Cgyedi bútorok készítése.
Szoba, I zonyna, üzietherendezés gyártása.

MÉRETRE VÁGÁS FALCO ÉS KRONOSPAN BÚTORLAPOKBÓL!
Nyitva tartás: H:13-17; K-P: 8-17; Szó: 8-12
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... - X, T ~ ~7T~ Á “
Számítógép!!!

Sulidéi!!! '
í ' I ‘

« HONI FOTO •
Aszód, tatli Lajos u. )ö. Tel: 400-957 Ifc ÜT: il7, Szó: ö-l?

fényképezőgépek
5,1 MP

siímífégiptef wernnS

.. Ne hagyja ki
- í a lehető

- i _ ..---- . |— ..

Nfegreiíaelés,
l szá

" A Salgó Triász Kft—
/ Aszód Nyár utca 12.

Tel: 20 9671-830; 28 ^53-005 

létfő: 9-16

_ ... T„

séget!

SALGÓ - TRIÁSZ

SONY CYBERSHOT P 93A 
3x optikai zoom, 6x digitális zoom 
automata és manuális üzemmód 
mozgóképfelvétel 62.900 Ft
FUJI FINEPIX E510 5,2 MP
3,2 optikai zoom, 3,9 digitális zoom 
automata ( portré, tájkép, sport, éjszakai) és manuális üzem 
mozgóképfelvétel 62.990 Ft

Memóriakártyák, fa és fémkeretek, fotóalbumok

Illatszertár
Vnyák napjára meglepetései 

apró ajándéktárgyak, 
naőy választékkan kapkatók 

üzletünkben!
Akciós ajánlatunk: 

illatszerek 10 %-ka! olcsóbban!
>zo:*9-12;j

I
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QKZI QflLOfi
Aszód Bethlen G. u. 18/1

Fantasztikus frizurákkal, 
trendi műkörmökkel, 

feszültségoldó masszázsai és 
szoláriummal 

várunk szalonunkba! 
fodrászai;
Fekete Szilvia 20 9351-345
Takács Tímea 30 3322-707

üluköröm:
Rózsa Zsóka 30 749-0358
Francia manikűr 
tip zselé és porcelán 
kézparafin 
körömdí^zítés, igény szprint 
MASSZÁZS ES SZOLÁRIUM! 
20 915-1145! 28 500-811

nemzetközi fuvarozó cég 
C,E kategóriájú jogosítvánnyal 
rendelkező gépkocsivezetőt, 

autószerelőt, 
valamint 

németül tüdő 
fuvarszervezőt keres. 

Érdeklődni lehet
a 

06 20 9240-400-as
vagy a

28 401-601-e telefonszámon.

SUZUKI

Suzuki magon R* Suzuki ignis Suzuki snitt

ÚJ AUTÓ HAVI TÖRLESZTŐJE 
28.758 Fr/Hó helyett 14.369 Ft/tlÓ*

RÁADÁSUL AZ ELSŐ 2 SZERVIZ KÖLTSÉGÉT 
CÉGÜNK ÁTVÁLLALJA!

Tesztautók 
400.000-500.000 Ft kedvezménnyel!!

Használt autók 50.000 Ft befizetéssel 
120 hónapos futamidőrel

A RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDÉSEINKBEN.
* Ignis 1.3 GL 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;
SIBZUKI^^’ Szalon és szerviz: Bag, Dózsa Gy. u. 6. Tel./fax: 28/504-110, 28/504-111
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Egy kis nyelvelés
Hívők és hívek

Aszódi diákok diadala
a Frankofónia ünnepén

Több alkalommal írtam már 
lapunk hasábjain is arról, hogy 
nyelvünk rendkívül gazdag 
alakváltozatokban és jelentés
árnyalatokban. Ennek kö
szönhetően a nyelvhasználók 
rendkívül változatosan fejez
hetik ki magukat, kifejezőbbé, 
hangulatilag és értelmileg is 
árnyaltabbá téve mondaniva
lójukat. Ugyanakkor a nyelv
használónak időnként éppen 
ez az alakgazdagság okoz/ 
okozhat problémát, különösen 
akkor, ha adott esetben a pil
lanat törtrésze alatt kell dön
tenie, hogy melyiket is hasz
nálja a rendelkezésre álló esz
közkészletből.

Ennek a kihívásnak voltak 
kitéve a rádiók és televíziók 
munkatársai, akik az elmúlt 
hetekben élő, egyenes adásban 
tájékoztattak minket Rómából 
II. János Pál pápa utolsó nap
jairól, haláláról és a temetése 
alkalmából rendezett gyász
szertartásról. Sokszor nem is a 
ritkán hallott/használt kifeje
zések okoztak problémát, ha
nem alapvetően egy viszony
lag egyszerű szó, amelynek 
azonban eltérő alakú és jelen
tésű többes száma használatos. 
Ez a szó a hívő.
A szó a hisz (hisz valamiben, 

hisz valakinek) igéből szárma
zik. A származékszó (hívő) 
már főnévi és melléknévi ige
névi jelentéssel is rendelkezik. 
Egyes számú használata sem
mi gondot nem okoz, többes 
számban azonban mindig 
tisztában kell lennünk, melyik 
j elentésben használjuk.

Egyes számú alakja általános 
jelentésű. Hívő az, aki valami
ben hisz, valakinek vagy vala
minek a követője. Többes 
számban azonban a szóalak és 
a jelentés is kettéválik. Egyik 
lehetséges többes számú alakja 
a hívők, amely általános, tág 
jelentésű. Általában valláshoz 

kapcsolódó kifejezésként 
használják, de vallási irányzat
tól függetlenül. A hívek többes 
szám már szűkebb, konkrétabb 
jelentésű. Nem egyetlen val
lási irányzathoz kapcsolják, de 
a használat során elsősorban 
egy adott, a szövegösszefüg
gésből kikövetkeztethető val
lási irányzathoz kötődik.

Éppen ebből adódott időn
ként, hogy a tudósítók minden 
igyekezetük ellenére is tévesen 
választottak a lehetőségek kö
zül. Amikor arról szóltak, hogy 
a tévéképernyők előtt a hívők 
milliói kísérték figyelemmel a 
pápa életének utolsó napjait, 
helyesen használták a hívő 
szót, mert a megfogalma
zásba beleértendő mindenki, 
aki a képernyő előtt érdeklőd
ve - akár aggódva is - követte 
az eseményeket, függetlenül 
attól, hogy katolikus volt-e 
vagy pedig más vallási irány
zat, felekezet követője. 
Ugyanakkor, amikor arról be
széltek, hogy a megszólalni 
már nem tudó pápa lakosztá
lya ablakából még mindig 
megáldotta a hívőket, helyte
len szót használtak a kife
jezést, mert a Szent Péter téren 
jelen lévőkre a hívek kifejezés 
használata helyesebb lett vol
na, hiszen minden bizonnyal a 
katolikusok igyekeztek a világ 
minden tájáról, hogy ezekben 
a napokban minél közelebb 
legyenek a Szentatyához.

A különbség egyrészt alig 
érezhető, másrészt óriási. Ala
kilag alig különböznek a sza
vak, jelentésüket tekintve 
azonban mindenképpen jelen
tősen. S talán nem is csodál
ható, hogy a tudósítás izgalmá
ban a mégoly rutinos tudósítók 
is el-elvétették a helyes kifeje
zést. Ahogyan egy rádiós nyel
vi műsor címe is hirdeti: 
beszélni nehéz!

