
Aszódi •• • • 2005. MÁJUS

TŰKOR
XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

A Javítóintézetben ülésezett 
az MSZP pedagógus tagozata

Göncz Kinga esélyegyenlőségi miniszter is az intézet vendége volt
A Száz lépés elnevezésű kor

mányprogramhoz várt jó ötle
teket az MSZP oktatási tago
zata azon a szakmapolitikai na
pon, amelyet nem a szakmi
nisztériumban, hanem - kihe
lyezett ülésként - az Aszódi Ja
vítóintézetben tartott. A ren
dezvény vendége volt többek 
között Göncz Kinga esélye
gyenlőségi miniszter, aki elő
ször járt itt, és Szabó Imre, a 
Pest Megyei Közgyűlés elnöke.

A konferencia kezdeteként
Szarka Attila igazgató mutatta 
be az intézetet. Szólt az itt alkal
mazott pedagógiai alapelvekröl, 
a neveltjeik idekerülésének mi
kéntjéről és intézménye feltétel
rendszeréről.

Az eredetileg 240 férőhelyes 
intézetben jelenleg 162 növendék 
él. Az igazgató szerint 180 körüli 
létszámig lehet a minden szem
pontból ideális körülményeket 
biztosítani. A pedagógiai munka 
három színtéren folyik: a speci
ális iskolában, ahol a növendékek 
befejezhetik általános iskolai ta
nulmányaikat és kosárfonó, szo
bafestő vagy asztalos szakmát 
tanulhatnak, a munkahelyeken, 
ahol a szakmai gyakorlatot szer
zik meg, és az otthonban, ahol az 
ott dolgozó pedagógusok mint 
családfők irányítják a rájuk bízott 
csoport életét.

Arról, hogy a feltételek igen 
kedvezőek, a vendégek a saját 
szemükkel is meggyőződhettek. 
A házigazdák sorra járták velük 
az említett helyszíneket.
- Sokszor előfordul a látoga

tás alkalmával, hogy a növendék 
engedélyt kér, hadd mutassa 
meg szüleinek, hozzátartozói

nak a szobáját. Látjuk a vendé
geken a szégyenérzetet, mert itt 
szembesülnek a saját helyzetük
kel, azzal, hogy valamit nagyon

elrontottak az életükben - je
gyezte meg az egyik csoport lak
helyén az igazgató.

(folytatás az 5. oldalon)

Ha jön a romboló áradat...
A vízügyesek felkészültek az időjárás okozta nehézségek kezelésére

A szélsőséges, csapadékos 
időjárás jelentős károkat oko
zott a közeli, nógrádi „fakanás” 
faluban, Mátrakeresztesen, és 
legutóbb a zempléni borvidé
ken, Mádon. E két településen 
sok ember életét, jövőbe vetett 
reményeit tette tönkre a hir
telen jött felhőszakadás, az en
nek következményeként meg
áradt patakok okozta vízözön. 
A vizelvezetést biztosító árkok 
nem győzték a csapadékot. Kí- 
vácsiak voltunk, ezen a téren mi 
a helyzet városunkban.

Természetesen a vészhelyze
tekre - az eddig tapasztaltak sze
rint - a kevés pénzből gazdál
kodó önkormányzatok nem tud
nak kellőképpen felkészülni, ez 
pedig az utóbbi években visszaüt: 
megfelelő gátkiépítés híján ár-és 
belvizek okoznak károkat.

A megoldást általában az álla
mi költségvetés rendkívüli ese
mények bekövetkeztére biztosí
tott pénztartalékainak, az úgyne

Jólesz doktor cáfolja, 
hogy külföldre távozna 
Hétvégi ügy eletet vállalna Angliában

,.Hallottad, hogy Jólesz dok
tor Svédországba költözik?” 
A minap valaki ezt a kérdést 
szegezte nekem. A következő 
verzióban Izrael, majd Anglia 
szerepelt, majd az, hogy a 
háziorvos eladja a praxist egy a 
városban korábban közkedvelt 
körzeti orvos fiának A szóbe
széd vélhetően egyenes követ
kezménye annak, hogy a médi
ában egyre többet hallani kül

Nemzetközi 
szintű 

sportcsarnok épül 
Aszódon?

Eddig kétszer nyílt arra le
hetőség, hogy a város területén 
tornacsarnok épüljön, és szol
gálja a településen, illetve a 
környéken élők sportolási igé
nyeit, ám egyszer sem valósult 
meg az elképzelés. Most újabb 
lehetőség körvonalazódik egy 
sportkomplexum megvalósí
tására. A végeredményt meg
jósolni sem merjük

A Csengey Gusztáv Általános 
Iskola építési terveiben a jelen
leginél nagyobb tornaterem, tor
nacsarnok szerepelt. Amikor az
tán kiderült, hogy kurtítani kell a 

(Folytatás az 5. oldalon)

vezett vis malőr keret felhaszná
lása jelenti, mely csak átmeneti 
megoldásként jöhet számításba, 

(folytatás a 20. oldalon)

földön busás fizetésért munkát 
vállaló magyar orvosokról. A 
pletyka eljutott az érintetthez, 
dr. Jólesz Józsefhez is, aki kérte, 
hadd cáfolja ezeket a híresz
teléseket az AszódiTükörben.
- Kategorikusan cáfolom mind a 
költözésemről, mind a praxisel
adásról szóló álhíreket. A pletyka 
valóságalapja az, hogy szeretném 
csökkenteni a rám nehezedő ter
heket. (Folytatás a 8. oldalon)
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Önkormányzati hírek
2005. március 30.

A képviselő-testület elsőként a 
2004. évi önkormányzati zár
számadásról hallgatott meg 
beszámolót, majd a gyermek
védelmi feladatok ellátásáról. 
Mindkét témával hosszasab
ban, külön cikkben foglalkoz
unk, utóbbival következő 
számunkban.
A grémium döntése értelmé

ben a Viaplan 2000 Bt. készít
heti el a város közlekedési 
helyzetének felmérését, amely 
alapja kell legyen az e témában 
készítendő önkormányzati 
rendeleteknek. A munka elvé
geztetése bruttó 863 ezer Ft- 
jába kerül a városnak.
Zöld utat kapott a GAMESZ 

egy, a hulladékkezeléshez 
szükséges szállítógépjármű 
beszerzése érdekében benyúj
tandó pályázatára. A beszer
zendő gépjárművel a kistér
ségben található - várhatóan 
27 - hulladékgyűjtő-szigetek 
konténereinek ürítése is lehet
ségessé válik. A gépkocsi nagy 
űrtalommal bíró raktere emel
lett akkor lesz különösen elő
nyös, amikor a szemetet már 
Gödöllőre kell szállítani. A 38 
millió Ft-ba kerülő szállító
jármű beszerzéséhez a város
nak 11,5 millió Ft önrészt kell 
biztosítani. Az önerő fedezete 
a GAMESZ felhalmozási alap
nál rendelkezésre áll.

Tisztázni kell a tulajdonvi
szonyokat. Erre a döntésre ju
tott a képviselő-testület a Mély 
út-Régész út csomópontjában 
lévő pince tömedékelésére ér
kezett lakossági kérelemmel 
kapcsolatban. A kérelmező le
írta, hogy ő a pincét 1985-ben 
vásárolta. Az azóta történt 
építkezések - az Evangélikus 
Gimnáziumé, most pedig az új 
lakóházaké - következtében 
megnőtt forgalom hatására a 
pince omlani kezdett, és élet
veszélyessé, ezáltal használ
hatatlanná vált. Mindezek 
kompenzálására a tulajdonos 
230 ezer Ft kártérítés kért. A 
műszaki iroda munkatársai 

egy bejáráson meggyőződtek 
arról, hogy a pince valóban 
életveszélyes, s mivel az út is 
beszakadhat, szükséges a 
tömedékelése, amely mintegy 
260 ezer Ft-ba kerül. A hely
zetet azonban bonyolítja, hogy 
az érintett ingatlanok tulaj
donlapjain egyetlen pincére 
utaló bejegyzés sincs. Bár a 
műszaki iroda vezetője, Fehér 
Endre a tömedékelés mielőbbi 
elvégzése mellett érvelt, a tes
tület úgy határozott, az elő
terjesztést a földhivatali ada
tok kiegészítése után tárgyalja 
újra.

Továbbra is hirdetni kell a 
Kossuth Lajos utca 11. szám

Amiről a zárszámadás számot ad...
Elkészült az önkormányzat

2004. évi zárszámadása, 
amelyet - mint már több 
esztendeje - ezúttal is meg
vizsgált a Rekord 96’ Könyv
vizsgáló és Adótanácsadó 
Kft. Értékelésük szerint az 
éves beszámoló a számviteli 
törvényben foglaltak, az ál
talános számviteli elvek és a 
vonatkozó kormányrende
let szerint készült el, az ön
kormányzat és intézményei
nek vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzetéről - a
2004. december 31-én fenn
álló - megbízható és valós 
képet mutat.

A városnak 2004-ben sem 
lehetett más célja, mint az in
tézmények működtetése és az 
alapellátás szinten tartása. Az 
előző években számos takaré
kossági intézkedés történt, 
hogy a költségvetés egyensú
lya biztosítható legyen. Tavaly 
létszámracionalizálásra már 
nem volt lehetőség. Az önkor
mányzat igyekezett minden 
olyan pályázati lehetőséget 
megragadni, amelytől a gaz
dálkodása megkönnyítését re
mélhette. Összesen 133 millió 
Ft-hoz sikerült így hozzájutni. 
A nyert összegek listáját a mű
ködési forráshiányra kapott 58 

alatti önkormányzati bér
lemény bérleti jogát, mivel az 
ezt bérbe venni kívánó vál
lalkozó végül elállt a szerző
déstől. Ugyancsak üresen áll
nak a 21. és a 24. szám alatti 
önkormányzati ingatlanok, 
amelyek bérleti jogát szintén 
hirdeti a város.
A közmeghallgatás előkészí
tése volt a következő napirend. 
Ez azóta lezajlott, erről külön 
cikkben olvashatnak.
Az önkormányzat egy korábbi 
képviselő-testületi döntés 
alapján felmérettette azokat az 
utakat, amelyek nem ren
delkeznek szilárd burkolattal. 
Közülük 7-re engedélyeztetési 
terv készült, hogy amennyiben 
útépítésre állami pályázatot 
írnak ki, indulni lehessen rajta. 
Azóta több más út terve is el- 

millió Ft vezeti.
A zárszámadás arról is pontos 
képet ad, milyen fejlesztéseket 
sikerült elérni. Érdekesség, 
hogy ezt a sort egy olyan be
ruházás vezeti, amelynek meg
valósításához - többszöri pró
bálkozás ellenére — nem 
sikerült állami támogatást 
nyerni. A HACCP minőségi 
rendszernek is megfelelő 1100 
adagos központi konyha kiala
kításáról van szó, amelyre több 
mint 60 millió Ft-ot áldozott a 
város. A fejlesztés fedezete az 
építési telkek értékesítési be
vétele volt.
Egy-egy nagyobb összegű be
ruházás megvalósításán túl 
fontos feladata a városnak a ki
sebb léptékű javítások, bal
esetveszélyt megelőző karban- 

___________ Felhívás__________
Aszód Város Önkormányzata a Mély úti pincesor pincéit jogi
lag és műszakilag rendezetté kívánja tenni, a balesetveszélyes, 
felhagyott pincéket megszünteti. Kérjük az érintett pincetulaj
donosokat, használókat, hogy a rendelkezésükre álló tulajdon
viszonyokat igazoló okiratokat nyilvántartásba vétel végett szí
veskedjenek a Polgármesteri Hivatal műszaki irodáján - lehető
leg személyesen - bemutatni. A nyilvántartásba vétel folyama
tos, viszont azokat a pincéket amelyeknek tulajdonosa, haszná
lója legkésőbb 2005. június 30-ig nem jelentkezik, és a pince 
balesetveszélyes vagy felhagyott, további felszólítás nélkül in
tézkedni fogunk a pince megszüntetésére, tömedékelésére.

készült, például a Régész utca- 
Mély út közti szakaszra, 
amelynek elkészíttetésére 
nyert is pénzt a város. Leg
utóbb az úgynevezett CÉDE- 
pály ázat jelent meg, amelyen a 
város indulni kíván. A kép
viselők úgy döntöttek, hogy a 
Fesztivál tér belterületi útjai
nak építésére pályázzon a vá
ros. Az önrész 8,5, a nyerhető 
összeg közel 20 millió Ft.
Döntött a képviselő-testület az 
úgynevezett önhiki pályázat 
benyújtásáról. A témával rész
letesebben, külön cikkben fog
lalkozunk.
A grémium végül jelentést 
hallgatott meg a lejárt határ
idejű pályázatokról, a két ülés 
közt tett intézkedésekről, vé
gül közérdekű bejelentések 
megtételére került sor.

tartások elvégeztetése. A fo
lyamatos pénzhiány miatt ezen 
a téren a település különösen el 
van maradva. Éves szinten erre 
csak pár millió Ft jut, míg a lis
tán szereplő feladatok több, 
mint 200 millió Ft-ot igényel
nének.
A város pénzügyi gazdálko

dásával valamilyen szinten 
kapcsolatba kerülők már pon
tosan tudják, hogy az idei esz
tendő túlélése nehezebb lesz 
minden korábbinál. Erre 
egyébként már a zárszámadás 
is utalt, amely súlyos gondként 
említette, hogy a város nem 
rendelkezik szabad pénzma
radvánnyal, illetve tartalékkal. 
Az önkormányzat vagyoni 
helyzete 2004. végére közel 
100 millió Ft-tal romlott.
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Közmeghallgatás: lassan “köz” nélkül
Néha a kis intézkedés is közérzetjavító lehet

Évről évre csökken a kép
viselő-testület nyitott ülésén, 
az úgynevezett közmeghall
gatáson a résztvevők száma. 
Idén a hivatalból jelen lévők
- ide sorolandók a polgár
mesteri hivatal dolgozói, az 
intézményvezetők és a sajtó 
munkatársai - mellett min
dössze 22 külsős érdeklődő 
volt kíváncsi az eltelt időszak 
összegzésére, illetve élt azzal 
a lehetőséggel, hogy szemé
lyesen tegyen fel kérdéseket, 
jelezzen problémákat.
- Úgy látszik, minden rendben 
van Aszódon, talán ezért nem 
jönnek az emberek - jegyezte 
meg ironikusan az első hoz
zászóló. Volt, aki annak tulaj
donította a résztvevők ala
csony számát, hogy az ülésről 
készített felvételt később bárki
- már aki csatlakozott a kábel
televíziós hálózathoz - meg
nézheti (megnézhette - a szer
ző megjegyzése) az Aszód 
Televízióban.
A közmeghallgatás egyébként 
a szokott mederben zajlott. El
sőként Bagyin József polgár
mester tartott egy rövid beszá
molót a kistérség megalakulá
sáról, feladatairól, majd átadta 
a szót Kovács Tamás alpolgár
mesternek. A város második 
embere projektoros bemuta
tóval támasztotta alá, hogy 
számos fontos munka készült 
el az elmúlt esztendőben a vá
rosban. Igyekezett arra is rávi
lágítani, hogy mi okozza 
Aszód egyre rosszabb gazda
sági helyzetét, és hogy ebből 
hogyan lehetne kilábalni. Min
dezekről most azért nem írok 
részletesen, mert ez a téma ko
rábban már többször szerepelt 
újságunkban.

