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Életbe lépett a takarékossági 
programcsomag második üteme

Az egyszeri önhiki csak a költségvetési hiány töredékét fedezné
Lassan körvonalazódik, 

mennyi is lesz a város 2005. évi 
költségvetésének hiánya, pon
tosabban ebből mennyit „fed 
le” az úgynevezett önhiki pá
lyázaton elnyerhető állami tá
mogatás. A két összeg közötti 
különbséget a városnak kell áll
nia a felhalmozás bevételeinek 
terhére.

Mint az már Önök által jól 
ismert tény, a település idei költ
ségvetésének hiánya 144 millió 

Ft. A hiány növekedésének leg
főbb oka, hogy az önkormány
zatok a költségvetési, az oktatási 
és a köztisztviselői törvény alap
ján több olyan feladatot kaptak, 
amelyek költségvonzatait a költ
ségvetésben tervezni kellett, vi
szont sem az állami támogatás
ban, sem a forráshiányos pályá
zatokban nem tudták az ellenté
telezést érvényesíteni. Ez Aszód 
esetében 42 millió Ft-ot jelentett. 
A z már előre látszott, hogy ilyen 

mértékű állami támogatásra 
nem is számíthat a város.

Az önkormányzat végül 97,5 
millió Ft-ra nyújtotta be igényét, 
ám az már biztos, hogy ennyit 
nem kap. A Magyar Államkincs
tár telefonon értesítette a Polgár
mesteri Hivatalt, hogy a pályá
zatot 67,5 millió Ft-tal továbbí
tották a Pénzügyminisztérium
ba, ahol még mindig húzhatnak 
letételeket.

(folytatás az 5. oldalon)

Emléktáblaavató 
a bölcsőde udvarán
Kopott ócska bőrönd a Váro-

si Bölcsőde udvarán. Ma kellék 
egy emléktáblaavatóra, de 61 
éve egy zsidó család egész va
gyonát jelentette - meg némi 
kötődést az otthonhoz, egy tár
gyat, amire támaszkodva zo
kogni lehetett a vagonba zsúfolt 
több tíz ember ember között 
Útban Auschwitz felé...

1944. június 14-én az egykori 
zsinagóga és zsidó elemi iskola 
udvarából szállították koncent
rációs táborba az aszódi és a kör
nyékbeli zsidóságot.

(folytatás a 7. oldalon)

Nyugdíjba ment 
a Parancsnok

Hajdú Vendel kapta 
az idei Koren-díjat

Június 16-án az utolsó rá vonatkozó napiparancsot hall
gathatta meg Sztán István ezredes, laktanyaparancsnok. Jó 
katonaként tudomásul vette a verdiktet, amit a felsőbb veze
tés mellett ezúttal az Élet is írt. Az 57. esztendő betöltésével - 
a parancs felolvasásának napján ünnepelte születésnapját - 
a vonatkozó rendelkezések értelmében a Honvédelmi Mi
nisztérium nyugállományba helyezte.
- A hadsereg reformja miatt mostanában kevés ilyen alkalomra 
kerül sor -jegyezte meg Gáspár Tibor mérnök vezérőrnagy, aki 
elsőként köszöntötte a parancsnokot, majd Sztán ezredes kato
nai pályájának méltatása után átnyújtotta a Honvédelemért Em
lékérmet. (Folytatás a 3. oldalon)

Június 2-án a Művelődés 
Háza kamaratermében, a pe
dagógusnapi ünnepség kereté
ben került sor a Koren-díj át
adására. A képviselő-testület 
döntése értelmében a kitünte
tést idén Hajdú Vendel, a Petőfi 
Sándor Gimnázium, Gépé
szeti Szakközépiskola és Kol
légium szakoktatója, Galga- 
hévíz község alpolgármestere 
vehette át.

A kitüntetett munkásságát 
Bagyin József polgármester mél
tatta, majd átnyújtotta az okleve
let és az ezzel járó pénzjutalmat. 
Szép gesztus volt, hogy a kollé
gák mellett több osztálynyi diák is 
eljött gratulálni a tanár úrnak. A 
szép szavak után szép ének követ
kezett: a szintén aközépiskolában 
tanító Gregori Éva köszöntötte 
népdallal idősebb kollégáját.

(Folytatása 8. oldalon)
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Önkormányzati hírek_________________________
Április 27.
A képviselő-testület elsőként 

Gádor Ferencnek, az aszódi 
rendőrőrs parancsnokának tájé
koztatóját hallgatta meg a város 
közbiztonsági helyzetéről. Erről 
bővebben, külön cikkben olvas
hatnak.

A grémium döntése értelmé
ben a város kezdeményezi a 
196/2 helyrajzi számú ingatlan 
önkormányzati tulajdonba kerü
lését. A jelenleg állami kézben 
lévő, 459 négyzetméter nagyságú 
raktár és udvar ellenértékeként 
800 ezer Ft-ot ajánl meg az ön
kormányzat.

80 ezer Ft értékben támogatta 
a város az idei Városi Gyermek
nap megrendezését. A rendez
vényről készült képriportot 
lapunk 26. oldalán nézhetik 
meg.

Előző számunkban írtunk ar
ról, hogy a város eladná a 681 / 11 
helyrajzi számú ingatlant a 
Kőger Kft.-nek. Vételárként a 
képviselő-testület 1.250 Ft/ 
négyzetméter + ÁFA összeget 
határozott meg, amit időközben 
a vevő nem fogadott el. A vegyes 
tulajdonlás (a területen lévő fel
építmény a kft. tulajdona) azon
ban rövidesen megszűnhet, mi
vel az ingatlant egy gödöllői cég 
szeretné megvásárolni a felépít
ménnyel együtt.

A közoktatási és az önkor
mányzati törvénynek eleget téve 
a város még tavaly megrendelte 
az OKKER Pedagógiai és Szol
gáltató intézettől a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola szak
mai vizsgálatát. Ennek eredmé
nyét ismerhette meg legutóbb a 
képviselő-testület. A témával 
külön cikkben foglalkozunk.

Némileg enyhülhet a parkolá
si gond a Falujárók útja 5/1-5/2 
számú ingatlanok előtt, mivel a 
képviselők úgy döntöttek, helyt 
adnak az ott lakók azon kérésé
nek, hogy fedjék le a csapadék
víz árkot. Jelenleg a gépkocsik a 
járdát félig elfoglalva várakoz
nak, gyakorlatilag lehetetlenné 
téve a babakocsival, tolókocsi

val való gyalogos közlekedést. 
Alatt problémáról van szó, ko
rábban a képviselő-testület ezt a 
munkát is az elvégzendő kisja
vítási listába sorolta.

Továbbra is hirdeti a város a 
Kossuth Lajos utca 1121. és 24. 
számú, nem lakás célú helyisége
it. A bérleményekre a második
meghirdetést követően sem érke
zett pályázat. Az önkormányzat 
jelenleg 1600 Ft + ÁFA/négy- 
zetméter összegért kínálja üzlet
helyiségeit.

Számos telekkijelöléssel, te
lekvásárlási kérelemmel is foglal
kozott a grémium. Támogatta 
például az UNITAS Kereskedel
mi Kft. kérelmét, így mintegy 

Rövidesen elbontásra kerülhet a volt élelmiszerbolt
Rácz Zoltán felvétele

másfél ezer négyzetméter terüle
tet elad a cégnek bruttó 1000 
FVnégyzetméter áron. A telekala
kítás területcserével is együtt jár, 
az ezzel járó kialakítási költséget 
a kérelmezőnek kell fedeznie.

Rövidesen megkezdődhet a 
kátyúzás városunkban. Az ön
kormányzat ugyanis a költség
vetési hiány miatt zárolt költség
vetéséből 2 millió Ft-ot felsza
badít ezen munka elvégzésére. 
A kivitelezésre kiírt versenytár
gyalásra három céget - a PE- 
MÁK-ot, a Swietelsky Kft-t és a 
VÜSZI KHT-t-hívtak meg.

A képviselő-testület végül je
lentést hallgatott meg a két ülés 
között tett intézkedésekről és a 

lej árt határidejű határozatokról.
Május 18.
A képviselő-testület elsőként 

a takarékossági intézkedési terv 
II. üteméről tárgyalt, miután ki
derült, hogy a város csupán 60 
-70 millió Ft állami támogatásra 
számíthat az önhiki pályázat 
révén, szemben a 144 milliós 
hiánnyal. A témával részletesen, 
külön cikkben foglakozunk.

A költségvetéssel kapcsolatos 
volt a következő napirendi pont 
is. A képviselő-testület egyetér
tett azzal, hogy a város az egy
szeri ÖNHIKI pályázatra is 
nyújtsa be igényét.

Elfogadta a képviselő-testület 
a többcélú kistérségi társulás 

társulási megállapításának mó
dosítását. Erre azért került sor, 
mert csupán a megalakulás után 
született meg a kistérségi társu
lási törvény, és ebben változott a 
többcélú kistérségi társulások 
jogállása.

A szokásos nyári kisjavítási, 
karbantartási munkáknak kö
szönhetően 1 millió 770 ezer Ft 
erejéig újulhatnak meg idén a 
város intézményei. A testület a 
munkák elvégzésére a következő 
helyi vállalkozókat kérte fel: 
Ágfalvi Imre, Gaalf Bt., Kim Bt., 
IR-PLUSZ Kft., Vivien Kft.

Ismét a testületi ülés napirendi 
pontja volt a Falujárók útja 1. 
szám alatti bérlakás ügye. Dön

tés egyelőre nem született.
Elbontásra kerülhet a katolikus 

templom mögötti volt élelmiszer
bolt épülete, mivel tulajdonosa el
fogadta az önkormányzat által kí
nált csereingatlant.

Térítésmentesen ad át a város 
egy 136 négyzetméter nagyságú 
területet Nyíró Lászlónak és 
feleségének azzal a feltétellel, 
hogy elbontják a Széchenyi utca 
utcafrontjára nyíló melléképüle
tüket, mivel az rontja a kanyar 
beláthatóságát, és a helyére egy, 
a városképbe illő kerítést építe
nek. A területátadás költségei 
ugyancsak őket illetik.

Elfogadta a képviselő-testület 
a Városi Bölcsőde munkájáról 
készített beszámolót. Ugyan
csak a bölcsödéhez kapcsolódott 
a következő napirendi pont is. 
Kovács Ferencné, az intézmény 
vezetője ugyanis felvetette, 
hogy a város a holokauszt év
fordulójára készíttessen egy em
léktáblát, megemlékezve arról, 
hogy valamikor ott egy zsidó 
zsinagóga és elemi iskola állt, és 
amelynek udvaráról 1944. júni
us 11-én indították útnak a helyi 
és a környékbeli zsidókat az 
auschwitzi haláltáborba. (Az 
időközben lezajlott megemléke
zésről külön cikkben olvashat
nak.) A 70 ezer Ft-ba kerülő em
léktábla elkészítéséhez Bagyin 
József polgármester 50 ezer, 
Gersei Ferenc képviselő 20 ezer 
Ft-taljárult hozzá.

Ugyancsak elfogadta a képvi
selő-testület a Pest Megyei Víz- 
és Csatornamű Vállalat által le
folytatott PVCSV végelszámo
lását, és hozzájárult, hogy a cég 
neve törlésre kerüljön a cégjegy
zékből.

A képviselő-testület végül je
lentést hallgatott meg a lejárt ha
táridejű határozatokról, a két 
ülés között tett intézkedésekről, 
végül közérdekű bejelentésekre 
került sor. R.Z.
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Nyugdíjba ment a Parancsnok
Az utódra, Gál Gyulára vár a felszámolás végrehajtása

(Folytatás az 1. oldalról)
Ezt követően újabb ünnepi 

aktus következett. A leköszö
nő ezredes átadta utódjának, 
Gál Gyula alezredesnek a csa
patzászlót, majd a mikrofon
hoz lépett.
- Bár nem Aszódon születtem, 
ezt a települést tartom a szü
lővárosomnak - mondta, 
felelevenítve életének fonto
sabb állomásait. Kétegyháza, 
Gyula, Budapest, Aszód, Tata, 
majd ismét Aszód volt a ka
tonai szolgálati helyek sor

rendje, amelyben városunk 27 
itt töltött esztendővel szerepel 
az ünnepelt listáján. És persze 
megannyi kötődéssel, kapcso
latokkal.
- Itt a Galga mentén a civil 
lakosság és a honvédség kap
csolata nem csupán arra kor
látozódott, hogy őrködtünk, 
ügyeltünk a rendre, és besegí
tettünk a gazdasági életbe. 
Akarásból, barátságból nyúj
tott többletet mindkét fél - 
mondta Sztán István, aki ezt 
követően megköszönte a 

segítséget mindazoknak, akik 
támogatták munkájában. Az új 
laktanyaparancsnok szintén 
kötődik Aszódhoz, hiszen 
szintén 25 itt töltött esztendőt 
tudhat maga mögött.
- Amikor idekerültem, remél
tem, hogy egyszer én vezetem 
majd ezt a laktanyát - vallotta 
be az állomány előtt az alez
redes. - De nem gondoltam, 
hogy nekem egyben a laktanya 
felszámolását is irányítanom 
kell. Természetesen mindent 
megteszek, hogy a hátralévő 

időben zökkenőmentesen 
menjen a munka, és Önöket is 
arra kérem, hogy az utolsó 
percig becsületesen dolgoz
zanak.
A laktanya felszámolása hi

vatalosan július 1 -jén kezdő
dik és december 31-én fejező
dik be. Az itt szolgálatot tel
jesítőknek a feladatuk elvég
zésén túl saját sorsukkal is tö
rődniük kell. Ezért is figyeltek 
különösen Gáspár Tibor azon 
bejelentésére, hogy a minisz
térium a tapolcai kiképzőbázis 
felszámolásával egyidejűleg 
Szentendrén hoz létre új köz
pontot, ahová kiképző tisz
teket, tiszthelyetteseket vár
nak.

R.Z.

Most már az a kérdés, Aszódnak lesz-e laktanyája
Egyes becslések szerint közel 2,5 milliárdot ér az ingatlan

Valamennyi Aszódon meg
üresedő honvédségi ingatlan 
térítésmentes megszerzésére 
beadja igényét az önkor
mányzat. így döntött a város 
képviselő-testülete a legutób
bi ülésén, azt követően, hogy 
meghallgatta az ezt előkészítő 
ad-hoc bizottság összefoglaló 
jelentését.

Köztudott, hogy 2005. de
cember 31 -ig felszámolják a 40. 
Galga Vezetésbiztosító Ezredet, 
és megszűnik a laktanya. Ahogy 
ilyenkor lenni szokott, mennek a 
találgatások, kié is lesz a bezá
rást követően az objektum. Ez 
érthető, hiszen egy laikus is 
tisztában van azzal, hogy 
hatalmas értékről van szó. Hogy 
pontosan mekkoráról, nem 
tudni, hozzávetőlegesen viszont 
igen, ugyanis a fent említett 
bizottság a laktanyában történt 
többszöri ülésezését követően 
számvetést készített. A legna
gyobb értéket maga a saját ivó- 
vízkúttal, és vízvezetékrend
szerrel, önálló villamos-, gáz-és 
szennyvízcsatorna-hálózattal 
bíró laktanya jelenti, amelynek 
teljes területe 106 hektár (ebből 
25,5 hektár beépített). A terü
letből egyébként 17 hektárnyi 

van Aszód közigazgatási terü
letén, a többi Hévízgyörk köz
igazgatási határán belül fekszik. 
Impozáns az épületek listája is: 
13 db barakk raktár, 7 db zárt 
raktár, 7 db földalatti üzemanyag 
tároló (összesen 205 m3 tároló 
kapacitással), 7 db műhely a 
szükséges kiszolgáló helyisé
gekkel, 4 db nyitott gk. tároló 
(300 férőhellyel), 134 db iroda 
jellegű helyiség (kapacitása 490 
munkahely), 18 db tanterem 549 
férőhellyel.
2005. márciusában felmérték a 
laktanya állapotát, és felbecsül
ték, mennnyit is kóstálhat. 
Eszerint az ingatlan mintegy 2 
milliárd 380 millió Ft-ot ér. Az 
összeg nem tartalmazza a be
építetlen terület értékét.

Nemcsak a laktanya üresedik 
meg, hanem a Vécsey Károly 
Helyőrségi Klub, a nőtlen tiszti 
szálló, a lakótelepi ABC és a 
Honvéd presszó épülete is. A 
törvényi előírások értelmében 
elsőként a Honvédelmi Minisz
térium élhet vagyonkezelési 
jogával, és dönthet arról, érté
kesíteni kívánja-e az ingatlant. 
Az ad-hoc bizottság úgy látta, 
hogy a laktanya kiváló földrajzi 
fekvése, megközelíthetősége, a 

fővároshoz való közelsége miatt 
kevés az esélye annak, hogy a 
HM vagy a Kincstári Vagyon 
Igazgatóság ne próbálja meg 
hasznosítani vagy eladni. Mind
ezek ellenére a tagok azt java
solták - már csak a vagyon érté
ke miatt is -, hogy az önkor
mányzat kísérelje meg a térítés
mentes átadás-átvételt.