G-l

A Petőfi Sándor Gimnázi
um,Gépészeti Szakközépis
kola és Kollégium francia ta
gozatos diákjainak igazán ak
kor kezdődik a tavasz, amikor 
elindul a „Flute de la Francop- 
honie” (a Frankofónia ün
nepe), vagyis az a kulturális 
rendezvénysorozat, amikor 
dúskálhatunk francia nyelvű 
programokban, megmérette
tésekben és persze sikerekben 
is. Ennek biztos tudatában ne
veztünk a március 8-án, Buda
pesten a Kölcsey Ferenc Gim
náziumban megrendezett „Jo- 
umée de la préssé” (Sajtónap) 
elnevezésű versenyre. A ver
seny - bár a neve azt sugallná - 
nem kezdő újságírókat várt, 
hanem olyan kreatív fiatalo
kat, akiket érdekel a sajtó és a 
nyelvtudásukat érdekesebb 
helyzetekben is ki akarják pró
bálni. Ezért az újságkészítés 
legösszetettebb szeletét kap
tuk feladatul: tervezzünk cím
lapot a Budapesti Frankofón 
Újság egy számának. Amíg 
oda nem értünk, csak ennyit 
tudtunk a versenyről, úgyhogy 
meglepetésként ért a 2 órás 
nívós francia nyelvű előadás a 
francia sajtóról a kezdetektől 
napjainkig... Azért az igazi 
élvezetet mégiscsak a verseny 

Üzenet
Senkinek az ösvénye sem kész.
Születünk, mint a gallyak,
melyek fellángolhatnak, mint Mózes csipkebokra, 
vagy elszáradnak.

Mindig gyomlálni kell az ösvényt, nehogy újra 
fölverje a gaz, 
gyomlálni kell, sokáig, míg egészen 
egyszerűvé nem válik és fogékonnyá minden 
pillanatban:
íme, minden pillanat maradandónak mutatja az időt, 
mintha kilépne önmagából,
s Te látod: az öröklét csírázik benne.

Karol Woytila - II. János Pál pápa

„éles” része jelentette, adat
gyűjtés az internetről, nyom
tatás, rohanás ide-oda, gépe
lés, ragasztás, rohanás... mint 
egy igazi lapnál. A végered
mények így mind egyediek és 
kreatívak lettek, kamaszos hu
morral, történelmi hűséggel. 
És végre egy verseny, ahol 30 
perc alatt végzett az értékelés
sel a zsűri, mi pedig a kávéau
tomatával.

11 csapat, 3 kategória, 3 he
lyezett és komoly díjak. Az 
iskolánk két csapata természe
tesen győztesen jött el (hiszen 
mi voltunk a legjobbak), elsők 
lettünk eredetiség kategóriá
ban, miénk a harmadik díj a 
„legújságosabb” kategóriá
ban, sőt, kis hármasfogatunk 
válaszolt legjobban az előadás 
kvíz kérdéseire.
Néha elgondolkodom, vajon 

mi lett volna, ha négy évvel ez
előtt nem veszem észre azt a 
kórházzöld iskolai hívoga
tó!... Ám amikor egy ilyen 
színvonalas versenyről fél kiló 
francia újsággal, több óra fel
hőtlen kikapcsolódás, nevetés 
élményével (na meg persze 
győzelemmel) jövök haza, úgy 
érzem, ezt a „franciás” élet
érzést kár lett volna kihagyni.

Sirsnowhód

A)e feledje: rövidesei ;Anyák JAJopja I
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Ismét tüdőszűrésre várnak bennünket
Sokan a munkahely elvesztésétől félve nem mennek vizsgálatra banvana helyére más lépett: a 

J _________ _ ______°________  a tüdőrák es az idult hörghurut.
- A daganatos betegek 25 szá- 

nek, ha valaki nem gyújt rá. Az zaléka tüdőrákkal küzd, és ez 
pedigkülönösen aggasztó, hogy az arány rosszabbodni látszik, 
megnőtt a dohányzó lányok A női betegek száma is növe- 
aránya. kedett. Nagyon fontos, hogy
A már említett vizsgálat má- a betegséget még a tünetmen- 

jusban Aszódon is megkez- tesség állapotában fedezzük 
dődik. A törvényi előírások sze- fel, mert ez a páciens túlélési 
rint ez minden 30 év feletti sze- esélyeit nagymértékben javít- 
mély számára kötelező. A sta- ja. Ezért kérek mindenkit, ve- 
tisztika adatok azt mutatják, gye komolyan a szűrésre való 
mégsem minden kötelezett vesz felhívást, annál is inkább, mert 
ezen részt. A főorvos asszony ezzel nemcsak a tüdőrákot és a 
szerint ennek nemcsak a figyel- tbc-t lehet kiszűrni, hanem 
metlenség, a hanyagság az oka, más betegségeket is. A koráb- 
hanem sok esetben az is, hogy bán említett rossz tapaszta- 
mivel a munkaadók nem nézik latok miatt pedig különösen 
jó szemmel a hiányzást, a fontosnak tartom, hogy ne 
dolgozók nem merik elkérni csak a szűrésre kötelezett kor-

Májusban ismét tüdő
szűrésre hívják városunk la
kóit. A törvényi előírás sze
rint minden 30 feletti sze
mély számára kötelező, de 
ajánlott a fiatalabb korosz
tály tagjainak is. A korábbi 
évek tapasztalata alapján el
mondható, hogy magas a 
vizsgálaton részt vevők szá
ma, de korántsem 100 %-os 
a mutató. A mulasztásnak 
nemcsak a feledékenység, az 
emberi hanyagság lehet az 
oka, hanem az is, hogy a 
munkavállalók retorziótól 
tartva nem merik elkérni 
magukat a vizsgálat idejére.
Sokan mondják, hogy a Galga 
mente levegője nem a legjobb. 
A völgyben sokszor magas a 
páratartalom, ami aztán keve
redik a nagy forgalom követ
kezményeként tapasztalható 
füsttel, s már is kész a szmog. 
Időnként egy-egy statisztikai 
adat is riadalmat okoz. Néhány 
esztendeje például Tóth Gábor 
országgyűlési képviselő azért 
szerette volna elérni, hogy a 
környék lakói ingyenes, kihe
lyezett rákszűrésen vehesse
nek részt, mert igen nagy volt 
térségünkben a daganatos be
tegségekben elhunytak aránya 
az országos átlaghoz képest. 
(A kezdeményezés elhalt, az 
akkori egészségügyi minisz
ter, dr. Gógl Árpád levélben 
annyit közölt, aki akar, mehet 
szűrésre a kistarcsai és a váci 
kórházba - a szerző megjegy
zése.) A Tüdőbeteg Gondozó 
Intézet főorvosa, dr. Simorjay 
Zsuzsa szerint ugyanakkor a 
mutatók nem rosszabbak az 
országos átlagnál.
-Természetesen én csak a tü
dőbetegségek számadataival 
tudok szolgálni. Valóban elő
fordul olyan esztendő, amikor 
magasabb a rákos megbetege
dések száma. 2003-ban példá
ul 33 esetet regisztráltunk a 
korábbi 26-tal szemben. 2004- 
ben ismét 26 főt vettünk nyil
vántartásba, illetve kezdtünk 
kezelni. Előfordul tehát hul

lámzás, ám ez az eltérés nem 
tekinthető kiugrónak.
A tumor kialakulásának okai 
között a főorvos asszony a lég
köri viszonyokat hasonló oko
zati tényezőnek tekinti, mint a 
dohányzást, a helytelen élet
módot vagy a rossz táplálko
zást.
-A Galgamente levegője nem 
rosszabb annál, mint amit 
országos átlagnak lehet tekin
teni. Jómagam a dohányzást 
tartom a legnagyobb problé
mának, mivel egyre lejjebb 
csúszik az a korhatár, amely
nek tagjai rendszeresen füstöl
nek. Érthetetlen, hogy miért
véli úgy egyre több fiatal, hogy 
a dohányzás megkezdésével 
egyben felnőtté vált, miért azt 
tekintik a normálistól eltérő

Törődjön többet egészségével!
A masszázs jótékony hatásai

Vajon végiggondoltuk-e már, 
hogy mi mindent értünk el éle
tünkben a két kezünk munká
jával, a “szerszámok legjobbi
kával”? Kezünk többek között 
egy olyan tevékenységre is ké
pes, amely egészségünk szem
pontjából nem elhanyagol
ható - ez pedig a masszázs, si
mítás, gyúrás, dörzsölés ősi 
művészete, melynek gyógyító 
hatása a szó valódi értelmében 
kézenfekvő. A kéz érintése 
személyiségünk minden vo

A tüdőszűrés időpontjai
A Tüdőbeteg Gondozó Intézet tüdőszűrésre vár minden 30 év 
feletti aszódi polgárt május 2-május 31. között az alábbi idő
pontokban:
Hétfő és szerda: 13-18 óra
Kedd és csütörtök: 8-12 óra
Pénteken nincs szűrés. A szűrés a jelzett kor felett kötelező!