Jánosi János főépítész az 
időközben elkészített és a 
képviselő-testület által már 
elfogadott településszerkezeti 
terv kapcsán a Kossuth Lajos 
utcától délre eső városrész 
építészeti elképzeléseit vázol
ta. Ez nagy tetszést aratott,

noha a főépítész kihangsú
lyozta, 10-20 év is kell ahhoz, 
hogy a tervek megvalósulja
nak. Mégis jó volt hallani, 
hogy milyen sétáló utca ala
kulhat a Kossuth Lajos utcával 
párhuzamosan, pihenő-padok
kal, teraszokkal, hogy a Béke 
kert környéke - támfalrend
szerrel történő körbeépítését 
követően - kis zöldterületek 
meghagyásával játszóterek ki

Árverési hirdetmény
Aszód Város Önkormányzata árverést hirdet az Aszód Petőfi 
utca 8. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzésére.

Az ingatlannyilvántartás adatai:
192. hrsz. alatt felvett 676 m2 lakóház udvar és gazdasági épü

let.
Általános ismertetés:
Az ingatlan a város központi részén fekszik, a Petőfi Múzeum 
mellett, az utcában minden közmű megtalálható. Két lakóház és 
egy gazdasági épület van jelenleg atelken.
Rendezési terv szerinti adatok:
Településközponti vegyes terület, zártsorú beépítéssel, 7,5 m 
építménymagasság (pince, földszint, 1 emelet és tetőtér épít
hető), a telek 60 %-a építhető be. Létesíthető lakóépület, igazga
tási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely 
szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, egy
házi, oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális épület, 
sportlétesítmény, parkolóház.
Kikiáltási ár: 12,5 MFt
AZ ÁRVERÉS HELYE: ASZÓD POLGÁRMESTERI 
HIVATALTANÁCSTERME
AZ ÁRVERÉS IDEJE: 2005. JÚNIUS 28.14 ÓRA
Bánatpénz címén a megszerezni kívánt ingatlan kikiáltási 
árának 10 %-át kell megfizetni a pénzügyi iroda által biztosított 
csekken. A befizetés megtörténtét a jelentkezési határidő 
lejártáig kell igazolni.
Jelentkezni lehet: 2005 .június 28-án 11 óráig Fehér Endre mű
szaki irodavezetőnél (tel.: 28 500-685), aki az érdeklődők ré
szére részletes tájékoztatást ad, ill. a megtekintést megszervezi.

Állatorvosi ügyelet
Május 28-29.: dr. Németh Mihály Tel.: 30 275-4718
Június 4-5.: dr. Márton János Tel.: 30 400-9819
Június 11-12.: dr. Németh Mihály Tel.: 30 275-4718
Június 18-19.: dr .Szőke Zsolt Tel.: Tel.: 20 956-6529
Június 25-26.: Dr. Márton János Tel.: 30 400-9819

alakításával valóban a nyuga
lom szigete lehet.
A résztvevők láthatták az új 
bölcsőde látványtervét is, és 
többen jelezték, máris ezt 
tartják a város legszebb épü
letének.

Visszatérő akut problémák. 
Ezt a címet lehetett volna adni 
a következő blokknak, amikor 
is a jelenlévők kérdezhettek, és 
jelezhették személyes vagy 

szűkebb környezetük - például 
utcájuk - gondjait. Többen az 
utak burkolatának minőségét 
kifogásolták, azt, hogy még 
mindig vannak rossz időben 
nehezen megközelíthető ut
cák. Ilyen kritikus rész például 
a Síklaki hegy környéke, de 
lehetne említeni a Dózsa 
György utcát és környékét is. A 
gyatrább utak mellett élők 
azért is mérgelődnek - ez egy
két megnyilvánulásból kide
rült - mert amíg náluk a 
jelenlegi állapotok nem javul
nak, a város a Fesztivál téren 
az új utcákban aszfaltozást 
tervez. A város első embere ez
zel kapcsolatban arról tájékoz
tatta a jelenlévőket, hogy itt a 
telkek ára tartalmazta a szilárd 
útburkolatot is, és ez kötelezi 
az önkormányzatot.

Még mindig nem beszélhe
tünk Aszódon 100 %-os csa
tornázottságról. Nemcsak a 
Dózsa György út környékén 
nem épült hálózat, de hiányzik 
szakasz a Falujárók útján is. A 
város ennek megépítéséhez 
pályázati segítséget remél. A 
megvalósuláshoz azonban 
szükséges az ott lakók érde
keltségi hozzájárulása is.
A hozzászólások egy része azt 
sejttette, több odafigyeléssel 
komoly eredményeket lehetne 
elérni az Aszódon élők kom
fortérzetét tekintve. Valószí
nűleg erre érzett rá az egyik 
vállalkozó, Székfi László, aki 
meghívta a képviselő-testü
letet egy buszos kirándulásra- 
Aszódra - ,hogy így mutassa 
meg nekik, milyen feladatokat 
kellene megoldaniuk. Bár a 
bejelentés derültséget keltett, a 
vállalkozó komolyan gondolta 
a felajánlást, a város első em
bere pedig elfogadta a lehe
tőséget.

Mintegy friss élményként, 
szóba került az év végén 
megszűnő laktanya hasznosí
tásának kérdése. Több felszó
laló is úgy foglalt állást, a te
lepülésnek mindenképpen 
meg kellene szereznie az ob
jektumot. Ezzel a jelenlévők 
teljesen egyetértettek, a hasz
nosítás kérdése helyi szinten 
minden bizonnyal az év köz
ponti témája lesz. R.Z.
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A Javítóintézetben ülésezett 
az MSZP pedagógus tagozata

Göncz Kinga esélyegyenlőségi miniszter is az intézet vendége volt
(folytatás az 1. oldalról)

Mit láthatnak a szülők, ha 
esetleg érdeklődnek gyermekük 
iránt? Azt, hogy saljuk kétágyas 
szobában lakik, amihez nappali, 
konyha és fürdőszoba tartozik. 
Azt, hogy a gyermek szórakozá
sát televízió, videó vagy DVD 
szolgálja. Tisztaságot láthatnak, 
amit a növendékeknek kell meg
őrizniük. Kulturált bútorokat lát
hatnak, amelyek jelentős részét 
az új szakmunkások készítettek, 
készítenek. Otthonosság fogadja 
őket: az ehhez szükséges apró 
tárgyak, művészeti alkotások 

Nemzetközi szintű sportcsarnok épül Aszódon?
A feltételrendszere még nem ismert a pályázatnak

(folytatás az 1. oldalról)

beruházás költségvetésén, a 
sportlétesítményen spóroltak, 
(ugyanígy jártak el Gödöllőn, a 
Török Ignác Gimnázium építé
sekor, úgyhogy - keserű vigasz 
- a szomszédos városnak sincs 
szabványos méretű sportcsarno
ka, igaz, végszükség esetén az 
egyetemé a rendelkezésükre áll 
-aszerzőmegj.). Néhány éve az 
Evangélikus Gimnázium szere
tett volna lelátóval is bíró torna
csarnokot építeni, ám nem volt 
hozzá elegendő pénze. Noha a 
város felajánlotta, hogy a hiány
zó 30-40 millió Ft-ra támogató
kat keres, az iskola fenntartója 
végül tornaterem megépítése 
mellett döntött.

Néhány héttel ezelőtt Kovács 
Tamás arról tájékoztatta a képvi
selő-testületet, hogy az időköz
ben Nemzeti Sporthivatallá ala
kult Gyermek, Ifjúsági- és Sport
minisztérium sportcsarnok építé
sére úgynevezett PPP (Public 
Priváté Partnership) pályázatot írt 
ki. Ennek lényege, hogy magán
tőke bevonásával létesítenek 
sportkomplexumokat. Az ehhez 
tőkét biztosító magáncégek 15 
éven keresztül saját maguk üze
meltetik az általuk felépített intéz
ményeket, a pénzüket pedig a 

mind-mind az itteniek produk
tumai.

A jót könnyű megszokni — 
tartja a mondás. 1998 és 2002 
között a növendékek 40%-a 
kérte, hadd maradhasson tovább 
az intézetben.
-Aszódról már sokat hallottam, 
hiszen az igazgató urat régről 
ismerem. A látogatás csak meg
erősítette bennem, hogy itt ma
gas szintű szakmai munka folyik 
- számolt be benyomásairól 
Göncz Kinga miniszter asz- 
szony. - Az lenne a jó, ha min
den gyermek ilyen körülmények 

bérleti díjakon keresztül kapják 
vissza. A futamidő végén az épü
letek az önkormányzatok tulajdo
nába kerülnek.

Mivel a magáncégek nem jóté
konysági intézmények, nemcsak 
a bérleti díjat határozhatják meg, 
hanem azt is, hogy az adott önkor
mányzatoknak havonta hány órát 
kell igénybe venniük a létesít
ményt. Ezt az összeget akkor is ki 
kell fizetni, ha a települések tény
legesen nem használják ki a lehe
tőséget. Az állam ugyanakkor 
vállalja, hogy a futamidő alatt a 
bérleti díjak 50 %-át fedezi, va
gyis, ha az óradíj 10 ezer Ft, akkor 
5 ezer Ft-ot az önkormányzatok 
fizetnek, 5 ezret pedig a költség
vetés.
- Fölvettem a kapcsolatot a 
Raiffeisen Consulting Rt-vel, 
akit az önkormányzatunk koráb
ban megbízott a pályázatok írá
sával, hogy a cég derítse ki, 
mennyi lehet ez a bérleti díj - tá
jékoztatott Kovács Tamás alpol
gármester. - Ezt ugyanis egye
lőre senki sem tudja megmon
dani. A Raiffeisen Bank Rt-t 
ugyanakkor mindenképpen ér
dekli a konstrukció, hiszen be
fektetőként a pénzintézet is szín
re léphet.

Annak ellenére, hogy nem is

között élhetne, mint amilyen itt 
van. Természetesen nem az a 
célunk, hogy minél több ilyen 
intézménye legyen az ország
nak, hanem az, hogy a jövő nem
zedéke a saját családjában jus
son hozzá mindezekhez. Ehhez 
munkahelyek kellenek, amelyek 
teremtéséhez viszont nem min
dig kedveznek a piaci feltételek, 
és az állam is csak egy bizonyos 
szintig tud beavatkozni a folya
matokba. A szegénység a legna
gyobb ellenfelünk.

R.Z.

mertek a részletek, a települések 
már folyamatosan regisztrálnak. 
Az űrlap kitöltése csupán annyit 
jelez, hogy az önkormányzat - 
az aszódi 123-ikként regisztrált
- érdeklődik a konstrukció iránt.
A pályázat elnyeréséhez szá

mos feltételnek kell megfelelni. 
Az adott településen alap- és kö
zépfokú oktatási intézménynek 
kell működnie, saját tulajdonú te
rületet kell biztosítani, méghozzá 
az oktatási intézmény közelében 
vagy annak területén. Csak azok 
az iskolák jöhetnek szóba, ahol 
nincs tornaterem. Természetesen 
a gyereklétszám is sokat számít, 
ez is befolyásolja a felépítendő 
sportcsarnok nagyságát.
- Mivel nekünk olyan alapfokú 
oktatási intézményünk van, 
amelynek egyik tagiskolájában 
nincs tornaterem, csak tornaszo
ba, megfelelünk a feltételeknek, 
és ez mindenképpen jó hír - 
kommentálta az esélyeket az al
polgármester. -A Rákóczi utcá
ban a jelenlegi salakos pálya he
lyén épülne meg a 20x40 méte

Lapzárta: június 10. 
Megjelenés: június 22.

Születésnapra
16. születésnapját ünnepli az 
Aszódi Tükör, melynek első 
száma 1989. májusában látott 
napvilágot. Nem tudom, meny
nyit vajúdtak “szülei”, Dinnyés 
László és munkatársai, míg 
megszületett, ám abban bizo
nyosvagyok, hogy bíztak, meg
éri majd a felnőttkort is. Ma már 
ugyan van a lapnak konkuren
ciája az információáramoltatás 
terén - honlap, Aszód Televízió 
- de kár volna temetni létjogo
sultságát. Köszönet mind
azoknak, akik bábáskodtak 
fölötte - szerkesztőknek, szer
zőknek -, a jelenlegi segítőknek 
és az Olvasóknak. Igyekszünk 
megszolgálni a bizalmat.

Rácz Zoltán

res, oldalanként 200 ülőhelyes - 
összesen 400 - lelátót is magába 
foglaló sportkomplexum. A mű
szaki iroda vezetőjével lemértük 
a helyszínt, és örömmel mond
hatom, hogy az említett helyszí
nen elfér az épület, mégpedig 
úgy, hogy a küzdőtér kerülne a 
salakpálya helyére, az úgyneve
zett nyaktagban — amely az egy
kori pöttyantós WC-k és a szén
tároló helyén épülhet - pedig a 
kiszolgáló helyiségek kapnának 
helyet. A fő szempontunk most 
mindenképpen az volt, hogy 
végre sportcsarnok épüljön, és 
ne újabb tornaterem.

A visszaigazolásban meg kel
lett jelölni a kezdés időpontját. 
Aszód 2006-os kezdést tervezett 
be, ám a Nemzeti Sporthivatal
ból kérdéssel jeleztek vissza: 
van-e akadálya a 2005-ös kez
désnek? Erre nyilván az a válasz, 
hogy elvileg nincs, csak éppen 
ismertetni kellene végre a pon
tos feltételeket.

Rácz Zoltán
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Utazás az aszódi laktanya körül
Közel száz év története a sorozóközponttól a bezárásig

Közel száz esztendeje állomá
soznak Aszódon katonák. A 
hangsúly az állomásozáson van, 
hiszen a település már korábban 
is kapcsolatban állt a katonaság
gal. 1912. május elsején, az aszó
di főszolgabírói hivatal működé
sének kezdetével egyidejűleg a 
községben katonai sorozóköz
pontot állítottak fel. Ettől kezdve 
a Galgamenti községekből ide 
vonultak sorozásra a legények. 
Az aszódiak többször találkoztak 
gyakorlatozó, hadra készülő ka
tonákkal is, mivel a település 
földrajzi fekvése, az itteni kedve
ző terepviszonyok vonzóak vol
tak a másutt állomásozó egysé
gek számára.

Az I. Világháború idején 
Aszódról a felnőtt férfi lakosság 
mintegy felét, összesen 456 főt 
vittek a harctérre. Közülük 92- 
en hősi halált haltak.

193 8-ban laktanya épült Aszó
don. Ez annak a folyamatnak volt 
része, amit Darányi Kálmán mi
niszterelnök 1938. március 5-én 
Győrben hirdetett meg. Az épüle
tek novemberre elkészültek, így 
nem volt akadálya annak, hogy a 
Magyar Királyi 22. Gyalogezred 
II. Zászlóalja december 12-én el- 
foglaljahelyét.

Aszódról 1942 tavaszán in
dultak katonák a frontra, mégpe
dig a 31. gyalogezred 3. zászló
alja. Az egység zöme a doni har
cokban vesztette életét.

1944. késő őszén a front 
Aszódra ért. November 2-án a 
helyi parancsnokság elrendelte 
Aszód kiürítését. A térségben a 
IV. német páncélos hadsereg egy
ségei építettek ki erős védvonalat. 
Szerencsére településünket elke
rülték a súlyos harcok.