Az objektum megszerzésére 
csak akkor van némi esély, ha az 
önkomiányzat(ok) - célszerű 
Hévízgyörköt is bevonni - 
konkrét hasznosítási elképzelé
sekkel nyújtják be igényüket. A 
bizottság a telephely jellege, mé
rete, infrastruktúrális ellátott
sága miatt gazdasági-ipari 
tevékenységet tart megvalósít
hatónak, mivel a laktanya egy 
része kiváló adottságokkal ren
delkezik logisztikai tevékenység 
végzésére, kutató-fejlesztő, il
letve irodai tevékenység folyta
tására. A további ingatlanokat 
tekintve a javaslat úgy szólt, 
hogy a város a Vécsey Károly 
Helyőrségi Klub épületére 
kulturális és közművelődési cél
kitűzések megvalósításával, a 
nőtlen tiszti szálló épületére szo
ciális és egészségügyi célok 
megvalósításával, a lakótelepi 

ABC épületére gazdasági és te
rületfejlesztési célkitűzésekkel, 
a Honvéd presszó épületére civil 
szervezetek működésének tá
mogatásával, az állami tulaj
donban lévő belterületeket köz
terület céljára történő hasznosí
tásával érvelve nyújtsa be igé
nyét. Mindezekkel a képviselő
testület - tisztában léve azzal is, 
hogy az esetleges tulajdonlás 
terhekkel is jár majd - egyetér
tett, így megszületett az igénylés 
benyújtására vonatkozó határo
zat. A képviselők Bagyin József 
polgármestert bízták meg, hogy 
vegye fel a kapcsolatot a hévíz- 
györki önkormányzattal a lak
tanya közös hasznosítása tár
gyában. Készüljön mindkét fél 
részére garanciákat tartalmazó 
megállapodás arról, milyen lé
péseket tesznek az ingatlan kö
zös hasznosítása érdekében az 
esetleges térítésmentes átvétel 
után. A megállapodás elkészí
tését, Hévízgyörk támogató 
nyilatkozatának megszerzésé:, 
és a településnek a térítésmen
tes átadásra vonatkozó igényét 
kimondó határozatát legkésőbb 
augusztus 30-ig el kell készíteni 
és a KVI részére be kell nyújtani.

Rácz Zoltán
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Olcsó munkaerő a szakmai képzésben részt vevő tanuló
Növekszik a képzési helyek száma

A tanulók gyakorlati kép
zéséről szóló előadást szer
vezett a minap a Pest megyei 
Kereskedelmi és Iparkama
ra, valamint a Petőfi Sándor 
Gépészeti Szakközépiskola 
és Kollégium. A tájékozta
tóra - amivel a kamara 
egyébként járja a megyét - a 
környékbeli cégek képvi
selőit, vállalkozóit várták. A 
közel negyven kiküldött 
értesítés ellenére - az iskola 
diákjain és tanárain túl — 
mindössze két érdeklődő 
akadt.

Amikor a szülő eldönti, hogy 
a gyermeke szakmát tanuljon, 
egyben új feladatot is magára 
vállal. Nevezetesen azt, hogy 
olyan képzési helyet találjon 
csemetéjének, ahol az elsajátít
hatja a választott mesterség 
csinját-bínját. Ha szerencséje 
van, akkor ezt a gondot átvál
lalja az iskola, de segítséget 
nyújthat ebben a kamara is.
Bár a vállalkozóknak nem tar
tozik a kedvenc időtöltésük kö
zé az adminisztráció, a tanu
lók foglalkoztatásával járó pa
pírmunkát egyre többen vállal
ják. Persze nem ez a vonzó, 
hanem a fiatalok alkalmazása. 
A statisztika szerint főleg az 
egyéni vállalkozók járnak eb
ben elöl. Egyrészt így olcsó 
munkaerőhöz, szakmai után
pótláshoz jutnak, másrészt ez 
segítheti őket a szakmai isme
reteik folyamatos frissen tar
tásában. Az sem elhanyagol
ható, hogy a költségek vissza
igényelhetők, továbbá számos 
pályázati lehetőség is nyílik a 
foglalkoztató számára. Ha 
mindezeket okosan kihasznál
ják, a vállalt feladat nemhogy 
egy fillérjükbe sem kerül, ha
nem hasznot is nyújt.
Természetesen a tanulók fog
lalkoztatásának számos felté
tele van. Ide tartoznak a sze
mélyi, a tárgyi elvárások, de 
meg kell felelni a dokumen
tációs feltételeknek is. Előírás 
például az öt év szakmai gya
korlat, mint ahogy rendel

keznie kell a foglalkoztató 
cégnek azokkal az eszközök
kel, amelyeket a szakmai kép
zés során előírnak. A vállal
kozásoknak mindenképpen 
bírniuk kell kamarai minő
sítéssel is.
Az a vállalkozó, aki eldönti, 

hogy diákot képez szakmára, 
a kamarához nyújthatja be 
erre vonatkozó igényét. Ezt 
követően kerül sor a feltétel
rendszer meglétének ellenőr
zésére, majd a szerződéskö
tésre. Az előírásokat folyama
tosan ellenőrzik, a kamara 
gondozza a szerződéskötése
ket.
A foglalkoztató — diák kap

csolatban egyelőre a munkál
tató tűnik kiszolgáltatottabb- 
nak, mivel ö csak alapos in

Sok-sok képcső, de hol a kreativitás lehetősége?
Az aszódi középiskola és a gödi Samsung gyár évek óta jó kapcsolatban van egymással. Ennek 
megfelelően minden esztendőben lehetőség nyílik egy busznyi diák számára, hogy gyárlátoga
táson vehessen részt. Az ország legfiatalabb Samsung-termelőüzemenem véletlenül ajánlja fel 
ezt a tanintézménynek, szeretné ugyanis, ha minél több érettségizett munkakezdő venné számí
tásba az általuk kínált lehetőséget. A környékről viszonylag sokan utaznak a mintegy 35-40 ki
lométerre lévő gyárba, így a vállalat rendszeres buszj aratót üzemeltet Göd-Kartal között.
Gödön a tanulmányi kirándulás résztvevői elsőként a televízió működésének alapjaival ismer
kedtek meg, majd a Samsung termékpalettájával, amelyek közül itt a különböző méretű kép
csövek készülnek. Sajnos a gyártás folyamatából viszonylag keveset lehetett látni, mivel az 
üzem éppen egy leállást követő újraindulás fázisában volt. Mindenesetre az látszott, hogy min
denütt nagy rend és tisztaság van. Ezt egyrészt a gyártási technológia követeli meg, másrészt a 
koreai mentalitás, akik-alkalmi kísérőnk szerint - elvárják, hogy a dolgozó a pihenőidejében a 
közvetlen munkakörnyezetére nagy gondot fordítson.
A diákok persze leginkább a fizetés felől érdeklődtek, ami egy egyszerű munkás esetében, há
rom műszakban mintegy 80-90 ezer Ft. De talán arra a mondatra is felfigyeltek, hogy minden 
fejlesztés Koreában történik, a magyarországi üzem(ek) mérnökei gyakorlatilag ugyanúgy be
tanított munkát végeznek, mint a szalagon dolgozó társaik.

Felhívás
2004. július 15-én az aszódi polgármesteri hivatalban 
regisztrációs napot szervezett az Építőipari Fogyasztók 
Érdekvédelmi Egyesülete. Kovács Béla fogyasztásvédelmi 
felügyelő tisztelettel arra kér minden olyan vállalkozót, 
cégképviselőt, hogy aki ezen a napon regisztrált, keresse meg 
őt személyesen a város polgármesteri hivatalában, vagy 
hívja a következő telefonszámot:

20 944-4355

dokkal küldheti el a tanulót, 
míg utóbbi minndenféle in
doklás nélkül megválhat szak
maiképzési helyétől.
A képhez hozzátartozik, hogy 
néha a vállalkozók, a cégek kí
vánják azt feltételként szabni, 
amit a szerződés értelmében 
mindenképpen nekik kötelező 
nyújtani. Az idén a 40. szüle
tésnapját ünneplő aszódi szak
középiskola is - amely a rész
képzés miatt együttműködési 
szerződéssel képeztetheti a di
ákjait - szembesült már olyan 
elvárással a megállapodás fel
tételeként, hogy az iskola biz
tosítson védőruhát, tandíjat fi
zessen, stb., holott ez a képzési 
hely kötelessége. Jómagam 
annak idején osztályfőnök
ként hallottam a továbbtanuló 

diákjaim szüleitől irgalmat
lanul nagy összegekről, amit a 
jól menő kisiparos asztalára 
kellett letenni ahhoz, hogy 
gyermekük odakerülhessen 
tanoncnak.

Bár a tanulói foglalkoz
tatással kapcsolatos informá
ciók ezen a délutánon kevés 
vállalkozóhoz, céghez jutottak 
el, nem volt hiábavaló a kez
deményezés. Néhány megvá
laszolt kérdésen túl az iskola 
mintegy 30 jelenlévő diákja 
mindenképpen szembesült 
azzal, hogy tanintézményé
nek nem csekély munkájába 
kerül az ő elhelyezése, és talán 
arra is rádöbbentek, hogy ta
nulóként nemcsak jogaik, ha
nem kötelességeik is vannak.

Rá ez Zoltán

Keresünk olyan fiatal éneke
seket, akik szívesen tanulnak 
franciául, angolul, olaszul 
énekelni.
Próbák: heti egy alkalommal 
a Művelődés Házában.
(független a Podmaniczky 
Művészeti Iskolától és a 
Petőfi gimnázium francia ta
gozatától)
Jelentkezés RáczZoltánnál a 
20 974-3040-es telefonon.
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Életbe lépett a takarékossági 
programcsomag második üteme

(folytatás az 1. oldalról)

A képviselő-testület az erről 
kapott tájékoztatás következmé
nyeként életbe léptette a takaré
kossági programcsomag máso
dik ütemét. (Az I. ütemben 50 
millió Ft zárolását rendelte el - a 
szerk megj.~) Ez többek között az 
intézményekben Imegvalósítan- 
dó létszám-racionálást is elren

deli, így például a Csengey isko
la négy nyugdíjba vonuló peda
gógusának álláshelyét nem sza
bad betölteni.

A városnak még van némi re
ménye, hogy a fennmaradó hiány 
némileg csökkejen. Benyújtotta 
ugyanis az ügynevezett egyszeri 
önhiki pályázatot is, éppen a már 
említett, anyagiakkal nem ellen

tételezett pluszfeladatokra hivat
kozva. A realitás szerint ekkora 
összegre - 42 millióra tart igényt 
Aszód - nem lehet számítani, jó 
esetben is csak 4-10 millió Ft-ra. 
Mindent összeadva a végén való
színűleg még mindig maradni fog 
10-15 millió Ft hiány, amit a 
város csak többletbevételből tud 
pótolni. Ha lesz többletbevétel.

Nyertes 
pályázatok: 
bölcsőde:

123 millió Ft, 
kukásautó:
10 millió Ft

Kiváló pedagógiai munkák, hiányzó szakmai egység
A Csengey Gusztáv Általános Iskola jó közepes minősítést kapott

Öt hónapig tartó vizsgálaton 
esett túl nemrégiben a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola. Az 
átvilágítást - amelyet a Okker 
Pedagógiai és Szolgáltató 
Intézet végzett el - az önkor
mányzat rendelte meg, eleget 
téve ezzel a közoktatási és az 
önkormányzati törvényben 
előírtaknak. Az iskola értéke
lését a képviselő-testület is meg
ismerhette. Bagyin József pol
gármester szerint az iskola jó 
közepes minősítést kapott

Néhány esztendeje még rend
szeresen látogatták az órákat a 
szaktanácsadók, akiket koráb
ban szakfelügyelőknek is nevez
tek. Ilyenkor - saját tapasztalat
ból tudom - egy kicsit izgultak a 
pedagógus kollégák, annak elle
nére, hogy a látogatást végzők 
többsége korántsem „elmeszel
ni” akarta az órát tartót, hanem 
jobbító szándékkal közeledett 
feléje, ötleteket adott, dicsért és 
elismert, és persze a negatívu
mokat is megfogalmazta. A siker 
- adott esetben egy jól pergő, 
derűs hangulatú óra - azonban 
mégiscsak siker.

A szaktanácsadó rendszer ma 
már nem úgy működik, mint 
régen. A vizsgálatokat pénzért 
lehet megrendelni. Ugyanakkor 
természetes igényként fogalma
zódhat meg a fenntartóban - je
len helyzetben az önkormány
zatban -, hogy kontrollálja az 
irányítása alá tartó intézmény 
munkáját. A képviselő-testület 
2004-ben elfogadta a Fenntartói 

Oktatási Minőségbiztosítási 
Programot, amelyben megter
vezte a szakmai vizsgálatok 
megrendelését is.

A szakértői vélemény kialakí
tása többféle munkamódszer se
gítségével történt. A megbízott 
cég munkatársai személyes je
lenléttel, óralátogatásokkal (ösz- 
szesen 45 alkalommal), kérdő
íves adatgyűjtésekkel, az iskola 
dokumentumainak megtekinté
sével, interjúk készítésével tá
masztották alá értékelésüket, 
amelyben pozitívnak és negatív

Szlovákiába készülnek a Csengey iskola diákjai
ÁCIÓ, KÁCIÓ, AKÁCIÓ, 
VAKÁCIÓ! - került fel a táb
lákra az utolsó napig letöröl- 
hetetlen felirat. Június elején 
befejeződött a 2004-2005-ös 
tanév, megkezdődött a várva 
várt szünidő. Acsné Tóth Beátát 
a Csengey Gusztáv Általános is
kola igazgatónőjét arról kér
deztem, milyen programot szer
vezett a tantestület a nyári idő
szakra, az iskola tanulói szá
mára. Az intézmény vezetője 
elmondta, hogy az idén is - már 
több, mint tíz éve rendszeresen - 
a szlovákiai Komamotól 15 km- 
re, Patincén üdülhetnek a gye
rekek. Ez a lehetőség olyannyira 
hagyománnyá vált, hogy a di
ákok, és szüleik ennek tuda
tában szervezik családi prog
ramjaikat. A tábor ebben az 
évben június 25-től július 2-ig 
tart. A huszonhét hektáron 

nak mondható megállapítások 
egyaránt szerepelnek. Kiváló 
egyéni pedagógiai munkákról 
lehet például olvasni, csakúgy, 
mint arról, hogy hiányzik a ne- 
velőtes-tület szakmai egysége. A 
sort mindkét irányból lehetne 
folytatni.

A képviselő-testületi ülésre 
meghívott Acsné Tóth Beáta is
kolaigazgató a hozzászólásában 
elmondta, az iskola vezetése elő
ször nagyon tartott a vizsgálattól, 
most viszont már annak örül, 
hogy megtörtént. Megerősítést 

elterülő bekerített tábor, strand
dal, csónakázótóval, sportpá
lyákkal, miniteniszpályával áll a 
nyaralók rendelkezésére. A kö
zös programok szervezéséről a 
pedagógusok gondoskodnak. 
A táborozásnak nagyon fontos 
pedagógiai haszna van, hiszen a 
közös együttlét, az élményszer
zés, szórakozás, pihenés mellett 
erősíti az együvé tartozás ér
zését, barátságok szövődhetnek, 
a gyerekek jobban megismerik 
egymást. A jó levegőn való tar
tózkodás, a sportolási, fürdési 
lehetőség biztosítja az egész

Már kapható az aszódi bérmálkozásról 
készített DVD lemez, illetve videokazetta! 
Érdeklődni lehet a 20 974-3040-es vagy a 

70 7044-990-es telefonszámon!

kaptak ugyanis arra vonatkozó
lag, amit jól végez a nevelőtestü
let, és kiderültek a hiányosságok 
is, amelyet természetesen pótolni 
fognak.

Novak Lászlóné közművelő
dési főelőadó azon a vélemé
nyen volt, az elvégzett vizsgálat 
kiindulópontnak tekinthető, va
gyis célszerű egy-két év múlva 
ismét elvégeztetni, hogy kide
rüljön, az intézmény működése 
felszálló vagy leszálló ágban 
van.

R.Z.

séges testi fejlődés lehetőségét. 
A családi vonatkozás sem elha
nyagolható, mert a hallottak sze
rint a testvérpárok nagy szám
ban vannak jelen a résztvevők 
között, ezzel is megkönnyítve a 
dolgozó szülők gyermek-elhe
lyezési gondját.

Bízunk benne, hogy sok él
ménnyel gazdagodva, testileg- 
lelkileg megerősödve térnek 
majdhaza diákjaink.
Jó nyaralást kívánunk!

Koczeth László
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Utolsó utazás a Podmaniczkyak aszódi
(folytatás az 1. oldalról)

Nemrégiben - a Városi Böl
csőde vezetőjének, Kovács Fe- 
rencnének a javaslatára - a kép
viselő-testület az épület falára el
helyezendő emléktábla elkészí
ttetéséről döntött, amelynek fel
avatására június 10-én került sor.

A Rónai Lajos és Pál Lajos 
által megszólaltatott, fájdalma
san zengő zsidó népzene dalla
mai után dr. Asztalos István, 
nyugalmazott múzeumigazga
tó mondott emlékbeszédet. Ez
után a meghívott vendégek ko
szorút és virágokat helyztek el 
az emléktáblán. A megemléke
zés a Szirtes János és Kovács 
Alida által készített és előadott 
performance-szal és videoins- 
tallációval zárult.

dr. Asztalos István beszédét 
az alábbiakban közöljük.

