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Mégsem lesz felsőfokú Lehetne szebb piacunk...

oktatás Aszódon?
Árulják a Podmaniczky-kastélyt

Huszonötmilliós pályázati lehetőség

Nem hivatalos információk 
szerint az Országos Evangélikus 
Egyház közgyűlése levette a na
pirendről az aszódi felsőfokú 
oktatás tervét, és árulja a Podma
niczky-kastélyt. Kérdés, hogy 
így mikor, kik, milyen célra 
hasznosítják ezt a romjaiban is 
impozáns épületet. Nem elkép
zelhetetlen egyébként, hogy az a

Ismét rendőrkapitány
váltás Gödöllőn

(7. oldal)

LEADER-remények 4.
Oldal

Új vezetés, új edző, új csapat
Eltér Csaba lett az Aszód FC elnöke

Eltér Csaba lett az új elnöke 
az Aszód FC-nek, miután a ko
rábbi elnök, Búzás János man
dátuma lejártával jelezte, nem 
kívánja betölteni ezt a tisztet. A 
július 14-re összehívott közgyű
lés új elnökséget is választott A 
vezetőség mellett az edző sze
mélye is változott, Dejan Milo- 
vanovics lett a tréner, segítője 
pedig Molnár László. A csapat 
- amelynek összetétele ugyan
csak változik - a napokban 
megkezdte a felkészülést.

Hogyan tovább aszódi labda
rúgás? A sportágat szeretők ezt 
kérdezgették egymástól, miután 
nyilvánvalóvá vált, hogy a régi 
vezetés nem vállalja tovább a 

cég tesz elsőként vételi ajánlatot, 
aki korábban a felújításért cse
rébe kívánta bérbe vennni az 
épületet. Egyelőre arra sincs vá
lasz, hogy ebben az esetben mi 
lesz a Széchenyi-kastély sorsa. 
Az ugyanis nem egyházi, hanem 
állami tulajdon. A korábbi terv 
szerint ez szintén a felsőfokú ok
tatási intézmény része lett volna.

klub irányítását. Búzás János 
négy év eredményes munka után 
döntött úgy, hogy nem kívánja 
betölteni ezt a tisztséget, és átadja 
a stafétabotot. Nemcsak a vezető 
posztról gondolkodott így, az el
nökségi tagságot sem kívánta vál
lalni. Hasonlóan határozott az el
nökségi tagságról a csapat eddigi 
főszponzora, Agfalvi Imre is, aki 
bár kapott meghívót a közgyűlés
re, nem jelent meg azon. így csak 
Búzás János tolmácsolta az üze
netét, miszerint, ha nem is olyan 
mértékben, mint eddig, de to
vábbra is támogatni kívánja anya
gilag az aszódi labdarúgást. 
Ugyanezt ígérte egyébként a le
köszönő elnök is.

Külföldön járva mindig csodá-Valóban szebb lehetne az 
aszódi piactér, ha a város nyer
ne az Agár- és Vidékfejlesztési 
Operatív Program Helyi pia
cok és felvásárló helyek felújí
tására, átalakítására kiírt pá
lyázatán. A szándék erre meg
van, a képviselő-testület zöld 
utat adott a pályázat benyújtá
sához, amelyen maximum 25 
millió Ft igényelhető.

Ajúlius 14-ére összehívott köz
gyűlés az előírásoknak megfele
lően megválasztotta az új elnök
séget, melynek tagjai a követke
zők lettek: Eltér Csaba, Kelemen 
János, Szovics Pál, Tolmácsi 
Miklós, Kovács Tamás, Jermi 
Csaba, Molnár József. Tisztelet
beli elnökségi taggá választották 
OndrikJánost.

Az új elnökség ezt követően 
Eltér Csabát jelölte az elnöki 
tisztre, amit a közgyűlés egyhan
gúlag elfogadott. Még egy fon
tos döntés született, mégpedig a 
tagsági díjat illetően: 1.000 Ft 
éves díjat kell fizetni annak, aki 
az FC tagja kíván lenni. A hiva-

(folytatása22. oldalon) 

lattal figyeltem azokat a városo
kat, ahol a tradíciókat követve 
évszázadok óta a település 
főterén vagy annak közelében 
tartják a piacnapokat. A legtöbb 
helyen minden nap van árusítás. 
Dél környékén - amikor már ke
vesebb a potenciális vásárló - 
mintegy varázsütésre megválto
zik a kép, és a standok, az eladók 
helyét a járókelők, a turisták fog
lalják el. Ugye mondanom se kell, 
hogy a takarítás után minden ra
gyog, nyoma sincs a korábbi 
tevékenységnek. Másnap aztán 
kezdődik minden elölről.

(folytatás a 4. oldalon)

ASZÓD 
FESZTIVÁL 

(részletes program 
a 24. oldalon)

nyaralást, 
ló pihenést 

"tildén fyedves
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Önkormányzati hírek
2005. június 15.

■ A képviselő-testület első
ként a Gondozási Központ mu
nkájáról hallgatott meg tájé
koztatót, amit egyhangúlag el
fogadott.

■ Körülbelül egy esztendeje 
hagyta jóvá a grémium a város 
Helyi Építési Szabályzatát, il
letve a Szabályozási Tervet. 
Azóta az építészhatóság több 
kisebb - jobbára nyomdahiba 
jellegű - hibát észlelt, amiket 
egy csokorba gyűjtött. A hiba
javítás kapcsán most módosí
tásra került sor.

■ Még egy módosításra ke
rült sor ezen a testületi ülésen, 
nevezetesen az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Sza
bályzatának korrigálására. 
Fontos mellékletként került be 
a költségvetés ellenőrzéséről 
szóló szabályzat, amely alap
ján készülhet el az Előzetes és 
Utólagos Vezetői Ellenőrzés 
(FEUVE) szabályzata, ame
lyet egyébként minden önál
lóan gazdálkodó önkormány
zati intézménynek meg kell 
alkotni.

■ Elfogadta a képviselő-tes
tület a költségvetési takaré
koskodás II. ütemtervében elő
írt létszámracionalizálásra tett 
intézményi javaslatokat. A té
mával részletesen, külön cikk
ben foglalkozunk.

■ Döntött a képviselő-testü
let arról, hogy HM ingatla
nokat igényel, mivel bezárás
ra kerül az aszódi laktanya. A 
témával előző számunkban 
foglalkoztunk bővebben.

■ Támogatta a képviselő-tes
tület azt az előterjesztést, hogy 
a város csatlakozzon a LE- 
ADER nevet viselő, európai 
uniós vidékfejlesztési prog
ramhoz.

■ Nem sikerült első lépésben 
kivitelezőt kijelölni a a város 
kisjavítási munkáinak elvég
zésére. A három pályázó közül 
ugyanis kettő rosszul töltötte 
ki az előfelméreti lapokat, a 
harmadik pedig árajánlatával 
jelentősen túllépte az önkor
mányzat rendelkezésére álló 

pénzügyi keretet. A közbe
szerzési bizottság éppen ezért 
az újbóli meghívásos pályáz
tatást javasolta, amit a képvi
selő-testület elfogadott. Idő
közben Búzás János képvi
selő, a Gaalf Bt. tulajdonosa 
megajánlotta a Rákóczi utcai 
tagiskola kijelölt - a parketta
csiszolás kivételével - karban
tartási-kisjavítási munkák térí
tésmentes elvégzését.

■ Négy pályázat érkezett a 
város útjain keletkezett kátyúk 
kijavítására. A grémium, ezen 
ajánlatok közül a PEMAK-ét 
tartotta a legjobb ár-értékűnek, 
így ez a cég végezheti el a 
munkát. Az önkormányzat 
összesen 860 négyzetméternyi 
területre köt szerződést bruttó 
6 millió 91 ezer Ft értékben.

■ Ugyancsak döntött a kivi
telezőről a Falujárók úti árok
lefedés esetében. Mint isme
retes, az ott lakók többszöri be
adványának hatására a képvi
selő-testület korábban úgy 
határozott, ezt a munkát előre 
sorolja, hogy megoldódhasson 
az utcán való parkolás, és az 
autók ne a gyalogosoktól ve
gyék el a helyet, lehetetlenné 
téve így a közlekedésüket. A 
város a munkát az AKVÍZ Kit
től rendeli meg.

■ A település új lakónegye
deinek kialakulásával, bővü
lésével új utcák alakulnak ki, 
amelyek közül többnek még 
nem volt neve. Ezen az ülésen 
névadásokra is sor került.

■ Adósságának 2005 decem
ber 31-ig történő átütemezését 
kérte a Szakorvosi Rende
lőintézet. Az önkormányzat 
még tavaly 5 millió Ft átmeneti 
kölcsönt juttatott működte
tésének biztosítása érdekében. 
Az intézménynek május 31-ig 
kellett volna az összeget visz- 
szafizetni, amit nem tudott 
teljesíteni. Dr Bodó Zsolt kép
viselő, az intézet vezető főor
vosa beadványában azzal ma
gyarázta a fizetés elmaradását, 
hogy a végrehajtandó létszám
racionalizálás miatt az intézet
nek igen magas összeget kel
lett megelőlegezni a felmen

tésekre, korengedményes 
nyugdíjazásra. Ennek megté
rülése - a Kincsár által, pályá
zat útján - csak a III-IV. ne
gyedévben várható. A Misz- 
szió Egészségügyi Központtól 
kapott támogatást viszont csak 
meghatározott feladatra lehet 
felhasználni.
A pénzügyi bizottság az át
ütemezést két lépésben java
solta elfogadásra: eszerint a 
Szakorvosi Rendelőintézetnek 
2,5 millió Ft-ot szeptember 30- 
ig kellett volna törleszteni, a 
maradék összeget pedig de
cember 31-ig. A képviselők 
közül viszont többen támo
gatták az egy összegű, a kért 
időpontban történő adósság
törlesztést.

■ Hosszú hónapok után bér
lőre akadt a Kossuth Lajos u. 
24. szám alatti önkormányzati 
ingatlan. A napirendi ponttal 
kapcsolatos előterjesztés sze
rint műszaki cikkeket árusító 
bolt nyílik itt.

■ Döntött a képviselő-testü
let a város TIGÁZ-részvénye- 
inek eladásáról. A cég az érték
papírok névértékének 242,3 
%-on történő megvásárlására 
tett ajánlatot. Az eladásnak kö
szönhetően 412 ezer Ft folyik a 
város kasszájába.

■ A képviselők ezt követően 
telekeladásról, telek-kijelölé
sekről döntöttek, majd zárt 
ülésen folytatták munkájukat.

2005. június 29.

■ A nyári szünet előtti utolsó 
képviselő-testületi ülés a GA- 
MESZ, valamint a Szakorvosi 
Rendelőintézet szervezeti és 
működési szabályzatának mó
dosítására tett javaslatok el
fogadásával kezdődött. A mó
dosításra az úgynevezett 
FEUVE (belső ellenőrzés 
rendszere) előírások beépítése 
miatt volt szükség.

■ Elfogadta a képviselő-tes
tület a Városi Könyvtár mű
ködéséről készített beszámo
lót. A grémium külön meg
köszönte Sáhóné Bordás Éva 
intézményvezető és munka
társai munkáját, amelyet rend
kívül eredményesnek ítélt.

■ A következő napirendi pont 

kapcsán úgy is lehetne fogal
mazni, hogy a Podmaniczky 
Művészeti Iskola előre mene
kül. Ugyanis ebben az intéz
ményben nem létszám-leépí
téssel, hanem új szakok be
indításával igyekeznek kom
penzálni a működési hiányt. 
Rónai Lajos igazgató Bagón 
társastánc, Galgamácsán, Ik- 
ladon néptánc, Püspökhat
vanban néptánc és kézműves 
csoport beindítására kért és ka
pott engedélyt.

■ Új óvodai csoport indítá
sára kapott engedélyt a Városi 
Óvoda, mivel az iskolába ke
rülő 48 gyermek helyére 79 
jelentkező van. A tervek sze
rint a Napsugár Óvodában 
nyitnak új csoportszobát.

■ A Déli Iparterületen kíván 
telket vásárolni a HABAG 
Építő- és Kereskedelmi Kft, 
illetve a GAALF Bt. közösen 
a MAUDI Bt-vel. A képviselő
testület döntése értelmében a 
cégek az egyenként 5000 
négyzetméteres telkeket 1350 
Ft/négyzetméter + ÁFA áron 
vásárolhatj ák meg.

■ 36 millió Ft került átcso
portosításra a II. negyedévben, 
ennyivel nőtt tehát a költség
vetési előirányzat. Szolnoki 
Ferencné, a pénzügyi iroda ve- 
zetője tájékoztatójában el
mondta, az egyszeri önhiki 
pályázaton a megpályázott 48 
millió Ft helyett csak 6 millió 
Ft-ot kapott a város. Sovány 
vigasz, hogy állítólag ez volt a 
maximum, amit egy telepü
lésnek adtak.
■ Módosította a képviselő

testület az Aszód Városért ki
tüntetésről szóló rendeletet. A 
változtatás a rendelet azon ré
szét érintette, hogy kik tehet
nek javaslatot a kitüntetettre, 
illetve ajavaslattétel határideje 
is módosult (május 30. helyett 
július 31 -re). A témával októ
berben ismét foglalkozik majd 
a képviselő-testület, mivel az 
ügyrendi bizottság kezdemé
nyezte a kitüntetésekkel kap
csolatos egységes rendelet
tervezet kidolgozását.
■ A HM-ingatlanok térítés

mentes önkormányzati tulaj
donba kerülésének ügye volt a

(Folytatás a 3. oldalon)
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“Nyitva van az Aranykapu” - épülhet az új bölcsőde
Három helyszín közül választhat a képviselő-testület

123 millió Ft-ot nyert Aszód 
az úgynevezett „Aranyka
pu” bölcsődeépítési prog
ramon. Ez mintegy 100 mil
lió Ft-tal kevesebb az erede
tileg megpályázott összegnél. 
Az önkormányzat ennek 
ellenére nem tett le egy új kis
dedóvó építéséről. Az biztos, 
hogy a korábbi elképzelésen 
változtatni kell, sőt az is le
het, hogy a helyszín is új lesz.

Nemrégiben Aszód is pályá
zott a Foglalkoztatáspolitikai 
és Munkaügyi Minisztérium 
által kiírt „Aranykapu” bölcső- 
deépítési programra. A napok
ban megérkezett a nyertes pá
lyázat híre, azzal a kéréssel,

• •

Önkormányzati hírek
(Folytatás a 2. oldalról) 
következő napirendi pont. 
Erről júniusi számunkban ír
tunk. Uj fejlemény, hogy Ba- 
gyin József polgármester már 
egyeztetett a hévízgyörki kép
viselő-testülettel, és az a meg
állapodás született, hogy a két 
település az érintett területre 
közösen adja be visszaigény
lési kérelmét (A laktanya és a 
mellette lévő terület több mint 
70 %-a közigazgatásilag Hé- 
vízgyörkhöz tartozik - a szer
kesztő megjegyzése.).