Az aszódi laktanya 1945-ben 
romokban hevert. Ám nem soká
ig maradt a település katonák nél
kül: 1948-ban döntés született 
arról, hogy a miskolci főút mellett 
új gamizont kell építeni. 1951 
őszén a frissen létrehozott 15. 
Gépkocsizó Lövészezred elfog
lalta szolgálati helyét. A teljes lét
szám 139 tisztből, 83 tiszthelyet
tesből és 1139 honvédből állt.

A katonaságból a civil lakos
ság is hasznot húzott. Megszüle
tett ugyanis az az intézkedés, 
amely a katonaságot bekapcsol
ta a gazdasági munkába. Á hon
védek elsősorban a mezőgazda
sági szövetkezetelmek nyújtot
tak támogatást. De segítettek 
máskor, máshol is, ha baj volt.

Csatában... A fotó az utolsó aszódi összhaderőnemi 
kispályás bajnokságon készült. Rácz Zoltán felvétele

1953-ban például az aszódi ka
tonák Esztergom és Pilismarót 
környékén erősítették a töltést a 
dunai árvíznél, de lehetne más 
esztendőket és helyszíneket is 
sorolni. Nemcsak a munkába, a 
veszélyhelyzetek elhárításába, 
hanem a kulturális életbe is be
kapcsolódtak a laktanyában 
szolgálók. A helyőrség Tiszti 
Klubja a tiszteken túl Aszód és a 
környező települések lakosságá
nak is kínált programokat. 1974- 
ben még helyőrségi gyermektá
bort is szerveztek: a megszünte
tett lőtéren a kihasználatlan épü
letekben szállásolták el a gyere
keket. A szép környezet és kör
nyék kínálta magát. Egész napos 
túrák, játékok, szalonnasütés - 
nem csoda, hogy sok gyerek je
lentkezett az egyhetes turnu
sokba.

1975-ben a lövészezredet vá
ratlanul Szombathelyre helyez
ték. Helyére a 40. Rendészeti 
Komendáns Ezred költözött. Ez 
együtt járt a laktanya fejlesztésé
vel, felújításával is. 1979-ben az 
alakulat a 40. Önálló Komen
dáns Ezred nevet kapta, amely 

később Petőfi Sándor Önálló 
Vezetésbiztosító Ezreddé módo
sult. 1991-ben az ezred a Galga 
Önálló Vezetésbiztosító Ezred 
nevet kapta.

1989-ben Sztán István ezre
dest nevezték ki parancsnoknak.

A rendszerváltás után nyitot
tabbá vált a honvédség élete. Az 

aszódi helyőrség ennek is meg
felelt. Sok-sok közös program a 
civil lakossággal, az Aszód 
Fesztivál, majd a laktanyabúcsú 
elindítása, hogy csak a leglénye
gesebbeket említsük. És persze 
kiválóan látták el szakmai fela
dataikat is. II. János Pál pápa 
magyarországi látogatásának ki
tűnő biztosítása elismerést ho
zott az alakulatnak, és ez csak 
egy esemény volt a sok száz kö
zött.

2001 -ben felújítási munkálatok 
kezdődtek, ami a következő esz
tendőben is folytatódott. Ennek 
keretében egyebek közt megújult 
a konyha és az étterem, de ekkor 
adták át a szerződéses katonák új, 
apartmanszerű szálláshelyét is, 
amit az egykori legénységi kör
letből alakítottak ki.

A bizakodás, hogy megmarad 
a helyőrség, a múlt hónapban el
szállt. Sztán István ezredes 
júniusban nyugdíjba vonul, a 
helyőrséget pedig december 31- 
én végleg bezátják. R. Z. 
Felhasznált forrás: Fercsik 
Mihály: Katonák a Galga 
mentén

Laktanyabezárás:
Megszakadó 

hagyományok?
Feladatkörének megfelelő

en a 40. Galga Vezetés biztosí
tó Ezred rendezi az össz-had- 
erőnemi kispályás labdarúgó
bajnokságot, ami egyébként a 
katonák kiképzésének része.

Az ezred parancsnoka, Sztán 
István a környék településeivel 
kialakított jó kapcsolatnak kö
szönhetően az utóbbi eszten
dőkben a több száz katonát „át
mozgató” eseménynek a lakta
nya falain kívül talált helyszínt, 
többek között Kartalon, Ba
gón, az utóbbi két évben pedig 
Aszódon, az Aszód FC sport
pályáján. Idén utoljára vívtak 
városunkban hatalmas csatákat 
a különböző alakulatok kato
nái. Sajnos a mieinket megvi
selte a bezárás híre, egy döntet
lent követően csak vereségekre 
futotta, így nem kerültek a leg
jobbak közé.

Ugyancsak a 40. Galga Ve
zetésbiztosító Ezred kezdemé
nyezte néhány esztendeje, 
hogy a temetőben a tavaszi 
hadjárat idején koszorúzzák 
meg az 1849 áprilisában vívott 
hatvani csatában megsebesült, 
és néhány nap múlva Aszódon 
elhunyt huszárkapitány, Mis- 
kolczy Sándor sírját. Azóta az 
évforduló közeledtével szor
gos kezek rendbe teszik a sírt, 
április elején pedig az önkor
mányzat, a honvédség és az 
iskolák képviselői közös meg
emlékezésen hajtanak főt a ka
pitány emléke előtt.

Idén erre az eseményre áp
rilis 8-én került sor, közvetle
nül azt követően, hogy a vezér
őrnagy bejelentette az állo
mány előtt a laktanya bezárá
sát. A sírnál Detre János espe
res emlékezett a hősre, és be
szédében arra kérte a fiatalo
kat, vigyék tovább a hagyo
mányt.

-erzé-
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Utolsó napiparancs és “oszolj!”
A nagytarcsai laktanyából százharminckét főt bocsátottak el

Hivatalosan is...

- Köszönöm a munkáj át!
- Köszönöm, hogy segíthettem!

E rövid párbeszéd zajlott áp
rilis 29-én Sztán István ezredes 
és a nagytarcsai laktanya volt 
dolgozói között. 132 tiszt, tiszt
helyettes, szerződéses katonai és 
közalkalmazott volt kénytelen 
venni a kalapját a szaktárca kar
csúsítást törekvéseinek eredmé
nyeként.

Az elbocsátottak fegyelmezet
ten hallgatták végig a számukra 
utolsó napiparancsot, és vették át 
a szolgálatukat igazoló emlékla
pot. Bár keveset szóltak, az arcuk 
elárulta mérhetetlen csalódásu
kat: az ígért biztos jövő helyett a 
bizonytalanságot kapták.

December végén az aszódi lak
tanya dolgozói élik át ugyanezt.

Minden az arcukra van írva...
Rácz Zoltán felvétele

...értesítette az önkormány
zatot a laktanya bezárásáról a 
Honvédelmi Minisztérium. A 
tényt Gáspár Tibor vezér
őrnagy közölte Bagyin József 
polgármesterrel. Mindennek 
azért van jelentősége, mert a 
város így bejelentheti igényét 
az objektumra.
A város első embere a leg

utóbbi ülésen tájékoztatta kép
viselőtársait az egyeztetésen 
elhangzottakról. Ebből kide
rült, a honvédség 2006. de
cember 31-ig néhány épületet 
még raktárként fog használni, 
ezt követően történik meg a 
totális kivonulás. A képviselő
testület időközben felállított 
egy adhoc bizottságot, hogy az 
tegyen javaslatokat a laktanya
hasznosításra. R.Z.

Néhány objektív szó egy tévériport kapcsán
Elszalasztott lehetőségek a Podmaniczky-kastély hasznosításánál

Nehéz megszólalnom a két
szer is megnézett és többször is 
újságba került riportok, tények, 
újságcikkek után és azt monda
ni, hogy na még egyszer utoljára 
elmondom az objektív tényeket, 
de aztán soha többet... Hát most 
így érzem. Igyekszem rövid és 
tárgyilagos lenni, s kikapcsolni 
érzelmeimet. Ami igen nehéz 
lesz. Aki ismer, tudja, hogy 
egész életem a megharcolt, elfo
gadott igazságok jegyében telt, s 
akkor is vállaltam önmagamat, 
amikor nem csak jó következ
ményeket lehetett sejteni a meg
nyilatkozásaim után. így van ez 
most is.

Kétszer is megnéztem a kas
télyról szóló riportot, hiszen az
nap kétszer is sugározta a Hír 
TV. Megdöbbenve tapasztaltam, 
hogy mennyire nem emlékez
nek emberek a saját, nem csak 
elmondott, hanem leírt szöve
gükre. Amikor a speciális bizott
ság megnézte a visszakérendők 
listáját, a funkciójával együtt, al
kalmasnak találta arra, hogy a 
Detre János lelkészünk cikké
ben említett célok megvalósítá
sára visszaadja az épületet. 

Aztán persze a tennivaló igen 
sok lett volna, és felelősöket kel
lett volna kinevezni, ami a mi 
szegény egyházunkban nehéz 
lett volna, hiszen pénz nélkül 
nehéz felelősséggel megbízni 
valakit valamilyen ügyben. De 
hát ez így ment eddig minden 
ügyben, hogy akik tettek, tenni 
akartak jó lélekkel egyházukért, 
azért nem kaptak anyagi elisme
rést. Viszont a központi appará
tusban vannak olyanok, akik se
gíthették volna a laikusok mun
káját, harcát. De az bizony a fe
lelősség megosztását jelentette 
volna, és azt senki nem szereti, 
ha nem muszáj. Hát így maradt 
mindig el bármilyen apró ötlet, 
vagy javaslat megtárgyalása is a 
Országos Egyház értekezletein, 
ülésein. Az is, amikor még testü
leti tagként abban reményked
tem, hogy a központi konyha ki
alakítása a kastélyban megtör
ténhetett volna, és az egyháznak 
is és a településnek is csak fele 
pénzébe került volna. A kollégi
um kialakítása is megtörténhe
tett volna és a pénz is megvolt 
hozzá, hiszen a jelenlegi kollé
gium kialakítása is pénzbe került 

és azt beforgathatta volna az 
egyház a kollégium kialakítá
sába. Hogy ez mennyire egy 
valós terv volt, mi sem bizo
nyítja jobban, minthogy 2000 
májusában a riportot adó sze
mélyek: Frenkl Róbert országos 
felügyelő úr, SzebikImre püspök 
úr, Roncz Béla igazgató úr kérték 
az iskola bővítésének lehetősé
gét, és a kollégium kastélyban 
történő kialakításának, alapító 
okiratának elfogadását. Amit 
meg is kaptak a minisztériumtól. 
Szóval nem csak mi álmodtunk 
a kastély hasznosításával kap
csolatban a kollégiumról. Aztán 
a „helyiek” terve, elképzelése 
volt egy középiskolák utáni le
hetőség kialakítása. 2 éves inten
zív nyelvi képzéssel és számítás
technikai képzéssel egy főiskola 
szintű, nemzetközi színvonalú 
titkárnőképzőt indítani, ami 
most az EU-s csatlakozásnál 
biztosan hiánypótló képzés lett 
volna és biztosan lett volna hall
gatója, tanulója az iskolának. A 
tatarozásra is volt elképzelé
sünk. Nevek említése nélkül, fe
lelős aszódi emberek segítségé
vel a hatvani szakiskola tanulóit 

is bevonni a tatarozásba, hogy 
olcsóbban és mégis színvonala
san oldjuk meg a renoválást, res
taurálást... De hát ez már a múl
té. Számomra mint aszódi pol
gár számára csak az a fájó, hogy 
az ingatlanokért befolyt összeg 
nem Aszódot bővíti, hanem fel
éljük akár a kastély őrzésében, 
akár más irányú költségek, lyu
kak betömésében.

Akit érdekel, szívesen meg
mutatom a fent említett alapító 
okirat másolatát, s csak remé
lem, hogy Gyárfás Zsuzsa mint 
aszódi illetőségű szerkesztő leg
közelebb ilyen riportok elhang
zásánál gondolni fog a teljesség
re, és az ügyben érintett és meg
szólított (megvádolt) helyi veze
tőket is megszólaltatja.

És még egy mondat: az egye
tem szép terv és nagy dolog, 
hogy valaki hajlandó a vagyonát 
ilyen nemes célra felhasználni, 
de a riportban említett jogászok
nak nincs mit megtárgyalni 
akkor, amikor a teljes rizikó az 
egyházat illeti, a többi a vállal
kozót.

Fischlné Dr. Horváth Anna
Az Egyházközség felügyelője
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Hivatása: pedagógus
Pedagógus vagy?
Akkor emlékezned kell, ami
kor izzadó tenyérrel, torkod
ban dobogó szívvel, teli lelke
sedéssel tartottad meg első 
órádat, foglalkozásodat. Ke
vés is volt talán az a szűkre 
szabott idő mindarra, amit a 
főiskolán, egyetemen magad
ba gyűjtötték
Milyen boldog voltál, mikor 
úgy gondoltad, na ez jól sike
rült.
Pedagógusvagy?
Akkor eszedbe juthat, mit 
érezhetnek azok a kicsi ember
kék, akik először sírva lépik át 
az óvoda, iskola kapuját, és 
egész délelőtt a kezedet szo
rongatják, majd egy-két hét 
múlva szilaj csikóként szágul
doznak. Később a szemed előtt 
növekednek, gyarapodnak, 
majd lassacskán felserdülve,
kezed alatt érett, komoly fel
nőtté válnak.
Pedagógusvagy?
Akkor a gyermek, a diák szá
modra nyitott könyv, amelyet 
folyton olvasnod kell, nem 
ugorhatsz át részeket, és me
lyet életed végéig nem tudsz 
letenm. Mindig vissza-vissza 
lapozgatsz, hogy építkezni, 
építeni tudj, hogy megértsd, 
hogy segítsd, hogy mutasd a 
helyes utat. S ha már a végére 
értél, akkor sem nyújtózhatsz 
el elégedetten, hanem kezdhe
ted újra elölről, megint és 
megint...
Pedagógus vagy?
Akkor tudod, mit jelent csen
gőszóra felugrani, kezedbe 
fogni a naplót és becsukni az 
ajtóval magad mögött a külvi
lágot. Innentől kezdve már 
csak a szembeülő diákokra, az 
ő épülésükre koncentrálsz, 
azonosulsz gondjaikkal, szá
mon kéred, meghallgatod őket. 
Fáradtan hazatérve esténként 
dolgozatokat javítasz, órákra 
készülsz, és azon kapod ma
gad, hogy a lámpa mellett, asz
talodnál ülve, a füzetet kezed
be fogva beszélsz, dicsérsz, 
korholsz. Képzeletedben meg
jelenik a diák, aki már megint 
nem figyelt, nem készült fel 

rendesen, de az is, aki szorgal
masan, becsülettel visszaadja 
az általad közvetített tudást.
Pedagógus vagy?
Akkor a nemzet napszámosa
ként megvívtad már a magad 
küzdelmes, néha reménytelen 
csatáit a gyermek védelmé
ben, személyiségének tiszte
letben tartásával a „majd én 
megmondom a magamét” 
szülőkkel, folyton pénzhi
ányra hivatkozó fenntartók
kal, papírszagú oktatási-neve
lési koncepciókkal, folytono
san újratermelődő, önigazo
lást kereső, sokszor ötletsze
rű változtatásokkal.
Pedagógus vagy?
Akkor tudod, mit jelent talál
kozni egykori tanulóiddal, 
akik babakocsiban mosolygó 
csemetéjüket mutatják Neked, 
és azt kívánják búcsúzóul, ha 

Az érettségi első napján
felnő, ő is a Te osztályodba jár
hasson. Jó találkozni olya
nokkal, akik sikeres emberek
ké váltak, és a Te „kis" útrava- 
lódat, „szeretetpogácsáidat" 
viszik tovább az életben. Vagy 
- mint sokunknak megadatott 

hogy a katedrán a helyedbe 
lépjen egykori tanítványod.
Pedagógus vagy?
Akkor emlékezned kell azok
ra is, akik pályádon segítettek, 
erőt adtak, ha az fogyóban 
volt, melléd álltak, mikor igaz
ságtalanul támadtak, érdem
telenül pellengérre állítottak, 
Nélkülük a munkád nem lehe
tett volna eredményes.
Nem feledheted azokat, akik 

ugyanezen az életösvényen ha
ladtak, mindennapjaid fontos 
részei voltak, példát mutattak, 
Azokra is fájó szívvel gondolj, 
akik hivatásuk gyakorlása köz
ben, a gyerekek védelmében 
vesztették életüket.
Pedagógusvagy?
Akkor a Te fürdőkádad is tele 
van a szeretet és tisztelet ezer
nyi, színes virágával, ígyjúnius 
elején. Mosolygó, csillogó 
gyermekszemek köszöntenek, 
a szülők hálásan a kezedet szo
rongatják, s nem győzöd meg
köszönni ajókívánságokat. 
Otthon a virágok mögé vidám 
gyerekarcokat képzelsz, és el
tűnődsz:
Már megint véget ért egy év... 
Pedagógusvagy?
Akkor Neked küldetésed van. 
Neked Lámpásnak kell lenned. 
Olyan értékvesztö, felfordult 
világot élünk, melyben nagy 
szükség van messzire világító, 
értékteremtő, szeretetet, tu

dást átadni tudó lámpásokra. 
Tisztán, őszintén sugárzó em
beri fényükre, mely, ha világos 
van, szinte észrevétlen marad, 
de a sötétben köré telepednek 
az emberek.
Ehhez a nehéz küldetéshez kí
vánok minden pedagógustár
samnak - óvodától egyetemig 
-, sok erőt, testi és lelki egész
séget, a folyton megújulni tu
dás képességét, soha el nem 
múló lelkesedést, felelősség
teljes, embert formáló hivatá
suk gyakorlásához.