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik 
édesanyánk, nagymamánk, id Szikora Pálné (született 
Boldis Judit) temetésére eljöttek, sírjára virágot helyeztek 
és részvétükkel bánatunkban osztoztak.

Pálya Tiborné és családja

magúkat a munkahelyükről, osztály tagjai éljenek a lehető- 
Talán attól is tartanak, mi lesz, séggel, hanem a fiatalabbak 
ha valami miatt rendszeresen is.
kell kezelésre járni. Pedig a R.Z.

natkozásában pozitív befo
lyást gyakorol. Aktivizálj a tes
tünk öngyógyító energiáit, jó
tékonyan hat a lélekre, mivel 
kellemes érzést okoz, de el
ménknek is szárnyakat ad, ha 
megszabadítja a gondoktól. A 
masszázs ugyanakkor egyfajta 
kommunikáció - szavak nél
küli nyelv mely közelebb 
hoz bennünket egymáshoz, 
kapcsolatot teremt és bizalmat 
ébreszt. Valamennyien ösztön- 
szerűen alkalmazunk masz- 

százst. Ha testünk valamely 
pontján fájdalmat érzünk, 
automatikusan rátesszük a ke
zünket, simító, dörzsölő moz
dulatokkal igyekszünk enyhí
teni a fájdalmat. A masszázs 
legősibb módszerei Ázsiából 
származnak, de a Krisztus 
előtti római és görög irodalom 
is számos utalást tesz arra 
vonatkozóan, hogy milyen 
gyakran alkalmazták a masz- 
százst az antik Európában 
sporttevékenység előtt és után, 
lábadozás! időszakban, fürdő
zést követően és mindenek
előtt testi-lelki panaszok, 
emésztési zavarok, légszomj 
vagy búskomorság esetén. 
Napjainkban a klasszikus 
svédmasszázs mellett számos 
egyéb masszázstípus vált köz
ismertté, melyek részben tá
vol-keleti hagyományokból 
maradt ránk (akupresszúra és a 
siacu) vagy nyugati orvosok és 
gyógymasszőrök tapasztala
taira épülnek (kötőszövet
masszázs és a modern reflexo- 
lógia). A következő cikkben a 
svédmasszázzsal, mint frissítő 
masszázzsal foglalkozom bő
vebben.

Kovács Mariann
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Kirándulás a Rima-parti Athénban

Az uj Petofi-szobor Rimaszombatban
Immár harmadik alkalommal 

jártunk március 15. közös meg
ünneplése céljából Rimaszom
batban iskolánk diákjaival. 
Utunkra a Rákóczi Szövetség 
anyagi támogatásával kerülhe
tett sor. Mint tudjuk, ez a te
vékenységét az egész Kárpát
medencében kifejtő civil szer
vezet legfőbb céljának azt tűzte 
ki, hogy segítse a történelmi vi
harok következtében más-más
országok polgáraivá vált magya
rok közti kapcsolattartást, az 
identitástudat megőrzését és erő
sítését. Ennek köszönhetően vált 
lehetővé, hogy pályázzunk úti
költség-támogatás elnyerésére. 
Reggel nyolckor indultunk, út

közben belátogattunk Fülekre, 
majd Losonc szélén keletnek 
fordulva Rimaszombatnak vet
tük az útirányt. Valamikor dél 
körül érkeztünk meg. Volt idő, 
hogy a parkolóhelytől a Tompa 
Mihály Gimnáziumig gyalog te
gyük meg az utat, ismerkedve 
menet közben is a várossal.
Ezt ebéd követte, majd körbe

jártuk a várost Molnár né Pelle 
Beáta igazgató asszony vezeté
sével. Megnéztük az elmúlt 
években gyönyörűen felújított 
Fő teret, ahol a tér közepén a ka
tolikus templom található, me
lyet egykor Mária Terézia adott 
vissza a katolikusoknak - akik 
,,hálából”(?) az uralkodót Heró- 
diásként örökíttették meg az 
oltárképen. Mellette balról a vá
ros szülötte, Blaha Lujza mell
szobra áll. A tér Rima felőli sar
kán áll a református templom, 
melynek kertjében található az 

1996-ban felállított millecente- 
náriumi emlékmű, amelyet a 
rongálás óta (megpróbálták fel
gyújtani, illetve összetörték a 
„RENDÜLETLENÜL” felira
tú márványtáblát) rendbehoz
tak, s örömmel tapasztaltuk, 
hogy az emlékművet takaró új
ságosbódét elhelyezték a kerítés

A Fekete Ökör Baráti Kör rendezvénye Prágában
A Fekete Ökör Baráti Kör 

tagjaiként öten (Odler Zsolt, Hu
szár László, Ladócsy László, Be- 
reczky Gábor, Asztalos Tamás') 
közel száz, országunk különbö
ző szegletéből érkező magyar 
részvételével 2005. március 12- 
én délután Prágában, a Kisoldali 
téren koszorúzással egybekötött 
ünnepséget rendeztünk.
A Prágában élő magyarok is 
rendszerint itt, a Szent Miklós- 
templommal egybeépült egy
korijezsuita rendház előtt tartják 
március 15-i megemlékezésü
ket. Mi egy nappal előbb ünne
peltünk, mert számunkra - a 
FÖB Kör aszódi és Aszódhoz 
sok szállal kötődő tagjai számá
ra - ez a tér, s ez az esemény 
mást, egyben többet is jelent, 
mint a kint élők számára.

Az ifjú Rákóczi Ferenc, a 
későbbi vezérlő fejedelem 
1690-1692 között Prágában ta
nult. Az első évét az Újvárosban 
töltötte, a második évben a Kis- 
oldalon lévő rendházban lakott, 
s az egyetemen a fizika össze
foglaló névvel tárgyalt termé
szettudományokat tanulta. 

elől. A templomban megtekin
tettük többek között azt az em
léktáblát is, amely a gályarab
ságra hurcolt prédikátoroknak 
állít emléket, hiszen egy részük 
erről a vidékről került ki. A ve
zetőnk által elmondottak alapján 
már a tanulók keresték meg a 
belváros sarkán álló emeletes 
épületet, amelyben egykor Mik
száth Kálmán is tanult néhány 
évig.
Az ünnepségre délután fél ötkor 
került sor, mivel Szlovákiában 
ez a nap munkanap, s az ünnep
ségen részt venni akarók csak 
munkaidő után emlékezhetnek 
meg nyilvánosan az 1848-as for
radalom és szabadságharc ese
ményeiről. Az ünnepség hely
színe ezúttal a Rimaszombat 
második főterének számító 
Tompa tér volt, ahol 2004. május 
29. óta gyönyörű, életnagyságú 
Petőfi-szobor áll, barátja, Tompa 
Mihály szobrával átellenben, a 
tér túlsó felén. Ezzel egy csa

Komolyan érdekelte az optika, a 
hadi építészet, hadmémökség 
tudománya, a ballisztika és az 
erődítéstan, amelynek a szabad
ságharcban is gyakorlati hasznát 
vette. Az épület falán márvány
tábla emlékeztet mindannyiun
kat Rákóczi Ferencre, s az itt 
töltött éveire.

A másik magyar, szorosabb 
aszódi kapcsolat, Kracker János 
Lukács. Ö festette a Podma- 
niczky-kastélyban a díszterem 
freskóját, s 1761-1770 között a 
Szent Miklós-templom kupola
freskóját is. A Szent Miklós éle
tét ábrázoló, 1500 m2-es freskó a 
legnagyobb ilyen jellegű alkotás 
Európában.
Ahol az egykori jezsuita rendház 
a Rákóczi-emléktáblával áll, in
dul a Neruda utca. Ezen az úton 
haladt egykor a királyok koroná
zási menete. Az utcát Jan Ne- 
rudáról, az 1834—1891. között 
élt cseh költőről és műfordítóról 
nevezték el. Az általa alapított 
írócsoport fő feladatának az eu
rópai irodalom felé való nyitást 
tartotta. Neruda volt az első cseh 
fordító, aki Petőfi Sándor verseit 

pásra a város nyilvános rendez
vényévé is vált az ünnep, hiszen 
szükség van a forgalom eltere
lésére is, mindenki tudomást 
szerezhet róla.