■ Elfogadta a képviselő-tes
tület a II. félévi munkatervet, 
illetve az egyes bizottságok
nak az erre az időszakra vonat
kozó menetrendjét. A terve
zett napirendi pontok nagy va
lószínűséggel bővülni fognak, 
hiszen több olyan nyertes pá
lyázata is van a városnak, ami
nek lebonyolítása számos 
többletfeladatot ró majd a gré
miumra.

■ A KIM Bt. végezheti el a 
kisjavítási munkákat, mivel a 
pályázat ismételt - az első pró
bálkozás érvénytelen volt - ki
írását követően egyedül ez a 

hogy a város öt napon belül 
nyilatkozzon, igényt tart-e a 
támogatásra.
A felhasználásra vonatkozó 
kérdés mindenképpen indo
kolt, mivel az eredetileg igé
nyelt összegnél 100 millió Ft- 
tal kevesebb a vissza nem térí
tendő támogatás. Jó hír vi
szont, hogy az elképzeléseket 
át lehet dolgozni, mindössze 
egy kikötés van: a nevelési cél 
nem változhat a pályázatban 
megjelöltekhez képest. A kép
viselő-testületi ülésen részt ve
vő Kovács Ferencné, a Városi 
Bölcsőde vezetője arról tájé
koztatta a képviselőket, hogy 
ez még akkor is tartható, ha az 
új épület alapterülete kisebb 

cég tett ajánlatot. A betéti 
társaság a korábbi árához ké
pest jelentős kedvezményt is 
adott. A munka 1 millió 850 
ezer Ft-ba kerül.

■ A városi piac lehetsége át
építése volt a következő napi
rendi pont témája, amellyel 
részletesebben foglalkozunk, 
csakúgy, mint a Művelődés 
Háza nyílászáróinak újrafes
tése ügyében beadott kérelem 
kapcsán kialakult vitával.

■ Jóváhagyta a képviselő-tes
tület a Szabadság tér 8/b szám 
alatti négylakásos társasház 
lakóinak az ingatlan elidege
nítésére irányuló kérelmét. Az 
ingatlan felértékelésére az ön
kormányzat a Morinform kit
től és Lengyel László igaz
ságügyi szakértőtől kér áraján
latot.

■ A képviselő-testület végül 
jelentést hallgatott meg a lejárt 
határidejű határozatokról, a 
két ülés közt tett intézkedé
sekről, majd közérdekű javas
latok tételére került sor. Az 
ülés jegyzőkönyve a Városi 
Könyvtárban olvasható.

R.Z. 

lesz az eredetileg tervezettnél.
Elképzelhető, hogy nemcsak 

az épület terve, hanem felépí
tésének helyszíne is módosul. 
A pályázatban a Kossuth Laj os 
u. 80. szám mögötti terület sze
repel. A nyert pénz ismere
tében hátrány, hogy itt a meg
felelő közlekedési feltételek 
biztosítása mintegy 15 millió 
Ft-ot igényel. Több más hely
színre is hangzott el javaslat, 
így például az Evangélikus 
Gimnázium mellett intézmé
nyek építésére meghagyott 

Hírek röviden
Az önkormányzati intézményekkel történt egyeztetések után 

megkezdődött a létszámracionalizálás. A Szakorvosi Rendelő
intézetben egy karbantartói állást szüntettek meg, egy szak
munkást pedig július 1-jével nyugdíjaztak, a helyére nem vesz
nek föl újabb embert. A GAMESZ-ban hatórásra redukálták egy 
könyvelői állás munkaidejét, és kevesebb órában foglalkoz
tatják a villanyszerelőt is.
A Gyermekélelmezési Intézményben az egyik nyugdíjba vonuló 
szakácsnő helye maradt betöltetlen. A Csengey Gusztáv Általá
nos Iskolában egy pedagógus álláshelyet szüntettek meg, a négy 
nyugdíjba vonuló pedagógus helye pedig betöltetlen marad. 
Megszüntettek egy félállást is a technikai dolgozóknál.

Jelképes összeggel, 10 ezer F-tal támogatja a város az úgyne
vezett Mosolygó Kórház programot. A gyűjtést egy alapítvány 
szervezi, felügyeletét pedig az Egészségügyi Minisztérium, il
letve Gödöllő polgármestere, dr. Gémest György vállalta fel.

Rendbetették a Galga Polgárőr Egyesület tagjai a Podma- 
niczky-kastély udvarát. Lekaszálták a füvet, összegyűjtötték az 
elszáradt gallyakat.
-Tudjuk, hogy az épület nem a város tulajdona. Ez azonban az 
Aszódra látogatókat nem érdekli, ők aszerint minősítik a tele
pülésünket, hogy mit tapasztalnak itt - nyilatkozta lapunknak 
Szenoránszky Ferenc. Á városrendész nem titkolta, a takarí
tásból nem csinálnak rendszert. A következő alkalommal fel
szólítja a tulajdonost, hogy tegyen rendet, ennek elmaradása 
esetében pedig bírságot szab ki rá.

terület, illetve a Falujárók úton 
a volt műszergyári óvoda - ma 
Idősek Napközi Otthona 
területe is szóba került.
A képviselők egyetértettek ab
ban, hogy a város mindenkép
pen tartson igényt a nyert ösz- 
szegre, egyben arról is hatá
roztak, hogy az előbb említett 
valamennyi helyszínről ké
szüljön felmérés, melyik a leg
alkalmasabb az új bölcsőde 
megvalósításának helyszíne
ként.

R.Z.
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Lehetne szebb piacunk...
Huszonötmilliós pályázatilehetőség

LEADER-remények
A közbizalmat növelheti a program

(folytatás az 1. oldalról)

Aszód piacára leginkább a kao
tikus jelző illik. Nincs fejlődés, 
évtizedek óta így néz ki. N agy óbb 
baj, hogy - Fehér Endre iroda
vezető előteijesztése szerint - a 
mostani piactartás nemhogy az 
EU előírásainak nem felel meg, 
de a közegészségügyi, környezet
védelmi előírásoknak sem, az el
adók és a vevők igényszintjéről 
nem is beszélve.

Szándék persze ennek meg
változtatására is van, és koráb
ban a főépítész, Jánosi János 
által készített vázlat is napvilá
got látott. Ez lehet most az alapja 
annak a pályázati lehetőségnek, 
amellyel a város mindenképpen

Hulladékból lesz a kukásautó
A szeméttelep megkapta a fenntartási engedélyt

27 millió Ft támogatást nyert 
a GAMESZ egy új szemétszál
lító autó vásárlására. Az össze
sen 38 millió Ft-ba kerülő - a 
fennmaradó összeg a GA- 
MESZ-nak a szemétlerakási 
díjból félretett önrésze - gépko
csi legkorábban december kö
zepén állhat szolgálatba.

Az utóbbi tizenöt évben jelen
tősen fejlődött a GAMESZ gép
járműparkja, különösen a sze
métszállítást végző teherautók 
korszerűsödtek. A kezdeti 
AVIA-korszakot követően az 
IFÁ-k következtek, amelyekből 
ugyan még akad kettő, de ezek 
már csak tartalékként szolgál
nak. A munka dandárját egy 
Mercedes és egy Renault végzi.
- Az új gépkocsi ismét egy 

Mercedes lesz, hasonló felépí
téssel, mint a másik, ám ezt egy 
daru is kiegészíti, így az autó al
kalmas lesz a hulladékszigetek 
konténereinek a kiürítésére is - 
tájékoztatta lapunkat Tolmácsi 
Miklós. - Az igazi előnye azon
ban az űrtartalmában rejlik, mi
vel ez a gazdaságos szállítást 
szolgálja. Nem mindegy ugya
nis, hogy amikor majd Gödöllő
re kell szállítani Aszód hulladé
kát, hányszor kell fordulnia a te
hergépkocsiknak. Az elképzelé
sek szerint a két Mercedes a sík 

élni kíván - ezt jelzi a képvise
lő-testület döntése.

A 25 millió Ft nyerhető ösz- 
szeghez a városnak 13, 5 millió 
Ft önrészt kell biztosítania. A 
képviselő-testület ennek forrása
ként az Aszód-Kartal közötti te
rület megvásárlására korábban 
félretett összeget jelölte meg. A 
határozat szerint a grémium 
Jánosi Jánost bízza meg a piac 
tervének elkészítésével. Az elő
zetes becslések szerint a maxi
mum támogatásból és az önrész
ből egy mintegy 750 négyzet
méteres nyitott-fedett vásárcsar
nok építhető meg.

-R- 

terepen fogja gyűjteni a hulladé
kot, a kis Renault pedig a nehe
zebben megközelíthető, szűk 
domboldali utcákon.

Az aszódi szeméttelep bezárá
sának határideje egyre közele
dik, annak ellenére, hogy nemré
giben megkapta a fennmaradási 
engedélyt. Az Észak-Kelet Pest 
és Nógrád megyei Hulladékke
zelő Önkormányzati Társulás 
módosított projektjét ugyanis 
Brüsszel is jóváhagyta. (Az ere
deti projekt egypólusú volt, va
gyis egy település fogadta volna 
be több, mint 100 másik telepü
lés hulladékát. Mint ismeretes, 
ezt a sorozatos lakossági tiltako
zások és a népszavazások ered
ményei meghiúsították. Ezt kö
vetően született meg az új elkép
zelés, hogy a már meglévő, de 
bővíthető gödöllői szemétlerakó 
helyre, valamint Nógrádmarca- 
liba kerüljön a kommunális hul
ladék - a szerző megjegyzése.)

Állatorvosi ügyelet
Augusztus 6-7.: Dr. Márton János 30 400-9819
Augusztus 13-14.: Dr. Németh Mihály 30 275-4718
Augusztus 20-21.: Dr. Márton János 30 400-9819
Augusztus 27-28.: Dr. Szőke Zsolt 20 956-6529

Egy nemzetközi felmérés sze
rint Magyarországon a legki
sebb a közbizalomba vetett hit. 
Éppen ezért lehet különösen 
izgalmas az úgynevezett LEA- 
DER programnak a végrehaj
tása, amelynek a lényege, hogy 
résztvevői a helyi gazdasági és 
társadalmi kapcsolatokra tá
maszkodva végeznek vidékfej
lesztést. A program rövidesen a 
Galga mentén is indul. Erről 
határozott a tágabb kistérség 
18 települése Püspökhatvanról 
egészen Boldogig - köztük ter
mészetesen Aszód is.

A LEADER név már nem is
meretlen Magyarországon, ugya
nis korábban is történt e program

Mivel úgy tűnik, hogy a megva
lósíthatóság utolsó akadálya is 
elhárult, következhet az eredeti 
tervek kétpólusúvá történő átala
kítása és a tendereztetés. A2006- 
os esztendőben elkészülhet vala
mennyi létesítmény - válogató
csarnok, szelektív szigetek, átra
kóállomások stb.-, és ha sikerül 
ezt az ütemet tartani, 2007. janu
ár 2-án a gyűjtést követően Gö
döllő felé veszik az irányt a ku
kásautók. A projekt tartalmazza 
a most használt - így az aszódi - 
hulladéklerakók rekultiválásá- 
nak elvégzését is. Városunkban 
csak hulladékudvar lesz, ami 
gyakorlatilag a lomtalanítást 
szolgálja majd, vagyis bárki, 
akinek fölösleges kacatja - le
gyen az akár veszélyes anyagot 
tartalmazó akkumulátor - hal
mozódik föl az otthonában, itt 
megszabadulhat tőle.

Rácz Zoltán 

keretében vidékfejlesztés. Kör
nyékünkön az Alsó-Galgamente 
12 települése vett benne részt a 
galgahévízi GAIA Alapítvány 
irányításával. A kedvező tapasz
talatok alapján most 18 település 
önkormányzata döntött úgy, hogy 
a vidéket LEADER-térségként 
kivánj a működteti.

Persze önmagában kevés, hogy 
az önkormányzatok így határoz
tak. A megvalósításhoz ugyanis 
vállalkozókat, civil szervezeteket 
is be kell vonni, akiknek megha
tározott ideig - jelen esetben há
rom évig - aktív szerepet kell vál
lalni. Ez aztjelenti, hogy létre kell 
hozniuk a Galgamenti Helyi Vi
dékfejlesztési Akciócsoportot. A 
regisztrált résztvevők feladata 
lesz annak a programnak a meg
tervezése - később ellenőrzése is 
-, amely megvalósításához pá
lyázatot nyújtanak be. Első kör
ben 90 millió Ft-ot lehet nyerni a 
pontosan meghatározott célra.

Hogy mi lesz ez a Galga men
tén, rövidesen kiderül. Lapunk 
nyomdába adása előtt a fent emlí
tett csoport - a gesztor ezúttal is a 
GAIA Alapítvány lett - egy aszó
di tájékoztatót követően már 
megalakult, és megválasztotta az 
ellenőrző bizottságot is, amely 
esetében figyelembe kellett venni 
azt az előírást, hogy ebben a civil 
szervezeteknek és a vállalkozók
nak kell túlsúlyban lenniük.

Tervezésre viszont már alig 
van idő, gyakorlatilag a hó végé
re el kell készíteni a pályázat 
vázlatát. A cél megj elölése azon
ban valószínűleg nem fog nagy 
gondot okozni, annyi jó javaslat 
született a tájékoztatón. Elhang
zott például a tájrehabilitációra 
való törekvés, a gyógynövény
kultúra fejlesztés, de cél lehet a 
turisztikai lehetőségek jobb ki
használása is.

Mit profitálhat ebből a prog
ramból a térség? Az első körben 
nyerhető összeg nem nagy, ám ha 
ezen túljut a program, az már jó 
referenciát, s jóval komolyabb 
pénzösszegeket jelenthet. Arról 
nem is beszélve, hogy talán tény
leg megtanul együtt munkálkod
ni akistérség.