Koczeth László
(Tövis)

Jólesz doktor 
cáfolja, hogy 

külföldre távozna
(Folytatás az 1. oldalról)

Huszonnyolc éve dolgozom 
Aszódon, , az idő fölöttem sem 
múlt el nyomtalanul, itt van az 
egyéves fiam, Marci, akivel 
szeretnék több időt tölteni. Ehhez 
segítségre van szükségem. Úgy 
döntöttem, hogy nem rezidens 
orvost veszek magam mellé, 
hanem dr. Bodó Zsoltot kérem fel 
erre. Vele több évtizede jó, 
mondhatnám baráti kapcsolatban 
vagyunk.

- Ő is háziorvosként fog ren
delni?

- Igen. Mivel azonban a Szak
orvosi Rendelőintézet főorvosa 
egyelőre reumatológus és bel
gyógyász szakvizsgával rendel
kezik, meg kell szereznie előbb a 
licencvizsgát, majd meghatáro
zott időn belül a háziorvosi jogo
sítványt is. Ehhez én igyekszem 
a lehető legtöbb segítséget 
nyújtani neki.

- Az emberek más nevet em
legetnek: dr. Nagy Gyulát, a ko
rábbi aszódi körzeti orvos fiát...

- Ezen én is igen elcsodálkoz
tam, hiszen még sohasem talál
koztunk. Visszatérve a saját el
képzelésemhez: ezt tartom a 
legideálisabb megoldásnak, dr. 
Bodó Zsoltban szakmailag és 
emberileg teljesen megbízom, 
ráadásul őt Aszódon és a kö
rnyéken mindenki ismeri. A be
tegeim - no és persze az övéi is - 
azt fogják tapasztalni, hogy 
bizonyos napokon én rendelek 
az Arany János utcai rendelőben, 
más napokon pedig ő.

-Találkozásunk előtt Ön an
gol nyelvtanfolyamról érkezett 
haza. Mi célból eleveníti fel a 
nyelvtudását?
- Van egy másik dédelgetett 

tervem, ami anyagi és nyilván 
szakmai szempontból is előnyös 
volna. Jelentkeztem angliai mun
kára. Eszerint havonta egyszer, 
esetleg kétszer egy-egy hétvégén 
Angliában ügyelnék. Az Angol 
Orvosi Kamara már regisztrált, 
de ez nem jelent tényleges mun
kát.

Erzé-
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€ @ S CITROEN A Stílus Útján Minőség. Megbízhatóság. S^-
A vei étiét élménye

flUTÓflLKflTR^Z
Személy-, haszon,- tehergépjármű

- gyári, utángyártott, bontott alkatrészek,
- motorikus alkatrészek,
- karosszériaelemek,
- akkumulátorok, olajok és kenőzsírok.

KAMION ALKATRÉSZEK FORGALMAZÁSA IS!

ZO-LA 2000 Kft. Aszód, Kossuth Lajos u. 71.
Tel.: 28 500-450; 20 9416-533; 20 9111-104

MEGAPRINT
SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS NYOMTATÁSI KELLÉKEK

HATVAN RÁKÓCZI ÚT 35. ASZÓI) KOSSUTH ÚT 3.
06/37 344-926 ÉS 06/30 680-83-67 06/28 402-369 ÉS 06/30 680-83-57

M éiTTIMK www.megaprint.huhatvanilzleil ELKqLTqZöTT|
(NEG-ROCK MELLE)

.■tmvvn <v> , iim null l.A ~——- — - •ADU INI* / prWKL.ll> 4 UüAL Difi'
2300 MHZ AMD SEMPRON CPU 2800MHZ AMD SEMPRON CPU

GEFORCE 4 MX 4400 64 MB VGA ASUS A7V8X-X ALAPLAP ATI RADEON 9600 128 MB VGA 
256/400 DDR M EMÓRIA

MAXTOR 40 GB HDD
LG CD ÍRÓ VAGY DVD DR1VE

CODEGEN HÁZ+TÁP

69.990.-

A SZÁMÍTÓGÉPEKRE 3 ÉV DÍJTALAN””
SZERVIZELÉST VÁLLALUNK!(ACimK,o»Av.ne,,

FOLYTATÓDIK AKCIÓNK:

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

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

LG CD ÍRÓ VAGY DVD DRFVE L -*
CODEGEN HÁZ+TÁP 1 127.11 VU.-

77.900.- SÉS

512/400 DDR-RAM MÁRKÁS 
256/400 DDR-RAM MÁRKÁS 
LG 4163B16XDVD író 
Pioneer 109D DVD író 16X

12.500.- Samsung 60GB HDD 3 év gar. 13.900.- 
6.300.- Canon (fór use ) NE-24 patron 380.- 
15.700.- BLUETOOTH (40 M) 4.800- 
20.900.- 1NFRAPORT USB 3.900-

ÁRA1NK TARTALMAZZÁK AZ ÁFA-T!

ISZOD.

HfeManfatyamvk
a

Házában
♦ 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
063031119233

e-mail: granatalma@drotposta.hu

http://www.megaprint.hu
mailto:granatalma@drotposta.hu
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www.volkswagen.hu

Bora rendkívüli árkedvezménnyel

Főbb felszereltség:
• Vezető- és utasoldali légzsák, 

oldallégzsákok elöl
• ABS (blokkolásgátló)
• Szervokormány
• Központi zár

• Béta rádió 4 hangszóróval
• Kormányoszlop magasság- 

és axiális állítással
• Ködfényszóró
• Zöld hővédő üvegezés

Az ajánlat részleteiről érdeklődjön 
márkakereskedésünkben!

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

A VW Bora motonzaltságtol iüggo kombinált atlagfogyasztása: 5,0-7,6 1/100 km, C02 kibocsátása: 116-252 g/km.

http://www.volkswagen.hu
mailto:vwertekesites@aufocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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A hirdetést fizette ifj.Szenoráczki Ferenc az ‘'ötös lottónál is nagyobb’* nyertes.
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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 ; 
256/400 Samsung DDR RAM 
Integrált videokártya
40GB/7200 Maxtor winchester 
1,44 floppy meghajtó 
LG 52x CD-Rom
Mercury Sapphire 300W ház 
billentyűzet, egér

Bruttó ár: 51500 Ft
Vagy 

0% önerő 12 x 51500 Ft

XS STANDARD+
Asrock K7VT4APRO
AMD Sempron 2400+ processzor 
256'400 Samsung DDR RAM 
ATI Ratíeon 9250 DT videokártya 
80GB/72C0 Maxtor winchester 
1,44 floppy meghajtó
LG 16x/52x DVD-Rom
Mercury Sapphire 300W ház 
billentyűzet, egér

Bruttó ár: 67490 Ft
Vagy 

0% önerő 24 X 3943 Ft

XS HOME
Abil NF7-SL alaplap
AMD Sempron 2500+ processzor 
512/400 Samsung DDR RAM 
Integrált videokártya 
80GB/7200 Maxtor winchester 
1,44 floppy meghajtó 
LG Combo Drive 
Codegen6041L-B 300Wház 
billentyűzet, egér

Bruttó ár: 89900Ft
Vagy 

0% önerő 24 x 5253 Ft

CREDICEN®
ÁRUHITEL

Canon IP 3000 nyomtató 33490 FT 
vagy

OFt önerő és 12x3350Ft

LG 71OB monitor 32367FT
vagy

OFt önerő és 12 x 3236

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

Nyitvatartás: H-P: 10-18 Sz: 9-13
A eredben bank a hileibirálal jogát fenntartja. Ez a hirdetés nem minősül nyilvános tájékoztatónak és ajánlattótelnek. A 

Hitelről részletes lalyekozlatást az üzletünkben elhelyezett hirdetmények adnak. A TH M 39,25% 43 hónapos 
futönrdo esetén.

TAPÉTA Vásár
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

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

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

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

Új és használt 
autók 0 Ft indulóval 

akár 120 hó 
futamidő!

Új autó havi törlesztő

8.055,* Ft/hó*

SuzuKI Swift

Péter Lajosné 
ASZÓD 

LAKÓTELEPI FESTÉK - TAPÉTABOLT 
Tel: 28 401-691 

Nyitva: H-P: 6-17-ig 
Szó: 6-12-ig

4 RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDÉSEINKBEN.

' ALT01,1 GL 40% önerő (1 év) THM: 6.098% CHF alapú hitel esetén.

, . , i Szalon: Hatvon,MóraF.u.6.Tel./fax: 37/342-353,37/344-392;
márkakereskedője: Szervjz; Hatvon, Rákóczi u.95.Tel./fax: 37/349-409,37/541-580;

SUZUKI Szalon és szerviz: Bog,DózsaGy.u.í.Tel./fax: 28/504-110,28/504-111

Http://www.extrasat.hu
mailto:extrasat@invitel.hu
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( wzw-wz )
Aszód Baross u. 2. Tel: 28/402-120

(a körforgalomnál, a mentőállomás mellett)

* eledelek (teljeséríéhű szárazlápok, honzervch, fagyasztói! 
húsok) és ápolási cikkek kutyáknak, macskáknak, 
madaraknak, rágcsálóknak, teknősöknek, halaknak

- kölyökncvclcshcz anyatcjpóíló és cumikészlcí
- élő állatok széles választéka
- szakkönyvek, beszerzési, tartási-ápolási, 

kiállítási és tenyésztési tanácsadás.

A legjobb...
.. .Kiszolgálás, parkolás, mindig alacsony árak. 
Előrendelés esetén árengedmény, házhozszállítás, 
vásárlóinkat nyitva tartási időn Kívül is kiszolgáljuk.

Júniusi akcióinkból:
MadárpóKoK és íörpehörcsögök 
Különlegesen alacsony arabon!
20 % árengedmény

ezen hirdetés felmutatójának
Az állatszállító táskák és boxok, kalitkák, 

terráriumok és akváriumok árából.

Alakformáló 
masszázsszalon

Aszód OTP udvar
- Zsírégető-alakformáló 

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

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

Bejelentkezés:
Kovács Mariann: 20 460-3982
Raczky Andrea: 30 643-2203

Pedikűröst, manikűröst, műkörmöst keresek!

* Móni FOTÓ •
Aszód, Kossuth Lajos u. 38. Tel: 400-957

Nyitva: H-P: 8-17, S20: 8-12 Digitális Labor
Akciós fényképezőgépek!

EOS 3000 KIT tükörreflexes gép: csak 34.990.-
CANON PRÍMA SUPER 38-130 mm zoom 44.900.- 34.900.-
CANON PRÍMA SUPER 37-155 mm zoom 59.990.- 49.900.-

Digitális Olympus 3,2 MP
3x optikai, 12 x digitális zoom 32.900.-

íl SONY 5,1 MP
U 04. 3x optikai, 6 x digitális zoom 62.900.- 

fényképezőgépek + ajándék tölthető elem + mem. kártya
Memóriakártyák, fa és fémkeretek, fotóalbumok

Illatszertár

Női és férfi parfümök 
széles választékban kaphatók!

Illatszerek továbbra is 10 %-ka! olcsóbban!

Líwy-xz
EXTRA méretű, divatáru 
Aszód, Kossuth L. u.3

Tel.s O6-.3O 627-8481; 06 30 267-5545

Halásznadrágok, pólók, 
ingek, fürdőruhák

Nálunk mindent
egy helyen!

Kínálatunk folyamatosan bővül. 
Érdemes betérnie hozzánk!
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Ríva -Lux Kft.
Hagyományos Háztartási Bolt

íí Kossuth
Tel.: 28 4

i i > : i; ,H,U le.i

L. u. 19.
01-442

hl vitva ■ 8-17- Szn ■ 8-1211 j 1L V Cl ICO LC13. ii r

Illatszerből Háztartási bolt

-napozószerek,
- szoláriumkrémek,
- karcsúsító, bőrfeszítő, narancsbőr 

elleni szerek, testtekércselő fólia,
- műköröm és kellékei,
- parfümök, hajfestékek, illatszerek,
- pelenkák: darabos (32 Ft-tól), UP&GO, 

strandpelenka, Pampers,
- akciós mosó-és tisztítószerek. r.í

ííJSSkw

—:-------------------------------------------------------- -
■ >:AB'

- zománc és falfestékek,
- favédők, lakkok, lazúrok,
- festő-és háztartási létrák,
- rovarjrtószerek (Vape, Raid, 

Chemotox)
- cserepek, balkonládák, kaspók,
- légy-és gyógyfüggönyök,
- hintaágy, hintaágypárnák, akciós 

ülőpárnák.papíráruk,

Folyamatos akciókkal várjuk régi és új vásárlóinkat!

HUNTRACO Rt. Környezetvédelmi Üzletág 
2040 Budaörs, Kamaraerdei út 3.
Központi tel.: (23) 504-200
Közvetlen tel.: (23) 504-296 Fax: (23) 504-291

Szennyvíztisztító kisberendezésünk 
segítségével véglegesen megoldódik 
szennyvízkezelési problémája.