Az ünnepi műsor részeként 
Frajna András, iskolánk 12.D 
osztályos tanulója Győiy Dezső 
Petőfi Gömörben című versét 
adta elő, mellyel a helybelieknek 
akartunk kedveskedni, hiszen 
nem csupán a vers szól Rima
szombatról, hanem a költemény 
szerzője is a város szülötte.
Az ünnepségen való részvételen 
és a koszorúzáson túl más célja 
is volt utazásunknak: hosszú 
távra szeretnénk kapcsolatot 
létesíteni a Magyar Tanítási 
Nyelvű Református Tompa 
Mihály Gimnáziummal, éppen a 
két költő egykori barátságának 
jegyében. Az iskola igazgató
sága örömmel fogadta kezdemé
nyezésünket. A részletek kidol
gozása a közeli hónapok fel
adata, s reméljük, a következő 
év már a közös ünneplésen túl az 
első közös rendezvény megtar
tásáról is szólni fog. Honig A.

átültette cseh nyelvre. Nagysá
gát mutatja, hogy Ricardo Reyes 
Basoaldo chilei költő az ő tisz
teletére vette föl a Pablo Neruda 
nevet.
Az ünnepségen Odler Zsolt 
Petőfi és Neruda kapcsán Petőfi 
aszódi vonatkozásairól, vala
mint a forradalomban és sza
badságharcban betöltött szere
péről, Asztalos Tamás Rákóczi 
és Kracker kapcsán a cseh-ma- 
gyar történelmi párhuzamokról 
és a közép-európai szabadság 
eszméjéről beszélt. Ezt követő
en Hagymássy András és Odler 
Zsolt megkoszorúzta az emlék
táblát, majd közösen elénekeltük 
a Himnuszt. A nap záró esemé
nyeként a jelenlévők közül töb
ben részt vettünk a Prágai Ady 
Endre Diákkör bálján, amelyet 
hagyományosan a jelenlegi és 
egykori prágai magyar ajkú di
ákok rendeznek meg minden év
ben.
A Fekete Ökör Baráti Kör 
következő rendezvényére szep
temberben kerül sor Aszódon, 
amelyről az Aszódi Tükörben is 
hírt adunk. Asztalos Tamás
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Meddig él egy macska?
-—

Ki a művész?
A rendszerváltást követően került ismételten napirendre ez a 

kérdés. A korábbi rendszer privilegizáltjai, illetve a hozzájuk csat
lakozó középszer - látva, hogy megszűntek az addigi állami meg
rendelések — megijedt, és kenyérféltésből megpróbálta bebetonoz
ni, elsáncolni előjogait. A rendszerváltás ugyanis lehetőséget adott 
azoknak a tehetségeknek is, akiket a korábbi rezsim, az acél
korszak, a harmadik T kategóriájába, a tiltottakéba sorolt.
A középszer tehát - hogy megakadályozza az új tehetségek felszín
re jutását - rendőrért, törvényért kiáltott, és vitát kezdeményezett, 
amelyben a saját érdemeit és kvalitásait állítva piedesztára, azzal 
riogatta a közvéleményt, hogy „vigyázzatok, védjetek meg ben
nünket, mert különben jönnek a kóklerek, a giccsgyárosok, a dilet
tánsok!” Közben csendben úgy tettek, mintha a szocializmusban 
nem lett volna jól fizető üzlet a giccs gyártás. Gondoljunk a ’60-as 
évek tsz-drámáira, amelyekben az ingadozó középparaszt hosszas 
vívódás után végül mégiscsak a szocialista nagyüzemet választotta. 
Attól tartok, hogy Shakespeare mester nyugodtan pihenhet tovább, 
mert ezek a drámák aligha fogják megingatni a világirodalomban 
betöltött pozícióját. Gondoljunk a Sztálin-kantátára és a Rákosi elv
társhoz írott poémákra. íme egy gyöngyszem, amely Rákosi 60. 
születésnapjára készült:

„ Atyánk, szeretnénk méltók lenni hozzád 
Millió alakban éljük éltedet 
Hogy általunk az évek sokszorozzák 
Elmúlhatatlan dicsőségedet. ”

Pedig ezt a költeményt nem akárki írta! Mert voltak eminens mű
vészek, akik híven követték a párt szavát, és voltak kiátkozottak.

A középszernek az a törekvése, hogy önmagát példaként állítsa 
oda a közvélemény elé, nem volt túl sikeres, mert egyetlen társa
dalmi csoport sem betonozhatja be a privilégiumait hosszú időre. 
Csupán a tehetség adhat menlevelet a halhatatlanságba, és nem 
az elért vagy a kapott, államilag preferált pozíciók!
Azoknak, akik veszik maguknak a bátorságot, és csalhatatlan 
ítésznek kiáltják ki önmagukat, szeretném az emlékezetébe idézni, 
hogy mennyire nem voltak finnyásak, amikor a párt által támogatott 
művészeket kellett dicsőíteni, ma, pedig nagy gőggel leckéztetik az 
újakat. Uraim!?
Ma divat temetni a művészeteket és krokodilkönnyeket hullatni 

felette. - Hol vannak már a lángoszlopok? - Meghalt a művészet. A 
befolyását vesztő középszer felcsapott siratóasszonynak.
Kinyílt a világ! Megszűntek a privilégiumok, elbuktak a dikta

túrák, nincsenek kedvezményezett irányzatok és udvari művészek. 
Már nem íiják elő, hogy merre is kell mennünk. Mindenkinek saját 
magának kell a saját útját megtalálni, és ez egyáltalán nem könnyű 
feladat.
Hogy ki a művész? Erre a nem könnyű kérdésre megpróbálok egy 
egyszerű, mindenki által érthető választ adni: Első megközelítésben 
a művész a világ élő lelkiismerete, e nélkül nem ér semmit a tehet
ség és a szorgalom. Tovább bonyolítva a választ, művész az, akit az 
Úristen kellő tehetséggel ruház fel mielőtt pokolra küldené, hogy 
dudás lehessen, hogy aztán képes legyen meghallani a kisemmizet
tek, megnyomorítottak jajkiáltásait és túl tud lépni a mai kocsmán, 
az értelemig és tovább.
Az imént már említettem, hogy mindenki a saját útját járja. Tájéko
zódási pont legfeljebb ismét a három T lehet: a tudás, a tehetség és a 
tisztesség! A többit bízzuk Istenre, a jó szerencsére és az időre.

Dr.RáczJ.Zoltán, a Magyar Kultúra Lovagj a 

Állítólag akár 10-15 évet is elél 
egy közönséges házimacska, ha 
hagyják, de nem Aszódon. Az 
Újtelep cicaállománya az utóbbi 
hetekben vészesen megfogyat
kozott egy titokzatos „hóhér" 
keze nyomán, ki különös ke
gyetlenséggel csalja tőrbe az 
emberhez szokott, s benne meg
bízó állatokat.
A kertekben növényvédő szerrel 
preparált virsli darabok kerültek 
elszórásra, hogy a lehető legtöbb 
állatot magához vonzva halált 
hozzon minden egyes hűséges 
egérfogóra.
A háziállat az ember barátja, 

mondják, de vajon az ember ba
rátja-e az állatnak? Azoknak az 
állatoknak, akik ránk, embe
rekre vannak utalva, ki vannak 
szolgáltatva gondoskodásunk
nak. De mit is várunk, egy olyan

embertől (?), aki jó előre elter- 
veli tettét, megfíuja a csalétket 
és nem kevés kézügyességgel 
megtölti azt méreggel, nem gon
dolva semmire és senkire csak a 
pusztításra. A puszta szerencsé
nek köszönhető, hogy ezidáig 
„csak" állatok estek áldozatul. 
Mert a virslis csalétek veszé
lyeztetheti a kertben sétáló, to
tyogó kisgyermeket is, aki min
dent felvesz a földről, s azt 
egy enesen a száj ába teszi!
Nem kívánom senkinek azt a 

kínt, amit házi kedvencem átélt, 
míg a kegyes halál eljött érte. 
Olyan mély nyomot hagyott 
bennem az eset, hogy nem tudok 
szabadulni tőle. Folyton ott mo
toszkál fejemben a kérdés: Ha az 
állatkínzásért börtönbüntetés jár, 
mi jár a szándékos pusztításért?