R.Z.
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Igen a Művelődés Házára, nem a sportlelátóra
A város éves költségvetésé- 
hez viszonyítva nem túl je
lentős tétel kapcsán alakult 
ki igen nagy vita a legutóbbi 
képvi-selőtestületi ülésen. Az 
eszmecsere jelezte a régi 
igazságot: kevés pénzből ne
hézjói gazdálkodni. Még ak
kor is, ha alapvetően min
denki a város érdekeit tartja 
szem előtt.
Jómagam a Közművelődés 
Otthona vezetőjeként azzal a 
kérelemmel fordultam a kép
viselő-testülethez, hogy az ál
lagmegóvás érdekében végez
tesse el a Művelődés Háza nyí
lászáróinak külső festését. Az 
1997-ben felújított patinás 
épületre az elmúlt esztendők
ben szinte alig kellett költeni. 
A tornác faszerkezetének és az 
ajtóknak, ablakoknak a festése 
azonban mára annyira elko
pott, hogy félő, amennyiben 
nem kap újabb réteget, az idő 
kikezdi az anyagot. A kérelem 
nem először volt a képviselők 
előtt, a 2005-ös költségvetés 
tervezésekor írásban kértem, 
erre különítsen el pénzt az ön
kormányzat.
A kérelmet követő - a 

műszaki iroda által elvégzett - 
felmérés szerint a munka 
bruttó 785 ezer Ft-ba kerül. A 
Városfejlesztési Bizottság a 
munkát két ütemben javasolta 
elvégeztetni, mégpedig oly 
módon, hogy az utcafront, il
letve a Csengey iskola felé né
ző oldal faszerkezeteit idén, a 
többit pedig jövőre festesse le a 
város. Ugyanezen a vélemé
nyen volt a Pénzügyi Bizottság 
is. A javaslat elfogadtatása 
mégsem ment simán. Puskás 
Péter, az Ügyrendi Bizottság 
elnöke ugyanis jelezte, hogy 
bár nem vitatja az állagmeg
óvás elvégzésének szükséges
ségét, de a takarékosság rend
szere felborulhat a javaslat mi
att. A képviselő emlékeztette 
társait, két kisjavítási rangsor 
is van, mindeddig el nem vég
zett feladatokkal, és ezeken 
nem szerepel ez a tétel. A bal
esetveszély megelőzése szem

pontjából fontos munkákra 
idén 20 millió Ft-ot kellene 
költenie a városnak, ám eddig 
csak 4 millió mehetett erre a 
célra, míg a másik listán sze
replő tételek elvégzésére mint
egy 200 millió Ft-ra volna 
szükség.
Nemcsak a listán kívül lévő 

tétel váltott ki vitát, hanem a 
nyilvánosság problematikája 
is. Búzás János képviselő pél
dául úgy vélekedett, hogy az 
ilyen jellegű napirendi pon
tokat zárt ülés keretében kel
lene megtárgyalni, mert a 
pénzügyi fedezetre utaló infor
mációk is elhangoznak. Ma
gyarán, ha egy vállalkozó tud
ja, hogy a városnak egy adott 
feladatra mennyi pénze van, 
akkor maximálisan igyekszik 
kihasználni a lehetőséget. Az 
információszerzésre a kábelte
levíziós adások előtt is volt le
hetőség, az élelmesebb vállal
kozók a könyvtárban leadott 
jegyzőkönyv alapján tájéko
zódtak. A céllal, hogy a város 
szempontjából a legnyilvá- 
nosabb, legkedvezőbb, és leg
gazdaságosabb megoldás ke
rüljön kiválasztásra, mind
egyik képviselő egyetértett, a 
dilemma inkább az volt, hogy 
ezt miként lehet megvalósí
tani. A téma valószínűleg ön
álló napirendként visszakerül 
a képviselő-testület elé.
A képviselők végül jóvá

hagyták a Művelődés Háza 
nyílászáróinak és faszerkeze
tének két ütemben történő le- 
festését. Nem szavazták meg 
ugyanakkor a sportpálya szin
tén balesetveszélyes lelátójá
nak felújítására Kovács Tamás 
alpolgármester által beadott 
kérelmet. Az Aszód FC mára 
megszépült sportlétesítmé
nyének jelenlegi szégyenfoltja 
a betonelemekből összeállított 
lelátó, amelynek egyes da
rabjai töröttek, elmozdultak a 
helyükről, ezért balesetveszé
lyesek is. Az előzetesen készí
tett felmérés szerint 1,1 millió 
Ft-os munka nem szerepelt az 
említett listákon. Úgy tűnt,

hogy most ez számított mérva
dónak, mert mindössze ketten 
szavaztak a kérelem mellett, a 
többség azzal értett egyet, 
hogy sorolják be a munkát a 
többi kisjavítási tétel közé. 
Érdekesség, hogy az Aszód 

Listán vagyunk...
Ahogy mondani szokás, az állatorvosi ló tünetei jelentkeztek 

a Művelődés Háza nyílászáróinak festésére irányuló kérelem 
tárgyalásánál. Hiszen probléma volt az, hogy a kisjavítási 
listán nem szereplő tétel került terítékre, gondot okoz(ott), 
hogy a keretösszegről a vállalkozók hamar tudomást szerez
nek, és ehhez igazítják ajánlataikat. De van még olyan „lap
pangó tünet”, ami szintén orvoslásra szorul.
Jelen helyzetben a problémát - szerintem - elsősorban az 

okozza, hogy a Művelődés Háza - vagy ha úgy tetszik, a benne 
lakó három intézmény - nem költségvetési tétel, már ami az 
intézményi kisjavításokat illeti.
A Művelődés Háza 1997-ben felújításra került. A város nem 
kevés pénzt - több, mint 60 millió Ft-ot - költött erre a patinás 
épületre, s joggal lehetett, lehet rá büszke. Az 1998-as év 
költségvetésében nem szerepelt az intézmény, mondván felú
jított épületre nem kell költeni. De nem szerepelt a következő 
esztendőkben sem, noha a GAMESZ ennek a háznak az 
állagmegóvását folyamatosan tervezte.

Köztudott, Aszód évek óta állami, az úgynevezett önhikis 
támogatásra szorul. Ennek az elnyerése azonban szigorú köve
telményrendszert támaszt az önkormányzattal szemben. Pon
tosan megszabja például a működési kiadások növekedésének 
mértékét. Az intézmények dologi kiadásaikra évről-évre a 
központilag meghatározott mértékű emelést kapják. A Műve
lődés Háza ebből a szempontból új tételként jelentkezik, ezért 
hiába készül terv az itt elvégzendő feladatokra, az elfogadott 
költségvetésben nem jut rá keret.

Az elmúlt években minimális ráfordítás történt az épületre. 
Az okmányiroda bővítése során, amikor is a házasságkötő te
rem átkerült a Művelődés Házába, sikerült kifestetni a kama
ratermet, és az okmányiroda „kontójára” lambériázták az elő
teret. A kistermet rendre a Tinidiszkót üzemeltető srácok me
szelték ki. Szerencsére úgy adódott, hogy mindig akadt köztük 
egy-két festő szakmunkás. Sajnos az idő vasfoga itt is őröl. 
Lassan nemcsak a nyílászárók, hanem az egész épület kívül- 
belül tisztasági festésre szorul, ráadásul a falak egy része - 
főleg a zeneiskolai részen - repedezettek. A következő eszten
dőkben tehát biztosan szükséges újabb állagjavítási munkákat 
elvégeztetni.

Puskás képviselő úr azt kifogásolta, hogy a Művelődés Há
za nyílásszáróinak festése nem szerepel a listán. AZON a listán 
nem is kell szerepelnie, mert az a városban - köztereken, utcá
kon - elvégzendő munkák rangsorát tartalmazza. Viszont az 
intézmények kisjavítási terveiben két-három év óta hiába sze
repel a ház, a végén mégsem jut rá. Rácz Zoltán

FC azóta leköszönt elnöke, 
Búzás János, és az egyik volt 
elnökségi tag, Huszár László is 
csak a listára kerülést támo
gatta.

Rácz Zoltán
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Talentumkereső hittan tábor Szécsényben
A táborlakóknak lelki élményekben gazdag programban lehetett részük

Július 4. és 10. között idén is 
megrendeztük a szokásos nyári 
gyermek hittan tábort, mely
nek helyszínéül ez alkalommal 
Szécsénytválasztottuk.

Nagy öröm és várakozás előz
te meg a táborba való indulásun
kat, ugyanis voltak szülők, akik 
a vasárnapi mise után tudatták 
velem, hogy vannak gyerekek, 
akik már 2-3 nappal az indulás 
előtt összecsomagoltak és indu
lásra készen álltak.

Végre eljött a nagy nap, július 
4. hétfő reggel; az amúgy csen
des aszódi pályaudvart a 60 fos 
hittan tábor gyermekek zsivaja 
töltötte meg. Bár nehezen, de 
magam is le tudtam parkolni a 
szülők autóinak kíséretétől.

Hát akkor kezdjük el, az utas
lista ellenőrzése után elindulha
tott vonatunk Balassagyarmatig, 
ahonnan különbusz vitt el min
ket a tábor helyszínére, Szé- 
csénybe.

Táborunk helyszínéül egy me
zőgazdasági szakközépiskola 
kollégiuma szolgált, ahol a szo
bákban négy-négy gyermek fért 
el. A táborozó gyermekek kor
osztálya vegyes volt: 12-15 éves 
korosztály, akik nagyrészt az 
evangélikus gimnázium tanulói, 
de voltak a Csengey iskolából és a 
domonyi általános iskolából is.

Annak az egy hétnek, amit kö
zösen töltöttünk el, igyekeztünk 
a programok gazdagságával ér
telmet adni, ami a jól megérde
melt pihenés mellett a lelki fel- 
töltődés igényét is szolgálta.

Hétfőn az első nap estéje nyitó 
táncházzal kezdődött, ahol is a 
szécsényi Iglice gyermek nép
tánccsoport lépett fel a táboro
zok tiszteletére; ajándékul még 
meg is táncoltattak minket.

Kedden reggel irány Hollókő, 
ahol a várban egy rendhagyó tör
ténelemórán vehettünk részt, és 
lovagi bemutatót láthattunk.

A szerda délelőtt a sporté volt, 
sok-sok ügyességi játék mellett 
foci- és tollasbajnokságra került 
sor. Délután lelki program vette 
kezdetét, ismerkedés a szécsényi 
ferences szerzetesekkel. Egy 
szegénygondozó ferences nővér 

(apáca) jött el hozzánk a kollé
giumba, aki az életéről és a mun
kájáról beszélt. Aztán mi men
tünk a ferences klarissza nő
vérekhez ismerkedésre; ők is be
széltek magukról, a gyerekek 
tőlük is kérdezhettek a szerze
tességről mint hivatásról és élet
formáról. Érdemes tudni, hogy 
ezek a nővérek azok, akik közül 
mindig csak egy beszélhet a szi
gorú életformájuk miatt. Telje
sen Istenre hagyatkozó életfor
mát élnek, ami annyit jelent, 
hogy például csak akkor vesz
nek magukhoz táplálékot, ha va
laki visz nekik. Befejezésül 
megnéztük a ferences kolostort 
is, ahol a férfi szerzetesekkel is
merkedhettünk meg.

A csütörtök újra a kirándulásé 
volt, amikor is Ipolytamócra 
mentünk megtekinteni a geoló
giai tanösvényt, majd aztán, mi
előtt megfőtt az ebéd a bogrács
ban, a gyermekek örömére egy 
kutyabemutatót láthattunk a 
rárósi focipályán.

A péntek a vendégség napja 
lett, amelynek nagyon örültünk, 
hiszen hazai arcokat láthattunk, 
meglátogatták a tábort a gimná
zium lelkész tanárai: Buzgán 
József, Mekis Adóm és Tovai 
József valamint Lorencz Klára, 
Adáminé Mihályi Erzsébet ta
nárnők és a gimnázium igazga
tója, Dr. Roncz Béla is.

A találkozó lelki élményt is je
lentett számunkra, mert a szé
csényi evangélikus templomban 
istentiszteletet tartottunk, ahol 
Buzgán József és Mekis Adám 
lelkészek lelki beszédet intéztek 
hozzánk a talentumkeresésről.

Nem véletlenül volt szó erről, 
hiszen táborunk mottója a 
„Talentumkereső hittantábor ”. 
A talentumkeresés akár egy éle
ten át is tarthat, az a fontos, hogy 
a bennünk lévő képességeket és 
jó tulajdonságokat kamatoztas
suk, és mások szolgálatára állít
suk.

Az istentisztelet után Dr. Roncz 
Béla, az evangélikus gimnázium 
igazgatója fórumot tartott a gye
rekeknek, ahol bármit kérdezhet
tek tőle. A kérdések nagy része 

iskolai jellgű volt, de voltak ara
nyos magánjellegűek is, például 
megkérdezték, hogy hány éves és 
hogy nem bánta-e meg, hogy ta
nár lett?

A vendégeinknek egy-egy hit- 
tantáboros pólóval és a táborban 
tanult énekek buzgó éneklésével 
köszöntük meg a látogatást.

Még sok programunk volt, 
mint például kézművesség és 
íjász bemutató, valamint éjsza
kai túra vagy akadályverseny. A 
szombati strandnapot elmosta az 
eső, de helyette volt múzeumlá
togatás és nagy játék a balassa
gyarmati szalézi ferenceseknél.

Röviden így zárult a mi hittan 
táborunk Szécsényben egy szent
misével július 10-én. Nem tud
hatjuk, hogy Isten kegyelme mi
kor és hogyan érint meg minket, 
talán egy játékban vagy lelki talál
kozásban. Abban biztos vagyok,

Lelkészavatás élőben
Az MTV az aszódi evangélikus 

templomból közvetítette
Bár az aszódi evangélikus 

templom nem tartozik a túlságo
san nagyok közé, valamennyi 
aszódi láthatta azt a szép ünnep
séget, melynek keretében itt 
szenteltek fel öt frissen végzett

Indul a Szalon
Internetes bemutatkozási lehetőség 

az aszódi amatőr művészek számára
Hosszú ideje keressük annak a 

lehetőségét, hogy bemutassuk 
az Aszódon élő amatőr művé
szek munkáit. A legjobb megol
dásként erre az internet, azon 
belül Aszód város honlapja mu
tatkozik, amelynek néhány na
pon belül Szalon címmel indul 
egy melléklete.

Itt szeretnénk elhelyezni mind
azon irodalmi műveket, képző
művészeti alkotások fotóit, amik
kel tulajdonosaik szeretnének 
másoknak is örömet okozni. El- 

hogy Isten minden táborozót lel
kilegmegérintett!

Szeretném megköszönni 
mindazoknak a segítségét, akik 
adományaikkal támogatták a hit
tan tábort - a szentírás szavaival:

„ Akipedig csak egy pohárfriss 
vizet ad is inni egynek a legki
sebbek közül, mert az én tanít
ványom - bizony mondom nektek: 
nem marad el jutalma ”

Mt 10,42
Köszönöm a Váci Egyházme

gyei Hatóságnak, Aszód Város 
Önkormányzatának, a Pyrus Rt. 
Alapítványának, a Karitász 
aszódi szervezetének, a Domo
nyi Ónkormányzatnak és egy 
magánszemélynek támogatását.

Ui: Köszönöm a lelkes bará
taimnak, akik vállalták a gyer
mekek felügyeletét!

Oláh Dezső
Teológus-táborvezető

lelkészt, köztük az aszódi Gerlai 
Pált.

Kz eseményt a Magyar 
Televízió élő egyenes adásban 
közvetítette. Köszönet ezért a 
szép élményért.

sóként a Szemecz Zoltán intarziá
iról készített fotók láthatók.

Avilághálóra szánt anyagokat a
tamas.kovacs@aszod.hu 

vagy az 
aszoditukor@freemail.hu 

e-mail címre váijuk. Ezek eljut
tathatók az Aszódi Tükör szer
kesztőségébe is.

Kérésünk mindössze annyi, hogy 
az irodalmi alkotások ne kézzel 
írottak, hanem gépeltek legyenek.

mailto:tamas.kovacs@aszod.hu
mailto:aszoditukor@freemail.hu
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Egy kis nyelvelés
Hasonló alakú szavak

Nyelvünknek viszonylag 
szűk, de nagyon fontos rétegét 
alkotják azok a szavak, ame
lyeket összefoglaló néven ha
sonló alakú szavaknak neve
zünk. Jellegzetességük, hogy 
írásképük alig tér el egymástól, 
ugyanakkor ajelentésbeli eltérés 
lényeges, fontos. Bár esetenként 
még különösebb zavart sem 
okoz a helytelen használat.