A rendszer előnyei:
• kis hely- és energiaigény, 

költségkímélő üzemeltetés 
könnyű és gyors telepítés, 
szag- és zajmentes működés,

• a lakókörnyezetbe esztétikusán beilleszthető 
berendezések,

• újrahasznosítható, pl. öntözésre is felhasználható
tisztított szennyvíz. _______ _____

Malaczkó Szabolcs 
területi képviselő 
mobil: 30 689-6862

HüniMCÖ
www.huntraco.hu

5

http://www.huntraco.hu
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4 S2IS2ISZALON várja!
— t , . Aszód Bethlen G. u. 18/1
fodrászát;
A nyár legújabb színei, trendi frizurák, 
napvédő pakolások
Szolárium:
Megszépíti bőrét a napozás előtt!
Pedikűr-manikűr:
parafinos kézápolás, porcelán és zselés 
műköröm, francia manikűr
masszázs:
Talpmasszázs, bioptronlámpás kezelés, 
Tens Omron elektromos kezelés egésztest és 
helyi (láb, hát stb.) masszázs
Új: Kleopátra-program
- fogyasztó, zsírégető!
Már 1 kúra után kisebb ruhát viselhet!

Bejelentkezés: Fekete Szilvia
20 935-1345; 28 500-831

Aszódi telephelyű, 
nemzetközi fuvarozó cég 

C,E kategóriájú jogosítvánnyal 
rendelkező gépkocsivezetőt, 

autószerelőt, 
valamint 

németül tudó 
fuvarszervezőt keres.

Érdeklődni lehet
a 

06 20 9240-400-as 
vagy a

28 401-601-e telefonszámon.

Hölgyek boltja, hölgyek divatja

mim csak mmiw
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, konyha, üzletberendezés gyártása.

MÉRETBE VÁGÁS FÁJLOD ÉS KRCNCSWMN EÚTORUUPOEEÓU

Nyitva tartás: H-.13-17; K-P: 8-17; Szó: 8-12
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ANGOL

Olasz
Intenzív 

nyal vta nf olya mok 
júliusban és 

augusztusban!
Érdeklődni: 

Búzásné Sánta Erzsébet 
06 20 395-4352

ÁTKÖtTÖZTÜnK!
Drogériánkat 

május 1-t *1 

az Udvarházban 
(Kossuth L. u. 3.) 

találják kedves vásárlóink!

Folyamatosan bővülő kínálatunk:
- gyógytermékek,
“ gyógyhatású készítmények,
- gyógyteák, különleges filteres teák,
- táplálékkiegészítők, bioélelmiszerek,
- natúrkozmetikumok, illatszerek,
- minőségi szépészeti termékek 

(L’Oreal, Rímmel),
- ajándéktárgyak,
- kristálytermékek.

Nyitva tartás: K-P: 8-17; Szó.: 8-12 
Telefon: 28 400-179

Gödöllői BB AUtÓSlSKOla Bt.
Telefon: 20 9414-638,; 28 419-529 

www.bb.maganiskola.hu
Akkreditált felnőttképzési intézménygépjárművezető 

tanfolyamot szervezaz alábbi kategóriákból: M,A B, B+E, C+E

Következő tanfolyam: 2005. Május 31. 17.30 
Aszód, Helyőrségi Klub 

Jelentkezés a helyszínen.

Kedvezmények: teljes képzési díj - 30 %
Diák és kismama kedvezmény: elmélet - 50 % 

lÉirettségiiizőlKreik aijáirdlélkü
Érdeklődni: Kovács Péter aszódi oktatónál a 20 981-8886-os számon, akár SMS-ben is.
Érdeklődjön, mielőtt az olcsó túl drága lesz!

http://www.bb.maganiskola.hu
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RENAULT
AUTÓKAT ALKOTUNK

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS - 
350.000 Ft megtakarítás!!!

Most érdemes tavaszi nagytakarítást tartani!
Renault Thalia Premiere vásárlás esetén roncsautója 350.000 Ft-ot ér, amelynek 
beszámításával, készpénz hozzáadása nélkül elviheti új autóját!
Érdeklődjön márkakereskedésünkben.
Az ár a regisztrációs adót tartalmazza. A képen látható autó illusztráció. Fogyasztás liter/100 km: vegyes: 4,5-7,3; városi: 5,7-10,0; 
országúti: 4,0-5,8; CO2-kibocsátás g/km: 121-174 (változattól függően).

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

RENAULT - Autókat alkotunk

http://www.renault60.hu
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Ha jön a romboló áradat...
A vízügyesek felkészültek az időjárás okozta nehézségek kezelésére

(folytatás az 1. oldalról) 
hosszú távú intézkedésként sem
miképpen. Az ivóvíz minőségi 
problémái, a bakteriális fertőző
dések, az ebből fakadó, több 
községet érintő ellátási zavarok 
egyenes következményei a csa
tornázás kiépítetlenségének, az 
árokrendszerek eltömődésének, 
nem megfelelő kezelésének, az 
elavult, hevenyészett emésztők- 
nek és az önkormányzatok költ
ségvetésében ilyen irányú fej
lesztésre fordítható csekély 
anyagi lehetőségének.

Az esetleges hasonló rendkí
vüli időjárás okozta helyzet ke
zelésére a Galga vidékén az 
aszódi székhelyű Galgamenti 
V ízügyi T ársulás hivatott.

Huszár Mihály ügyvezető 
igazgatót arról kérdeztük: mi
lyen feladatok állnak a kft. előtt a 
korábban említett helyzetek el
kerülésére, megoldására.
- Az 1967-től működő GA- 

VIT illetékességi területéhez 
három megye harmincegy köz
sége tartozik Jászfényszarutól 
Becskéig, gyakorlatilag a Galga 
forrásvidékétől a Zagyvába való 
betorkollásáig.

Szerencsére a kedvező föld
rajzi fekvés következtében je
lentősen kisebb a lehetősége az 
előbbiekben említett vész
helyzeteknek a térségben, bár a 
környéken is előfordultak az ez
redfordulón és előtte nagyobb 
esőzések okoztajelentősebb ára
dások. Azóta állami segítséggel 
gátakat erősítettünk, vízelveze
tési munkákat végeztünk, úgy
hogy megoldódtak környékünk 
gondjai, a Galga baj nélkül tudja 
fogadni a jelentősebb, szokatla
nul nagy mennyiségű csapadék
vizet is. A belvízvédelmi tervnek 
megfelelően a GAMESZ a víz
elvezető árkok tisztítását, rend
berakását időben elvégezte.

Persze munka így is akad bő
ven. Huszár úr a GAVIT soron 
következő, aktuális tennivalóit 
említve kitért a Szőlő utcai, ter
méskőből készült út megerősí
tésére, mivel a tavasszal lehullott 
jelentős csapadék megbontotta 

az út szerkezetét, és ennek hely
reállítása sürgető feladat. A 
Breda-patak vízelvezető képes
ségét is javítani kell a patakme
der kotrásával, tisztításával, mi
vel a belékerült faágak, külön
böző szennyező anyagok, lakos
sági hulladékok elzárják a patak 
vizének szabályos lefolyását.

Jelentős teendőt, megoldandó 
gondot jelent Aszód külterüle
tén, az ipartelepeknél a Galga 
vízszintjéből és a talajszintegye- 
zésből fakadóan a megfelelő 
vízelvezetés, a nagyobb esőzé
sekkor keletkező csapadékvíz 
kordában tartása. Ezek elvégzé
se folyamatosan történik.

Mindent egybevetve az aszódi 
GAVIT felkészült az esetleges 
szokatlan időjárásból fakadó ne
hézségek kezelésére, és folya
matosan végrehajtja vállalt fela
datait, remélhetőleg minden 
aszódi és környéki lakos meg
elégedésére.

A Föld napja diákszemmel
Szórakoztató és elgondolkodtató feladatok, ötletek és észrevételek

A Föld napja áprilisban van. 
Ezt a hónapot ennek szentel
tük.

Az első hetet plakátkészítéssel 
töltöttük. Minden csoportban él
vezettel munkálkodtak a gyere
kek. Amikor kész lett, mindenki 
boldogan nézte a munka ered
ményét. A csodálatos plakátok 
kikerültek az iskola folyosójá
nak a falára.

A második héten naponta ösz- 
szegyűjtöttük az udvari szeme
tet. Az egyik délután össze
dugtuk a fejünket a környezet 
megóvása érdekében. Rengeteg 
jótanácsot találtunk ki, és 
elégedetten nyugtáztuk váro
sunk erőfeszítéseit a szebb és 
tisztább környezetért. Reméljük, 
valóra válnak a javaslataink. A 
harmadik héten, 22-én megren
deztük az akadályversenyt. 
Minden gyermek szórakozással 
töltötte a délutánt, nehéz és mó-

Az ügyvezető igazgató szerint 
nyugodtak lehetünk akkor is, ha 
jön a víz.

Koczeth László (Tövis) 
*

A természeti katasztrófa súj
totta települések egyik óriási 
problémája volt, hogy az ivóvíz
hálózat használtatlanná vált, na
pokig lajtoskocsik segítségével 
juttatták ivóvízhez a lakosságot.

-A gondot az okozta, hogy az 
érintett falvak — mint például 
Mátrakeresztes - nem fúrt ku
takból, hanem víztározóból kap
ják a vizet, és abba a vihar kö
vetkeztében olyan anyagok is 
belemosódtak, amelyek fertőzé
seket okozhattak - tájékoztatott 
Ritecz György, a Galgamenti 
Víziközmű kft. ügyvezető igaz
gatója. -A Galgamente ebből a 
szempontból jóval védettebb, hi
szen a vizet mélykutakból véte
lezzük. Több baleset egybeesése 
kell ahhoz, hogy a vízhálózat 

kás játékokban vettünk részt. 
Négy állomás volt: az egyiken 
naprendszerünk bolygóit raktuk 
sorba. A feladat nehéznek bi
zonyult, nem mindig sikerült. A 
másikon dalokat gyűjtöttünk az 
állatokról és a növényekről. Ez 
már jobban ment! A következőn 
képet kellett kirakni kutyákról, 
és közmondásokat mondani 
róluk. Végül erdei és vízi álla
tokat ismertünk fel képekről. Ez 
sokunkat elgondolkodtatott.

Az első három csapat csokit és 
cukorkát kapott. De a többiek 
sem szomorkodtak, mert mind
annyian két-két szem cukrot 
nyertek. Jól éreztük magunkat. 
Reméljük, jövőre is hasonlóan 
rendezik meg ezt a napot. Na
gyon válj uk!
Bártfai Máté és Hutter Olivér

3.b 
*

Most pedig következzenek az 
észrevételek, javaslatok: 

fertőződhessen, de természete
sen ezt nem lehet kizárni. Ha az 
esőzés olyan heves, hogy kimos
sa a vízvezetékek alól a talajt, és 
azok eltörnek, a csőbe sár, hor
dalék kerülhet. Ezután csak ak
kor lehet használni a hálózatot, 
ha azt fertőtlenítik.

Kritikus helyzetet szoktak te
remteni a nem megfelelő állapo
tú emésztőgödrök is. A szenny
vízcsatorna-hálózat megépülté- 
vel Aszódon és környékén ez 
egyre kevésbé okozhat gondot. 
A városban egyébként még nem 
100 %-os a csatornázottság, a 
Dózsa György utcában nem fek
tettek le vezetéket, mert nem 
tudták volna az előírásokat be
tartani, a többi, már meglévő 
közmű miatt egyszerűen nem fér 
el a cső. Ami a rákötéseket illeti, 
a térségben az ingatlanok több 
mint 70 %-a már a szennyvíz
hálózatot használja.

Rácz Zoltán

Örülünk a szelektív hulladék
gyűjtésnek. Nagyon tetszik, 
hogy a villanyoszlopokon virág 
van.

Jó, hogy a főúton sok szemét
gyűjtő kosár található.

Dicsérendő, hogy törődnek a 
gólyákkal.

Több kukát kérünk pl. a ját
szóterekre. Több növény legyen.

Szeretnénk, ha az iskolánk és 
közös lakótereink tisztábbak 
lennének.

Jó lenne olvasni arról többször 
is az Aszódi Tükörben, hogy hol, 
mely városrészen tartják tisztán 
a környezetet.

Uj padokat és egy biciklipar
kot szeretnénk.

MindenkineklKözlekedjünk 
többet kerékpárral! Ami megvan 
már, azt ne rongálja senki!

A“rákóczis” gyerekek
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II. János Pá]
Életének 85., pápaságának 

27. évében II. János Pál pápa 
visszaadta lelkét Teremtőjének.

Mindannyian tudtuk, hogy a 
Szentatya földi útjának végső 
állomása felé halad. A hírközlő 
eszközök segítségével nyomon 
követhettük betegségének állo
másait éppúgy, mint pápaságá
nak több, mint 26 évét.

Isten kiválasztott szolgája 
hazaindult.

Ki volt ő? Mindenki más vá
laszt adna a kérdésre. Ember volt, 
aki meghallotta és megértette az 
Úr hívó szavát, és lett általa egy
házának és nemzetének rendíthe
tetlen szolgája egész életén át.

1920. május 18-án született 
Wadovicében. Édesanyja korai 
halála után édesapja szerető irá
nyítása alatt nőtt fel. Az Egyház 
hívó szavát először Sapieha bíbo
ros közvetítette felé, de az érett
ségi előtt álló fiatalembernek más 
tervei voltak. Beiratkozott a 
krakkói Jagelló Egyetem lengyel 
nyelv és irodalom szakára.

A náci megszállás mindent 
megváltoztatott, Karol Wojtyla 
édesapja meghalt, maga előbb 
kőfejtőben, majd gyári munkás
ként dolgozott. Tagja volt az 
ellenállási mozgalomnak, „föld
alatti” színházban játszott, köz
ben elkezdett írni. (Versei, el
mélkedő prózái végigkísérték 
életét.) Közben pedig tanult: 
fölvették a krakkói illegális sze
mináriumba.

Azt hiszem, kiválasztottságá
nak bizonyítéka a háború alatti 
balesete: egy német katonai autó 
elgázolta, majd tovahajtott. Soha 
nem derült ki, ki kért segítséget 
számára a közeli kocsmában. 
Egy tény: olyan súlyos fejsérülé
se volt, amiből nem szoktak ép 
elmével fölépülni. Karol Wojty
la azonban nemcsak fölépült, 
hanem szellemi ereje is megerő
södött. Pápasága alatt legendás
sá lett nyelvtudása, áttekintő
képessége, gyors felfogása.

Pappá szentelése után is na
gyon sokat tanult, és tanított is 
papi munkája mellett.

Egyházi karrierje gyorsan 
ívelt föl: 38 évesen krakkói se
gédpüspök, 43 évesen Krakkó 
érseke, néhány hónap múlva bí
boros lett. Ekkor már évek óta 
részt vett a II. vatikáni zsinat 
munkájában. Hazájában a zsinat

papa emlekere
szellemében kívánt tevékeny
kedni: Wyszynski bíborossal 
együtt védte a lengyel egyház 
függetlenségét a politikai hata
lommal szemben.

1978. október 16-án bíboros
társai pápává választották. Be
járta a világot: életkora lehetővé 
tette, hogy bírja az utazás fára
dalmait. Vitte az Evangélium jó
hírét, hirdette a békét, az igaz
ságot, kiállt a szenvedőkért. 
Megszólította az öregeket és a 
fiatalokat, a nőket és édesanyá
kat, elindította a különböző 
felekezetek között párbeszéde
ket. "Neféljetek!" - biztatta len
gyel népét és minket is 1991 -ben 
Esztergomban.

Része volt a kommunista dik
tatúrák összeomlásában. Nem 
véletlen, hogy a szovjet titkos
szolgálat el akarta pusztítani.