Mögöttünk a XX. század.
Az emberiség legellentmon

dásosabb százada.
Ekkor számolták fel a kisgyer

mekeket pusztító, járványos be
tegségeket, a sír szélén tántor
gókat antibiotikumokkal, szerv
átültetésekkel mentették meg, 
gépkocsik milliói száguldoznak 
a föld felszínét - mint az emberi 
testet az erek - behálózó autó
pályákon, a repülők a földgolyó 
legtávolabbi pontját előbb el
érik, mint Petőfi korában a pos
takocsi a Pest-Miskolc közötti 
távolságot, az űrhajók a csillago
kat ostromolják. Ugyanakkor 
ebben a században, a hatalmas 
világháborúk és a helyi csetepa
ték csatamezéin többen haltak 
meg, mint a Pax Romana-t meg
teremtő Augusztus római csá
szár óta, vagyis kétezer év alatt 
összesen. Évezredeken át az em
berek szimbiózisban éltek a ter
mészettel, használták adomá
nyait, de nem pusztították el. Eb
ben a században a Föld, mint az 
emberi élet színtere soha többet 
be nem gyógyítható sebeket 
szenvedett el, és - a tudósok 
szerint - ezek a sérülések a bio
szféra lassú pusztulásához ve
zetnek. Azt hitte a XX. század 

embere, hogy a Föld és a világ
mindenség ura lett, és fittyet 
hányt nem csak a természet, ha
nem az ősei, az előttük járó nem
zedékek alkotta törvények, sőt 
az isteni kinyilatkozások betar
tására. A XX. század embere si
kereitől megrészegülve, magá
ról minden kötöttséget levetve, a 
legrosszabb tulajdonságait kiél
ve öntelt, gőgös, erőszakos, go
nosz és kegyetlen lett. Többet 
már nem ismert se emberi, se is
teni tilalmakat, és új isteneknek 
(legyen az führer, első titkár, 
esetleg kábítószer, de mindenek
előtt a pénz!) hódolva olyan ret
teneteket cselekedett, amitől az 
őrült római császárok, a Cali
gulák, a Nérók is megborzadtak 
volna.

Ha a részeket, ha az egyedi 
eseteket meg akarjuk, meg sze- 
retnénk érteni, akkor az egészet 
kell vizsgálni. Ha a mögöttünk 
lévő század közepének a borzal
mát, a holocaust eseményeit és 
szörnyűségeit vizsgáljuk, akkor 
az egész XX. század történéseit 
kell nézni. Kezdve az I. világhá
borúval, amikor a világuralmon 
marakodó hatalmasságok - ki
vétel nélkül! - vérben gázolva, 
milliókat eltaposva pusztítottak 
élő és holt teremtményeket, ir
tottak ki népeket, hogy csak egy 
példát említsek: ilyen volt az ör
mény holocaust. Aztán megszü
letett az emberiség történetének, 
az emberi elmének két legelve
temültebb szüleménye: a Lenin 
és Sztálin által kiagyalt és meg
valósított bolsevik vagyis az in
ternacionalista, és Hitler 1933-as 
hatalomra jutásával létrehozott 
nemzeti szocialista diktatúra. 
Kevesen tudják, mert letagad
ták, mert a sajtó, a rádió, a tele
vízió, a politikusok elhallgatták, 
hogy Lenin nagy találmányá
ban, a szovjet koncentrációs tá
borokban (amit gulág néven em
legetünk), már az 1920-as évek
től kezdve, a kíméletlen, min
dent eltaposó hatalom kénye- 
kedve szerint, az egykori orosz 
birodalom szerencsétlen népei
nek tízmilliói pusztultak el, csak 
hitük, történelmi múltjuk, más 
gondolataik miatt. Jobban is

merjük, mert bennünket, ma
gyarokat is jobban érintett Hitler 
nemzeti szocializmusa, mely 
borzalmas eszmének egyik alap
pillére a végső megoldásig foko
zott antiszemitizmus volt. A vi
láguralomra tört, Hitler német 
náci nemzetiszocializmusa tár
sául szegődött Mussolini olasz 
fasizmusa, valamint a hasonlóan 
kegyetlen japán császár-isten 
hatalom és a II. világháború bor
zalmába taszította a XX. század 
közepén a föld népeit. A csata
tereken, a megszállt országok
ban az idegen hadseregek kato
náinak a kegyetlenkedései, a 
bombázások során a hátorszá
gokban, a népirtásokban össze
sen 60 millió ember pusztult el. 
Közülük 6 millióan csak azért, 
mert zsidónak születtek.

Eddig az egészről, az egész 
emberiséget sújtó, megtizedelő 
borzalomról szóltunk, most em
lékezzünk meg arról a népről, 
melynek Európában azért kellett 
elpusztulnia, mert egy őrült esz
me, egy őrült diktátor, egy ön
kényuralmi állam minden baj 
okozójának ezt a népet kiáltotta 
ki. Ők nem a csatatereken vesz
tették el e földi élet legértéke
sebbjét, az életüket. Őket mód
szeresen pusztították el. A XX. 
század embere találta ki a halál 
nagyüzemet, ahol, mint a mo
dem gyárakban, futószalagon 
szállították a pusztulást. Gyer
mekeket, nőket, öregeket, bete
geket, akiket már nem lehetett 
munkára használni, akik a náci 
eszme szerint feleslegesek vol
tak a felsőbbrendü faj számára, 
azokat a haláltáborok gázkam
ráiba szállították és krematóriu
maiban égették el. Ezeknek a 
halálgyáraknak a kéményei ak
kor füstöltek a legjobban, ami
kor már biztos volt, hogy Hitler, 
a náci Németország és szövet
ségeseik vereséget szenvednek a 
csatatereken, már minden fron
ton visszavonultak, menekültek 
a vert seregek, de a zsidókkal ke
gyetlenül telezsúfolt szerelvé
nyek még rendíthetetlenül zaka
toltak a lengyel, az osztrák, a 
német koncentrációs táborok, a 
pusztulás felé.

Auschwitz, Bergen-Belsen, 
Mauthausen és a többi haláltá
borban már az 1940-es évek ele
jén aratott a halál, ám a világ 
közvéleménye még szinte sem
mit sem tudott e borzalmakról. 
Pedig ekkor már a Szovjetunió 
nyugati részein, a németek által 
megszállt területeken élt orosz, 
ukrán, aztán a lengyel, cseh, 
majd a horvát, szlovák, román 
zsidókat „munkára” vitték (így 
álcázták a gaztettet!) a Német 
Birodalom táboraiba. Magyar
országon, ahol a német befolyás 
hatására ugyan zsidókat korláto
zó törvényeket alkottak és alkal
maztak, de a magyar zsidóság 
ekkor még egyfajta védettséget 
élvezett. Tartott ez mindaddig, 
amíg 1944. március 19-én a né
met hadsereg meg nem szállta az 
országot. Ekkor a hazánkba ér
kező Adolf Eichmann vezetésé
vel, német alapossággal, a ma
gyar nácik segítségével megkez
dődött a magyarországi zsidók 
és vagyonuk nyilvántartásba vé
tele. Ezt követően - első lépés
ként - a vidéki zsidóság össze
gyűjtése, bevagonírozása és el
szállítása, elpusztítása.

A régi aszódi összeírások az 
1720-as években említik elő
ször, hogy zsidók is éltek itt. A 
számuk egyre gyarapodott. Hi
tüknek és szokásaiknak megfe
lelően temetőt, zsinagógát, für
dőt létesítettek maguknak, beil
leszkedtek Aszód mezőváros 
életébe. A Podmaniczky földes
úri család védőszárnyai alatt jól 
érezték itt magukat, szaporod
tak, gazdagodtak, a település 
többi lakóival békében éltek, 
kétszáz éven át. Még ma is so
kan emlékeznek a Vas, a Weiner,
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védőszárnyai alól a náci haláltáborokig
a Lőwi, a Megyeri, a Dénes, a 
Mencelesz, a Pick családokra, 
Gál és Rendes doktorra, Berg 
rabbira, a zsidó tanítókra, az első 
világháború zsidó frontharcosai
ra, a futballcsapat játékosaira, az 
aszódi gimnázium és leányne
velő zsidó tanulóira, a színjátszó 
csoportok, kórusok, egyletek és 
körök zsidó tagjaira, a kereske
dőkre és iparosokra, a zsidó te
metésekre és esküvőkre, az új és 
szép, de sajnos 1950-ben lebon
tott zsinagógára és a mellette 
szerencsére még ma is álló, egy
kori zsidó elemi iskolára.

Most ennek az épületnek az 
udvarán emlékezünk az aszódi 
zsidóság tragédiájára, a holo
caust aszódi áldozataira. 1944 
tavaszán, április és május hóna
pokban a hatóságok az aszódi 
zsidókat is összeírták, vagyonu
kat felleltározták. Még ma is 
megtalálhatjuk ezeket az íveket 
a Pest Megyei Levéltárban. Az
tán júniusban utasítás érkezett 
minden Galga menti községhá
zára, csendőrőrsre, hogy a zsi
dókat gyűjtsék össze az aszódi 
zsinagógába és a mellette lévő 
izraelita iskolába. Ha néhány 
órára, napra is, de ez volt akkor a 
gettó. Amikor az összevonás 
megtörtént, akkor az aszódi zsi
dókkal együtt a mintegy 580- 
600 embert az aszódi állomásra 
terelték, ahol hét zárt teherva
gonba,. vagononként 75-90 em
bert összezsúfolva helyezték el 
őket, kocsinként mindössze egy 
vödör ivóvizet és egy ürülékes 
vödröt adtak nekik. A hét vagont 
aztán áttolták Hatvanba, ahol a 
Hatvan környéki zsidókkal 
megtelt vagonokkal együtt egy 
szerelvényt állítottak össze, 
ahonnan aztán 1944. június 12- 
én lassan megindult a vonat, a 
benne lévők utolsó útjára, 
Auschwitzba.

Többen, akik nem éltek akkor, 
tehát nem ismerik az akkori vi
szonyokat, akik még ebből a 
borzalmasan szomorú dologból 
is politikai tőkét szeretnének ko
vácsolni, felelősségre vonták és 
vonják a magyar népet, hogy 
miért nem akadályozták meg a 
magyar zsidók pusztulását. Nem 

szeretnék történeti előadást tar
tani ennek a kérdés/állításnak a 
lehetetlenségéről, inkább két 
példát mondok el: Az első velem 
történt meg. 1944 őszén egy al
kalommal édesanyámmal a bu
dapesti Rákóczi úton gyalog 
mentünk valahová, amikor az 
egyik házból sárga csillagos zsi
dókat tereltek ki géppisztolyos 
nyilas katonák, a közelben álló 
teherautók felé. Én megkérdez
tem szülémet: Édesanyám, hová 
viszik ezeket a szerencsétlen 
zsidókat? Válaszolni nem tudott 
anyám, mert az egyik pribék 
géppisztolyával oldalba vágott 
és a következtket mondta: Vigye 
innen a kölykét asszonyság, 
mert magukat is felteszem a pla
tóra. Mondanom sem kell, ijed
ten menekültünk a helyszínről. 
A másik történetet hallomásból 
tudom és Aszóddal kapcsolatos. 
A tekintélyes és kiterjedt aszódi 
Vas család sarja volt Vas László, 
a téglagyár tulajdonosa és igaz
gatója, első világháborús front
harcos, számos kitüntetés tulaj
donosa, tartalékos tiszt. Ö, fele
sége (Diamant - Dénes lány) és 
leánya hivatalos mentességet 
kapott, tehát amikor a környék
beli és aszódi zsidókat össze

Az emléktábla avató ünnep
ségre eljött a Vas-család egyik 
leszármazottja, Vas János is. 
A vele való beszélgetés során 
először a családfán „barangol
tunk”.

-Azéndédnagyapámnak, Vas 
Mórnak három gyereke volt: 
István, László és Olga, aki az én 
dédnagymamám. István a 30-as 
években kivándorolt Pa
lesztinába. László átvette a tég
lagyárat. Neki Dénes Magdolna 
lett a felesége. Az ő lánya, Vas 
Nóra az én nagynéném, aki Izra- 

gyűjtötték, nekik nem kellett a 
gettóba menni, s hivatalos ügyeit 
intézte valahol Budapesten vagy 
más városban. Amikor hazaér
kezett, megtudta, hogy szüleit és 
a Vas rokonság más tagját idő
közben a többi aszódi zsidóval 
együtt Hatvanba szállították. 
Miután helyben nem tudott sem
mit sem tenni, felvette katona
tiszti díszegyenruháját, az összes 
kitüntetését feltűzte és átment 
Hatvanba, hogy szüleit, rokon
ságát megmentse az elhurcolás
tól. Hogy ott mit tett, azt nem 
tudjuk, de azt igen, hogy men
tessége ellenére őt is becsapták a 
menetbe és övéivel együtt ő is 
mártírhalált halt Auschwitzban.

Amikor Kovács Ferencné 
bölcsőde vezető kezdeményezé
sére, az egykori zsidó elemi is
kola falán elhelyezett emlék
táblát leleplezzük, emlékezzünk 
a 61 éve városunkból elhurcolt 
és szörnyű halállal elpusztított 
zsidó polgártársainkra, gyerme
kekre, nőkre és férfiakra, öre
gekre és betegekre és azokra a 
zsidó munkaszolgálatos áldoza
tokra is, akiknek zsidóságuk mi
att kellett életük virágában eltá
vozniuk a földi életükből. Ez az 
emléktábla, ez az emlékezés kie- 

Emlékek Aszódról
elben él. Sajnos nekem a nagy- 
szüleimet, a nagybátyámat és a 
nagynénémet is deportálták. Az 
édesapám ezt azért úszta meg, 
mert őt már korábban elvitték 
munkaszolgálatra. Mire haza
jött, már csak arossz hír várta.

- Ön még Aszódon szüle
tett?

-Nem, de a bátyám és a nővé
rem még igen. Nincs is sok em
lékem Aszódról. Édesapámék 
Barlai Béla bácsiékkal voltak 
nagyon jóban, elég sokszor le
jöttek hozzájuk, és én velük tar
tottam. Meséltek nekem történe
teket, de mivel nem tudtam em
berekhez kötni, nem igazán ma
radtak meg ezek az emlékeze
temben.

-Hol állt a családi ház?
- Ez még most is áll. A főút 

gészítése mindannak a folya
matnak, amit a zsidóság emléke 
érdekében Aszód város, az egy
kori polgártársaikkal szolidari
tást vállaló személyek, a képvi
selő-testület, a különféle intéz
mények már eddig is kifejtettek. 
A humánum, a polgártársi meg
becsülés és szeretet megköve
teli, hogy ne csak ünnepek alkal
mával, hanem a szürke hétköz
napok mindennapjaiban se fe
lejtkezzünk meg azokról, akik a 
kegyetlen diktatúrák, esetünk
ben a XX. század egyik legna
gyobb szégyenének, a holoca
ustnak az áldozatai lettek.

Befejezésként Jeremiás prófé
ta könyvéből idézek egy imát:

„Sietve kezdjeneksiratni minket; 
a mi szemünk is lábadjon 
könnybe,
a mi szemünkből is omoljanak 
a könnyek!
Mert siratóének hangzik a 
Sionról:
Jaj, hogy elpusztultunk,
de nagy szégyen ért bennünket! 
El kellett hagynunk ezt a földet, 
feldúlták lakóhelyünket!”

Asztalos István

mentén áll, szép világoszöldre 
van festve. Ha jól tudom, ez 
most a GAMESZ épülete. Két 
évvel ezelőtt jártam is benne. A 
korabeli fotók alapján tudom, 
hogy a nyílászárók keretei még 
az eredetiek. Hadd mondjam 
még el, hogy nagyon örültem, 
hogy Aszód így kíván megem
lékezni az elhurcolt emberekről. 
Köszönöm a meghívást, min
denképpen úgy éreztem, hogy itt 
a helyem.

Vas Jánosnak köszönhetően 
két esztendeje gyarapodott a 
Petőfi Múzeum. Annak idején 
Barlai Béla bácsi az édesapja 
kérésére két képet készített a 
nagyszülőkről. A szülők halála 
után János úgy érezte, a festmé
nyeknek itt, az aszódi múzeum
ban lesz a legjobb helyük. -Zé-
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“Az iskola olyan, mint a templom”
A pedagógusnapi ünnepségen Hajdú Vendel vehette át a Koren-díjat

(folytatás az 1. oldalról) ma oktatóinak megyei munkakö-
Hajdú Vendel Galga menti em- zösségét vezeti, rendszeresen ver- 

ber. Galgahévízen született, ott él, senybizottsági elnök a Szakma 
a község alpolgármestere. Tanul- Kiváló Tanulója országos verse- 
ni ment el Hatvanba és Vácra. nyékén. Vezetőségi tagja a Ma- 
Aztán a műszeigyárban dolgozott gyár Műszaki Oktatási Kamará- 
Ikladon 18 évig, mígnem 1979- nak.
ben mostani iskolájába a szakmai A felsorolt tisztségek önma- 
elméleti és gyakorlati tárgyak gukban is igényes és eredményes 
oktatására szegődött. Tíz év eltel- pedagógus pályaképét rajzolják 
tével a gyakorlati oktatás vezetője ki. Ő azonban amellett, hogy jó 
lett. Pedagógusi munkájának elis- tanár, mindenki által tisztelt és 
mertségét mutatják szakmai kedvelt, korrekt munkatárs, távla- 
megbízatásai-aműszerész szak- tokban gondolkodó és cselekedni

képes ember. Óriási szerepe van 
abban, hogy a szakképzés ele
mentáris válsághullámaiban nem 
süllyedt el a szakközépiskola, 
mert meglépte a szükséges nagy 
változtatásokat. A 80-as évektől a 
megfelelő struktúraváltások kö
vetkeztében ma jól használható 
elméleti és szakmai ismeretekkel 
felvértezett fiatalokat küld a mun
ka világába érettségivel vagy 
technikusként. Hajdú Vendelnek 
nagy érdeme fíízödik ahhoz, 
hogy a 21. század technikájával 

találkoznak a fiatalok a legkor
szerűbb eszközökkel felszerelt 
termekben. Nem véletlen, hogy a 
BOSCH cég ezzel az iskolával 
kötött szerződést az általa meg
kívánt szintű technikusképzésre.