Az egyelőre ~ egyenlőre', 
helység ~ helyiség', fáradság ~ 
fáradtság', ijedség ~ ijedtség 
szóalakok esetenkénti felcseré
lése a legtöbb esetben semmiféle 
zavart nem okoz a közlésben, 
csupán a szóalakok jelentését is
merők és azokat helyesen hasz
nálók számára lesz észrevehető, 
hogy valami nem pontos a szö
vegben. Mint ahogyan sokan tel
jesen természetesen használják 
az „ én tudnék” kifejezés helyett 
az „én tudnák” - egyébként 
más összefüggésben teljesen he
lyes - szókapcsolatot. A nyelv
használók egy részében - és saj
nos nagyon sokan vannak! - fel 
sem merül, hogy anyanyelvűket 
helytelenül használják.

A mostani alkalommal egy má
sik, egyre gyakrabban felbukka
nó, ugyanebbe a körbe tartozó 
jelenségről szeretnék elmélkedni.

Mai világunkban egyre inkább 
jellemző, hogy a hivatalok meg
növekedett iratforgalmát is csak a 
munkamegosztás eszközével 
lehet kezelni. Képtelenség, hogy 
a jegyző vagy polgármester, vagy 
más felelős beosztású hivatali 
vezető minden egyes iratot sze
mélyesen újon alá. Különösen 
akkor, ha olyan iratról van szó, 
amelyet a fentebb említett sze
mélyek már aláírtak, az ügyben 
érintett személy csak kivonatot - 
vagyis az ügy egy részét - kap 
belőle, s ennek a hitelességét kell 
igazolnia valami módon a hiva
talnak. Erre az esetre találták ki az 
úgynevezett kiadmányozási 
jogot. Ilyenkor az illetékes hivatal 
erre feljogosított dolgozója ki
emeli a korábban megszületett 
jegyzőkönyvből, rendeletből az 
illető személyre vonatkozó részt, 
s az irat lezárásakor odaíija a 
szükséges formulát: „A kiad
mány hiteléül: ”, s ezután aláírja, 
pecséttel igazolja, hogy a na
gyobb egységből kiemelt részlet 

valóban hiteles, azaz megegyezik 
az eredetivel. És innentől kezdve 
az iratot hitelesítő személy viseli a 
felelősséget az iratban áhítottak
kal kapcsolatban.

Mostanában egyre gyakrab
ban találkozom azzal, hogy „a 
kiadmány hiteléül” formulába a 
kiadmány helyett a kiadvány szó 
kerül. Az eltérés mindössze 
egyetlen betű, de nagyon lénye
ges, mert teljesen megváltoztatja 
a hitelesítő formula jelentését.

A kiadmány és a kiadvány is 
nyelvújítási szó. Eredetileg 
ugyanazt jelentette - valamely 
alkotás nyomdai úton való köz
zététele -, később azonban ket
tévált a jelentése. Az előbbi, a ré
giesebb kiadmány alak a hivatali 
iratok hitelesítő formulája lett, a 
kiadvány szó pedig a nyomdai 
úton közzétett termékek megje
lenésére vonatkozott. És így is 
volt ez nagyon sokáig. Most 
pedig azt tapasztaljuk, hogy a 
korábbi elkülönülést egyfajta 
egységesülés követi, hiszen még 
(vagy már?) a Magyar értelmező 
kéziszótár is alakváltozatokként 
kezeli őket, régiesnek minősítve a 
kiadmány szót, de jelentésbeli 
különbséget nem tesz.

Magam részéről nagyon saj
nálnám, ha a két szóalak között 
kialakult jelentéskülönbség ösz- 
szemosódna, hiszen karakteresen 
megkülönböztet(ett) két eltérő je
lentést. Az ilyen egységesülések 
következtében eltűnnek nyel
vünkből az árnyalatok, s a jelen
ség kényelmessé is tesz bennün
ket, mert rohanó világunkban 
ugyan kit érdekel az, hogy mi a 
különbség a tudnék ~ tudnák kö
zött, kit zavar az, hogy az egyik 
(tudnék) egyes szám első, a másik 
(tudnák) pedig többes szám har
madik személy. Arról már ne is 
beszéljünk, hogy az egyik alanyi, 
a másik pedig tárgyas ragozású!

Hogy mi az az alanyi és tár
gyas ragozás? Javaslom, hogy a 
kedves olvasó idézze fel az egy
kori iskolai nyelvtanórákat, s rá 
fog jönni minden bizonnyal. Ha 
nem sikerülne? A reklámok szö
vegéből kölcsönözve: „Kérdez
ze meg egykori magyartanárát 
vagy anyanyelvétjól és helyesen 
használó ismerősét!”

-g-1

Ismét rendőrkapitány
váltás Gödöllőn 
Az új parancsnok közzétette 

email-címét a polgárok számára
Néhány hete még arról szá

molhattunk be Önöknek, hogy 
Tóth Csaba rendőr őrnagy sze
mélyében új vezetője van a Gö
döllői Rendőrkapitányságnak. 
Azóta újabb vezércsere történt, 
a megyei főkapitány, Ignácz 
István ugyanis visszavonta 
Tóth megbízatását, és dr. 
Juhász István rendőr alezre
dest bízta meg a feladattal.

Dr. Juhász István jelenlegi és Tóth Csaba korábbi 
megbízott gödöllői rendőrkapitány a sajtótájékoztatón

Rácz Zoltán felvétele

A napokban tartott sajtótájé
koztatón az új parancsnok ter
mészetesen azt a kérdést kapta 
elsőként, hogy mi volt a hirtelen 
váltás oka. Juhász jó diplomata 
módjára kitért a válaszadás elől, 
mondván erről nem az ő tiszte a 
sajtót informálni. Annyit azért 
megjegyzett, hogy Tóth Csabá
nak egy 1999-es - máig nem bi
zonyított -jogsértése látott nap
világot, s a megyei főkapitány 
jobbnak látta, ha ezt nem hagyja 
meg támadási felületként. Előd
je - aki a sajtótájékoztatón szin
tén részt vett - előző beosztásá
ban, a közrendvédelmi osztály 
vezetöj eként végzi munkáj át.

Önmagáról már többet elárult a 
megbízott vezető, így megtudhat
tuk, hogy 19 évesen került a rend
őrség kötelékébe. Először járőr
ként, majd baleseti helyszínelő
ként dolgozott. 1990-ben állami 

ösztöndíjat nyert Berlinbe, a 
Humboldt egyetemre, ahol okle
veles kriminalista végzettséget 
szerzett. Hazzatérte után itthon is 
tanult, 2001-ben végzett a Pécsi 
Állami és Jogtudományi Egyete
men. Gödöllőre kerülése előtt a 
Dunakeszi Rendőrkapitányságot 
vezette. Nős, egy kisfia van, csa
ládjával Budapesten él.

Vezetési elképzeléseiről szól
va Juhász úgy nyilatkozott, hogy 
szeretne mindent megtartani, 
ami jó, a rosszat pedig kiemelni. 
Tervei szerint egy polgárköze- 
libb, szakszerűen működő rend
őrség dolgozik majd a keze alatt. 
Elődjéhez hasonlóan ő is számít 
a polgárőr szervezetek segítsé
gére és az önkormányzatok tá
mogatására. Újdonság ugyanak
kor, hogy az állampolgárok neki 
is írhatnak elektronikus levelet, 
amelyben megtehetik észrevéte
leiket, esetleges panaszaikat.

Ehhez segítségként közöljük 
aze-mail címet:

kapitanyvalasz@citromail.hu

R.Z.

mailto:kapitanyvalasz@citromail.hu
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Séta az aszódi római katolikus temetőben
A közelmúltban a temetőben 

sétáltam. Felkerestem néhány 
kedves emlékű barátomnak, 
ismerősömnek a sírját, emlé
keztem az életben együtt töl
tött évekre, és az életem nyol
cadik évtizedében járva az is 
felötlött bennem: vajon nekem 
még mennyi időt ad a Terem
tő? Aztán a szép napsütés, a 
sok virág, amit a hozzátarto
zók a sírok szebbé tételére ül
tettek, eloszlatták bennem a 
szomorúságot és jobban körül
néztem.
Az aszódi katolikus temető 

nagyobbik fele lejtős domb
oldalon, a bokros, gaztengeres 
Hunnák nevezetű dülőrész 
közvetlen szomszédságában 
terül el. Szép síremlékek, már
ványcsodák váltakoznak az 
egyszerű kő- és fakeresztes sí
rokkal, tükrözik az életet: a 
jobb módúak és a szegényeb
bek „lakása" a túlvilágon is 
különbözik.
Ám ahogy figyelmesebben 

megnéztem a feliratokat, 
akkor azt is észrevettem, hogy 
az ötven, száz, vagy még annál 
is régebbi síremlékek sokkal 
szerényebbek a maiaknál, mint 
ahogyan az akkor élt emberek 
életviszonyai is szűkösebbek 
voltak kortársainknál. Az is 
szembetűnő volt, hogy bár sok 
sír tekintélyes, műkővel fedett, 
sőt drága márványból vagy 
csiszolt bazaltból, andezitből 
készült, környéke mégis elha
nyagolt, akárcsak a földbe 
süppedt, rokonoktól, hozzátar
tozóktól már nem látogatott, 
öreg sírok esetében. Pedig is
merem az örök életben szen
dergők gyermekeit, hozzátar
tozóit, itt élnek a városunkban, 
ám úgy tűnik ritkán látogatják 
meg egykori kedveseik örök 
lakását.
Emlékeimből fel-feltűnt egy- 

egy kép, amit külföldi uta
zásaimon láttam, tapasztaltam, 
és gondolatbanmindjárt össze
hasonlítottam az egykor látott 
képeket az aszódi temető 
valóságával. Sokat tartózkod
tam a németországi Remseck 

menti Hochdorffaluban, egy 
kedves, öreg barátomnál, 
akivel a késő délutáni órákban 
minden nap, séta keretében 
ellátogattunk a település egyik 
sarkában elterülő temetőbe, 
ahol is az evangélikus és római 
katolikus, meg ki tudja még 
milyen vallású vagy éppen ate
ista holtak egymás mellett

Van mit rendbetenni a bejáratnál is
nyugodtak az Úrban. A temető 
útjait aszfalttal, a sírok közötti 
gyalogjárókat kőlapokkal bo
rították. Feltűnt, hogy drága, 
sok pénzbe kerülő, nagy sír
emlék egy sem volt a temető
ben, csupán a fejrésznél állí
tottak kőlapot (úgy tűnt, hogy 
ez rendeletileg szabályozott 
követelmény), ki márványból, 
ki műkőből, kinek mire tellett. 
(Az ottani jóléti társadalomban 
nem divat a síremlék-állítási 
verseny, a temetői kivagyi
ságot arrafelé nem díjazzák.) A 
sírokat ültetett virágok borítot
ták, melyek szépen virítottak, 
látszott rajtuk, hogy a hozzá
tartozók rendszeresen öntözik 
őket. Mi is meglocsoltuk bará
tom feleségének és menyének 
a sírját, közben a körülöttünk 
sürgölődő ismerős asszonyok
kal, urakkal váltottunk néhány 
szót, majd a szép fák hűvösé
ben, az utak mentén felállított 
padok egyikén pihentünk 
egyet, elmerengve a meghalta- 
kon, az emberi élet nemzedé
keket váltó hosszú során. A 
hochdorfi temető tiszta volt, 
rendezett, gondozott, mint a 

német városok, falvak utcái, 
mint az ottani házak környéke 
és belseje. Látszott rajta, hogy 
az élők nem felejtkeznek meg 
a holtakról. A temetőt fenntar
tó gondoskodott a közlekedő 
utak tisztaságáról, a szemét el
szállításáról, a vízvezeték ki
építéséről, a temető bekeríté
séről, és minden olyan dolog

ról, ami mindenkinek a szol
gálatára áll. A sírokat viszont a 
hozzátartozók gondozták, akik 
az elszáradt virágokat, koszo
rúkat nem dobálták a temető 
árkába, más árok mögé, hanem 
a felállított konténerbe hord
ták, akik a kutak metlett 
sorakozó bádogkannákkal 
(senkinek még a gondolatában 
sem fordult meg, hogy haza
vigye, ellopja) rendszeresen 
locsolták a saját ízlésük sze
rint ültetett virágokat, vigyáz
va a másik sírra, a temető rend
jére, a holtak nyugalmára.

A mi temetőnk sajnos még 
nem ilyen. A sírok közötti 
járatokat sok helyen térdig érő 
gaz borítja, az elszáradt koszo

Apróhirdetések
Analóg hang-és videoanyagok digitalizálása. Minőségi nyers

anyag, korrekt ár. Tel.: 20 974-3040.
Pénztárgépek, mérlegek adása, vétele, szervizelése, APEH 
ügyintézése, mérlegek, súlyok hitelesítése. Tel.: 20 9281 -526.
Érettségizettek! Szombatonként Budapesten gyógypedagógiai 
asszisztens OKJ-s szakképzés! A tanfolyam szeptember 10-én 
kezdődik. Intézményeknek kedvezmény! Krúdy Bt. 061321-3519; 
20915-6603.

rúkat, virágokat többen - saj
nos - a kihelyezett gyűjtők he
lyett a Hunnák árkába vagy 
más sírra hányják. Szomorú, 
de lopják a virágokat, a locso
lókannák kihelyezésére pedig 
még néhány évtizedet várni 
kell! A sírok gondozatlansága 
a hozzátartozók szégyene, ám 
ezzel számoljanak el ők a lel
kiismeretükkel.
Az Egyháztanács a július 4-i 

ülésén foglalkozott a fenti gon
dokkal és sok testvérünk 
kérésére olyan elhatározásra 
jutott, hogy az évenkénti egy 
általános temetőtisztítás he
lyett - a szükségletnek meg
felelően - három vagy akár 
négy alkalommal is kitisztítja 
az utakat, a sírok közötti jára
tokat, elhordja a felelőtlenül 
szétdobált szemetet. A sírmeg
váltásból származó jövedel
met eddig is, ezután is kizáró
lag a temetőre fordítja.
Szeretnénk remélni, hogy a 

jelenlegi temető-jövedelem fe
dezi a fenntartás költségeit, ám 
ellenkező esetben az egyház
községi képviselő-testület 
kénytelen lesz új rendszabályt 
életbe léptetni. Ezért kéri és 
nagy szeretettel figyelmezteti 
a temetőbejárókat, hogy a ma
guk eszközeivel segítsék elő a 
temető rendjét, akiket illet, 
azok rendszeresebben gondoz
zák a hozzátartozójuk sírját, a 
szemetet a kijelölt helyre hord
ják, legyenek figyelmesek má
sokkal szemben is, és végül: 
együttes erővel próbáljuk 
megszabadítani a holtak biro
dalmát a temetőfosztogatók
tól

A.I.
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TAPÉTA VÁSÁR
Egész évben olcsó ár, nagy választék!