Hazánkba kétszer látogatott 
el: 1991-ben és 1996-ban. Har
madik látogatásra már nem ke
rülhet sor. Úgy kell megőrizni öt 
magunkban, amilyennek megis
mertük. Elfogadni tanítását, föl
fogni szeretetét.

1991-ben Debrecenben mon
dotta:

„Fiatalok! Ne vesztegessétek 
az időt az előttetek járó nem
zedékek terméketlen elítélésével, 
hanem inkább tudatosan kerül
jétek el az elkövetett hibákat... 
Ne felejtsétek, hogy az ember 
szabadsága az Isten szeretetéből 
származik, és csak a szeretetben 
bontakozhat ki telj esen. ”

Habemus pápám!
2005. április 19-én délután a 

második napja ülésező bíbo- 
rosi testület - a konklávé - 
megválasztotta az új pápát.

XVI. Benedek néven az el
hunyt II. János Pál pápa egyik 
legközvetlenebb munkatársa, 
Joseph Ratzinger bíboros, a Hit- 
tani Kongregáció prefektusa lett 
az új pápa.

Hihetetlen pillanat volt: látni a 
füstöt, és töprengni a színén, 
majd hallani az örömhírt hirdető 
harangszót és látni az erkélyre 
kilépő, szelíd mosolyú új pápát.

A Szent Péter téren ujjongó 
tömeg és a televíziót néző mil
liók ejőtt megszólaló Szentatya 
„az Úr alázatos szőlömunká- 
sának” nevezte magát, megkö

szönte a hívek imáját, és kérte 
imájukat továbbra is, hogy telje
síthesse vállalt feladatát.

Mindenfelé örömmel fogad
ták ezt a hírt. Hazai egyházaink 
vezetői a II. János Pál pápa által 
megkezdett párbeszédek folyta
tását várják tőle, ugyanazt a 
megértést, amit már tapasztal
tak. A német kancellár az egész 
Németországot ért megtisztelte
tésnek tartja, hogy bajor bíboros 
lett az új pápa. Még az egyéb
ként tartózkodó ortodox egyház 
feje is üdvözölte ezt a választást.

Joseph Ratzinger 1927. április 
16-án született Markt am Inn- 
ben, a passaui egyházmegyében.

Tudatosan, egész életében 
papnak készült. Fölszentelésére 
1951-ben került sor, nem sokkal 
ezután elkezdte tanári működé
sét is. Közben lelkipásztori szol
gálatot is teljesített. Főiskolai és 
egyetemi katedrák követték egy
mást, a regensburgi egyetem 
rektorhelyettese volt, amikor 
1971-ben VI. Pál pápa 
münchen-freisingi érsekké 
nevezte ki, majd néhány hónap 
múlva bíborossá.

A Hittani Kongregáció pre
fektusává 1981-ben II. János Pál 
pápa nevezte ki. 1986. és 1992. 
között elnöke volt a Katolikus 
Egyház Katekizmusát összeál
lító bizottságnak.

A tíz nyelven beszélő főpap 
tudományos munkássága hamar 
feltűnést keltett. Nehéz szakterü
letet választott: dogmatikával 
foglalkozott, a hit tételeivel. Te
vékeny résztvevője lett a II. va
tikáni zsinatnak, ahol az általa 
képviselt progresszív gondolko
dás hozzájárult a XXIII. János 
pápa által meghirdetett megúju
láshoz.

Teológiai tudása páratlan. A 
hit tisztaságának kérdéseiben 
megingathatatlan: úgy véli, az 
egyház Krisztus egyháza és nem 
teológusok kísérleti terepe.

Akik ismerik, kiemelik szelíd
ségét, kiegyensúlyozottságát, 
széles látókörét, kultúráját, ké
pességét mások megértésére. 
Könyveinek az egész világon ki
terjedt olvasótábora van.

Mindannyian várakozással te
kintünk XVI. Benedek pápára. 
Neve Európa védőszentjének 
neve, azé a szenté, akit az orto
doxia is magáénak vall. XV.

Benedek pápa viharos időben, 
az I. világháború idején és köz
vetlenül utána állt az Egyház 
élén. Békét és kiengesztelődést 
hirdetett, a világot nem győzte
sekre és vesztesekre osztotta, ha
nem emberekre. A névválasztás
ban ez is benne van.

XVI. Benedek pápa beiktatása 
után néhány héttel bejelentette: 
megkezdődik elődjének, II. 
János Pál pápának boldoggá 
avatási eljárása. Ez volt az első, 
amit a hívek kértek tőle. Isten 
segítse munkáját!

Hőnigné Zádor Éva

VI. Pál pápa óhaja volt, hogy 
minden évben január 1-je 
legyen a béke világnapja. 
Ehhez mindig adott egy elmél
kedés! témát is. II. János Pál 
pápa folytatta ezt a hagyo
mányt. Most ezekből idézünk:

1979. Ahhoz, hogy a bé
kéhez eljussunk, meg kell ta
nítanunk az embereket béké
ben élni.

1989. A béke megteremtésé
ért tiszteljük a kisebbségeket!

1999. A valódi béke titka az 
emberi jogok tiszteletében rej
lik.

2001. A kultúrák közötti pár
beszéddel a szeretet és béke 
civilizációjáért!

2002. Nincs béke igazságos
ság, és nincs igazságosság 
megbocsátás nélkül.

2003. A szeretet a béke ko
vácsa.

2004. A békére nevelés min
dig időszerű feladat.

2005. Te győzd le jóval a 
.rosszat!
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Állítsunk Közösen
májusíáí!

Majálist idéző forgatag

meg azt, hogy hazánk egy esz
tendeje csatlakozott az Euró
pai Unióhoz. Programban, jó 
ételekben ezúttal sem volt 
hiány, és a rendezvény csak 
azért ért viszonylag korán vé
get, mert másnap munkanap 
várt a szórakozókra (is).
A rendezvényt a következők 
támogatták:
Miniszterelnöki Hivatal, Pest 
Megye Önkormányzata, 
Aszód Város Önkormányzata, 
40 Galga Vezetésbiztositó 
Ezred, Suzuki Sós.
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a Szabadság téren

1. A Barokk Kamarazenekar ezúttal is elkápráztatta a 
közönséget.

2-4. A quadmotor nemcsak négy, hanem két és egy keréken 
is tud előre haladni. Persze csak szakavatott kezekben.
5. A kézműves foglalkozás mindig nyerő a gyerekek kö
rében.

6. Melyik tortát válasszam? A tétovázó: Szenoráczky Fe
renc. A kínálók: Szabó Imre, a Pest megyei önkormányzat 
elnöke és Bagyin József polgármester.

7. Ricsi bohóc munkában.

8. Készül a vörösboros gombás kakaspörkölt.

9. A galambok ezúttal is röpültek.

Köszönjük, Laci...
.. .azt a két számot, amit elénekeltél nekünk az Állítsunk május

fát! című rendezvényünkön. Pontosabban eltátogtál, hiszen a 
Kincses Színházon keresztül kötött megállapodásunk értelmé
ben a fél órás show műsort teljes playback technikával kellett 
(volna) előadnod. Természetesen a mikrofon ki volt hangosít- 
va, amit Te arra használtál, hogy a technikát ócsárold, pedig az 
addig egészen jól szolgált. Igaz, a többi előadó azért arra figyelt, 
hogy a mikrofont „ne kapja be”, mert akkor torz lesz a hang, 
még a legprofibb technikánál is.

Félre ne értsd, nem haragszom Rád. Te azt tetted, amit a 
menedzsered mondott. Amikor az szólt, hogy menj föl a szín
padra, fölmentéi. Amikor azt mondta, gyere le, lejöttél. 
Autogramokat is osztottál. És közben biztosan azt gondoltad, 
mindez a Te érdekedben van. Erre hivatkozott a menedzser 
hölgy is, aki azzal indokolta a lehívásodat, hogy mi szándékosan 
le akarunkjáratni Téged. Ugye, azt Te sem gondolod komolyan, 
hogy erre mi áldoznánk 180 ezer Ft-ot?

A menedzsered egyébként akkor határozta el a lehívásodat, 
amikor a gyári műsoros CD az istennek sem akart elindulni a 
számítógépben. Agyonkarcolt hanghordozó nekem sem szo
kott működni. Szegény technikus srác - aki civilben egyébként 
hangmérnök - kétségbeesetten üzemelt be egy hordozható DVD 
lejátszót, s az végül nagy nehezen beolvasta a kért számot. Ad
digra viszont már a menedzsered elhatározta, hogy lehív a szín
padról. Szerencsésebb lett volna — ha lett volna - egy másik 
CD-t előhúzni. A következő héten csütörtökön aztán Te magad 
nyilatkoztad a Danubius Rádióban, hogy már egy hete(!) 
hangszálgyulladásod van, és az orvos eltiltott az énekléstől. 
Ezek szerint képtelen lettél volna Aszódon „élesben” énekelni.

Tudod, Laci, véleményem szerint a menedzsered egy dologról 
feledkezett el: beléd sulykolni, hogy nem a közönség van érted, 
hanem Te a közönségért. Azt gondolom - bár istenadta tehet
séged van - ,ezt még meg kell tanulnod, úgy, mint ahogy a nagy 
elődök is tették.

Mesélik, hogy a hatvani rendezvényen Balázs Klári és Korda 
György fellépése előtt elment az áram, így abszolút nem volt 
hangosítás. A művész házaspár egy ideig várt, aztán megunva a 
helyzetet, csak úgy unplugged módon (erősítés nélkül) lenyom
ták a műsorukat, hatalmas sikert aratva.

Sajnos az aszódi közönség hoppon maradt. Sovány vigasz, 
hogy a szervezőirodával sikerült abban megállapodnunk, hogy - 
mivel elismerte a szerződésszegést - gyermekműsorokkal kom
penzálja az elmaradt produkciót. De nekem sem volt egyszerű 
bejelentenem a tényt, hogy nem folytatódik tovább a show.

Kedves Laci! Mielőbbi gyógyulást kívánok, hogy tudj 
énekelni. Mert semmi más nem szolgálja jobban a hírnevedet, 
mint az, hogy kiszolgálod a rajongóid. És nemcsak tollal.

Tisztelettel:
Rácz Zoltán

a rendezvény szervezője
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Zárva marad a domonyvölgyi csomópont
A miniszter levélben indokolta a kérés elutasítását

Pályázati
felhívás

Előző számunkban arról 
adtunk hírt, hogy Tóth 
Gábor országgyűlési kép-vi
selő a domonyi önkormány
zattal együtt kezdeményez
te az M3-as autópálya do
monyvölgyi felhajtójának 
megnyitását. Időközben 
megérkezett dr. Kóka János 
miniszter levele, amely az 
alábbiakat tartalmazza :

Tisztelt Képviselő Úr!
Az Országgyűlés Házszabálya 
91.§-ának (2) bekezdésében 
foglaltak szerint Kiss Péter 
miniszterelnöki hivatalt vezető 
miniszterhez intézett “Van-e 
mód csökkenteni Bag község 
közlekedési, környezeti terhe
lését?” című K/15207. számú 
írásbeli kérdésére - illetékes
ségből - a következő választ 
adom.
A Képviselő úr által említett 

domonyvölgyi autópálya le- és 
felhajtó 1978-ban épült, az M3 
autópálya Budapest és Gödöl

lő közötti szakaszának for
galomba helyezése után vég
csomóponti szerepet töltött be. 
A 33. kilométerszelvény térsé
gében ideiglenes jelleggel ki
alakított csomópont biztosí
totta a kapcsolatot a 3.- akkor 
30. -számúfőúttal.
Az autópálya továbbépítése 

során már a 80-as években 
megszűnt a csomópont vala
mennyi irányt kiszolgáló funk
ciója. A kedvezőtlen terep
adottságok miatt - itt található 
a 3. számú főút és a Buda- 
pest-Miskolc vasútvonal felett 
átvezető völgyhíd - szabvá
nyos, a minimális műszaki pa
ramétereket kielégítő csomó
ponti kialakításra nem volt 
mód. 1998-ig ugyan haszná
latban volt egy gyorsító sáv 
nélküli szabványtalan felhajtó 
ág Budapest irányába, azon
ban balesetveszélyessége mi
att ez és a többi ág jelenleg ki
zárólag az üzemiforgalom cél

jait szolgálja. Ezen a helyen — 
a nehéz terepviszonyok és a 
völgyhíd szélesítésének szük
ségessége miatt - szabványos 
csomópontot csak aránytala
nul nagy költséggel lehetne ki
alakítani.
Új autópálya csomópont léte

sítését a forgalmi igények nem 
indokolják, mivel a 3. számú 
főút, Gödöllő (28. km szelvény) 
és Aszód (39. km szelvény) kör
nyezetében megfelelő sűrűsé
gű közvetlen autópálya csomó
ponti kapcsolattal rendelkezik. 
Bag belterületén egy új csomó
pont kiépítésétől sem várható 
forgalomcsökkenés, mivel 
Aszód, Kartal és Domony felé 
irányuló célforgalom továbbra 
is a bagi csomópontot használ
ná a kedvezőbb elérési idő mi
att.
Kérem Képviselő urat, hogy 

válaszomat elfogadni szíves
kedjék.

Dr. Kóka János

Aszód város Önkormányzata 
pályázatot hirdet az alábbi 
munkavégzésre:
Aszód, Falujárók útja 5/1 és 
5/2 sz. épületek előtti burkolt 
csapadékvíz elvezető árok le
fedése, parkolási terület ki
alakítása.
A műszaki kiírás a Polgár
mesteri Hivatal Műszaki Iro
dáján díjtalanul átvehető.
A pályáza benyújtási határ
ideje: 2005. júniusó. 12 óra 
A benyújtás helye: Polgár
mesteri Hivatal, Műszaki 
Iroda
Az ajánlatok bontása 2005. 
június 6-án, a 16 órakor kez
dődő Közbeszerzési Bizott
sági ülésen történik, a nyertest 
a képviselő-testület a 2005. 
június 8-i ülésénjelöli ki.
Információ kérhető Fehér 
Endre műszaki irodavezetőtől, 
a 28 500-685-ös telefon-szá
mon.

“Aranyos” lett a Hagyományőrző csoport Nagymama 
szeretete

Fennállása óta a legszebb 
sikerét érte el a Városi Nyug
díjasklub Hagyományőrző 
Csoportja. A Vass Lajos Nép
zenei Szövetség által meghir
detett „Hagyományos régiók, 
régiók hagyománya” című 
népzenei verseny budapesti 
elődöntőjében nyugdíjasaink 
arany minősítésű oklevelet 
szereztek A kis csapat Galga 
menti népdalokkal nevezett.
- A zsűritől külön dicséretet 
kaptunk, hogy tiszta forrásból 
merítettünk, és tényleg a Galga 
mentéről származik vala
mennyi ének - örvendezett 
Tóth Gézáné, Sárika néni, a 
csoport vezetője. - Megmon
dom őszintén, kezdetben nem 
volt könnyű megértetni a cso
port tagjaival, hogy nem 
mindegy, mit éneklünk. Ok 
szeretnek nótázni, szívesen da- 
lolásznak, s persze sok műdalt 
is ismernek. Mára ez letisztult, 
mindenki tisztában van vele, 

hogy egy ilyen versenyen mik 
a követelmények.
A csoport korábban - két alka
lommal is - bronz minősítésig 
jutott. Sárika szerint a sikerhez 
nagy lökést adott, hogy csat
lakozott hozzájuk Deák Ist
vánná, Teca néni aki korábban 
a Kartali Asszonykórus tagja 
volt. Neki köszönhetően ala
posan megújult a repertoár. Azt 
már szerényebben említette, 
hogy ö maga is járt oktatásra, 
népzenei műhelybe, ahol szak
mailag sokat tanult. Nyáron a 
már említett Teca nénivel 
egyhetes népdal táborba megy 
Cserépváraljára, ahol neves 
előadók foglalkoznak majd 
velük, többek közt Bakos Ilo
na, Bodza Klára és a túrái 
Maczkó Mária.