Bankó József

AJÁNLATA
Pierrot:
Megkóstolni Ázsiát

Mióta a TV2 elindította a Megasztár című műsorát, sokkal többen 
ismerik Pierrot-t, mint korábban. Az énekes zeneszerző 1987-ben 
lépett először színpadra, 1990-ben pedig megjelent elő nagylemeze 
is, Babaházak címmel. Bár ezt újabb nyolc követte, igazi átütő sikert 
nem arattak. Igaz, nem is a kommersz „fogyasztásra” készültek. 
Pierrot az éneklés mellett produkciós tevékenységbe is kezdett, s a 
már említett műsort is ő jegyzi.
A tehetséges, sokoldalú fiatalember mindamellett szenvedélyes 
Ázsia-utazó is. 1995 óta évente többször is meglátogatja ezt az eg
zotikus földrészt. Azt tartja, hogy Ázsia nélkül is le lehet élni egy 
életet - csak nem érdemes. És ezt nem csak azért mondja, mert 
fantasztikus élmények, látnivalók válj ák a turistákat, hanem azért is, 
mert úgy érzi, ezek a túrák lelkileg is megérintik az embert, amely 
aztán másokra nézve is fontos, pozitív változást eredményezhet.
A könyv címe kettős jelentésű. Nem szakácskönyvről, illetve nem 
csupán szakácskönyvről van szó, a szerző az ízek mellett Ázsia kul
túráját is megmutatja nekünk. Pierrot úgy tartja, az adott kultúra 
elválaszthatatlan és jellemző részét képezik a helyi gasztronómiai 
szokások,: az ételek alapján az egyéb hagyományokra is lehet kö
vetkeztetni, és viszont.
A könyvből többek között kiderül, az ázsiai étkezési kultúra az ot
tani élettempóhoz igazodik, csakúgy, mint a szakácstudomány. A 
helyi fakanálforgatók - ahogy a szerző megjegyzi - tevékenysége 
nem a spájz és a hűtő aktuális tartalmának gyors feldolgozására irá
nyulójáték, hanem a „nem véletlenül van az úgy” szabályára építő, 
akkurátus, patikamérleges, szinte az alkimistákat megszégyenítő 
pepcselés.
Pierrot Thaiföldre, Indonéziába, Indiába és Kínába kalauzol ben

nünket, és mellette sok-sok receptet ad közre, a végeredményt mu
tató, nyálcsorgatásra késztető fényképekkel megspékelve. Az Ázsi
ába szerelmes, speciális ételeket szívesen fogyasztó olvasók min
den bizonnyal örömmel forgatják majd ezt akötetet.
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Repeticio est mater studiorum?
A címbeli kérdés kissé emel
kedett - magyar fordításban 
így hangzik: Ismétlés a tudás 
anyja - azonban a hozzá kap
csolódó tény nagyon is prózai 
és elszomorító.

Egy évvel ezelőtt megírtam a 
Tükör hasábjain, hogy valaki 
egy rendezvény alkalmával az 
Evangélikus Gimnázium előtt 
levágta gépkocsim antenná
járól a nemzeti színű szalagot 
és leengedte mind a négy ke
rekemet. Azt is megírtam,

A Petőfi Múzeum ajánlata
Fruci, Öcsi és a szolarizáció

Öcsi és a szolarizáció címmel 
nyílik meg a Pest Megyei Mú
zeumok Igazgatósága aszódi 
Petőfi Múzeumában Fedinecz 
Atanáz kiállítása, amelyet a 
közelmúltban elhunyt barátja, 
Szemán Ferenc festőművész 
emlékére alkotott az immár 25 
éve városunkban élő művész.
A kiállítást 2005. április 22-én 
(pénteken) 17 órakor nyitjuk a 
Múzeum Galériájában.

A képzőművészet iránt 
érdeklődők figyelmébe!

Dániel Kornél Ösztöndíj - 
2005

A Szőnyi István Képzőművé
szeti Szabadiskola XXXVIII. 
évfolyamán 2005. július 
10-23. és július 24-augusztus 
6. között induló RAJZ, FES
TŐ, TŰZZOMÁNC, SZOB
RÁSZ, KERÁMIA szakokra 
20 hallgató részére ösztöndíj 
pályázatot ír ki, ami 15 
személy részére tandíjmen
tességet, 5 hallgató részére 
teljes költségmentességet (tan
díj, szállásjjelent.

A pályázat célja: tehetséges 
hallgatók támogatása a szociá
lis körülmények figyelembe
vételével.
Pályázhat minden 16. életévét 

hogy anyagi kár nem ért, az er
kölcsi kár is elsősorban nem
zeti színeinket. Kaptam is 
írásomra egy „magvas” esz
mefuttatást, annak ellenére, 
hogy én összesen csak egy sze
mélyről beszéltem cikkemben. 
Én akkor lezártnak gondoltam 
a történetet. Tévedtem.

Március 12-én érettségi ta
lálkozón vettem részt. A gim
náziumbeli összejövetel után a 
vacsora és a vacsora utáni kö
tetlen beszélgetés a Vécsey 

betöltött magyar állampolgár, 
a következő adatok közlésé
vel: név, életkor, iskolai vég
zettség, képzőművészeti tanul
mányok, választott szak és 
időpont.

A pályázatnak tartalmaznia 
kell: a hallgató szociális hely
zetére vonatkozó nyilatkoza
tot, valamint öt, munkájáról 
készült színes fotót.
A pályázat beküldésének 
határideje: 2005. április 30.

Ifjúsági Művésztelep

A zebegényi Szőnyi István 
Baráti Kör Ifjúsági Művész
telepe 10-18 éves hallgatók ré
szére 2005. június 26-július 7. 
között kreatív foglalkozásokat 
szervez. A napi 6 óra műtermi 
munka után a gyermekek szó
rakoztató programjairól és fel
ügyeletéről „szabadidő taná
rok” gondoskodnak.
Osztályok: 
tűzzománc (Mártonffy Man
dula zománcműves)
kerámia (Nemes Tímea kera
mikusművész)
rajz (Sinkó István képző
művész, Kiss Mihály festő
művész)
festő (Csikós Tibor festő
művész)
Művészeti vezető: Sinkó Ist
ván

Károly Helyőrségi Klubban 
volt. Kb. este fél nyolctól éjfél 
után egy óráig tartózkodtunk 
benn feleségemmel a rendez
vényen. Ezalatt a Szabadság 
téri parkolónak a 3-as út felőli 
járda melletti részén parkol
tam. Az egykori tanulók egy 
része még maradt. Amikor tá
voztunk, már pár méterről arra 
lettem figyelmes, hogy hiány
zik az antenna a rajta lévő 
szalaggal együtt. Körbenéz
tem gyorsan a kocsit, s megái-

Tandíj: 29.500 Ft, bentlakás
sal: 50.760 Ft
Jelentkezési határidő: 2005. 
június 15.

XXXVIII. Szőnyi István 
Képzőművészeti Szabadiskola 
Zebegény2005.

Kurzusok
1. Július 10-23.
festő: Kopasz Tamás és László 
Dániel festőművész
rajz: Molnár László József 
grafikusművész
tűzzománc: Kalácska Zsanett 
zománcmüves
2. Július 24-augusztus 6.
festő: Gaál József és Kopasz 
Tamás festőművész
kerámia: Ujj Zsuzsa iparmű
vész
szobrász: Nagy Attila szob
rászművész
restaurátor: Szentgyörgyi Edit 
Művészeti vezető: Bárdosi 
Józíefművészettörténész
Tandíj: 33.000 Ft
Jelentkezési határidő: 2005. 
június 30.

További információ: 
27/373-357.
E-mail:
szonyitabor@szonyitabor.hu 
www.szonyitabor.hu 
Összeállította:

Asztalos Tamás 

lapítottam, hogy antennám 
mellett letörték a kocsiról az 
első két ablaktörlőmet - tőből!