<> Sima és habosított, mintás és VL1ES fűrészporos, 
valamint mennyezet tapéták,

o külső és belső díszlécek, rozetták, 
o poszterek nagy választékban.

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

Péter Lajosné 
ASZÓD 

LAKÓTELEPI FESTÉK - TAPÉTABOLT
Tel: 28 401-691

Nyitva: H-P: 6-17-ig 
Szó: 6-12-ie_.    ____ ____ __ ____ - o______  ____ ____

Aszódi telephelyű, 
nemzetközi fuvarozó cég 

C,E kategóriájú jogosítvánnyal 
rendelkező gépkocsivezetőt.

Érdeklődni lehet a 
06 20 9240-400-as 

vagy a 28 401-601-es 
telefonszámon.

Hölgyek boltja, hölgyek divatja
(MZ

wa®^©©^,
|0i OAK nATAlOKK AKI

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, konyha, üzletberendezés gyártása.

Méretre vágás FALCO és KRONOSPAN BÚTORLAPOKBÓL!

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

a^HOg^BeaaaBHEaCg
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LDGAN

teszt és Szalonautók 
jelentős kedvezménnyel!

helyett 1.980.000 Ft-ért Mar 2.440.000 Ft
TESZT autó 1,4 8V
Forg. hely: 2004. dec. 14.
Km: 3.500
Extrák: légzsák, fedélzeti számítógép, központizár, elektromos 
ablakok, elektromos tükör, szervokormány

Dacia Laureate 1,6 8V
Extrák: mán. klíma, fedélzeti számítógép, 
központizár, elektromos ablakok, 
elektromos tükör, szervokormány, 
metálfény

Dacia Laureate 1,6 8V
Extrák: vezető és utas légzsák, fedélzeti 
számítógép, központizár, elektromos ablak, 
15” alufelni, elektromos tükör, metálfény

Dacia Base 1,4 8V
Alapfelszereltség vezető oldali légzsákkal.

Dacia Basc 1,4 8V
Extrák: vezető és utas oldali légzsákkal, 
metálfénnyel

DACIA LŐRINCI Márkakereskedés és Szerviz
Képe Tibor KFT. 3021 Lőrinci, Bajcsy Zs, út 57. Tel./fax: 37/388-132, 37/389-233
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Alakformáló 
masszázsszalon 

Aszód OTP udvar
- Zsírégető-alakformáló

masszázs,
- svédmasszázs,
- talpmasszázs,
-inf rászánná
- pedikűr, manikűr,
- múköröm

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 

Nyitva: H-P: 8-17 Szó: 8-12
Digitális Labor

nyáni 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

- .
Aszód Kossuth L. u. 3. Udvarház
nyitva tartás: H: 12-19; K-P: 9-19; szó.: 8.30-12

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

Uejelenlkezés:
IHütlee fiúké 06 70 501-9339

FJKETE-FEHER
fb DIVATÁRU 2ük (U

ALKALMI RUHÁK:
Alkalmi kosztümök esküvőre, 
ünnepi alkalmakra elegáns 
ruhák, felsők, topok stb.

blúzok, N 
(D

GPöttőm (Kuckó 
Aszód Kossuth L. u. 3. 

(Udvarház)
Babakelengqe., 

WsgqerMekdiuat 
_ járékol-t

Hétről-hétre 
megújuló 
választék!20%

Tel: 06 30 4Í5-0368

GYÁSZRUHÁK

Nyári vásár!

Nyitva: H-P: 9-17 
Szó: 8-12

Fekete kosztümök, blézerek, tunikák, vq 
aljak, nadrágok, kötött áruk, sálak, "0 
öltönyök, fekete-fehér ingek, C 
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
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Gödöllői BB Autósiskola 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

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM:

JÚLIUS 27.17.30 ÓRA TISZTI KLUB

Kedvezmények: 
teljes képzési díj - 30 % 
Diák és kismama kedvezmény: 
elmélet - 50 %
Érdeklődni: Kovács Péter aszódi oktatónál 

a 20 981-8886-os számon, akár SMS-ben is.
Tájékozódjon, mielőtt az 

olcsónak hitt túl drága lesz!

EXTRA méretű divatáru 
Aszód, Kossuth L. u.3 

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

Kosztümvásár!
Amíg a készlet tart - 8490 Ft-tól!

AVARAIM 1 MteVf
Halásznadrágok, pólók, 

ingek, fürdőruhák
Nálunk mindent

egy helyen!
Kínálatunk folyamatosan bővül. 

Érdemes betérnie hozzánk!
ÍM^őW® LLaiJ^AssIXHPoS ®=í]2

MEGAPRINT
SZÁMÍTÁSTECHNIKA és nyomtatási kellékek

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

www.rneqaprint.hu

RÉSZLETRE!! 0%JEL0LEGGEL
AB1T NF8 ATHLON 64 ALAPLAP 

3000 MHZ ATHLON 64 CPU 
512/400 MÁRKÁS MEMÓRIA 

ATI RADEON 9600 128 MB VGA

ASROCK K7VT4A ALAPLAP 
2200 MHZ AMD SEMPRON CPU 

256/400 DDR MEMÓRIA 

GEFORCE4 128 MB VGA 
40 GB MAXTOR HDD

LG4163 16XBVDÍRÓ I

99.900

ABIT VT7 ALAPLAP 80 GB MAXTOR HDD
INTEL CELERON 2800 MHZ CPl PIONEER 109 DVD ÍRÓ 

512/400 DDR MÁRKÁS 

ASUS 9200 SE 128 MB VGA 
MAXTOR 80 GB HDD 

LG 4163 I6X (+/-) DVD ÍRÓ 
CODEGEN HÁZ

A SZÁMÍTÓGÉPEK ÖSSZESZERELÉSE , QZEMBEHFLVEZÉ

A SZÁMÍTÓGÉPEKRE DÍJTALAN
SZERVIZELÉST VÁLLALUNK!/A GÉPEK 2 ÓRÁN BELÜL ELVIHETŐK)

TOVÁBBI AJÁNLATUNK
35.800. - 
3.200.- 
11.900.

380.- EPSON 3650 MULTIFUNKC1ÓS 
3.750.-
5.800. -
35.-

HP LASERJET 1020 
INFRAPORT

LG 4163 16XDVDÍRÓ
CANON BCI-24 FÓR USE BK 

SD KÁRTYA 128 MB 
PEN DRIVE 2.0 256 MB 

DVD TOK

)o
FÉNYKÉPEZŐGÉP

ÁRAINK TARTALMAZZÁK AZ ÁFA-T!

Nyehrtanfolyamoh
a

Művelődés Mázában
♦ 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

9S

http://www.bb.maganiskola.hu
http://www.rneqaprint.hu
mailto:granatalma@drotposta.hu
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- Kerékpárok értékesítése, szerelése,
- alkatrészek árusítása,

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

HAUSER és Camping kerékpárok 
kaphatók!

Utolsó darabos összteleszkópos 
SchwilUl-Csepel kerékpárok 

22.000 Ft-ért!

Marikánál extra minőségű angol svájci, holland 
gyermek- és felnőttruha vásár lesz 
július 27-én szerdán Aszódon a Vécsey 
Károly Helyőrségi Klubban 8-tól 14 Óráig.
IUaTSZEReIí 20'40 %Áa[ olcsóbbANÍ 

Új függönyök készen és méterben, 
különböző méretben kaphatók.

Rövidujjú pólók, fürdőruhák
ÉS BLÚZOK ÉRKEZTEK!

Tel: 70 210-6689

^bzód i Képújság
A leggyorsabban juttatjuk el az Ön fontos 
információit aszódi, bagi, hévízgyörki és 

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

Aszód Kossuth Lajos utca 33.
Telefon: 06 20 368-0866

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

Szalon:_______ Hatvan, Rákóczi U. 95. TeL/fax: 37/542-353, 37/344-392;
márkakereskedője: Szervjz: Hatvan, Rákóczi u. 95. Tel./fax: 37/349-409,37/541-580;

SUZUKISzalon és szerviz: Bag, Dózsa Gy. u. 6. Tel-./fG-Xf-2S/504-140r28/-504-Lll.......... -Hl...
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KÜTW-HÁZ
Aszód Baross U. 2. Tel: 28/402-120 

(a körforgalomnál, a mentőállomás mellett)

- eledelek (ícljcséríéKű szárazíápoK, Konzerveh, fagyasztott 
húsok) és ápolási cikkek kutyáknak, macskáknak, 
madaraknak, rágcsálóknak, teknősöknek, halaknak

- kölyökncvclcshcz anyaíefpótló és cumikészleí
- élő állatok széles választéka
- szakkönyvek, beszerzési, tartási-ápolási, 

kiállítási és tenyésztési tanácsadás.

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

Júliusi akcióinkból:
10 % árengedmény

Ezen hirdetés felmutatójának a tápok és a 
konzervek árából, amely felszerelési cikkekkel 

levásárolható.

Azonnali munkakezdéssel 
bérszámfejtési gyakorlattal és 

könyvelői ismeretekkel rendelkező 
fiatal munkatársat keres 

könyv előirodánk.
2100 Gödöllő, Blahánéút 72. Tel.:28/527-290

CX, Étrendkiegészítők, 
kozmetikumok, 

Fogyasztó-és masszázsövek 
és

valódi CHI gép
Érdeklődni, rendelni lehet
az alábbi telefonszámon: T1EMS
06 70 362-2237

Elektronikai-háztartási
felszerelések boltja

Aszód Kossuth Lajos u. 24. (FÁMA könyvesbolt épülete)

2170 Aszód Kossuth út 71. 
A Művelődési házzal szemben 
TEL/FAX:06-28/500-451 
MOBIL:06-20/965-54-1 9 
extrasat@invitel.hu 
http://www.extrasat.hu

Háztartási kisgépek
- kávé-teafőző,
- kotyogó, turmix,
- gyüm. centrifuga,
- porszívó,
- páraelszívó. Étkészletek

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz

- kávé-teáskészlet,
- zománc edények,
- porcelán bögrék, 

poharak,
- csillárok, lámpatestek,
- íróasztallámpák.

Akciós konfigurációk:

Fürdőszobai kiegészítők

QDI alaplap 3év gar. 
Sempron 2200 CPU 
256/400 DDR RAM 
integrált VGA 
52XASUSCDROM 
40GB MAXTOR HDD 
MÉRCURYHÁZ 
BILL: EGÉR

Asrock Alaplap 
Sempron 2400 CPU 
256/400 DDR RAM 
ATI Radeon 9250 
VGA
80GB Maxtor HDD 
Asus DVD olvasó 
Mercury ház 
BILL EGÉR

Abit NF-S2 alaplap 
Sempron 2500 CPU 
512/400 DDR RAM 
Asus 9550 GE VGA 
80GB Maxtor HDD 
LG combo drive 
Codehen ház 
BILL EGÉR

- gégecső-, mosógép-, centrifuga-, boyler alkatrész,
- csapbetétek, javító készletek, tömítések,
- porzsákok.
Az Önök igényei szerint hetente bővülő 

árukészlettel,szeretettel 
várom régi és új vevőimet!

51500 FT 67490 FT 89900 FT
A számítógépek összeszerelése, és üzembehelyezése díjtalan

További akciós termékeink 
óvd tok 32Ft Pioneer 109 DVD író 11900 Ft 
Canon 24B patron 290Ft Maxtor 250GB HDD 20900 Ft 
HP utántöltők 1790Ft Canon lp3000 32900 Ft 
zísljs' Canon rvisi

mailto:extrasat@invitel.hu
http://www.extrasat.hu
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www.volkswagen.hu

Új Polo már havi 22 900 Ft-tól 
Önerő: 299 000 Ft, THM: 6,99%

Főbb szériafelszereltség:
• Vezető- és utasoldali légzsák, 
oldallégzsákok elöl

•ABS (blokkolásgátló)
• Komfort fékasszisztens
• Elektronikus indításgátló

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 Polo motorizáltságtól függő kombinált átlagfogyasztása: 4,4-7,7 l/100km, CO,-kibocsátása: 119-185 g/km. A képen látható gépkocsi 
extrafelszereltséget tartalmazhat. Az ajánlat feltételeiről érdeklődjön a Volkswagen márkakereskedésekben.

■HB

http://www.volkswagen.hu
mailto:vwertekesites@autocentrumgodollo.hu
http://www.autocentrumgodollo.hu
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“A nap 24 órából és két éjszakából áll”

Idén 40 esztendeje képez érett
ségivel bíró szakmunkásokat az 
aszódi gépészeti szakközép
iskola. A négy évtized alatt sok
sok kiváló képességű és nagy 
szakmai tudású fiatal került ki 
innen, akik mindenütt megállták 
helyüket az életben. A siker ré
szese a júniusban Koren-díjjal 
kitüntetett Hajdú Vendel, a tan
intézmény gyakorlatioktatás-ve- 
zetője, aki szívesen lett volna 
diák is Aszódon.