Nyugdíjasaink hagyomány
őrző csoportját ma már szak
mailag is jegyzik. Hívták őket 
szerepelni Győrbe, Székes
fehérvárra. Ám ezen fellépé

sek korlátja, hogy nem tudják 
előteremteni a buszköltséget.
- Legutóbb Zuglóban léptünk 
fel az ottani művelődési ház
ban. Nagy sikert arattunk. Itt 
nem népdalokkal kedvesked
tünk a közönségnek, hanem az 
Ideális nő című bohó-zatunk- 
kal. Ebbe sok minden belefér, 
még a műdalok is. Elvégre 
nekünk is kell egy kis kikap
csolódás.
A hivatalos papírok közül a 

végén kicsúszott egy képeslap. 
Szakmai elismerés ide, szak
mai elismerés oda, Sárika né
ninek ez a legkedvesebb. Nem 
csoda: a csoport tagjai valame
nnyien aláírták és megkö
szönték neki a velük való törő
dést, a kitartást, és azt, hogy 
ehhez a szép eredményhez jut
tatta őket.
A gratulálok sorához ezennel 
szerkesztőségünk is csatla
kozik.

Rácz Zoltán

Anyám helyett anyám voltál, 
Szépre, jóra tanítottál. 
Felneveltél nyolc gyereket, 
Tenger volt a szereteted.

Unokáidnak is jutott, 
Pedig sok-sok év elfutott. 
Hajad ősz lett, kezed fáradt, 
Szereteted mégis áradt.

Amikor szomorú voltam, 
Fejem térdedre hajtottam. 
Úgy öleltél, úgy féltettél, 
Mintha édesanyám lennél.

Láttam, mennyit fáradoztál, 
Énrám mégis mosolyogtál. 
Mindig-mindig úgy éreztem, 
Szereteted mérhetetlen.

Nagymama, Te kedves,gyengéd, 
Jó lenne, ha olyan lennék. 
Amilyennek Rád emlékszem, 
Végtelen nagy messzeségben.

Nekem a legdrágább voltál, 
Anyám helyett anyám voltál.

Matfdalna
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A Petőfi Múzeum hírei
Az áprilisban nyílt FRUCI: 

ÖCSI és a SZOLARIZÁCIÓ 
című kiállítás június 1-ig látható 
a Galériában. A kiállításról a 
Magyar Televízió Rondó című 
műsora is beszámolt.

Szemén Ferenc (Öcsi) 
1937-2004

Szemán Ferenc 1958-ban vé
gezte el az Ungvári Képzőmű
vészeti Főiskolát. 1962-től vett 
részt kiállításokon. Első önálló 
tárlatát, amelyet 1968-ban ren
dezett Ungváron, a pártbizottság 
három nap múlva bezáratta. Ez 
meghatározta egész életpályáját. 
Fölszámolásra ítélt művészként 
tekintett rá a hivatalos elit.

Művészi pályájának kibonta
kozását a Szovjetunió szétesése, 
a kommunista rendszer bukása 
tette lehetővé. 1991-ben a 
Révész Imre Kárpátaljai Egye
sület kiállításán vett részt, majd 
Hollósi Simon ösztöndíjat nyert, 
s részt vett Mezőkövesden egy 
művészeti táborban. Ezt követő
en több egyéni tárlaton ismer
hette meg festői világát a közön
ség, elsősorban Kárpátalján.

A több mint húsz éves hallga
tásra ítélt művész Ungváron élt, 
kirakatok dekorálásával tartotta 
fenn magát. Újra felismerését 
követően a legnépszerűbb festő
művészek egyike lett, képei igen 
keresettek.

Szemán Ferenc mindenről el 
akarta mondani a gondolatait - 
emberekről, utcákról, tárgyakról, 
tájakról portrék, csendéletek,

Anyám, anyám...
Aszódi versíró végzett a második helyen

Anyám, anyám, édesanyám 
címmel rendezett vers- és pró
zaíró versenyt a tápiószecsői 
művelődési ház. A május 8-i 
rendezvény résztvevői nem
csak meghallgathatták a szüle
tett műveket, hanem már az 
ezeket tartalmazó kiadványt is 
kézbe vehették. 

zsánerképek olykor összekeve
redő Tonnájában -, amelyek 
benne éltek. Mondhatni, gondo
latai az ecset végén lógnak.

Az évtizedekig tartó elnérní- 
tása páratlan humorérzéket érlelt 
ki benne. Kigúnyolta környeze
tét, de kíméletlenül önmagát is, 
ha a helyzet megkívánta. Ez tar
totta melegen benne az alkotói 
lángot. Vásznait a határtalan fan- 
táziajellemzi, két dolog mégsem 
található művészetében: a két
színűség és a hamisság. Talán 
éppen az egyenessége ad al
kalmat arra, hogy megítélésében 
a kritikusok véleménye meg
osztottá vált. Vannak, akik cso
dálják, s vannak, akik erősen 
kritizálják művészetét. Alkotá
sain túl ez a másik biztos jele 
annak, hogy Szemán Ferenc ko
runk egyik nagy festője volt.

A kiállításon láthatók Fedi- 
necz Atanáz (Fruci) festményei, 
szolarizációi és nagyméretű kol
lázsai. A kollázsokon Asztalos 
Tamás Jégre írt I-X. versei és 
néhány Szemán Öcsi-festmény.

A kiállítást rendezte: Fedinecz 
Atanáz (Fruci). A kiállítás létre
hozásában közreműködött 
Ladócsy László festőművész. A 
kiállításhoz nyújtott segítségéért 
a Petőfi Múzeum köszönetét 
mond a kartali Könyves Kálmán 
Általános Iskola igazgatójának, 
Bereczki Ilonának és Varga 
János tanár úrnak, Nyíry Zsolt
nak, aPetőfi Gimnázium, Szak
középiskola Kollégiuma igaz
gatójának, az Aszódi Ruszin Ki
sebbségi Önkormányzatnak,

A versenyre több aszódi nyug
díjas is nevezett. Közülük a leg
jobb helyezést Cserni Magdolna 
érte el, aki második lett. Rajta 
kívül még kerten - Takács 
Lajosné és Torda Józsefné - 
küldtek be költeményeket.

Valamennyiüknek szeretettel 
gratulálunk!

AT: In memóriám Öcsi 
(V)

Fáradt léggömb is lehetne az akarat, 
ha nem állna az ember fölszámolás 
alatt.
De mert lenyesnék az átlag fölöttit... 
Az ember, 
ott mélyen lent, 
a mélységtől átitatva, s mosolyra 
fakadva, 
csettint egy palack bort pattintva, 
s a halál lova vár, 
mert ő is iszik az örök tavaszra.

De mindez örökre.
Most már.

valamint Major Zoltán és 
Huszár László vállalkozóknak.

*
A következő kiállítást a 

MANDR AGGRA festőművész
csoport rendezésében június 3-án 
(pénteken) 17 órakor nyitjuk a 
Galériában.

A hónap műtárgya: Velten 
Armand: Künsztler János tanár 
portréja, valamint - az érdeklő-

aj fáma
ktiny rkercfikctlés

|ajánlata|
Talán egyetlen pápa sem gya

korolt még annyira nagy hatást 
keresztényekre és nem kereszté
nyekre, mint a nemrégiben el
hunyt Karol Wojtyla. Több do
lognak is köszönhető mindez. 
Elsősorban a személyének, hi
szen fopásztori tisztét nem hatal
masságként viselte, hanem szol
gálatként fogta föl, tevékenysé
gét pedig mindig az alázat ha
totta át. Erről egyébként jóval 
pápává választása előtt a követ
kezőképpen írt:

„Ha a püspök túl nagy nyo
mást gyakorol az emberekre, 
azok azt gondolják, hogy csak 
parancsolgatni tud. Ha viszont a 
szolga magatartását veszi fel, a 
hívők spontán késztetést éreznek 
arra, hogy figyeljenek rá, s irá
nyítása alá rendeljék magukat. ”

A pápa tevékenységét a média 
is figyelemmel kísérte. A sok
sok tudósítás mind-mind hozzá-

désre való tekintettel - még egy 
hónapig látható: Az ikladi avar 
kori sír.

Minden érdeklődőt szívesen 
várunk!

További információ: Aszód 
TV - képújság, illetve Petőfi 
Múzeum: 500-650

Asztalos Tamás

János Pál 
pápa

tett valamit a fopásztorról ben
nünk megszületett képhez. Tud
tuk, mennyit utazott a világban, 
milyen törekvéseket kívánt 
megvalósítani. II. János Pál 
ugyanis megnyitotta a Vatikán 
kapuit a forgatócsoportok előtt. 
Elődei egyáltalán nem adtak in- 
teíjút, a hívőkkel kizárólag kiad
ványokon keresztül érintkeztek. 
Ö viszont azt sem bánta, hogy az 
öt Szentföldre szállító repülő
gép egy rögtönzött sajtótájékoz
tató helyszínévé vált.

Bár a halálát megelőző napok
ban rengeteg filmet láthattunk 
Karol Wojtyláról, mindenkép
pen javaslom elolvasni ajánlati 
könyvünket. Sok-sok kulisszati
tokról szerezhetünk tudomást, 
csemegézhetünk a pápa önélet
rajzi írásaiból, és megint közel
állónak érezzük őt. Olyannak, 
akire lélekben bátran támasz
kodhatunk, és akinek bölcsessé
gére bármikor számíthatunk.
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Technikatörténet A svédmasszázs
Benjámin Franklin Testi és lelki hatással egyaránt bír

Amerikai államférfi és termé
szettudós. (F sokoldalú Franklin
nak is szokták nevezni.) 1706. 
január 17-én született Bostonban. 
Tizenötödik a 17 testvér közül. 
Tíz éves korában abbahagyta 
iskolai tanulmányait. Két év múl
va nyomdásztanonc bátyjánál 
helyezkedett el. Ifjúsága sok há
nyattatással telt el. Szabadidejé
ben fáradhatatlanul olvasott. 
1723-tól Philadelphiában nyom
dászként dolgozott. Megnősült, 
nyomdája és kiadóvállalata lett. 
Könyvkereskedéssel is foglalko
zott.

Városában hamarosan a politi
kai és a közélet oszlopos tagja lett. 
1729-től húsz éven át szerkesz
tette a helyi újságot. 1732-ben je
lent meg híres kalendáriumsoro
zata, amely széles körben ismert
té tette a nevét. Ő alapította a föld
rész északi felének első tudomá
nyos egyesületét, az Amerikai 
Filozófus Társaságot (1744). 
Nemzetközi hímevet a „mellék
foglalkozásként űzött” feltalálói 
és tudományos tevékenységével 
vívott ki magának.

1743-ban felismerte, hogy a 
nagy szélviharok sok esetben a 
széliránnyal ellenkező égtáj felé 
nyomulnak elő. Az a felismerés, 
hogy a villám leginkább csúcsos 
és magas tárgyakba üt be, arra a 
gondolatra vetette, hogy nem le
hetne-e a villamosságot a vihar
felhőkből levezetni a földre. 
1752-ben egy zivatar közben 
sárkányt eregetett. Nem is sej
tette, hogy kísérletével az életét 
veszélyezteti. A zsineg végére, 
amellyel a sárkányt feleresztette, 
egy acélkulcs volt rákötve. 
Ahogy a zsineg az esőtől átned
vesedett, az acélkulcs és az ah
hoz közelített mutatóujja között 
szikrát tapasztalt. Ezzel bizonyí
totta be a villám elektromos ter
mészetét. Nem sokkal ezután 
megalkotta az első villámhárítót. 
Felállított lakásában egy elszige
telt vasrudat, s ennek alsó végére 
két csengőt erősített, amelyek 
megszólaltak, ha a levegőben je
lentős volt a villamos feszültség. 
Később leydeni palackot töltött 
meg légköri villamossággal.

1753-ban írta le a villámhárítót.
Az elektromosság tanának 

egyik jelentős úttörője volt. Leg
fontosabb eredményei:

■ a felhőelektromosság felis
merése;

■ a villám természetének fel
tárása;

■ a róla elnevezett elektromos 
sűrítő (Franklin-tábla);

■ a meteorológiának új ágát, a 
légköri elektromosságtant 
alapította meg;

■ úttörője volt a mai időjelzés
tannak,

■ tökéletesítette a nyomda
gépet;

■ feltalálta a bifokális szem
üveget.

■ Kísérleteivel bebizonyította, 
hogy az elektromosság a tes
tek felületén keletkezik.

Munkássága elismeréséül 
több európai egyetem díszdok
torrá avatta. Neve Franklin dok
torként vált ismertté.

1775-ben Pennsylvania kül
dötteként részt vett a Független
ségi Nyilatkozat megfogalma
zásában, amellyel az amerikai 
gyarmatok kinyilvánították el
szakadásukat Nagy-Britanniá- 
tól. A függetlenségi háború ide
jén amerikai követként teljesített 
szolgálatot Franciaországban. A 
franciák hősként ünnepelték.

1785-ben hazatért Amerikába. 
1790-benhunytel.

Kaáli Nagy Kálmán

flPRÓHIRD^TWK
Kiadó két szobás, összkom
fortos (gázfűtéses) kis ház 
Aszódon, zöldövezetben. 
Érdeklődni szombatonként a 
30 262-1477-es telefonszá
mon.
Az Ősz utcában müút mellett 
800 négyzetméteres építési 
telek híddal, felvonulási épü
letekkel eladó. Irányár: 5,5 
MFt. Tel: 20 9134-526
Aszódon csendes helyen, két

A svédmasszázs technikát 
Per Henrik Ling svéd orvos fej
lesztette ki a 18. század végén. 
Kidolgozta a gimnasztika mód
szerét, ami masszázs tornagya
korlatokból állt. Később a 
masszázs külön vált és svéd
masszázs néven vált ismertté.

A masszázs két szinten hat: a 
testi ellazulás és az izomzat fel
ismerése, a vérkeringés és a nyi
rokáramlás támogatása. A lélek
tani, lelkihatással a masszázs 
szorongástól, feszült állapottól 
szabadít meg. Ha bízunk ebben a 
hatásban is, akkor a masszázs új 
érzések, kialakulását teszi lehe
tővé, megtanuljuk érezni azt, 
melyik testrészünk az, amely 
„levágott” bennünket, hol blok
kol az energiaáramlás, így egy 
új, teljesebb önkép fejlődik ki.

Az izmok masszírozása fo
kozza a helyi vérkeringést, segíti 
a salakanyag eltávolítását a szö
vetekből, csökkenti a görcsöt és 
a feszességet, felfrissíti az izom
szövetet.