A képviselő-testület a Koren- 
díj odaítélésével elismerését fe
jezi ki Hajdú Vendelnek a térség 
egyetlen szakképző intézménye 
fejlesztésében és működésében 
kifejtett több mint negyed száza
dos kiváló munkájáért.

Hajdú Vendel köszönő szavai
Polgármester Úr, Kollégák, 

Hölgyeim és Uraim!
Köszönöm az iskola vezetésé

nek, hogy jelöltek a Korén 
István-díjra és köszönöm a tes
tületnek, hogy elfogadták ezt a 
jelölést. Azt hiszem, hogy az 
előzőkben elhangzottak rám 
nézve nagyon hízelgőek.

Először szeretnék szólni arról 
az intézményről, amelynek 26 
éve tagja vagyok. Csak a szak
középiskolai részről szólok, 
gondolom, ezért a többiek nem 
haragszanak meg rám!

Hogy kerültem ide? Az itt ülő 
kollégák közül egypáran elcsá
bítottak az IMI-ből. 1979-ben 
megkeresett Pálházi János és 
Pénzes Feri, hogy lenne-e ked
vem az iskolában tanítani. Úgy 
gondoltam, ha már tanulója nem 
lehettem az iskolának, megpró
bálom az oktatást. Jómagam 
Hatvanban érettségiztem, vi
szont a barátaim mind idejártak, 
ezért az iskola minden nagyobb 
rendezvényén itt voltam.

Mivel a szakközépiskola min
den tanára az IMI-ből került 
Aszódra, ismerősök közé jöt
tem. Az IMI számomra egy cso
dálatos hely volt, annak az 
üzemnek lettem a vezetője, ahol 

Következő lapzárta: 
július 11. 

Következő megjelenés: 
július 21.

tanulóként kezdtem! A közel 
4.000 ott dolgozó ember többsé
gét személyesen is ismertem. A 
későbbiekben ez az ismeretség 
nagyon sokat jelentett, nagyon 
sokat segítettek az iskolának.

A szakközépiskola az idén ün
nepli fennállásának 40. évfordu
lóját. Ez a 40 év kötelez bennün
ket arra, hogy az aszódi szakkö

Gratulálok gyűrűjében
Kovács Tamás felvétele

zépiskola ne csak a megye, ha
nem az ország egyik legkorsze
rűbben felszerelt intézménye
ként működjön. Kevés olyan 
szakközépiskola van az ország

ban, ahol nem jártam, ezért az 
előző mondatomért garanciát 
vállalok.

Az aszódi térségben nagyon 
sok segítőkész emberrel találko
zom, akiknek fontos az iskola 
élete. (Ritecz György, Galga- 
mente Szakképzéséért Alapít
vány, Huszár Mihály minden
kori segítsége és még sorolhat
nám!)

Röviden szeretnék szólni a

szakközépiskola jövőjéről: az is
kola olyan képzést nyújt, melyre 
az elkövetkező években, évtize
dekben óriási igényük van a kör
nyező üzemeknek; Bosch, Fritz,
Samsung, Caterpillar, Zollner. 
Ezek az üzemek ma már aj ól kép
zett, középfokú végzettséggel 
rendelkező munkavállalókat 
keresik. (BOSCH példa + egye
tem, + főiskola) Iskolánk ennek 
messzemenően megfelel: az in
formatika, aCNC, a vezérléstech

nika, a robottechnikai ismeretek 
oktatásával. A TISZK nagyon 
fontos szerepet szán az iskolának: 
2006-tól az iskola bázisként 
működik a CNC vezérléstechni
kai oktatás keretén belül.

Örömeim: Nagyon sok van, 
közülük egy pár: a 26 év alatt több 
ezer szakközépiskolás végzett 
fiatallal hozott össze a sors. 
Nagyon sokan közülük rendsze
resen visszajárnak: jó érzés, 
amikor a gyermekeiket hozzák 
ide tanulni! Nagyon sok fiatal 
kolléga tanít az iskolában, akik 
nem is olyan régen itt végeztek, és 
ma több diplomával a zsebükben 
atanítást választották.

Röviden még az iskoláról. 
Számomra az iskola olyan, mint 
a templom - oda akárhogyan 
nem lehet bemenni ott csak 
kívül-belül rendezetten lehet 
megjelenni. Nagyon fontos do
log az EMBERSEG (csupa nagy 
betűvel), ami azt hiszem, hogy 
minden kolléga számára kötele
ző, főleg a diákokkal és a szülők
kel szemben. Sajnos ebből ma 
igen keveset kapunk!

Szeretném megköszönni az 
iskola vezetésének, a kollégák
nak, hogy ilyen sokáig megtűr
nek maguk között, a családom
nak pedig, hogy együtt lehetünk.

Mit kívánhatnék még magam
nak? Arany János Epilógus című 
művében ezt gyönyörűen leírja:

„Munkás vidám öregséget, 
Hol mit kezdtem abban véget 
Ennyi volt csak
S hogy megint ültessek, oltsak. ” 
Köszönöm, hogy meghall
gattak.
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Legyen szép a nyárra!
A SZISZ/ SZALON VÁRJA!

_ , , . Aszód Bethlen G. u. 18/1
Fodrászát:
A nyár legújabb színei, trendi frizurák, 
napvédő pakolások
Szolárium;
Megszépíti borét 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 

ű j: Kleonáira-program
- fogyasztó, zsírégetö!
Már 1 kúra utón kisebb ruhát viselhet!

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

ÁTKÖLTÖZTÜfiK!
Drogériánkat

május 1-t "I 
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

Új helyen nyitási akciókkal várjuk 
régi és új ügyfeleinket 
a Rákóczi Út 95. sz. alatt 
a MÓL kút mellett

Az Ön 
márkakereskedője:
SUZUKI^S.

Szalon: Hattfan, Rákóczi II. 95. Tel./fax: 57/342-555, 37/344 392;
Szerviz: Hatvan, Rákóczi u. 95. TeL/fax.- 37/349-409,37/541-580;
Szalon és szerviz: Bag, Dózsa Gy. u. 6. Tel./fax: 28/504-110,28/504-111
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Gödöllői BB AUtÓSÍSKOla Bt.
Telefon: 20 9414-638,; 28 419-529 

www.bb.maganiskola.hu
Akkreditált felnőttképzési intézménygép 

járművezető tanfolyamot szervez
az alábbi kategóriákból: M,A B, B+E, C+E

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

lÉiretitségiijrcIkirelk 
aijjáiirdlélkX

Érdeklődni: Kovács Péter aszódi oktatónál 
a 20 981-8886-os számon, akár SMS-ben is.

Tájékozódjon, mielőtt az 
olcsónak hitt túl drága lesz!

—

LADJ-XL
EXTRA méretű divatáru 
Aszód, Kossuth L. u.3 Tel.; 00-30 027-8481; OO 30 267-5545

ÍUfaTfoti rtA&k, szoftnyőZt, 
hoszt&möh

Halásznadrágok, pólók, 
ingek, fürdőruhák

Nálunk mindent 
egy helyen!

Kínálatunk folyamatosan bővül. 
Érdemes betérnie hozzánk!

M^íKW® fMIX. . W®ss

MEGAPRINT
SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS NYOMTATÁSI KELLÉKEK

HATVAN RÁKÓCZI ÚT 35. ASZÓD KOSSUTH ÚT 3.uov*rház
06137 344-926 ÉS 06130 S60-SMT 06RS 402-369 ÉS 06)30 680S3 57

JSWJJSSBEÖntóS!

rZTSEÜ OlELÓLEGGEL
ASR.OCK K7VT4A ALAPLAP 

22Ö0 MHZ AMD SEMPHON CPU 
256/400 DDR MEMÓRI A 
GEFORCE4 128 MB VGA 

4« GB. MAXTOR HDD 
r.o i«pvi> író 

CODEGEN’ HÁZ

M^tvtantol^amo^
a

Miv^tídés 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
06303119233

e-mail: granatalma@drotposta.hu

A.BIT NF« ATHLON 64 Al.APL.4f 
3000 MHZ ATHLON 64 CPU 

512/400 MÁRKÁS MEMÓRIA
ATI RADEON 9600 128 MB VGA

ABfT VT7 ALAPLAP 80 GB MAXTOR HDD
INTEL CELERON 3800 MHZ CPL 'PIONEER $0$ ÖVI> í AÓ 

512/400 DDR MÁRKÁS COBEGEN HÁZ
A-SUS9200 SE 128 M» VGA

HDD 
ÍRÓ

A SZÁMÍTÓGÉPEK ÖSSZESZERELÉS£, UZEMBEHELYEZESE ALAN!

A SZÁMÍTÓGÉPEKRE DÍJTALAN
SZERVIZELÉST VÁLLALUNK!!\GÉPEK 2 ÓRÁN BEl.f L W.VR1ETÖK)

HP LASERJET 1020 
INFRAPORT

LG 4163 16XDVO ÍRÓ

CANON HCI-24 löx üss BK 380.-
12.900.-

35.880,-
3.809.-

SAMSIING 711) TFT MONITOR 
75.000

65.000.-

SO KÁRTYA 138 MB 3.750.-
TEN ŐRIVÉ 2.9 256 MB 5.809.-

l.« T7WBFLATRONMON. 34.8S0 30.900

DVD TOK 46.- 35.-
DVD-RAM (9.4 GB) llUir.TKTl.CN0l, KEDVEZŐ ÁRON KAPHATÓ 

ÁRAINK TARTALMAZZÁK AZ Ál',VT!

http://www.bb.maganiskola.hu
mailto:granatalma@drotposta.hu
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alatt elviheti új a

Az akció 2005. 06. 01. és 
erejéig érvényes fogyasztás li 
CO^ kibocsátás g/km: 110 285

d 7 nap*

550 OOO Ft

tr> .. ■ JTW*íd

.5. 0$. 31. között megrendelt és átadott autókra, 
100 gm: vegyes: 4,2-12,0; városi: 5,2-15,3 országúti’ 3

'es Renault Clio, Thalia, 
árengedménnyel kínáljuk Ömre 
márkakereskedésünkben! vvl

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

http://www.renault60.hu
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Aszód, Kossuth Lajos út 71.
—-^3 Tel:06-20/965-54-19

..Tel:06-28/500-451
/I 1 '\ Http://www.extrasat.hu
LZZ-——"'* ‘ extrasat@invitel.hu

Művelődési házzal szemben 
Parkolási lehetőség az udvarban!

Számítástechnikai és műholdvevő szaküzlet és szerviz

i XS STANDARD
Asrock K7S41GX alaplap 
AMD Sempron 2200+ processzor 
£56/400 Samsung DDR RAM 
^Integrált videokártya 
H0GB/7200 Maxtor winchester 
il ,44 floppy meghajtó 
;LG 52x CD-Rom 
íMercury Sapphire 300W ház 
billentyűzet, egér

Bruttó ár: 51500 Ft
Vagy 

0% önerő 12 x 51500 Ft

Konfigurációk 
r¥s“STA^ARD+"
Ásrack K7VT4APRO
'AMD Sempron 2400+ processzor 
256/400 Samsung DDR RAM 
ATI Radeon 9250 DT videokártya 
30GB/7200 Maxtor winchester 
H ,44 floppy meghajtó
LG 16x/52x DVD-Rom
Mercury Sapphire 30DW ház 
billentyűzet, egér

Bruttó ár: 67490 Ft
Vagy 

0% önerő 24 x 3943 Ft

CREDIGEN®
ÁRUHITEL

|XS HOME
ÍAbit NF7-SL alaplap
AMD Sempron 2500+ processzor 
i512/400 Samsung DDR RAM 
ílntegrált videokártya 
j80GB/7200 Maxtor winchester 
Í1,44 floppy meghajtó 
LG Combo Drive 
pjdegen 6041L-B 300Wház 
billentyűzet. egér

Bruttó ár: 89900Ft
Vagy 

0% önerő 24 x 5253 Ft

Canon IP 3000 nyomtató 33490 FT
vagy

OFt önerő és 12x3350Ft

LG 710B monitor 32367FT
vagy

OFt önerő és 12 x 3236

Aszódi telephelyű, 
nemzetközi fuvarozó cég 

C,E kategóriájú jogosítvánnyal 
rendelkező yépkocsivezetőt.

Érdeklődni lehet a 
06 20 9240-400-as 

vagy a 28 401-601-es 
telefonszámon.

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

Nyitvatartás : H-P: 10 - 18 Sz: 9-13
A credigsn bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Ez a hirdetés nem minősül nyilvános tájékoztatónak és ajánlattételnek. A 

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

Hölgyek boltja^ Hölgyek divatja

MIM OAW
Figyelem: a hirdetés felmutatója vásárlás esetén 10% kedvezményt kap!

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

Telefon: 28 500-620

Egyedi bútorok készítése.
Szoba, / eonyka, üzletberendezés gyártása.
Méretre vágás FALCO és KRONOSPAN BÚTORLAPOKBÓL!

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

Http://www.extrasat.hu
mailto:extrasat@invitel.hu
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QmazDE ©
HYíJnDffi

üj CITROÉN
MA MOTÖftS

flUTÓfiLKATR&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

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. _______________

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

Malaczkó Szabolcs 
területi képviselő 
mobil: 30 689-6862

www.huntraco.hu

http://www.huntraco.hu
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( KUTYA-HÁZ )
Aszód Baross u. 2. Tel: 28/402-120

(a körforgalomnál, a mentőállomás mellett)

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

- kölyökncvcléshez anyalcjpótló és cumikészlet
- élő állatok széles választéka
- szakkönyvek, beszerzési, tartási-ápolási, 

kiállítási és tenyésztési tanácsadás.

A tegfotó... )
.. .Kiszolgálás, parkolás, mindig alacsony árak. 
Előrendelés esetén árengedmény, házhozszállítás. 
Vásárlóinkat nyitva tartási időn kívül is kiszolgáljuk.

Júniusi akcióinkból:
Madárpókok és törpchörcsögök 
Különlegesen alacsony árakon!

20 % árengedmény
ezen hirdetés felmutatójának

Az állatszállító táskák és boxok, kalitkák, 
terráriumok és akváriumok árából.

Alakformáló 
masszázsszalon

Aszód OTP udvar
f ■: f f X i' f f ...

- Zsírégető-alakformáló
/ masszázs,
-svédmasszázs,
- talpmasszázs,

, - infrászánná
- pedikűr, manikűr,
- műköröm

Újdonság:
gyors zsírégeto 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 

Nutva: H-P8-R Szó: 8-I2
Digitális Labor

nyáui akcióink!
- Henzó esküvői és gyermek fotóalbumok 

50 %-0S árengedménnyel!
-1 órás filmkidolgozás + 300 Ft felárral!

9X13 24 □ 1.790.-
36 □ 2.190.-

Akciós digitális fényképezőgépek!
FUJI 3520 49.900.-
5,2 MP 3x optikai zoom
FUJI 3500 49.900.-
3 MP, 6 x optikai zoom

TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

<:► Sima és habosított, mintás és VL1ES fűrészporos, 
valamint mennyezet, tapéták,

<• hungarocell mennyezet elemek,
<:• külső és belső díszlécek, ro/etták,
<> poszterek nagy választékban.

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

Péter Lajosné 
ASZÓD

LAKÓTELEPI FESTÉK - TAPÉTABOLT
Tel: 28 401-691

Nyitva: H-P: 6-17-ig 
Szó: 6-12-ig
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www.volkswagen.hu

Közérdekű közlemény!

GOLF V

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy új Volkswagen Golf, Bora és Touran gépkocsit kizárólag 
Volkswagen márkakereskedőnél vásároljanak.

Tudomásunkra jutott, hogy az akciós, 500 000 Ft-tal kedvezőbb árú Volkswagen modelleket az 
élelmes dealerek felvásárolják és a használtautó piacon áron felül próbálják értékesíteni 
a tájékozatlan vevőknek.

Az új, június végéig érvényben lévő, 500 000 Ft-tal csökkentett árak a következők:
• Golf 3 299 000 Ft-tól
• Bora 3 353 000 Ft-tól
• Touran 4 284 000 Ft-tól

Az részletekről 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@autocentrumgodollo.hu Web: www.autocentrumgodollo.hu

A Volkswagen személyautók motorizáltságtól függő kombinált átlagfogyasztása: 5,0-7,61/100 km, COZ kibocsátása: 116-252 g/km.

http://www.volkswagen.hu
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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Ora-ékszer bőit
Aszód, Kossuth Lajos út 26. (régi mozi)*■ •.