- Minden barátom idejött ta
nulni, én viszont Hatvanba jár
tam. De jól ismertem az iskolát, 
hiszen minden rendezvényre 
meghívtak. Érettségi után a sze
gedi egyetemre felvételiztem, 
de úgy alakult, hogy évhalasz
tást kellett kérjek. Ikladra 
kerültem, ott kezdtem finom
mechanikai műszerésznek ta
nulni. Közben a kecskeméti mű
szaki főiskolán tanultam, és né
hány év múlva annak az üzem
nek lettem az irányítója, ahol 
kezdtem. Ikladon ekkor olyan 
gyárigazgató volt, aki szerette, 
ha a vezető beosztottjai is isme
rik a termelési munka egyes fá
zisait. Csak egy példa: lehozott a 
műszaki egyetemről egy csapa
tot, amelynek tagjai először két 
hónapot dolgoztak a szalagon, 
majd csoportvezetők, műveze
tők, osztályvezetők lettek.
- Úgy érzem, a Tanár Úr is ezt 

az elvet vallja, vagyis a jó szak
ember a teljes folyamatot is
meri.
- Ez pontosan így van. Ha 

valaki kikerül az egyetemről, 
nem biztos, hogy van annyi 
használható tudása, mint annak, 
aki alulról kezdi.
- Sokak megrökönyödésére 

váltott. Egy jól működő gyár

ban adott fel magas beosztást 
a tanítás kedvéért...
- A családban nem volt peda

gógus. Talán a génjeimben hor
dozom a vonzódást a pálya iránt. 
Szeretek emberekkel foglal
kozni, különösen a gyerekekkel. 
Tudni kell azt is, hogy az iskola 
műszaki tanári kara szinte ki
vétel nélkül Ikladról került 
Aszódra: Pénzes Feri, Pálházi 
Jani, Nádasdy Feri, Varga 
Jóska. Ismerősök közé jöttem, 
ami számomra nagyon sokat 
jelentett. Tényleg sokan nem 
értették a váltás miértjét, főleg, 
amikor megtudták, hogy az 
előző fizetésemnek nagyjából a 
60 %-át fogom megkapni. Én 
viszont úgy éreztem, hogy betel
jesült egy álmom. Nemcsak ta
nítottam, hanem tanultam is, 
1983-ban a BMF tanárképző 
karán végeztem.
- 1979-ben történt ideke- 

rülése óta sok minden meg
változott. A szakközépiskolá
sok esetében éppen a gyakor
lati oktatás mennyisége csök
kentjelentősen...
- Ezt nehezen élem meg. A mai 
szakemberképzés nem igazán 
jó, holott korábban e téren ha
zánkat a vezető országok között 
tartották számon. Azt kell 
mondjam, a maiak semmivel 
sem tudnak többet a korábban 
kikerülteiméi, annak ellenére, 
hogy a képzésük hat éven ke
resztül folyik. Régebben a 14 
éveseknek, amikor elkezdték 
tanulni a választott mesterséget, 
volt sikerélményük. Most erre 
érettségi után, 19—20 évesen ke
rülhet sor. Nem ugyanaz a kettő. 
A szakmai alapokat persze a 
maiaknak is el kell sajátítaniuk. 
A két esztendő folyamán meg
határozott óraszámban tanulnak 
például gépi forgácsolást. Enél- 
kül képtelenség volna meg
tanulni a CNC-vezérlésű maró
gép működtetését.
- Egyre többet hallani, hogy 
hiány mutatkozik a jó szak
munkásokból, többek között a 
gépgyártás területén. Önök 
mennyire látják valósnak ezt a 
problémát?
- Az ipar mára teljesen át

alakult. A hagyományos esz- 
tergálási műveletek ma már nem 
igazán fordulnak elő, mindent a 
korszerű, számítógép által ve
zérelt gépek végeznek. Mi ezek 

kiszolgálására, a rendszer mű
ködtetésére képzünk szakembe
reket, akikneknem jelent gondot 
az elhelyezkedés. Más kérdés, 
hogy ma már sokkal többen 
mennek egyetemre, főiskolára, 
mint korábban. Nagy valószínű
séggel ők ezt követően nem két
kezi munkások lesznek.
- Az iskola most új kihívás 

előtt áll, hiszen sikerült együtt
működési megállapodást köt
niük a Bosch céggel.
- Ezt igen nagy sikernek tar

tom. A világcég épít a szakmai 
képzésünkre, váija tőlünk a fi
atalokat, és bátran állítom, hogy 
kitűnő lehetőséget kínál nekik. A 
náluk történő elhelyezkedést kö
vető második év után támogatja 
például a felsőfokú szakirányú 
tanulmányaikat, ami manapság 
nemjellemzö.
Az iskola másként is kötődik a 

céghez: több kollégánk kijár 
oktatni a hatvani üzembe. Fon
tos változás lesz, hogy a közel
jövőben nálunk kerül kiala
kításra egy a „cégre szakoso
dott” oktatóterem, vagyis a 
Bosch ide helyezi át elméleti 
képzéseit. Van tehát jövőképe 
iskolánknak.
- Ha visszatekint pályája pe
dagógusként eltöltött éveire, 
mit tart a legnagyobb siker
nek?
- Talán azt, hogy ez az iskola a 
külső változások dacára életben 
maradt. Sok tanintézményt is
merek az országban, hiszen ko
rábban megbíztak a szakmai fel
ügyelettel, emellett pedig me
gyei munkaközösség vezető
ként is feladatom volt a látogatá
suk. Bátran állítom, hogy az 
aszódi a megye egyik legjobban 
felszerelt szakközépiskolája, 
ami mögött óriási munka van. 
Az évek során olyan kollektíva 
alakult itt, amelyik az oktatás 
mellett szeret előre építkezni. 
Emlékszel még Cser Laci bá
csira? Ö mindig azon volt, hogy 
az iskola fejlődjön. Igazgatósá
ga alatt épült a tanuszoda, sike
rült a külső tatarozást elvégez
tetnie stb. Mi az Ö elveit valljuk. 
Külön öröm, hogy a fiatal kollé
gák tökéletesen beilleszkedtek a 
közösségünkbe. Ezek mind el
engedhetetlen feltételei az ered
ményességnek.
- Van-e olyan, amit nem si

került elérnie, bár nagyon 

szerette volna?
- Talán az, hogy a mai szak

képzés a változtatások ellenére 
nem olyan lett, amilyennek el
képzeltük. Biztos, hogy ebben 
szerepe van az oktatási koncep
ciók túlságosan sűrű váltogatá
sának is. Akadt olyan esztendő, 
amikor egyszerre négy tanterv is 
életben volt. Jómagam azt is 
kudarcként élem meg, hogy a 
középfokú képzés hat évig tart, 
szerintem a 4+1 év bőségesen 
elegendő volna.
- Az iskolai teendők mellett 

számos más területen is tevé
kenykedik, többek között 
Galgahévíz alpolgármestere.
- így van, együtt kezdtük a 

polgármesterrel, Basa dokival. 
Többen mondták már, hogy két 
végéről égetem a gyertyát. Mit 
csináljak? Nem tudtam ellent
mondani azoknak a megbíza
tásoknak, amiket jómagam is 
fontosnak tartottam. Egyébként 
a családom minden tagja Gal- 
gahévízen élt és tevékenyke
dett. Hála Istennek, a lakóhe
lyemen nem a politikai pártok 
dominálnak, minden képviselő 
Galgahévíz-párti. Arra törek
szünk, hogy minden döntésünk a 
közösség érdekeit szolgálja.
- Hogyan fér ilyen feszített 

tempóba a család? Az unokák 
például mikor látják a nagy
papát?
- Minden reggel és délután. 

Nem tudok úgy eljönni, hogy ne 
találkozzak velük. Együtt élünk, 
és ez számomra különösen fon
tos. Azt szoktam egyébként 
mondani, hogy egy nap 24 órá
ból és két éjszakából áll: egy, 
ami előtte volt, egy, ami pedig 
utána van. Státuszomat tekintve 
egyébként már nyugdíjas va
gyok. Szerencsém, hogy ennek 
ellenére bejárhatok tanítani. Az 
iskola igényt tart rám, bár tu
dom, hogy egyszer eljön majd a 
nap, amikor nem kell az órákra, 
a másnapi teendőkre készülőd
nöm. Barátkozom a gondolat
tal, de azért remélem, hogy 
életemnek ez a szakasza még 
odébb van.
- Szívből kívánom, hogy még 

sokáig járjon tanítani, és 
megvalósulhassanak az elkép
zelései!

Rácz Zoltán

B—WWWt*—  Hl H l........"" IIII Wl II



|(TO^Qsfc«s|-------- — TÜKÖR.----------------------------- 12

Aki a gyermekemet tanította
írom e pár gondolatot azzal a 

szándékkal, hogy minél több 
aszódi embernek elmond
hassam, miként tanította Király 
Gabriella gyermekeinket, gyer
mekemet, miként oltotta beléjük 
a szép és jó észrevételének, tisz
teletének képességét.

Közel húsz éves tapasztalattal 
a háta mögött, kiegyensúlyozott 
érzékkel, szakmai hozzáértéssel, 
meleg szigorral nevelte gyerme
keinket. Megtanította őket tanul
ni, rávezette őket a szépirodalom 
értékelésére, az olvasás szépsé
gére, a könyvtárhasználatra. Rá
nyitotta szemüket a világ szép
ségeire, értékeire, nem hagyva 
figyelmen kívül azok megóvá
sára irányuló feladatokat, lehető
ségeket sem. (Példaként emlí
teném: városunkban az ő osztá
lyának közbenjárásával kerültek 
kihelyezésre a szelektív-hulla- 
dékgyüjtők.)

Emberségre, egymás iránti to
leranciára nevelte diákjait. („Kö- 
szicsek”, őrangyalosdi)

Olyan írások születtek egy-egy 
osztályfőnöki vagy fogalmazás 
órán, amik megindítóak, mi több 
példaértékűek lehetnek a pedagó-

Utcakeresztelő
Barátom, a lassacskán beépülő 

Síklaki-hegy addig névtelen utcá
jának leendő lakója tavasszal 
gondolt egyet: mi lenne, ha a pos
tás ezentúl az Akácos útra hozná a 
küldeményeket? Nosza, végigjár
ta az érintett telektulajdonosokat 
(néhányan már ott laknak), akik 
áldásukat adták a keresztelőre. 
Ezután megírta és benyújtotta ké
relmét az önkormányzat illetékes 
bizottságához, sőt, a város hely
történészével is egyeztetett, aki 
támogatta a névadást.

A képviselő-testület nemrégi
ben több Síklaki-hegyi utca el
nevezéséről is döntött; az érin
tettek már meg is kapták az erről 
szóló határozatot. A döntésho
zók elvetették a közmegegyezés 
szülte utcanevet (bár ezt néhány 
nappal azelőtt jelezték barátom
nak címzett levelükben, lehető
séget nem adtak másik név vá
lasztására). A Síklaki-hegy leen
dő közterületeit szőlőművelés
sel kapcsolatos mesterségekről 
nevezték el (ez önmagában nem 
is baj), esetünkben így lett az 
Akácosból Pintér utca. 

giai munkában. A felsőbb osz
tályba lépő tanítványai megállják 
helyüket, jól teljesítik a követel
ményeket.

Mire van szüksége a társadal
munknak, ha nem az ilyen gye
rekközpontú pedagógusra?

A szülők nevében is köszö
nöm, Gabi! Kívánok gyermeke
inknek, magunknak a szülőknek 
még számtalan ilyen kiváló 
szakmai tudással, rátermett
séggel rendelkező pedagógust! 
Kívánok az intézményeknek sok 
ilyen elvei, munkatársai mellett 
kiálló kollégát! Bátran állítom 
Őt gyermekeim, magam és kol
légáim elé követendő példaként.

Kívánunk neked, Gabi jó 
egészséget, erőt, kitartást és még 
sok tanítással eltöltött évet! Kér
jük lelkesedésed, gyermekszere
teted soha ne hagyjon el!

Érvényesüljön minden felnö
vekvő nemzedékkel foglalkozó 
intézményben is e latin mondás 
egyszerű bölcsessége:
„ Ha rosszul szerettél: sebeztél- 
ha okosan sebeztél, szerettél”

Tisztelettel:
Jerminé Nagy Mária

„Hoci, Aszódon mán' saját 
uccád is van, Joci” - ugrathat
nám tréfásan egy ifjú barátomat, 
ám ehelyett a „majdnem-kereszt- 
apa” barátomat szánom, aki any- 
nyit foglalkozott az üggyel, rá
adásul feleslegesen, és a végén ki 
sem kérték a véleményét, már- 
minthogy:

„Akácosát, végigmehetsz akár 
százszor rajta,/De mi lenne, ha a 
neve Pintér ucca volna? ’ ’

Hídi Szilveszter

Holocaust: elmaradt a hazai önvizsgálat
Érdeklődéssel olvastam dr. 

Asztalos István ünnepi beszédét a 
Tükörben, de szeretnék egy gon
dolatot hozzáfűzni. Ő hangsúlyo
zottan csak a német és olasz fa
sizmusról beszél, a magyar zsi
dók megalázásában, kínzásában, 
deportálásában és százezreik el
pusztításában nem látja a magyar 
fasizmus felelősségét.

Senki sem gondolhatja, hogy 
a fiatal Asztalos Pista - gondol
junk leírt élményére - szembe
szállhatott volna a géppisztolyos

Csönd, nesz, zaj, lárma
Szeretem a csöndet. Az éjsza

ka apró neszeivel teli csöndet, az 
erdő csendjét. És szeretem a ne
szeket, az alig hallható mocca
násokat; szeretem a természetes 
zajokat. Azok ugyanis hozzá tar
toznak az életünídiöz, tehát ter
mészetesek. A kutya ugatni fog, 
a macska szerelmes „énekével” 
színesíti az éjszakát vagy a nap
palt. Emberek mennek az utcán, 
beszélgetnek, gyerekek bicikliz
nek-mindenki éli az életét.

Élünk. És dolgozunk is: füvet 
nyírunk, fát vágunk, építkezünk. 
Halljuk egymás zajait minden 
nap. Reagálunk is rá: ha valaki 
elkezdi a fűnyírást, biztos lehe
tek benne, hogy pillanatok alatt 
legalább még ketten fogják úgy 
gondolni, hogy követni kell a 
példát. Nincs is vele semmi baj, 
míg tekintettel vagyunk egy
másra.

De mit kezdjek a lármával? Mit 
kezdjek az utcánkat gyorsulási 
szakasznak tekintő másik utca
beli motorossal, aki olyan hang
erővel és sebességgel zúg végig 
az utcán, mintha a Hungaroringen 
lenne? Mit kezdjek az autóssal, 
aki bömbölő kocsijával száguldo
zik az utcánkban? És mit kezdjek 
azzal az autóssal, aki még meg is 
áll előttünk, és csak akkor kap
csolja ki a rádiót vagy magnót, 
amikor kiszáll. Teszi ezt minden 
kérés ellenére minden nap, a nap 
bármelyik órájában.

Mit kezdjek a Family Frost 
vagy az Algida kocsijával, ame
lyik még a vasárnap délutánokat 
is megtölti lármával, arra hivat
kozva, hogy neki erre engedélye 
van. Ezt ugyan én még sose lát
tam, de nagyon kíváncsi vagyok 
rá, melyik hatóság engedélyezte 
a tülkölést akkor, amikor a 

nyilas keretlegénnyel. De a ro
mán kormány nem engedte 
megtenni a román zsidókkal azt, 
ami Magyarországon megtör
tént. A svéd király kitűzte a sárga 
csillagot. A dánok szervezetten 
átmentették a dán zsidókat 
Svédországba.

Idézek Závada Pál nemrég 
megjelent könyvéből, A Fényké
pész Utókorából:

„Egy pillanat, László, ha sza
bad, emelte meg addig lehor- 
gasztott fejét egy idősebb, szem- 

KRESZ csak veszélyhelyzetben 
engedi?

Az újbarbárság korát éljük. 
Ami ma történik, kezd elviselhe
tetlenné válni. A Rákóczi utcát 
„boldogító” motorosok és autó
sok részei a közlekedési morál 
teljes hiányának. Igen, tele van
nak az utak bömbölő autókkal, 
ráadásul még a kipufogókat is 
megbuherálják, hogy mindenki 
tudja: itt most Ő megy! Megy, de 
még hogy! Pár éve még a motoro
sok mindig vettek egy kicsivel 
jobb motort, mint a régi volt, s 
ahogy gyűlt a pénz és a tapaszta
lat, esetleg egy motorcsodát. Ma 
már hitelre is lehet ilyent vásá
rolni, s az ifjú ember, akinek ta
pasztalata még nincs elég, a köz
lekedési morálból pedig csak 
annyit tud, hogy neki joga van 
közlekedni, megveszi a nagy mo
tort, és közlekedik. A reggeli 
csúcsforgalomban szlalomozik 
az utakon olyan sebességgel, ami 
életveszélyes. Ezért sok a moto
ros baleset, és sokszor csak az 
autósok ügyességén múlik, hogy 
nincs még ennél is több.