A masszázs jótékony hatással 
van a vegetatív idegrendszerre a 
bőrben lévő idegvégződések és 
az egész test megnyugtatásán 
keresztül, így segít az ellazulás
ban. Segíti a vér továbbítását a 
vénákban, pozitívan befolyásol
ja, javítja a vérkeringést az arté
riák mentén a kéz és a láb irá
nyában. Segíti a nyirok rendszer 
működését. Amikor a nyirok 
útja elzáródik vagy túl sok fo
lyadék képződik, akkor a nyirok 
felgyülemlik és ödéma alakul ki.

éve teljesen felújított három 
szobás családi ház (188 négy
zetméter) melléképülettel 
díszkerttel, garázzsal, beve
zetett, 15 éve működő sörö
zővel 35 millió Ft-ért eladó. 
Tel: 209134-526.
Érettségizettek! Szombaton
ként Budapesten gyógypeda
gógiai asszisztens OKJ-s szak
képzés! A tanfolyam szep
tember 10-én kezdődik. Intéz

Laza könnyed simító masszázs- 
zsal segíthetünk a nyirok elve
zetésében és az ödéma csökken
tésében.

A masszázsnak nagyon sok 
előnye van, de vannak olyan 
állapotok, amikor ártalmas lehet.

Javasolt masszírozni 
az alábbi esetekben:

0 Reumás betegségek
0 Neurológiai panaszok

(pl. bénulás)
0 Pszichoszomatikus panaszok 

(fejfájás, migrén, alvási és 
emésztési zavarok)

0 Alvásproblémák
0 Kimerültség, stressz
0 Nyak, hát és az ágyékcsigo

lyák tájékán kialakult izom
merevség

0 Tartáshibák esetén

Tilos masszírozni 
az alábbi esetekben:

0 Akut gyulladásos betegségek 
(vese, ér, csonthártya vagy 
izületi) gyulladás

@ Inak, szalagok, izmok komo
lyabb sérülései

0 Csontbetegségek (csontrit
kulás, csonttuberkulózis)

0 Kóros értágulat (aneurizma)
S Láz
0 Rákos betegség
0 Szívbetegség
0 Fagyás vagy égés

Következő alkalommal az alak
formáló és kötőszöveti masszázs- 
zsal foglakozunk bővebben.

Kovács Mariann

ményeknek kedvezmény! 
Krúdy Bt. 06 1 321-3519; 20 
915-6603.
Jogosítvánnyal rendelkezők 
részére gyakorlási lehetőség 
klímás Peugeot 206 gép
kocsin, korrekt áron. Tel.: 30 
314-8966.
Pénztárgépek, mérlegek adása, 
vétele, szervizelése, APEH 
ügyintézése. Mérlegek, súlyok 
hitelesítése. Tel.: 20 9281 -526.
Analóg hang-és videoanyag 
digitalizálása. Minőségi 
nyersanyag, korrekt ár. 
20974-3040
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„Szállj költemény, szólj költemény...”
Vers- és mesemondó verseny valamint rajzpályázat a könyvtárban

A Városi Könyvtár idén is 
megrendezte Költészet Napi sza
valóversenyét. Április 15-ei ren
dezvényünkön emlékeztünk a 
100 éve született József Attilára, 
valamint Hans Christian Ander- 
sen-re, aki idén lenne 200 éves.

Ezúton mondunk még egy
szer köszönetét a zsűriben vég
zett munkájáért Novák László- 
nénak, Dúzs Mártának és Nagy 
Juditnak. Köszönjük a szavalok 
és az egész gyermekkönyvtárat 
betöltő népes nézősereg részvé
telét is, akiket szeretettel várunk 
újra nyári olvasótáborainkra.

A szavaló verseny győztesei:
1. Szenczy Zsófia

(JózsefA.: Mama)

Streetball villámtorna
a Városi Szabadidősport Egyesület rendezésében
Május 1-én a városi rendez

vény keretén belül, - a Városi 
Szabadidősport Egyesület 
rendezésében - került sor az 
amatőr streetball bajnokság
ra, melyen az alábbi eredmé
nyek születtek:

Lányok:
1. „Tök 8” (Evangélikus 

Petőfi Sándor Gimnázium)

Fiúk I. korcsoport:
1. Mini Lakers (Csengey 
Gusztáv Általános Iskola)

FiúklI. korcsoport:
1. Plebs (Petőfi Sándor Gim
názium)
2. Egasokk (Evangélikus 
Petőfi Sándor Gimnázium)
3. Kardhal

FiúklI. korcsoport 
l.FiloBt.

Felnőttek:
1. Mi One (Sümeghy Adám, 
Szabó József, Sára Balázs)
2. Hoops (Szolnoki F„ Krom- 
páczkyP, VasM.,SukZ.)
3. Tanarak (Petőfi Sándor 
Gimnázium tanári csapata)

2. Dvorszki Mónika
(JózsefA.: Szeretném, 
ha vadalmafa lennék)

3. Mudris Dávid
(JózsefA.: Betlehemi királyok)

Az Andersen-évforduló alkal
mából rajz- és mesemondóver
senyt is hirdettünk. Összesen 30 
rajz érkezett, a legszorgalmasab
bak a Csengey G. Ált. Iskola 3-
4. z osztályos tanulói voltak.

Az Andersen Mesemondó
Verseny nyertesei:

1. Mihail Andrea
(Andersen: Akiskondás)

2. Kiss György
(Andersen: Borsószem 

hercegkisasszony)
3. GarczikRichárd

A jó hangulatú, küzdelmes 
mérkőzések kellemes szórako
zást nyújtottak a szépszámú né
zősereg számára. A versenyt kö
vetően egész este pattogott a 
labda a palánkok alatt, így a lel
kes szurkolók kipróbálhatták ko
sárlabdatudományukat immár tét 
nélkül.

Egyesületi 
hírek

A Városi Szabadidősport 
Egyesület sikeresen pályázott 
Pest Megye Önkormányzata civil 
szervezeteket támogató alapjánál 
aFertö-tavi kerékpártúra megren
dezésére.

Az egyesület következő klub
napján (május 27., 18 óra, Köz
művelődés Otthona) a kerékpár
túrával kapcsolatos megbeszé
lést tartunk, melyre minden ér
deklődőt szeretettel várunk!

Nyíry Zsolt
az egyesület elnöke

(Az egerecske magyar népmese)
Arajzpályázat díjazottjai:
Nagy László (az Öten egy hü

velyből c. meséhez készített il
lusztrációt), Szabó Rózsa (a kis 
gyufaaáruslányt rajzolta le), 
Szenczy Zsófia (szintén az Öten

Egy kis nyelvelés
Öltöny, kosztüm és harisnya

A bennünket körülvevő világ 
akaratunktól függően és füg
getlenül is változik, formálódik. 
Egyesek ezt egyszerűen fejlő
désnek hívják, bár talán szeren
csésebb lenne a változás szó 
mellett maradnunk, mert sok
szor inkább visszafejlődésről 
kellene vagy lehetne beszélni.

Változnak a szokásaink, kö
rülményeink, lehetőségeink, s 
velük összefüggésben minden
napi viseletűnk is. Újabb és 
újabb ruhadarabok, divattermé
kek és divatköltemények jelen
nek meg életünkben, s eközben 
nem gondolunk arra, hogy a ko
rábban használt elnevezések, ru
hanevek nem mindig változnak. 
Inkább a jelentéstartalmuk vál
tozik, alakul.

Székelyföldön divatos férfivi
selet a harisnya. Aki nem ismeri 
ezt a szót, illetve ennek a szónak 
az általam említett jelentését, 
egészen biztosan másra gondol, 
mint kell, s egyféle képzavar ala
kul ki benne. Holott nem másról 
van szó, mint arról, hogy ezen a 
vidéken a posztóból készült, 
szorosan a testre simuló, gyak
ran hímzéssel készült nadrágot 
nevezik Aaráwyának. És már 
nagyon-nagyon régóta! S az is 
elképzelhető, hogy ennek a vise
letnek a mintájára nevezték el a 
normál hosszúságú hagyomá
nyos harisnyát felváltó, a testet 
derékig beburkoló női viseletét 
harisnyanadrágnak, amely elne
vezés megtartja az eredeti nevet, 
ugyanakkor megnevezi a ké
sőbb létrejött funkciót is.

Jókait olvasgatva magam is 
elég későn figyeltem fel arra, 

egy hüvelyből c. mesét válasz
totta).

A művek szerda kivételével 
mindennap megtekinthetőek 10- 
18 óráig a Városi Könyvtárban.

Minden résztvevőnek szere
tettel gratulálunk!

hogy az öltöny szavunkat a ki
váló író egészen más jelentésben 
használja, mint ma gondolnánk 
és várnánk. Ha ma az öltöny szót 
halljuk, természetesen a klasszi
kus férfiöltözék, az azonos 
anyagból és azonos fazonban 
készült zakó és nadrág együtte
sét értjük alatta.

Az is nyilvánvaló, hogy 
nyelvújítás korabeli szavunk az 
ölt - megvarr illetve a magára 
ölt - felvesz - jelentésű szavak 
keveredéséből keletkezett, s 
meglepő módon öltözet, öltözék, 
illetve magunkra öltött ruha je
lentésben használatos. A mai 
ember számára egyértelmű és 
természetes, hogy az öltöny szó 
kifejezetten férfiviselet, függet
lenül a szó eredetétől és eredeti 
jelentésétől. S amikor a női vise
letben megjelent a zakónak 
megfelelő felsőkabátka, azt 
kosztümkabátnak nevezték, s 
természetesen a hozzá illő és tar
tozó megfelelő ruhadarab a 
szoknya volt. Később, ahogyan 
a nők ruhaviselete változott, s 
megjelent a női öltözék része
ként a nadrág, nem női öltöny
nek vagy férfiöltönynek nevez
ték el ezt a ruhaegyüttest, hanem 
az egyik az öltöny névre hallgat, 
a másik pedig a nadrágkosztüm 
nevet viseli, mint ahogyan nem 
szokás női és férfiingről beszél
ni. A férfiak viseletét ingnek, a 
nőkét blúznak hívjuk.

S hogy a kosztüm szót se kerül
jük meg teljesen: van olyan euró
pai nyelv, amelyikben ez a szó az 
öltöny jelentésnek felel meg.

-g-l



28 TÜKÖR 2005. MÁJUS

Labdarúgás

Távol a dobogótól
Már a hatodik helyre csúszott vissza a megyei bajnokságban 
szereplő Aszód FC labdarúgócsapata. Az újabb helyezésvesztés 
oka a legutóbbi fordulóban a Maglód ellen hazai pályán elszen
vedett vereség. Bár a csapat nem játszott rosszul és több gól
helyzete is akadt, nem sikerült vezetést szereznie. Aztán ahogy 
ilyenkor lenni szokott, a második félidő elején a Maglód rögtön 
vezetést szerzett, amit a mieinknek már nem sikerült egalizálni. 
Az előtte lévő fordulóban a Piliscsabától kapott ki az együttes, 
ígyaz utóbbi három fordulóban mindössze egy pontot szerzett, 
igaz, ezt idehaza a Bagtól sikerült elrabolni.
A bajnokságot a Tököl vezeti 62 ponttal. A Bagnak ugyanennyi 
van, rosszabb gólkülönbséggel szorul a második helyre. Har
madik a Maglód 61 ponttal.
Érdemes egy kicsit kitekinteni a szomszéd városok ered
ményeire is. Mind a Gödöllő, mind a Túra az NBIII Mátra cso
portjában gyűjti a pontokat. Gyakorlatilag ők keretezik a 
tabellát, hiszen a Gödöllő jelenleg az utolsó 20 ponttal, addig a 
Túra 48 ponttal vezeti bajnokságot, ráadásul tetemes, 10 pont a

az előnye a Mezőkövesd előtt. Úgy látszik, hogy a vezetés 
másfél évvel ezelőtt jó érzékkel választotta ki trénernek az 
egykor kiváló újpesti labdarúgót, Aczél Zoltánt.
Amíg az aszódi felnőttek szenvednek, addig az ifik és a serdülők 
menetelnek. Utóbbiak a Dányt idegenben verték meg 5:0-ra. 
Mind a két korosztályos gárda bajnokesélyesnek számít.

Felhívás
A Tüdőbeteg Gondozó Intézet tájékoztatása szerint eddig igen 
kevesen vettek részt a tüdőszűrésen, amely a 30 év felettiek 
számára kötelező előírás. Kérünk mindenkit, vizsgáltassa meg 
magát, ennek elmulasztása esetén ugyanis nemcsak saját, 
hanem mások egészségét is veszélyeztetheti. A szűrés május 
31 -ig tart, az alábbi időpontokban:

Hétfő és szerda: 13-18 óra
Kedd és csütörtök: 8-12 óra
Pénteken nincs szűrés.

ORVOSI ÜGYELET: 20 027-1171

Prágái barangolás
Vízszintes: 1. Prága leghíre
sebb helye, melyet az ország 
védőszentjéről neveztek el 
13. Indok 12. AHradzsinban 
található a prágai érsekség 
főszékesegyháza 14. Dehogy! 
15. M! 16. Névelő 17. Angol 
úr 19. Francia, röv. 20. Tanuló 
vezető 21. Morze hang 22. 
Mosópormárka 23. Sugárjele 
24. Háztartási készülék 26. 
Aroma 28. Bajnokok Ligája 
29. Vonatkozó névmás 31. 
Vértanúk városa 33. Kulcs, 
angolul (KEY) 34. Őszi hó
nap, rövidítve 35. Becézett 
Tibor 36. Ultra rövidhullám 
37. Némán zár! 38. Éj
félig tart 39. Férfinév 41. Jód 
42. Nagy víztartó edény 44. 
Gyilkol 45. Liter 46. Juttat 
47. Mézga család legkisebb 
tagja 50. Félre! 51. Fél mega! 
52. Fluor 53. Kétéltű 58. Had
sereg (rég) 59. Félsz!

Függőleges: 1. Némán vés! 2. 
Négyjegyű szám 3. Tagadás
4. A szélein csen! 5. Baszk 
terrorista szervezet 6. Római 
55 7. Tímea becézve 8. Csiga 
faj 9. Kórus darab! 10. Oxi

gén 11. Prága nevezetes hídja 
a Moldva folyón 13. Orosz 
kérdőszó 18. Az evolúció 
felsőfoka 19. XIX-XX. sz.-i 
viláhírű író, a város szülötte 
(zárt betű:K) 20. Varró eszköz 
21. Történelem, diák nyelven 
24. Szólít 25. Dunántúli város 
26. Diri, keverve 27. Félsz! 
30. Gregorián ének 32. Párol 
33. A magyarságba beolvadt 
(török)nép, 38. Méter 40. Olló 
fele! 43. Ének 44. Idős 46. 
Kevert akta! 48. Német névelő 
49. Ügyvözlégy 50. Vers csen
gés 51. Öröklődő tulajdon
ságok hordozója 54. Római 
51. 55. Házba 56. Névelő 57. 
Amper

Fné

Előző számunk helyes meg
fejtése: “Keresni, hogy miért 
élj, Szeress, szenvedj, remélj! ” 
A helyes megfejtést beküldők 
között sorsoltunk. A szerencse 
Príma Erzsébetnek (Aszód 
Pesti út 13.) és Juhászné 
Kovács Editnek (Aszód Szent 
Imre u. 15.) kedvezett, így ők 
nyerték a Móni Fotó filmki
dolgozásra jogosító utalvá
nyát és filmjeit, illetve a Fáma

könyvesbolt 2500 Ft értékű 
vásárlási utalványát. A nyere
ményükről szóló értesítést 
postán küldjük el. E havi rejt
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