■/Nyitva tartás: H-P: 9.00-17.00 j Szó: 8.00-12.00',

14 karátos arany ékszerek 10%
árengedménnyel f

ezüst ékszerek
márkás férfi-női karórák
ébresztő- és faliórák széles választéka
óraszíjak, elemek

ffyv- :

angol 
német 
olasz 

nyelvtanfolyamok 
júliusban és 

augusztusban!

Információ 
és jelentkezés:

Búzásné 
Sánta Erzsébet

06 20 395 4352

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

1APPANCS CIPÖBOIT
Aszód, Kossuth L. u. 2.

(Samu gazda és az Állateledel között) 

JÚLIUSI AKCIÓ!
Szandik

10 %-kal 
olcsóbban kaphatók! 

Akciós cipők 1.500 Ft-tól!

' ...' 4,Ni
Aszód Kossuth L. u. 3. Udvarház w y
nyitva tartás: H: 12-19; K-P: 9-19; szó.: 8.30-12

♦ női, férfi arckozmetika, tinikezelés biokozmetikumokkal
♦ pigmentfolt halványítás,
♦ gyantázás érzékeny bőrre,
♦ kollagénes szemránckezelés,
♦ krémek, sminkeszközök otthoni ápolásra,
♦ ultrahangos arcfeltöltés.

Bejelentkezés;
Malter Anikó 0670501-W39

Új szolgáltatás:
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^Pöttöm ^zKückó
Aszód Kossuth L. u. 3.

(Udvarház) 
Babakelengue, 

kisgyerMekdiuat 
játékok

Hétről-hétre 
megújuló 
választék!

FEKETE-FEHÉR
DIVATÁRU

ALKALMI RUHÁK:
Alkalmi kosztümök esküvőre, 
ünnepi alkalmakra elegáns blúzok, 
ruhák, felsők, topok stb- Tel: 06 30 415-0368

Nyitva: H-P: 9-17
Szó: 8-12

GYÁSZRUHÁK
Fekete kosztümök, blézerek, tunikák, 
aljak, nadrágok, kötött áruk, sálak, 
öltönyök, fekete-fehér ingek, 
nyakkendők-

Aszód Deák F. U. 8/a (Iklad felé) 
Tel.: 28 401-465; 20 9622-617

Nyitva tartás: H: 14-17; K-P:8-17; Szó.: 8-12

IK©NWBL©IIR©DA
Vállalkozások, teljeskörű könyvelése, bérszámfejtése, 

tb és munkaügyi intézése.
Gyors, pontos, megbízható könyvelést és naprakész 

jogszabálykövetést szeretne?
Hívjon!

0630682-1961 -
Könyvelőirodáknakbérszámfejtés! fjf

< ” - 06 30 682-196Í < '
■1 ' - ,1.
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SkodaFabia Gift modellek
Mert Ön megérdemli, hogy még több extrával 
lepjük meg! Hiszen a többi plusz mellett most 
ABS, klíma, központi zár, elektromos ablak
emelők és egy CD-s rádió is hozzájárul a vezetés 
élményéhez. 1,4 literes benzines és dízel moto
rokkal is elérhető már

2 749 000 Ft tón

Kombinált átlagfogyasztás: 4,5-6,6 1/100 km, 
CO2-kibocsátás: 122-158 g/km.

A kép csak illusztráció.

Az Ön Skoda- 
márkakereskedöje:

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

http://www.patocsauto.hu
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Flcx-Viis-Ker
Vasanyagok; bádogostermékek 

kereskedése
Aszód Pesti út (volt VOLÁN-telep)

Tel.: 20 3287-195

FŐBB TERMÉKEINK:
- Zártszelvények, laposakor-, négyzet-és
szögacélok,
- betonacélok, hegesztett hálók, lemezáru,
- alumínium és horganyzott ereszcsatornák,
szegélylemezek,
- huzalszögek, ácskapcsok, szelemen és 
összekötő csavarok, vágókorongok.

Utazási ajánlataink:

- AUSZTRIA: STYRASSIC PARK
(július 2.) 1 nap

- EISENSTADT - FERTŐ-TÓ július 9.1 nap

- SZILVÁSVÁRAD július 15-17. 3 nap

Tájékoztatás: 
Péter Ferencné 

telefon: 20 437-2068

Marikánál extra minőségű angol svájci, hollan i 
gyermek- és felnőttruha vásár lesz 
június 29-én szerdán Aszódon a Vécsey 
Károly Helyőrségi Klubban 8-tól 14 óráig. 

IIIatszereI< 20'40 %M olcsó bbAN! 
Új függönyök készen és méterben, 

különböző méretben kaphatók.
RÖVIDUJJÚ PÓLÓK ÉS BLÚZOK ÉRKEZTEK!

Tel: 70 210-6689

Mozgó fodrászat
Lehetőség otthoni 

hajvágásra! 
A kiszállás ingyenes!

Hívja Marikát!
Tel.: 20 994-5041

Aszód -- - 
tKépújság

A leggyorsabban juttatjuk el az Ön fontos 
információit aszódi, bagi, hévízgyörki és 

galgahévízi ügyfeleihez!
Tel.: 28 402-321; 20 974-3040

Újonnan épült, igényesen 
kialakított üzlethelyiség 

hosszú távra kiadó
KARTALON az 

általános iskolával szemben. 
Érdeklődni a 

70 510-2025-ös 
telefonszámon lehet.

Analóg hang-és videoanyagok digitalizálása. Minőségi 
nyersanyag,korrekt ár.Tel.: 20974-3040.
Pénztárgépek, mérlegek adása, vétele, szervizelése, 
APEH ügyintézése, mérlegek, súlyok hitelesítése. Tel.: 
209281-526.
Érettségizettek! Szombatonként Budapesten gyógy
pedagógiai asszisztens OKJ-s szakképzés! A tanfolyam 
szeptember 10-én kezdődik. Intézményeknek ked
vezmény! Krúdy Bt. 06 1 321.3519; 20915-6603.
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Még mindig túl óvatlanok vagyunk
Az aszódi őrsparancsnok beszámolója szerint tovább javítható a közbiztonsági helyzet

Csökkent a bűncselekmé
nyek száma Aszódon. Ez derült 
ki Gódor Ferenc rendőr őr
nagy, őrsparancsnok beszámo
lójából. A vezető a májusi kép
viselő-testületi ülésen tájékoz
tatta a grémiumot Aszód köz
biztonsági helyzetéről, amely
nek az is pozitívuma, hogy ja
vult a rendőrség felderítési mu
tatója: a statisztika szerint a 
bűnesetek egyharmadánál si
kerül kideríteni a tettes kilétét.

Bár általában igyekszünk óvni 
értékeinket, néha lankad a fi
gyelmünk, és ezt a bűnözésre 
“szakosodott” embertársaink kí
méletlenül kihasználják. A lopá
sok jelentős része például a bol
tokban történik, ahol az ember 
egy-egy ruhapróba, árumustra 
erejéig leteszi a pénztárcáját, 
mobiltelefonját, és ez bizony 
elegendő idő a tolvajoknak. A ta
pasztalatok azt mutatják: nem
csak a vevők óvatlanok, hanem 
az eladók is. Ezt valószínűsíti az 
a néhány eset, amelynél az el
követők a kasszát tulajdonították 
el. Mindezek ellenére 2004-ben 
városunkban csökkent a bűncse
lekmények, száma, azon belül is 
a legnagyobb mértékben a lopá
soké esett vissza.

Gódor Ferenc a testületi ülésen 
elmondta, bár javultak a mutatók, 
ez korántsem jelenti azt, hogy a 
rendőrök karbatett kézzel ülhet
nek az őrsön. A rendőri jelenlét
nek kiemelten fontos szerepe van, 
bizonyitottan kevesebb bűneset 
történik azokon a részeken, ahol 
rendszeres a járőrszolgálat. A ve
zető ugyanakkor hangsúlyozta: 
az állampolgárok gondolkodás
módjában is változás kellene ah
hoz, hogy a bűncselekmények 
száma radikálisan csökkenjen. 
Még mindig viszonylag kevesen 
áldoznak például riasztórendsze
rekre, pedig ezek a bűnözőket 
azokra a helyekre terelik, ahol 
semmiféle extra védelem nincs. A 
védelmi eszközök között különö
sen a csendes riasztás elven mű
ködők váltak be. Azokon a helye
ken, ahol ezt alkalmazzák, gya
korlatilag nem történnek betöré
ses lopások.

Nem, vagy csak igen nehézke
sen működik a SZEM, azaz a 
Szomszédok Egymásért Mozga
lom. Az állampolgárokban még 
nem tudatosult kellőképpen, 
hogy a saját biztonságukat is nö
velik azzal, ha mások értékeire is 
vágyáznak. Gódor Ferenc itt kö
szönte meg a Galga Polgárőr 
Egyesület mukáját, amellyel or
szágos szinten is példamutató 
együttműködést sikerült kialakí
tani. A polgárőrök segítsége elen
gedhetetlenül szükséges egy-egy 
nagyobb városi vagy környékbeli 
esemény lebonyolitásánál, emel
lett a bűnmegelőzés terén is nél
külözhetetlen támaszt jelent.

A képviselők közül többen azt 
kérdezték a parancsnoktól, mi a 
helyzet a drog terén városunk
ban. Gódor Ferenc erre úgy vá
laszolt, hogy nincs olyan kirívó 
hely, amely különösen nagy ve
szélyt jelentene, ugyanakkor

Árokban landolt 
az alvó sofőr furgonja

Hamis húszezresek tűntek fel Aszódon
Nincs új a nap alatt, mond

hatnánk a rendőrségi híreket 
böngészve. Ám ez az állítás 
most nem állja meg teljesen a 
helyét, mivel a hamis pénzzel 
történő fizetés nem számít túl
ságosan gyakorinak.

A minap hamis húszezer fo
rintosok bukkantak fel váro
sunkban. A rendőrség arra kéri 
az állampolgárokat: aki ilyen 
birtokába jut, haladéktalanul 
tegyen bejelentést. Rossz meg
oldás az, ha valaki a veszteségét 
úgy próbálja csökkenteni, hogy 
megpróbál ő is fizetni vele vala
hol. Ezzel ugyanis bűncselek
ményt követ el.

Ismét próbálkoznak a besurra
nó tolvajok. A módszer a szoká
sos: valamilyen ürüggyel beké
redzkednek az ingatlanokba, el
terelik a tulajdonosok figyelmét, 
és készpénzt, értékesebb holmi
kat magukhoz véve távoznak. 

tény, hogy a drogok jelenléte — 
csakúgy, mint országos szinten - 
Aszódon is bizonyított.

A beszámoló része volt a köz
lekedési helyzet feltárása is. A 
statisztika mintegy 20 %-os nö
vekedést mutat a baleseteknél, 
különösen az anyagi káros ese
tek száma emelkedett. A tapasz
talat az, hogy az utóbbi időben a 
felek ennél is rendőri intézkedést 
kémek, mivel ezt több biztosító
társaság is a kárrendezés feltéte
leként szabja meg. Rózsásabb- 
nak tűnhet egyébként a helyzet, 
ha belekalkuláljuk, hogy a 2004- 
ben történt két halálos baleset 
nem Aszódon, hanem külterüle
ten, a 3-as számú főúton történt, 
csakúgy, mint több súlyos, illet
ve könnyű sérüléssel járó ütkö
zés is.

A képviselők küzül néhányan 
azt kifogásolták, hogy a közúti 
rendőri ellenőrzések közül a se

Újra volt gépkocsifeltörés a 
temetőnél, annak ellenére, hogy 
a polgárőrök rendszeresen járő- 
röznek arra, egy-egy temetésnél 
pedig szolgálatot végeznek. 
Minden alkalommal azonban ők 
sem lehetnek ott. Az ilyen esetek 
megelőzhetőek volnának, ha a 
járművel érkezők nem hagynák 
irataikat, táskájukat jól feltűnő 
helyen.

Elaludt a gépkocsivezetője 
annak a furgonnak, amelyik a 
Hatvani úton nekiment egy be
ton lámpaoszlopnak és kidön
tötte azt. A sérült gépkocsiveze
tőt a mentők kórházba szállí
tották.

Elütött a vonat egy idősebb 
férfit a sportpálya melletti vasúti 
átjáróban. Az áldozat öngyilkos
sági szándékkal lépett a moz
dony elé.

-erzé- 

bességmérés nem a belső városi 
forgalom szabályosságát szol
gálja, ezáltal nem is fokozhatja a 
biztonságot. Erre az őrnagy úgy 
reagált: az új FÁMA-műszer 
jobbára nagyobb távolságok át- 
fogására alkalmas. Szóba került 
még egy akut és egy újkeletű 
probléma. A régi a szabálytalan 
parkolás, és bizonyos napsza
kokban az ezzel járó kaotikus 
állapotok, a másik pedig a cross- 
motorosok megjelenése és köz
lekedési vétségeik. A parancs
nok az előbbi esetében gyalogos 
járőröket ígért, akik feladata a 
szabálytalankodók megrendsza- 
bályozása. A szabálytalanul mo
torozok ellen a rendörmotoro- 
sok bevetése jelenthet megol
dást. Idevezénylésükre a gödöl
lői rendőrkapitány, Tóth Csaba 
tett ígéretet.

R.Z.

Az erdő nem 
rallye-pálya
Május első hétvégéjén a Gö

döllői Rendőrkapitányság a 
Pilisi Parkerdő Rt. Valkói és 
Gödöllői Erdészete közremű
ködésével közös közbiztonsági 
és közlekedésbiztonsági ellen
őrzést tartott az erdészetek ke
zelésében lévő erőkben. A közös 
ellenőrzések célja a bűncselek
ményt elkövetők (pl. orvvadá
szok, fatolvajok stb.) felkutatá
sa és elfogása is.

Ilyen akciókra a következő idő
szakban máshol is számíthatnak, 
mert egyre több cross- és quad- 
motoros jelent meg az erdőkben, 
akik száguldozásuk során meg
rongálták a természetet, hangos 
járműveikkel megzavarták a vad
állományt.

Az erdőkben, a lakatlan terü
leteken, a földutakon is ugyan
azok a szabályok és törvények 
vonatkoznak a gépjárművet, 
motorkerékpárt vezető szemé
lyekre, mint a közutakon. Meg
felelő okmányok, engedélyek 
nélkül itt sem vezethetnek.
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Beszakadt az úttest 
a kukásautó alatt

Az Aszódi Tükör több szá
mában olvashattunk arról, 
hogy valaki előszeretettel mér
gezi a macskákat az Újtelepen. 
Legutóbb a Bethlen Gábor 
utcából fájlalta valaki, hogy 
kedvenc dorombolós cicusa az 
örök vadászmezőkre költözött. 
Most én szeretném tudatni 
mindenkivel, hogy a MÉR
GEZŐ áttette székhelyét, és a 
Hunyadi utcai cicák vannak 
veszélyben.

Egy hét leforgása alatt kellett a 
“macskatemetöbe” elföldel
nem BANDITÁT és DZSO- 
NIT, gyermekeim, párom és 
édesanyám kedvenceit.
Amikor elment a család ott

honról, mindig a kapuban vár
ták a megérkezésünket. Mos
tantól sajnos nem fogadnak ki
törő örömmel, amikor megér
kezünk, mert egy LELKET
LEN MÉRGEZŐ megiri

gyelte az összetartozást és a ki
tett méreggel NAGY KÍNOK 
közepette elvette tőlük az éle
tet.

Itt szeretném tudatni, hogy 
négy év alatt közel nyolc há
zikedvencünk tűnt el úgy, hogy 
nem tudjuk a sorsát.
“KEDVES MÉRGEZŐ”, 
megkérlek, hogy gondolkozz 
el: ha nem a kiszemelt áldo
zatok, hanem az udvarban ját
szó gyermekek eszik meg az 
általad elkészített “finomságo
kat”, akkor is nyugodt lelkiis
merettel élnél?!

A LEÍRT VESZÉLY MIATT 
MEGKÉRLEK, HAGYD 
ABBA BŰNÖS JÁTÉKO
DAT!!!

Kvaka István

Beszakadt az úttest a Szent Imre utcában a kukásautó alatt. Az 
autó jobb hátsó kereke álló helyzetben egyszer csak elkezdett 
süllyedni. Olyannyira besüppedt a finn típusú aszfalttal borított 
úttestbe, hogy önerőből már nem tudott kiszabadulni, a GAVIT 
daruskocsija mentette ki. Az útra már letelt a szavatosság, így a 
városnak saját pénzáböl kell a károkat helyreállítani. Ám előtte a 
szakemberek megvizsgálják, mi is okozta az aszfalt beszaka
dását. Kép és szöveg: R.Z.