Természetesen az autósok is 
„tudnak valamit”! Agresszív 
előzés, indexmentes közlekedés, 
a jobbkéz-szabály negligálása - 
hogy csak néhányat említsek a 
szokásos „menüből”.

Elviselhetetlenné lehet tenni 
egymás életét. Nem az okok 
elemzése volt célom. Talán majd 
máskor. Most csak néhány „nya
lánkságra” akartam fölhívni a 
figyelmet azzal a rendőrséghez 
szóló tiszteletteljes kérdéssel: 
minek van kint a 30-as zónát jel
ző tábla az Újtelepen, ha lassan a 
Kossuth Lajos utcán érezzük 
magunkat? Név és cím a 
szerkesztőségben 

üveges kollégánk. Magyar kor
mányok, magyar vezető rétegek 
és magyar tömegek voltak azok, 
amelyek a hitlerizmussal a leg
hatékonyabban és a legtovább 
kollaboráltak, ezt nem kéne má
ris elfelejteni.,,

Magyarország a mai napig sem 
tartott önvizsgálatot, mint aho
gyan megtette azt Német
ország. ..

Dr. Jólesz József
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Néhány szó a talpmasszázsról
A reflexzónák tükrözik a hozzájuk rendelt szervek állapotát

Hideg védőital 
a forró napokon

„ Mutassa a lábát, és megmon
dom, egészséges-e!” — ez volt 
Eunice D. Ingham angol masszőr 
kedvenc mondása, aki körülbelül 
hatvan éve fejlesztette ki azt a 
speciális masszázsmódszert, 
melynek hátterében az az elmélet 
áll, hogy testünk minden szerve a 
talp és a tenyér egy-egy megha
tározott területével áll összekötte
tésben, és ezen keresztül befo
lyásolható. A „reflexzónák” első
sorban talpunkon és tenyerünkön, 
de láb- és kézfejünkön, valamint 
ezek oldalán, továbbá a csuklón 
és a bokán is megtalálhatók. Tük
rözik a hozzájuk rendelt szervek 
egészségi állapotát: ha dörzsölé
sük fájdalmat okoz, akkor valami 
nincs rendben a kérdéses szerv
vel. Amellékelt képen megfigyel
hetjük, a talp melyik részén me
lyik szervünk található:

A talpmasszázs terápiás alkal
mazása a következő esetekben 
javasolt:
■ Egyes szervek, szervrendsze

rek működési zavara

A talpon lévő masszázspontok térképe
1. fejtető
2. homloküreg
3. tobozmirigy
4. hipofízis
5. fej, nagyagy
6. halánték-trigeminusz 
ideg
7. agyalap, kisagy
8. nyakszirt, tarkó
9. csuklyásizom
10. fej-nyirokutak
11. szem
12. fül
13. nyak, torok, garat
14. légcső
15. tüdő, hörgők
16. pajzsmirigy
17. nyelőcső
18. gyomorszáj
19. gyomor
20. gyomorkijárat
21. patkóbél
22. hasnyálmirigy
23. máj
24. epehólyag, epevezeték
25. plexus Solaris
26. mellékvese
27. vese
28. húgyvezeték

■ Migrén, fejfájás
■ Izommerevség (vádli)
■ Menstruációs zavarok
■ Légúti megbetegedések
■ Stressz, idegesség
■ Allergiás reakciók 

(szénanátha)

A talpmasszázshoz hasonlóan 
az akupresszúra is az „újnyomá
sos masszázs technikát alkal
mazza. Az akupunktúrához ha
sonlóan - amikor tüszúrásokkal 
fejtenek ki ingert az egyes test
tájékra - az akupresszúra során 
az ujjvégek nyomása kelti a gyó
gyító ingereket. Mindkét mód
szer a meridiánelméletre épül, 
ami abból indul ki, hogy testünk 
energiavezetékek „meridiánok” 
hálózzák be, és ezekben az ener
giavezetékekben életenergia 
(„esi”) áramlik.

Ha az életenergia keringése 
akadályoztatott, szervezetünk
ben betegség alakul ki. A meridi
ánok mentén elhelyezkedő spe
ciális pontokra kifejtett nyomás 
segít felszámolni az energia

29. húgyhólyag
30. szív
31. lép
32. vékonybél
33. vakbél, féregnyúlvány
34. ileocecalis szájadék
35. felszálló vastagbél
36. haránt vastgabél
37. leszálló vastagbél
38. szigma-bél
39. végbél
40. végbélnyílás
41. isiász ideg
42. ivarmirigyek (petefészek,
petevezeték, here, mellékhere)
43. gerinc kiegészítő zóna
44. izületi kiegészítő zóna
45. kalcium pont
46. orr
47. nyakcsigolyák
48. mellékpajzsmirigyek
51. hátcsigolyák
52. ágyékcsigolyák (isiász)
53. keresztcsont, farkcsont
60. vállizület
63. hónalj i nyirokcsomók jobb láb bal láb
64. felkar
65. könyök

Afej- és a fejen levő szervek zónái kereszteződnek

66. térd

áramlás útjába álló akadályt, s 
így az életet adó „esi” zavartala
nul haladhat tovább. A Kínából 
származó akupresszúrának lé
nyegében az a célja, hogy a „esi” 
áramlását összehangolja, ser
kentse, illetve csillapítsa.

Az akupresszúrát elsősorban a 
következő esetekben alkalmaz
zák a természetgyógyászok:

■ Kimerültség esetén serken
tik, feszült állapotban pedig 
lassítják az életenergia áram
lását

■ Fej, hát, has, torok vagy fog
fájás enyhítésére

■ Az idegrendszer működésé
nek kiegyensúlyozására

A következő alkalommal a ba
bamasszázst vizsgáljuk meg 
részletesebben.

Kovács Mariann

Tombol a nyár, napközben 
nem egyszer 30 fok fölé emelke
dik a hőmérséklet szabad leve
gőn. De nem állnak le az építke
zések, folynak az útfelújítások, 
emberek ezrei vannak kitéve a 
kánikula kedvezőtlen hatásai
nak. Számos zárt munkahelyen 
is szenvednek a nagy melegtől.

Három éve született meg az a 
rendelet - a 3/2002. ESzCsM- 
EüM -, amely arról intézkedik, 
milyen kötelezettségei vannak a 
munkáltatóknak az ún. meleg 
munkahelyeken dolgozóik 
egészségének védelmében.

Az Állami Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálat Pest 
Megyei Intézetének osztályve
zetője, dr. Kovács Márta közöl
te: a rendelet szerint a munkate
rületeket befogadó helyiségek 
hőmérsékletének a munkavég
zés teljes időtartama alatt az em
beri szervezet számára megfele
lőnek kell lennie. Olyan ablako
kat, tetőablakokat, üvegfalakat 
kell alkalmazni, amelyek a mun
ka és a munkahely jellegének 
megfelelően kiküszöbölik az 
erős napsugárzás hatásait. A pi
henőhelyeken, a különféle szol
gálati feladatokat ellátó szemé
lyek helyiségeiben, az egészség
ügyi létesítményekben, az étkez
dékben és az elsősegély-helye
ken biztosítani kell a rendeltetés
szerű használatnak megfelelő 
hőmérsékletet. A zárt térben lévő 
munkahelyeken óránként 5, de 
legfeljebb 10 perces pihenőidőt 
kell biztosítani, ha 24 °C érték 
feletti az effektív hőmérséklet és 
a korrigált effektív hőmérséklet 
közös mutatója. A dolgozóknak 
igény szerint, de legalább fél
óránként védőitalt kell biztosíta
ni, és a munkáltatónak gondos
kodnia kell mindenki számára 
ivópoharakról is.

A meleg munkahelyekre vo
natkozó rendelet betartását a tisz
tiorvosi szolgálat folyamatosan 
ellenőrzi.

Az ÁNTSZ Pest Megyei 
Intézetének Sajtószolgálata
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Aszódiak kerékpártúrája a Fertő-tó körül
Önkormányzati támogatással játszóteret újított a Szabadidősport Egyesület

Játszótér...
Július végén, a felújítás után a 

legfiatalabbak újra használatba 
vehették a Horváth István utca 
mellett található volt „műszer
gyári” játszóteret.

A Városi Szabadidősport 
Egyesület 2004-ben nyert 300 
ezer Ft-ot Pest Megye Önkor
mányzata Civil Alapokat támo
gató pályázatán. Aszód Város 
Önkormányzata ezt az összeget 
egészítette ki ugyanennyi pénz
összeggel, amelyből a szigorú

Háromszázezer Ft
sporttáborra

300 ezer Ft-ot nyert az Aszód 
FC a Pest Megyei Önkormány
zárnák a sporttáborok megszer
vezésére kiírt pályázatán. Ennek 
köszönhetően 30 aszódi kisdiák 
(7-12 évesek) egy héten keresz

Ez nem az én napom.
...szoktuk mondogatni, ha 

valami nem úgy sikerült, ahogy 
szerettük volna. így voltam az 
Aszódi Tükör júniusi számá
val, amelybe jónéhány hiba 
csúszott.

A címlapon Hajdú Vendelt 
szakoktatóként szerepeltettük, 
holott gyakorlatioktatás-vezetö- 
ként dolgozik a Petőfi gimná
ziumban.

A Városi Gyermeknap támo
gatói közül kihagytuk a Korona 

uniós előírásoknak is megfelelő 
játszótéri eszközök kerültek 
megvásárlásra.

A régi játékok eltávolítását, 
valamint az újak felállítását a 
GAMESZ, valamint az AKVÍZ 
KFT. végezte, vezetőiknek: 
Tolmácsi Miklósnak és Huszár 
Mihálynak ezúton is szeretnék 
köszönetét mondani!

A játszótér rekonstrukciója egy 
sikeres pályázati elbírálás esetén 
tovább folytatódik a terület másik 
felére felállítandó játékokkal!

tül ismerkedik a labdarúgás for
télyaival, de más sportágakba - 
tollaslabda, aszalitenisz stb. - is 
belekóstolnak. A foglalkozások 
reggel 8-kor kezdődnek, és dél
után 4-ig tartanak.

cukrászdát, segítőinek névsorá
ból pedig Zsemberovszkyné Mol
nár Mártát és Seregély Károlyt.

Az már csak ráadás volt, hogy 
a rejtvény rácsa felcserélődött, 
így ez gyakorlatilag megfejthe
tetlenvolt.

A hibákért valamennyi érin
tettől elnézését kérek.

Rácz Zoltán 
felelős szerkesztő

Kerékpártúra 
a Fertő-tó körül...

A tavalyi évhez hasonlóan 
nagy fába vágta a fejszéjét a 
Városi Szabadidősport Egyesület 
néhány tagja. Akkor a Balatont 
kerültük meg kerékpáron, most 
pedig a Fertő-tó volt a cél.

A hosszú autós utazás után a 
kora délutáni órákban érkeztünk 
meg Fertőrákosra, ahol a szállás 
a Katalin vendégházban volt. A 
helyi nevezetességek - kőfejtő, 
püspöki palota, vízimalom - 
megtekintése után pihenés kö
vetkezett, hogy másnap frissen 
tudjunk nekivágni a 80 km-es 
útnak, ami délről kerüli meg a 
tavat. A fertődi Esterházy-kas- 
tély megtekintése után Pamha- 

gén, Apetlon, Illmitz érintésével 
kompon tértünk vissza a tó má
sik oldalán található Mörbisch- 
be, ahonnan Fertőrákos csak né
hány kilométerre volt. Ezen a 
napon a tó megmutatta kevésbé 
vendégszerető arcát is, mivel 
egész nap viharos erejű szél fújt 
szakadó eső kíséretében, ami 
azonban nem tudta megakadá
lyozni a résztvevőket abban, 
hogy a távot teljesítsék. Másnap 
még nagyobb kihívással kellett 
szembenéznie a résztvevőknek, 
mivel a tó északi megkerülése 
közel 90 km. Szerencsére az idő 
kegyes volt és ragyogó napsü
tésben kezdhettük a túrát. A mű
emlék város, Rust megtekintése 
után Purbach, Neusiedl, Poders- 
dorf, Illmitz érintésével ismét 

komppal jutottunk át Mörbisch- 
be, majd a szállásra, Fertőrákos
ra. Az utolsó napon, a hazain
dulás előtt ugyan nem kerékpár
ral, hanem autóval mentünk el 
Balfra és Nagycenkre, ahol a he
lyi nevezetességekkel - Széche- 
nyi-kastély, mauzóleum, vasút- 
múzeum - ismerkedtünk meg.

Mindent egybevetve a részt
vevők a négynapos túrán megis
merkedhettek a Fertő-tó és kör
nyékének gazdag kulturális em
lékeivel, valamint legyőzhették 
önmagukat a Fertő-tó kerékpá
ros megkerülésével. A résztve
vők, akik teljesítették a távot: 
Media Zoltán, Media Zoltánné, 
Media Hajnalka, Kovács István
ná, Budavári Erika, Koroknai 
Adám, Harangozó Károly, Mikó 
István, Nyiry Zsolt (képünkön).

A túráról készült fényképek a 
városi honlapon tekinthetők 
meg!

Nyiry Zsolt
ASZE-elnök

ÜZENET
Fiatalnak, szépnek, épnek 
és erősnek lenni: jó.
Öregnek, betegnek lenni: rossz.

De aggnak és betegnek 
és jónak lenni: jó.
Ifjúnak és erősnek 
és rossznak lenni: irtózat.

Ez az élet két tanítása.
Az elsőt mindenki tudja: 
és aki a másodikat, az az ember.

(Devecseri Gábor: Kettő)
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így lettem az Aszód FC elnöke
Búzás János az elmúlt négy évről

Emlékszem, négy évvel ez
előtt július közepén az akkori 
elnökség megkeresett, hogy 
szeretnék, ha elvállalnám egy 
évre az Aszód FC elnöki tiszt
ségét (posztját). Azt mondták: 
más lehetőséget nem látnak - 
vagy vállalom, vagy leadják a 
sporttelep kulcsait az önkor
mányzatnál.

Aszód FC: új vezetés,
új edző, új csapat

(folytatás az 1. oldalról)

talos procedúrákat követően kö
tetlenebb beszélgetés kezdődött, 
melynek során többen is megkö
szönték a volt elnök munkáját. A 
hozzászólások között egyébként 
akadt kritikai hangvételű is, de 
abban mindenki egyetértett, az 
elmúlt négy esztendő szép sike
reket hozott, mind az aszódi sze
replést, mind az FC anyagi javait 
illetően. A jövőt illetően számos

Búzás János, az Aszód FC korábbi és Eltér Csaba, 
a klub napokban megválasztott elnöke

javaslat érkezett: többen a szur
kolói ankétok szervezését tartot
ták fontosnak. Akadt, aki arra 
hívta fel a figyelmet: hiba, hogy 
elfeledkeztek az idősebb, koráb
ban Aszódnak dicsőséget szer
zett játékosokról. Ismét szóba 
került a pártolói tagsági díj beve
zetése, illetve, hogy bérleteket is 
árusítson az FC.