Szerencsére nem esett az eső, 
így nem okozott gondot, hogy 
hazamenjünk. Jobb híján nem 
is tehettem mást. Gyanús dol
gokat nem észleltem, hacsak a 
parkoló túlsó felén lévő, meg
lehetősen hangos zenét kibo
csátó gépkocsi nem számít 
annak. Nem volt mit tenni, 
elindultam haza.

Hogy ki tehette? Bizonyára 
az, aki tavaly is elkövető volt. 
Ismeri a kocsit - noha ez már 
nem az egy évvel ezelőtti jár
mű -, még mindig irritálja a 
nemzeti trikolór. Ki tudta vá
lasztani, hogy melyik az 
enyém, mert a rengeteg ott lé
vő - az enyémnél márkásabb — 
járművek közül senki máséhoz 
nem nyúltak. Ezúttal már kárt 
is okozott.

A találkozóra összegyűlteket 
kizárom, mert őket nem taní
tottam, a feleségem volt az 
osztályfőnökük. Én amolyan 
„pótpapájuk” voltam hat éven 
át, amikor a feleségem valami 
miatt távol volt, illetőleg ki
rándulásokra második kísé
rőként jártam velük, amikor 
nem voltam épp osztályfőnök 
és nem volt saját osztályom. 
Kizárhatónak tartom azt is, 
hogy valaki egykori rossz jegy 
miatt tette volna. Köztudott, 
hogy nem tartozom az úgy
nevezett szívatós és buktató ta
nárok közé. Igaz, munka nél
kül senki nem kapja meg az 
elégséget. Ezzel együtt is úgy 
gondolom, hogy a valódi okot 
máshol kell keresni. A valódi 
ok ideológiai. Nem akarok fi
lozofálni sem a történtek fö
lött, de azért polgártársaim 
figyelmébe ajánlom, mivé lesz 
városunk, ha az ilyen vandál 
tettek lesznek az el- és leszá
molások következményei!
Ha valakinek baja van velem, 
szóljon! Ha esetleg bántottam 
- amit szándékosan nem szok
tam tenni—megkövetem, de ha 
így kívánja rendezni vélt vagy 
esetleges sérelmeit, ne várja, 
hogy jó szívvel gondoljak rá. Ö 
sem tenné a helyemben.

HőnigAntal

mailto:szonyitabor@szonyitabor.hu
http://www.szonyitabor.hu
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Hírek az Evangélikus Gimnáziumból
Ifjú fizikusokat vár iskolánk

10 éve működik az Evan
gélikus Gimnázium Ifjú Fi
zikus Köre. A jubileum al
kalmából az iskola országos 
találkozót szervez 2005. 
szeptembeében, amelyen - 
reményeink szerint - az 
evangélikus iskolák fizika 
iránt érdeklődő tehetséges 
tanulói vesznek részt.
Az Ifjú Fizikus Kör régi ha
gyományokra épül. 1966-ban 
Egerben alakult meg dr. Patkó 
György szervezésében. Bár a 
kör a megyeszékhelyen mű
ködött, tagjai Heves megye 

kilenc gimnáziumában ta
nultak. 1971 és 1991 között tíz, 
országos Ifjú Fizikus Találko
zót szerveztek. Egyet Felső- 
tárkányban, kilencet pedig 
Egerben rendeztek meg. Eze
ken összesen 1177-en vettek 
részt. A plenáris üléseken 78 
előadó szerepelt, a szekció
üléseken 332 tanuló tartott kis
előadást. Ezek anyagát, illetve 
összefoglalóit az IFJÚ FIZI
KUS című kiadványban je
lentették meg. A kör tagjai si
kereket értek el tanulmányaik 
során valamint hazai és nem

zetközi versenyeken egyaránt. 
Az 1970-es-80-as években a 
nemzetközi fizikaversenyeken 
a magyar tanulók nagyon jól 
szerepeltek. A rendszerváltás 
idején sem szellemi, sem 
anyagi erőforrások nem álltak 
rendelkezésre az elért ered
mények megőrzéséhez.
Az Aszódi Evangélikus Gim

náziumban 1994-től működik 
Ifjú Fizikus Kör, az egri 
hagyományokat folytatva, dr 
Patkó György vezetésével. Ez 
a tíz év indokolttá teszi or
szágos ifjú fizikus találkozó 

aszódi megrendezését 2005. 
Szeptemberében. A három
napos programra az evangé
likus iskolák 7-12. évfolya
main tanuló, fizikát kedvelő 
diákokat várjuk.
A plenáris ülésekre elismert 

előadókat kértek fel a szer
vezők, a szekcióüléseken pe
dig a tanulók mutathatják meg 
tudásukat. Az előadások 
anyaga, a illetve összefoglalói 
ismét kiadványként lesznek 
elérhetők. Reméljük, hogy egy 
újabb sikeres találkozóval 
büszkélkedhet majd iskolánk, 
és méltóképpen ünnepeljük 
2005-öt, amely egyben a 
Fizika Eve is.

Kovács Kitti

Megjelent a Téglalap

2005. április 5-én megjelent 
gimnáziumunk diákújságja, a 
a TÉGLALAP. Azt hittük, 
hogy az első szám kiadása után 
egy hónapig nem lesz felada
tunk. Ám, bármilyen sablono
sán is hangzik, a munka java 
még csak most kezdődik.

Az előzményekről röviden 
csak annyit, hogy az iskola
újság gépezetét gimnáziu
munk diákönkormányzatának 
egyik pályázata indította be,

Aszódi sikerek a Petőfi szavalóversenyen
Április 2-án immáron 28. 

alkalommal került megrende
zésre városunkban a körzeti 
Petőfi szavalóverseny, amely
re ezúttal 31 diák nevezett.
Hagyománytisztelő módon a 

résztvevők először a Petőfi 
múzeumnál gyülekeztek, ahol 
dr. Asztalos István történész, 
nyugalmazott múzeumigaz
gató köszöntötte őket, majd 
méltatta Petőfi Aszódon töltött 
éveinek jelentőségét. Az ezt 
követő koszorúzás után kezdő
dött a Művelődés Házában a 
megmérettetés.

Sziki Károly színművész, a 
zsűri elnöke a produkciókat 
értékelve elmondta, két dolog
nak örült nagyon. Az egyik 

melyet a főszerkesztői posztra 
írtak ki. Ennek megnyerése 
után kezdtem megvalósítani 
ígéreteimet. Rengeteget dol
goztunk. Az első problémát - 
ami először felhőfoszlány
ként, majd az idő múlásával 
egyre nagyobb viharfelhőként 
tornyosult Iblénk - a lap címe 
okozta. A megjelenés napján a 
legkülönbözőbb kritikákat 
kaptuk, tanároktól és diákoktól 
egyaránt a TÉGLALAP miatt.

pozitív tapasztalata a verseny
zők biztos szövegtudása volt, 
a másik pedig, hogy több elfe
ledett költő versét is szavalták. 
(A versenyzők egy Petőfi vers
sel és egy másik magyar költő 
költeményével nevezhettek - a 
szerkesztő megyjegyzése.) A 
színművész arra biztatta a fi
atalokat, hogy forgassák jó 
szívvel a versesköteteket, hi
szen így tehetnek a legtöbbet a 
magyar nyelv szépségének 
megőrzéséért, magyarságtu
datuk megmaradásáért.
Eredmények:
I. kategória (alsó tagozat)
1. Dobák Dóra (Aszód)
2. Bártfai Gergő (Aszód)
3. Csordás Júlia (Orbottyán) 

Számtalan dologra asszoci
álhatunk. A geometriai alakzat 
az első, ami mindenkinek 
eszébe jut. Ez sem rossz 
megközelítés, hiszen az újság 
téglalap alakú. Sokan gondol
tak a beépült emberekre is. 
Ennek is van igazságalapja, 
hiszen információs csatorna
ként funkcionálunk tanárok 
és diákok között. Ott vagyunk 
az órákon, a rendezvényeken. 
Ettől lesz egy újság jól tájéko
zott, a diákjaink pedig a 
TÉGLALAP-tól! De talán a 
legegyértelműbb ok, hogy is

ii. kategória (felső tagozat)
1. Nagy Júlia (Hatvan)
2. Lakatos Norbert (Gödöllő)
3. Antal Edua (Szada) 
Különdíjban részesült: 
Mátyási Márk (Kartal)

AIII. kategóriában a zsűri nem 
rangsorolta a versenyzőket. 
Különdíjban részesült Mácsai 
Mária, az Evangélikus Gim
názium diákja.