Uj és régi trükkök a csalók palettáján
Az ál-ellenőrök mellett ál-kéményseprők is garázdálkodnak

Nem tudjuk elégszer elis
mételni, hogy ne bízzanak va
kon a lakásukba különböző 
ürügyekkel bekéredzkedő áru
sokban, szerelőkben, hivatalos 
személynek látszó emberek
ben! Sajnos az a bűnözői kör, 
aki csalással, megtévesztéssel 
okoz embertársaiknak kisebb- 
nagyobb kárt, nagyon határo
zott, jó fellépésű, meggyőző 
modorú emberekből áll. Főleg 
az idősebb, egyedül élő kor
osztály figyelmét hívjuk fel 
arra, hogy mindenkit gyanak
vással fogadjanak, aki vala
milyen ürüggyel az ingatla
nukba akar bemenni menni. 
Ne tévessze meg Önöket a 
munkásruha, szerelőruha il
letve a felmutatott, hamisított 
igazolvány. A legbiztosabb 
módszer ilyen esetben az, ha 
megkérik a lakásukat, közmű
veiket ellenőrizni kívánó sze

mélyt, hogy jöjjön vissza ké
sőbb, amikor valamelyik ro
konuk, szomszédjuk is ott lesz. 
(Ha valóban ellenőrizni jöttek, 
akkor nem fognak ez ellen 
tiltakozni!)
Minden évben több áldozatuk 
van az ál-ELMŰ-s és ál-TI- 
GÁZ-os csalóknak. Legutóbb 
Gödöllőn, a József Attila utca 
egyik házába csöngetett be két 
férfi az ELMÜ munkatársai
nak kiadva magát, ahol csak az 
idős tulajdonos tartózkodott 
otthon. Arra hivatkozva, hogy 
a villanyórát ki kell cserélni 
bejutottak a lakásba. 10.000 Ft- 
ot kértek a villanyóra későbbi 
cseréjéért. Az idős néni kifi
zette a pénzt, majd erről egy 
számlát is kapott, amit később 
- miközben a figyelmét 
elterelték a lakása összes elekt
romos konnektorának meg
szemlélésével - visszaloptak, 

és eltulajdonították a pénztár
cájában lévő készpénzt is.
Viszonylag új módszer az ál
kéményseprők megjelenése. 
Ennek a lényege, hogy magu
kat vállalkozóknak vagy köz
szolgáltatásra jogosult ké
ményseprő-ipari cég alvállal
kozójának kiadó személyek 
kéményellenőrzés és szénmo- 
noxid-mérés ürügyén jutnak 
be a lakásokba, illetve a mun
kájukért hamis számla ellené
ben pénzt kémek.
A csalók nemcsak személye

sen, hanem különböző csábító 
hirdetéseken keresztül is meg 
tudnak károsítani minket. 
Ennek is több formája ismert 
előttünk: az egyik, amikor ott
hon végezhető, nagy jövede
lemmel kecsegtető munkát 
ígérnek, ha a megadott címre - 
ami általában postafiók - befi
zetünk egy meghatározott ösz- 

szeget. A másik trükk szintén 
jól jövedelmező, külföldi 
munkavállalást ígér, feltételül 
szabva, hogy fizessünk előre a 
szükséges iratok beszerzésé
ért. Természetesen a befizetett 
pénzünkért semmit nem ka
punk egyik esetben sem, csak a 
csalók bankszámláját növel
jük.

Szintén újabb trükk a hitel
ügyintézés átvállalásának ígé
rete. Ebben az esetben ked
vező kamatra felvehető lakás
vagy egyéb hitel elintézését 
vállalják. A megfelelő, úgy
mond ügyintézéshez szük
séges pénzösszeg befizetése 
után még a személyes ira
tainkat is elkérik lefénymásol
ni. Ezt követően eltűnnek a 
pénzünkkel, ráadásul a meg
szerzett adatainkkal is vissza
élnek.
Kérjük, hogy mindig egész
séges bizalmatlansággal és 
óvatossággal kezeljék a csábí
tó ajánlatokat és az ismeretlen 
személyeket!

rendőrségi híranyag nyomán
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Felhívás a parlagfű elleni védekezésre Felhívás
A parlagfű elleni védekezési 

kötelezettség - az egészséges 
környezethez való jogot elő
térbe helyezve - a 2005. évi 
XXXVIII. törvény alapján ke
rült újra szabályozásra (alap 
jogszabályok: 2002. évi 
XXXV. Tv. 5/2001. FVM 
rend.).

A földhasználóknak, ingatlan
tulajdonosoknak, a vonalas lé
tesítmények kezelőinek a par
lagfű elleni védekezést június 
30-ig végre kell hajtani. Ezt 
követően pedig a vegetációs 
időszak végéig az allergén 
pollen levegőbe kerülését - 
azaz a virágzást-kell megaka

A gyermekek védelmében
Körzeti munkaértekezlet Gödöllőn

Április 26-án Tóth Csaba r. 
őrnagy, a Gödöllői Rendőrka
pitányság vezetője munkaér
tekezletre hívta meg a gödöl
lői, illetve kapitányság illeté
kességi területéhez tartozó te
lepüléseken működő családse
gítő- és gyermekjóléti szolgá
latok vezetőit, munkatársait.

A találkozón értékelték a rend
őrség és a szolgálatok között egy 
éve kötött együttműködési meg

Megváltoztak a tisztiorvosi 
illetékességi területek

Az egészségügyi miniszter 
rendelete nyomán június l-től 
módosult az ANTSZ számos 
városi intézetének működési 
területe, és megváltozott több 
intézet elnevezése is. Mindez 
igazodást jelent a korábban be
vezetett kistérségi település
szerkezeti tagozódáshoz.

A rendelkezés Pest megyét is 
érintette. A Magyar Közlönyben 
kihirdetett jogszabály szerint 
például az ÁNTSZ Budaörsi 
Városi Intézete Érd székhellyel 
működik, Nagykörös viszont az 
ÁNTSZ Ceglédi Városi Intéze
tének fennhatósága alá került, 

dályozni. A védekezés legegy
szerűbb módja a június kö
zepétől két-három alkalommal 
elvégzett kaszálás.

A június 30-i dátum a szank
ciómentes, önkéntes jogköve
tés lehetőségének határnapja. 
Ezt követően a hatóság (bel
területen önkormányzat jegy
zője, külterületen aNövény- és 
Talajvédelmi Szolgálat) köz
érdekű hatósági védekezést 
végeztet el. A hatósági vé
dekezést elrendelő határozatot 
a hatóság a helyi önkormány
zatnál közhírré tétel útján hir
deti ki. A határozat elleni fel
lebbezésnek a végrehajtásra 

állapodás tapasztalatait, valamint 
megbeszélték a napi munka során 
jelentkező problémákat. Az érte
kezleten Szilágyi Katalin r. alez
redes, a Bűnmegelőzési Csoport 
vezetője ismertette a tavalyi évi, 
kiskorúakkal kapcsolatos intéz
kedéseiket, így szó esett az eltű
nésekről, az általuk és sérelmükre 
elkövetett bűncselekmények ala
kulásáról, valamint a családon be
lüli erőszakkérdéseiről is.

bár kirendeltségként változat
lanul ellátja eddigi feladatait. Az 
eddigi Buda-kömyéki intézet el
nevezése Budaörsi és Pilisvö- 
rösvári Városi Intézetre válto
zott, és május elejétől a főváros 
III. kerületében, a Váradi Sándor 
utca 15. szám alatt működik. 
Üllőről és Vecsésről a tisztior
vosi szolgálatot érintő ügyekben 
júniustól nem a monori, hanem 
az ÁNTSZ Dabasi, Gyáli Városi 
Intézetét kell fölkeresni, mégpe
dig Dabason. A pilisszántóiak 
ügyeit Szentendre helyett a Vá
radi Sándor utcában intézik, 
Csornád, Vácrátót és Őrbottyán 

halasztó hatálya nincs.
A törvény lehetőséget ad a 

közérdekű védekezés végre
hajtására a parlagfűvel erősen 
fertőzött, rosszul művelt ha
szonnövény állományban is.

A közérdekű védekezéssel 
kapcsolatos valamennyi költ
séget a föld használójának, 
tulajdonosának kell megtérí
teni.Amennyiben ennek nem 
tesz eleget, az késedelmi ka
mattal növelve közadók mód
ján hajtandó be.
A védekezést elmulasztó, nö
vényvédelmi bírsággal is 
sújtandó, mely 20.000 Ft-tól 
2.000.000 Ft-ig terjedhet.

A családsegítő- és gyermekjó
léti szolgálatokhoz és a rendőr
séghez egyaránt bárki bizalom
mal fordulhat, ha úgy érzi: őt 
lelkileg, testileg bántják, elnyom
ják. Gödöllőn, a kapitányságon 
évek óta működik a Bűnmegelő
zési Tanácsadó és Áldozatvédel
mi Iroda is, ahová szintén fordul
hatnak segítségért, tanácsért.

(rendőrségi sajtóközlemény alapján)

pedig az ÁNTSZ Gödöllői, 
Aszódi és Veresegyházi Városi 
Intézetének működési körzetébe 
került, amelynek székhelye Gö
döllőn maradt. A váci intézet 
elnevezése Váci-, Szobi Városi 
Intézetre változik. A folyamat
ban lévő fontosabb ügyekről a 
településeket átvevő városi tisz- 
tiföorvosok írásos tájékoztatót 
kapnak az átadó intézetektől.

Az egészségügyi miniszter 
7/2005. (EH. 24.) sz. rendelete 
2005. június 1-jén lépett 
hatályba.

Az ÁNTSZ Pest Megyei 
Intézetének Sajtószolgálata 

Értesítjük az állattartókat, 
hogy a MÁV Rt 2005. június 
17-én, valamint 20-án és 21 -én 
Aszód közigazgatási határán 
belül a vágányhálózatán és az 
iparvágányokon vegyszeres 
gyomirtást végeztetett. A 
gyomirtás során az alábbi 
vegyszereket alkalmazták: 
Glialka 480, Hyspray, Nike- 
super Combi 600 FW, Diurion 
600FW, Dikamba480
A kezelt területen legeltetni, 
illetve onnan származó takar
mánnyal a permetezéstől 
számított 14 napon belül etetni 
tilos!

Szünet az 
ítélkezésben

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Pest Megyei Bíróságon, vala
mint minden helyi bíróságon - 
így a Gödöllői Városi Bírósá
gon is - 2005. július 18-tól 
2005. augusztus 19-ig ítélke
zési (törvénykezési) szünetet 
tartunk.
A fenti idő alatt tárgyalásokat 
nem tartunk.
A polgári és büntető irodákban 
ügyelet működik, mely a hét 
minden napján a 9 órától 11 
óráig tartó félfogadást, vala
mint a panasznapot nem érinti. 
A bírósághoz beérkezett be
adványokat ezen idő alatt is az 
irodákban, illetőleg a bejárat
nál elhelyezett panaszládába 
lehet leadni vagy postán elkül
deni.

Vargáné dr. Erdődi Ágnes 
a bíróság elnöke

Állatorvosi 
ügyelet

Júl. 2-3.: Dr. Szőke Zsolt
Tel.: 20 956-6529
Júl. 9-10.: Dr. Németh Mihály 
Tel.: 30 275-4718
Júl.: 16-17.: Dr. Szőke Zsolt 
Júl.: 23-24.: Dr. Márton János 
Tel.: 30 400-9819
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Technikatörténet
Thomas Alva Edison - egy páratlan életpálya (1. rész)

A technikatörténet egyik leg
kiemelkedőbb alakja. Ameri
kai elektrotechnikus feltaláló. 
Véghezvitt egy olyan folyama
tot, amelyik a XX. század ipari 
fejlődését döntően befolyásolta. 
Munkamódszere a mai ifjúság
nak és vállalkozóknak példa
képülszolgál.

1847-ben született; holland ki
vándorlók gyermeke. Nehéz kö
rülmények között nőtt fel. Rend
szeres tanításban és képzésben 
nem részesült, autodiakta volt. 
Fejlett gyakorlati érzéke a világ 
egyik legnagyobb feltalójáyá 
tette. Hazájában 1100 szabadal
mát fogadták el. A külföldiekkel 
együtt pedig összesen 2000-t. 
Már 21 éves korától ostromolta a 
találmányi hivatalokat értékes ta
lálmányaival. A hivatal tisztvise
lői megjegyezték, hogy “...ez a 
fiatalember ösvényt taposott a ta
lálmányi hivatalba.”Azt a célt 
tűzte maga elé, hogy kizárólag az 
emberiségnek hasznos találmá
nyokon fog dolgozni.

Fontosabb találmányai:
1868-ban volt az első szaba

dalma, villamos szavazatössze
sítő készülék. Ezt nem alkalmaz
ták. Ugyanabban az évben a táv
írót tökéletesítette. Ekkor még 
csak 21 éves volt.

1875- ben felfedezett egy ko
rábban ismeretlen villamos je
lenséget, amelyet “éterikus erő
nek” nevezett el. 12 évvel ké
sőbb jöttek rá, hogy Edison az 
elektromágneses hullámok ter
jedését fedezte fel, amivel a ve
zeték nélküli táviró valamint a 
rádió fejlesztését tette lehetővé.

1876- ban New York mellett 
kutatólaboratóriumot állított fel. 
Még abban az évben feltalálta a 
stencil ősét, amineográfot.

1877: Szénpormikrofonja ré
vén vált használhatóvá a Bell-

féle telefon.
1878- ban a hengeres fonográ

fot találta fel, amit később gra
mofonná tökéletesítettek.

1879- ben kifejlesztette az első 
gyakorlatban alkalmazható szén
szálas izzólámpát. A dinamók 
tökéletesítésével lehetővé tette az 

elektromos világítást, a termikus 
és motorikus fogyasztók hálózati 
energiaellátását. Kifejlesztette az 
ezekhez szükséges kapcsolókat, 
foglalatokat, biztosítékokat stb. A 
mai fényforrások és foglalatok 
egy részénél ma is az “Edison- 
menef’ használatos: E14, E27, 
E40.

1880- ban feltalálta a mágne
ses ércleválasztót. Még ebben az 
évben elindult az első amerikai, 
személyvonatot is továbbító vil
lamos mozdony. Intenzíven fog
lalkozott a villamos világítás és 
az energiaellátó hálózat tökéle
tesítésével, fejlesztésével.

1881- ben mutatta be Párizsban 
a gőzgéppel közvetlenül össze- 
kapcslt áramfej lesztőt.

1882: A világ első villamos 
erőművét januárban Londonban, 
majd szeptemberben New York
ban üzemeltette.

1883-ban fedezte fel az “Edi- 
son-hatást” (a diódiák működé
sének alapja, az elektronika kiin
dulópontja).

1887-ben szabadalmaztatta a 
síküveg gyártási eljárását.

1889-ben az első kísérleti moz
gófilmvetítés ugyancsak sokol
dalúságát bizonyítja. A hangrög
zítést egy szinkronizált fonográf
fal oldotta meg.

1891-ben másodszor tökéle
tesítette tovább a távirót.

1896-ban kísérletet kezdett a 
Röntgen-sugarakkal és eköz
ben feltalálta a fluoreszkáló kal- 
cium-wolfranátot. Szabadal
maztatta az első fluoreszkáló 
villamos fényforrást. Filmfel
vevő és filmvetítő gépet szer
kesztett.

1899- ben filmstúdiót, majd 
filmgyártó vállalatot alapított.

1900- ban tökéletesítette a nik
kel-vas (Ni-Fe) akkumulátort. 
Ezt nevezték “Edison akkumu
látornak”. Az írógépet is ő tökéle
tesítette. Ezt a típust Remington 
néven ismerte meg a világ.

1908-ban elindította az előre
gyártott betonház gyártását. Ő ké
szítette el az első prototípust az ál
tala kifejlesztett portlandcement 
segítségével.

1914- ben továbbfejlesztette 
(harmadszor) a távíró berende
zést, a hangrögzítést tette lehe
tővé.

1915- ben, az első világháború 
idején 39 találmánnyal fejlesz
tette a hadipart. Ekkor kapott 
Nobel-díjat.

1926-ban sikerült növényből 
gumit vulkanizálnia.

Sikereit szorgalmának és hatal
mas munkabírásának köszönhet
te. Kutatásait, találmányait nem
csak megszervezni, hanem gaz
daságilag alkalmazni és értéke
síteni tudta.

(folyt köv.) 
Kaáli Nagy Kálmán

ny. tanár

A kötőszöveti és alakformáló masszázsról
Itt a nyár; nekünk, nőknek 

fejtörést okoz, hogyan tüntes
sük el a télen ránk rakódott fö
lös kilókat, melyek persze “ész
revétlenül ugrottak fel” ránk!

Megjelenik a hírhedt “narancs
bőr”, mely a kritikus részeken 
(comb, has, fenék) jelentkező, 
cseppet sem tetszetős csomóso- 
dás. A kötőszövet zsírsejtjeiben 
lerakodott víz és salakanyagok 
felelős érte. E problémától első
sorban a nők szenvednek, mert a 
kötőszöveteik természettől fogva 
tágulékonyabbak. A kötőszöve
tek felelnek a fenék, a comb, a has 
feszességéért. Testünk szinte va
lamennyi részében található kötő
szövet, és a szó szoros értelmében 

összetart bennünket: rögzíti a bel
ső szerveket és összekapcsolja a 
csontokat. Ez a finom, világos 
szí-ű szövet lyukacsos szivacs
ként húzódik végig bőrünk hám
rétege alatt, és rugalmas rostjai 
sűrű hálót alkotva fogják közre az 
izmokat, a zsírszöveteket és a 
bőrt. Ebbe ágyazódnak be a vér
edények, a nyirokerek és az ide
gek, az egész bőr felső rétegének 
határáig, innen kapják tápanyaga
ikat, és ide kerülnek a bomlás ter
mékek. A kötőszöveti masszázs 
fogástechnikáival nem csak a 
kötőszövet tápanyag ellátását 
fokozzuk, hanem a belső szer
vekben fellépő zavarokat is ke
zelhetjük. Javíthatjuk vele a bőr 

állagát, és a cellulitisz esetén is 
megoldást j elenthet.