A napokban a klubvezetés 
döntött az edző személyéről. A 
feladattal az ifjúsági csapattal 
ezüstérmet szerzett Dejan Milo-

Döntésemben nagy szerepet 
játszott önkormányzati képvise
lőségem, valamint hogy más le
hetőség nem mutatkozott az 
Aszód FC működését illetően, 
így a felelősség elől nem bújtam 
el, vállaltam. (Mielőtt igent 
mondtam, az elnökség azt ígérte, 
hogy sokban segítenek, ha válla
lom a tisztséget. Ezzel szemben 

vanovicsot bízta meg, segítője 
pedig Molnár László lesz. A si
keres duó a felnőttek mellett a 
fiatalokat is felkészíti. Nem lesz 
könnyű dolguk, hiszen javában 
tart az átigazolási időszak, így a 
játékosok esetében mielőbb 
tisztázni kell, ki megy, ki marad 
a keretben. Az eddig napvilágot 
látott hírek szerint ősztől nem 
láthatjuk Hosszú Pétert, akinek 
osztrák ajánlata van.

A trénerek mellett óriási mun
ka vár az új elnökségre is, hiszen 
nekik kell előteremteni azt a gaz
dasági hátteret, ami szükséges az 
új elnök székfoglaló beszédében 
megjelölt célokhoz: tisztes helyt
állást a megyei bajnokságban, a 
felnőtt és a serdülő csapat jó sze
replésének biztosítását, a saját 
nevelésű fiatalok felnőtt csapat
ba történő fokozatos beépítését.

Ha mindezek sikerülnek, mi 
szurkolók biztosan elégedettek 
leszünk.

R.Z. 

volt olyan elnökségi tag, akivel a 
négy év alatt bajnoki vagy ed
zőmérkőzésen egyszer sem ta
lálkoztam. Neveket nem szeret
nék írni, az aszódi focikedvelők 
tisztában vannak az elnökség 
munkavállalásával.)

Indulástól Agfalvi Imre úr 
(négy évig), és Tukora János úr 
(három és fél évig) adott lendü
letet, folyamatos segítséget az
zal, hogy a csapatépítés és a 
technikai vezetés feladatait ma
gukra vállalták. Amikor átvet
tem az elnökséget, az átigazolási 
időszak befejezése előtt néhány 
nappal kezdhettük meg mun
kánkat, s a nehézségeket még jó- 
néhány negatív körülmény te
tézte.

Külön így az elején meg kell 
említenem: Ágfalvi Imre „bá” és 
„Tuki” önzetlen munkájáért hálá
val tartozom én és mindazok, 
akik sikeresnek könyvelik az el
telt négy esztendő eredményeit.

Az egyik szemem sír, 
a másik sem nevet
Ez év július 11-én lejárt man

dátumom. Sokan azt vélik, le
mondtam. Soha nem futamo- 
dom meg azon feladatok elől, 
amit elvállalok, egyszerűen vé
get ért a megbízatásom, a vállalt 
egy év helyett négy évet álltam 
az Aszód FC szolgálatában. 
Most úgy adom át e feladatkört, 
hogy utódomnak ne csak pár 
napja legyen a következő baj
nokság kezdetéig, ráadásul min
den adott a sportolásra, kellemes 
környezet fogadja a mozgást 
szerető sportolókat, szurkolókat.

Szeretném kihangsúlyozni: 
továbbra is készséggel állok az 
Aszód FC rendelkezésére, sok 
energiát fektettünk ebbe a mun
kába és továbbra is a segítő szán
dék vezet. Én már megtapasztal
tam azt, amit nem kívánok utó
daimnak. Ennek ellenére ígérhe
tem, hogy segíteni fogom az új 
vezetés munkáját, ha szükségét 
látják, de csak az elnökségen 
kívül.

Négy esztendeje
Amikor átvettük az Aszód FC 

sportlétesítményét, nagyon sok 

feladat állt előttünk.
A tetőszerkezet beszakadt, a 

kémény a padlástérbe füstölgőit, 
a falak beáztak, az öltözők és be
rendezései szinte használhatatla
nok voltak, a vendéglelátó omla
dozott, a kerítés beomlott, gyen
gén álltunk sportfelszereléssel, 
eszközeink a karbantartáshoz hiá
nyosak voltak. Amikor elindult a 
helyreállítás, kétszer betörtek az 
épületünkbe, jelentős anyagi, 
rongálási kárt okoztak; a bizto
sításhoz elegendő eszközzel nem 
rendelkeztünk.

Az Aszód FC felnőtt csapata 
évek óta a körzeti osztályban 
szerepelt, a játékosok ímmel- 
ámmal jártak edzésre, hol némi 
kedvvel, hol kedv nélkül. Talán a 
futball szeretete hiányzott - 
ezért én nem az akkori srácokat 
vagy vezetőket okolom, egysze
rűen akkor olyan körülmények 
voltak. A mérkőzésekre néhány 
hozzátartozón kívül csupán né
hány szurkoló járt.

Négy esztendő 
elteltével

Az eltelt idő alatt kétszer nyer
tünk bajnokságot, megnyertük a 
körzeti kupát. A körzeti utolsó 
osztályból Pest megye I. osztá
lyába jutottunk. Az utánpótlás 
csapatok érmeket hoztak, ami a 
jövőt illetően igen biztató (ser
dülő és ifjúsági csapataink a 
2004-2005. bajnoki évben 
ezüstérmet szereztek). Heti két 
alkalommal alsó tagozatosok ré
szére (25-30 fővel) focisuli 
működik előkészítőként a Csen- 
gey Gusztáv Általános Iskolá
ban. Közel százan versenyeznek 
évről-évre hivatalos bajnoksá
gokban a klub színeiben. Neves 
sportemberek fáradoztak/fára- 
doznak csapataink kispadjain. 
Országos napi és hetilapokban 
kapott a város jó kritikát/reklá- 
mot. Meghívásunkra Aszódon 
tartott kihelyezett elnökségi 
ülést a Pest Megyei Labdarúgó 
Szövetség, mellyel (érzésem 
szerint) jó sportkapcsolat alakult 
ki: értékelik a városunkban vég
bement gyors fejlődést, az FC 
sporthoz való viszonyulását.

(Folytatás a 23. oldalon)
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így lettem 
az Aszód FC elnöke 

Búzás János az elmúlt négy évről
(Folytatás a 22. oldalról)
Több sportrendezvényt rendez
tünk, ami remélhetőleg folytató
dik. Nyáron sport- és focitábor
nak ad otthont a létesítmény, 
amire pályázat útján nyertünk 
segítséget Pest Megye Önkor
mányzatától.

Ma már a tetőszerkezet nem 
ázik be, a kémény a helyére ke
rült, az öltözők száma bővült, a 
berendezési tárgyak használha
tók, a külön mosóhelyiségben 
automata mosó- és szárítógép 
segíti a szertáros munkáját. A 
négy évvel ezelőttihez képest 
sporteszközeink megtöbbszörö
ződtek. A sportolásra és játékve
zetésre érkezők kulturált körül
mények közt készülhetnek. Az 
öltözők számát megnöveltük. A 
karbantartáshoz szükséges esz
közök rendelkezésre állnak, két
szer szereltünk riasztót a betöré
sek miatt, a kerítés helyreállítá
sát részben befejeztük, az össze- 
dölőben lévő vendéglelátó bale
setveszélyességét megszüntet
tük, az edzőpályára világítást 
szereltünk, labdafogó hálókat 
építettünk a kapuk mögé, a pálya 
hiányzó elszeparálását elkészí
tettük, kicseréltük a megrongált 
kispadokat, kaput nyitottunk há
tul, a szolgálati lakás központi 
fűtését felújítottuk, és van még 
néhány dolog, amit említhetnék.

További szerepvállalásom el
döntésében nagy szerepet játszik 
az előttem álló tervezett közfe
ladatok elvégzése, ami sok időt 
igényel, s ha ezen a téren is baj
nokságot nyerünk, talán elége
dett leszek.

Köszönet az Ifjúsági és Sport 
Minisztériumnak és Aszód Vá
ros Önkormányzatának azért, 
hogy az általuk biztosított pályá

zati forrásból az épület teljes fel
újítását elvégezhettük.

Egyedül nem megy
Ismételten szeretném megkö

szönni Ágfalvi Imre úr és Tuko- 
ra J ános úr munkáj át.

E beszámolóból kimaradha- 
tatlan Kovács Tamás alpolgár
mester úr, Tolmácsi Miklós úr és 
Huszár Mihály úr, kik sokat tet
tek azért, hogy előrelépés tör
ténjen az Aszód FC életében, 
működésében. Nagyon nehéz 
neveket kiemelni, ám köszönöm 
mindazoknak, akik hozzájárul
tak, hozzátettek (szervezésben, 
rendezésben) a sikeres műkö
déshez az elmúlt időszakban, 
akik bíztattak, akik vállalták ve
lünk olykor a kudarcot is. Meg
köszönöm Aszód város vezető
inek bizalmukat, támogatásukat, 
és kérem, továbbra is segítsék az 
Aszód FC-t, a város csapatát.

Hogy az elmúlt évek sikere
sek voltak-e? Szíve joga eldön
teni mindenkinek e körben: ve
zetőnek, edzőnek, szponzornak, 
segítőnek, drukkernek, esetleg 
elnökségi tagoknak is.

Véleményem szerint a jövő
ben nevezzük e kört „egyes em
bereknek”.

Elnöki beszámolómat az ifjú
sági csapattól ajándékba kapott 
idézettel fejezem be:

„ ...nincs jó világ, és nincs 
rossz világ, csak egyetlen világ 
van, mely sok kis jóból és sok kis 
rosszból tevődik össze, s a sze
rint billen, ahogy a súly húzza...

...semmiféle politikai mozga
lom nem képes jóra változtatni 
az emberi világot, csupán az 
egyes emberek cselekedetei. ”

(Wass Albert: Az igazgató)
Búzás János

ufáma
krnií/rkcrc.s/vcfíé*

AJÁNLATAI
„A történetek önálló lények, 

akiket lelkűnkbe invitálunk. A 
vendéglátásért cserébe megtaní
tanak mindarra, amit tudnak. 
Amikor jelzik, hogy végeztek 
munkájukkal, továbbadjuk őket 
valaki másnak. ” Az indián me
semondótól származó idézetben 
minden benne van, ami a min
dennapos történések lényege.

Valamennyiünkkel történnek 
mindennapos események. Nem 
nagy dolgok, de emberiek. Ezek 
egy részét - különböző okok 
miatt - biztosan szeretnénk 
megosztani másokkal. Talán 
azért, hogy mások is velünk 
együtt örüljenek, talán azért, 
hogy okuljanak hibáinkból, ta
lán azért, hogy esetünket hallva 
jót derüljenek. Mert ugyan mi 
lehet mulatságosabb például egy 
„gyerekszájnál?” Példaképpen 
szeretnék én is megosztani 
Önökkel egy apró szösszenetet.

Három éves lehetett a fiam, 
amikor autóbusszal Szlovákiába 
mentünk szánkózni egy csoport 
tagjaiként. A határon megállt a 
busz, és megkezdődött az útle
vél-ellenőrzés. A fiam erről ér
deklődött. Közben kiszúrta,

Programajánló
Augusztus 12-én 17 órakor a Petőfi mú

zeum Galériájában nyílik Kresz Albert fo
tóművész Istenanya tisztelete a világban cí
mű kiállítása, amelyet Buzgón József plé
bános méltat.
Ugyancsak a Petőfi múzeumban - a hónap 
műtárgyaként - látható az az 1583-ban 
készült Szent Biblia, amit az Ikladra de
portált evangélikusok hoztak magukkal 
Stájerországból aXVIII. századközepén

Jack Caníield -
Maré Victor Hansen:
Erőleves a léleknek

hogy a szlovák határőr derék
övén pisztolytáska is fityeg. En
nek megfelelően elkezdett kom
binálni, majd a következő kér
dést szegezte nekem jó hango
san: Apa, akinek nincs útlevele, 
azt a határőr bácsi lelövi? Mon
danom sem kell, megadta az 
alaphangulatot.

A szerzőpáros - akik já
ratosak a személyiségfejlesztés 
terén - úgy határozott, sok-sok 
embertől kér történetet, és a 
legjobbakat egy kötetbe ren
dezi. A válogatásnál az volt a ve
zérelv, hogy a megjelent írások 
pozitív hangulatúak legyenek, 
olyanok, amelyek más, nehéz 
helyzetbe került embereknek 
segíthet legyőzni a rosszkedvet, 
és erőt adhat a helyes megoldás 
meglelésére.

így született meg az Erőleves 
a léleknek- sorozat első kötete, 
amit sorban követett a többi. Ma 
már a hatodik porciónál tarta
nak, és kezdeményezésük egyre 
népszerűbb. Több millió ember 
olvassa azokat az írásokat, ame
lyek a szeretet hatalmát, az em
beri méltóság erejét, a család 
melegét hirdetik. R.Z.

Apróhirdetés
Kiadó Aszódon egy kis ház. Két szobás, gázfűtéses, 
zöldövezetben. Érdeklődni szombat és hétfő délelőtt: 30 324- 
0493
Aszódon 34 négyzetméteres, gépészetileg is felújított, igényes 
garzonlakás eladó. Irányár: 6,6 Millió Ft. Telefon: 70 311-4978.
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Az Aszód Fesztivál részletes programja
2005. augusztus 19-21.

Augusztus 19. péntek
18:00: Treff koncert
19:00: Auth Csilla koncert
21:00: Oláh Ibolya koncert
23:00: Supemem koncert
Utcabál: Szénási együttes

Augusztus 20. szombat
9:00: Ökumenikus istentisztelet, Szent István napi 
ünnepség a Művelődés Háza udvarán
17:30: Kutyakiképző iskola bemutatója
18:00: Holiday tánciskola
19:00: Csonka András
19:45: Gergely Róbert + táncosok
20:30: Mary Zsuzsi
21:15: Favágók koncert
23:00: Utcabál: Patkó's együttes

Augusztus 21.vasárnap
17:30: A vácszentlászló mazsorett csoport műsora

18:00: Bóbita együttes
19:00: Szandi 
19:30: Kredenc 
20:00: Fresh
20:30: Dupla kávé
21:00: Komár László
21:30: Varga Miklós
22:00: Tűzijáték
22:30: Utcabál: Galga Expressz együttes

Szeretetted várunk minden aszódi 
poCgárt a 2005. augusztus 20-án 

9 órakor kezdődő őfytHteHÍÍfas 
istentisztedetre és városi ünnepségre.

Helyszín: 
a Művelődés Háza udvara

Lapunk legközelebb augusztus 23-án jelenik meg. 
Lapzárta: augusztus 11.

Aszód híres szülöttei I.
Mivel az előző számunkban 
rossz rácsot csatoltunk a rejt
vényhez, nem igazán lehetett 
megfejteni. Ezért most újra 
próbálkozunk a feladásával, 
reméljük, több sikerrel járunk, 
mintjúniusban.

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.DŐ1 
3. 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 felöli 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
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