A szervezők köszönik a segít
séget az alábbi támogatóknak: 
Aszód Város Önkormányzata, 
Petőfi Múzeum, FA MA könyv
kereskedés, Móni Fotó.

R.Z. 

kólánk is téglából épült. A lap 
szócska pedig az újságra utal. 
Nos, ennyit a címről, mely a 
többségnek tetszett. Akárcsak 
a diákság kedvenc rovatában, 
a Tanáraink mondták-ban ta
lálható összeállítás. A cím ma
gáért beszél, a rovatban a 
tanári kar tagjaitól elhangzott 
különböző elmésségeket lehet 
olvasni. A tanárok többsé
gének kérésére rövidesen lesz 
Diákjaink mondták is. (édes 
bosszú?!)
Az újságunkban fellelhetők 
állandó és időszakos, vagy 
éppen csak egyszeri rovatok. 
Állandó például a Hitünk. 
Hiszed? Hisszük!, ahol a hit
élettel kapcsolatos írások kap
nak helyet.
Ebben a hónapban legnagyobb 
érdeklődés az Exkluzív rovatot 
övezte, amelyben az Év tanára 
választás eredményét ismer
tettük.
Az első számban szerettük 
volna érzékeltetni, milyen lesz 
az újság arculata. Reméljük, a 
diákság és a tanárság egyaránt 
nyitott lesz a TÉGLALAP-ra. 
Ezúton is szeretném megkö
szönni mindazok segítségét 
akik valamilyen formában 
támogatták a szerkesztőség 
munkáját, a tégláknak pedig a 
kiváló feladatvégrehajtást és a 
precizitást.

Kovács Kitti
a TÉGLALAP főszerkesztője
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Tavaszi primőrök a Renault Képénél 5““Sí
Tetszést aratott a Lagúna új változata nagyon kényelmesnek bizo-____________  0_____t_____________________  nyúló vezetőülésbe, az ember-

Szokatlan időpontban, szerda 
délután került sor a Renault 
Lagúna új változatának bemu
tatójára a Renault Hatvan 
márkakereskedésben. Min
denesetre ez nem zavarta a 
francia márka kedvelőit, mert 
öt órakor közel százan vára
koztak, hogy volánhoz ülje
nek. Mert hiszen szép gesztus a 
vendéglátó részéről, hogy mű
sorral kedveskedik, hogy aján
déksorsolással fokozza ajelen- 
lévők izgalmát, a legjobb do
log mégis az, amikor az ember 
a típusismertetés, a demofil- 
mek után személyesen győ
ződhet meg a látottakról, hal
lottakról.
Nos, ezen a délutánon minden 
eddig említett dologban volt 
részünk. A gyöngyösi táncstú
diónak egy Renault Lagúna 
mellett előadott produkciója 
valóban erősítette az emberben 
az autóról alkotott első benyo
mását: ez a gépkocsi olyan, 
mint a bemutatott tánc: egy
szerre légies és dinamikus, ke
cses és mégis stabil, magabiz
tos.
Az Európa-szerte sikeres La- 
guna-sorozat 2000-ben de
bütált a nagyközönség előtt, 
így - a jelenlegi trendeket fi
gyelembe véve - eljött a ránc
felvarrás ideje. Úgy tűnik, 
hogy a tervezők betartották a 
Győztes csapaton ne változ
tass! elvet, mert minimálisan 
módosítottak a karosszéria 
vonalain A külső szemlélőnek 
elsőre leginkább a korábbi

Kecses tánc, légies vonalú autó = teljes siker

A Lagúna mellett az Espace-t es a Vei Satist is próbálni lehetett
változaton a motorháztető hű
tőmaszkkal történő találko
zásánál alkalmazott műanyag 
takarórész hiánya tűnik fel. A 
gyakorlottabbak azonban azt is 
észreveszik, hogy más lett a 
lökhárító, a lámpatestek pedig
jobban hátraérnek. A Grand- 
tour (kombi) változatnál azon-

bán valószínűleg ők is elbi
zonytalanodnak, mivel itt csu
pán egy díszcsík jelenti a vál
tozást. Belül viszont azonnal 
árulkodik az átszabott mű
szerfal, amit jó megérinteni, 

Aszódon, a Falujárók úti lakótelepen eladó egy 65 négyzet-
méteres, földszinti, felújított összkomfortos lakás. Irányár: 11,5 
MFt. Érdeklődni 17 óra után a 063 0 627-8481 -es vagy a 28 401 -
966-os telefonszámon.
Három funkciós babakocsi eladó. Irányár: 13 ezer Ft. 
Érdeklődni: napközben az Illatszertárban vagy a 06 30 608- 
8646-os telefonon.
Érettségizettek! Szombatonként Budapesten gyógypedagógiai 
asszisztens OKJ-s szakképzés! A tanfolyam szeptember 10-én 
kezdődik. Intézményeknek kedvezmény! Krúdy Bt.: 06 1 321-
3519; 06 20 915-6603.
Analóg hangzó-és videóanyag digitalizálását vállalom. Minő
ségi nyersanyag, korrekt ár. Tel.: 20 974-3040.

nek támad némi hiányérzete: 
pontosabban feltűnik a kézifék 
hiánya. Ennél a típusnál erre 
nincs szükség, a rögzítés auto
matikus. A drágább model
lekben a felszabadult helyen az 
új navigációs rendszer pultja 
található.
A jobban felszerelt gépkocsik 
tulajdonosai már rég elfelej
tették az indítókulcsot, mos
tantól az alaptípust vásárlók is 
hozzászokhatnak a kényelme
sebb megoldáshoz, a kártyá
hoz, amit elég csak magánál 
tartania a Lagúna tulajdonosá
nak.
Képe Tibor, a cég ügyvezető 

igazgatója nem titkolta a Re
nault szándékát. A márka nem 
csupán megőrizni szeretné 
jelenlegi pozícióját, hanem 
nagyobb piaci részesedést akar 
elérni.
A Lagúna esetében az említett 
erényeket nyolcféle motor - 
ebből három a legkorszerűbb 
diesel, köztük a kétliteres, 205 
lovas - támogatja meg, míg a 
marketing oldaláról a felettébb 
előnyös fizetési feltételek, 
kedvezmények csalogatják a 
méghabozó vevőjelölteket.
A siker az első benyomások 

alapján mindenesetre borí
tékolható, s a márkakereske
dés következő bemutatójára - 
ahol valószínűleg az új Cliót 
lehet majd megcsodálni - még 
többen érkeznek Renault gép
kocsival. (X)

Felhívás!
Aszód Város Képviselő-testülete közmeghallgatást tart 2005.
április 22-én 18 órakor a Művelődés Háza kamaratermében. 
Témák:
1. Az aszódi kistérségjelene és jövője.
2. Beszámoló a város 2004-es eredményeiről.
3.2005-ös fej lesztések a város költségvetésének ismeretében.
4. Rendezési tervek ismertetése: Béke-kert és a Kossuth Lajos 
utcától délre fekvő terület.
A döntéshozók minden aszódi polgárt szeretettel várnak.
Az Aszód Televízió a rendezvényről felvételt készít, amelyet 
április 23 -án 19 órától láthatnak a kábeltelevíziós rendszeren.
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Szeszélyes a felnőtt 
focicsapat szereplése 

Kettészakadt az élboly

Ajándék mezek a 
serdülőknek

Már nem tud beleszólni a baj
noki cím sorsába az Aszód FC 
labdarúgócsapata, amely je
lenleg a megyei bajnokság ne
gyedik helyén várja a követ
kező fordulót. A listavezető 
Tökölnek ugyanis 16 pontos 
előnye van a mieinkkel szem
ben, és ez behozhatatlannnak 
tűnik. Mindezt csak azért emlí
tettem, mert ősszel a vezetőség 
a bajnoki cím elérését tűzte ki 
célul. A dobogó harmadik fo
kára elviekben még odaérhe
tünk, ám a Maglódnak is 8 
pont előnye van.
Sajnos a fiúk igen rapszodi

kusan szerepelnek. Az utolsó 
négy fordulóban kétszer győz
tek, kétszer pedig vereséggel 
hagyták el a pályát. Legutóbb 
Hosszú Péter mesterhárma
sával 4:1-sikerült legyőzniük a 

Bugyi gárdáját, ám előtte 7:2- 
re szenvedtek vereséget a Szi
gethalom otthonában. Igaz, 
kapusunkat, Déri Tamást már a 
mérkőzés elején kiállították, 
így szinte végig 10 emberrel 
küzdött a csapat.
Néhány szót a fiatalokról is. 