Javasoljuk még a következő 
esetekben ezt a masszázsfajtát:
■ vérellátási zavarok,
■ nyirokrendszeri problémák,
■ vérnyomás ingadozás,
■ belsőszervek funkcionális za

varai (gyomor és bélrendszer, 
szív- és érrendszer),

■ nőgyógyászati panaszok 
(menstruációs zavarok, vagy a 
változó kor okozta tünetek,

■ légúti megbetegedések.

Fontosnak tartom megjegyez
ni, hogy az alakformáló masz- 
százs teljes sikeréhez szükséges 
a helyes étrend megválasztása és 

a megfelelő mennyiségű folya
dék, minimum 1,5-2 liter (ás
ványvíz, tea) napi bevitele. A 
masszázs folyamán a kezelt fe
lület látványos változáson megy 
át, bőrünk puhább és feszesebb 
lesz. Közérzetünkben is pozitív 
változásokat tapasztalunk.

A masszázs ideje alatt nem ja
vaslom, viszont a kezelések után 
kifejezett jót tesz a rendszeres 
mozgás bevezetése. Ezáltal 
megőrizhetjük a kívánt és már 
elért testsúlyt, valamint a na
rancsbőr újabb kialakulásának 
esélyét.

Következő alkalommal a talp
masszázzsal foglalkozunk.

Kovács Mariann



24 TŰKOR 2005. JÚNIUS

Albert Györgyi:
ÁJANÍ.ÁtÁ|Miért pont én?

köttyrkcrefikedéü

Majd húsz éve berobbant az 
újságíró szakmába egy fiatal, 
csinos nő, aki egyedi stílust 
képviselt az elektronikus médi
ában. Nap mint nap hallottuk a 
hangját, majd a képernyőn is 
feltűnt. Aztán ritkábbak lettek a 
szereplései. Albert Györgyi né
hány esztendő óta nem az inter
júalanyainál kopogtat a legsű
rűbben, hanem a pszichiátrián. 
Depressziós lett.

A depressziót - amit egyéb
ként nehéz pontosan definiálni — 
korunk népbetegségének tartják. 
A WHO felmérése szerint éven
te hozzávetőlegesen 100 millió 
embernél alakul ki ez a betegség. 
Terjedésére jellemző, hogy 15 
éve még a negyedik helyen állt a 
civilizált társadalom számára a 
legnagyobb terhet jelentő beteg
ségek sorában, az előrejelzések 
szerint 2020-ra az első lesz.

Magyarországon nem tudni, 
miért, de nem veszik komolyan 
a betegséget. Egyfajta „sztáral- 
lűmek” tekintik, és magát a dep
resszióst tartják felelősnek az 
állapotáért. Segítségnyújtás he
lyett elfordulnak tőle, illetve ba
ráti vállveregetéssel elintézik a 
dolgot: Ezt a problémát neked 
kell megoldanod.

Igaz, nem is könnyű megálla
pítani valakiről, hogy ebben a 
betegségben szenved. A dep
ressziós ugyanis a legtöbbször 
leplezni kívánja a baját. Bezár
kózik a lakásba és ki sem moz
dul onnan: otthon küzd a nem 
múló félelmével, idegességével. 
Pedig van segítség. Ezt a beteg
séget is lehet modem gyógysze

• ©

Üzenet
----------- — Sértő Kálmán: Magyar imádság a pusztán--------------
Magyar égre adjál Isten, 
Mesélő sok csillagot, 
Szagos lelkű virágokra 
Orvosságos harmatot. 
Hegylevét a csobolyóba, 
Karjaimba szeretőt, 
Birkafelhő hömpölyögjön 
Tarka szamaram előtt. 

rekkel kezelni, kordában tartani.
Gyarló módon sokszor csak 

akkor figyelünk jobban ezekre a 
problémákra, amikor híresség 
kerül bajba. Szinte elégedetten 
konstatáljuk, hogy ő is csak 
olyan, mint mi, viszont kíván
csiak várjuk tőle a megoldás kul
csának mibenlétét. Tudta ezt a 
szerző is, egyben úgy gondolta, 
segítséget adhat azzal, ha meg- 
íija saját történetét az „öngyil
kosság előszobájába” való sül
lyedéstől kezdve a remény 
újjászületéséig.

A gyógyulás egyik jele a mun
kakedv. A könyv erről is tanúsko
dik, hiszen a szerző - túl a kálvá
riáján - beszélgetéseket készített 
olyan hírességekkel, akik szintén 
megjárták a poklot. Olvashatunk 
többek között Sándor Erzsi, 
Keresztes Ildikó, Détár Enikő 
gondjairól, és megszólalnak a 
rokonok, barátok, ismerősök 
olyan - ebben a betegségben 
szenvedett - nagyságokkal kap
csolatban, mint Latinovics Zoltán 
és Szécsi Pál. Külön érdekessége 
a könyvnek az a fejezet, ahol a 
szerző több orvost - dr. Nemes- 
súri Juditot, dr. Raffai Jenőt, dr. 
Mester Pétert - faggat a betegség 
kialakulásának okairól, a külső és 
a lelki tényezők összefüggéseiről, 
a kiút lehetőségeiről.

Ezzel a könyvvel nem lehet ki
kerülniük a depressziót azoknak, 
akik hajlamosak a betegség kiala
kulására. A szerző ugyanakkor 
azt reméli, sokkal rövidebb és 
kevésbé éles fájdalmat éreznek, 
amikor az orvos nevén nevezi 
betegségüket -r-

Egy szomszéd se panaszkodjon, 
Nyalka csikós, vén gulyás, 
Kövérföldön élhetnénk még, 
Csak a sorsunk lenne más. 
Gulya, ménes, bárkatábor, 
Búzás hombár, nagy vagyon, 
Furulyázva járhatnánk a 
Lengő vadvirágokon.

Anyam, anyam...
Gyutacs, kutacs, szopacs

A címben szereplő három 
szóban egy közös tulajdonság 
van: mindhárom a nyelvújítás 
hatására jött létre. Használati 
körük és ismertségük azonban 
már teljesen eltérő.

Gyutacs szavunk általánosan 
ismert tagja nyelvünknek. A ka
tonai kifejezések körébe tarto
zik: a kézi lőfegyverek lövedé
kének indításához használt inici- 
átor, illetve a tüzérségi lövegek 
gyújtó szerkezete. Igazából az 
1848-49-es szabadságharc idő
szakában honosodott meg, ami
kor az ifjú magyar hadsereg ve
zényleti nyelve - részben - a 
magyar lett. Elmondhatjuk róla, 
hogy a magyar nyelvet beszélők 
túlnyomó többsége ismeri és 
használni tudj a a szót.

A kutacs szavunk használati 
köre azonban már jóval szőkébb. 
Annyira, hogy A magyar nyelv 
történeti-etimológiai szótára 
(TESz) nem is tartalmazza cím
szavai között. A Magyar értel
mező kéziszótár három külön 
címszót is megjelöl. A legelső 
jelentése: „Újszülöttek, fiatal em
lősök koponyáján a varratok 
találkozási helyén levő apró 
nyílás.” A második ugyanennek 
egy régies orvosi szaknyelvi vál
tozata, a harmadik pedig a pisz
kavas jelentésű kutács szavunk 
egyik tájnyelvi változata. Nyil
vánvaló, hogy a magyar nyelvet 
beszélők elsősorban az első jelen
tésben találkoznak/találkozhat- 
nak a szóval. Hogy találkoznak- 
e? Minden bizonnyal igen, hiszen 
az ifjú korosztály jelentés része 
túljut legalább az általános iskolai 
tanulmányain, s elképzelhetetlen

A djál Isten a magyarnak 
Kevés sóhajú napot, 
Osszerelmes éjszakákat, 
Szabadságos holnapot. 
Kerek nagy Magyarországot, 
Hancúzó sok gyereket 
Rázd fel szép magyaridban a 
Szundikáló életet.

- ha éppen nem azon az órán hi
ányzott valaki az iskolából, ami
kor erről tanultak! -, hogy bioló
giaórán valamikor ne találkozott 
volna a szóval. Ezzel együtt egy 
idő után nagy százalékban el is 
felejtik ezt a szót, mert a minden
napi életben alig fordul elő.

A szopacs szó csak kísérlet, 
amely nem honosodott meg nyel
vünkben. Jókai Mór A kőszívű 
ember fiai c. regényében figyel
tem föl rá nemrég, abban a rész
ben, amelyben Baradlay Richárd 
nagyon méltatlan körülmények 
között megtalálja ellenfele/ 
ellensége, Palvicz Ottó gyerme
két, akinek a szájában szopacs 
van. A szó jelentése: cucli, cumi. 
Nem tudom, Jókait tekinthetjük-e 
a szó alkotójának, vagy már ö is 
átvette valakitől. Tény az, hogy a 
regény megírásának idején - az 
1860-as évek második fele-a szó 
valamilyen szinten létezett nyel
vünkben. Az is tény, hogy ki is 
kopott a használatból, ha meg
alkotása egyáltalán nem próbál
kozás volt csupán a meghonosí
tásra. A cumi, cucli szavunk csak 
a XX. század legelején jelent meg 
nyelvünkben, első írásos emlék
ként cumli alakban, melyet nyel
vészeink hangutánzó eredetű 
gyermeknyelvi szónak tartanak.

A szopacs szóalak mindenkép
pen összefügg a szopik igénkkel, 
valószínűleg onnan vette az ötle
tet a szó megalkotója is. Külön
böző származékai nyelvünkben 
fel-felbukkannak köznyelvi vagy 
akár irodalmi szövegekben is. 
Radnóti Miklós írja „Nem tudha
tom...” c. versében, hogy: „de él
nek dolgozók itt, költők is bünte-
len,/és csecsszopók, akikben meg
nő az értelem... ”, s a tanulók egy 
része megütközve hallgatja a 
csecsszopó szót, el sem gondol
kodva azon, hogy az általánosan 
használt csecsemő szó ugyanazt 
jelenti, mivel régi nyelvünkben az 
emik ige jelentése: szopik. Felte
hetően az összetett szó első felén 
döbbennek meg, holott minden- 
nnapi nyelvhasználatukban egé
szen durva kifejezésekben hasz
nálják az összetett szó második 
felét! -g-1
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Aktívak a nyugdíjas szervezeteink
Versírástól az ultiig széles a paletta

Ajóidö beköszönte óta egyre 
többet hallani az Aszódon mű
ködő nyugdíjas szervezetek 
rendezvényeiről. A Városi 
Nyugdíjas Klub rendszeres ta
lálkozói közül kiemelten nagy 
sikere volt az elmúlt hónapok
ban a Nőnap és a Fiúk Napja 
megünneplésének, a Versírók 
találkozójának, valamint az 
Anyák Napi megemlékezés
nek.
A Városi Nyugdíjas Klub Ha
gyományőrző Csoportja a ta
vasz folyamán több sikeres 
szerepléssel és a Budapesten 
szerzett arany minősítésű ok

© ©

Aszódi költők az Ünnepi Könyvhéten
Június 3-5. között zajlott az 
Ünnepi Könyvhét rendez
vénysorozata. A szokásos 
helyszínek mellett a Ráday 
"Kultucca" is helyt adott a 
könyv ünnepének. Negye
dikén, szombaton itt dedikálta 
első közös verseskönyvét 
Pusztai Éva és Zsóka Mari
anna. AzAccordia Kiadó gon
dozásában jelentették meg 
Fogadó a Két Lélekhez c. Kö
tetüket. Városunk irodalmi 
életének e fontos eseménye 
kapcsán intéztem kérdéseimet 
hozzájuk.
- Hogyan találtatok egy
másra, hogyan jutott eszetekbe 
közös verseskötetet kiadni?
- Az az igazság, hogy mi hat 
évig egy lépcsőházban laktunk 
az aszódi lakótelepen, még
sem tudtuk, hogy a másiknak 
milyen ambíciói vannak a 
versírás terén. Éva 1976 óta ír 
verseket, de ezeket csak önma
ga szórakoztatására gyűjtöget
te össze. Egy alkalommal 
azonban megmutatta nekem. 
Az időtájt csalódtam az egyik 
legtisztább emberi érzésben, a 
barátságban. Amikor rájöttem, 
hogy egyedül maradtam, a ver- 
sekben találtam vigaszt. 
Barátnőm biztatására kezdtem 

levéllel folytatta igen zsúfolt 
éves programját.

Öröm együtt lenni ezzel a 
vidám társasággal. Sokan van
nak, de szívesen befogadnák 
azokat a nyugdíjasokat, akik 
otthoni egyhangú életükbe 
kívánnak egy kis vidámságot, 
jó társaságot belevinni.

A Galgamenti Honvédők 
Nyugállományú Egyesületé
nek tagjai is egyre sűrűbben 
találkoznak egymással, és kö
zülük néhányan más helyi 
nyugdíjas szervezet rendez
vényeit is látogatják. így is van 
rendjén, az egy városban mű

el komolyabban foglalkozni az 
írással. Eleinte inkább verse
ket olvastunk fel, később a 
sajátjainkat is megmutattuk a 
másiknak. Ekkor fedeztük fel 
egymásban, hogy ha más 
egyéniségek is vagyunk, van 
egy közös “szerelmünk”, a 
költészet.
— Egy újszerű, szokatlan meg
oldással is találkoztam a kötet
ben, a közös tőről fakadt ver
sekkel. Mondj erről néhány 
szót!—fordulok Évához.
Ez az ötlet a közös kötet 
gondolatával együtt született, 
és mivel sok hasonló gon
dolatunk, témánk volt és van, 
kézenfekvő volt a megoldás. 
Ezt - örömünkre - a könyvsá
tor látogatói közül sokan ere
deti ötletnek tartották. Ebben a 
részben olyan versekkel talál
kozhat az Olvasó, ahol össze
hasonlíthatja két különböző 
karakter látásmódj át.
- A mai magyar költészetre 
nem igazán mondható el a 
költők ilyetén egymásra talá
lása. Csakúgy, mint az élet más 
területein, a széthúzás a 
jellemző. Ide is betört a mar
keting, de a piacképesség nem 
jelent automatikusan értéket 
is. Mi erről a ti véleményetek? 

ködő nyugdíjas szervezetek ne 
szigetelődjenek el egymástól.
Megkezdődött a szervezet ki

rándulásainak rendezése is. 
Több alkalommal tervezik 
gyógyfürdők látogatását, már 
csak azért is, mert sokan 
közülük különböző mozgás
szervi betegségekkel küsz
ködnek.
Tavasszal már több rendez

vényük is volt. Sikeres szel
lemi vetélkedőt rendeztek a II. 
világháború európai befejezé
sének 60. évfordulója alkal
mából. A nagy érdeklődés azt 
mutatja, hogy az idősebbek is

— Valóban nagy a kínálat, és 
ilyenkor a mennyiség a minő
ség rovására mehet. Mi első 
kötetes szerzők vagyunk, ter
mészetesen a kezdeti szárny
próbálgatások minden jellem
zőjével, hiányosságokkal, de 
mint ahogy könyvünk is iga
zolja, szeretünk közösségben, 
alkotói műhelyekben együtt 
gondolkodni, s nem az elszige
telt, magányos költők típusát 
testesítjük meg. Tudjuk, hogy 
áldozatot vállal az, ki ebben a 
korban “kezébe lantot vesz”, 
hiszen ez ma nem igazán jelent 
megélhetési forrást - fogal
mazzák meg közösen a véle
ményüket.
— Az aszódi versszerető 
közönség hogyan juthat hozzá 
a verseskötethez?
— A könyvet a Libri köny
vesbolthálózat üzleteiben, az 
aszódi Fáma könyvesboltban, 
és természetesen nálunk kap
hatják meg az érdeklődők. 
Rövidesen lesz egy aszódi 
könyvbemutató is, melyre 
mindenkit szeretettel várunk.

Koczeth László 
(A kötet bemutatójára július 1 - 
jén 18 órakor kerül sor a Vé- 
csey Helyőrségi Klubban — a 
szerk. megjegyzése.) 

szívesen idézik fel régi ismere
teiket, szívesen versenyeznek 
és örülnek a sikeres szereplés 
utáni gratulációnak - na meg 
az értékes könyvutalványok
nak.
Örömmel vettem részt az 
egyesület szavalóversenyén, 
melyet a városi ünnepség ré
szeként, József Attila születé
sének 100. évfordulója alkal
mából május 1-j én rendeztek. 
A szavalóverseny érdekessége 
volt, hogy együtt szerepeltek 
nagyszülők és unokák. Hal
lottunk saját verset és a ma
gyar irodalom gyöngyszemei 
közül többet. A jó hangulatú 
esemény befejezése után ne
héz volt eldönteni a sorrendet. 
A jutalom itt is értékes könyv
utalvány volt.
Az Időskorúak Érdekvédelmi 

Szervezete folyamatosan mű
ködik. Rendszeres hétvégi 
találkozóikon már nem csak az 
ultizó férfiak, hanem a szer
vezet nőtagjai is jól érzik ma
gukat.
Idén is megrendezték a szo
kásos tavaszi ultibajnokságot, 
melyen - meghívásuk alapján 
- Iklad, Domony, Kartal ulti
kedvelői is részt vettek. Nagy
szerű, hogy a bajnokság díjait 
támogatók adták, akik közül 
többen a versenyen is indultak. 
A közösség rendszeresen szer
vez kirándulásokat gyógyfür
dők közelébe. A jó hangulatú 
társas rendezvények mindig 
emlékezetesek maradnak, 
később gyakran idézik fel egy- 
egy mozzanatát.
Ez a szervezet is szívesen lát 
olyan nyugdíjasokat, akik sze
retnék oldani az otthoniét egy
hangúságát, és legalább a hét
végéket jó társaságban, vidá
man töltenék.
Kedves Nyugdíjas Szerve
zetek! Működésük nagy hasz
not jelent a város társadalma 
számára.Gratulálok munká
jukhoz, amelynek sikereit gya
kori találkozásaink alkalmával 
magamis megtapasztalok.
Külön köszönet ezen szerve
zetek vezetőségeinek!
További tevékenységükhöz 
sok sikert kívánok.

Gersei Ferenc
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Régi-új helyen került megren
dezésre az idei Városi Gyer
meknap, ráadásul ezúttal más 
programok miatt az időpont - 
vasárnap délután - is eltért a 
megszokottól. Szerencsére 
mindez nem vetette vissza a 
résztvevők számát, és sokan 
jöttek el a Javítóintézet udva
rára, amely minden szem
pontból ideális helyszínnek 
bizonyult. Külső szemlélő
ként úgy tűnt, erre a pár órács
kára mindenki talált magának 
megfelelő elfoglaltságot, s jól 
szórakozott.

Köszönjük az alábbi cégek, 
szervezetek, személyek segít
ségét, nélkülük nem valósul
hatott volna meg arendezvény.

Raiffeisen Bank Rt. Aszód Vá
ros Önkormányzata, Richard 
Fritz Kft, Aszód Városért Ala
pítvány, Aszód Ifjúságért Ala
pítvány, Épkomplex Kft., GA- 
V1T, Galgamenti Víziközmíí 
Kft., Artwind Kft., Móni Fotó, 
Megaprint Kft. Extrását Kft., 
B agy in Józsefüveges.

Külön köszönet a Javítóin
tézetnek, a 40. Galga Vezetés
biztosító Ezrednek, a GA- 
MESZ-nak, a Vécsey Károly 
Helyőrségi Klubnak, az álta
lános iskola és az óvodák 
nevelőtestületi tagjainak és 
Fekete Szilviának.
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Bajnok lett az ifjúsági csapat!
A serdülők ezüstérmesek, a felnőttek a hetedik helyen zártak

Néhány hétig labdarúgás 
nélkül maradunk. Véget ért 
ugyanis a megyei bajnokság, 
amelynek zárófordulójában 
a Hévízgyörk otthonában 3:1 
arányú vereséget szenvedett 
csapatunk. No, de menjünk 
sorjában!

Aszód-Maglód 0:1 (0:0)
Igen sokan elkísérték a mag- 

lódi csapatot Aszódra, a kezdő 
sípszót már mintegy 400 néző 
várta. A felnőtt meccs előtt az 
aszódi ifik listavezetőhöz mél
tóan, magabiztosan hozták a 
kötelező győzelmet, 3-1-re 
verték meg a vendég maglódi 
fiatalokat. A felnőtt meccs 
előtti góltotón inkább vendég
győzelemre fogadtak a szurko
lók, nem sok esélyt adtak a 
hazaiaknak. Óvatos játékkal 
kezdődött a mérkőzés, az első 
helyzetre a 10. percig kellett 
várni, ekkor az aszódi kapufán 
csattant egy egészséges mag
lódi löket. A félidő közepétől 
egyre bátrabban jött előre az 
Aszód, a 31.percben egyenlí
tettünk a kapufák számát il
letően. A félidő vége felé köze
ledve túl sok esemény nem tör
tént, bár a játékvezető gondos
kodott arról, hogy a nézők ne 
unatkozzanak. Érthetetlen mó
don sorban osztotta a sárga la
pokat, pedig sportszerűen ját
szott mindkét gárda, ko
molyabb szabálytalanság nem 
történt. Fordulás után az Aszód 
lélekben az öltözőben maradt, 
mert a vendégek már az első 
percben egy gyors fejessel 
“beköszönhettek” a kapunkba. 
(0:1) A maglódiak elégedettek 
lehettek az egygólos vezetés
sel, mert visszahúzódtak saját 
kapujuk elé, átengedve a já
tékteret a mieinknek, akik 
mindent megtettek az egyenlí
tésért, sorra dolgozták ki a 
helyzeteket, azonban ezek ki
maradtak. Az eredmény így 
nem változott, csak a sárga la
pok száma gyarapodott mind
két oldalon. Összefoglalva: két 
közel azonos képességű csapat 

mérte össze tudását. A játék 
képe alapján a döntetlen 
igazságosabb lett volna.
Aszód-Őrbottyán 2:2 (0:2)

Tikkasztó nyári hőségben az 
ifjúsági csapat magabiztos 
győzelme vezette fel a felnőt
tek meccsét. (4:1) Szombaton 
serdülő csapatunk Bagón ven
dégeskedett, 6:3-ra megnyerve 
ezt a fontos mérkőzést.
Az aszódi kapuban Róka 
helyett Déri Tamás kezdett, és 
Kálmán Balázs sem játszhatott 
sárga lapok miatt. Nem kellett 
sokat várni az első gólra (9. 
perc: 0-1). Sajnos az aszódi há
lóba érkezett a labda, egy so
kak által lesnek vélt vendég
támadás végén. Próbálkozott a 
hazai csapat, de nem volt át
ütőerő a támadásokban, az őr- 
bottyániak gyors kontra táma
dásokkal operáltak. így történt 
ez a 40. percben is: egy pontos 
indítással lépett ki az őrboty- 
tyáni csatár, és a tétovázó Déri 
Tamás felett mintaszerűen 
emelt a hálóba.(0-2) Az első 
veszélyes hazai helyzetre a 
45.percig kellett várnunk. 
Zsivóczky Gyula fejesét hárí
totta a jó napot kifogó vendég 
kapus. A második félidőre egy 
teljesen más hazai gárda lépett 
pályára. Folyamatos nyomás 
alatt tartották az őrbottyáni ka
put, veszélyesebbnél veszé
lyesebb támadásokat vezettek. 
A 12. percben Nagy Péter lőtte 
ki a kapufát, majd a 26. perc
ben végre aszódi gólnak örül
hettek a szurkolók. Juhász Ad
rián rázta le védőjét a bal olda
lon, pontos beadását Zsi
vóczky fejjel a hosszú sarokba 
továbbította.
(1 -2) Az aszódiak mindent egy 
lapra feltéve támadtak, és a 
30.percben sikerült is az 
egyenlítés. Ismét Zsivóczky 
Gyula volt eredményes, aki a 
földön csúszva, szinte a “fű 
alatt” volt fejjel eredményes. 
Az utolsó percben Szabó Imrét 
"takarították el" az őrbottyáni 
tizenhatoson belül, de a bíró 

sípja néma maradt.
Összefoglalva: átaludt első 
félidő után nagy akarással, he
lyenként j ó 1 j átszőtt az aszódi 
csapat. Kis szerencsével győz
hettünk volna. Dicséretes volt 
a játékosok második félidei 
hozzáállása, így kellett volna 
harcolni az egész tavaszi 
idényben. Mindenképpen szót 
érdemel az aszódi játékos
edző játéka és két gólja. 
Zsivóczky sok találkozón mu
tatott példát a fiatalabb játé
kosoknak akarásból és ered
ményességből.

Aszód-Délegyháza 3:1(0:1)

Utolsó hazai mérkőzéseiket 
játszották az Aszód FC csapa
tai. Szombaton a még mindig 
bajnokesélyes serdülő csapat 
kínkeserves egygólos győzel
met aratott az isaszegi fiatalok 
ellen.(Góllövő: Pócsai Tamás 
a 81. percben)

Vasárnap a szintén bajnok
esélyes ifjúsági csapat 3:0-ra 
győzött a délegyházi hasonló 
korú együttes ellen. A felnőtt 
csapat meccsére mintegy 200 
néző volt kíváncsi. Heves me
gyei játékvezetők sípjelére in
dult útjára a labda. Az első 
helyzet az aszódi csapat előtt 
adódott: Juhász Adrián be
adását Szabó Imre lőtte ka
pura, a hálóőrről kipattanó 
labdát Zsivóczky Gyula fejelte 
fölé. Szép lassan csordogált a 
mérkőzés, amikor a 36. perc
ben egy szórványos délegy
házi támadás végén a rosszul 
felálló aszódi védelmet kiguri- 
gázták, majd a hosszú sarokba 
lőttek. (0:1) Alig egy perc múl
va hasonló támadás végén csak 
a szerencse mentette meg az 
aszódi kaput az újabb góltól. A 
védelmet erősítendő cserélt a 
hazai csapat: Juhász Norbert 
helyett Szívós Sándor lépett 
pályára.
A második félidőre felpör

gette a játék ritmusát az Aszód. 
Gyors támadásokat vezettek, 
és már a 7. perc meghozta az 
egyenlítést. Nagy Péter ellen 

szabálytalankodtak, a szabad
rúgást Zsivóczky végezte el, a 
belőtt labdát Szabó Imi 
perdítette a hálóba. (1:1) Két 
perc telt el, amikor Juhász Ad
rián hatalmas partdobását 
Zsivóczky a levegőbe vetődve 
kapásból lőtt a hálóba. (2:1) 
Talán az egész szezon leg
szebb aszódi találatának örül
hettek a hangjukat megtaláló 
aszódi szurkolók. A 20. perc
ben majdnem kiegyenlített a 
Délegyháza, de az aszódi ka
pus, Déri Tamás hatalmas bra
vúrral hárított. A 22. percben a 
bíró szövegelésért küldött zu
hanyozni egy magáról meg
feledkezett délegyházi játé
kost. Az Aszód tartotta a 
labdát, a Délegyháza - a ki
állítás után - mintha elfogadta 
volna az eredményt. A 47. 
percben Makó Tamás is fel
iratkozott a góllövő listára, 
lövése a hálót is kilyukasz
totta. (3:1)

Hévízgyörk-Aszód 3:1 (2:0)

Csak ebben a fordulóban dőlt 
el, hogy bajnok lesz-e ificsa
patunk. A szombati fordulóban 
a serdülőcsapat kezdett, és 
9:0-ra győzött Kerepes ellen. 
Ezzel a második helyen vég
zett az Iklad mögött, amely az 
őszi és tavaszi egy-egy vere
ségét tőlünk szenvedte el. Ha 
két hete a hévízgyörki döntet
len helyett győznek, most ők is 
bajnokok. Gratulálunk Iklad- 
nak...és természetesen a mi
einknek! Délután az ifi és a 
felnőtt csapat Hévízgyörkre 
látogatott. Az ifjúságiak 4:0- 
ra verték a jó erőkből álló hé- 
vízgyörkieket. Ez egyben a 
bajnoki címet jelentette. Az 
igazsághoz tartozik, hogy a 
második Bag megóvta a a 3-3- 
ra végződött szigethalmi mér
kőzést, így szövetségi döntést 
következik. Reméljük, nem 
"zöld asztal" mellett dől el a 
bajnoki cím. A felnőttek a szá
mukra már tét nélküli találko
zón 2:0-ás félidő után 3:1 ará
nyú vereséget szenvedtek el a 
hazaiaktól, akik ezzel benn
maradtak a bajnokságban. A 
mieink a hetedikek.

K.T.
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Praktikák gyermekeink biztonságának fokozására
Itt a gyermekek által várva várt nyári szünet. Alihoz, hogy a va
káció tényleg a pihenésről, a kikapcsolódásról és a szórakozás
ról szóljon, kérjük önöket, olvassák el és fontolják meg az aláb
biakat!

Szünidőben megnő a gyermekbalesetek, kerékpáros balesetek 
száma, valamint többen csavarognak el otthonról, majd rossz 
társaságba keveredve, kipróbálják a különféle legális és illegális 
drogokat. Több odafigyeléssel, nagyobb felelősségvállalással, 
türelemmel elkerülhető, hogy gyermekünk közlekedési baleset 
vagy bűncselekmény áldozatává, elkövetőjévé váljon.
A nyári szünet elején nekünk szülőknek, nagyszülőknek, fel
nőtteknek kell felkészítenünk a gyermekeket a közutakon, az ut
cán, a játszótereken, a táborokban, a vizek mentén rájuk lesel
kedő veszélyekre, ugyanakkor vigyáznunk is kell rájuk, amikor 
pl. a közúti közlekedésben megjelennek. Tanítsuk meg a gyer
mekeknek a KRESZ rájuk vonatkozó szabályait, azt is, hogy 
rossz műszaki állapotú (pl. nincs lámpa, fényvisszaverő felsze
relve) kerékpárral ne közlekedjenek, valamint használják a kü
lönböző védőfelszereléseket (pl. bukósisak, térvédő stb.). Tuda

tosítani kell velük, hogy az úttest, az út nem játszótér! Fel kell 
még a gyerekek figyelmét arra is hívni, hogy ne álljanak szóba 
idegen, ismeretlen emberekkel. Próbáljanak meg olyan prog
ramokat, elfoglaltságokat szervezni a gyermeküknek, hogy ne 
unatkozzanak. Hasznos időtöltés során kicsi a valószínűsége, 
hogy elcsavarognak, rossz társaságba keverednek és bűncse
lekmény elkövetőjévé vagy áldozatává válnak.
Biztonságos és balesetmentes vakációt kívánunk!

Munkából hazafelé menet a szülők beesnek a játékboltba.
Egymás szavába vágva kérik az eladó tanácsát.
- Tudja egész nap dolgozunk.......A gyereknek születésnapja
lesz.......És valamilyen értelmes játékot keresünk neki.
Aminek örül........És amivel sokáig elvan. Olyasmire
gondoltunk, ami.......Elfeledteti vele az egyedüllétet
napközben.
A megértő eladó rájuk mosolygott:
- Nagyon sajnálom, de szülőket nem árusítunk...

H. Hamdorf-Ruddies nyomán.

Aszód híres szülöttei L
Vízszintes: 1. Báró, föld
birtokos, műkedvelő csilla
gász (1839-1923), zárt betű: G 
12. Fohász 13. Függ 14. Étel
ízesítő 15. Kiejtett betű 16. 
Gyermekek kedvelt „járműve” 
18. A comb is ez 19. Zé! 20. 
Liter 21. Éjfél! 22. Nem fölé! 
24. Mázsa rész! 26. Bőr 27. 
Az egyik szülő 29. Pál utcai 
fiú (Feri) 31. Félsz! 32. Kor
mos rész! 34. Szerszám 36. 
ZEEB 39. Vasmunkás, kiván
dorolt Franciaországba, be
vonult a fr. hadseregbe, le
szerelése után illegális sajtót 
terjesztett és szabotázscse
lekményeket hajtott végre 
(1904-1942) 41. Kamra pá
ratlan betűi 42. Gramm 43. 
Baszk terrorszervezet 44. 
Férfinév 46. El! 47. Másod
perc röv. 49. Idegen levegő
51. Amper 52. Személyes név
más 53. Zé! 54. Vissza: pil
lant! 56. Zavarodott elméjű 
60. Dal 62. Fogoly 63. Asz- 
szonynév képző 65. Névelő 
66. Ügyvéd, külföldön és Pes
ten tanult, majd Gyön-gyö- 
sön és Szolnokon tevékeny
kedett (1846-?)

Függőleges: 1. Arcszín 2.Dől
з. Ének 4. Méter 5. Angol sör 
féle 6. Női név 7. Igazgató, 
röv. 8. Római 100 9. Zsuzsan
na becézve 10. Piszok 11. 
Vissza: kettős betű 17. Belső 
szerv 18. A ház mögött 23. 
Nézé! 25. Látó szerv 26. íj, 
angolul (BOW) 27. Vonat
kozó névmás 28. Konyhai bú
tor 30. Kettős betű 33. Mese 
35. Nem anyai 37. Mg-i esz
köz 38. A szív felőli oldal 40. 
Szintén ne 45. Nóta 47. Ülő 
bútor 48. Fortély 50. RBAF
52. Maga 55. A közepén me- 
keg! 57. Obeliszk eleje 58. 
Egy, angolul (ONE) 59. Ma
kacsság 61. Tiltó szó 62. Sír 
64. Személyes névmás 67. Ta
nuló vezető 68. Sugár jele

-Fné-
Elöző számunk rejtvényének 
helyes megfejtése: Vencel tér, 
Szent Vitus, Károly-híd, Franz 
Kafka.
A helyes megfejtést beküldők 
között sorsoltunk. A szerencse 
Kerényi Jánosnénak (Rákóczi
и. 3/A) és Sárai Juditnak (Ady 
Endre u. 12.) kedvezett, így ők 
nyerték a Móni Fotó filmkidol-

gozásra feljogosító utalványát, postán kapják meg.
illetve a FÁMA könyvesbolt E heti rejvényünk megfejtését 
vásárlási utalványát. Á nyere- július 10-ig kell szerkesztö- 
ményükről szóló értesítést ségünkbe eljuttatni.
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