Örömteli, hogy mind az ifik, 
mind a serdülők a bajnoki ta
bellák elején szerepelnek, bár 
néha ők is kiesnek a ritmusból. 
Az ifik utoljára idehaza szen
vedtek 3:l-es vereséget Bu
gyitól. Az eredménynél na
gyobb baj, hogy a csapat egyik 
tehetséges játékosa súlyos 
térdsérülést szenvedett. Mi
előbbi gyógyulást kívánunk 
neki! Az őszi bajnok serdülők 
is elszenvedték első vere
ségüket, 3:0-ra kaptak ki Péce- 
len. R.Z.

Áprilistól vadonatúj piros-fekete szerelésben léphet pályára 
az Aszód FC serdülőcsapata. A mezvásárlásra Kovács Ta
más alpolgármester támogatása teremtett lehetőséget. A vá
ros második embere a januári illetményemelést követően a 
régi és a megemelt tiszteletdíja közötti éves különbséget 
ajánlotta fel a város javára, és ebből lepte meg a legfiatalabb 
sportolókat, összesen 67 ezer Ft értékben.

Állatorvosi ügyelet
Ápr. 30-máj. 1.: Dr. Szőke Zsolt Tel.: 20 956-6529
Május 7-8.: Dr. Németh Mihály Tel.: 30 275-4718
Május 14-16.: Dr. Szőke Zsolt
Május 21-22.: Dr. Márton János 30 400-9819
Május 28-29.: Dr. Németh Mihály

HIRD4TGI 
TARKÁK

Magánhirdetés a képújság oldalain:
Időtartam 1 oldal 2 oldal 3 oldal
7 nap 800 Ft 1500 Ft 2000 Ft
14 nap 1200 Ft 1800 Ft 2400 Ft
30 nap 1800 Ft 3000 Ft 3800 Ft

Üzleti hirdetések a képújság oldalain:
Időtartam 1 oldal 2 oldal 3 oldal
7 nap 2000 Ft 3600 Ft 4500 Ft
14 nap 3600 Ft 6000 Ft 7800 Ft
30 nap 5600 Ft 10000 Ft 13000 Ft
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák!
Hirdetésfelvétel: Aszódi Tükör szerkesztősége
Aszód Kossuth Lajos u. 59. Tel: 402-321; 20 974-3040. 
Április óta - amennyiben szeretné - hirdetését Bagón, 
Galgahévízen és Hévízgyörkön is láthatják. A részletekről 
szerkesztőségünkben tájékozódhat.

- Kerékpárok értékesítése, szerelése,
- alkatrészek árusítása,
- minőségi hazai gyártású

biciklik forgalmazása!
Kínálatunkból:
- külső és belső gumik több méretben,
- első lámpák,
- hátsó villogok,
- sárvédők (összteleszkóposra is).

Aszód Kossuth Lajos utca 33.
Telefon: 06 20 368-0866
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Állítsunk közösen májusfát!

E címet viselő rendezvényünkre hívunk és várunk 
mindenkit május 1-jén az Aszód FC sportpályá
jára, valamint a város főterére.

Program:
Sportpálya:
14.30: Aszód FC serdülő - Zólyom serdülő nemzet
közi barátságos labdarúgómérkőzés.
16.30: Aszód - Bag felnőtt bajnoki labdarúgó-mér
kőzés
A találkozók szüneteiben valamint a két mérkőzés 
között: Rúgj egy gólt! - büntetőrúgó-verseny. Neve 
zés a helyszínen a serdülő mérkőzés kezdetéig! Fődíj 
egy DVD lejátszó!

Szabadság tér
13 órától: Streetball: a nevezettek mérkőzései.

15 órától: a főzőverseny kezdete.
15 óra: Ricsi bohóc lemezbemutató koncertje.
16 óra: Motorshow.
17 óra: Az így látom Aszódot című fotókiállítás meg
nyitója a Vécsey Helyőrségi Klubban.
18 óra: Aszódiak az aszódiaknak Közreműködik: a 
Városi Nyugdíjasklub hagyományőrző csoportja, a 
Barokk Kamarazenekar, a Városi Civil Vegyeskar, a 
Galga Dudazenekar, Kert Dániel és a gyerekek, 
valamint László Eszter és BubenyákZoltán.
20 óra: Anap versenyeinek eredményhirdetése.
20.30: Musical az egész világ!
21.30: Gáspár Laci show.
22 óra: tűzijáték.
A műsorváltozás j ogát fenntartj uk!
A rendezvényt a Miniszterelnöki Hivatal, Aszód 
Város Önkormányzata , a 40. Galga Vezetésbiztosító 
Ezred és a Suzuki Sós támogatta.
Külön köszönet a Galga Polgárőr Egyesület és a 
GAMESZ segítségéért.

Váci Mihály:

Még nem elég!
„ Nem elég a jóra vágyni: 

a jót akarni kell!
És nem elég akarni: 

de tenni, tenni kell!
A jószándék kévés!

Több kell: - az értelem! 
Mit ér a hűvös ész?!

Több kell: - az érzelem!
Am nemcsak holmi érzés, 

de seb és szenvedély, ...”
Vízszintes: 1. A versrészlet 
befejező sorának első része, 
zárt betű: M 12. Női név 13. 
Félsz! 14. ősi 15. Malátából 
készült ital 16. Idegen saláta 
19. Szolmizációs hang 20. Zé! 
21. Állatok lakják 23. Fajtiszta 
ló 25. Közeire mutató szó 27. 
Jód 28. Olló fele! 29. Morze 
hang 30. Tanuló vezető 31. 
Gyorsan ide-oda mozgat 33. 
Centiméter 34. Pest megyei 
település 35. Páratlanul elég! 
36. Női név 38. Éjfélig tart
39. Minden, angolul (ALL)
40. Kén 41. Tavasz kezdet! 
42. Knock Out! 43. Sugár jele 
44. Este 45. Agancsos erdei 
vad 48. Indíték 50. Amper 
51. Néma Süsü! 52. Idegen le
vegő! 53. Nem én 55. A hét 
vezér egyike 57. Lelakatolt 

59. Névelő 60. Búcsúszó
Függőleges: 1. Kelvin 2. 
Csapadék 3. Ló név 4. Erre 
fele! 5. Ragadozó madár 6. 
Nitrogén 7. Kóstol 8. Magyar 
autó jelzés 9. Kiáltó 10. 
Kiejtett betű 11. Gyér betűi, 
keverve 15. A versrészlet be
fejező sorának második ré
sze, zárt betű: E 17. Elemi ré
szecske 18. Rangjelző 22. 
Római 51 24. Perlekedés 26. 
Csuk 32. Magyar királynő 
volt 33. Kalcium 34. Lombos 
növény 35. Orrához 37. 
Küzdősport 38. Azonnal 42. 
Sertéshús 43. Vés 46. Kevert 
nász! 47. Római 6 49. Furfan
gos fickó 50. Juttat 54. Máj 
termeli 56. -nél párja 58. Né
ma revü! 61. De! 62. Átmérő 
jele 63.Félre! 64. Jé!

- fné- 
Előző havi rejtvényünk 
megfejtése: ‘‘Deharmadnapra 
új életre támadt. ”
A helyes megfejtést beküldők 
közül a Móni Fotó ajándékát 
Takács Lajosné (Mosolygó u. 
8.) nyerte. A Fáma könyves
bolt könyvutalványát Juhász 
Péter (Szent Imre u. 15. veheti

át. A nyereményről szóló 
értesítést postán küldjük meg. 
Gratulálunk.
E havi rejtvényünk megfejté
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